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A játékfilm új formáiért
Filmalkotói társulás alakult

„A Művelődési Minisztérium és a 
Filmfőigazgatóság jóváhagyásával 
1981. január 1-én Filmalkotói — Mű
vészeti — Társulás jött létre a MA
FILM szervezetén belül."

E tömören fogalmazott hírt azóta 
találgatások övezik, s nem véletlenül, 
hiszen a lényeget — még szakmai 
berkekben is — kevesen ismerik. Ne
vezetesen azt, hogy kik vehetnek — 
vesznek — részt ebben a műhely
munkában, és valójában milyen cél
lal alakult. Erről beszélgettünk két 
alapító taggal: Dárday István és Vi- 
tézy László rendezővel.

— A programnyilatkozatban mivel 
indokolták a megalakulást, s mit je
löltek meg a társulás főbb koncep
cióinak?

Dárday: Célunk a játékfilm új for
máinak létrehozása, az úgynevezett 
dokumentarizmus immanens lehető
ségeinek kiaknázása a magyar játék- 
filmgyártás és a magyar filmektől 
egyelőre elpártolt magyar nézők szá
mára, keresve a televízióban rejlő 
sajátos lehetőségeket is. Ennek érde
kében megőriznénk a magyar játék
film dokumentarista irányzatának — 
részben általunk — elért eredmé
nyeit, következetes és felelősségtel
jes társadalmi, politikai állásfoglalá
sát, elemző, kritikai hangvételét, 
amelyekkel párhuzamosan azonban 
szükségesnek tartjuk az ilyen típusú 
filmek formai továbbfejlesztését. 
Emellett viszont előre kívánunk lép
ni olyan vígjátéki, groteszk vagy sza
tirikus hangvételű játékfilmek alko
tásában, amelyek kamatoztatják a 
magyar filmdokumentarizmus sike
reit, sajátos humorlehetőségeit.

— Mikor született meg az ötlet, 
ki(k) volt(ak) az értelmi szerző(k)?

Dárday: Régóta foglalkozik ezzel 
az a társaság, amely ha nem is egy 
évfolyamon, de közelin járt a fő
iskolára. Már ott létrehoztunk egy 
műhelyt, ahol a lényegesebb problé
mákról lehetett beszélgetni. Végzés 
után a Balázs Béla Stúdióban pró
báltuk megvalósítani elképzelésein
ket. Részben ennek eredményeként 
a hetvenes években megújult a ma
gyar dokumentumfilm, s ennek nyo
mán a játékfilm új, sajátos formái 
jöttek létre. E törekvésnek a film
gyártás műhelyei — vállalt profiljuk 
mellett — adtak helyt. ;De ezek a 
produkciók az alkotómódszerben, a 
megvalósításban egyaránt kötődtek 
a játékfilm — fikció —, valamint a 
dokumentumfilm alapvető sajátos
ságaihoz, s éppen ebben a kettősség
ben el is tértek azoktól.

— A lényeget tekintve ...
Vitézy: Kezdeném a létrehozást

megelőző műhelymunkával, az 
anyaggyűjtéssel, s folytatható a for
gatás alapját képező végleges írásos 
forma kialakításával, majd a gyár
tásszervezéssel. Az új módszerek a 
kialakult gyártási metóduson belül 
konfliktusok forrásai lettek. Vissza
térve az előző kérdésre: a filmgyár
ban négy játékfilmstúdió van. A ne
gyediket a hajdani „Balázs Bélá-s 
szenyorok köre” tagjai hozták létre 
Marx József vezetésével. Ez a Kosa 
Ferencék nemzedéke, ök sem azért 
gyűltek egy csoportba, mert az előző 
három stúdióban nem készíthették 
volna el filmjeiket, hanem mert volt 
bennük természetes igény, hogy 
együtt maradjanak, közösen dolgoz
zanak.

