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KRITIKAI TÜKÖR

Tetszik, nem tetszik: így van. Az ember
ragédiája soha nem közönséges bemutató,
lletve felújítás. Soha nem fog a végeláthatatlan,
gymásba érő és egymásba mosódó Éjjeli
enedékhelyek vagy Liliomok, Romeók vagy
ánkok közé beilleszkedni. Szín-padi története a

ehetetlen megkísértésének hol kevésbé, hol
átványosabban kudarcos sorozata. A mű
álasztásának minden esetben kiemelkedő
elentősége van egy színház életében: „csak
gy", valami helyett, kínos muszájból senki nem
olyamodhat hozzá: belülről át kell élni, meg kell
rni hozzá, kívülről hatalmas apparátust igényel -
a ezek hiányoznak, kár is a Tragédiára
csingózni, arra a műre, amely már nevével, a
űfaj egészét egy etalonhoz rendelő kultikus mi-

oltával is bénít: számunkra Madách műve A
RAGÉDIA.
Ha a komáromi Jókai Színház Tragédia-elő-

dásáról akarunk szólni, elő kell sorolnunk mind-
zt, ami megelőzte, ami kiváltotta, ami elrendelte
színre kerülését, mielőtt a megvalósulás mi-

éntjéről adnánk számot.
A színház negyven éve működik, területi ma-

yar színházból nőtt önállóvá, sőt egy filiálét, a
assai Tháliát is kibocsátó anyaszínházzá. A ki-
ebbségi magyar színházak minden gondját-ba-
át, ugyanakkor a közönség szívében szerzett
lőnyét, a feladat súlyának erkölcsi felhajtóerejét

s megtapasztalhatta.
Jubileumi évad tehát a mostani. Negyven éve,

953. január 31-én gördült föl az első bemutató-
a a függöny. De találunk további kerek,
elentőségteli évfordulót is, amely alkalmas rá,
ogy nagyszabású produkcióval ünnepeljék. Öt
ve annak is, hogy új, modern
zínházépületben játszhatnak, sőt, most már
gyedül, főbérlőként működhetnek benne.
Beke Sándornak, a nem új, hanem visszatérő

gazgatónak is van magánjubileuma: harminc
ve, hogy főiskolásként először a komáromi
eszkákon állt. Ha ehhez még hozzávesszük,
ogy az idén szeptember 21-e megint emléke-
ésre méltó dátum lesz - ugyanis száztíz esz-
endeje játszották először a Tragédiát a Nemze-
iben -, akár abba is hagyhatjuk az ünneplésre

ráfi Mátyás (Az Úr), Boldoghy Olivér (Ádám)
s Boráros Imre (Lucifer)

késztető indokok elősorolását, s akkora nyilván-
való érzelmi, lélektani motivációt, a város fellel-
kesítését, a fiatalok megmozgatását, a jó
színészi erők látványos felvonultatását még
nem is számítottuk hozzá.

Van létjoga a kerek számoktól függetlenül is
ennek az „erődemonstrációnak". Beke Sándor
és a társulat külön is, együtt is bizonyította már,
hogy van indíttatása, affinitása, stílusérzéke és
fegyelme a történelmi színjátékok - mára kissé
háttérbe szoruló - műfája iránt (Caliguló, A kas-
sai polgárok, Mohács, Tiszták - a legutóbbi
évekből). Azt mondhatnánk, közösen megváltot-
ták hát belépőjegyüket a madáchi birodalomba.

S valóban, rengeteg energiát, szervezőkész-
séget, tenniakarást mozgósítottak: Székely
László tervezte a díszleteket, Vukán György ze-
néjét használják, óriási apparátust vezényelnek
a színpadon, stúdiósokkal, helyi általános iskolá-
sokkal kiegészített nagytársulatot. S legfőként
gyönyörű a műsorfüzet: informatív s tele fény-
képpel. E mappán kívül készült még egy másik
szépséges füzet is. A régi, klasszikus Tragédia-

előadások képi dokumentumai mellé a szer-
kesztő, Tarján Tamás huszadik századi filozófiai
munkák és versek részleteit illesztette, mintegy
meghosszabbítva a madáchi gondolatokat idő-
ről, hitről, lázadásról, kételyről, esztelenség és
értelem párviadaláról s arról, ahogyan „Gondo-
latok örök lomblkjában / Örök embert alkotott
Madách" - azaz a Juhász Gyula-verset ott talál-
juk Borges, Nietzsche, Camus, Pilinszky vagy
éppen Baka István gyönyörű sorai mellett. Ha
csak ennyi marad meg, jelzéseként, lenyomata-
ként mindannak, ami felé a Tragédiából kiindulva
csapás vezet, már könnyebben érthetik meg a
mű páratlan gondolkodástörténeti jelentőségét.

