
istenek oltalmazta barátait a véres cse-
lekedetekre?

A bizonytalan, ködös, távoli cél: a
„fiatalok városa" oly sok mindent je-
lenthet - egy konkrét közösség létre-
hozásán túl -, általánossága miatt nem
emelkedik magasztos, harcba hívó esz-
mévé, s a maga. igazának tudatában. sem
válik fegyverré Menelaosszal szemben.
Sem az írott szöveg, sem az előadás nem
teremt kontrasztot a helyszín és a vágyott
jövőbéli város között. Pedig a
gazdagságában, kultúrájában szinte pá-
ratlan agamemnoni Mükéné képe kínál-ta
volna az összehasonlítási alapot.

A dráma logikája szerint lélektanilag
indokoltabb, szervesebben kapcsolódó az
új befejezés. Menelaosztól kényszerítve
nem, de önszántukból igenis vállalják az
öngyilkosságot, noha Oresztész előtt
sokáig adott a lehetőség : Hermiónén
keresztül részese lenni a hatalomnak.

Lázadó, bizalmát vesztő, féktelen, sza-
badságra vágyó ifjúság időhöz és helyhez
nem kötött kétségbeesett terrorakció-ját
sűríti a darab és az előadás. Hubay, mint
maga vallja, kerülni szeretne minden
gyorstalpaló aktualizálást, de olasz-országi
tapasztalatai nyilvánvalóan közrejátszottak
véleménye megfogalmazásánál. Igy lehet,
hogy a túsz-szedés, ami korántsem
századunk találmánya, a da-rabban a
fiatalság lázadásának egyedüli kifejezési
formája, és akarva-akaratlanul többször
feleslegesen aktualizál.

Nádházy Péter Oresztész érzékenysé-
gére építette fel az anyagyilkos alakját.
Sérülékeny, bizonytalan, de gyengeségét
leplezni. akaró, vagdalkozó kamasz
Oresztésze különösen a dráma első
felében szólal meg megrázóan.
Összeszorított foggal küzd fájdalmával,
félelmével, és pontosan érzékelteti, hogy a
gesztus, mozdulat mögött az erő éppúgy
meg-van, mint a kitörni vágyó sírás.

Apollón-Püladészként Derzsi János
visszafogott volt, pedig szerepe szerint
sodróbb erejű és -- érthetően - érzelmileg
felszabadultabb lehetett volna. Árom
László Menelaosz-alakítása elsősorban a
szánni való papucsférj figurájának
közhelyeit hangsúlyozta, de többször
rátalált a király összetett, borzongató
jellemére, és ekkor félelmetes ellentéllé
vált. Deák Éva Élektrája szeret is, gyűlöl
is, de hiányzik belőle a kemény tartású
emberek szenvedélyének ereje.
Alakításának érdeme, hogy mindvégig
következetesen testvért játszik, figyeli és
óvja Oresztészt. Igazába vetett hitét,
konok következetességét sokoldalúan
láttatja. Helenéről

azt írja a szerző: ,,Olyan világhíre van,
hogy ezért is tökéletesen mindegy, hogy
milyen. Még az is elképzelhető, hogy --
objektíve jelentéktelen." Császár Gyöngyi
viszont feltűnő ruhákban, sminkben uralja
a színpadot, külsejével és nem
asszonyiságának varázsával akarja
elkápráztatni szemlélőit. Kontrasztként
ott áll mellette lánya, aki egyszerű ruhá-
ban, festetlenül, a hajdani, legenda nélküli
szép Helenét idézi. Horváth Valéria
elfogódott, bátortalan Hermiónét ját-szik,
bát kétségtelen, sokkal többre sze-
repe sem készteti. Soproni Ági
Kasszandrája minden mozdulatával ki-lóg
az előadásból, részint a szerep értel-
mezése, részint játékstílusa miatt.

