
Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa

ASze re lem2 be mu ta tó já ra 1973. de cem ber 13-án
ke rült sor, ugyanab ban az év ben, ami kor a Ma -
ros vá sár he lyi Ál la mi Szín ház új, fô té ri épü le -

tét átad ták.3 A Kul túr pa lo ta sze cessziós kö ze gé bôl
egy új, sem mi lyen nem ze ti vagy kul tu rá lis ha gyo -
má nyok ra uta ló jel le get nem hor do zó épü let be köl -
tö zött szín há zat ek kor már nem Szé kely Szín ház -
nak, nem is Szé kely Ál la mi Szín ház nak, ha nem egy -
sze rûen Ma ros vá sár he lyi Ál la mi Szín ház nak hív -

ták, és két ta go zat tal mû kö dött.4 Ha rag György a
szín ház fô ren de zô je ként mind két ta go za ton dol go -
zott, a ro mán szín há zi szak mai kö zös ség pe dig ér -
dek lô dés sel kö vet te mun ká ját. Ha rag Szat má ron
már ta lál ko zott a da rab bal,5 ked vel te és fon tos nak
tar tot ta a Bar ta-mû vet.6 Az új szín ház épü let tech -
ni kai adott sá gai új szín pa di megol dá so kat tet tek le -
he tô vé, me lyek re a Kul túr pa lo ta szín pa da nem lett
vol na al kal mas. A kor szak vi rág zó ro mán szín há -
zá nak az „új ra szín há zi a sí tás”7 gyûj tô fo gal má val je -
lölt ha la dó irá nyait olyan je len tôs al ko tók ha tá roz -

ták meg, mint Li viu Ci u lei, Lu ci an Pin ti lie vagy Da -
vid Es rig, emig rá lá suk azon ban ha ma ro san be kö -
vet ke zett.8 Eb ben a kör nye zet ben a Sze re lem hi va -
ta lo san a pol gá ri élet for ma bom lá sá nak tra gi ko mé -
diá ja ként je lent meg.9 Ha rag György ma ros vá sár -
he lyi ren de zé sei kö zül a Sze re lem fon tos elôz mé nye
az 1971-es Özön víz elôtt, majd 1975-ben Az em ber
tra gé diá ja kö vet ke zik.

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia

ASze re lem 1916-os meg je le né se óta sok szor ját -
szott szö veg, mely re oly kor a „ma gyar Há rom
nô vér ként” is hi vat koz nak.10 Az ere de ti leg

négy fel vo ná sos szín mû11 cse lek mé nye már egy ko -
ráb bi, A Macs ka-zug ban cí mû Bar ta-no vel lá ban is
meg ta lál ha tó. A ki lá tás ta lan kö rül mé nyek kö zött
ver gô dô, bol dog ság ra és sza bad ság ra vá gyó há rom
lány, akik a pár kap cso lat ban lát ják éle tük nagy
prob lé mái nak megol dá sát, Bi ky, a fû sze res hír név -
re vá gyó fia, és a lel ki és tes ti ba jok kal har co ló Ko -
mo ró czy las san be le me re ved nek a tár sa da lom ál tal
elôírt sze re peik be, a Ka to na tisz tet fiata lon el pusz -
tít ja a kí mé let len tör té ne lem.12 A mel let tük ten gô -
dô idô sebb ge ne rá ció: a Sza la y- há zas pár, Fuchs né
és Ko csárd, a te met ke zé si vál lal ko zó egy részt elô -
re ve tí tik a fiata lok el ke rül he tet len sor sát, más részt
a re mény tel jes ter vek szer te fosz lá sá nak te he tet len
szem lé lô i ként új raélik sa ját éle tük ku dar cát. A Ha -
rag ál tal hasz nált szö veg vál to zat ban há rom sze rep -
lô hiány zott az ere de ti sze rep osz tás hoz ké pest: a
pos tás, a cse léd és az idô sebb Bi ky, a fû sze res, utób -
bi hiá nyát egyik kri ti ka dra ma tur giai hiá nyos ság -