— Akkor ez a mostani társulás af
féle „ötödik stúdió", amely a har
mincévesek korosztályából tevődik 
össze: Kabay, Fehér, Szalai Györgyi, 
Gyöngyösby, Zolnay, Mihályfi, Tarr, 
és így tovább?

Vitézy: Mi nem zárt csoportot aka
runk létrehozni. Minden rendezőnek, 
aki a magyar filmgyártásban dolgo
zik, küldtünk levelet. Ismertettük az 
elképzelést, és felkértük, ha úgy gon
dolja, jöjjön. Bármikor lehet jelent
kezni.

— A konzervatívabb filmrendezők 
hogyan fogadták a társulás hírét, 
nem alakult-e ki valamiféle frak
ciózásra való utalás?

Vitézy: Először is nem hiszem, 
hogy lenne konzervatív rendező, hi
szen mindegyik új megoldást keres 
filmjeiben. Inkább arról van szó: ér
dekkonfliktusok mindig voltak — a 
szocialista filmgyártás harmincéves 
történetében is —, s ezek nem fog
nak megszűnni a jövőben sem. Csak
hogy ezek az érdekek állandóan át- 
csoportosulnak, mindig más szinte
ken jelennek meg, tehát még stati
kus ellentmondásról sem lehet be
szélni. ö t évvel ezelőtt, amikor ki
alakult a stúdiórendszer, akkor azt 
is sokan ellenezték, de mellette 
ugyanennyien voltak. A mostani eset 
csak annyiban különbözik az. elő
zőektől, hogy azonos tevékenységre 
szerveződött filmrendező csoport sze
retné csinálni azt, mint eddig, csu
pán más körülmények között. Noha 
a társulás derékhadát azok adják, 
akik egy időben végeztek, de ez nem 
zárja ki, hogy az idősebb, nagyobb 
filmes múltú kollégák is jelentkez
zenek.

— Sokakban fölvetődött: ezeket az 
elképzeléseket a meglevő négy stú

dióban miért nem lehet realizálni, 
szükséges-e ehhez külön társulást 
létrehozni?

Dárday: Eddig is sikerült elkészí
teni filmjeinket a meglevő stúdiók 
valamelyikében, de éppen a kollek
tív munka igénye miatt éreztük, hogy 
törekvéseinknek megfelelő műhely
kereteket kell teremteni, melyben 
nemcsak forgatókönyvírásból áll a 
felkészülés.

— Ez azt jelenti, hogy kevesebb 
irodalmi művet adaptálnak, szíve
sebben dolgoznak fel „valóságanya
gokat’’?

Dárday: Miveí most van kialaku
lóban a koncepció, erről még korai 
beszélni. 'Mi azt szeretnénk, ha a 
műhelymunka átfogná a teljes film
készítési folyamatot.

— De a többség szociografikus ér
deklődésű! Nem fenyeget-e annak a 
veszélye, hogy aki „csak" adaptációs 
játékfilmet akar rendezni, az háttér
be szorul?

Vitézy: Nem ismerek igazi játék
filmet, adaptációs játékfilmet, kife
jezetten dokumentarista játékfilmet. 
Mindez csupán a játékfilm gazdag
sága, sokrétűsége, az emberi alkotás 
és szellem gyönyörűsége. Ellentétek 
— mint mondtam — nyilvánvalóan 
lehetségesek, mint ahogy előfordul
nak drámaírók és költők között is, de 
azt hiszem, minden alkotó — akár
milyen műfajban is próbálja kifejez
ni önmagát — a mai magyar való
ság problematikájával foglalkozik, és 
ez világnézeti, ha úgy tetszik, elkö- 
telezettségi egységet biztosít. Ezen a 
területen nincs vita, csak a megvaló
sításban, ám éppen ez a cél.

— Ez a művészi oldal, de a gyár
tási részt tekintve mi a helyzet: ke
vesebb összegből készítenek filmet?