Szegő György díszlettervező -- a szerzői
utasításokat követve - praktikus,
sokféleképpen kihasználható roncsautót
helyezett el a színpadon. A gomolygó
füstben ül, pontosabban ég a meggyilkolt
királyné, a kocsi platóján alszik, ha tud,
Oresztész, ebben döfik le Helenét s
többek között ebben várja a halált,
kezében méregpohárral a testvérpár. Az
autó bejátszhatóságával tehát semmi baj
nincs, viszont .felesleges és zavaró a
megszenesedett, koronájától arany-
színűvé vált királyné-múmia. .A festett
terméskő falú palotarészlet nem keltette
azt az illúziót, hogy azt maguk a titánok
rakták volna. Viszont a magasban, szinte
megbújva díszes csillárok emlékeztet-nek,
hogy mégis a mesés gazdagságú pompás
Mükénében vagyunk.

Laczó Henriette ruhái esetlegességeket
sugalltak, talán jobban is, mint ahogy azt
a darab megkívánta volna.

Merő Béla rendezésének erénye, hogy
Oresztész emberi tragédiájára irányította a
figyelmet, a mozgalmasabbnak ígérkező
túsz-akcióval szemben. Nagyon hiányzott
azonban, hogy Oresztész, Élektra és
Püladész nem válik egységes erővé,
csoporttá, nem mutatják fel azt a ha-
talmat, ami összefogásukban lakozhat, és
amelyre a „fiatalok városa" épülhet.
Ugyan az előadás első jeleneteinek drámai
feszültségét a második felvonás már nem
őrzi - mint ahogy a drámai szöveg is

erőtlenné válik -, de a társulat intenzív
játéka fogva tartja a néző érdeklődését.
Hubay Miklós: A túsz-szedők (zalaegerszegi Heveri
Sándor .Színház)

Rendező: Merő Béla. Dramaturg: Bőhm
György. Díszlettervező: Szegő György m. v.
Jelmeztervező: Laczó Henriette m. v. A
rendező munkatársa: kováts Kristóf.

Szereplők: Nádházy Péter, Deák Éva,
Derzsi János, Aron László, Császár
Gyöngyi, Horváth Valéria, Soproni Agi
m. v.

NÁNAY ISTVÁN

Tragédia-szertartás

Madách Imre drámája Miskolcon

Hatalmas, kétszárnyú - az egyik szárnyban
kisajtó -, napsugaras, falusi kapu zárja le
hátul a színpadot. Kétoldalt fa-szerkezetű,
náddal fedett ámbitusok, bennük végighúzódó

fogasokon ruhák-jelmezek. (Itt, nyílt
színen öltöznek át a színészek egyik
szerepükből a másikba!) Jobb hátul egy
ágas kis haranggal. A padló fehér
alapszőnyeggel van borítva. Zenészek
jelennek meg, a színpad jobb és bal hátsó
szegletében foglalnak helyet, s az előadás
alatt végig ott marad-nak. Feltűnik egy-két
szereplő, fehér, darócszerű alapruhában.
Nézelődnek, sétálnak, a tornác karfájára
dőlve várakoznak. Majd megszólal a zene,
a szín-padot benépesítik a szereplők:
vidám és vad ünnepség kezdődik. Szól az
ének, összefonódva járják a táncot a
legények s a leányok, a férfiak s az asz-
szonyok meg a gyerekek. Hátulról be-
hoznak egy husángokból összetákolt
ülőalkalmatosságot, amolyan hevenyé-
szett vadászlesfélét, s megjelenik a csupa
fehér környezetben egy fekete reverendás
férfi. Felmászik a magas székre, s fentről,
a jó pásztor örömével és megelé-
gedettségével szemléli nyájár. A mulatság
közben a táncolók naiv bájjal elevenítik
fel a világ teremtésének fázisait, s a
reverendás Úr boldogan és magabiztosan
nyugtázza a kétoldalt mellé kapaszkodó
ifjak dicshimnuszát. Az Úr hívására a
tömegből válik ki a többiekkel azonos
módon öltözött Lucifer. Kettejük
összecsapásakor elkomorul a boldog
ünnep, az emberek a színpad széleihez
húzódnak, s félve, értetlenül hallgatják a
két tanult ember vitáját. Amikor a szó-
párbajban az emberről is szó esik, az Úr
kézbe vesz egy-egy marionettbábukat
mozgató fakeresztet, melynek zsinórjai a
súgólyukon keresztül valahova nagyon
messze vezetnek, Miután Lucifer
megkapta az Éden két fáját, az Úr el-
dobja magától a bábokat mozgató zsinó-
rokat, s gyülekezetével együtt távozik a
színről. Behoznak egy háromszárnyú
paravánt, amelynek szélső tábláira a naiv
mesterek modorában van felfestve a két
tiltott gyümölcsű fa, s középen, hátulról
megvilágítva jelenik meg Lucifer. Ádám