nak te kin ti.13 Fuchs né és Ko csárd je le ne te majd -
nem né ma já ték volt: Fuchs né ide ges ne ve té se és a
szö veg is mét lés han gu la ti, ér zé ki hang ku lissza ként
mû köd tek. A gyak ran egy más ra csúsz ta tott dia ló -
gu sok ban a je le ne tek ab szurd fel hang jai ér vé nye -
sül tek: Sza lay és fe le sé ge, az apa és Ko mo ró czy, de
más sze rep lôk ket tô sé ben is pár hu za mos monológok
hang zot tak el. A ha tás a szem lé le ti vagy ge ne rá ciós
el len té tek kiéle se dé se volt, mindez azon ban a nyelvet
és a hely ze tet egy for mán ki hasz ná ló hu mor ba ol -
dó dott. A szö veg a le he tô leg szi ká rabb mó don a
tör té net ki bon tá sá hoz elen ged he tet le nül fon tos ele -
me ket tar tal maz ta. Míg az ere de ti szö veg vál to zat
ke serédes hap py end- del zá rul, a Ha rag ál tal ren -
de zett elôadás ban Ko mo ró czy es kü vô je és ha lá la
össze mo só dott, sok ér tel mû vé té ve a zá ró je le ne tet.
Meg ha tá ro zó volt a szö veg is mét lés, mint jel lem- és
hely zet áb rá zo lá si mód szer. A két fel vo nás je le ne -
teit ze ne- és fény vál tá sok ha tá rol ták egy más tól.
Hang sú lyos sze re pet ka pott az anya kis ének be tét -
je („Kis csol na kom a Du nán len ge dez…”), amit
majd az is mét lô dô verk li-ke rin gô foly ta tott. Szintén
az is mét lés sel eme lô dött ki Ko mo ró czy ver si ké je
a vér pad ról, Nel li Ham let-i dé ze te („Ofé lia, vo nulj
ko los tor ba!”),14 a kó rus ban mon do ga tott „Sze gény
Je nô!”, és a zá ró je le net ben a vég le te kig fo ko zott
„mi lyen szép az élet, mi lyen gyö nyö rû a sze re lem”.

A dra ma tur giai vál toz ta tá sok és sa já tos szí né szi
szö veg ke ze lés ered mé nye ként nem egy sze rep lô
egyé ni tra gé diá ja kö ré épült az elôadás – bár Nel li
és Ko mo ró czy figu rá ja elô tér be ke rült –, ha nem a
kor lá tok kö zé szo rí tott sor sok pár hu za mos sá ga je -
lent meg.
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1 A ta nul mány az OT KA 81400-as pro jekt jé nek ke re té ben ké szült.
2 Bar ta La jos: Sze re lem, Ma ros vá sár he lyi Ál la mi Szín ház, ma gyar ta go zat, nagy szín pad, Be mu ta tó dá tu ma: 1973.12.13., Ren -
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3 Az új épü let az egy ko ri fe ren ces ko los tor he lyén épült, a vá ros szí vé ben, gya kor la ti lag az et ni kai, kul tu rá lis és ideo ló giai
tér fog la lás esz kö ze ként.

4 A Szé kely Szín ház jog utód ja ként mû kö dô Ma ros vá sár he lyi Ál la mi Szín ház ro mán ta go za ta 1962-ben lé te sült. A Szé kely
Szín ház 1946–1962 kö zött mû kö dött ezen a né ven.

5 Az elôadást 1956-ban Far kas Ist ván ren dez te az ak ko ri Szat má ri Ál la mi Ma gyar Szín ház ban, s Ha rag visszaem lé ke zé sé bôl
ar ra kö vet kez tet he tünk, hogy a pró ba fo lya mat ban ô is ak tí van részt vett. Lásd er rôl: Ha rag György: Négy évad mér le ge,
In: Ha rag György szín há za (szerk.: Ná nay Ist ván), Pes ti Sza lon Könyv kiadó, 1992. 33–52.

6 „Ha ar ra a kér dés re kell vá la szol jak, hogy me lyik az az elôadás, ame lyik dön tôen meg ha tá roz ta ren de zôi pá lyá mat, úgy
Bar ta La jos mû vét em lít he tem. Teo re ti ku san szól va nem min dig úgy tör té nik, hogy az em ber tu da to san elô re ter vez ma -
gá nak elôadá so kat. A het ve nes évek ele jén Nagy Ist ván Özön víz elôtt cí mû drá má já nak ma ros vá sár he lyi elôadá sá tól kap -
tam len dü le tet ah hoz, hogy a na gyon is zárt, rea lis ta da ra bo kat, a rez ze net len pol gá ri drá má kat ho gyan kell ki nyit ni. Ke -
zem be ke rült a Lá tó ha tár egyik 1972-es szá ma, s eb ben egy nép köl tést ol vas tam, amely ar ról szólt, hogy há rom lány ke -
ring egy nagy fe hér szo bá ban. (…) S ahogy ol vas tam a ver set, elô vil lant ben nem: ma gyar drá má ban is ta lá lunk ha son ló
je le ne tet: Bar ta La jos Sze re lem cí mû mû vé ben. Ek kor ha tá roz tam el, hogy meg csi ná lom.” Ha rag György: A Sze re lem elôz -
mé nye, In: Ha rag György szín há za (szerk.: Ná nay Ist ván), Pes ti Sza lon Könyv kiadó, 1992. 129.

