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Eszmék közt az űr

Az ember tragédiája Kecskeméten

Lendvay Ferenc négy esztendőre vállalt
kecskeméti direktorsága az utolsó évad-
hoz érkezett. Ez idő alatt nyíltan hirdetett
elsődleges szándéka az volt, hogy a sok
vihart látott s alaposan megváltozott
társulat előadásaira visszacsalogassa az
elpártolt közönséget. A repertoáron a
könnyen és gyorsan hódító darabok, a
zenés művek, operettek vitték a prímet,

de méltánytalanság lenne elfeledkezni
arról: létrejött itt egy Németh László-cik-
lus is, a kamaraszínházban elmerészked-
tek olykor a kísérletezésig, s a nagy klasz-
szikusok sem hiányoztak a műsorrendből.
Bár ez utóbbiak nemigen öregbítették a
színház hírnevét, és a nézők köré-ben sem
nagyon arattak tetszést, puszta
önértéküknél fogva az igényesség zálogai
voltak. A megújult, megszépült épületet
avató Bánk bán (1987 decemberében, a
színigazgató rendezésében) eklektikus-
sága és színészi fogyatékosságai ellenére
is hozott eredményeket a város szellemi
tradícióihoz és önbecsüléséhez oly szoro-
san kötődő Katona József-dráma értel-
mezésében: nem egyszerűen lokálpatrió-

ta kötelezettség, helyi kívánalom hívta
életre, hanem a felgyülemlett alkotói
mondandó és a darab gazdagabb kibon-
tásának, megszerettetésének reménye.

Az 1989190-es évadot nyitó Az ember
tragédiája előzetes várakozásaink szerint
ehhez a minőségi programhoz, a kecs-
keméti társulat legbátrabb és legnemesebb
feladatvállalásaihoz kapcsolódhatott
volna. Sajnos, Madách Imre úgy szólt
Nagy Attila színrevitelében, akár a
kereplő. Emlékeink közt kutatva jócskán
akadhatunk balvégű klasszikus premier-re
- a Tragédiáéira is -, ám ilyen koncep-
ciótlan, üresen kongó vagy legalábbis ön-
maga terveiről és akarásairól számot adni
képtelen előadás vajmi kevés bukkan föl a
közelmúltból. Jószerivel egyetlen érdeme
az, hogy általában pallérozott a beszéd,
emelkedett a dikció, az archaikus sorokat
sem rágják, selypegik a mai elsietett,
figyelmetlen, műveletlen kiejtés rossz
mintájára. Nagy Attila nemhiába a
kulturált magyar nyelvű megszólalás fá-
radhatatlan szószólója: az Ur hangjának
zengő tolmácsolásával ő maga mutat kö-
vetendő példát szinte kivétel nélkül jóval
fiatalabb színésztársainak.

Szó-Tragédia, csak a szavakban élő
Tragédia azonban elképzelhetetlen, így
hát az iskolázott szóformálás is alkalmat-
lan burka Madách remekének. Néhányan
azzal igyekeztek magyarázni és mente-
getni a látottakat (vagyis azt, hogy lénye-
gében nem láthattak semmit), hogy hang-
játékként fogták föl a ritmusában egyéb-
ként kevéssé kifogásolható, háromórás
estét. Persze Nagy Attilát nyilván nem
rádióművészeti törekvések vezették; s
még e műfaj sem tűri el a szöveg egyszerű
felmondását. Az ember tragédiája, akár
nyitott szemmel, akár hunyt szemmel,
hallásunkra hagyatkozva követtük Kecs-
keméten, lesújtóan unalmasnak, érdek-
telennek bizonyult. A textus nem vált
színszerűvé, a színekből nem lettek élet-
teli helyzetek, erős jelképi sugárzású és
egymással összefüggő szituációk. A drá-
mai költeményből kiveszett minden, ami
drámai, és a költeményből is csak az ön-
magáért valóhangalak maradt.

Az átfogó rendezői elképzelés teljes
hiányáról vagy semmivé foszlásáról a leg-
több jelenet sivárságánál is hívebben vall
az, ami az egyes színek között (nem) tör-
ténik. Az ember tragédiája irodalmi
elemzéseiben és előadástörténetében kü-
lön fejezet íródott az átmenetek, változá-
sok problematikájáról. Nagy Attila egy-
általán nem törődött az egymásra sorjázó
képek ízesülésével. Már Adám és Éva el-
szunnyadása is rosszat sejtetőn, sután
történt a harmadik szín befejeztével:
majdhogynem kislisszoltak a színpadról.

