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húgaival. Egyértelműen nevetséges, ahogy az
ajtónál ordítva mondja Ritternek (ám valójában a
kint tartózkodó Denének), hogy „Köztünk ma-
radjon / Nem megyek Fregéhez", majd ezt
nyomatékosítandó, felemel egy széket, és a pad-
lóra ejti, vagy ahogy a kortárs festők szidása
közben, kimeredő szemmel úgy ejti ki négyszer
Goya nevét, mintha egy istenségről beszélne.
Udvaros és Lázár testnyelvi jelei szintén szélső-
ségesek, hiszen Ritter enyhén részeg, beleesik a
fotelba, és mindig leejti arany cigarettatárcáját,
Dene pedig végig merev arccal, a történésekbe
belefáradt tekintettel próbálja elsimítani az ellen-
téteket, miközben elhibázott kedveskedéseivel
(például a gyapjú alsónadrágok behozatalával)
egyre jobban felingerli Ludwigot. Ráadásul exp-
licitté válik Ritter és Voss viszonyának erős ero-
tikus töltése, egyrészt abban, ahogy a férfi kéj-
sóváran bámulja a cigaretta füstjére meredő,
kacér testtartású nőt, másrészt amikor Ritter
magához húzza és meg akarja csókolni a bátyját.
Az előadás befejezése tulajdonképpen a befoga-
dóban történik vagy történhet meg - hiszen az
esős délutánról szóló fejtegetések semmiképp
sem oldják fel vagy csengetik le a mindig patta-
násig feszülő, ám valójában súlytalan helyzetek
sorát -, akár egy negyedik felvonásnak (Ludwig
távozását követően a két nővér újabb beszélge-
tésének) fikcionálása által. Ez ugyanis „teljessé"
egészíti ki a csonka chiasmusra épülő dramatikus
struktúrát, ahol a kezdeti kettősből hármas lesz,
viszont az ismételt hármast nem követi a kettős
visszatérése.

A másodjára látott előadásban a felgyorsított
játéktempóban volt tapasztalható a legnagyobb
különbség: a replikák szapora váltakozása és a
szinte hadarva elmondott álmonológok felerősí-
tették a nővérek durvaságát. Míg a premieren
kisszerű civakodásukban végig érzékelhető ma-
radt az arisztokrata kifinomultság, addig most a
szinte elviselhetetlen feszültség egészen alpári
hangon és vulgáris gesztusokkal kísérve tört
felszínre. Ritter nyugtalansága idegességgé vált:
Udvaros Dorottya folyamatosan belenyúlta már-
tásba, kezére öntötte a bort, felborított egy szé-
ket, leejtette az ételt, lehamuzta az asztalterítőt,
és kiégette a harisnyáját. Vossból nem pusztán
„kibukott" az őrült, hanem megjelenésének első
percétől fogva tébolyodottan viselkedett: (a sár-
gásbarna inget viselő!) Kovács Lajos szinte ke-
reste a szavakat, azaz a gesztusai, amelyek egy-
általán nem álltak összhangban a kifejezés mi-
kéntjével, előbbre jártak, mint maguk a kifejezé-
sei. Vagyis beszéde és cselekedetei teljes inkon-
zisztenciát mutattak, és ez Voss figurájának ki-
számíthatatlanságát sugallta, szemben az első
előadással, ahol hirtelen vált félelmetessé, illetve
valóban végletes viselkedésűvé, ami pedig a két-
szer is elhangzó „Értelmet adni az életnek" kije-
lentést tette roppant súlyossá, mondhatni, tragi

