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A TRAGÉDIA - HÁROMSZOR

Nincs nevezetes évforduló, sem egyéb olyan
külső szempont, amely magyarázná: miért épp
most mutatták be egyszerre három helyen - a
Nemzetiben, Debrecenben és Miskolcon - Az
ember tragédiáját. (Sőt, e kritika írásakor már
javában folyik a negyedik premier, a Madách-mű
alapján készült grandiózus rock-musical
lehengerlő reklámkampánya!) Utoljára
tizenhárom éve történt hasonló eset, amikor a
Nemzeti Színházban Vámos László, Miskolcon
Csiszár Imre és Zalaegerszegen Ruszt József
rendezésében játszották a Tragédia. Akkor is,
most is a vidéki előadásokra kellett odafigyelni,
mert azok rendezői próbálták meg újraértelmezni,
reteatralizálni a könyvdrámának tekintett darabot.
A Tragédia előadás-történeté-ben különösen
Ruszt rendezése vált jelentőssé, aki Ádám
figurájának megkettőzésével, a hús-vér
valóságában megjelenő, a szelíd despotizmust
megtestesítő Úr és a ballonkabátos, kalapos, mai
értelmiségi Lucifer konfliktusának kiterjesztésé-
vel, a rítusdrámai forma érvényesítésével a mű
merőben új megközelítését adta. Tapasztalható-e
ma ehhez hasonló mélységű és fontosságú újra-
értelmezés?

Várszínház

A magyar drámairodalom kiemelkedő alkotásai-
nak szerintem folyamatosan jelen kell lenniük a
Nemzeti Színház repertoárján. E kötelezettség
különösen érvényes a klasszikusok esetében. Ez
lehet tehertétel, de lehet új megközelítésekre
serkentő erő is. A színház legutóbbi három Tra-
gédia-felújítása erre is, arra is példa. Vámosé
tradicionális, szövegközlő produkció volt, Ricard
Salvat 1994-es rendezése felületes értelmezésű,
extravagánskodó rendezői önmutogatássá sike-
redett, Iglódi István mostani színre állítása Vá-
moséval rokonítható.

A bemutató nem elsősorban művészi, sokkal
inkább oktatási, népművelői és kultúrpolitikai
szempontból méltányolható. Köztudott, hogy az
olvasási kedv ifjaknál s idősebbeknél egyaránt
hanyatlóban van, s ez különösen érvényes a
drámák esetében, hisz' párbeszédes műveket
amúgy sem olvasnak az emberek. A számítógé-
pek és az Internet korában sokak szerint külön-
ben is merő anakronizmus a könyv, az olvasás.
Igy hát a színháznak nagy szerepe lehet a
kötelező olvasmányok (amíg még vannak ilye-
nek) megismertetésében, elsajátíttatásában, hi-
szen könnyebb két, két és fél óra alatt megnézni,
mint hosszasan olvasgatni az adott művet. Hogy
a kettő nem ugyanaz, hogy a befogadás szintjén
is mindegyiknek megvan a maga specifikuma, s
ezek nem felcserélhető minőségek? Édes Iste-
nem!

MADÁCH-BEMUTATÓK

Tudomásul kell venni, hogy a színházak törzs-
közönsége szinte mindenhol a diákság, tehát a
műsor összeállításánál őket nem lehet számítá-
son kívül hagyni. (A vágy villamosát azért nem
kellene alsó tagozatosoknak is játszani, ahogy ez
két színházunkban is előfordult az idén.) Mindez
a Nemzeti Színházra különösen érvényes, nyil-
ván ez a legfőbb magyarázat arra, hogy épp a
Tragédia] állították színpadra. Az előadást látva
ugyanis más nemigen motiválhatta a darabvá-
lasztást.

Egy színház általában akkor tűz műsorra egy
darabot, ha azzal a rendezőnek, a társulatnak

mondandója van, ha a darab és az előadás vala-
milyen módon reflektálhat a valóságra, vagy ha a
főbb figurákra ideális szereposztást talál. Ezúttal
e két szempont egyike sem látszik érvényesül-ni.
Iglódi István főrendezőként teljesíti a feladatot,
munkájából többnyire hiányzik a mindent
újragondoló, kereső-kutató rendező keze nyoma.
Másfelől felmerül a kérdés: vajon miért kel-

Söptei Andrea (Éva), Garas Dezső (Lucifer) és
Széles Tamás (Ádám) a nemzeti színházi
előadás római színében (Németh Juli felvétele)
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lett a három főszerep közül kettőre vendéget
hívni? Nincs a társulatban olyan színész, akinek
épp most kellene eljátszania Lucifert vagy Évát?
Ha nincs, akkor nagy baj van a társulat összeté-
telével - s az előadás résztvevőinek munkáját
nézve ez alighanem reális feltevés. A vendég-
szereplők felléptetése persze történhet más
meggondolásból is, például markáns koncepció
épülhetne a személyiségükre, de sem e koncep-
ciót nem sikerült felfedeznem, sem a vendégek
teljesítménye nem volt meggyőző.