A paradicsomi jelenet a miskolci Tragédiából. Ádám: Bregyán Péter, Lucifer: Blaskó Péter, Éva: Molnár
Zsuzsa

és Éva a paraván előtt bábként mozog,
kezükhöz, lábukhoz, fejükhöz a magasból
marionettzsinórok vezetnek. A lélektelen,
öntudat nélküli, gügyögő emberpár
igazából fel sem tudja fogni, mit jelent
számukra Lucifer megjelenése, inkább
csak megijednek attól, ahogyan ez az
ismeretlen lény a paraván falát át-
szakítva eléjük toppan. Fokozatosan kez-
dik megérteni, hogy más létezési mód is
kínálkozik, mint amiben eddig éltek, s
amikor eljutnak a döntésig, hogy meg-
ízlelik a tiltott fák gyümölcsét, lehullnak
róluk az addig őket mozgató zsinórok, de
a paraván védő zugában nem a fel-festett
fákról szakítják le a nem létező
gyümölcsöt, hanem egymás karjában és
csókjában találnak rá egy addig isme-
retlen, s további létüket alapvetően meg-
határozó érzésre.

A paradicsomi szín végén a színészek-
kel azonos alapruhába öltözött személy-
zet villámgyorsan lefejti a fehér alap-
szőnyeget, s ettől kezdve a sötét színű
padlón folyik a játék. Az egyes történel-
mi színekben a színpad közepére, mint-
egy porondot kijelölve, különféle színű,
kör alakú szőnyeget helyeznek egymás-
ra. Egy-egy színhez csak minimális tárgyi
jelzést alkalmaznak, e jelzések azonban
rendkívül sokféleképpen működtethetők,
és hangsúlyozottan nagyon egy-szerűek.
A bizánci színben például egy parányi
alapterületű, alig több mint
embermagasságú kis toronyhoz hasonló
faszerkezetet tolnak be, ez jelképezi a
zárdát, de miközben fenn Izora és Helena
búcsúzik Tankrédtől és kísérőjétől, a
díszletelem kicsapható ajtajain és abla-
kain a csontváz és a boszorkányok is meg
tudnak jelenni. Ez az alapelem más
színekben is sokoldalúan funkcionál. A
hatalmas kapu mögötti térrész is
hangsúlyos, időnként hol egy égő kereszt,
hol egy égő barikád látványát

Az előadásban egy falusi közösség
játssza el Ádám, Éva, Lucifer és az Úr
történetét, hogy lélekben megerősödve, az
előttük álló nehézségekkel, a sokszor
elborzasztó véggel riogató jövővel való
szembenézést vállalva kerüljenek ki a
kegyetlen játékból. Mindenkinek, aki
felelősen képes és akar gondolkodni ön-
magáról, környezetéről, a világról, időn-
ként számvetést kell készítenie: mit hozott
a múlt és mit ígér a jövő, s e változásban
mi az ember, az egyén és a közösség
szerepe és felelőssége. Az egyes ember, ha
azt latolgatja, hogy érdemes-e az élet
folytonosságát szolgálnia, külön-
bözőképpen dönthet. De az emberiség sorsa
az egyének kezében van, s minden egyéni
döntés egyben az emberiség sorsának
leheletnyi befolyásolása is. Nem mindegy
tehát, ki hogyan gondolkodik sorsáról és
felelősségéről.