kussá. Továbbá Dene figurájában megjelent a
düh, ami jól látszott abból, ahogy Ritter elvété-
seire reagált, elhessegette a cigarettája füstjét,
vagy csitítani próbálta, hogy ne uszítsa
Ludwigot. Lázár Kati hangja többször torzult re-
kedtes kiabálássá, a nyelvrák örökletességének
gondolatát elutasító Ritternek például úgy vágta
oda a „De igen" választ, mint egy pofont.
Denében tehát megnőtt a mániákusság,
Ritterben pedig az élvetegség. Amikor az előbbi
Voss meztelen testének látványáról beszélt, ak-
kor az utóbbi tekintetéből az első előadásban
inkább féltékenység, a másodikban pedig mohó
sóvárgás volt „kiolvasható", miközben perverz-
nek nyilvánította a nővérét. Amikor pedig az őr-
jöngő Voss a portrékért küldte Rittert, a premie-
ren a nő (részegségéből vagy sértődöttségéből
adódóan) sírva ment ki az ebédlőből, egy hét
múlva viszont durcás tekintettel, és később is
szándékosan tüzelte Ludwig tombolását. Nem is
beszélve arról, hogy a képet eleve Ludwig felé
fordítva hozta be (míg Dene az első előadáshoz
hasonlóan, háttal neki), és szinte várta, sőt kipro-
vokálta a felháborodott reakciót. Röviden: a pre-
mieren látható, pontosan felépített előadás ké-
sőbb megtekintve (és most nem a minőségre
utalva) valóban esetleges elemekkel teli, széteső
előadássá változott. Különösen hangsúlyossá
váltak az elhangzó színházi reflexiók, például
Voss azon kijelentése, hogy „mikor egy színész
beszél / állandóan úgy érzem / vulgáris a világ",
nem hangzott nevetségesnek, sokkal inkább kí-
méletlenül önironikusnak.

A fent vázolt eltéréseket köznapi nyelven
bakikként tartjuk számon, ami persze azt
implikálja, hogy egy előzetesen rögzített
megoldáshoz képest az adott kivitelezés
hibásnak minősül. Annak számára viszont, aki
csak egyszer (éppen akkor és ott) látja, ez olyan
mozzanattá válik, amely egy értelmezés kiinduló-
vagy hivatkozási

Beke Sándor Tragédia-re
kortársunk, Ádám álmodja
Paradicsomba, „az emberélet
Ralf Langbacka Peer Gyntjére
a megvalósulatlan „császár
Peer hajóútjával kezdődött.
költeményét is utolérte a

pontja lehet. Ha valaki nem olvasta Bernhard
darabját, és a Ritter, Dene, Voss egyik korábbi
előadását sem nézte még meg, akkora kép meg-
fordításának Ritter részéről történő elmaradását
(különösen azért, mert Kovács Lajos reagált rá)
egyszerűen nem realizálja, és a Voss-szal való
ellenkezés kihívó gesztusaként értelmezi, mivel
ezt erősíti sok más, Udvaros Dorottya kapkodó
játékából adódó mozzanat is. Ha viszont több-
ször látjuk „ugyanazt" a produkciót, akkor sem
ildomos a későbbi előadásokat az elsőhöz mérni
(tehát az ahhoz való viszonyukat pozitívan vagy
negatívan meghatározni), hiszen a színházi akti-
vitás ontológiai státusából következőleg, azok
szükségképpen eltérnek egymástól. A különbség
lehet jelentős vagy elenyésző, ám ez mit sem
változtat azon, hogy minden este más színházi
előadásszöveg születik, amely heterogén olvasa-
tokat generálhat. Az értelemkonstitúció nehézsé-
geit tehát nemcsak a dramatikus és a színházi
előadásszöveg közötti transzformáció proble-
matikussága, hanem az utóbbi textus öntransz-
formációs mechanizmusa, azaz rögzíthetetlen-
sége is okozza. Bagossy László Bernhard-rende-
zése pedig azért lehet „spirituálisan ingerlő",
mert magába építi és tapasztalhatóvá teszi azt az
(egyeseknek banális, másoknak megbotránkoz-
tató) felismerést, hogy jelentés voltaképpen min-
dig csak a különbözőségben képződik, azaz nem
a textusban kínálja magát, hanem a kontextusra
hagyatkozik. A produkcióval kongeniális recepció
ténye pedig arra figyelmeztet, hogy (Paul de
Mant parafrazeálva) inkább meg kell tanulnunk
olvasni a képeket, mintsem elképzelni a jelentést.

