
Úr és Lucifer párharcában Ádám és Éva
szövetségese Lucifernek. A drámai erő-
vonalak pontos megrajzolása érdekében
az Űr testi mivoltában jelenik meg, sőt,
mivel ugyanaz a színész játssza az Urat,
Péter apostolt, a pátriárkát, Rudolf csá-
szárt és a falanszter tudósát, a történelmi
színekben is hangsúlyossá válik az Úr és
Lucifer, illetve az általuk megtestesített
történelmi és emberi magatartásformák,
eszmék, etikai nézetek szembeszegülése.
A rendező úgy komponálja a jeleneteket,
hogy az Urat játszó színész mindig
dinamikus térbeli ellenpontja legyen
Lucifernek vagy Ádámnak.

Az alkotók szerint ma a múlt század-
beli kapitalizmus - ráadásul torzult - képét
megmutatni merő anakronizmus. Mivel
Madách a londoni színben nem tudta
korának olyan sűrített jellegzetességeit,
konfliktusait felmutatni, mint tette azt a
megelőző színekben, a falanszterrel foly-
tatták a párizsi színt. Annál is inkább te-
hették ezt, mivel köztársaságuk fejlődé-se
is lényegében hasonló történelmi utat járt
be, amikor a feudális viszonyokból - a
kapitalista fejlődési szakaszt kihagyva - a
szocializmus építésének korszakába
léptek. Éppen ezért az előadás kulcsje-
lenete a falanszter szín. Á rendező félel-
metes víziót rajzol, egyben figyelmeztet: a
technikai civilizáció túlhajtása, az
elszemélytelenedés elképzelhetetlenül
nagy veszélyt rejt magában, torz távla-
tokat szülhet. A párizsi szín eufóriás han-
gulata, Danton lefejezése után éles vá-
gással következik a falanszter. A teret
szegélyező kerítés akár szögesdrótból is
lehetne, a falanszterlakók egyforma, fe-
kete csuklyás köpenyben vonulnak be,
kezük a tarkójukon összekulcsolva, az
őröknél lapát, csákány, ásó, ezek a szer-
számok fegyverek is lehetnek (például a
gyerekek pályaalkalmasságának meg-
állapításakor vagy Ádám és Éva egymásra
ismerésekor).

Az előadás befejezése némileg eltér a
Madách-műétől. A színpad két oldalán
egymással szemben áll az Úr és Lucifer,
középütt, egymáshoz bújva, Ádám és Éva.
Lucifer nem hagyja magát kikergetni,
legyőzni, némán száll szembe az Úrral. Az
emberpár az ismert befejező mondat után
válaszút elé kerül. Ok ismét, önként
Lucifert választják útjuk kísérőjéül,
társául. Visszamenőleg érthetővé válik,
miért oly humanista alapállású, kissé
szomorkás A. V. Pozdorovkin Luciferje,
egyenrangú társa Ádámnak (V. L
Sztuzser) és Évának (L. N. Votkaljuk),

Az előadás szcenikai megoldása puri-

tán, félkörben elhelyezett lépcsős dobogó
és az egyes színek jelzésére szolgáló
néhány díszletelem mellett főleg a sze-

replők térbeli elhelyezésével és a világí-
tással oldotta meg a rendező az egyes
történelmi korok mai szemléletű felidé-
zését. Érdeles a tömeg szerepeltetése.
Ugyanis hol valóságos mivoltában van
jelen (katonák, őrök, falanszterlakók, az
athéni nép stb.), hol mint a díszlet élő
része (az Űrben föl-alá keringő emberek a
bolygók, a csillagok képzetét keltik, az
eszkimójelenetben a hideg kék fény-nyel
megvilágított emberek alakzatai
jéghegyekre asszociáltatnak és így to-
vább). Mivel a tömeg több funkcióban és
folyamatosan színen van, valamint a
főszereplők ehhez képest kissé statikusak,
és mindenekelőtt a filozofikus mondandó
világos kifejtésére koncentrálnak, az
előadás némileg oratorikus jel-legű,
anélkül, hogy a mű elvesztené eredendő
drámaiságát.

A színészek -- a szerep nagyságától
függetlenül - kivétel nélkül mind nagyon
fegyelmezett és alázatos alkotótársai a a
rendezőnek, dramaturgnak. Látszott:
számukra ügy ez az előadás. A maguk
gondolataihoz, kétségeihez kaptak fo-
gódzót, segítséget a mi Madách
Imrénktől. Így, ekkor és ezért van értelme
az ilyen fesztiválnak. Még akkor is, ha
nem minden esetben jön létre a
groznijihoz hasonló, forró, szeretet- és
felelősségteljes találkozás a színház és a
mű között.