Á várszínházi Tragédia korrekt és unalmas
előadás. A mintegy kétharmadnyira meghúzott
szöveget a színészek többé-kevésbé pontosan
felmondják, a helyzeteket illusztrálják. Á húzások
többnyire megszabják egy előadás koncepcióját,
ezuttal azonban ez nem ad támpontokat az értel-
mezéshez. Az sem elégséges koncepcionális
mag, hogy a falanszter-szín látványosan, de nem
direkten idézi a mai kort (a múzeumi tárgyak
bemutatása erősen lerövidült, főleg a harci szer-
számokra redukálódott, a Tudós nem lombikkal,
hanem számítógépen dolgozik, a kísérlet kudar-
ca sincs megjelenítve stb.). Hagyományosan
hangszóróból hangzik fel az Úr hangja (Kállai
Ferenc), s csupán jelezve van Lucifernek e tes-
tetlen Úrral való konfrontációja. Lehetne az értel-
mezés kulcsa a szereplők életkori különbsége,
az, hogy az idős Lucifer vezeti végig útján a
gyerek Ádámot, de ez alig válik hangsúlyossá.
Végül is az előadásnak nincs jól kirajzolódó szel-
lemi-rendezői arculata.

Rózsa István Ú alakban beépített, masszív
díszlete a sok kis beugróval, mozgatható
lépcsővel változatos járásokat biztosít. Az
emelvény többszintes teret képez, ugyanakkor a
hátsó, félköríves, magas felület egyszerre idéz
szakrális helyet, s szolgál az egyes helyszínek
jelzésére hivatott vetítés vásznául. (Szép a
kezdőkép árnyjátéka, s jelentésteli, hogy Ádám
csak a párizsi színben tartózkodik a felső szint
közepén, ott, ahonnan Lucifer indul az Úr elleni s
az emberért folyó harcára.)

Az első néhány képben Lucifer (Garas Dezső)
végig a színen van, a jelenetváltások is az ő
intésére történnek. Úgy tűnik, ebből koncepció
kerekedik: a bukott angyal nem csupán végigve-
zeti Ádámot a történelem stációin, de az előadás
levezénylő mágusa is. Ezután azonban ez a rend
felborul, Lucifer a képek közötti szünetben hol
kimegy, hol nem, van, amikor továbbra is ujjpat-
tintással ad jelet az átdíszletezésre, s van, amikor
nem. Mint ahogy az is követhetetlen, hogy mikor
milyen szerepet játszik. Többnyire sótlan kom-
mentátor, de előfordul, hogy Garas a rá oly na-
gyon jellemző ironikus-önironikus gesztusokkal,
hanghordozással lehel életet a jelenetbe. De hogy
mikor s miért vált, nem áll össze rendszerré.

Ádám (Széles Tamás) tágra nyílt tekintetű
eminens tanulója Lucifernek, ennél többet nem-
igen tudunk meg róla. Söptei Andrea Évában

nem annyira az örök nőt, mint inkább a mindig
változót hangsúlyozza, és kifejezetten zavaró,
ahogyan beszél: a szavakat, szólamokat nyújtja,
véghangsúlyosan mondja, s elérte őt is a fiatal
színésznőknél tapasztalható betegség: ha kell, ha
nem, éles hangon kiáltozik.

S ha már a beszédnél tartunk: amennyiben a
színház ebben az előadásban (is) elsődlegesen a
klasszikus szöveg interpretálását tekinti fontos-
nak, különösen nagy gondot kellene fordítani a
helyes hangsúlyozású, szólambeosztású, érthe-
tő, nem hadaró, a szóvégeket nem elnyelő be-
szédre. S ez Kállaitól, Garastól az akadémistákig
szinte mindenkire érvényes; felüdülés, amikor
Sinkovits Imre szólal meg a Föld szellemeként.