7 A szín pa di lát vány, moz gás, szö veg egy sé gét cél zó irány zat el ne ve zé se (ro má nul: re te at ra li za re) Li viu Ci u lei cik ké nek cí -
mé bôl ered: Te at ra li za rea pic tu rii de te at ru (A szín pa di kép szín há zia sí tá sa), http://www.ci mec. ro/te at re/re vi -
sta/1956/1956_iun.htm Le töl tés ide je: 2013.04.24., Ha rag és a nagy je len tô sé gû ro mán elôadá sok ter mé keny vi szo nyá -
ról: „… (a dísz let) el ke rül he tet le nül kí nál ja az asszo ciá ciót il let ve el len pon tot: Ra meu uno ka öccse, Bu land ra, 1968. Sôt,
a vak tü kör, ez a fe hér ár nyé kos tü kör Nae Gi ri mia fod rász mû he lyé nek év ti ze dek óta mo sat lan fe ke te ár nyé kos mocs kos
tük rét is idé zi. (…) én Ha rag nyu godt, emel ke dett ere de ti sé gét lá tom eb ben a nyu god tan vál lalt ha son ló ság ban. Mert mond
ve le va la mit, mert fe lel ve le va la mi re. Es rig szem be sí tett, szá mon kért a Ra me au ak tív tük rei vel, Pin ti lie jel lem zett a Nae
Gi ri mia mocs kos tük rei vel. Sza la i ék tük rei tisz tán van nak tart va, de le mál lott ró luk a fon csor, a tisz tes úri sze gény ség már
al kal mat lan ná te szi ôket ar ra, hogy szem be néz ze nek ön ma guk kal.” Ha lász An na: Sze re lem a Hét to rony ban, A Hét, 1974.
feb ruár 8. 10.

18 A Ce auses cu ál tal 1971-ben meg fo gal ma zott, úgy ne ve zett „jú liu si té zi sek” ered mé nye ként a mû vé sze tet is egy re ér zé ke -
nyeb ben érin tô ideo ló giai szi go rí tás kezd las san érez he tô vé vál ni. A kí sér le te zô jel le gû, for ma bon tó mû vé sze ti meg nyi -
lat ko zá so kat is ér he ti a rend szer el le nes ség, a de ka dens esz té ti ciz mus vád ja: Pin ti lie Re vi zo rát 1974-ben, há rom elôadás
után tilt ják be, ô ma ga 1975-ben emig rál.

19 „Ez a jö vôt len li dérc nyo más a jö vô him nu sza, mert Ady gon do la tá hoz ve zet el, a »to vább így él ni le he tet len« de monst -
rá lá sa ál tal: »Ro ha nunk a for ra da lom ba«”. Ha lász An na: Sze re lem a Hét to rony ban, A Hét, 1974. feb ruár 8. 10.

10 Csap lár Fe renc: Bar ta La jos, Aka dé miai Kiadó, Bu da pest, 1973. 61.
11 a mû sor fü zet ben: „Szín mû négy fel vo nás ban (Az elôadást egy szü net tel játsszuk)”. A mû sor fü ze tet kiad ta a Ma ros vá sár -

he lyi Ál la mi Szín ház Ma gyar ta go za ta, Szé kely Fe renc (szerk.), 1973.
12 Bar ta mo nog rá fu sa fel té te le zi, hogy a Ka to na tiszt ha lá la egy ké sôb bi mó do sí tás ered mé nye. ld. Csap lár, 1973. 55–64.
13 „Ki sebb hi ba, hogy a ren de zô ki hagy ja a já ték ból – a va ló ban nél kü löz he tô pos tá son meg cse lé den kí vül – Bi ky fû sze rest.

Bar ta megin dí tóan jel lem zi a fô vá ros ba röp pent köl tô édes ap ját, hi szen a fiata lem ber tá vol lé tét rész ben egyen sú lyoz za
(ha ugyan nem em lé kez tet rá még fá jób ban) a Sza la y ék kal majd nem egy hú ron bán kó dó öre gem ber. El tá vo lí tá sá val ifj.
Bi ky még köz vet ve sem tér vissza a vá ros vé gi ház ba, ahol „iro dal mi meny asszo nya” szo mor ko dik. Nincs ki zár va, hogy
az apa meg je le né se a vé gén – az egész tör té nés szem szö gé bôl néz ve – a fiú alak ját is em lé ke ze te seb bé ten né az ele jén.”
Oláh Ti bor: Megúj ho dott já ték, Vö rös Zász ló, 1973. de cem ber 23. 3.