E fiktív és idillikus falusi közösség a pap
(Úr) és a tanító (Lucifer) segítségével és
irányításával szertartást celebrál. Ezúttal
nem az istenember Jézus Krisztus életútja
az a példa, ami erőt adhat a mindennapi
élet elviseléséhez, az emberi célok
vállalásához, hanem az Ember kettős -
történelmi és egyedi - változása. Csiszár
nem képes történelemkönyvet állít a
színpadra, hanem az egyes történelmi
színekben az Ádám felelős emberré
válásához lényeges konfliktusszituációkat
erősíti fel. A kezdetben infantilis Ádám
álombeli vándorlása során egyre meg-
fontoltabb lesz. A kezdeti lángolások,
rácsodálkozások, lelkesülések a történelmi
színek közben lecsendesülnek, Ádámban a
rajongást a szkepszis váltja fel. Ez a
szkepszis jellemzi akkor is, amikor felébred
álmából. Míg a történelmi színekben csak
jelzésekkel utal a rendező a népi játékra, az
utolsó színben ismét hangsúlyos lesz a
szertartásjelleg. Ádámnak egy kis lépcsős
zsámolyt hoznak be, a befedetlen zenekari
árok szélére teszik, amely a londoni szín
haláltáncában a sír volt. Éva anyaságának
hírére Ádám természetesen nem a mély-be
veti magát: fél méterről, a zsámolyról a
színpadra bukfencezik le. Nem csupán a
műkedvelők suta szcenikai megoldását
jelenti a zsámoly s a róla való szándékosan
ügyetlen lebucskázás, hanem az ember
kisszerűségének, kiszolgáltatottságának,
gyengeségének, legyőzhetőségének
groteszk jelképe is.

Az Úrral együtt ismét bejön a szín-padra
a falu lakossága, hogy részese legyen
Ádám és Éva sorsába beletörődő

keretezik a kapubálványok, hol pedig az
előtérben zajló események ellenpontjául
szolgáló események játszódnak le ott.

A rendező és a díszlettervező egy sze-
mély: Csiszár Imre. Nem ez az első eset,
hogy a rendező tervezi előadásához a
díszletet, s Csiszárnak sem e z az első
díszlettervezése. Hogy az ilyen vállalko-
zásokban mennyi a pillanatnyi helyzet
szülte kényszer, s mennyi a koncepcionális
meggondolás, azt nem tudni, de az biztos,
hogy a miskolci Az ember t r a g édiája
esetében Csiszár két énje, a díszlet-
tervezői és a rendezői, egymást segítve
dolgozott. Ez a díszlet az előadás alap-
gondolatát kifejező reális-képi keret,
ugyanakkor úgy biztosít megfelelő „üres
teret" a játéknak, hogy látványban a
történelmi színek során is emlékeztet a
keretszínekben történtekre.

Csiszár megközelítése népszínházi in-
díttatású. Előadásában nem elsősorban a
filozófiai drámát bontja ki, hanem az ön-
tudatos, a maga tetteit vállalni tudó és
akaró, a világ rémségeivel, fenyegetései-
vel, katasztrófáival is dacolni próbáló
emberré fejlődés drámáját hangsúlyozza.
Ehhez a fejlődésdrámához egy meg nem
határozott korba helyezett, népi rituális
játékkeretet alakított ki a rendező. A
rituális szertartások - legyenek azok
termékenységi, beavatási, megtisztulási
v a g y egyéb célzatú áldozatbemutatások
egy eseménysor lejátszásával, átélésével,
az abban való aktív részvétel-lel erőt
adnak az egyéneknek és a közösségeknek
egy-egy feladat elvégzéséhez vagy
esemény elfogadásához, vállalásához. A
színház - eredetét és ideális esetben
funkcióját tekintve - e szertartások
szellemének őrizője és megújítója kellene
hogy legyen. Amikor Csiszár Az ember
t r a g é d i á j á t falusi rituális szertartásként
mutatta be, a színház ezen ősi funkció-
jához tért vissza.



ideiglenes megnyugvásának. Nincs égi
hang, nincs mennyei szózat, a pap nagyon
emberi hangon szól a párhoz.