SZŰCS MIKLÓS

Történelem és jelenkor -
két előadás tükrében

A Tragédia Minszkben

A fesztivál talán legérdekesebb, a magya-
rok számára legtanulságosabb előadását
Minszkben, Belorusszija fővárosában az
Orosz Drámai Színházban láttuk. Madách
művét, Az ember tragédiáját a szín-ház
főrendezője, Borisz Lucenko állította
színpadra. A. magyar drámák szovjetunió-
beli fesztiváljának nagydíját és az ezzel
járó magyarországi vendégszereplést
nyerte ezzel a produkcióval a színház.

Érdekes módon a Szovjetunióban meg-
rendezett 1. Magyar Színházi Napokon
1971-ben a tartui Vanemuine Színház
ugyancsak. a Tragédiával szerzett nagydí-
jat. A minszki !rendező ezúttal talán még
észt kolléganőjénél, Epp Kaidunál is me-
részebb volt, a drámát átgondolt, értő,
erős húzásokkal -- például a 8., 10. és 12.

szín teljes kihúzásával - állította. színpad-
ra. Ez idehaza elképzelhetetlennek s min-
denképpen szentségtörésnek számítana.
A. mi Tragédia-előadásainkat szinte gúzsba
köti a mű színpadra. állításának gazdag
tradíciója, amelytől legjobb rendezőink
sem tudják függetleníteni magukat.

Borisz Lucenkónak korántsem kellett
hagyománytisztelőnek lennie, őt és szí-
nészeit a színpadi és irodalmi hagyomá-
nyok. nem befolyásolták: elfogulatlanság
nélkül nyúlhattak a műhöz. A rendező
kitűnő érzékkel talált rá azokra a szálak-
ra, amelyek a klasszikus művet a mához
kötik. Egységes, következetesen végig-
gondolt előadást rendezett. Beillesztette a
darabot saját színházi közegükbe, hoz-
záértően, bátran változtatott a dráma
szövegén: átcsoportosított, hozzátett, el-
vett, ha kellett kiegészített, rövidített, ahol
szükségesnek érezte, sűrítette, tömörítette
a cselekményt. A dráma szövegét
helyenként megzenésítette, Ádám és Éva.
brechti hatású songokat énekel, aláfestő
zeneként Orff Carmina Buranaját
hallhattuk.

Madách művének költőiségét meg-
hagyva, drámának, cselekvésnek, drámai
helyzetek. variációinak, játéknak értelmez-
te Az ember tragédiáját. Borisz Lucenko
felfogásában Ádám számára a történelem
nem konkrét, hanem gondolati realitás,
nem valóságos élmény, hanem lehetőség.



Elgondolása nyomán a történelmi illuszt-
rációból valódi dráma lett. Húzásai a cse-
lekmény felgyorsítását és koncentrálását
szolgálták. Tulajdonképpen három-
személyes gondolati kamaradrámát ren-
dezett a Tragédiából. A darabot helyze-
tekre sűrítette, a helyzeteken belül pedig
az adott filozófiai összecsapás drámai te-
rét akarta megteremteni. A konfliktusokat
az egyes jeleneteken belül bontotta ki,
minden kenetteljesség, romantikus pátosz
nélkül. A társulat nem deklamálta a
magvas gondolatokat tartalmazó szö-
veget, hanem érzékelhetővé alakította.

Ebben a felfogásban nem valami
transzcendens erővel folyik a küzdelem,
hanem az embernek önmagával és a ke-
mény, kegyetlen történelemmel. Az
egyiptomi szín tehát nem a rabszolga-
tartó társadalom, hanem a személyi ura-
lom csődje. Athén az áldemokrácia ábrá-
zolása, Róma a szexuális túlhajszoltság
céltalanságát példázza elsődlegesen. A
rendezőt a Tragédiában az emberré érés
küzdelmes folyamata ragadta meg, amely-
ben kudarcok ugyan érhetik az embert, de
végső soron sikerül önmagát megvaló-
sítania. Az előadás nagyszerű kísérlet az

örök emberi küzdelem ábrázolására úgy,
hogy egyszerre mentes a bibliai kötődé-
sektől és az erőszakolt aktualizálástól is.

Míg a grozniji Tragédia teljesen mellőzte
a londoni színt, ennek az előadásnak
legkidolgozottabb és leghatásosabb képe
éppen ez, Madách kora. Itt funkcionál
igazán a díszlet is. Két malomkerékre
emlékeztető díszletelem összepréseli,
közös sírba darálja az embere-

Ádám és Lucifer mindketten a világ
ellentmondásaival szembekerülő mai em-
berek, csak egyikük hidegen, cinikusan
gondolkodó, hit nélküli, míg a másik a
világra rácsodálkozó, örökké lelkesedő,
bukásai után újrakezdő, hitében meg nem
ingatható.