14 Ar ra, hogy az Ofé li a- be tét pró ba köz ben ke rül he tett a szö veg be, a Nel lit ját szó Sza mos sy Kor né lia szö veg pél dá nyá ba kéz -
zel beírt rész let utal. For rás: gé pelt, kéz írás sal kiegé szí tett szö veg pél dány a Sze re lem ada tai nak dosszié já ban a Ma ros vá -
sár he lyi Nem ze ti Szín ház irat tá rá ból.
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met ri ku san ma gá ra ha gyott szé ken. A re pü lés vágy
ér ze tét még in kább fo koz ták az el sô fel vo nás vé gé -
nek kö zös ke rin gô jé ben hasz nált fáty lak.

A nôi sze rep lôk egy for ma sza bá sú, pu ha bár -
sony ru hái csak szín ben kü lön böz tek, az idô mú lá -
sá nak alá ren delt nôi sors fo ko za tai nak szem lél te -
té se ként: a legfiata labb lá nyé fe hér, a na gyobb lá -
nyo ké egy re sö té tebb szür kés, az anyáé sö tét szür -
ke volt. Eb bôl a szür ke ség bôl kiemel ked ve az
es kü vô-te me tés je le net Fuchs né- Ko csárd ket tô sé -
nek fény lô ezüs tös jel me ze a tük rök pan dan ja ként

mû kö dött. Ugyaneb ben a je le net ben a Nel li meny -
asszo nyi ru há já ra bo rí tott fe ke te há rász ken dô a há -
zas ság-ha lál am bi va len ciát is mé tel te meg ké pi leg.

A kin tor nán ját szott nép sze rû ke rin gô gép hang -
já ban egy szer re szó lalt meg a vá sá ri, bóv li kis sze -
rû ség és a bol dog ság, a fel hôt len szó ra ko zás utá ni
mér he tet len vágy.

A kör kö rös tér szer ke zet, a verk li-ke rin gô is mét -
lô dô mo tí vu ma, a szö veg be li is mét lé sek, az öre gek
sor sát is mét lô fiata lok egy ség be ol vad tak. A kri ti -
kák ban gyak ran em le ge tett filmes megol dá sok
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A ren de zés

Ha rag György szín re vi te le az elôadást al ko tó ele -
mek szer ves egy beépí té sé re irá nyult: a lát vány,
hang, szí né szi já ték, szö veg, fény és moz gás

szi nesz te ti kus öt vö zé se az elôadás esz mei egy sé gét
szol gál ta.15 A be tel je sü let len ség és ér ték vesz tés, be -
zárt ság és elide ge ne dés vagy a két ség be esett társ -
ke re sés több fé le kö zeg ben – moz gás ban, szö veg -
ben, hang ban, kép ben – je len tek meg. A szí nész -
ve ze tés hez egy faj ta szí nész ne ve lés is tár sult, mi vel
a rea lis ta sze rep já ték he lyét szer tar tás, lá to más te -
rem tés, lát ta tás vet te át.16

A rea lis ta, imp resszio nis ta és szim bo lis ta ele -
mek bôl épí tett szö veg exp resszio nis ta ki fe je zô esz -
kö zök kel ele ve ne dett meg, nem a szö veg el ve té se
vagy meg má sí tá sa, ha nem egy új stí lu sú elôadás
meg te rem té se cél já val.17 A szim bo lis ta fo gal ma zás -
tól az exp resszio nis ta fe lé va ló el to ló dás pél dái a
fiata lon öz veggyé vált Bös ke fûz fa ágas be vo nu lá sa
vagy Fuchs né és Ko csárd figu rá já nak sti li zá lá sa.

A pon tos jel zé sek kel épít ke zô, na gyon ta ka ré -
kos szín pa di vi lág a né zôi fan tá zia kiegé szí tô ere -
jé re épí tett. A vi dá man szo mo rú, szo mo rúan vi -
dám18 he lyett in kább ke gyet le nül ne vet sé ges és fá -
jóan szo mo rú já ték min den ele me öniró niát hor -
do zott, a ren de zôi szán dék pe dig a né zô kép ze le tét
ala po san meg moz ga tó em ber va ló ság (Bar ta La jos ki -
fe je zé se sa ját da rab já ra) épí té sé re vál lal ko zott.

Szí né szi já ték

A szí né szi já ték ban „va ló ság és va ló ság fe let ti ség”
egy sé gét si ke rült a leg több ször meg te rem te ni.19

