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A hűtlen hűség példája

A Káin és Ábel Kecskeméten
(és másutt)

A Káin és Ábelt a színházi közvélemény, a
kritika rossz, de legalábbis Sütő András
más drámáihoz viszonyítva gyengébb
műnek ítélte. Egyesek túlzottan elvont,
korunkra lefordíthatatlan allegóriának
tekintették, mások dramaturgiai
következetlenségeket vetettek a szerző
szemére, megint mások ember tragédiájának
puszta lenyomataként értékelték a művet.
Folyóiratunk júliusi számában Bécsy Tamás
adott hangot kételyeinek, fenntartásainak.

Az elmarasztaló vélemények részben a
dráma szövegének ismeretében, rész-ben a
hazai első, a Nemzeti Színház el-múlt
évadbeli bemutatója alapján születtek. Nem
véletlenül. A dráma hozzáférhető szövege
és az azt betűhíven fel-mondó, de a mű
lényegéből egy árva szót fel nem fogó
előadás alapján zavarba kerülhetett a néző.
Csak olvasva a művet: a sodró nyelvi
gazdagság már-már elfedi a dráma lényegét;
a Nemzeti-ben látván az első előadást: a
drámai szituációk nem születtek meg, a
nyelvi szépség viszont elveszett.

Azóta három további bemutatója volt a
drámának. A kolozsvári, Harag György
rendezte előadásról a SZÍNHÁZ októberi
számában Szakolczai Lajos számolt be.
Majd szinte egyidőben két vidéki
színházunk is műsorára tűzte a Káin és
Ábelt: a kecskeméti Katona József Színház
és a veszprémi Petőfi Szín-ház. A három
hazai előadás, valamint a kolozsvári
előadásról szóló beszámoló alapján tovább
kell gondolni a mű első értelmezési
kísérleteit.

Mindenekelőtt egy alapvető, elvi kérdés
ismételt tisztázása szükséges: az írott
műnek és a megvalósult előadásnak
szükségszerűen különböznie kell
egymástól, éppen ez a különbség teszi a
színházat önálló művészeti ággá. Fo-
lyóiratunk e számának néhány cikke az
elméleti általánosítás felől közelíti e kér-
dést; e drámának a sorsa viszont a konkrét
vizsgálódást teszi lehetővé.

Elöljáróban leszögezhetjük: az író
alkotása, a színdarab - egészen kivételes
esetektől eltekintve - csak félkész áru.
Próbája, értékeinek igazolása csak a

Ebből következik, hogy azt sem tisztáz-
ták, hogy a lírai hevületű, költői képek-
ben tobzódó Sütő-szövegfolyamból mi a
fontos és mi a kevésbé az; milyen a
szereplők egymáshoz és az Úrhoz való
viszonya; mit jelent a dráma lényegét
tekintve az Úr szerepe és így tovább.
Ennek megfelelően mindkét előadás ki-
merült a más-más stílusú, de egyként
rutinszerű szövegfelmondásban. A Nem-
zeti Színház előadása - pongyolaságával,
lélektelenségével, felületességeivel - ki-
meríti az írói hitelrontás fogalmát. A ki-
vételesen egységes, átgondolt, pontos
kecskeméti előadás viszont nem kis szö-
vegrövidítés árán kialakította a mű egyik
lehetséges értelmezését.

A dráma értelmezése körüli vitákban
gyakran elhangzott az a rosszallás, hogy
túlzottan leegyszerűsített a drámai kép-
let: adva van az Isten mint Hatalom, és
ezzel szemben két magatartás, az alázaté
és a szembeszegülésé. E két maga-tartás
közül az író egyértelműen elítéli az ábeli
főhajtást, és elfogadja a káini
felemeltfejűséget. Az is elhangzott, hogy
a hatalom és az emberek közötti viszony
irreális, a hatalom képviselőjének nincs
kézzelfogható drámai akciója az
emberek ellen, illetve nem reális al-
ternatíva a hatalommal szemben a vázolt