Vitézy: Kétségtelen tény, hogy az 
eddigi filmjeink is olcsóbbak voltak 
az átlagosnád, de nem lehet a meg
valósulás mércéje, sem művészi kri
tériuma, hogy mennyibe kerül a film. 
Nagy gond azonban: a magyar film
gyártás még napjainkban is cipeli azt 
a terhet, amely egy régebbi stüusú 
forgatásra szerveződött. Mi már 
igyekszünk szűkebb stábbal dolgozni, 
főleg azért, mert az amatőr szerep
lőkkel való munka rendkívül inten
zív pszichológiai tevékenység, amit 
jelentősen zavar a nagy apparátus, 
az öltöztetők, világosítók stb. tömege.

Dárday: A kérdés ilyen direkten 
fogalmazva nem vethető fel, mivel 
ezeket a gazdasági gondokat és a ra
cionalizálásnak erre irányuló törek
vését csak egységesen tudja megva
lósítani a MÁFILM. Mi csupán azt 
a folyamatot akarjuk intenzíven tá
mogatni, amely a filmgyáron belül 
mindegyik stúdióban azt célozza: 
hogyan lehet a szűkös anyagi lehe
tőségeket minél inkább összeegyez
tetni és a művészi szempontok szol
gálatába állítani.

— A stúdióknál évi öt-öt film for
gatására van anyagi keret. Ennek a 
társulásnak ki biztosítja a pénzt: a 
többiektől veszik el, vagy máshonnét 
kapnak erre bizonyos összeget?

Vitézy: Nem hiszem, hogy olyan 
erős gyerekek lennénk, akik elvehet
nénk bárkitől is pénzt. Arra sem gon
dolok : amikor dolgozni kezdünk, 
automatikusan csökkentik a többi 
stúdióban a munkalehetőségeket. Az 
viszont nagyon is lehetséges — mint 
ez már a pécsi filmfesztiválon is 
szóba került —, hogy ésszerűbbé és 
gazdaságosabbá kell tenni a magyar 
filmgyártást: a meglevő összeggel 
takarékosabban bánni. Jelenleg úgy 
van: ha egy rendező filmet készít, 
azzal valójában megakadályozza egy 
másik forgatását. Tehát ezen a mód
szeren ajánlatos változtatni.

— Sokszor érték már olyan vádak: 
aki ilyen elementáris erővel hisz va
lamiben, az nyilván tagadja a többit!

Vitézy: Mint alkotótól, senki ne 
várja tőlem, hogy egyszerre száz do
logban higgyek. De mint kolléga, mint 
néző nem tudom elképzelni, hogy 
csak dokumentarista filmek készül
jenek. Ez bűn lenne. Bár az öt-hat 
éve megindult irányzat dinamikusan 
fejlődik, itthon és külföldön jelentős 
elismerést vívott ki, de ez nem a 
többi megszűnéséért szerveződik, ha
nem annak továbbfejlesztéséért, s ön
magának kiművelésére, a filmkészí
tés ilyen irányának továbbfinomítá- 
sára törekszik. Ezt a célt intenzív 
műhelymunkával lehet elérni, és nem 
szétforgácsolt erőkkel.

— Van már valami konkrét elkép
zelés, filmtéma, amit ebbe a csoport
ba tömörülő filmrendezők valósíta
nak meg a közeljövőben?

Vitézy: Kötelességünk, hogy le
gyen, mert a műhelymunka beindu
lásához kaptunk félmillió forint elő
készítési keretet. De azt most ne kí
vánja, hogy az első viták közepette 
neveket és címeket mondjak. Ezek 
megfelelő időben úgyis nyilvános
ságra kerülnek. Egyelőre fontosabb 
ennél az a munka, amit végzünk. S 
még valami: nem szeretni kell az el
képzelésünket, hanem megérteni, 
hogy miért akarjuk.