Az is mé telt sza vak és gesz tu sok egy mást erô sí -
tet ték, a zaj füg göny ként egy más ra bo ru ló, mo no ló -
gok ra bon tott dia ló gus pa ra dox mó don va ló sze rûb -
bé tet te a szö veg mon dást. Az egy sé ge sen pon tos já -
ték ban volt né mi stí lus be li ré teg zô dés: az idôs Sza -
la y- há zas pár (Sza bó Du ci, Gyar maty Ist ván) egy más
mel lett be szé lé se ab szurd kö ze li volt, a lá nyok ri tuá -

lis-exp resszio nis ta moz gá sá nak és szö veg mon dá sá -
nak fe lelt Ko mo ró czy (Lo hinsz ky Lo ránd) dep -
resszív-má niá kus rit mus in ga do zá sa, míg a két,
majd nem szim bó lum má vá ló figu ra (Fuchs né és Ko -
csárd, Men de Ga by és Bar tos Ede) kis sé ne he zen ta -
lál ta meg a sti li zált hang sú lyok meg fe le lô in ten zi tá -
sát. A va ló sá gos és kép le tes be zárt ság ból ki sza ba -
du ló két férfi sze rep lô (Fe ren czy Cson gor, Bo dó Zol -
tán) rea liz mus hoz kö ze leb bi já ték stí lu sa le he tett
akár ren de zôi szán dék is. A há rom Sza la y- lány szö -
veg mon dá sa és moz gá sa ár nyal tan egyé ní tett volt.
Illyés Kin ga ugrá lós, bakfis Bös ké je, Luj za (Far kas
Ibo lya) ér zé ki-szen vel gô lé te zé se, Nel li (Sza mos sy
Kor né lia) fa nyar hu mo ra kiegé szí tet ték egy mást.
A sti li zált be széd mód és az is mét lé sek, me lyek hez
ki dol go zott, nem-rea lis ta moz gás tár sult, kó rus
és/vagy tánc együt tes ha tá sát kel tet ték. A jel me zek
és a tér a szí né sze ket se gít ve já rul tak hoz zá eh hez
az össz ha tás hoz. Az aj tók, ab la kok és tük rök fe lé
for du ló – és a né zô tér nek gyak ran hát tal ál ló – szí -
né szek a ki- be te kin tés, a kül sô meg fe le lés vá gya és
az ön ki fe je zés igé nye kö zöt ti fe szült ség na gyon
konk rét hely ze teit te rem tet ték meg. Sa ját ár nyaik
moz gá sát tu da to san sza bá lyoz va figyel ték.

Szín há zi lát vány és hang zás

F lo ri ca Málu re a nu és Kö lön te Zsolt szín pad ké pe
a tá gas ság ér ze tét kel tet te, mi köz ben nyil ván va -
ló volt a sze rep lôk be zárt sá ga. Kör ben el he lyez -

ke dô nyolc aj tó, fran cia ab la kok és tük rök ha tá rolták
há tul ról az egy szék tôl és a má so dik fel vo nás ban
kö te lek kel leeresz tett ágy tól el te kint ve tel je sen üres
te ret. A ma dár ka lit ka,20 Hét to rony21 vagy ket rec22

kép ze tét idé zô tér ben a moz gás rafinál tan kor lá to -
zot tá vált, a kint és bent hely ze tei gyak ran konflik -
tus ba ke rül tek. Az aj tók mel let ti al kó vok is já ték le -
he tô sé get ad tak. Az el sô fel vo nás ban egy sze rû bár -
sony ru háik ban su ha nó, sza la dó, moz gó nôi tes tek
a re pü lés-, tá vo zás vágy ér ze tét kel tet ték, míg az anya
több nyi re moz du lat la nul ült az üres tér ben aszim -

Barta Lajos: Szerelem. rendezte: Harag György. 
Balról jobbra: Farkas Ibolya (Lujza), Szamossy Kornélia (Nelli), Illyés Kinga (Böske). 

Próbafotó. 1973, Marx József fotója

15 „Ar ra tö re ked tünk, hogy a je le net stí lu sa egy sé ges le gyen, és so kat ví vód tunk azon, ho gyan le het a leg va ló sá go sabb je le -
ne tet is úgy megemel ni, hogy az mégis hi te les ma rad jon.” Ha rag György: A Sze re lem elôz mé nye, In: Ha rag György szín -
há za (szerk.: Ná nay Ist ván), Pes ti Sza lon Könyv kiadó, 1992. 130.

16 Ha lász An na: Sze re lem a Hét to rony ban, A Hét. 1974. feb ruár 8. 10.
17 Páll Ár pád: Ha gyo má nyos drá ma nem ha gyo má nyos elôadás ban, Utunk, 1974. ja nuár 11. 10.
18 Bar ta La jos be ve ze tô je a mû sor fü zet ben.
19 Ha lász An na: Sze re lem a Hét to rony ban, A Hét, 1974. feb ruár 8. 10.
20 Oláh Ti bor: Megúj ho dott já ték, Vö rös Zász ló, 1973. de cem ber 23. 3.
21 Ha lász An na: Sze re lem a Hét to rony ban, A Hét, 1974. feb ruár 8. 10.
22 Ge rold Lász ló: Al ma il lat vagy po kol szag, In: Ren dez te: Ha rag György. OSZ MI. 2000. 44–47.



miatt is a tér legin kább a moz gófilm ôsé nek te kin -
tett pra xi nosz kóp ra em lé kez te tett, mely ben a moz -
gás il lú zió ját a kí vül rôl moz ga tott, tü kör re ve tü lô
ál ló ké pek te rem tik meg.