Jelenet Sütő András drámájának kecskeméti előadásából
(Reviczky Gábor és Szakács Eszter)

színpadon történhet meg. Csak ott dől el,
mi az, ami megvalósítható és meg--
valósítandó ahhoz, hogy a színház való-
ságában ugyanaz a hatás jöjjön létre, mint
amit az író is szeretne. Ez eseten-ként
erőteljes, sőt drasztikus átalakításokat
jelenthet, dramaturgiai átdolgozást,
jelenet-átcsoportosítást, szerepek meg-
szüntetését vagy beépítését és minde-
nekelőtt húzást. Ezt azonban csak az
íróhoz hasonló gondolkodású, az író
mondandójához mérhető koncepciójú
rendező-dramaturg képes - és csak annak
volna szabad - megtenni.

Sütő András drámája is rászorult ilyen
értő, szeretettel, de kritikusan végrehajtott
változtatásokra, átértékelésekre. Marton
Endre nem tette ezt meg, Harag György
igen, s úgy hírlik, maga a szerző is azt a
szövegváltozatot tekinti hitelesnek, amely
a kolozsvári előadás alapján
kristályosodott ki. De érzésem szerint
nem volt mondandója a művel Pétervári
Istvánnak sem Veszprémben. Viszont a
dráma szövegéhez hűtlen hűséggel
közelítő, önálló értelmezéssel, s ennek
megfelelő öntörvényű színpadi
megvalósításban állította színre a drámát
Beke Sándor Kecskeméten. Sem Marton
Endre, sem Pétervári István nem tisztázta:
miről szól Sütő drámája.



két emberi magatartás. Sütő drámája
azonban - megítélésem szerint - ennél
jóval gazdagabb és árnyaltabb. Fogadjuk
el, hogy a mű a hatalommal szembeni
lehetséges viszonyokat vizsgálja, ám a
hangsúly mégsem a hatalom és az ember
közötti konfliktuson van. A dráma az
emberi viselkedésformák, emberi viszo-
nyok tragikus rajza egy olyan szituáció-
ban, amely lényegét és konkrét megnyil-
vánulásait tekintve személytelen, mégis
mindenestül személyhez kötődő. Ezt a
helyzetet, a hatalomnak ilyen megsze-
mélyesülését mindennél jobban kifejezi
az Isten és a hozzá fűződő viszony. Ilyen
helyzetben tulajdonképpen csak hamis
viszonyok jöhetnek létre. A darab négy
figurája e hamis viszonyok lehetséges
változatait testesíti meg.

Ábel a túlélés érdekében az alázatot
választja. Furfangból és félelemből.

Ahogy Káin jellemzi: „minden dicsőíté-
sek és kushadások forrása: félelem." De
Ábel sorsa bizonyítja: ez a magatartás
veszélyes öncsalás.

De öncsalás Káin magatartása is. A
fölvetett fő, a kérdezés, a kételkedés
jellemzi Káint. Ezek a jellemzők nem a
lázadóéi, „csak" az öntudatra ébredő
emberéi. Hiszen az Isten felmérhetetlen
dimenziójú, megfoghatatlan hatalma ellen
nincs értelme a lázadás gesztusának, de
annyi kijár az embernek, hogy meg-
tarthassa ember voltát. Ahogy Ádám
mondja Káinról az Istennel pörölve:
„Nem létedre tört: önmagát akarta csak
megőrizni", vagy más szóval: „Önmagát
utálta meg a hivatásunkká lett megaláz-
kodásban". Káin kérdő-kételkedő maga-
tartása az alaphelyzetet elfogadó, de
jobbító szándékú emberé, ezt dörgöli oda
Ádám az Úr orra alá: „csak gazda-

gabb, tán erősebb is lehetnél az ő külön-
véleményével !". Káin tehát úgy tesz, mint
aki szembeszáll az Úrral, de szem-
benállása csak a kérdésfeltevésig terjed
(tudjuk, sokszor ez is lehet tettértékű!).
Káin öncsalásának igazi tartalma azonban
az, hogy a lázadó tettek helyett az el-
veszett Éden felkutatásában, elérésében
fejti ki minden erejét, energiáját: a jövő
helyett a múltba fordul. A jelenet, amely-
ben megtudja Évától, hogy mindaz, amiért
töri magát, nincs, csak mese, hogy „az
Éden kristályfái bennünk vannak", Káin
lénye teljesen lecsupaszodik: egy
pillanatra a hír csaknem földre sújtja, de
aztán annál nagyobb hévvel lovalja bele
magát a mesébe, a „lehetetlen"
kergetésének menedékébe.