Thomas Bernhard: Ritter, Dene, Voss (Bárka Színház)
Fordította: Györffy Miklós. Díszlet: Bagossy Levente.
Jelmez: Földi Andrea m.v. Munkatárs: Szilágyi Andor.
Rendező: Bagossy László.
Szereplők: Kovács Lajos, Lázár Kati m. v., Udvaros
Dorottya.
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ndezésében egy
vissza magát a
útjának felén". Ez
emlékeztet, amely

ságából" hazatérő
Madách drámai

sorsa: értelmiségi válságdráma lett. Ha meggon-
doljuk, logikus: előbb-utóbb föl kell tenni ma-
gunknak a kérdést, miért élünk, mi a létezés
értelme, de ahhoz, hogy ezt megkérdezhessük,
bizonyos élettapasztalatra van szükségünk.
Ebből következően egyrészt folytatódik a Tragé-
dia elszakadása a kozmológiai erőviszonyok
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fölméréséből fakadó riválisdrámától (lásd Úr
kontra Lucifer), a Goethe-, Byron-, Krasinski-
párhuzamoktól és közeledése a Peer Gynt-
típusú hétköznapi létfilozófiából táplálkozó lírai
művekhez. Másrészt viszont a mindenkori
előadásra nézve egy egészen egyszerű életkori
probléma adódik. Hogyan játssza el a
visszatekintő hős fiatal - naiv és ártatlan -
önmagát? Langbacka szerepkettőzéssel operált
- Peer Gyntje saját ifjúkori énjével néz szembe -,
akárcsak Beke, amikor az előadás folyamán egy
másik, fiatal emberpárt is fölléptet.

Ez nem teljesen újdonság a Tragédia színpadi
történetében. Vámos László - Németh Antal nyo-
mán - többször alkalmazott dublőrt, illetve dub-
lőzt, akik végigaludták a történelmi színváltozá-
sokat, míg eredeti hasonmásaik folytatták útju-
kat a következő képbe. Ruszt József emlékezetes
zalaegerszegi rendezése ennél jóval továbbment.
Nála csak Ádám kettőződött meg, de ez többnek
bizonyult dramaturgiai illusztrációnál: a szöveg
egy részét is alteregójának átadó skizofrén hős a
történeti színekben kívülről láthatta és ítélhette
meg önmagát. Az elgondolás másik hozadéka az
volt, hogy a rendező szabadon oszthatta ki -
esetenként más-más színésznek - a fejlődés-
történet alkatilag különböző Ádámjait.

Beke kipróbál egy harmadik változatot. Nála a
paradicsomi ifjú emberpár reminiszcenciaszerű-
en jelenik meg mindannyiszor, ahányszor a tör-

Dimanopulu Afrodité, Lamanda László, Tűzkő
Sándor (Paradicsomi Ádám), Lenner Karolina
(Paradicsomi Éva) és Blaskó Balázs (Lucifer)

ténelmi színek valamelyikébe bevilágít „az éden-
kert egy késő sugára", azaz Ádámnak vagy Évá-
nak fölsejlik az ártatlanság kora (például Rómá-
ban, Londonban, a falanszterben stb.). A vissza-
idézés álomszerű koreográfiából és néhány pa-
radicsomi replikából áll, amelyek eredeti helyü-
kön nem hangzottak el. Természetesen az első
édenkerti képben is ők, a „fiatalok" szerepelnek,
továbbá ők kezdik el a fejlődéstörténeti álomso-
rozatot, de erősen hangsúlyos áttűnéssel már az
Egyiptomi kép végén helyet cserélnek az „idő-
sebbekkel". Dramaturgiai funkciót kapa kettőzés

Lamanda László (Ádám) és Dimanopulu Afro-
dité (Éva)

a Prága-Párizs váltásban; az alvó Kepler mind-
végig a színen marad, miközben Dantonná ál-
modja magát, a két Éva pedig egy megállított
pillanatban egymás mellett, hátrahanyatlottan
„rögzíti" a megölt arisztokrata nő és a fölgerjedt
pórnő párhuzamos sorsát.

Az álom az álomban tehát az előadás drama-
turgiai-gondolati mozgatója. Megoldásra várt
azonban a létfilozófiai kérdéseket föltevő, értel-
miségi Ádám beléptetése a drámai folyamatba. A
dilemma némileg emlékeztet Schlanger András
miskolci Tragédiájának hasonló helyzetére,
amelyben a rendező a színek fölcserélésére szán-
ta el magát: Ádám a „mai" London hétköznapi
életforgatagából indul el, és csak mutatványosok
vásári játékában találkozik a bibliai kerettel, a
mennyei és a Paradicsommal. Beke önálló keret-
játékot talál ki. Egy mai harmincas-negyvenes pár
- nevezzük őket Ádámnak és Évának -
könyvhalom mellett összekötözött újságcsoma-
gokat hord valami pincébe. Nem tudni pontosan,
mi ez, papírlerakat vagy zúzda, lapremittenda
megsemmisítése folyik-e, vagy könyvselejtezés,
a rezignált némasággal zajló jelenet mindeneset-
re egyfajta kiábrándulást sugall, ha másból nem,
a „Gutenberg-galaxisból". Mintha válasz volna a
föl nem tett kérdésre: ment-e a könyvektől a világ
elébb? Éva leheveredik a padlóra, Ádám belela-
poz egy könyvbe, majd maga is elszunnyad.