A záró mondat elhangzása előtt az em-
berek egyenként előremennek a színpad
szélére, leteszik a jelenet alatt kezükben
tartott égő gyertyákat, s távoznak. Majd a
pap és a tanító, szerepüket letéve, egy-
mást átkarolva sétálnak ki a színről. Kö-
vetik őket a zenészek is. A szertartásnak
vége. Ami még ezután történik, az a ref-
lexiók egyéni feldolgozása. Ádám és Éva
egyedül maradnak a hirtelen csöndben.
Ádám szeretne hinni a jövőben, de kétsé-
gek gyötrik. Nem nyugtatják meg az űr
szavai. S ekkor ő is meghallja az „égi szó-
zatot", megszólal egy hegedű a színfa-lak
mögül. Miközben Éva elindul kifelé, bejön
a színpadra egy fehér ruhás gyerek, álla
alatt hangszerével. Szótlanul előre-jön,
hegedül. Adám háborgó lélekkel, de a
gyerekkel együtt indul neki az ismeret-
lennek.

A miskolci előadás pontosan kidolgo-
zott gondolati konstrukcióra épül,
ugyanakkor hallatlanul mozgalmas, lát-
ványos, lüktetően élő produkció. Csiszár
kedveli a végleteket érzelmekben, indu-
latokban és stílusban egyaránt. A válasz-
tott keret lehetővé teszi, hogy e végletek
egymás mellett harmonikusan megférje-
nek. Erre talán a legjobb példa a bizánci
szín, amelyben a harsány komikum és az
eksztázis, a líra és a bigott korlátoltság
egyként szélsőségesen, mégis egységbe
simulva jelenik meg.

A rendező szívesen és jól alkalmazza a
jelképeket, az utalásokat. Az előadáson
végigvonul egy általános érvényű jel-kép,
a tűz. Lucifer, amikor kijelenti az elalvó
emberpárnak, hogy „Egére egy kicsiny
sugárt adok, (...) s e sugár a remény",
meggyújt egy fáklyát, s ezzel a fáklyával
kíséri Ádámot a hosszú álom-útra, ezzel
lobbantja fel az egyes színek valahol
mindig égő tüzét. A tűz egy-ként jelképezi
a haladást, a továbbvivő erőt és az
embernek embertársát meg-kínzó,
elpusztító eszközt, s bár ez a metafora
nagyon is ismert, használata nem válik
bántóvá, didaktikussá.

Csiszár utalásai-idézetei rendkívül sok-
irányúak: a porond-jelzés egyértelmű és
látványos Brecht-hatás, egyben e hatás
jegyében készült előadásainak vállalása is;
Adám fejlődési folyamatának bemutatása
jelzi, hogy a rendezőben még élő a Peer-
probléma; a falanszter-színbeli múzeum-
szekrény leghangsúlyosabb ré-

szébe, a vitrinbe elhelyezett nemzetőr-
szalagos kék huszármente szavak nélkül
is kifejezi, hogy a többi múltba veszett
értékhez hasonlóan a történelmi rekvizi-
tum is puszta emlékké vált, s ezzel együtt
a szabadságharc eszméi is feledésbe
mentek, ugyanakkor e tárgy nemcsak
Madách életére vonatkozó konkrét utalás,
hanem korunk emberének múlt iránti
közömbösségét szemrehányó mementó is;
az eszkimó-szín térjelzése - egy
csenevész fa és egy magas szárú cipő -
tömör rímeltetése az Adám álombeli út-
ját lezáró jelenetnek és jelenkorunk élet-
érzését megfogalmazó Godot-ra várva című
Beckett-drámának.

