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Lucifer drámája

Az ember tragédiája Zalaegerszegen

Ünnepelt Zalaegerszeg, Zala s egy kicsit
az ország is: októberben új színház nyílt a
nyugati határszélen. A színház névadója a
megye szülötte, a század egyik legjelesebb
színházi embere, Hevesi Sándor, s az
ünnepi nyitó előadás műsorán Madách
Imre Az ember tragédiája szerepelt, ami
különben az egyik leghíresebb és
legjelentősebb, több változatban is el-
készült rendezése volt Hevesinek.

A Tragédia bemutatása szép és nemes
gesztus, része a dráma első színpadra
állítására emlékező centenáriumi ünnep-
ségeknek, tisztelgés a névadóul választott
rendező emléke előtt, felvállalása azoknak
a progresszív színházi törekvéseknek,
amelyek egyik harcosa éppen Hevesi volt.
De ennél lényegesen többet jelentett ez a
premier. Ruszt József fő-rendező és fiatal
társulata tudva tudta, hogy a helyét kereső
színház, a nagyon vegyes összetételű
színészgárda számára szinte
megoldhatatlanul nehéz feladat a Madách-
mű bemutatása, erre tehát csupán a
protokollszempontokra figyelve nem
érdemes, nem szabad vállalkozni. De
szabad, sőt kell vállalkozniuk rá, ha ezzel
programjukról, igényességükről,
felkészültségükről, világlátásukról hittel
és szenvedélyesen vallhatnak, ha szuverén
véleményük van a drámáról és
mondandójuk a drámával. A zalaegerszegi
Tragédia ilyen előadás, sőt az elmúlt
évtized egyik legjelentősebb, a dráma
eddigi megközelítéseit alkotó módon fe-
lülvizsgáló, a mű további színpadi sorsát
alapvetően meghatározó előadás.

Lucifer én vagyok, és te vag y. . .

Az előszínpad, a középső, emelt szintű
játéktér és a háttérben magasodó vas-
vázas emelvény hármas tagozódású misz-
tériumszínpadot jelenít meg. A színpadot
kétoldalt három-három fehér textíliából
készített, stilizált oszlop szegélyezi, az
előszínpad közepén egy, a dobogó két
oldalán, a színpad szintjén pedig számos
tonettszék látható. Jobboldalt, elöl egy
fogas áll; rajta ruhadarabok.

Az előadás kezdetekor drapp ballon-
kabátban, szürke puhakalapban bejön a
Lucifert alakító Gábor Miklós, és leül az

előszínpadi székre. Mögötte felsorakozik
a teljes társulat, a színészeken mai ruha
van. Hosszú, kitartott színpadi pillanat: a
játszók nézik a közönséget. Sötét. A
színészek kimennek, az emelvény kö-
zepére karosszéket tesznek be, amelybe a
püspöki ornátusba öltöztetett Úr ül, mel-
lette balról kettő, jobbról egy - szintén
főpapi ruhás - arkangyal áll, kitárt ka-
rokkal. A fogas mellől kelletlenül megy
fel az Úr mellé, az üresen hagyott ne-
gyedik helyre a ballonkabátos Lucifer.
Félmeztelen „puttók" mint ministránsok
misekönyvet visznek az arkangyalok elé -
akiket idősebb színészek játszanak -, s
akik egy évezredes szokásrendszer szerint
ünnepi nagymisét celebrálnak. Ezt az
ünnepélyes aktust, a megszokottságtól, a
rutintól unalmas, de biztonságot sugalló
szertartást robbantja szét Lucifer
hallgatása és szembeszegülése az Úrral.
Megkezdődik Lucifer és az Úr vitája, ami
a zalaegerszegi Tragédia dramaturgiai
lényege.