Az elôadás ha tás tör té ne te

ASze re lem Ha rag György ren de zôi mun kás sá gá -
nak ta lán nem leg fon to sabb, de je len tôs ál lo -
má sa. Lét re ho zá sa a ma ros vá sár he lyi ma gyar

tár su lat, de az egész szín ház szá má ra is csa pat- és
ar cu lat te rem tô mun ka fo lya mat volt. Az elôadás ra
a ro mán kri ti ka és szak mai kö zös ség is élén ken rea -
gált.23 Ilyen pél dául a Ma ros vá sár he lyi Ál la mi Szín -
ház sa já tos ar cu la tá nak kiala ku lás ról a Te at rul fo -
lyó irat ban, a kor szak leg je len tô sebb ro mán szín há -
zi pe rio di ká já ban meg je lent cikk, mely ben legin -
kább a szín há zi ki fe je zô esz kö zök egy sé gét mél tat ta
a szer zô.

Az elôadás egy új já ték mód le he tô sé gét kí nál va
a szí né szi mun ká ban is je len tôs vál to zást ho zott.
A szí né szek val lo má sai be szá mol nak az új for má -
hoz szük sé ges új szí né szi meg kö ze lí tés hez ve ze tô
út ról, mely ben fon tos sze re pet ka pott az imp ro vi -
zá ció és a cso por tos al ko tás.24

A kri ti kák – egye sek a cí mek ben is – az újí tó jel -
le get emel ték ki.25 Mi vel az elôadás nem il lesz ke -
dett az al ko tás ad di gi sab lon jai hoz, a kri ti ku so kat
is esz köz tá ruk és fo ga lom rend sze rük átér té ke lé sé -
re, megújí tá sá ra, vagy – ab ban az eset ben, mi kor
nem tud tak kel lô nyi tott ság gal rá han go lód ni az új
for má ra – heves reak ció ra kész tet te.

Az össz já ték, mely ben „az együt tes kö vet ke ze -
te sen al kal maz za a mon dan dó hoz il lô ki fe je zé si for -
mát”26 több kri ti ká ban kiemelt erény. A Ro mán Te -
le ví zió arany sza lag tá rá ból a kö zel múlt ban elô ke -
rült és di gi ta li zált film le he tô sé get te remt az elôadás
ve tí tett új ra ját szá sá ra, így – re mél he tôen – a ha tás -
tör té net még nem vég le ge sen le zár ha tó.27 A nyolc -
va nas évek er dé lyi ma gyar ren de zô ge ne rá ció já nak
olyan je len tôs kép vi se lôi szá má ra, mint pél dául
Tom pa Gá bor, Ha rag mun kás sá ga és azon be lül a
Sze re lem a ké pi, me ta fo ri kus szín pa di fo gal ma zás
új le he tô sé gét mu tat ta.28

A Sze re lem re konst ruk ciós elem zé se olyan ne -
héz hely ze tet te rem tett, amely ön ma gá ban fel mu -
tat ja az elôadás je len tô sé gét: a dra ma tur gia, ren de -
zés, szí né szi já ték, szín há zi hang zás és lát vány ka -
te gó riái nak kü lön vá lasz tá sa alig le het sé ges. Az a bi -
zo nyos so kat em le ge tett egy ség az össze te vôk
hasz ná la tá nak ko he ren ciá já ból ko vá cso ló dik úgy,
hogy köz ben egyik lé nye ges ele me a né zôi fan tá -
zia. A fenn ma radt te le ví ziós fel vé te len bi zo nyos
mér té kig ér zé kel he tô az, aho gyan a né zôk ha lad -
nak, és idôn ként meg tor pan nak az elôadás üte mét
kö vet ve. A Szé kely Szín ház kez de ti ze nés-víg já té -
kos kor sza kán, majd a lé lek ta ni rea liz mus esz kö -
zei vel mû köd te tett mû vész szín há zon szo cia li zá ló -
dott né zôk szá má ra a meg le pô új for ma, a rá kér -
de zés és az ezek bôl adó dó más jel le gû rész vé tel le -
he tett az iga zi él mény. A szín pa di lát vány elem zé se
so rán em lí tett pra xi nosz kó pot ugyanis nem elég
mes te rien meg raj zol ni és összeál lí ta ni – csak ak kor
mû kö dik, ha va la ki egy szer re né zi és for gat ja.