Hajnal László Gábor

B e van fejezve a nagy igen?
Az ember tragédiája Szolnokon és a Madách Színházban

Az idei évadban egymás után há- 
rom színházunk tűzi műsorára 

Madách Tragédiáját. Eddig két be
mutató zajlott le: a szolnoki Szigli
geti Színház előadását Paál István, 
a budapesti Madách Színházét Len
gyel György rendezte. Az esemény 
jelentőseget növeli, hogy a Tragédia 
hazai fölújításai újabban megritkul
tak; a hetvenes évek legjelentősebb 
produkciója a tartui (észt) Vanemui- 
ne Színház bemutatója volt. Ráadá
sul Madách drámai költeményéntK 
előadása Budapesten mindeddig a 
Nemzeti Színház „hatáskörébe” tar
tozott; Major Tamás legutóbbi ren
dezése óta viszont már tizenhét év 
telt el.

Mindez azért fontos, mert a „Tra
gédiából kimaradt nemzedék” szel
lemi lenyomata valamilyen módon 
mind a szolnoki, mind a budapesti 
előadáson érződik. Nemcsak a két 
rendező előzetes nyilatkozata hason
lít egymásra ebben a tekintetben — 
mindketten hangsúlyozzák a fősze
replők fiatal életkorát, az Űr kép
viselte tekintélyi elvvel szembeszálló 
Lucifer elkötelezettségét a küzdő 
Ember mellett —, hanem szinte 
megegyezik a drámai alaphelyzet ké
pi megfogalmazása és az ennek meg
felelő színházi nyelv gesztusrendsze
re is. Az előadások színházi keret- 
játéka — amely a Tragédia esetében 
nem választható el a „mennyei ke
retjátéktól” — egyértelmű utalással 
hivatkozik a hatvanas-hetvenes évek 
úgynevezett csoportszínházi (ha tet
szik: amatőr színházi) törekvéseire. 
Szolnokon is, Budapesten is a jelleg
zetes fehér munkáégyenruhában je
lennek meg a szereplők. A Madách 
Színházban (váratlanul) még erősebb 
ez az utalás, mert a bevonulás va
lósággal „rituális” fáklyás menetté 
alakul, amelyben fölvonultatják az 
elkövetkező jelenetek kellékeit: ba
bérkoszorút, bilincset, miegymást. 
Szolnokon következetesebb az indí
tás, mert ott az előadás minden sze
replője részt vesz benne — igaz, 
összesen tízen vannak: az Ádám— 
Éva—Lucifer hármason kívül'a töb
bi szerepet heten játsszák —, míg a 
Madáchban a történelmi színek né
hány szereplője hiányzik a felvonu
lásból, az ötlet tehát némileg for
mális. A lényeg azonban az, hogy 
közösségi játékot jelez az előadások 
kezdete, és nyilvánvalóvá válik, hogy 
egy színészcsapat képviseli azt a tá- 
gabb közösséget — értsd: a mai tár

sadalmat —, amelynek tükrében a 
kérdései fölvetődnek.

I t t  sarkalatos ponthoz érkeztünk, 
mert mind az egymással vitat

kozó elméleti elemzések, mind a ré
gebbi előadások tanúsága szerint a 
színpadi Tragédia-fölfogások sorsa a 
„mennyei keretjáték” és a történel
mi színek viszonyának értelmezésén 
dől el. Az utóbbiak történetfilozófiai 
pesszimizmusa elvitathatatlan, ami
vel szemben mindig vesztesnek 
látszik a „küzdj és bízva bízzál” op
timizmust hirdető végső isteni ki-, 
nyilatkoztatása. A kettő közötti el
lentmondás mindaddig föloldhatat- 
lan, ameddig nem kíséreljük meg a 
„mennyei keretet” a kor ideológiai 
szintjén ábrázolni, vagyis a terem
tésmítoszt és az ennek megfelelő 
transzcendens égi hierarchiát behe
lyettesíteni a mai társadalomfölfogás 
létező eszméivel, illetve az azokat 
képviselő intézményrendszerrel, majd 
az egészet szembesíteni a madáchi 
történelemábrázolással.