A kezdőképből már kiderül, hogy Ruszt
megtartja a Hevesi-féle misztérium-
színházi felfogást, amikor ő is abból a
Hevesi által önmagának feltett kérdésből
indul ki, hogy „Miért ne lehetne Az ember

tragédiáját, a legteljesebb színpadi
misztériumot, abba a keretbe helyezni,
amely természetes kerete, mert egész
kompozíciója szerint abból származott?
Miért ne lehetne Isten és Lucifer küzdel-
mét állandóan láthatóvá tenni, amikor a
misztériumszínpad a maga hármas ta-
goltságával, gazdag elosztásával egyene-
sen kínálkozik e feladat számára?".
Hevesi számára e kérdésfeltevés minde-
nekelőtt a szcenikai értelmezés szempont-
jából volt fontos és korszakos jelentőségű,
Ruszt viszont e kérdéstől inspirálva a
dráma egész dramaturgiai rendszerét
helyezte új alapokra.

Az, hogy a dráma középpontjában az Úr
és Lucifer közötti összecsapás áll, nem
újkeletű értelmezés, hiszen amint láttuk,
már Hevesi is erre építette a maga
koncepcióját, s utána számosan küszköd-
tek az ebből a megközelítésből adódó
problémákkal. Az elmúlt évek legfonto-
sabb hazai és külföldi előadásai - a szol-
noki és a tartui, vagy a Madách szín-házi
és a minszki, a grozniji - mind arra tettek
kísérletet, hogy Ádám szerepét az Úr és
Lucifer konfliktusának tükré-ben
értelmezzék.

Az Úr és Lucifer közötti konfliktus
drámaszervező jelentősége abban is ki-
fejeződik, hogy egyre több rendezésben
nemcsak a hangjával, hanem testi mivol

tában is jelen van az Úr. Sőt az a hagyo-
mányos vagy egy-egy koncepció lényegét
kifejező gyakorlat, mely szerint egy-egy
színész a szerepek bizonyos típusát
játssza el a jelenetek sorában, kibővül
azzal, hogy az Urat és a történelmi szí-
nek egy-egy figuráját szintén egyugyan-
azon színész alakítja, ezzel is érzékeltetve
az Úr és Lucifer ténylegesen csupán a
keretjelenetekben megnyilvánuló
harcának folyamatosságát. De ezek a
kísérletek sem tudják feloldani a ke-
retjáték és az álomszínek közötti lényegi
dramaturgiai ellentmondásokat, illetve
nem tudják egyértelműen tisztázni, ki a
dráma főszereplője: Ádám vagy Lucifer ?
Paál István volt az első, aki hazánkban
radikálisan szakított a dráma megszokott
szerephierarchiájával, és az Úr szerepét
azzal tette dominánssá, hogy az más-más
alakban, de végig részt vett az álomje-
lenetek bonyolításában. A drámai esemé-
nyek valódi mozgatója azonban Lucifer
maradt, így az Úr a történelmi színek-ben
óhatatlanul háttérbe szorult, a rendezői
koncepció a maga gazdagságában csak a
keretjelenetekben teljesedhetett ki.

Ruszt József másfelől közelített a Tra-
gédia dramaturgiai feladványához. Nála
Lucifer lett az abszolút főszereplő, az ő
kettős harca teszi élő drámává a könyv-
drámát. Ez a Lucifer mai ember. Olyan,
mint mi, nézők vagyunk. Elfogadja az Úr
létezését, a teremtés tényét, de mert maga
is részese volt - ha kis mértékben is! - a
teremtésnek, jogot formál arra, hogy
beleszóljon a világ működtetésébe, hogy
kimondja: tökéletlen a teremtés. Kettejük
vitája tulajdonképpen egy bizonyítási
eljárás: Lucifer Ádámnak s rajta keresztül
az Úrnak azt szeretné bebizonyítani, hogy
ez a teremtmény, ez a világ nem a létező
világok legjobbika, s ha nem az, akkor
jobbítani kell, s e munkából Lucifer
joggal köve-teli osztályrészét.