Ádámot és Évát a beletörődés és a
lázongás keveréke jellemzi. A bűnbe-esés
okozói is, elszenvedői is ők, az utódaik
sorsát féltő bűntudat és az igazságtalan
büntetésük miatti keserűség mind-
kettejüket pótcselekvésekbe, felvett sze-
repekbe kényszeríti. Ádám a borban, a
részegségben keres vigaszt, Éva a gon-
doskodó anyaszerep álarca mögé bújik.

Arabella kettős szerepet játszik a da-
rabban: eszköz is, meg szenvedő alany is.
Általa, érte, miatta válik feloldhatatlanná
és végül tragikus kimenetelűvé a testvérek
viszálykodása, ugyanakkor egyéni
sorsában a csillagokról leszállt, földöntúli
lényből a földi kínokat meg-tanuló és átélő
emberré válás folyamatában az öntudatra
ébredő ember filogenezisét éli meg.
Ilyenformán a dráma kulcsfigurája, a
többiek változását az ő megjelenése,
szerepe, változása idézi elő, mindenki
őhozzá mérve méretik meg.

A darab végkonklúziója: nem lehet, nem
szabad az ábeli alázat, önfeladás útját
választani a túléléshez; Káin szavaival:
„Emberként meg nem marad-hatunk az
alázat porában." De fájdalmasan rezignált
Káin bizakodó szava is; nem igazi
alternatíva az, hogy ezentúl kettejük
helyett Káinnak egyedül kell az eget
ostromolnia.

Beke Sándor kitűnően meglátta, hogy a
gondolati dráma mögött emberi drámák
húzódnak, pontosabban, hogy emberi
drámák során bomlik ki a gondolati dráma.
Éppen ezért a mű azon rétegeit kereste
meg, amelyek felerősítésével minden
szereplő külön-külön élheti meg a maga
egyéni drámáját. Így olyan konf-
liktusszövevény jön létre, amelyben a
szülők, a testvérek, a szeretők közötti

Szakács Eszter (Éva) és Kézdy György (Ádám) a Káin és Ábelben
(MTI fotó - llovszky Béla felvételei)



kapcsolatok megjelenítése reális drámai
vázat alkot. Az előadás során kitűnt, hogy
a dráma alaphelyzete által kialakított
szituációban csüggesztően lehetetlen a
szülő és szülő, a szülő és gyerek, a férfi és
nő, a testvérek egymás közötti harmonikus
kapcsolata. Isten ugyanis a viszály
segítségével uralkodik rajtuk.

Beke Sándor annak érdekében, hogy a
szabadverses hömpölygésű szöveg
uralkodó jellege helyett a drámai szituá-
ciókat erősíthesse fel, alapos szöveg-
kurtítást végzett, s akárcsak a Harag
György rendezte előadásnál, itt is első-
sorban a lírai kitérők estek áldozatul a
rendező és Száraz György dramaturg
beavatkozásának. A szövegkurtításnak
fontos szempontja volt - láthatóan - az,
hogy amit a színész a jelenlétével, esz-
közeivel ki tud fejezni, azt inkább így,
színpadi gesztussal jelenítsék meg, és ne a
különben szép szöveg elmondásával. A
leírt szövegben számos ismétlés nehezíti a
drámai cselekmény előbbrehaladását, ezért
itt is az ésszerűség és a választott színpadi
jelrendszer szempontjai szerint
szelektáltak.