Madách Imre: Az ember tragédiája (kecskeméti Katona József Színház). Maronka Csilla (Éva)
és Orth Mihály (Ádám)



Utóbb is inkább a „memoriter" diktálta,
melyik epizódnak kell földerengenie: a
jelenetek nem fakadtak egymásból sem,
határozott, egybefogott rendezői tervből
sem. A „Menjünk hát, előre" lendítőereje
újra és újra megtört a színváltozások
ügyetlenségein. Megesett, hogy egy kósza
„Segítség!" hangzott el a színpadon, majd
meglepetésünkre a térképző hasábokat
kezdték serényen cipelni, áthelyezni.
Mintha a díszletezők munkájában történt
volna fennakadás - holott a Tragédia akadt
fenn.

Az esetlegességek, a megfejthetetlen
talányok közé tartozik, hogy éppen mi-kor
szólal meg Hajdú Sándor olykor kellemes,
olykor jellegtelen, olykor tolakodó zenéje,
s mely sorok válnak énekelt sorokká. Sz.
Varga Katalin jelmezeiről is csak a
szabóműhelyben tudhatták, ha tudhatták,
miért épp ilyenek. A szegé-nyes jelzéstől a
cirkalmas részletezésig mindenfajta
öltözék felvonul a szeszélyes történelmi
divatbemutatón. Néhány színész nem
kapta meg azt a ruhát, amely mint hatásos
külső eszköz talán segíthetett volna a
szerepre való rátalálásban; másnak olyan
leplekbe kellett bújnia, amelyek a
legelőnytelenebbek számára, és
akadályozzák a játékban (részben ezzel a
külön küzdelemmel magyarázható az 1.
Demagóg zilált jelenléte és az 1. Ud-
varonc kapkodása Lengyel János alakítá-
sában, aki Patriarchaként viszont úrrá tu-
dott lenni a rossz lélegzetvételű, ideges
beszédmódon, Lovel balsorsát pedig már
visszafogottan, letisztultan ábrázolta). Az
előadás számtalan esetlegessége közé
tartozik, hogy a leginkább erotikus
fűtöttségű hatodik, római szín illedelme-
sen, zártan, imitált érintésekkel ment
végbe, viszont az azt megelőző ötödik,
athéni színben Nagy Attila szükségesnek
találta egy fedetlen keblű vízhordó leány
lassú áthaladását. Ha netán ez lett volna a
cél, akkor - megítélésünk szerint - nem e
látvány tüzelte föl a „ragyogó reg" ron-
gyos ácsorgóit.

Ennyi elegendő is a következetlenségek
számbavételéből. Még az sem mindig
dönthető el, mi szándékolt és mi vélet-
lenszerű. Csak a kínos semmitmondás,
szakszerűtlenség bizonyos.

Elhibázott az előadás tere, díszlete is,
de ez már mérlegelőbb és megértőbb
vizsgálódást érdemel. Szalai Sándor m. v.
munkáján a tapasztalatlanság, a kulisszák
kivitelezésén a hazai gyakorlat sajnála-
tosan megszokott henyesége, az egészen
pedig a rendezői nemtörődömség vagy
vétkes félrefogás, ízléskisiklás érződik. A
tervező tanárember, korábban a színház
díszletkészítő műhelyében dolgozott.
Vívódó intellektus, aki - vallomása sze

rint - az isteni törvény kinyilatkoztatá-
saként olvasta Madách művét. A szeretet-
és szolgálatelvet, az újrakezdés-gondolatot
igyekezett lefordítani a tér, a hely, a
díszlet nyelvére: „Nem a látványosság-ra
törekedtem, hanem a belső összefüggések,
folyamatok képi megjelenítésére. A díszlet
váljék szimbólummá, drámai tömörséggel
jelezze a lényeget. Egy-egy elem ne
dekoráljon, ne imitálja a valódit, hanem
egy fontos jelet hordozzon, hogy az összes
részlet együtt a dráma valóságának
szintézisét adja. Ez az előadás akkor éri el
célját, ha jobbak leszünk általa."