Az előadás minden pillanatát mozgás
tölti ki, üresjárat nélkül peregnek a jele-
netek. Ezt a célt szolgálja a látványos,
szimultán, funkcionális, stilizált díszlet, a
színpadi tér megkomponálása is, amely-
ben sikerült megoldani a látvány és a
gondolat egységét. A látványosság azon-
ban nem a történelmi korok stílusválto-
gatásából ered, hanem a láthatóvá, érzé-
kelhetővé tett gondolatból. A fő cselek-
mény középen, a nyers fából készített
forgószínpadra épített, tulajdonképpeni
kamaraszínpadon zajlik. Az ugyanebből
az anyagból készült létraszerű állványok-
kal keretezett, három szintből álló hori-
zont gyors váltásokat biztosít. A forgó
közepén nagy malomkerékre emlékeztető
körpad, közepén a szimbolikus fa. Felette
a magasban ugyancsak egy óriási, kör
alakú, tömör kerék. Ez a két kerék fontos
szerepet kap a már említett londoni
színben. A színpad mindkét szélén egy-
egy kisebb stilizált fa. A prosz-
céniumpáholyokban az angyalok kara
kapott helyet.

A rendező nem megjeleníti a helyszí-
neket és a korokat, nem autentikus tör-
ténelmi tablókat igyekszik ábrázolni, nin-
csenek korhű jelmezek sem, beéri jel-
zésszerű fölidézésükkel, sokat bíz a nézők
fantáziájára. Lucifernek és Ádámnak a
színpadkép zökkenőmentes átlépést biz-
tosít az egyik történelmi korból a másikba.
Az előadás gondolatrendszere mind-végig
egységes marad, és a befejezés sem
bölcseleti illusztráció.

A színházban a három főalakot kettős
szereposztásban játsszák. Mi Luciferként
V. N. Bondarenkót, Ádámként A. L.
Tkacsonokot, Évaként Sz. P. Kuzminát
láttuk. Mindhárman igyekeztek, ha nem is
mindig teljes sikerrel a rendező elkép-
zelése szerint formálni szerepeiket.

Az ember tragédiája bizánci színe a minszki előadásban



A sokszor csak passzívnak ábrázolt
Éva ebben az előadásban nem csupán
szemlélője, hanem aktív résztvevője az
eseményeknek. Éva itt igazi harcostársa
Ádámnak. Kuzmina Évája így Lucifer-nek
is egyik legnagyobb ellenfelévé válik,
hiszen Ádámot újra és újra harcra tudja
ösztönözni, és nem kis szerepe van Ádám
végső döntésében is. Á londoni szín
mellett a befejező jelenet az előadás másik
legszebb pillanata, Éva szavai visszatérítik
Ádámot a küzdelemhez. Női hiúságát
büszkeséggel tölti el Ádám fölötti
győzelme, arcán fölragyog a folytatás
öröme.

Tkacsonok Ádámként nem egy meg-
lett férfi töprengéseit, útkeresését járja be
a történelmi színekben, hanem egy
szemünk előtt felnőtté, nagykorúvá váló
fiatalemberét. Ádám tulajdonképpen
naivságával képes mindig kitörni Lucifer
éles eszű és kérlelhetetlen logikájának
hatalmából. A színész Ádám kétségbeesé-
seit és újraszülető reménykedéseit hite-
lesen ábrázolja. Ádám teli energiával, vál-
lalkozókedvvel keresi útját, az élet értel-
mét. Tettvágya, fiatalos érdeklődése hajt-
ja előre. Kudarcai nem a megelőző tör-
ténelmi helyzetekhez, mindig önmaga vá-
gyaihoz, alternatíváihoz viszonyítva ku-
darcok. Tkacsonok Ádámja a minden fel-
ismerést gyötrődve megszenvedő, de a
küzdelmet egy percre fel nem adó embert
mutatja. Emberként és férfiként lel-
kesedett és roppant össze, szeretett és
gyűlölt, szőtte terveit és vesztette cl re-
ményeit, bukott el és állt újra talpra.

Bondarenko Luciferként nem szellem-
alak, nem a rontás démona, tagadásával
nem az ártó gonoszat, hanem az alko-
táshoz elengedhetetlen kétkedést sze-
mélyesíti meg. Nem egysíkúan negatív
hős, a dolgokban rejlő ellentmondás ki-
fejezője. A színész a rendező koncepció-
jához hűen, visszafogottan formálta meg
Lucifer figuráját.