Az előadás „újítása": az Úr végső szózata után
„Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál!" -
Ádám és Éva a második szín kezdő mondatait
idézi vissza - „Ah, élni, élni: mily édes, mi szép! /
És úrnak lenni mindenek felett" -, csakhogy ez
egyrészt ellentétben áll Ádám ezt megelőző rep-
likájával - „Csak az a vég! - csak azt tudnám
feledni!" -, másrészt hatástalanítja az eredeti,
sokat vitatott, mégis megrendítő s elgondolkod-
tató zárást, ugyanakkor pedig nem oldja azt a
tétovaságot, amely a zárómondat után az
ember-pár viselkedésében mindig bekövetkezik.

Miskolc

Színházavató előadás volt Az ember tragédiája:
ezzel a bemutatóval nyílt meg a miskolci színház-
együttes sokáig képtárként funkcionáló régi-új

Az első „operai" szín a miskolci előadásban

épülete, az átépített, megszépült, modernizált ka-
maraszínház. Az előadás programadónak tekint-
hető, hiszen a papírforma szerint a Madách-drá-
mát a nagyszínházban kellene játszani, mint
ahogy tizenhárom évvel ezelőtt természetesen
ott adták elő. Ez a produkció azonban sok tekin-
tetben rendhagyó, formabontó - különlegesség.
S a kamaraszínházat többek között a különleges-
ségek helyszínének is szánják.

Miskolcon nem megelevenedő kötelező ol-
vasmányként játsszák a Tragédiát. Schlanger
András, társaival közösen, élő, aktuális színházat
akart csinálni Madách drámájából. Ennek érde-
kében meglehetősen szabadon bántak a szöveg-
gel - a filológusok és a magyartanárok nem kis
megrökönyödésére, hogy ne mondjam, felhábo-
rodására. Á berzenkedés érthető: egy olyan
előadás, amelyben a szövegnek alig több, mint a
fele hangzik csak el, s amelyben egész jelenetek
hiányoznak, vagy kerülnek más helyre, nem al-
kalmas az olvasmányélmény kiváltására, az ilyen
produkció többletmunkát, a darab és az előadás,
a dráma és a színház komplex elemzését igényli
a pedagógusoktól. De ki örül a pluszmunkának, s
ki van felkészítve e feladatra?

Az előadás jelen ideje - eltérően a darabtól,
ahol ezt a funkciót a harmadik, azaz a Paradicso-
mon kívüli szín tölti be - a tizenegyedik, a londoni
kép. Ez a koncepcionális döntés alaposan meg-
változtatja a mű dramaturgiai rendjét. Ugyanis
nem arról van szó, hogy mi, nézők melyik kort, a
londonit vagy a falanszterét érezzük-e a magunk
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Major Melinda (Éva), Földi László (Lucifer) és
Kuna Károly (Ádám) a miskolci előadásban
(Strassburger Alexandra felvételei)

jelen idejének - mindkét értelmezésre számos
példa idézhető az elmúlt évtizedekből -, hanem
arról, hogy nem az első ember néz szembe a
jövőjével, hanem egy XX. századi, közép-euró-
pai fiatalember néz vissza az emberiség történel-
mére. S ez a nézőpontváltás csak a dráma belső
szerkezetének kisebb-nagyobb átrendezésével
jöhet létre.

Az előadás térbeli keretét, a díszletet egy ro-
mos benyomást keltő épületkollázs képezi,
amelynek alkotóelemei az európai
építészettörténet korszakait idézik, s amelynek
hely- és helyzetváltoztatásaival - s néhány
kiegészítő térelem segítségével - teremthetők
meg az egyes képek helyszínei. A játéka
tizenegyedik kép haláltáncával kezdődik: a
díszlet forog, s hol itt, hol ott tűnnek fel a
londoni szín szereplői, koldusok és gyárosok,
gyerekek és utcalányok, elesettek és
érdekérvényesítők. Közöttük ténfereg, sétál, áll-
dogál egy ballonkabátos fiatalember. Nézelődik.
Betolnak egy vásári színpadot, kezdődik az ope-
ra-előadás: Isten és angyalainak párbeszéde, az
első szín. Aztán ismét a kavalkád, az operaszín-
pad helyét egy újabb foglalja el, az utcát-teret
benépesítő alakok megint nézői lesznek egy
előadásnak, ezúttal bábszínházinak, amely az
első emberpárról s annak a Paradicsomból való
kiűzetéséről szól. Ismerős a történet: a második
színé. A bumfordi, naiv játékból, a paraván mögül
ki-kinéz egy civil ruhás figura, az egyik báb alter-