Minden kész, minden előállt, hogy fölzendül-
jön a tutti, a nagyzenekar, megszólaljon a Mű. És
ebben a felfokozott várakozásban, együttérző,
vágyakozó, lefojtott csendben - nem történik
meg az, amire a jó erők oly odaadóan szövetkez-
tek. Bonyolult és nehezen magyarázható hely-
zet: aki jelen volt, tudja, érti, még ha a kötelezően
ránk merevült, a kisebbségi magyar színházak
nem egy előadásakor egymás arcán regisztrált
fegyelmezett, udvarias mosoly elfedi is ideig-
óráig a benyomást. Valami nagy készülődött -
és nem az sikeredett belőle. Nem bűnbakokat és
nem felelősöket kell keresgélni: okokat kell vizs-
gálni.

A felkészülés hiánya nem jöhet szóba. A tár-
sulat éretlensége vagy nem kellő igényessége
szintúgy nem. A túlságba vitt újdonsághajhászás
talán már közelebb vihet - az erre való törekvést
pedig legfőként a dramaturgiai ötletek s szinte
azonos súllyal a jelmezek hordozzák.

B U D A I KATALIN

ÁDÁMÉK PLEXI ALATT
MADÁCH IMRE: AZ EMBER TRAGEDIÁJA



▲ KRITIKAI TÜKÖR ▲

Lássuk részletesebben. Teljesen nyilvánvaló,
hogy önmagában nincs semmi szentségtörő
abban, ha egy darabot jószerével a végével
kezdenek (esetünkben tulajdonképpen az űrbéli
színnel). Volt már ennél nagyobb sokk is
színházban. Jelen sorok írója, sajnos, már az
emlékeit hizlal-ja: a hetvenes évek legelején a
Huszonötödik Színházban, Iglódinál pöttyös
labdákkal dobálództak az angyalok, egyebeket
nem is említve. Ha tehát a dramaturgia azt
mondja: nosza, borítsuk fel a színek sorrendjét,
az űr után jöjjön a falanszter, majd az
eszkimószín, aztán „vissza a jelenbe" jelszóval
London, majd Prága, Párizs és ismét Prága után
Athén, majd Róma, Bizánc, Egyiptom s úgy
ismét az űr s az Éden. Fura persze, de miért ne
lehetne megcsinálni? Csak lássuk, csak derüljön
ki, miért is történik mindez. Mi lesz az a többlet,
melyet imígyen nyerünk?

Bekének, a rendezőnek s Tarján Tamásnak, a
dramaturgnak egyetlen dolga lett volna: elhitet-
ni, hogy ez így igenis sokatmondó. Egy-egy szép
vagy inkább érdekes képnél azonban nem ad
többet a kicsavart koncepció: például a plexi

Jelenet az egyiptomi színből

mögé zárt pantomimes Ádám-Éva őspáros, mö-
göttük a traverzek fölött kéklő földgolyóval, alant
pedig a bizarr öltözetű Föld Szellemével. (Cs.
Tóth Erzsébet egyike azon keveseknek, akik ön-
magukból alkotják meg egy új, egy másik, egy iz-
galmas Tragédia lehetőségét. Neki ráadásul a
jelmeze is sikerültebb a többiekénél: nyakában
csüggnek fodorként gumibabagyermekei: mi
magunk.)

Ettől eltekintve mára kezdet is zavaros: hos-
szas, lötyögős némajáték utal a sivár jelenre. Kö-
telezően sötét ballonkabátos keretlegények ké-
zikocsin betolt könyveket semmisítenek meg:
miközben repülőgép vijjog, propeller, autózúgás
monoton moraja hallik a plexitraverzek hátteré-
ből. Lucifer (öltöny, most még válltömős ballon s
persze kalap) henyén kávézgat. Ádám mint az
egyik megsemmisítő munkás egy könyvbe mé-
lyed. Babakocsit tol be egy angyalka, majd olvas
is, őt a házikabátos Úr kommandírozza. Éva (a
szerencsétlen) végig alapként viselt piszokszínű

kombinéjára ölti a babakocsiban betolt szoknya-
blúzt; hozzá betétes körömcipőt visel. Értenénk:
a jelen mint az Éden és az erőszakpokol helyszí-
ne, a „beöltözés" szakrális gesztusa egyben az
időbeli alászállás kezdete is stb. De ebben a kon-
figurációban érthetetlenül lefokozódik az Isten
és az Ördög - és ez egyáltalán nem írható Dráfi
Mátyás és Boráros Imre számlájára. Ez utóbbi
végig statisztaként végszavaz majd Ádámnak,
anélkül, hogy a hozzá való viszonya tisztázód-
hatnék. Ebben a reményteljesen érdekes, már-
már posztmodern eklektikával komponált térben
a tempótlan, zavaros indítás előrevetíti - mert
hiszen az alapképleten változtatni az alkotók
nem tudnak - az összekuszáltság árnyát. De
még ekkor is bizakodunk: hiszen ebből a kietlen-
ségből ténylegesen következhet a falanszter (itt
a tolószékben ülő, valamint nőnemű Tudósa nó-
vum - semmi baj vele), majd az eszkimójelenet,
sőt, ha a jelent a tényleges, mostani létállapottal
azonosítom, London is logikus (vissza-) ugrás.
(Az már megint megzavar, miért mulat a kocs-
mában 68-as virággyerek és szkinhed - a Tra-
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gédia nem húsz-harminc évnyi divatkülönbségek
mentén halad előre a korszakokban.) A Prága-
Pár i zs -Prága zajlik a legrutinírozottabban,
Danton lenyakazásának szép koreográfiájával
(Szögi Csaba vendégként végezte el ezt a mun-
kát). Tán a tömegpárhuzam miatt érthető, miért
kerül ide Athén, de megint zavar a tömeg hagyo-
mányos barna hosszúnadrágja Miltiadész sortja
ellenében. (Ha látszólag túlzott jelentőséget tu-
lajdonítok a viseletnek, a még főiskolás Federits
Zsófia munkájának, az egyrészt fiatalsága miatt
van, másrészt pedig azért, mert az értelmezési
kulcsok tetemes hányada van a jelmezekre
bízva.)