Tagadhatatlan, a folyamatosság egyet-
len hordozója a produkcióban a díszlet.
Két ölelő, fölfelé nyúló karja, karéja oszt-
ja, határolja a színt; esetenként karzatul,
platóul, emeletül, fölső szintül is szolgál.
Vertikálisan harmonikásra redőzött textília
borítja, ami gondosabb kidolgozás esetén
érdekes vetítőfelülete lehetett volna az
elmaradt, ötletesebb világítási
megoldásoknak. E karéjon belül változ-
tatja helyét egy, a forgószínpadra szerelt
lépcsőzet, amelynek összetákolása kriti-
kán aluli. A legtöbb jelenetet szűkösen,
szorongva, óvakodva, kerülgetve kell el-
játszani a csúnya s fontos pontokat kije-
lölni, kiadni képtelen díszletben. Am a
díszlet legalább kontinuus: hűséges ön-
magához, kiegészítő - sőt éppenséggel
meghatározó - elemrendszere révén.
Időről időre hatalmas sudarakat bocsáta-
nak alá, melyek fenyőoszlopokra ha-
sonlítanak. Mint félbehagyott építkezés,
úgy hat például az előadáskezdés: az
aládúcolt teremtésre asszociálunk. Nem
biztos, hogy jogosan, indokoltan - mégis:
valamiféle lehetséges gondolatnak ör-
vendve. Ha az említett díszletkaréjokat
hajóorrnak fogjuk föl, akkor a magasba
vesző árbocok között mindig más-más
alakban kifeszített vásznak a vitorlák, a
díszletegyüttes pedig az a „hajó", amely a
végtelen felé viszi a Tragédiát. A szálfák
hol itt, hol ott, változó rendben és rend-
szerben súlyosodnak a színpad deszkáza-
tára. Közülük kettő képviseli a paradicsom
tiltott gyümölcsű fáit, a koronaként rájuk
úsztatott tüllgombolyagok a lom-bot, az
ágak sűrűjét. Az almákat meg semmi. Az
ember tragédiája színrevitelé-nek egyik
legvitatottabb kérdését: mibe is harapjon
bele az első emberpár?, már sokan
oldották meg akként, hogy képzelt
gyümölcs köré szőtték a játékot. Nagy
Attila nem járt messze a jó megoldástól,
amidőn körök, korongok mozgó, táncoló
háttérvetítésével mintegy almák millióit
varázsolta a fákra. Mivel ez a szállongás,
cikázás a színpad egész boltozatát ki-
bélelte, sejtelmességével, félsötétjével
mindjárt az univerzumot, a bolygók al

máit vonta a két paradicsomi törzs, illetve
a visszafordíthatatlan döntés, a parancs-
szegés köré, mögé. Sajnos azonban a szö-
veg, a cselekvés, a játék és a vetítés effek-
tusa nem kerültek összhangba. Ádám és
Éva a kopasz, kopár fatörzsre ugráltak,
nyúlkáltak komikusan az áhított gyü-
mölcsért, habár a képzelt alma is csak
fenn, a tüllmagasban lehet! A sudarakra
utóbb szabálytalan kötélhálóval összefo-
gott gömbrendszer, csillagkép ereszkedett.
Ez önmagában ismét csak jó megoldás,
jelentéses kép lehetett volna. Kár, hogy a
nagy összevisszaságban (ami az össze nem
illő anyagokra is vonatkozik) eldöntetlen
maradt, mikor minek kell következnie, s
miként lehet a gondosabban válogatott
látványelemeket harmóniába simítani.

A szálfák mint oszlopok közötti vászon
szabása emlékeztethetett a jellegzetes
gótikus csúcsívre; ferde metszésével a pá-
rizsi szín felett fenyegetően lebegő guillo-
tine-pengére ugyanígy; s a falanszterkép-
ben alkalmasan foghatta közre azt a mo-
zivásznat, amelyre az emberiség múltjának
rekvizitumait a kapkodva váltott dia-
kockákon kivetítették. Ha szebb, nagy-
vonalúbb, következetesebb az elképzelés
és a kivitelezés, ebben a díszletben lehetett
volna fantázia! Annak ellenére is, hogy a
kiegészítő elemek egyáltalán nem vallanak
stílusbeli érettségre, s az ide-oda tologatott
szürke hasábok sem szárnyaló -
képzelőerőre. A bizánci szín csak esetlen, a
londoni - elképesztő ötlettelenségével -
sivár és siralmas.