De ez a kortárs-Lucifer változatlanul
csak a keretjelenetekben konfrontálód-hat
az Úrral. Hogy alakulhat ki akkor az
egész művet átható központi konflik-
tusrendszer? Mindenekelőtt a miszté-
riumdráma-szerkezet felerősítésével.

Az Úr - mint láttuk - itt is megjelenik a
színen, ám egy jelenetet, a londonit
kivéve, csak a keretjátékban. A második
színben viszont az Úr karosszéke mögül
előlép egy szintén félmeztelen fiatal
angyal-ministráns (Nemcsák Károly), aki
az Úr képviselője, akaratának végrehaj-
tója lesz a Luciferrel szembeni küzdelem-
ben. Míg az Úr két ministránsa lebonyo-



lítja Lucifer földi bizonyító eljárását, pro-
fán szertartását, a harmadik az Úr eszköze.
Ő az, aki Cherubként kiűzi a paradi-
csomból az első emberpárt, aki csontváz-
ként, múmiaként, pestises halottként, a
halál nemtőjeként az embert arasznyi lété-
re, Istennek való kiszolgáltatottságára
figyelmezteti, s aki a luciferi alternatívával
szemben megjelenésével, egy-egy apró
jellel az rét is mindig érzékelteti. Ez a
megoldás az írói struktúrán belül marad,
mégis kitágítja annak értelmét. Az Úr e
figura jóvoltából úgy lehet jelen a
küzdelemben, hogy magának nem kell
részt vennie benne. Tiszta maradhat a
keze, holott módszerei koránt-sem mindig
tisztességesek.

Többen felfigyeltek már arra - legutóbb
Az ember tragédiájának színpadi
pályafutásáról rendezett tanácskozáson
Berényi Gábor fejtette ki szemléletesen -,
hogy az Úr Luciferrel szemben nem a fair
play szabályai szerint jár el. Például még a
szűkös küzdőteret is egyoldalúan és
önkényesen megváltoztatja, amikor az
emberpárt a halhatatlanság fájának
gyümölcséből már nem engedi harapni.
Zalaegerszegen az Úr-nak a pozíciójából
fakadó harcmodorát a Nemcsák Károly
által játszott figura szerepeltetése mellett
az Úr és Lucifer közötti viszony pontos
ábrázolása jellemzi. Az Úr (Máriáss József
játssza) hatalma biztos tudatában, elnéző
mosollyal szemléli Lucifer második
színbeli akcióit. De amikor Eva már túl
messzire megy a lázadásban, s kijelenti:
„Mégis kegyetlen a mi alkotónk!", megérzi
a veszélyt, s az előzetes játékszabályokat
felrúgva, közbeszól: „Ember, vigyázz!"

Ruszt azzal teszi rendkívül hangsúlyossá
ezt az epizódot, hogy Lucifer a válaszát -
„E két fa az enyém" - felrohanván az
emelvény lépcsősorán, felháborodva és
figyelmeztetően közvetlenül az Úrnak
kiáltja oda. De a Cherub megjelenésével
szemben már tehetetlen.

Lucifer végső soron a készen kapott
élethelyzetek, az idill. ellen harcol, ami-
kor felveti a drámát exponáló kérdést:

.. mi végre az egész teremtés ?" Erre a
kérdésre keresi a választ, miközben az
Úrral vitázik, és újra meg újra neki-
rugaszkodik, hogy bemutassa Ádámnak,
fiatalabb embertársának azt a világot, amit
számára az Úr teremtett, s ami az eleve
elrendeltség nyugalmát árasztó biz-

tonsággal veszi körül az embert. Lucifer a
küzdés könyörtelen szükségességét
szuggerálja Ádámba, s magyarázatai arra
szolgálnak, hogy az ember eljusson sor-

sa megváltoztatásának gondolatáig, az
ehhez szükséges lényeges döntések válla-
lásáig, illetve az ezekből következő
tettekig.