De hát lehet-e „materializálni” a 
mennyei keretet; vajon nem blasz- 
fémia ez? Mindenesetre a mostani 
előadások már azzal elkövetik ezt a 
„blaszfémiát”, hogy az Urat egysze
rű embernek ábrázolják. Sőt, hogy 
egyáltalán ábrázolják, azaz megjele
nítik. Bizonyos értelemben a Tragé
dia ellen elkövethető legnagyobb 
„merénylet”, hogy az Űr hangja he
lyett az Űr személyesen megjelenik
— s ezt a merényletet régóta elkö
vetik. A Teremtő antropomorfizálá- 
sa már jó ideje megfigyelhető a Tra
gédia-előadásokban, ami jelzi a ke
retjáték — ezáltal az egész dráma
— konfliktusának megnövekedett 
súlyát és gazdagodását. Egy „ember
közelbe” került ellenfél egyrészt sú
lyosabb, másrészt viszont közvetle
nül is szembe lehet szegülni vele, 
ami egy testetlen hang esetében ne
hezebb. A dráma bibliai alaphelyze
tének fokozatos elvilágiasodása ne
gyedszázados színházi folyamat 
eredménye. Madách a teremtésmítosz 
konvencionális drámai keretében 
maga sem holmi kozmogóniai szín
darabot írt, s a történelmi képek ál
talánosított — Lukács György sze
rint túl-általánosított — bölcseleti 
szemlélete sem a világtörténelem 
„nagy egészére”, hanem a Madách- 
korabeli magyar valóság kérdéseire 
kereste a választ.

De mivel helyettesíthető a terem
tésmítosz? Mit értsünk azon, hogy 
„be van fejezve a nagy mű”? Ma- 
dáchnál a teremtés befejezése a lak
hatásra berendezett világegyete
met jelenti. A Mű az emberiség tör
ténelme előtti mindenség, amely a 
maga steril mivoltában „évmilliókig 
eljár tengelyén, míg egy kerékfogát

újítni kell”. Azután — kissé profán 
maisággal értelmezve a darabot — 
Lucifer egy gyorstalpaló világnézeti 
tanfolyamon levetíti az első emberpár 
előtt az emberiség történetének mint
egy két-három órára megvágott film
jét — hozzáragasztva egy világ végét 
föltételező futurológiái jóslatot —, 
amelyből kiderül; hogy a világegyetem 
további tökéletesedésének egyetlen 
akadálya az ember. Csak az ember 
nélküli világegyetem tökéletes. Az 
ember tönkreteszi a tökélyt. Mert ő 
maga tökéletlen.

ü z  a madáchi Lucifer a mai ma- 
gyár dokumentum-játékfilmek 

rendezőjének módszerével dolgozik. 
Vesz egy közismert szituációsort — 
az emberiség történelmét —, és be
lehelyezi Ádámot, mint natúrsze
replőt. A játékban mindenki „pro
fi”, tudja a szerepét, csupán Ádám 
„civil”, és ebben a minőségében 
nemcsak mind újabb, számára isme
retlen szerepeket kell eljátszania,

Juhász Jácint, Huszti Péter és Almási Éva a budapesti előadásban.

hanem rögtönözve kell szerepeibe 
beleélnie magát. Ez hol jobban si
kerül neki (Rómában, Prágában, 
Párizsban), hol kevésbé (Egyiptom
ban, Athénban, a Falanszterben). A 
„rendezői koncepciót” csak Lucifer 
ismeri, ezért fölénye egyértelmű, 
győzelme nem lehet kétséges. Rá
adásul utólag okos: megálmodtatja 
Ádámmal, hogy milyen lesz a múlt.