Az ember tragédiájáról beszámoló kri-
tikus dolgát általában jótékonyan köny-
nyíti s egyben nehezíti is, hogy nem tud,
nem tudhat ellenállni az idézés sürgetésé-
nek. Ez a dús, fogyatékosságaiban és el-
lentmondásaiban is nagyszerű szöveg
időről időre más-más replikákat, félsoro-
kat, költői képeket ugrat ki magából. A
rendezés koncepciójától és az eljátszás
történelmi pillanatától függően mindig
más és más részlet mutatkozik fonto-
sabbnak, sorsdöntőbbnek. A közelmúlt
számtalan példája sorából emlékezetes,
hogy a Huszonötödik Színház M-AD-A-C-
H című kompilációja mindent a londoni
szín, a kapitalizmusbírálat ab-roncsába
szorított; hogy Csiszár Imre Miskolcon a
Lucifer nevében égő fényhozást a
színpadon is föllobbanó alapelvvé tette, s
ehhez a momentumhoz rendelte hozzá a
hangsúlyokat; hogy nevezetes szovjet
előadások, melyeket a hazaiaknál kevésbé
kötöttek a konvenciók, a hagyomány
beidegződései, egyes színek elhagyásával
emelték a másokban foglalt dialógusok,
gondolatok jelentőségét. Ezúttal a kritikus
nem számíthat arra,



hogy a kecskeméti előadásban váratlanul
fölszikrázó passzusok citálásával telik a
papír. Kecskeméten nem szikrázik föl
semmi. A Madách-dráma jó ismerője, a
tananyagot morzsolgató diák, a régebbi
bemutatók emlékével élő néző hiába vár-
ja, hogy a Tragédia új arcát mutassa; hogy
egyáltalán arca legyen. Bárki próbát tehet
olvasóként, a mű hány ragyogó szépségű
és ragyogó bölcsességű helye mutatkozik
mellbevágóan aktuálisnak, a hatodik szín
Péter apostol-monológjától (,,...aggódva
nézsz körül, ajkad rebeg: / Hiába mind, a
régi istenekben / Nincs már hited, kövekké
dermedeztek. / El-porlanak s új Istent nem
találsz, / Mely a salakból fölemelne
újra...") a párizsi szín Ádám-replikáján át
(„Dacolsz velem, jó, hát én is fogok. / Ki
lesz erősb? megmentlek ellenedre, / S c
jellemért egy higgadtabb jövő, / Melyben
kihamvadt a párt-szenvedély, / Hálát fog
adni nékem...") a tizennegyedik, a
jégvidéki kép Eszkimó-keservéig
(„Léteznek hát mégis csak istenek /
Felettünk? ím előttem megjelentek. / De
hát, ki tudja, jók vagy roszszak-e, /
Menekszem tőlük, az legbiztosabb"). A
bőségesen szaporítható példákat koránt-
sem csak a társadalmi valóság, a politikum
mágnesezheti magához.

Kecskeméten - Lucifer egynémely
megszólalásának kivételével - Az ember
tragédiája valamennyi szemelvénye az el-
mondás, elszavalás körében reked. Az
előadás az első mondattól az utolsó mon-
datig tart, ám sehonnan sehová nem halad.
Változás (a főszereplők változása és a
világ változása) helyett csak ismétlés rejlik
benne. Nincs világtörténelmi út, se
úttévesztés; Éva csak kijelenti, hogy
anyának érzi magát, ám nincs igazolása a
személyiség változásának; Ádám siheder-
emberségét legföljebb sihederbánatok és
sihederindulatok színezik.

Önvigasztalás, magyarázatkeresés, ha
azt reméljük: Nagy Attilát a dráma egésze
olyannyira megigézte, hogy nem akart
vagy nem tudott fontos és kevésbé fontos
mozzanatokat kijelölni, s illő alázattal
önmagát bízta a szövegre, nem pedig a
szöveget magára. Ádám, valamint
Arkangyal, Cherub, Sans-culotte, Udva-
ronc és Diák volt ő pályája során a darab-
ban - talán oly közelről, oly belülről látta,
élte magáévá, hogy most kívülről már nem
tudta szemügyre s munkába venni? Akár
így, akár másként, a kecskeméti premier a
Tragédia színpadi történetében mintha meg
sem esett volna. A kuszaságon,
elterveletlenségen belül csak vi-
szonylagosan értékelhető jobbnak a római
szín egy-két fájdalomteli pillanata, a
falanszterkép ironikus illúziótlansága (itt a
léggömb-lombik kipukkanása-el-

érzelem nélküli észuralom tarthatatlan-
ságára is intett.