Ádám és álombeli másai

A dráma főkonfliktusát kiegészíti egy
azon belül ható mellékkonfliktus: Ádám
és Lucifer vitája. Ennek plasztikussá
tétele, valamint számos dramaturgiai
buktató kikerülése érdekében Ruszt döntő
módon megváltoztatta Ádám szerepét. A
történelmi színek ugyanis egyedül Ádám
álmában jelennek meg (s ezzel
megoldódik az az ellentmondás, hogy Éva
és Ádám együtt alusznak el, de Lucifer
csak Ádámot vezeti végig a történelmen).
Lucifer csak Ádámnak mutatja be az
emberiség történelmének egy-egy
példázatértékű epizód-ját, mint egy
vitázva oktató beszélgetés demonstrációit.
Ádám tehát végig Ádám marad, s nem
lesz az egyes szí-nek főszereplője.
Kívülről, az előszínpad szélén ülve
szemléli a történelmi illusztrációt,
ugyanakkor az álom logikája szerint
beléphet a jelenetekbe is, és nemcsak
Luciferrel, de történelmi alteregóival is
beszédbe, vitába elegyedhet, mint ahogy
Lucifer is ezt teszi Ádám hasonmásaival.

Az azonos színészek által játszott szere-
pek rendszerén belül egy külön rend-szer
jön létre az Ádámok alakítói között.
Négyen játsszák Ádám álomjelenetekbeli
szerepeit: Rácz Tibor a Fáraót és
Sergiolust, Derzsi János Miltiadest és
Tankrédot, Áron László a londoni szín
egyik munkását és az Eszkimót, Simén-
falvy Lajos pedig Keplert. De ők játsszák
- más jelenetek egyéb szerepei mellett - a
Falanszter-szín megbüntetettjeit is, Rácz
Luthert, Derzsi Cassiust, Áron Platónt,
Siménfalvy Michelangelót -; ezáltal lesz
teljes a figurák megfelelése. Ha Ádám
álomképeiként jelen-

nek meg, akkor a színészek ugyanúgy
télmeztelenek, akár a valódi Ádámot
alakító Szalma Tamás, s csak a jelene-
teknek megfelelő jelmezjelzés utal tör-
ténelmi szerepükre.

Ádám megsokszorozódása hallatlanul
finom és árnyalt viszonyrendszert ered-
ményez, s egyben Ruszt Tragédia-értel-
mezésének egyik kulcsát adja. Különösen
az első prágai színtől kezdve válik ez a
dramaturgiai trouvaille meghatározó vá .

Míg a többi Ádám-alakot fiatalok
elevenítik meg, addig Keplert idősebb
színész játssza. Kepler csirkét zabálva
hallgatja végig az előszínpadon Borbála
pénzt kérő unszolását, s iszik. Lerésze-
gedve végigdől a földön és álmodik. Az
álom az álomban jelenet, a párizsi szín - a
formális logika szabályai szerint is - a
színpadi koordináták között valóságos.
Dantont maga Ádám, azaz Szalma Tamás
játssza, az Úr szolgája a Márki képében
jelenik meg, s a dantoni élet-lehetőségek
és életcélok ellentettjét mutatja meg.

A londoni és a Falanszter-színek
rendezői felfogása gyökeresen eltér a meg-
szokottól. Ruszt abból indul ki, hogy míg
Madách számára a jelen a londoni szín
volt, számunkra a klasszikus kapitalizmus
korának felvillantása már jó-részt a
múltat jelenti, s otthonosabban mozgunk
a Falanszter- meg az Űr-jelenet
világában. Bár a londoni színben még van
egy álom-Ádám, aki egy munkás képében
jelenik meg, ott van mellette a valódi
Ádám is, hogy aztán a dráma további
részében - a jelenben, illetve a mát ma
fenyegető jövőt idéző képben (Eszkimó) -
a valódi Ádám élje álombeli életét.