Néhány példa a szöveggondozásra.
Mivel a színpadon nem a kő dominál,
hanem a csupasz faágak szövevénye, ezért
természetesen a gyakran előforduló
helyszínre utaló passzusok elmaradtak
vagy erősen módosultak. (Restellnivaló,
hogy ezt a magától értetődő szempontot
meg kell említeni, de sajnos túl gyakori az
ellenpélda: a környezet vagy a figurák
nagyvonalú kezelése, nem ritkán
figyelmen kívül hagyása, magyarán a
pontatlan, felületes darabolvasás.) A szí-
nész lényét számításba vevő tömörítések
szép példája Éva egy sorának rövidítése.
Káinnak mondja Éva az Édenről a har-
madik felvonásban: „Amit láttál: nincs.
Nincs. Nem létezik." A második nincs-et
elhagyták, hiszen a színésznő, Szakács
Eszter olyan intenzitással képes elmondani
az elsőt, s oly tragikus a „nincs" és a „Nem
létezik" közé iktatott szünet, hogy a
fokozás a csenddel sokkal erő-teljesebb,
minta szövegismétléssel. Harag György, és
a nemzeti színházi előadás is, a harmadik
felvonást Ádám monológjával kezdi, és
elhagyja az eredeti szerinti Ábel-Arabella-
jelenetet, mint olyat, ami részben ismétli a
már elhangzottakat, részben fölöslegesen
késlelteti a felvonás expozícióját. Beke
csak részben hagyja el ezt a jelenetet, nem
dönteti le az oltárt, de néhány sort
meghagy a szövegből, mert szükségét
érezte, hogy Ádám színre lépése előtt újból
fölidézze az isteni

oroszlánhangot, s ami fontosabb, ki akarta
emelni az Arabella feláldozásáról az
Istennek mondott ábeli gondolatot - „A
legvégső határon innen kellene maradnod,
Uram, a kívánságaiddal. Egy lépéssel bár -
innen. De minden túl van immár azon.
Vagy mindig is így volt? Csak én voltam
süket és érzéketlen?" -, s ezzel Ábel
cselekedeteinek motiválását gazdagítja.
Mivel Arabella emberré válását
hangsúlyozza a rendező, több olyan
szöveget elhagy, amely ezt a folyamatot
keresztezi, vagy kibontakozását
megakasztja, például a második felvo-
násbeli Ábel-Árabella közös áldozat jó
részét („Az isten és az emberfia közé
helyezkednél!").

A rendező mindenekelőtt a figurák
reális, egyéni drámájára figyelt, tehát
ezeken keresztül fejeződik ki a mű gon-
dolati lényege. Ez az előadásban úgy
jelenik meg, hogy a tér, a világítás, a
látványelemek - elszakadva a szerző elő-
írásaitól - a mű általános érvényűségét
fejezik ki, s a neutrális közegben zajlanak
a nagyon kidolgozott, színpadi akciókban
dús mikrodrámák.

Sütő András szerzői utasítása szerint a
színpadon "trópusi táj és hangulat. A
háttérben három cölöpkunyhó. Ádám
kunyhójának bejárata fölött s kétoldalt
megfojtott, száradó óriáskígyó. Az Ábelén
áldozati bárányok, kecskék bőre; a Káinén
búzakéve ... Az előtérben Ábel hatalmas
áldozati oltára, tövében vérfoltos kővel".

Kecskeméten Szervátiusz Jenő díszlete
egyetlen ponton találkozik a szerző
elképzelésével, ez pedig az előtérben álló
oltár és a véres kő. Az alapszőnyeg és a
színpad takarása körös-körül krémszínű.
A színpad mélyén a krémszínű takaró-
függönyökből félkör alakú apszis van,
amelynek közepében egy nagy, alaktalan,
fekvő fekete kő, mint egy templomi oltár.
A színpad elején, baloldalt egy hasonló,
de hasábszerűre faragott fekete kő áll, ez
Ábel oltára - ezek a díszletelemek. Ábel
oltára előtt véres, valódi kő fekszik. A
háttérre az előadás adott pontjain, amikor
például az Édenre emlékeznek vissza,
illetve a történés a reális szituációból
kilépve a lélek, a benső színpadán
játszódik, egyre vörösebb tónusú,
leginkább biológiai metszeteket idéző,
absztrakt képeket vetítenek. A darabban
oly sokszor szereplő vihart,
mennydörgést, villámlást Vukán György
elektronikus effektusokból építkező ze-
néjével-zörejével, illetve a világítás in-

tenzitásának változtatásával - de nem a
villámlás imitálásával - jelzik.