A főszereplők mintha csupán Az ember
tragédiája és a Nagy Attila iránti tiszteletre
hízhatták volna magukat. Orth Mihály
Ádámja (néha testtartásban, színpadi
elhelyezkedésben is) azt a hagyományt
látszik követni, amelyet Zichy Mihály
Tragédia-illusztrációi teremtettek meg.
Természetesen maibb, ruganyosabb, sőt
XX. századian sportosabb alak, pőrébb
idegvégződésekkel, fölgyűltebb -
számunkra ismerősebb - fájdalmakkal. A
szinte száguldásig sietős mehetnék mai
fiatalember-gesztusára mint alapszínre
azonban nemigen rakódtak továbbiak. A
különféle „Ádámok" közt nem volt képes a
rokonságot, az egyszemélyt érzékeltetni.
Legjobb jelenetei a dráma-kezdők, továbbá
a (kettős) prágai.

Maronka Csilla szőke szépségében to-
vább él néhány korábbi Éva külseje, a le-
írásokból fölidézhető játékkonvenciója - és
az a másfajta eszmény, amelyre a mozi
sztárkultusza tanította meg századunkat.
Mélyebb, szerepalakító nyomot egyik sem
hagyott. Hiába volt a nemes elhatározás:
„megélni a drámai idő mélységeit és a
szerep dimenzióit" - használható
instrukciók híján Éva csupán a legérdek-
telenebb, csak külsejében élő főalakká
lehetett.

Nem kétséges: mint oly sokszor, most is
Lucifer őrződik meg legtovább a publikum
emlékezetében. Vitéz László alkatilag
éppen az a színész, aki a napjainkban elsőül
fölvillanó Lucifer-elképzelésnek

Jelenet a londoni színből (MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)

pattanása, meglehet, nem egészen eredeti,
de jól kidolgozott rendezői-tervezői ötlet).

A színészgárda több kisebb szerepet
alakító tagjai közül hárman tudtak ki-ki-
törni az általános szürkeségből, unalomból.
Nagy Annamária kiváltképp Hippiaként
vonta magára a figyelmet. Játékával ő
mozdította meg az állóképet, Hippiájának
elhihettük, hogy percek alatt a kéj
édenéből és a teljes telelőt-lenségből a
halálraítéltség poklába és a vezeklés
misztériumába zuhan. Bácskai János a
Nyeglének, Cassiusnak s a lehetetlen
jelmezű (műkedvelő betanuláson is
nevetséges) Eszkimónak is tehetséges
megformálója volt. Még ez utóbbiban is a
fiatal ember sorscsődjét rajzolta ki figyel-
meztetően. A nihilistává alázott férfiét, aki
mindenre képes az életben maradás
ideájáért. Szirmai Péter a falanszterbeli
Tudós szerepében nyújtotta a legtöbbet.
Monoton, mechanikus, mégsem egyhangú
szövegtolmácsolással rántotta le a leplet a
bálványozott gépvilág, az uniformizált
„tökéletes" társadalom működéséről, az
őrületig fokozódó buzgólkodásában is
józan maradt, országát dicsérve siratta
reményvesztett önmagát (tán már rendezői
elképzelést, s ebben az esetben
dicséretesen jót, helyeset vázol, hogy az
Eszkimó mellett ezt a másik szokásos
öregember-figurát is fiatal kapta). Szirmai
parókája, ha nem tévedünk, agyvelő-re
emlékeztetett - ha igen, e mégoly apró
megoldást is elismerés kell illesse: a mez-
telen, védtelen, kitüremkedett elme az