egója, Lucifer. A közönséget szórakoztató kiszó-
lásai mintha kizárólag a fiatalembernek szólná-
nak, aki ettől az élménytől (is) kissé kábultan tér
haza, ahol ifjú felesége ápolgatja, majd megjele-
nik Lucifer, s ópiumpipával jótékony álmot bo-
csát a helyét kereső, de nem találó, láthatóan
identitásproblémákkal küszködő Ádámra.
Kezdődik az időutazás, amely többé-kevésbé hí-
ven követi a madáchi sorrendet - egészen a
londoni színig. Ekkor ugyanis a haláltáncban
nemcsak a jelenet szereplői, hanem Ádám is
beleugrik a sírgödörbe, de míg az álomalakok
képletesen, a főszereplő valóságosan semmisül
meg, azaz Ádám súlyos, életveszélyes sérülést
szenved, s eljut a klinikai halál állapotába, amely-
ből csupán a szakszerű orvosi beavatkozás hozza
vissza. Amikor ismét magához tér, és gondol-
kodni tud, látomásainak következtében önkezé-
vel vetne véget életének, ha nem jőne Éva, s nem
jelentené be: „Anyának érzem, oh Ádám, ma-
gam." Esernyők kerülnek elő, amelyek alatt
Ádám és Eva meg a londoniak összebújva, kuco-
rogva, fázósan hallgatják az Úr szózatát.

Lényegében keretszerkezetes szövegkönyv
született: a londoni képbe s elsősorban a halál-
tánc-epizódba ágyazódnak be a történelmi színek
mint álomképek, az űr-jelenet mint vízió s való-
ság egymásba játszása, valamint az utolsó szín
néhány momentuma. Elmarad a falanszter és az
eszkimó-szín, mert nem illeszthető a konstrukci-
óba.

A koncepció hallatlanul érdekes, színszerű és
továbbgondolásra alkalmas. A dráma előadás-
történetének abba a vonulatába sorolható,
amelynek kiemelkedő produkcióit - például a

legutóbbi évtizedekből a tallinnit vagy a zalaeger-
szegit - olyan rendezők jegyezték, akik igyekez-
tek megszabadulni a műre kövesedett színpadi
konvencióktól. A végeredmény azonban fele-
más. Az előadás csak részben igazolja a rendezői
elképzelés érvényességét, ami mindenekelőtt a
dramaturgiai munka hiányosságaira vezethető
vissza. Szekér András dramaturg és Schlanger
András rendező, miközben alaposan megkurtí-
totta a szöveget, nem ügyelt eléggé arra, hogy
megmaradjon a vers lejtése, lüktetése. A tízes-ti-
zenegyes szótagszámú sorokat gyakran úgy vág-
ták meg, hogy a szöveg döcögővé, sutává vált.
Ez nem csupán a szép hangzás károsodása miatt
problematikus, hanem a verses textus mondha-
tósága miatt is. Értékelhető, hogy a rendező
igyekezett kiirtani a patetikus deklamálást, és a
színészeket a természetes, a köznapibb szöveg-
mondás felé terelgette, de ez csak a verses for-
mán belül képzelhető el. A dramaturgiai beavat-
kozás pedig sokszor ezt a formát bontja meg -
megengedhetetlenül.

A dramaturgiai munka másik fogyatékossága
is figyelmetlenség re vezethető vissza: számos
olyan mondat maradt a szövegben, amely az új
kontextusban értelmetlenné, zavaróvá teszi a
helyzeteket. A legkirívóbb példa az öngyilkosság-
ra készülődő Ádám döntő érve - „Nem egyma-
gam vagyok még e világon?" -, amelyet, ha a
londoni színben vagyunk, nemigen lehet értel-
mezni.

A mindössze tizennégy színészre komponált
játék meglehetősen eklektikus. Kuna Károly Ádámja
érzékeny idegrendszerű, sérülékeny, hajszolt és
önmagát hajszoló, türelmetlen, kétkedésből lel-
kesedésbe és eufóriából letargiába váltó mai fi-
gura. Mellette Major Melinda Évája sokkal vissza-
fogottabb, higgadtabb, kiegyensúlyozottabb nő,
aki a történelmi színek szerepeiben is mindig
érzékelteti az alapfigurát, a feleséget és társat.
Földi László Luciferje emberi. Mintha Ádám ba-
ráti társaságának egyik tagja lenne, a többieknél
kicsit tapasztaltabb, kiábrándultabb, cinikusabb,
szomorúbb - realista. A sok szerepet játszó többi
résztvevő igen változó teljesítményt nyújt.