A szerző utasítása szerint először Ábel
jön be, és az oltárra helyezi áldozati
aranycsészéjét. Az előadásban az üres
színre Káin lép, előrejön a színpad jobb
széléig, megáll és felvetett fejjel, hosszan,
szótlanul néz előre. Csak ezután lép be
Ábel, és néhány összeakasztott nagy fa-
ágat, mint egy alacsony sövénydarabot
hoz be, oltára mellé helyezi, és lehajtott
fejjel kedvtelve nézi. Ekkor tör ki a vihar.
Az előadás első pillanatában látványban
exponálódik tehát a darab lényeges
ellentéte, a lehajtottfejűség és a felemelt
fő konfliktusa.

(A Nemzeti Színházban köves tájat
imitáló huzattal fedett puha laticel alap-
szőnyeg van a színpadon. A háttérben
nagy „kövekből" összerakott barlang-
lakásféle, Ádám tanyája, baloldalt Ábel,
jobboldalt Káin kőkunyhódíszlete.
Baloldalt elöl ugyanilyen kövekből emelt
hatalmas oltár és a véres kő - minden
műanyagból. A színészek nagy erő-
feszítéssel imitálják, hogy nehéz követ
emelgetnek, cipelnek. Az egész előadás-
ra az imitálás a jellemző, a színészek
minden megmozdulása olyan, mintha
tennének valamit, de csak markírozzák a
cselekvést, az indulatot [színpadi vere-
kedés, pofon stb]. Az oltár előtt kis
medence, vízzel, hiszen a szövegben van
egy felszólítás: „Nézd meg az arcod, ott a
víztükörben!". A dörgés valódi
dörgéshangeffektus, a villámlás kékes
fények felvillantása. Érthetetlen, hogy az
óriási hangzavarban miért rohan ki Ábel a
kunyhójából, és miért fú bele az
odakészített kürtjébe és így tovább.

Veszprémben a színpad szinte teljes
területét három, fehérre meszelt, magasra
csúcsozott, stilizált fatetővel le-zárt
vályogkunyhó-díszlet foglalja el.
Akárcsak a férfiak meztelen felsőtestre
kerülő szőrmemellénye, halinanadrágja és
tornacipőből átalakított, magas szárú
halinalábbelije, a díszlet is valami archai-
kus parasztközegre utal. [Nem úgy a nők
öltözete, az ugyanis egybeszabott, oldalt
combtőig felhasított aljú, akár estélyinek
is használható ruha - különösen Arabella
vörös ruhája.] Baloldalt, elöl fehér
téglatest műanyagból, arany díszekkel
kiverve - ez az oltár. Előtte fűrészporral
megtöltött párna mint véres kő, és
akárcsak a Nemzeti Színházban, itt is a
kis tavacska. A dörgés, villámlás naturális
hang- és fénykulissza. Az expozíció
kísértetiesen hasonlít a



nemzeti színházbelihez. A tavacskának a
tükörszerephez képest más funkciója is
van. A jobb hátsó saroktól a kis
medencéig enyhén lejt a színpad. Erre a
lejtőre a második felvonás előtti szünetben
egy keretre szerelt nylonlepedőt helyeznek
a díszítők. A színpad hátterében talál
egymásra Káin és Arabella. Mivel mindig
az a térfél van megvilágítva, ahol a
szereplők állnak, ez esetben a színpad
hátsó középső része. Amikor Káin és
Arabella megcsókolják egymást, kialszik a
szereplőket megvilágító fény, és a
nylonlepedő fölött a zsinórpadlásról elered
a vízpermet, amit egy külön reflektor
rézsút-súrló fénnyel még hatásosabbá tesz,
miközben a hangszórókból esővíz-
csordogálás és tavaszi zsongás-szerű zene
hallatszik, elnyomva a szín-padi eső zaját.
A víz a nylonlepedőn a medencébe folyik,
hosszú generálsötét alatt a díszítők
kiráncigálják a lepedőt. Harag György
rendezésében is nylonra csurog az eső, ott
azonban épp a víz-cseppek kopogó zaja
fontos kontraszt-eleme a csókban
összeforrt pár látványának. Veszprémben
tehát egy ötlet visszájára fordult.)