tökéletesen megfelel (hogy mennyire, azt
igazolhatja Gáti Oszkárral való föltűnő
hasonlósága. Gáti is játszotta a fény-hozót,
illetve jelenleg is játssza a Játékszín Igy
játszunk mi! paródia-darabjában) Vitéz
László nemcsak tudatosan és felelősen
készült a nagy lehetőségre (ezt a
színművészi erkölcsösséget nincs okunk
elvitatni sem a többiektől, sem a
rendezőtől), de sikerült epizódjaiban
irányt és formát is talált figuraterem-tő
energiáinak. Ennek lényege, hogy minden
látszat ellenére nem Adámmal és Évával,
jobbára nem is a közönséggel tudatja
gondolatát, véleményét, akaratát, hanem
önmagával. Vitéz László egyedül játszik.
Nem antikollegiális egy pillanatra sem.
Megragadta azt a lehetőséget, mely
valószínűleg egyetlenként kínálkozott. A
maga útját járja, mivel az a másik, fonto-
sabb út, az Adámé, nincs rajta az előadás
térképén. Megoldásai nem túl változato-
sak, nem túl finomak és nem túl újszerűek,
de az adott körülmények között ő
mintázza a legteljesebb alakot. Inkább
pozitív, rokonszenves tulajdonságokból,
mint negatív, ördögi vonásokból. Tehát a
bírvágynál, az első hely követelésénél, a
cinizmusnál, a bezárkózó fölénynél - me-
lyek azért ki-kilövellnek - fontosabb lett a
méltó földi létért való lázadás, az emberi
nem pártfogása, az önmagát sem kímélő
termékeny irónia, a szövetségkeresés. Az
eleve elrendeltség és a minden-tudás
helyett a nyitottabb, dinamikusabb
változékonyság és az emberlét cinkos-
pajkos vállalása jelenik meg.

Gyergyádesz László és Pintér Lajos
színvonalas tartalmú, új ismereteket is
nyújtó műsorfüzettel kísérte a premiert.
Közlik Hubay Miklós Ádám a sziklán
(Egy testvéri könnycsepp) című írását is.
„Mit csinált az Isten, amíg a világtörténe-
lem tartott?" - teszi föl a leglényegesebb
kérdést Hubay. Nem az egyetlent, amely-
re Az ember tragédiája kecskeméti elő-
adása - hat esztendővel az 1983-as, cen-
tenáris Tragédia-divat után, Madáchra
kevésbé figyelő, éppen ezért fontosabb
(színház)történeti pillanatban - nem
válaszol.

Madách Imre: Az ember tragédiája (kecske-
méti Katona József Színház)

Díszlet: Szalai Sándor. Jelmez: Sz. Varga
Katalin. Zene: Hajdú Sándor. Rendező: Nagy
Attila.

Szereplők: Orth Mihály, Maronka Csilla,
Vitéz László, Nagy Attila, Csizmadia László,
Szirmai Péter, Bácskai János, Lengyel János,
Horváth Károly, Nagy Annamária, Csiszár
Nándor, Frenkó Zsolt, Sivók Irén, Jablonkay
Mária, Krizsik Alfonz, Hegédűs Jenő, Gyulai
Antal, Budai László, Gulyás Zoltán, Ács Ti-
bor, Horváth Ferenc, Gábor Anikó, Balogh
Rózsa.

NÁNAY ISTVÁN

Jutalomjáték és tragédia

Mrożek-bemutató a Várszínházban
és Egerben

Sötét. Megszólal egy férfihang. Mintha
Istenhez fohászkodna, vele perlekedne,
vagy szerelmeséhez beszélne: „Szerette-
lek. Te voltál a jelenem és a jövőm, és
nem tudtam megbocsátani a múltamnak,
hogy nélküled telt el... Amikor rád talál-
tam, még fiatal voltam... Igen, tudom,
hogy nemcsak én szerettelek... Hogy má-
sok is szeretnek, azt természetesnek ta-
láltam. Aki nem szeretett, aki nem volt
képes szeretni téged, az féreg volt, em-
berségéből kivetkőzött lény, nem is érde-
melt más bánásmódot. Én képes voltam
egy ilyet, képes voltam... Te tudod, kiről
beszélek. Tőled való az erőm... Melletted
erősnek, okosnak és szépnek éreztem
magam... Mosolyogsz?... A te szeretett
édes mosolyod... A megváltóm és a vesz-
tem... Haragszol?... Elég volt!... Szólalj
meg!... Nem bírom ezt tovább! Hagyd
végre a mosolygást, és tekints rám!"

Kivilágosodik a szín, az üres színpad
közepén, a nézőknek háttal felöltőben áll a
férfi, egyik kezében esernyő, a másikban
koffer. Szemét a hátul magasban függő
portréra emeli. A képen Joszif Vissza-
rionovics. A Sztálin-kantáta szól. Sötét.

Mrożek instrukcióit kínos-pontosan
betartva (csak az előírt és tágabb érzelmi
asszociációkat kínáló fanfár- és kórus-
zenét konkretizálják a kantátára) így
kezdődik a Várszínházban Az arckép
című előadás.