23 Va le ria Du cea: Profil în ac tu a li ta te. Te at rul din Tg-Mu res, Te at rul. nr. 5/XIX/ 1974. má jus, 79–85. For rás: http://Re vi sta -
te at rul. ci mec. ro/1974/1974_ma i.htm, Le töl tés ide je: 2013.04.24.

24 Far kas Ibo lya: A mû vé szi igaz ság ke re sé se a szí nész al ko tó mun ká já ban, Ma ros vá sár he lyi Szín mû vé sze ti Egye tem kiadó -
ja, 2003. 102–105.

25 „rend kí vül ér de kes kí sér let, amely eset leg új uta kat nyit hat meg kö zép fa jú drá máink kor sze rû szín pa di megele ve ní té sé -
ben.” Páll Ár pád: Ha gyo má nyos drá ma nem ha gyo má nyos elôadás ban, Utunk, 1974. ja nuár 11. 10., „Ezen a szín pa don
nem le het a ha gyo má nyos szín pa di sab lo nok kal, a be vált és jól is mert szín ját szó kész let tel él ni.” Már ton Ve ra: A vá sár -
he lyi Sze re lem In: Ha rag György szín há za (szerk.: Ná nay Ist ván), Pes ti Sza lon Könyv kiadó, 1992. 131.

26 Ge rold Lász ló: Al ma il lat vagy po kol szag, In: Ren dez te: Ha rag György, OSZ MI, 2000. 44–47.
27 „A szer ve zôk idén a ren dez vény má so dik nap ján Bar ta La jos Sze re lem cí mû da rab já nak 1973-as ren de zé sét ve tí tet ték le

a ko lozs vá ri szín ház nagy ter mé ben. A kis sé el tor zí tott szín pa di ala kok (a fel vé te len min den sze rep lô szé le sebb nek tûnt,
mint a va ló ság ban) üres tér ben lé zeng tek, sé tál tak vagy ép pen sza lad tak… A há rom nô vér két ség be esett bol dog ság ke re -
sé se, esen dô, mégis ne vet sé ges alak jaik ele ve ned tek fel új ra. Sor su kat meg ha tá roz za vi dé ki, ráadá sul vá ros szé li el szi ge -
telt sé gük, a tár sa dal mi nor mák, de szü leik je len lé te és ha da ró -egy más sza vá ba vá gó be szél ge té seik. Min den si vár, kon -
gó, üres… A szen ve dé lyek, a sze re lem vi szont itt is fel lán gol, és a nyo masz tó han gu lat egy per cig sem el vi sel he tet len,
mert az al ko tók ki tû nô, ma is ér vé nyes, jól ada golt hu mor ral fû sze rez ték a ko mé diát.” H. R.: Ha rag György em lék na pok
II. Sû rû söd nek az ese mé nyek. (2005. má jus 6.) For rás: www.ham let. ro/cik kek.php?cikk=111 Le töl tés ide je: 2013.04.12.

28 Cím ke-füg göny – Tom pa Gá bor szín há zi ma gán szó tá ra, szerk. Zsig mond And rea, Boo kart Kiadó, Csík sze re da, 2011.
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Az elôadás szín ház kul tu rá lis kon tex tu sa

APis ti be mu ta tás tör té ne te kü lön le ges ese mény -
sort mu tat a tör té né szek nek.1 Ör kény Ist ván
1969-ben megírt drá má ját 1979-ben tud ta be -

mu tat ni Vár ko nyi Zol tán. Ed dig jó részt a má so dik
nyil vá nos ság ban lét re jött al ko tá sok sor sán ér tel mez -
tük a kul tu rá lis dön té si me cha niz mu so kat, hi szen
a be til tá sok gya ko ri sá ga és ma ni feszt jel le ge, vagy
már ele ve a cen zú ra meg ke rü lé sé re ki ta lált per for -
ma tív ke ret kü lön le ges sé ge tar tot ta a kö zös ség emlé -
ke zet ben a szín há zi ese mé nye ket. Pa ra dox hely zet,
hogy Ha lász Pé ter szo ba szín há za vagy Ga lán tai
György bog lá ri ká pol na kiál lí tá sai fe lé a tör té né szi
kí ván csi ság könnyeb ben for dul, mint egy Vár konyi-
ren de zés fe lé, mi ként az is, hogy az ügy nök je len té -
sek kü lön le ges ap ró lé kos sá ga miatt a tör té né szi nar -
ra tí va is egyér tel mûb ben kép zô dik kö ré jük. A má -
so dik nyil vá nos ság ban moz gó al ko tá sok be til tá sa és
en ge dé lye zé se rész le ge sen do ku men tált fo lya mat,
míg az el sô nyil vá nos ság szín há zi re per toár ját kiala -
kí tó bo nyo lult me cha niz must re konst ruál ni, egy -
részt az ada tok be lát ha tat lan hal ma za, más részt a
szó be li uta sí tá sok rend je2 miatt, két sé ges vállalkozás.