Innen aztán fölborul a néző által újra és újra
rendezni próbált értelmezés: jön Róma, vissza-
térünk a kronológiához. Itt is van meghökkentés:
elég buja az orgia a tornászmatracokon. Megint a
„kedvenc" ruhadarabok: kombinék és elszabott
bugyik. Majd a döghalál rémére kiürült szín-
padon, a lecsupaszított kietlenségben mégis
marad egy amfora, amelybe Hippia beleokád-hat,
a kicsapongók okulására. Szemünk sem rebben,
amikor Bizánc (előtte már félhangos fogadások
hallhatók, vajon mi következhet) egy sztálinista
temetés színhelye, a kereszteslovagok pedig az
orosz megszállókhoz hasonlatosak. Ezután már
csak a fásult miértek halmozód-nak tovább.
Melyik asszociáció hová visz s miért pont oda?
Természetesen elképzelhető egy furcsa
képeskönyv is, ahol a markáns, korfestő
színhelyek önmagukban jelentenek teljességet,
hiszen a jelenetezés komplett: de akkor mi lesz
az Emberrel? Az embernek a műben elrendelt
földi útjával? Hogyan tudja akkor emelkedés és
bukás kettőségét ugyanabban az eszmében vé-
gigélni? Mert erre az őt megkettőző Ádám sem
képes.

A zárókép megsokszorozott Ádámjai (mert itt
már három van belőlük), a megszaporodott an-
gyalkasereg s a végre szűk kék szoknyába bújt
Éva sem adnak minderre kielégítő magyarázatot.

Szokatlanság és kikezdhetetlen panelek: ez a
két vonulat halad fej fej mellett. Az efféle erősza-
kolt rendszer nem tűr egyénit: nem csoda, ha al-
kotótársak helyett csak végrehajtókat kíván. Ezért
nincs értelme színészi megoldásokról elmélkedni.
Annyit azonban mindenképp: Évaként a még
főiskolás, de már korábban, A vágy villamosában
is jelentőset alakító Dósa Zsuzsa nem hagy
kétséget afelől, hogy erős tehetség. Ahol a
korlátozott lehetőségek engedik, ezúttal is mar-
káns, érett a játéka, hangképzési gondjának
orvoslásához azonban segítségre lenne szük-
sége.

Boldoghy Olivér szintén pályakezdő, de már
kapott nagy szerepeket, például a Mohácsban. Itt
azonban tehetetlen: a jelen értetlen, sebzett

alakjaként szinte civil ügyefogyottsággal sodró-
dik. Még bőven kell idő, hogy színpadi arcéle ki-
rajzolódjék s meglelje eszközeit.

Egy nagy torzó, formátlan gólem araszol a ko-
máromi hangos, színes, mozgalmas színpadon:
csak éppen a gondolat és az összhangzó érte-
lem hallgat.

Az ember tragédiájának záróképe (Nagy Teodor
felvételei)

Madách Imre: Az ember tragédiája (komáromi Jókai
Színház)
Dramaturg: Tarján Tamás. Díszlet: Székely Lászó m. v.

Jelmez: Federits Zsófia m. v. Zene: Vukán György. A
színpadi változatot készítette és rendezte: Beke
Sándor.
Szereplők: Dráfi Mátyás, Boráros Imre, Boldoghy
Olivér, Bajcsi Lajos, Dósa Zsuzsa f. h., Bernáth
Tamás, Nagy Anna, Ölveczky Árpád m. v., Keszeg
István m. v., Cs. Tóth Erzsébet, Németh Ica, Ropog
József, Holocsy István, Skronka Tibor, Petrécs
Anna, Varsányi Mari, Pőthe István, Varga Tibor,
Szentpétery Ari, Lőrincz Margit, Tóth László, Bugár
Gáspár, D. Németh István, Mák Ildikó, Vörös Lajos,
Bugár Béla, Kukola József, Benes Ildikó.