Ádámnak a londoni színt megelőző
történelmi látomásokban újra meg újra ki
kell ábrándulnia az új és új lelke-sítő
eszmékből, lehetőségekből. Londonban
viszont olyan idegesítően zaklatott,

A mennyei szín Az ember tragédiája zalaegerszegi előadásán



ugyanakkor funkcióiban leépült világ fo-
gadja, amellyel egy percig sem lehet
azonosulni. Á szereplők a félhomályos
színpad középső szintjén örökös mozgás-
ban vannak, kezükben pohár. Ebben a
kaotikus és rendezetlen világban, ahol
leülni is alig lehet, ahol félni kell, hogy
kilopják a széket is az ember feneke alól,
csak az ital vigasza és menedéke jut min-
denkinek. Á jelenet furcsa delíriumban
játszódik. Az előszínpadon a jelenet alatt
egy lefektetett székhez mint kereszthez
kikötve fekszik az Úr szolgáját ját-szó
krisztusi elítélt, Nemcsák Károly, s ebben
a jelenetben jelenik meg az Urat játszó
Máriáss József mint Bábjátékos, aki
mindannak „művészetté" silányított
mását bemutatja a népnek, amit Lucifer
ismertetett meg Ádámmal. Ebben a világ-
ban minden érték a visszájára fordul, a
haláltánc sem katartikus erejű, a sze-
replők, mielőtt távoznak, leteszik szé-
küket s ráhelyezik poharukat.

Bár a szünet miatt elválnak egymástól,
a londoni és a Falanszter-szín
összetartozik. Á Falanszter ugyanazzal a
képpel kezdődik, amivel a londoni be-
fejeződött. Á jelenetet erősen meghúzta a
rendező, elmaradt például a múzeumi be-
mutató. Á Tudós - miközben a látoga-
tóknak magyaráz - összegyűjti az előző
színből ottmaradt poharak alján megma-
radt italt, s amikor a lombik összetörik,
bánatában felhajtja. Á robbanáskor
kiszabadult Föld szelleme ugyanakkor
mintha kissé kapatos lenne, amikor magá-
val viszi a lombikot. A munkából ha-
zatérő falanszterlakók abban a mai ruhá-
ban jelennek meg, amiben az előadás
kezdő tablójában felsorakoztak, ezzel is
hangsúlyozva a jelenet jelenidejűségét. Á
londoni színben az alkohol, ebben a
cigaretta az az uniformizáló eszköz, ami
az embereket arctalanítja. Eva is, mint
egy gyerekét egyedül nevelő el-vált
asszony unottan cigarettázva, flegmán,
csak a látszat kedvéért ellenkezve

nyugszik bele a Tudós döntésébe, amikor
fiát elveszik tőle. A szín végén Éva az
előszínpad szélére kuporodik, a
továbbiakban ott marad fekve; az ő
diszkréten hangsúlyos jelenléte köti össze
a következő jeleneteket.

Á Falanszter-jelenet Ádám álmában a
jelenidejűség, az álombeli hasonmásaival
való szembesülés - mint említettem, a
megbüntetett Luther, Cassius, Platón,
Michelangelo alakjában a történelmi
színek Ádámjai jelennek meg - határpont.
Mindaz, amit álmában eddig tapasztalt,
Lucifer jóvoltából megtanult, felnőtté
érleli. Itt az idő, hogy Lucifer kipróbálja,
képes-e Ádám a döntésre, képes-e
cselekedetté váltani szüntelen kérdéseit.
Következhet az Űr-jelenet. Lucifer az
előszínpad közepére húzza a székét, leül,
szemben a nézőkkel. Szemét lehunyja és
vár. Mögötte függő-legesen, lógó
karokkal, a nehézkedési erő rabságában
látható a felfüggesztett Ádám, míg tőle
fehér tüllfüggönnyel elválasztva az
emelvény feletti térrész-ben vízszintesen
lebeg, úszik, ficánkol a levegőben a Föld
szellemét játszó Nemcsák Károly. A
látvány nemcsak gyönyörű, de
kettejüknek a mű filozófiai esszenciáját
hordozó párbeszéde képben is rendkívül
érzékletesen fejeződik ki. Lucifer
tulajdonképpen győzött, hiszen
bebizonyította Ádámnak, hogy nem
szükségszerű az Úr által felkínált élet-
helyzetet elfogadni, dönthet saját sorsáról.
De az Úr a Föld szelleme segítségével
ismét közbelép, s Lucifernek tovább kell
vezetnie Ádámot, újabb döntéshelyzetet
kell előkészítenie. Az Eszkimó-jelenetben
Ádám jövendőbeli ön-magával találkozik.
Szánalommal, meg-vetéssel, mint
testvéréhez hajol hason-másához, de ezt
az érzést elnyomja a jövőtől való
iszonyodása. Ez a jövőtől félő iszony ad
újabb impulzust a döntéshez, az
öngyilkosság gondolatához.