Az Ör kény-szö veg ala ku lás tör té ne ti filo ló gi á ja
ta lán se gít defini ál ni egy kô szín há zi elôadás be mu -
ta tás tör té ne ti kon tex tu sát, s hoz zá já rul, hogy az
elôadá sok be til tá sá nak vagy ideig le nes leál lí tá sá nak –

legin kább a szó be li ség csa tor ná ján ter je dô – fo lya -
ma tá ról tud junk meg mo dell al ko tó rész le te ket.

Dra ma ti kus szö veg, dra ma tur gia

APis ti szö ve ge 1972-ben meg je lent, de az 1989-
es kiadás két vál to za ta fe lülír ta, átír ta a szö veg
he lyét a szín ház tör té net ben. A Pis ti a vér zi va -

tar ban be til tá sá nak kö rül mé nyeit az 1982-es élet -
mû kiadás ban mint ha nyo mon kö vet het nénk, de
va ló já ban en nél iz gal ma sabb, mi lyen le he tô sé ge ket
dol go zott ki ma gá nak egy drá ma író és egy szín ház -
ren de zô (majd igaz ga tó) aka ra tá nak ér vé nye sí té sé -
re. Ör kény je le ne te ket írt új ra, Vár ko nyi újabb ren -
de zé si kon cep cióit ol vas hat juk, pon to sab ban az
azok ra adott írói vá la szo kat. Ör kény drá má ja az ér -
tel me zôi ha gyo mányt azon a dra ma tur giai kons pi -
rá ció men tén in dí tot ta el, me lyet ép pen az elôadás
be mu ta tá sa ér de ké ben dol go zott ki a szer zô. Ör -
kény 1969-tôl tu cat nyi szö veg vál to zat tal a da rab
kö rü li ideo ló giai vi tát a rea lis ta iro da lom ról a dra -
ma tur giai for má ra irá nyí tot ta.

A Pis ti dra ma tur giai vá lasz az ideo ló giai kédésekre.
Ör kény azt ír ja 1969. ok tó ber 27-én Len kei La jos -
nak „Az én da ra bom nyílt, egye nes be széd, és ha a
ren de zô akar ná, gyen géb ben ked véért min den je -
le net ben leen ged het né az év szá mot. Itt te hát sen ki -
nek hát só gon do la ta nem tá mad hat.”3 Ez ép pen az

1 A ta nul mány az OT KA 81400-as pro jekt jé nek ke re té ben ké szült.
Ör kény Ist ván: Pis ti a vér zi va tar ban, Pes ti Szín ház, Be mu ta tó: 1979.01.20., Ren de zô: Vár ko nyi Zol tán, Dísz let ter ve zô: Fe -
ke te Ta más m.v., Jel mez ter ve zô: Ke me nes Fanny m.v., Szí né szek: Tor dy Gé za (Pi sti pi sti pi sti pi sti PI STI), Né hány elô nyös,
il let ve nem elô nyös tu laj don sá ga: Ba lázs Pé ter (A te vé keny PIS TI), Ga ras De zsô m.v. (A fél szeg PIS TI), Szom ba thy Gyu la
(A ki mért PIS TI), Né há nyan azok kö zül, akik föl zak lat ták PIS TI bé kes sé gét, il let ve, ép pen el len ke zô leg, jó ha tás sal vol -
tak rá: Mik ló sy György (PA PA), Sze ge di Eri ka (MA MA), Ha lász Ju dit (A SZÔ KE LÁNY), Gob bi Hil da m.v. (RI ZI), Sö rös
Sán dor (EGY FÉR FI), Sza ká csi Sán dor (MÉG EGY FÉR FI), Pe re mar to ni Krisz ti na (EGY FIA TAL NÔ), Ko vács Nó ra (MÉG
EGY FIA TAL NÔ), Va day Vik tó ria/ Far kas Lil la (KIS LÁNY, sze rep ket tô zés), For gács Gyu ri (KIS FIÚ)

2 Rajk Lász ló: Ami kor a fo lyó be le lép, ahe lyett, hogy láb jegy zet ben ma rad na… in: Ki san tal Ta más – Meny hért An na (szerk.):
Mû vé szet és ha ta lom. A Ká dár-kor szak mû vé sze te. Jó zsef At ti la Kör – L’Har mat tan, 2005. 80.

3 Ör kény Ist ván: Drá mák, 586.

JÁKFALVI MAGDOLNA

Az egye nes be széd le he tô sé gei
Vár ko nyi Zol tán: Pis ti a vér zi va tar ban, 1979

32 33

Lohinszky Loránd (Komoróczy) és Mende Gaby (Fuchsné)  
a Szerelem próbáján, 1973, Marx József fotója