A mai keret eltörli a bibliai keretet. Beke tuda-
tosítja, hogy nem lehet többször keretjátékba
foglalni az előadást, ezért az indító jelenetet
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Lamanda László az Athéni képben (Majoros
Tamás felvételei)

egyetlen képbe tömöríti, amelyben szimultán je-
lennek meg a mennyei angyalok, az Úr és Lucifer,
a két édenkerti fa és maga az első emberpár (a
fiatal garnitúra). Tagadhatatlanul kissé zsúfolt
kép, de az álom logikája elfogadtatja, és a
rendező könyörtelen rendet vág a szövegben,
csupán a legfontosabb információkat közli, mielőtt
az Úr egy jól irányzott mondatával fölébresztené
a zúzdában alvókat.

A mai Ádám és Éva tehát belép a saját álmába,
ahol találkozik a játék főszereplőivel, köztük pa-
radicsomi elődeivel. Nyilvánvaló, hogy ebben a
tablóban a „megy-é előre fajzatom" kérdésének
kell megfogalmazódnia, méghozzá a keretjáték
intonációja szerint már itt az elején kiábrándultan
vagy legalábbis töprengő szkepszissel. Beke ta-
lált néhány-talán épp a Tragédiához írt - rezig-
nált Madách-forgácsot, amelyek alkalmasak rá,
hogy megpendítsék a modern ember kétkedését,
így létrejön az a kezdő feszültség, amely beindítja
a bizonyító eljárást: a történelmi képek vonu-
lását.

Megfejtendő, persze, hogy mindehhez hogyan
alkalmazható a fragmentumokban maradt, az
előadást - a paradicsomi párhoz hasonlóan -
végigkísérő mennyei keret. A mai Ádám racioná-
lis kérdésfeltevéséhez nemigen illik a vallástör-
téneti magyarázat. Schlanger az említett miskolci
előadásban ezt a paradoxont demisztifikálással,
a transzcendencia eltüntetésével oldotta föl.
Beke nem megy el eddig, de a hagyományos
változatot, a Teremtő és a Bukott Angyal párhar

cát sem akarja, értelemszerűen, leképezni. Köz-
tes megoldást választ. Az Úr (Venczel Valentin)
magas, erőteljes, behavazott hajú civil, klerikális
mivoltára csupán ornátusszerűen leomló, fehér
selyemköntöse emlékeztet. Lucifer (Blaskó Ba-
lázs) fekete csizmában, páncélszerű, fekete szö-
vetöltözékben, vállára vetett konvencionális kö-
penyben, enyhén kihúzott szemöldökkel, fejéhez
tapadó szürkésfehér hajjal cirkuszi mágusra ha-
jaz. Isteni, illetve ördögi mivoltukban elvontfigu-
rák, a transzcendens lény és a hétköznapi
halandó között. Ez erősen behatárolja
játéklehetőségeiket, ami az előadás lényegi
(mondhatni, drámai) problémája. Beke,
elkerülendő mind az isteni kenetteljességet,
mind az ördögi cinizmust, a valódi összecsapást
is elkerüli köztük. Mind-ketten megmaradnak
kinyilatkoztatónak, szentenciák szószólóinak,
egyikük sem lépi át a másik illetőségi körét.
Jellemző, hogy Beke meg-fosztja Lucifert a
„rendező" szerepétől, sőt - mintegy véglegesen
kiosztva az isteni és ördögi reszortot - a
reménnyel való manipulálás lehetőségét is
elvitatja tőle. (Az emberpár álomba altatása
előtt a „kicsiny sugárt", Madáchcsal ellentétben,
nem Lucifer, hanem az Úr ígéri.)