Bár a rendezői megoldások többnyire
végiggondoltak és jól szolgálják a gör-
dülékeny, ritmusos és feszes ívű előadást,
néhány következetlenség, egyenetlenség
zavaró. A Tragédia szertartásjátékba il-
lesztése önmagában - mint láttuk - ki-
tűnő megoldásokra és a dráma új gon-
dolati megközelítésére ad lehetőséget, ám
e forma nem vihető végig következetesen
az egész darabon. A keretszínek-ben
erősebb, a történelmiekben kevésbé élő és
elfogadható ez a rendezői megközelítés. A
történelmi színekben csak utalás-szinten
érvényesül mindaz, ami a keret-színekben
reális színpadi valóság. Ugyanis a
keretszínekben kétszeres, a
történelmiekben már háromszoros át-
tételt kellene a színészeknek érzékeltet-
niük. A színészeknek olyan embereket
kellene megformálniuk, akik egy falusi
játékban szerepet játszanak, az álomje-
lenetekben pedig még azt is meg kellene
mutatniuk, hogy irreális síkon teszik
mindezt, amikor újabb s változó szere-
peket alakítanak. Erre az összetettségre
alig-alig történik megoldási kísérlet. A
leginkább Szirtes Gábor alakításainál
érződik az, hogy a színész megtartja saját
egyéniségét, érzékelteti a szerepjátszást,
és az álomjelenetekben el is raj-

zolja egy kissé a figuráit. Ő az, aki brechti
módon kívülről is láttatja szerepeit, s nála
érvényesül leginkább az a rendezői
törekvés - ami persze a népi játékból is
adódik -, hogy a helyzetek fonákságát,
komikumát is megmutassák. Szirtes a
bizánci színben például ellenállhatatlanul
komikus és félelmetesen ellenszenves a
nagyhangú, de gyáva kispolgár szerepé-
ben. Mivel a színészek - képességeik
szerint - különböző mértékben tudják a
figurák összetettségét ábrázolni, a figurák
rendszerében némi egyenetlenség
tapasztalható.

A jelenetek sem egyforma intenzitá-
súak, a két Kepler-szín például oly hal-
vány és erőtlen, hogy ez kihat a közbülső
párizsi színre is. Néhány szcenikai meg-
oldás technikai kivitele sem szerencsés.
Az például, hogy A Föld szelleme a szín-
pad alól emelkedik fel, mintegy kitágítva
a föld kérgét, érthető elgondolás, de a
megvalósítás csúnya, ráadásul az űrjele-
netben kissé didaktikus, ahogyan A Föld
szelleme - akit különben színésznő ját-
szik, s ez telitalálat -, Évát karjaiban
tartva próbál hatni Adámra. Ugyanakkor
szintén az űrjelenetben a felvállal-tan
technikai eszköz, a hinta, amelyen az égi
utazásra felemelik Ádámot és Lucifert,
nagyon is kifejező.

Az előadás egyik nagy erénye - amely a
formából is következik - az együttes
játék. Ezen az előadáson nincs kis és
nagy szerep, szinte mindenki állandóan a
színen van, hol egy-egy névvel is meg-
jelölt szerepet alakítva, hol csak a nép
tagjaként. A három főszereplőn kívül
tizennégyen játsszák a darab főbb figu-
ráit, ami azt jelenti, hogy mindenki át-
lagban öt alakot formái meg. Egy-egy
színész olyan szerepeket játszik a külön-
böző jelenetekben, amelyek karaktere
vagy a jelenetekben elfoglalt helye többé-
kevésbé hasonló, ezáltal jött létre a szere-
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pekben-színészekben is kifejeződő struk-
túra.