A második felvonás első jelenete
Arabella és Káin találkozója és egymásra-
találása. A kecskeméti üres színpadra
bejön Káin, és a padozatba vágja dárdáját.
A magával hozott kötelet igazgatja az
apszisban lévő kő mellett, beszalad
Arabella, és elkapja a kötél másik végét. A
veszekedve évődő dialógus alatt a kötél
köti össze a két embert, és ahogy a köztük
levő pszichikai távolság csökken, úgy
kerülnek a kötél mentén egy-máshoz
közelebb. Amikor Káin ön-magát kiáltja
istennek, eldobják a kötelet, és a dörgés
hangjára az apszis-kő tetejére rohannak, itt
öleli át védőn Arabella Káint, itt csókolják
meg egy-mást. A csók után generálsötét.
De - a szerző előírásától eltérően - nincs
esőzuhogás sem hangban, sem látványban.
A párbeszéd ritmusa és feszültsége, a
csókban kulmináló egymásratalálás,
valamint a generálsötét utáni megszó-
lalásuk lírája minden esős effektusnál
jobban fejezi ki a jelenet lényegét.

A darab legproblematikusabb epizód-ja
az a jelenet, amikor az Úr szól Ábelhez.
Harag György egyszerűen elhagyja az Úr
hangja szövegét, és csak Ábel válaszaiból
derül ki, hogy az Úr megszólalt számára,
és mit mondott neki. Kecskeméten Beke
vállalta annak veszélyét, hogy az író
elképzelésének megfelelő megoldás A z
ember tragédiájának re

miniszcenciája lesz, és valahonnan a
magasból hangszórón halljuk az Úr
hangját. Ez a megoldás nemcsak azért
problematikus, mert emlékeztet Ma-
dáchra, hanem azért is, mert a darab
szerint a szózatot csak Ábel hallja, de
természetesen a néző is, akkor viszont
miért nem hallja Arabella? Márpedig a
szerző a beszélgetés alatt elszenderedteti
Arabellát. Az előadás részben elfogad-
tatja ezt a megoldást, ugyanis Blaskó
Péter úgy építi fel Ábel szerepét, hogy
elhisszük neki: Ábel az Úr kedvence,
tehát ha szól, csak neki szólalhat meg
személyesen. Ám mégis némi hiány-
érzésünk marad ennél a jelenetnél.

(A Nemzeti Színházban az Úr Ábel
hangján szólal meg. Ez éppenúgy nem ad
választ arra, miért nem hallja az Urat
Arabella, de ráadásul Ábel szempontjából
is átgondolatlan, mert ha az Úr Ábel
hangján szól, akkor Ábel mint egy maga
teremtette lénnyel beszél az Úrral. Ám
akkor hogy szólal meg minden néző
számára objektiválódva a hang felülről, a
mennyekből?

Veszprémben az Úr megszólaltatásának
azt a formáját választották, amit
Kolozsváron alakítottak ki, azaz csak
Ábel válaszait halljuk, abból kell kikö-
vetkeztetni az Úr szövegét is. Ez ugyan a
legkifejezőbb megoldás, de ehhez olyan
kiváló színész kell, aki érzékeltetni tudja a
fél szövegből az egészet. Erre a veszprémi
színháznak nem volt színésze.)