Ez mindenekelőtt Blaskó lehetőségeit korlá-
tozza. Miután vitája az Úrral inkább elvi, szinte
elvontan filozófiai, kevéssé képviseli vele szem-
ben a lázadó szabadgondolkodót, Ádám irányá-
ban pedig a racionális eszméltetőt. Erezhetően
visszafogottnak kell lennie - érzelem és indula-
tok nélkülinek. Sem a gúny, sem a malícia nincs
megengedve neki. csupán egy szemvillanás vagy
egy kifelé fordított tenyér kommentálja a történ-
teket. Egyfelől érthető a tartózkodás a sátános-
kodástól, másfelől túlzottnak tetszik az óvatos

ság a nonkonform nézetek hatásos interpretáci-
ójával szemben.

Lamanda László alap-Ádámjának a rezignáció
a meghatározó magatartása. Befelé forduló Ádá-
mot játszik, nem is tehet mást, hiszen Blaskó
Lucifere nem igazán akar a partnerévé szegődni.
Miltiadésznek, a római szín Sergiolusának s
főleg Keplernek áll jól ez a szkepszis; a mai
Ádámot viszont Lamanda a szkepszisen túl kissé
melodrámaira fogalmazza. A kiábrándultságra, a
keserű világértelmezésre vonatkozó vendégszö-
vegek kevesebb általános poézissel és több szo-
rongó, meggyötört indulattal hitelesebben hang-
zanának. Dimanopulu Afrodité Évája Ádám mel-
lett a polgári feleség; akkor a legjobb, amikor
ennek különböző, olykor egymástól eltérő válto-
zatait játszhatja, mint Athénban és Prágában. Az
ártatlan emberpár - Lenner Karolina és Tűzkő
Sándor - a gyermeki báj, a paradicsomi nosztal-
gia, az örök visszatérés vágyának szimbólumai.

Az előadás erőssége a képi megfogalmazás: a
vizuális és akusztikai világ, valamint a nagy lét-
számú szereplőgárda munkájának összehan-
goltsága. Durván fogalmazva: a produkció szebb
annál, mint amilyen tartalmas. Finomabban: a
tartalmat gyakran a látvány hordozza. Székely
László szokásához híven zárt architektúrát épített
a színpadra, amely neoklasszicista nyugalmával,
arányosságával és szimmetriájával akár „az örök
emberi felépítményt", akár a theatrum mundit is
jelképezheti. A hátsó traktust hatalmas, megtört
tükörfelület zárja le, amely stilizáltan tükrözi
vissza az emberi testeket és az elé helyezett
rekvizitumokat (a római keresztet vagy a párizsi
forradalom holttesteit). Benedek Mari ruhái a
szolid, szemnek tetsző látványosságot erősítik;
gazdagok, de nem hivalkodóak.

Az egyes képek közül különösen szép a Föld
Szellemének megjelenése - a Saárossy Kinga
megelevenítette alak, merő térképbe öltözötten,
maga az értelmes létre hívó nyájas lehetőség -, a
plexiüveg elé hozott londoni „mulató", illetve a
mögé állított személytelen tömeg a falanszter-
ben. Érdekes az Athéni kép unott újságolvasó
népsége (bár ilyen direkt anakronizmus ezenkí-
vül csak Londonban van) és a Bizánci szín, amely
megjeleníti a szent sírt a protokollárisan koszo-
rúzó keresztesekkel és az előtte lezajló méltatlan
„ideológiai" huzakodással. A társulat össztelje-
sítménye kiegyenlített, a hagyományosan több
szerepet játszó színészek legtöbbje a helyén van,
meglepően tiszta és érthető a szövegmondás.
Emiatt föltűnőbbek az értelmezést javító, prozó-
diát rontó betoldások. Nekem személy szerint fáj,
ha fölöslegesen kijavítják az olyan szavakat, mint
a „megsemmíthetnélek" vagy a „lehetlen" (mely
föllelkesíti Ádámot).

Vukán György Jézus-miséje átfogó, nagy és
megérdemelt szerephez jut az előadásban; több,
mint kíséret, inkább hangulati szervezőerő.
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KRITIKAI TÜKÖR

Az előadás végére megint összejön az egész
ársaság; váratlanul itt hangzik el a bátortalan
ozsanna, válaszként rá Lucifer vétója - és mind-

árt utána az Úr döntése, amellyel bevonja ellen-
elét az emberiség végtelen „családi jelenetébe".
bbe azután az összes szereplő belenyugszik, az
dámok és Évák szelíden ismételgetik a kompro-
isszumkész szentenciákat, a forgószínpad el-

orog a helyes kis angyalkákkal - a zúzdai pár
edig, a gyermekáldás jó hírével, visszaalszik a
önyvkupac tövében.
Langy zene szól; ahogy a költő mondja, meg-

yugszol te is.

alán a kolozsvári az egyetlen színház, amely a
ilencvenes években mindhárom nagy magyar
lasszikus drámát bemutatta, s mindhármat
agyarországi vendégrendező színrevitelében.