Debrecen

Lengyel György egész életét végigkíséri Az em-
ber tragédiája, most rendezte meg negyedszer.
Többször nyilatkozta, hogy nem csupán a pálya-
kezdése fűződik e műhöz, hanem minden alka-
lommal, amikor kézbe veszi, olvasgatja vagy
színre állítja, a darab újabb és újabb mélységére,
részletszépségére csodálkozik rá; a mű egysze-
rűen nem hagyja nyugodni. Az elsőt, a legendás
gimnáziumi előadását nem láthattam, a másik
kettőt igen, s mindennek ismeretében állíthatom,
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hogy e negyedik változat egészen új, másfajta
rendezői megközelítést tükröz, mint az előzőek.

A debreceni előadás alapeszméje abból a
felismerésből fakad, amelyre a mű számos mél-
tatója és elemzője rámutatott, hogy ugyanis a
Tragédia tulajdonképpen moralitás, vagy leg-
alábbis e középkori műfajnak egy kései változata.
Nem kevésbé meghatározó az a dramaturgiai
meggondolás, amely szerint az Úr és Lucifer
konfliktusa áll a dráma középpontjában. A
következő lényeges meglátás: a dráma három
főszereplője mellett van egy negyedik is, a nép.
Mindez lehetne pusztán elméleti okoskodás, ha
Lengyel György nem változtatta volna ezeket a
gondolatokat színpadi valósággá.

Az előadást a Kölcsey Művelődési Házban
játsszák, amelyet ugyan kamaraszínháznak titu-
lálnak, de méreteit tekintve cseppet sem tűnik
annak; ráadásul a színpad rendkívül széles, vi-
szont alig van mélysége. Itt a játékterek kialakí-
tása külön művészet. Dávid Attila ezúttal „kvázi"-
térszínházzá formálta a termet azzal, hogy a meg-
növelt színpadra tervezett többfunkciójú
építmény nem csupán a játékot szolgálja, hanem
a közönség egy része is ott foglal helyet. A
játéktér mintha falakkal körülvett várudvar lenne,
e falak a tribünök, meg egyes jelenetek
színhelyei. Más-különben a lejtős színpad kopár,
üres, „szegény színházi". A térszínházi formát
erősíti, hogy a nézőtér is „játszik", számos
jelenet innen indul, illetve a szereplők egy része
ide húzódik vissza. (A bizánci jelenetben például
az eretnekek is, a patriárchák is a nézőtérről
vonulnak a színpadra, a párizsi színben az egész
nézőtér a forradalmi események színhelye stb.)

Ebben a térben a produkció kerete a vissza-
visszatérő haláltánc. Az előadás kezdetekor
Petrovics Emil komor zenéjére lassú mozdula-
tokkal végigjárják a színpadot és a nézőteret az
összefogódzkodó, maszkos szereplők. Ebből a
tömegből válik ki a három arkangyal, hogy di-
csőítsék az Urat, és Lucifer, hogy szembeszálljon
vele. Megszólal az Úr - hangszóróból -, s a
botfülűeknek is feltűnik: a két pörlekedő ugyan-
azon a hangon szólal meg.

A drámaértelmezés egyik sarkalatos pontja,
hogy kik között van konfliktus, ha van egyáltalán.
Megalapozottnak tűnik, hogy a fő ellentét az Úr
és Lucifer között alakul ki, de e két szereplőnek
alig van közös jelenete, éles helyzete. Márpedig
olyan szereplők között, akik csak a darab elején
és végén találkoznak egymással, igen gyenge
konfliktus jöhet létre. Ezért születnek az utóbbi
évek színpadra állítói jóvoltából olyan dramatur-
giai beavatkozások, amelyek a Lucifer-Úr ellen-
tétet plasztikusabbá teszik. E megoldások között
igen eredeti a Lengyel Györgyé, a debreceni
előadásban ugyanis a két ellenfelet ugyanaz a
színész, Csíkos Sándor játssza: az Urat csupán
hanggal, Lucifert teljes fizikai valójában. Ez a