De Ádám végzete, hogy nem dönt-

het az Úrnak ellenében. Az utolsó szín-
ben ismét az emelvényen találjuk az Urat
és az arkangyalokat, de most az Úr, mint
egy falusi káplán, egyszerű kar-ingben
van. Miután Éva közli, hogy „Anyának
érzem, oh Ádám, magam", az Úr lassan
lesétál az emelvényről, Lucifer saját
székét viszi az előszínpad közepére, s arra
ülteti le a mesebelien jóságos kinézésű,
földre szállt Urat. Lucifer félreáll. Ádám
és Éva az Úr lábához kuporodva gyónnak.
Az Úr, mintha saját gondolata lenne,
megismétli az első színben Lucifertől
hallott szavakat: „Hideg tudásod, dőre
tagadásod / Lesz az élesztő, mely forrásba
hoz . . ." Lucifert ez a kisajátító
magatartás, az Úrnak az a képessége,
hogy a vereséget is győzelemként tudja
megélni, lefegyverzi. Kalapját a fogasra
akasztja, és fáradt léptekkel felmegy az
égi karba, beáll a helyére, a kiterjesztett
karú arkangyalok közé. Gábor Miklós is
felemeli a kezeit, de nem a szertartás
előírta módon. A színész tartása a
legyőzetést, a meg-adást fejezi ki, de
egyben az újrakezdésre kész feszültség is
ott vibrál a lényében. A két fiatal fejét az
Úr ölébe hajtva hallgatja az égi szózatot, s
az Úr szépen, emberien szóló, de az
előzmények után üresen hangzó vigaszát.

A befejező kép pontosan kifejezi azt a
rendezői értelmezést, amelyet Ruszt a
műsorfüzetben olvasható Jegyzeteiben így
fogalmaz meg: „Lucifer, az ön-maga
tudatára ébredt ember teszi fel a
kérdéseket ebben a drámában Ádámnak,
hasadt-lényének . . . A válasz: sem
kitörni, sem abbahagyni nem lehet ..." A
bizonyítási eljárás befejeződött, Lucifer
érvei kikezdhetetlenek: a világ tökéletlen,
de nem adható fel a remény, hogy
tökéletesíthető. Lucifer analizál és
magyaráz, cselekednie Ádámnak kellene.
Ám ő bármily jó tanítványnak is bizonyul
- kétszer jut el a döntésig -, végül elbukik.
Ádám és Éva benépesítik hát a Földet, s
ha Lucifer érvei meggyőzőek, tanításai az
utódokra, ránk is érvényesek. De tudni
kell: az Úr esz-közei végtelenek, az
emberéi végesek. Mégis élni kell, és sok
mindent túlél-ni, s ehhez nagyon elkél
Lucifer kételkedő okossága,
analizálóképessége, né-ha-néha lankadó,
de mindig újraéledő, s legyőzhetetlen
küzdőszelleme.