A Bánk bánt 1991-ben Árkosi Árpád, a Csongor
s Tündét 1996-ban Csizmadia Tibor, Az ember
ragédiáját 1997-ben Csiszár Imre rendezte.) A
emutatók sor-rendjében is tudatos
űsorpolitikát látok - hiszen az előadások a

arabok megírásának rendjét követték -, ha nem
udnám, hogy Victor loan Frunzának 1994-ben
ellett volna megrendeznie a Tragédiát, de a terv
égül nem valósult meg. Igy aztán a mű Csiszár
mre rendezésében a nyári gyulai előbemutató
tán az évad elejétől a kolozsvári színházban

átható.
A színpadkép belső udvart ábrázol. A teret

átul kétszárnyú nagykapu határolja (egyik szár-
yán kiskapu nyitható), kétoldalt egy-egy fedett,
erandaszerű folyosó, bennük jelmezekkel teli
ogasok, a jobb hátsó sarokban kisharang. A
íszlet túllép színpaditérképző funkcióján, kon-
epcionális üzenetet hordoz, mintegy virtuális
dézőjelként teszi nyilvánvalóvá, hogy itt a törté-
elmi és a víziószínek nem megtörténnek, csu-
án eljátszatnak, hiszen egy faluközösség tagjai
újnak a szerepekbe. Ez az idézőjel megkettő-
ődik azáltal, hogy a fogasokon lógó jelmezeket
em előttünk veszik magukra a szereplők, illetve
ruhák a szünetben kicserélődnek, majd látha-

atlan kezek által az előadás végére elfogynak. Az
lárult színház elárulja önmagát és elárulóját.
A különböző színeket a tér közepére terített,
ás-más színű, porondszerű szőnyeg, valamint

Madách Imre: Az ember tragédíája (egri Gárdonyi Géza
Színház)
Dramaturg: Tarján Tamás és Pályi András. Díszlet
Székely László m. v. Zene: Vukán György m. v. Jelmez:
Benedek Mari m. v. Mozgás: Szögi Csaba m. v. Látvány:
Kiss Dezső m. v. Rendező: Beke Sándor.
Szereplők: Venczel Valentin, Blaskó Balázs, Lamanda
László, Dimanopulu Afrodité, Tűzkő Sándor, Lenner
Karolina m. v., Saárossy Kinga, Kelemen Csaba, Váli
Zita, Sata Árpád, Pálfi Zoltán, Réti Árpád, Balogh And-
rás, Bakody József, Nádasy Erika, lvády Erika, Nagy
András, Bessenyei Zsófia, Horváth Ferenc, Fehér
István, Somló Gábor, Győrvári János, Balogh Csilla,
Fésűs Tamás.

egy-két, főleg fáből készült stilizált díszletelem
jelzi. Ezen elemek multifunkcionálisak, így az
athéni szónoki emelvény megfordítva párizsi
guillotine vagy Kepler széke lesz, a Fáraó trónja
elfordítva a bizánci zárda tornyává vagy londoni
mutatványosbódévá válik. Az átdíszletezés nyílt
színen történik, aminek negatív következménye,
hogy a rohamtempóban letett szőnyegek redői-
ben a szereplők bizony meg-megbotlanak. (Az
átdíszletezést végzők civil, egymástól különböző
munkaruháját látva - ha nem épp valamelyik szín
statisztériájának öltözetét viselik - felmerül a
kérdés: ez is az idézőjel része?)

A színpad előterében a zenekari árok a harma-
dik színtől kezdve nyitott, mintegy előre jelezve a
londoni haláltáncjelenetet. A sír-tértől és időtől
függetlenül - univerzálissá válik, a tömeghalál
vízióját vetíti elénk.

A jelmezek szintén stilizáltak, ám ezúttal szó
sincs a díszlethez hasonló puritánságról. A kü-
lönböző színek ruhái lényegében az adott helyet
és kort idézik, de a tervező a jelmezeket többnyire
különböző mértékben elrajzolja. Ádám és Lucifer
változatlan alapruhát hord, amelyre a színeknek
megfelelő kiegészítők kerülnek.