Három főszereplőt írtam, de valójában
négy van: Ádám, Éva és Lucifer mellett az
Úr is az, akinek alakítója, Körtvélyessy
Zsolt eljátssza Péter apostolt, a
Patriarchát, a Bábjátékost, az Aggastyánt,
de az egyiptomi színben egy
rabszolgafelügyelőt vagy a párizsiban egy
katona szótlan szerepét is. Csiszár
egyáltalán nem erőlteti a figurák párhu-
zamosságát, így nem válik az sem túl-
hangsúlyozottá, külön koncepcióhordo-
zóvá, hogy a falu papját játszó színész
alakítja a felsorolt szerepeket. Természe-
tesen a figurák közötti összefüggés lé-
nyeges marad, s ezt Körtvélyessy hang-
súlyozza is. De a lényeges, az alapszerep, a
pap képében megjelenő Úré! A színész
nem a pap manipulatív szerepét emeli ki,
hanem a figura derűs és szelíden erő-
szakos jellegét. Körtvélyessy első jelenet-
beli alakításában a pap és az Úr alakja úgy
kopírozódik egymásra, hogy alig lehet
tetten érni azokat a pontokat, ami-kor az
egyikből a másikba vált át. Alakításában
végig megmarad ez a kettősség, a többi
szerepében is mindig megcsillant-ja a papi
szerep tulajdonságait. A legfel-tűnőbb ez a
bizánci színben, ahol a Patriarcha
kegyetlenségét és keménységét
visszafogottan, csendesen, az első szín-
beli papi alázattal fejezi ki, ettől lesz iga-
zán félelmetes és ellenszenves a figurája.

A miskolci Tragédia Ádám felnőtté
érésének állomásait mutatja be, Csiszár
abban a vitában, hogy megöregszik-e vagy
fiatal marad-e Ádám az álombeli jelenetek
után, úgy foglal állást, hogy fiatal marad,
de megváltozik, megkomolyodik. Bregyán
Péter pontosan közvetíti ezt a folyamatot.
A második színben bábként úgy
viselkedik, mint egy akarat és gondolat
nélküli lény, amikor megszabadul a
bábszínházi kötelektől, olyan, mint egy
nagyra nőtt gyerek, a színész mozdulatai
szelesek, összehangolatlanok, grimaszai
túlzóak, s csak lassan és fokozatosan
higgad le. A mozgáskép változásával
együtt válik Ádám beszédének stílusa,
tempója, érzelmi töltése egyre árnyaltabbá,
kifejezéstelibbé. Az előadás
fejlődéskoncepciójából adódik, hogy
Adámnak elsősorban önmagának kell
maradnia a történelmi színeken belül is, s
csak annyiban veheti fel az egyes szí-
nekbeli szerepeit, amennyiben e szerepek
újabb és újabb felismerésekhez vezetik.
(Ezt a folyamatot nagyon érzékenyen
fejezik ki az egész előadás gondola

tát is jól szolgáló jelmezjelzések, Szakács
Györgyi munkája.) Bregyán nagyon
pontosan érzékelteti ezt a kettősséget, s
elsősorban a figura fejlődési ívét rajzolja
meg, s ehhez az ívhez igazítja a
különböző történelmi alakokban felvett
szerepeket. Ezáltal az előadás íve is meg-
teremtődik, az epizódokra tördelt szerke-
zetet Bregyán alakítása fogja össze.

Az ember tragédiájának legproblemati-
kusabb szerepe Éváé, aki nem álmodik,
tehát a darab nagy részében csak Adám
álmában jelenhet meg a legkülönfélébb
asszonyalakban, mégis egy lényegben.
Ráadásul ebben az előadásban ellent-
mondásos szerepre kényszerül az által,
hogy a darab középpontjába Ádám kerül,
s ezért Éva szerepe egyszerre fel- és
leértékelődik. Felerősödik Évának Adám
életében, fejlődésében játszott szerepe -
az édenkerti csák és áldott állapotának
bejelentése e fejlődést meghatározó ese-
mények -, s Adám álombeli útja során is
kiemeli a rendező Évának a férfi életében
játszott megtartó, továbbvivő szerepét
(londoni szín, űrjelenet stb.). Ez azt
sejteti, mintha Éva egyenrangú társa lenne
Adámnak. Ám a darab egészében Éva
változatlanul kívülálló marad, Ádám
álmából kirekesztődik, s csupán új és új
asszonyi alakban vagy átszellemült, légies
ideálként kell megjelennie. Molnár Zsuzsa
fanvar és izgalmas színészi lénye nem
minden Éva-szereppel képes azonosulni.
Elsősorban az alakváltozásokban jó,
kevésbé tud mit kezdeni a naiv, rajongó
nőalakkal, az ideálszereppel.