Bármennyire elironizált is az 
iménti interpretáció, lényegében er
re — Ádám és Lucifer egyenlőtlen 
drámabeli esélyére — hivatkoztak 
mindazok, akik nem egészen alap
talanul drámaiatlannak minősítet
ték a Tragédia történelmi színeit. A 
„mennyei keret” konvenciójának el
halványulása mellett ez a színpadon 
átélhető zavarodottság volt a másik 
oka a Tragédia fokozatos szellemi 
átértékelődésének. Mintha így szólt 
volna valaki: ha már Ádám és Lu
cifer nem lehetnek igazi ellenfelek, 
miért ne lehetnének igazi társak? 
Eljött egy pillanat, amelytől kezdve 
Lucifer Ádám cinikus kísérőjéből 
Ádám oktató mesterévé1 vált — és 
megkérdőjeleződött a tökéleteset al
kotó Űr mítosza. Ez a pillanat volt 
a második „merénylet” a Tragédia 
ellen: a tartuiak már említett, álta
lános ovációval fogadott előadása.

A szolnoki előadás innen próbál 
egy lépéssel továbblépni. Az 

antropomorfizált Teremtő magához 
hasonló fehérruhások csoportjából 
lép elő. Egy teremtő közösségből, an
nak egyik tagjaként. A történelem 
folyamata e héttagú mikroközösség 
belső mozgásából, a szerepvállalá
sok sajátos dinamikájából bontako
zik ki. A történelmi színeket első
sorban nem történetfilozófiailag, 
hanem az emberi gondolkodás és 
cselekvés, illetve az eszmék születé
sének, kiteljesedésének, meghason. 
lásának és meghaladásának dialek
tikája felől közelíti meg a rendező. 
Ebből következően nincs szükség 
álomra, az emberi küzdelem játszód
hat a megélt jelenben, továbbá 
nincs szükség történelmi díszletekre 
és kosztümökre sem, a képzeletbeli 
tömeg pedig „kint reked” a templo
mot és karzatós tanácstermet egy
aránt jelző színfalak mögött.

Madách drámája itt egy társadal
mi modell drámájává válik, mégpe
dig azáltal, hogy a fehérruhások 
közössége játék közben maga is for
málódik, alakul, „keresi magát”, ami
nek egyik szép példájaként az Űr a 
korcs eszkimó alakjából magasodik 
föl, hogy a „szabad akarat” utolsó 
lehetősége, az öngyilkosság ellen sze
gezze az élet folytonosságának káno
nát. Ez már nem ugyanaz a közös
ség, mint a játék elején, az anyaság 
ebben a pillanatban a közösség fenn
maradásának jelképes eszméjévé 
szublimálódik, aminek a nevében ki 
lehet kapcsolni a tökéletességben va
ló kételkedés, még inkább a „kerék
fogak újításának” eredendő emberi 
kényszerét. Az „arkangyalok” most 
borulnak le hozsannázva, és velük 
együtt Ádám és Éva. A „Mondottam 
ember: küzdj és bízva bízzál!” nem 
hangozhat el, mert a „csak hódolat 
illet meg, nem bírálat” után túlsá
gosan cinikusan hatna bárkit is ki
látástalan küzdelemre szólítani a be

mintha egy rádióelőadáshoz készült 
volna — a három statikus főfigura 
körül hullámzó tömeg látványa el
lensúlyozza. Az Űr fiatal férfiként 
emelkedik ki a tömegből, de a vé
gén félrehajtott fejű, kegyes megbo- 
csátónak mutatkozik. Lucifer a 
koncepció kedvéért „jámbor agg” 
helyett „jámbor Urat” mond, s 
míg az előbbiben megvető iró
nia rejlett, az utóbbi pontos tény- 
közlése csupán a végső „családi je
lenetet” teszi ironikussá. Ám csak 
annyira, hogy a kegyes biztató sza
vakra Lucifer szemében derűs meg
lepetés tükröződjék. A sok kiábrán
dulás után a végkicsengés optimiz
musa annyira indokolt, amennyire
— Lukács György elemzése szerint
— A vén cigányban, ahol „Vörös
marty két lelkiállapotot állít egy
mással szembe, amelyek" felváltják 
és kiegészítik, nem pedig megcáfol
ják egymást”. Ez is alátámasztja, 
hogy az előadás lírai opuséként ke
zelte a Tragédiát.