Gábor Miklós meg az együttes
Ezt a Lucifert Gábor Miklós állítja
színpadra - kitűnően. Nem vitás, Ruszt
József elképzelése nem születhetett vol-

Jelenet a bizánci színbő l



na meg nélküle. Gábor fanyar intellektusa,
színészi oldottsága és robbanékonysága,
megjelenése és orgánuma mind beépült
Lucifer figurájába. A szerep és színész
találkozásából egy nagyon emberi, nagyon
mai, kétkedő, tudását megosztó, azzal
vissza nem élő értelmiségi Lucifer alakult
ki. Ezúttal nem túlzás, ha azt állítjuk: a
színész a rendező alkotótársa, mert ennek
a Lucifer-központú előadásnak a hitelét és
igazságát mindenekelőtt Gábor Miklósnak
a rendezői elképzelést értő, vállaló és to-
vábbépítő szerepfelfogása teremti meg.
Gábor - hasonlóan jó néhány régebbi
Ruszt-előadásban látott alakításához -
felszabadultan, nagyszerű fizikai és pszi-
chikai kondícióban játszik, s a vállán tartja
a majd' négyórás előadás legnagyobb
terhét. Jelenléte minden bizony-nyal
nemcsak a Tragédia sikerében jelent sokat,
hanem a fiatal társulat belső életében,
fejlődésében is.

Bár szerepe szerint is, meg művészi
fegyelme és teljesítménye szerint is
kimagaslik a társulatból Gábor Luciferje, a
külön-külön nagyon különböző színvonalú
alakítást produkáló színészek egészében jó
együttes-teljesítményt nyújtanak. Olyan
biztos hátteret és alapot adnak a
főszereplők játékához, amelyből bántó
kontraszthatás nélkül tűnhetnek elő a
figyelemreméltó alakítások.

Szalma Tamás nehéz helyzetbe került
azzal, hogy Ádám szerepét a rendező
megosztotta, s így épp Lucifer „hasadt-
lénye" lett passzívabb. Legalábbis fizikai
cselekvéseiben, mert gondolatilag, a dráma
filozófiai szintjén megnőtt a szerep súlya
és lehetősége. Szalma szinte minden
hatásos eszközt nélkülözve is kitűnő
partnere Gábor Miklósnak, s nagy része
van abban, hogy a néző ővele
együttérezve, az ő személyiségén,
viselkedésén keresztül, általa is közvetítve
éli át Lucifer drámáját s fogadja cl Lucifer
logikáját.

Fekete Gizinek viszont könnyebb a
dolga, mivel a rendezői áthangolás
következtében szabadabban cserélhet ala-
kot az az Éva, akinek nem kell szüntelenül
jeleznie Éva voltát, s nem kell azzal a
dramaturgia képtelenséggel küszködnie,
hogy részese is, meg nem is Lucifer
álomutazásának. A színésznő könnyedén
és hitelesen oldja meg tucatnyi szerepét,
hol csupán a figura kontúrjait jelzi, hol
pedig árnyalt alakot teremt,

Az Úr - Máriáss József alakításában
kiismerhetetlen, nyájasan agresszív és

agresszíven nyájas, de mindenképpen
középszerű képviselője egy hatalmi rend-
nek, amely épp lényegénél fogva ki-
kezdhetetlen, s azt is elbírja, hogy szó-
szólója semmilyen szempontból sem
mérhető össze Luciferrel.

Talán a leghálátlanabb, ám az egyik
legfontosabb szerep jutott Nemcsák
Károlynak. Kevés szóval, gyakran csak
megjelenésével vagy a színpadon végig-
vonulva kell megteremtenie azt a figurát,
amely az Urat képviseli Luciferrel
szemben. Jelképes értékű tehát minden
gesztusa, de figurái nem állnak össze
szereppé. Nemcsák, ahol lehetősége van
rá - mint a Föld szellemeként - meg-
mutatja színészi képességeit, máskor pedig
hallatlanul fegyelmezetten s mindig erős
színészi jelenlétével ad súlyt a dra-
maturgiailag fontos pillanatoknak.