trouvaille persze az alapszituációt nem oldja
meg, hiszen ettől nem lesz több közös jelenete a
két félnek, tudatosodik viszont, hogy a két sze-
mély tulajdonképpen egy; Lucifer minden tetté-
ben ott érezzük azt is, akivel perlekedik. Azt is
mondhatnám, hogy analóg módon azokkal a fel-
fogásokkal, amelyek Ádámot és Lucifert tekintet-
ték egyazon személyiség egymást kiegészítő s
egymással, össze nem békíthető két felének,
ezuttal az Úr és Lucifer alkot egységes egészet,
elsősorban persze szellemi, spirituális értelem-
ben. E felfogás szerint az alkotó és a bíráló, az
elégedett és az elégedetlenkedő, az elfogadó és a
kétkedő ént testesítik meg. Ebből következik,
hogy az emberpár, az emberiség sorsának alaku-
lása-alakítása csupán demonstrációs kísérlet
egy belső vita eldöntéséhez, amelyről azonban
kiderül: eldönthetetlen, a kísérlet alanya ugyanis
önállósult.

A kísérletben nemcsak Ádám és Éva vesz
részt, hanem a mindenkori tömeg is, a nép. A
dráma megszületése óta az egyik visszatérő vita
tárgya Madách népszemlélete. Anélkül, hogy eb-
be a kérdésbe mélyebben belemennék, jelezni
kell: Lengyel Györgyöt nem abban az értelemben
érdekli a tömeg, amiért Madáchot általában - s a
közelmúltban különösen - ideológiai bírálat érte.
Lengyelnél differenciált szerep jut a sokaságnak,
amely egyszer hajtóereje, máskor gátja a
fejlődésnek nevezett, szemünk előtt lezajló vál-
tozásoknak, s amely nélkül Ádám sorsa sem
értelmezhető.

A csupasz színpadon nincsenek sem bútorok,
sem kellékek, így minden helyzetet az emberek
tesznek élővé. Olyan ez a konvenció, mint
Shakespeare színpadáé, a néző a szövegből, a
szituációkból maga teremti meg képzelete szín-

padán az egyes helyszíneket. Értelemszerűen
nincsenek megátkozott fák sem, csupán két
fényfolt a színpadon. Ádám és Eva nem sétálhat
be a második szín elején, mert nincs kulissza,
amely mögül be lehet sétálni, mindennek ott, a
szemünk előtt kell megszületnie. Az emberpár
tehát embertestek gomolygó, gyűrődő töme-
géből, mint valami ősmasszából emelkedik ki, kel
életre. A londoni színben sincsenek naturalista
jelzésekkel kialakított mikrohelyszínek, nincs
kocsma, színház, szentkép, elítéltet szállító vagy a
nyegle holmijait vivő kordé, csak monoton
körbetáncoló emberek vannak, akik egy-egy
percre kiállnak a körforgásból, hogy eljátsszák
röpke jelenésüket az életből.

Ez az elképzelés csak nagyon fegyelmezett,
odaadó s - elcsépelt szóval - alázatos együttes
munkával valósítható meg. Ebben az előadásban
húsz színész játssza a szerepek sokaságát, de
velük egyenrangúan fontosak az Ady Gimnázium
drámatagozatos diákjai, akiket a színház művé-
szei is tanítanak, s akik rendszeres közreműködői
más produkcióknak is. Mindannyiuk érdeme,
hogy a debreceni előadásban kitüntetett szerepet
játszik a nép.

A három hagyományos főszerepet Bertók Lajos
(a második szereposztásban Tóth Tamás),
Majzik Edit és Csíkos Sándor játssza. Csíkos
Luciferje öltönyös, ballonos elegáns úr, emlékez-
tet Bogartra, még inkább a zalaegerszegi Lucifer-
re, Gábor Miklósra (aki szintén kissé bogartos
volt). Okos, higgadt, türelmes, csak néha fortyan

Majzik Edit (Éva), Csíkos Sándor (Lucifer) és
Bertók Lajos (Ádám) a debreceni előadásban
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fel, látván az ember korlátoltságát. Nem annyira
irányítója az eseményeknek, mint inkább szem-
lélője, kommentátora. Egész lényében van vala-
mi megtörtség, szomorúság, nem küzd az em-
berért az Úrnak ellenében, inkább hagyja, hogy
Ádám menjen végig a megkezdett úton.