Lucifer szerepe ezúttal kissé háttérbe
szorult. Úgy is mondhatnánk, hogy az
előadás koncepciójának leginkább Lucifer
állt ellen. Ha ugyanis az előadás ten-
gelyébe Ádám fejlődésrajza kerül, Lucifer
szerepe Ádám nevelésére, a mindig új
ismeretek átadására korlátozódik. Hol-ott
a darabbeli funkciója ennél jóval
bonyolultabb, sokrétűbb és filozofiku-
sabb. Másfelől, ha az előadás szándékol-
tan népszínházi megközelítésű, akkor ezt
leginkább az intellektuális figurák sínylik
meg - s mindenekelőtt Luciferé! -, hiszen
ezek sokkal nehezebben illeszthetők bele
egy harsányabb, lüktetőbb előadásba.
Blaskó Péter fegyelmezetten és
maradéktalanul megvalósítja azt, ami az
előadás koncepciójából a Lucifer-tanító
figurától megkövetelhető. De az
ellentmondásokat nem tudja feloldani.
Egységes alakot formál, aki tanítóként is
elsősorban Lucifer, de Luciferként
mindenekelőtt tanító. Blaskó Lucifere

okosságával, intellektusával különálló,
magányos alakja lesz az előadásnak. A szí-
nész, miközben Adámot újabb és újabb is-
meretek megszerzésére ösztökéli, azt is ér-
zékelteti: tudja, még mennyi ehhez hason-
ló feladat vár rá. Az első színben a nyüzs-
gő-mozgó tömegbe észrevehetetlenül
vegyül el, így előpattanása frappírozó ha-
tású. Az utolsó színben viszont a némán
és mozdulatlanul álló emberek között ő jár
fel-alá, és kutató-fürkésző tekintettel
vizsgálja társai arcát. Hogy a lelkipásztor
nyájának nyájtermészete riasztja-e vagy
egy újabb szertartásjáték szereplőit ku-
tatja-e, nem tudni, de az bizonyos, hogy
Blaskó tanító-Luciferje nem nyughatik,
mert újra és újra el kell játszani a Tragédia-
szertartást ahhoz, hogy mindenkiben
felkeltse azt az igényt, hogy legalább a
maga és környezete sorsáról felelősen
döntsön. Mert neki, Lucifernek ebben a
közösségben ez a dolga. S úgy, ahogy ezt
Blaskó Péter a színpadon teszi.

A z ember tragédiája Miskolcon nem
titkoltan egy generáció vallomása ön-
magáról s arról, hogy mily „rettentő
látomások" gyötrik, s hogy e látomásokkal
valahogy mégis együtt kell élni. A fiatalok
Tragédiája ez az előadás, nem-csak a
játszók életkora teszi azzá, hanem a
problémalátás és -kézelés is. Csiszár Imre
megközelítése egy a lehetséges sok közül,
s bár Madách műve veszített valamelyest
filozófiai mélységéből, az elő-adás
popularitása mindenképpen nagy nyereség.
Ez az előadás azok közé a hazai és
külföldi Tragédia-interpretációk közé
sorolható (szolnoki, zalaegerszegi, tartui
stb.), amelyek élő és aktuális drámának
látták és láttatták Madách Imre
remekművét.
Madách Imre: Az ember tragédiája (miskolci
Nemzeti Színház)
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