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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
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théni színben sokasodnak, hiszen az előbbiben
abszolgahajcsárként jelenik meg (s ez még úgy-
hogy elfogadható is lenne), míg az utóbbiban a
azatérő Miltiadész egyik katonája, aki a hadve-
ért a vesztőhelyre kíséri. Az Úr kivégzi teremt-
ényét? Lucifer menti meg Ádámot ettől? Ez
izony még akkor is sántít, ha szerepjátszásról
an szó.
Boér Ferenc rutinosan oldja meg Lucifer sze-

epét. A figura tekintélyt nem ismerő, indulatos
ázadó. Sokkal inkább démonikus, mint racionális.
ávolságtartó józanság helyett maró cinizmus

ellemzi. Ő vezeti végig Ádámot a darab stációin,
e beavatásféle egyik eszköze a tűz, amelyet a

armadik szín zárósorainál lobbant fel, amikor
áklyát gyújt. Ez a jelkép az egész előadást áthatja.
z első és az utolsó színben az angyalok kara
rkezik gyertyákkal, a negyedik színtől pedig Ádám
ejlődését kíséri végig a tűz. Ez lehet égő
andeláber, oltári fáklya, máglya, lángoló bari-
ád... A falanszter-jelenetben a lombik
elrobbanásakor alszik ki a fáklya, s az Űr- s az
szkimó-jelenetben, a sötét és a hideg világában
ár nem jelenik/jelenhet meg. A tűz által Lucifer
rométheuszi szerepkört is kaphatna (a két figura
özötti hasonlóság felfedezéséhez nem kell
ülönösebb asszociációs készség), ha a lángot
em Ádám vinné magával a Paradicsomon kívüli
ertből, illetve ha Lucifer következetesen hasz-
álná (hol az előző színből viszi tovább, hol a
ulisszák mögül veszi át a fáklyát). Ez a fajta

lehetőségfelvillantás, ötletfelmutatás, majd -el-
vesztés és -elherdálás az egész előadásra, a többi
effektusra is jellemző.

Ádám (Kardos M. Róbert) az, akinek a fej-
lődését nyomon kellene követnünk. Való igaz,
hogy a Paradicsomban zsinórokon-gumiszala-
gokon lógó dedós (ágyékkötőjében egyenesen a
boldog liberobébikre emlékeztet) és az eszkimó-
szín végén kétségbeesetten felüvöltő férfi között
nagy a különbség, a köztes állomásokon viszont
mindig ugyanazt a más-más eszmékért rajongó,
de változatlan gyerekembert látjuk.

Csutak Réka nem az örök Évát, hanem az örök
nőt játssza, nem a történelmi színeken átívelő
alak azonosságát, hanem a helyhez és időhöz
idomuló másságot hangsúlyozza. A kerettörté-
netben - Ádámhoz hasonlóan - ő is változik, de

Az amerikai szerző 1949-es darabja ma Ma-
gyarországon nem(csak) egy másik világról
beszél, hanem bizonyos értelemben a sajátunkról
is. Most már maga a szó sem hat
anakronizmusnak. Némi empátiával bárki be-
leképzelheti magát az ügynökök sanyarú sorsába,

esetébén ezt a változást nem az álom, hanem
leendő anyaságának felismerése indokolja.

A szereplők zöme több szerepet ját-szik.
Különösen emlékezetes Bogdán Zsolt 1.
Demagógja és bizánci Barátja, Dimény Áron
Rabszolgája és Eszkimója, Nagy Dezső 2.
Demagógja és 1. Gyárosa, Orbán Attila eretneke,
valamint Bács Miklós 1. népbelije és márkija.

Márta István zenéje kórusként, aláfestő
és kísérő muzsikaként vagy az átdíszletezé-

sek alatti összekötő zeneként a produkció
legerősebb effektusa.

Csiszár Imre tizennégy éve Miskolcon már
színre vitte ezt az előadást. Akkor - a kortárs
kritikák tanúsága szerint - kiemelkedő produkció
született. Most - noha a díszlet, a látvány, a zene
ugyanaz, a koncepció lényegében azonos, a
beállítások hasonlóak - valami akadozik. Talán
azért, mert közben eltelt több mint egy évtized. S
ami akkor Miskolcon működött, az ma
Kolozsváron
kevésbé. Hiába: ez a fakszimile kiadások átka.

Madách Imre: Az ember tragédíája (Kolozsvárí Állami
Magyar Színház)

Jelmez: Szakács Györgyi m. v. Zene: Márta István. A

rendező munkatársa: Dehel Gábor. Díszlettervező és

rendező: Csiszár Imre m. v.
Szereplők: Kardos M. Róbert, Csutak Réka, Boér Fe-
renc, Salat Lehel, Bogdán Zsolt, Madarász Loránd,
Dimény Áron, Barabás Árpád 1. h., Albert Júlia, Hatházi
András, Nagy Dezső, Gajzágó Zsuzsa, B. Fülöp Erzsé-
bet, Bandi András Zsolt, Keresztes Attila, Kolozsi Kilián
f. h., Szabó Jenő, Orbán Attila, András Lóránt, Bács
Miklós, Márton Gergő, Szilágyi-Palkó Csaba f. h.,
Dimény Levente f. h., Lázár Gabriella, Molnár Tibor, lile
Ferenc, Szotyori József f. h., Dehel Gábor, M. Kántor
Melinda, Laczó Júlia, Katona Éva, Palocsay Kisó-Kata,
Kali Andrea, Németi Zsuzsa f. h., Posta Ervin f. h.,

Laczkó Róbert f. h., Szilágyi Szabolcs f. h.

ha vet egy pillantást a kirakatok nélkülözhetetlen
tartozékává lett táblára: „Ügynökök kíméljenek!" A
művet azonban igazán aktuálissá az teszi, hogy
nap mint nap (saját dilemmáinkban is) szembe
találjuk magunkat azzal az értékrenddel, amely mint
probléma a Miller-darabban megfogalmazódik.

SÁNDOR L . ISTVÁN

RÉGI ÉS ÚJ SZÍNHÁZ?
ARTHUR MILLER: AZ ÜGYNÖK HALÁLA