Mindkét értelmezés jogosult, egyi
ket sem érdemes kijátszani a másik 
ellen. Ha türelmesek vagyunk ■ az 
újítás iránt, akkor türelmeseknek 
kell lennünk a hagyománnyal szem
ben is — és viszont. A kortársi 
szemléletet üdvözölve nem átkozhat
juk ki a tisztességes konzervativiz
must — sem megfordítva. Az elő
adások hibáit is igyekeznünk kell 
belülről megítélni.
IVIindkét produkció színpadi tere
1 ,1  formálisan működik. Szolnokon 

a rendező tervezte tanácsterem-ho- 
dály, bármennyire kifejező is az „Is
ten szemeként” fénylő rozettával és 
a luciferi (tudniillik fényt hozó) su
gárnyalábokkal, széttördeli a folya
matos játékot; a Madáchban Fehér 
Miklós tetszetős díszlete csak illuszt
ratív dekoráció. Szolnokon a kezdet 
és a vég tökéletes gondolati, illetve 
képi metaforája közötti utat csak lo
gikailag s nem kegyetlen érzéki 
kényszerrel járjuk be; a buda
pesti alapgondolat, a tömeg és az 
egyén bonyolult dialektikájának ki
fejezésére alkalmatlanok az olyan 
bárdolatlan eszközök, mint a kőpat- 
tintgatás és a kereplőforgatás.

Nagyobb baj, hogy a főszereplők 
mindkét előadásban erőtlenek. A 
szolnoki hármasból Nagy Sándor Ta
más Ádámja' tűnik ki őszinte hevü
letével, Ivánka Csaba tiszta gyer
mekséggel bölcselkedő Luciferé in
kább kamaraszínpadon érvényesülne, 
Szoboszlai Évának egyelőre csak 
Müller Borbálához vannak árnyala
tai. A Madáchban Almási Éva játé
ka a legárnyaltabb, néha túl sokat is 
„drámázik”, különösen Juhász Já
cint tökéletesen szenvtelen Ádámja 
és Huszti Péter passzívan álldogáló 
Luciferé mellett. Így mindkét elő
adásba besettenkedik az unalom. 
Mégis, már azért a tanulságért is 
érdemes megnézni mindkettőt, hogy 
észrevegyük: lényegileg azonos kiin
dulópontból is születhetnek egymás
sal feleselő előadások. Hagyjuk, 
hogy ki-ki válasszon közülük termé
szete, ízlése és világnézete szerint. 
Bízzunk benne, hogy mindkét elő
adás megtalálja a maga méltó kö
zönségét.

Kottái Tamás

fejezettnek nyilvánított „nagy mű” 
árnyékában. A valódi optimizmust 
Lucifernek az a gesztusa sejteti — 
így zárul az előadás —, amellyel 
megpróbálja fölrángatni a hódolattól 
öntudatlanná áléit emberpárt; ez a 
gesztus remélni engedi, hogy létezik 
oly eszme, amely hisz a „tökéletes” 
további tökéletesítésében a világ
megváltoztathatóságában.

A Madách Színház előadása a vá- 
ratlan indítás utón lényegében 

visszatér a drámai költemény hagyo
mányos fölfogásához, azzal a különb
séggel, hogy lemond a történelmi re- 
vüről, és egy dekoratív oratórium 
romantikus költői emelkedettségével 
szavalja el a szöveget. Ennek kö
szönhetően minden szót tökéletesen 
érteni — ami a szolnoki előadásról 
nem mondható el —; a biztonság 
kedvéért a fenékszínpadról mikrofo
nok erősítik a hangot. A szöveg in- 
tonálásának hangjátékszerűségét — 
Petrovics Emil aláfestő zenéie is