A kecskeméti előadásban már a második
felvonásban, de a harmadik alatt többször
is, Ábel újabb és mindig nagyobb
ágsövénydarabot cipel be a szín-padra.
Amikorra Arabellát fel kellene áldoznia, a
nézőtér és a színpadnak Ábel oltára
mögötti része között sövény-barikád
emelkedik. A sövény előtt van Arabella,
mögötte Ábel, s amikor Ábel az
időközben a színpad közepére helyezett
véres követ feje fölé lendíti, be-rohan
Káin, kicsavarja testvére kezéből a követ,
és lesújt vele Ábelre. Ábel, fél testtel a
nézők felé előrebukva, a sövény-re zuhan.
Ádám és Éva is a sövény mögé állnak, a
sövény elzárja tőlünk őket. Így hangzik el
Éva keserű siratója, és így Káin fájdalmas
fogadkozása. Az egész kép mérhetetlen
reménytelenséget sugall.

Ez az előadás azonban nemcsak a
rendezői értelmezés és a puritán, jel-képes
és valós látványelemek, szcenikai
megoldások miatt tekinthető jól meg-
oldottnak, hanem azért is, mert ideális

szereposztásban került színre Kecske-
méten a darab. A színészek mindegyike
tudta, mit játszik (sajnos, a többi előadás
szereplőivel szemben - tisztelet a kivé-
telnek, a veszprémi Ádámnak: Horváth
Lászlónak - ezt erényként kell említeni!),
a csend, a hangsúlyok, a gesztusok nyel-
vén minden szó, minden mondat pontosan
értelmezett. (Mindez nem mondható el a
másik két előadásról. A Nemzetiben a
színházhoz méltatlan módon eldarálták a
szöveget, és olyan színészvezetési
alapbaklövések is előfordulnak, hogy
Ábel rászól Arabellára, ne nézzen Káin
kunyhójára, ám a rendező Arabellát Káin
kunyhójának éppen háttal állíttatja.
Veszprémben sem tudtak a színészek
megbirkózni a szöveggel, és a színész-
vezetés itt is átgondolatlan, következet-
len. Megint csak egyetlen példa: Káin és
Arabella második felvonásbeli nagy
jelenetében, amikor még éppen csak
megszólítják egymást, Káin máris Ara-
bella mellé guggol, és csaknem átölelve
folyik a diskurzus, és akkor távolodnak el
egymástól - mivel el kell valahogy jutniuk
a későbbi csók helyére -, amikor a
szituáció belső erővonalai alapján éppen
közeledniök kellene.)

Blaskó Péter és Reviczky Gábor test-
vérpárosa a sem egymás nélkül, sem
egymással élni nem tudás megtestesítője.
Összetartoznak, mégis minden megnyi-
latkozásukból kiderül: tűz-víz emberek
ők. Ellentmondásos összetartozásukra
verekedéseik a legjobb példa, úgy akasz-
kodnak össze, hogy egymást csépelve is
egymásba kapaszkodnak.

Reviczky Gábor Káinja nemcsak az
Úrral feleselő lázadozó, néha nagyon
nehéz feltartania a fejét, igencsak szeretne
engedni ebből a tartásból. Konokul
szomorú ember Reviczky Káinja, aki csak
két esetben enged fel: Arabellával való
jelenetében és amikor anyjával az Édenről
mesélnek egymásnak. Reviczkynél a
felvetett fő nem a fejtartásban nyilvánul
meg, hanem egész testének ugrásra,
támadásra, védekezésre kész állapotában.
Reviczkynek utánozhatatlan légköre van,
még akkor is, ha nem egyszer
szövegproblémákkal küszködik. Az
előadás zárómonológja, Ábeltől való
búcsúja, a vereség ellenére is meg-
törhetetlen ember szomorú tartása az
előadás egyik legszebb pillanata.