Majzik Edit nem kisrealista portrékat ad Éva
különböző alakjairól, ahogy ez legtöbbször szo-
kás, hanem mindvégig az örök nő, Ádám társa
marad. A különböző figurák szerep voltát éppen
csak érzékelteti, mégis sokszínű, változatos ala-
kok sorát vonultatja fel. Az alakítás feszültségét
éppen az adja, hogy a színésznő képes az alapfi-
gurát és a felvett szerepeket egyszerre érzékel-
tetni.

Az előadás terhe az Ádámot játszó színészen
van, s az általam látott szereposztásban Bertók
Lajos nem egyszerűen bírja ezt a terhet, hanem
mélyen megélt fájdalommal, hittel és keserűség-
gel, nyitottsággal és magábazártsággal, csalódá-
sokkal, dacos akarásokkal, kétségekkel viaskod-
va személyessé, maivá, igazzá tudja tenni a tör-
ténelembe vetett ember sorsát. Rettentően ma-
gányos ez az Ádám, szelíden néz a világba, sze-
mében bizalom, s ahogy halad előre a történelmi

korokon, úgy lesz egyre riadtabb, elkeseredet-
tebb a pillantása. Minden tette magától értetődő,
természetes. Erő sugárzik belőle, máskor meg
erőtlenség. Nem egyenesen s töretlenül masíroz
végig a történelmen, bukdácsol, el-elbukik, de
feláll. Megtörhetetlen.

Madách Imre: Az ember tragédiája (Várszínház)
Díszlet. Rózsa István. Jelmez: Schäffer Judit.
Zeneszerző: Orbán György. Koreográfus: Sebestyén
Csaba. Rendezte: Iglódi István.

Szereplők: Széles Tamás, Garas Dezső m. v., Söptei
Andrea m. v., Kállai Ferenc, Sinkovits Imre, Szélyes
Imre, Fülöp Zsigmond, Csomor Csilla, Bede Fazekas
Szabolcs, Rékasi Károly, Kocsis György, Őze Áron, Tahi
József, Mihály Pál, Gyürki István, Pathó István, Dániel
Vali, Auksz Eva, Szatmári Attila, Bori Tamás, Lázár
Csaba, Soltész Erzsébet, Presists Tamás, Bíró Szilvia
a. n., Gedeon Beatrix a. n., Kozák Dénes a. n., Szina
Kinga a. n.

(Miskolci Nemzeti Színház)
Dramaturg: Szekér András m. v. Díszlet: Szlávik István

m. v. Jelmez: Bozóky Mara. Koreográfus: Majoros Ist-

ván. Bábtervező: Koós Iván m. v. Zeneszerző: Tóth

A londoni szín (előtérben: Bertók Lajos és
Csikos Sándor) (Máthé András felvételei)

Péter m. v. Zenei vezető: Regős Zsolt. Rendezte.
Schlanger András m. v.

Szereplők: Kuna Károly, Major Melinda, Földi László,
Kulcsár Imre, Molnár Anna, Somló István, Kardos
Róbert, Pusztaszeri Kornél m. v., Molnár Sándor
Tamás, Láng Zsuzsa, Deczki Klára, Varga Péter, Lukács
Gábor, Kovács Vanda, Kerékgyártó Tamás, Kerékgyár-
tó Balázs, Suta György, Deregi Klaudia, Horváth Zita,
Fucsku Andrea.

(debreceni Csokonai Színház)
Dramaturg: Duró Győző. Díszlet Dávid Attila. Jelmez
Libor Katalin. Zeneszerző: Petrovics Emil. Zenei vezető:
Taller Zsófia. Koreográfus: Uhrik Dóra. Álarcok. Len-

gyel Fruzsina. Társrendező: Czeizel Gábor. Rendezte:
Lengyel György.

Szereplők: Bertók Lajos/Tóth Tamás, Majzik Edit, Csí-
kos Sándor, Oláh Zsuzsa, Miske László/Medgyesfalvy
Sándor, Kóti Árpád, Várnai Szilárd, Ottlik Ádám, Tör-
köly Levente, Bakota Árpád, Kelemen Tímea, Korcsmá-
ros Gábor, Szántó Valéria, Somos Mónika, Hajdú Péter,
Maday Gábor, Juhász Árpád, Sóvágó Csaba, Matkó
Sándor, Gibárti Viktor, Keresztes Tamás, Tokaji Csaba,
Klem Dénes.