Sötét. Léptek zaja, cipőtalpnyikorgás.
Megszólal a férfihang. A színpad elejére
derengő fény vetül, s megvilágítja a kof-
ferjén ülő, felénk forduló főszereplőt.
Monológja közben a háttér is fokozatosan
fényt kap, s felsejlik egy szobormonstrum.
Mintha a moszkvai vagy varsói köz-
épületek alapfalainak óriási, durván fara-
gott gránittömbjeiből épült volna az a
szoborfej, amelyet csak nyaktól felfelé lá-
tunk, és stilizáltságában csupán emlékez-
tet a Sztálinéra.

Ez a kezdőképe a lublini Julius Oster-
wa Színház Egerben látott Mrożek-
előadásának.

A két rendezői megközelítés közötti
különbség már az első jelenetből is egyér-
telmű. Még nyilvánvalóbbá teszi- ezt a
lengyel előadás díszlethasználata. Az első
jelenet után a (munkaruhás? egyenruhás?)
díszletezők csapata egy bőrkabátos férfi
irányításával és parancsaira meg-

bontja a szobrot, s az, mintha fűrésszel
szelték volna szét, három „szeletté" válik
el, az egyes elemek elmozdíthatók, s ezek
szolgálnak a darab három helyszínének
díszletéül. A metafora túlzottan is egyér-
telmű: mindaz, amit ez a fej jelképez, nem
múlt el, ma is befolyásolja életünket. Azaz
a dráma gondolati lényegét - mint-egy
előrevetítve a történéseket - fejezi ki
Urszula Kubicz díszlete.

Az arckép ugyanis a sztálinizmussal, a
posztsztálinizmussal, a paternalizmussal
(ugyanannak a jelenségnek árnyalatokban
különböző változataival) való lelkiismereti
küzdelem drámája.

A két főszereplő - Bartodziej és Anatol -
a háborúban és a felkeléskor együtt
harcoltak az új világ megteremtéséért, a
független, szabad és nagy Lengyelorszá-
gért. Akár a Hamu és gyémánt hősei. De
rövid idő után útjaik kezdtek szétválni,
Bartodziej mind fanatikusabb hívője lett
az „új hiteknek" s pápájuknak, Sztálin-
nak, Anatol viszont egyre szkeptikusabban
szemlélte a történteket. Mint ahogy a
bevezető monológban is utal rá, Bartod-
ziej, a funkcionárius feljelenti barátját,
akit 1949-ben halálra ítélnek. Az ítéletet
életfogytiglanra változtatják, s Anatol ti-
zenöt év raboskodás után kiszabadul. A
darab tulajdonképpen ekkor, 1964-65-ben
játszódik. Időközben Bartodziej is
meghasonlott, nyugdíjba vonul (vagy
küldik?), s belső vízióival viaskodik. Örök
kísérője lett a fantáziájában megjelenő
Anatol, a vele való vitái töltik ki életét.
Amikor értesül arról, hogy Anatol szabad,
azonnal hozzá siet, hogy barátja ítélkezzen
felette. Mindegy lenne a vég-eredmény,
számára a súlyos ítélet vagy a felmentés
egyaránt megnyugvást jelentene.

De Anatol nem ítélkezik. Nem ítél-
kezhet. Hiszen amikor profán szertartást
rendez, és megidézi Ot, Sztálint, kristály-
tiszta logikával kifejti: „Tekints az
arcképre... Ott van, és néz minket. Volt
van és lesz. Mosolyog... Mert az ő műve
tart, és nem múlik el. Ő bennünk van,
benned ugyanúgy, mint bennem. Mi ket-
ten az ő műve vagyunk. Mindegy, hogy
jobbról-e vagy balról, hogy mellette vol-
tunk-e vagy ellene, mindig csak általa
voltunk, ő mindig a dolgaink középpont-
jában áll. Akarod tudni, ki maradt meg? O
maradt meg, itt van benned és bennem. Az
életünkről beszéltél? Hát akkor te-kints az
apánkra!"

A két férfinak a második felvonást ki-
töltő nagy vitája ebben a kifakadásban
tetőzik. Anatol ugyanolyan eksztatikus
állapotba kerül, mint a kezdő jelenetben
Bartodziej. A két szöveg pontosan rímel
egymásra. Mrożek dramaturgiai mester-
fogása, hogy az azonos időszakban ját-