Blaskó Péter sem lehajtott fejjel játsz-



sza a lehajtottfejűséget. Az ő Ábelje hinni
szeretne az Úrban, mindent meg-tesz, hogy
igazi legyen ez a hit. Éppen ezért azokban
a pillanatokban a legmeg-rendítőbb,
amikor kiesik a magára vett hivő
szerepből, amikor megvallja Káin-nak,
hogy néha irigyli őt, amikor szembe-száll
Arabelláért az Istennel. Ellentmondásos
Blaskó Ábelje, megmutatja a hit
árnyoldalait is. Arabellával való viszo-
nyában a szerelmes férfi érzései, önmaga
életének féltése, a féltékenység, a nőnek
való kiszolgáltatottság, ugyanakkor a
mindezeken a félelem mindennél erősebb
parancsa által igazgatott felülemelkedés
egyaránt kifejeződik a játékában.

Kézdy György és Szakács Eszter be-
bizonyította, hogy Ádám és Éva nem
csupán mellékszereplői a drámának.
Kézdy keserű, acsarkodó Ádámot jelenít
meg. Már kezdő szavaiból, a hozsannázó
„dicsőség, dicséret"-ből fröcsköl az Úr
iránti tehetetlen gyűlölet. Kézdy
alakításában Ádám egy pillanatra sem
válik kedélyes borosflaskává, nála a
részegség nem a humor forrása, ha-nem
komolyan véve Sütő szavait, Ádám
egyetlen vigasza. A bűnbeesést felidéző
nagy féltékenységi jelenetben tovább fo-
kozza a tehetetlen düh és kiszolgáltatottság
motívumát, a két ember veszekedése és
egymásba kapaszkodó lecsendesülése
tragikusan megrendítő. Kézdy alakításának
csúcsa a Káinért pörölő monológ.
Előrejőve a színpad széléig halkan, szelí-
den kezdi beszélgetését az Úrral, hangját
ritkán emeli fel, de mondatai egyre fáj-
dalmasabbak, egyre keserűbbek és egyre
lázítóbbak. Minden kérdése egy-egy
felséggyalázó petárda; ekkor válik egy-
értelművé, hogy Káin és Ádám ugyanúgy
és ugyanazt teszik, és ugyanúgy nincs
esélyük az Úrral szemben.

Szakács Eszter Évája kemény asszony,
aki önmagát gyötörve is vállalja a tettét és
következményeit, még akkor is, ha ez
minden utódjára kihat. Szakács Eszter úgy
mondja el a mangót, narancsot,
édesburgonyát kínáló sztereotip szövegeit,
hogy csupán e néhány szóból ki-derül: Éva
kénytelen vállalni az ősanyaságot,
menekül ebbe a kényszerű szerepbe, mert
nem tud mást adni a környezetének, csak
ezt. Egyszer tud mást adni: Káinnak az
igazságot, hogy az

Éden nincs, csak bennünk létezik„ Eb-
ben a vallomásban Szakács Eszter Éva
tragédiáját mutatja be: Éva is egy álom-
világban él, amibe Káin csak még inkább
beleringatja, de egyszer szembe kell néz-
niük a valósággal, és ekkor válik Éva
Káin és Ádám társává abban a hitben,
hogy a dolgok megváltoztathatatlan
rendjébe soha nem lehet belenyugodni.

Mátray Márta játssza Arabellát, a darab
legnehezebb szerepét. Amikor meg-
jelenik, fehér ruhában van, aztán egyre
sötétebb a ruhája, a harmadik felvonásra
ugyanolyan színű, mint a többieké. A
rendező e külső eszközzel jelzi Arabella
földi emberré válásának folyama-tát. A
színésznő is megteremti a változás fő
vonalát, kontúrjait, ám nem mindenben
sikerül még Arabella személyes sorsának
konfliktusait és az isteni akarat
eszközjellegéből adódó konfliktusokat
egységbe hoznia.

Mindhárom Káin és Ábel-előadást kö-
zépiskolás diákközönség körében láttam.

A Nemzeti Színház szépelgő, érdektelen
előadását végigunatkozták, végigbeszél-
gették; a veszprémi színház melodrámába
fúló előadásán jókat nevettek; a kecs-
keméti előadáson az első perctől az
utolsóig pisszenéstelen, feszült, a szín-
padi eseményekkel együtt lélegző csend
volt.
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