Elsősorban a díszlet, a jelmezek és a világítás
szolgálná azt a rendezői törekvést, hogy a szó
képpé alakuljon. Ez néhol megvalósul, de a képi-
ség többnyire elmarad attól a színvonaltól, ame-
lyet a kolozsvári közönség elsősorban Tompa
Gábor előadásain megszokott.

A már említett idézőjelesség teremt lehető-
séget arra, hogy az előadásban a humor és az
irónia is érvényesüljön. A színek azonban néhol

mintha önmagukat parodizálnák, s azzal a gu-
nyorossággal vannak átitatva, amely leginkább a
XX. századi, szarkasztikus-cinikus ember sajátja.
Például a bizánci homoiusion-homousion hitvita
már-már bohózattá törpül, az egyiptomi „rab-
szolga-felszabadítás" pedig, ahogy a görnyedten
vánszorgó páriák a hír hallatára örömujjongásban
törnek ki, és táncolva-ugrálva rohannak ki a
színről, üdítőital-reklámra emlékeztet. Sajnálatos,
hogy az előadás során az iróniát is csak részben
sikerül végigvinni, miközben a szereplők jelentős
része határozottan és hangsúlyozottan patetikus
hangon szólal meg. Ez a pátosz érhető tetten a
Falanszter-jelenetben is, amikor Ádám a múzeumi
szekrényen lévő kis piros-fehér-zöld zászlót
végigsimogatva azt mondja: „Egyet bánok csak: a
haza fogalmát." (Ráadásul e zászlócska az
előadás amúgy fehér-fekete-barnában tartott
plakátjának is legkirívóbb eleme!)

A kolozsvári produkcióban öt főszereplő van:
Ádám-Éva-Lucifer hagyományos hármasa mellett
az Úr és a tömeg.

A tömegszellem már az első színben megjele-
nik, amikor Lucifer lázadó kijelentéseire az an-
gyalok karának tagjai nyüszítve szétrebbennek, s
az Úr fölényét látva nyájként mögéje húzódnak;
Athénban, amikor a nép véleményváltoztatásá-
nak mechanizmusa válik a jelenet szervezőere-
jévé, a nyájjelleg még jobban felerősödik, Párizs-
ban őgyelegve-rohangálva csinálnak forradalmat;
Londonban (amely talán az előadás legjobban
sikerült színe) hosszas, egyre gyorsuló tempójú
körben járás után, egyéni sorsuktól búcsúzva,
együtt mennek a szereplők a sírba. Ezek után
szinte már természetes a falanszter uniformizált-
sága, bár meglepő, hogy mennyi a beolvadásra
képtelen lázongó is.

Az Úr (Salat Lehel) szelíd, mosolygós, jóságos
reverendás pap. Besugározza a jó értelemben
vett (keresztényi) alázat, nyugalom és béke su-
gárzik belőle, ennélfogva elképzelhetetlen, hogy
közte és Lucifer közt bármiféle konfliktus létre-
jöjjön. Fölényének biztos tudatában van, Lucifer
lázadása az ő szemében csupán hőzöngés. Ter-
mészetes, hogy a záróképben ismét kegyeibe
fogadja Ádámot, s az sem meglepő, hogy Lucifert
barátian átölelve sétál ki a színről. Ugyanaz a
jóság járja át Péter apostolként, ám bizánci
Patriarkaként gőgös és nagyhangú egyházvezér,
a falanszter Aggastyánjaként a zárt világ
öntörvényű ura, a Londoni szín báb-játékosaként
pedig - kezében Ádám és Éva
marionettfigurájával -felidézi az első színbeli
önma-gát. Itt lekicsinyítve látjuk a kezdő
jeleneteket, amikor is az Úr mint az emberpárt
mozgató marionettbábos jelenik meg (a
paradicsomi szín-ben Ádám és Éva az égbe
vezető bábzsinórokon függve mozog, majd
mindketten elszakítják e szálakat). Az Úr
figurájával kapcsolatos koncepcionális kérdések
az Egyiptomi és még inkább az

BODÓ A. OTTÓ

FAKSZIMILE TRAGÉDIA
AZ EMBER TRAGÉDIÁJA KOLOZSVÁRON