A színészi alázat és az együttes munka
iránti tisztelet szép példája Barta Mária
fellépése, aki a londoni szín pár szavas
Cigányasszony-szerepét ugyan-olyan
intenzitással játssza, mint mások egy
főszerepet.

Á funkcionális díszlet Menczel Róbert
tervei szerint készült, a jobbára jelzéses
jelmezeket Vágvölgyi Ilona tervezte.
Részben díszlettervezői, részben rendezői
következetlenség az, hogy a jelenetek
közötti átdíszletezéskor a le-ereszkedő
tüllfüggönyre hol vetítenek, hol nem,
olyan képeket, amelyek a következő
jelenetek helyszínére utalnak. S ha már a
következetlenségeknél tartunk, néhány
apróbb rendezői megoldatlanságról is szót
kell ejteni. Á Nemcsák Károly játszotta
figurák következetes szerepeltetése három
színben (Kepler-jelenetek, Eszkimó-szín)
nem lehetséges, ugyanis nincs bennük
olyan szerep, amely a koncepció szerinti
tartalmat hordozhatná. Ám ez megtöri a
figura jelentésének

folyamatosságát. A londoni és a Falansz-
ter-színek egyetlen metaforára szűkített
jellemzése eltér a többi szín részletgazda-
gabb felfogásától, s ez némi leegyszerű-
sítettséget eredményez éppen a legfon-
tosabb jelenetekben. Nem mindig átgon-
dolt a színpadok használata, például az
előszínpad leginkább a viták, Ádám és
Lucifer beszélgetésének helye vagy a
magánélet, Ádám és Eva térfele, de más-
kor (Kepler-jelenetek) az álombeli ese-
mények is itt zajlanak.

A zalaegerszegi Tragédia egyes meg-
oldásait, sőt magát a koncepciót lehet
vitatni, az előadást lehet szeretni vagy
nem, de egy biztos: Ruszt József drá-
maértelmezése és dramaturgiai gondol-
kodása új helyzetet teremtett a Madách-
dráma színpadi életében. Ruszt tovább-
gondolta az eddigi interpretációs meg-
oldásokat, ugyanakkor szigorúan a műből
kiindulva, s hűen Madách szelleméhez új
alapokra helyezte a drámai konfliktust.
Elgondolásait a megvalósítás igazolja. Az
előadás jelentősége jóval nagyobb, mint
egy induló színház nyitó produkciójáé, s
hatása remélhetőleg túl-nő a színház
szűkebb hazájának határain.

Madách Imre: Az ember tragédiája (zalaeger-
szegi Hevesi Sándor Színház)

Rendezte: Ruszt József. Díszlet: Menczel
Róbert. Jelmez: Vágvölgyi Ilona. Szcenikus:
Bischof Sándor. A rendező munkatársai:
Böhm György, Stefán Gábor, Tucsni And-
rás, Zsótér Sándor.

Szereplők: Gábor Miklós m. v . , Szalma
Tamás, Fekete Gizi, Máriáss József,
Katona András, Baracsi Ferenc, Bagó
László, Nemcsák Károly, Rácz Tibor, Vass
Péter, Derzsi János, Marti János, Borhy
Gergely, Fráter András, Áron László,
Siménfalvy Lajos, Gyürki István, K. Nagy
László, Nádházy Péter, Egervári Klára,
Deák Eva, Barta Mária, György János,
Gyukics Gábor, Császár Gyöngyi, Zétóth
Eva, Schaefer Andrea, Latabár Árpád, ifj.
Kovács Károly, Forgács András, Havas
Ágnes, Holl Nándor, Horváth Valéria,
Kardos Endre, Nagy István, Samu Géza,
Végh Attila.

A londoni szín a zalaegerszegi Tragédiában (Keleti Éva felvételei)