A drámát Leonyid Martinov költői
fordításában és J. N. Tur díszletében ját-
szották.

Á minszki Tragédia-előadás újból fel-
hívta figyelmünket klasszikus drámairo-
dalmunk felülvizsgálatára. Hiszen nem-
csak Shakespeare-t lehet és szükséges
koronként átértékelni, új rendezési elkép-
zelésekkel korhoz szólóvá tenni. A klasz-
szikus művek azért váltak klasszikussá,
mert az idők folyamán meg tudták őriz-ni
értékeiket, minden kornak képesek voltak
közvetíteni a bennük megfogalmazott
eszméket. És hogy Madách műve
mennyire időálló, élő s nem elvont

okoskodások és szépelgések gyűjteménye,
azt most a minszki társulat szemléletesen
bizonyította.

Csurka a Művész Színházban

Az egész fesztivál nyitó előadását, Csurka
István Eredeti helyszín című tragikomédiáját
vendégként Horvai István rendezte a
Művész Színházban, Fehér Mik-lós
díszleteiben. Á mű orosz címe: Mo zi .

Alcíme: Nálunk minden olyan, min t az

é le tben. Á darabot Mihail Roscsin
fordította, tökéletesen visszaadva a
Csurka-mű humorát éppúgy, mint maró
szatíráját.

Horvai Istvánnak nem volt könnyű
dolga. A Művész Színház új, szép, kor-
szerű épülete, óriási színpada és nézőtere
a hazai előadástól eltérő körülményeket,
távlatokat teremtett. Ehhez járult még,
hogy orosz gyakorlatban egy-egy előadás
előkészítése és próbái általában hat
hónapig tartanak. Így nem csoda, ha a
színészeknek és a műszakiaknak szo-
katlan volt a gyorsított tempó: Horvai
mindössze hat hét alatt állította színpad-
ra a darabot.

A moszkvai előadás sok tekintetben
eltért a budapestitől. Horvai új játék-
szerkezetet alakított ki, nem szűkítette le
a teret. Fehér Miklós díszlete az új
rendezői koncepció szolgálatában állt. A
tágas tér azonban tagolt volt, vízszintesen
a „körfahrtsin" osztotta meg, füg-
gőlegesen pedig a létra jelentette a külön-
böző színeket.

Horvai nagyszerű kapcsolatot épített ki
a színház vezetőivel és művészeivel,
amely az egész előadásból kitűnt. Már a
szereposztás is egészen kivételes, hiszen
mint megtudtuk, hosszú évek óta nem
fordult elő, hogy a színház négy vezető
művésze, Sztyepanova, Hanajeva,
Jevsztyignyejev és Jefremov egyszerre lett
volna színpadon. Az előadás mindvégig
kitűnő ritmusú, egységes stílusú volt,
talán csak a színészek komédiáztak egy
fokkal harsányabban a kelleténél. A mű
komédiajellege a budapesti előadásnál
nagyobb hangsúlyt kapott. Ez azonban
valószínűleg a feszített próbamenetnek, a
premier izgalmának tudható be. A darab
a tizedik előadásra, mint hallottam,
tökéletesen beérett, letisztult. A történet
mulattató felszíne mögött jobban érvé-
nyesült a keserű, néhol komor mondani-
való.

Á bemutatón úgy éreztem, hogy a
helyzet- és jellemkomikum aránya az első
részben az előbbi javára billent, a
vígjátéki bonyodalmak és bohózati jele-
netek túlsúlyba kerültek, a második rész-

ben már több volt a vígjátéki gondolat.
Attól kezdve, hogy Böröczker elvtárs
színpadra lépett, az egyensúly helyre-állt.

A színészek valamennyien átlagon felüli
teljesítményt nyújtottak. Á kitűnő
színészgárdából ki kell azonban emelni a
filmgyári főnököt, Böröczker elvtársat
játszó Oleg Jefremov egészen kimagasló
teljesítményét. Kicsi, de annál jelentősebb
szerepében brillírozott, neki köszönhető,
az általa létrehozott figurának, hogy a
darab végül a bohózatból tragikomédiába
hajlik. Tudatosan, pontosan rajzolja meg
Böröczker elvtárs mulatságos, de egyúttal
félelmetes figuráját.

Következő számaink tartalmából:

Földes Anna:

Ravelszki perújrafelvétele

Koltai Tamás:

Az urhatnám polgár avagy vallomás
a színházról

Nádudvari Anna:

Don juan, a magánember

Nánay István:

Emigránsok

Szekrényesy Júlia:

Zárkombinációk?

Pór Anna:

Új csillagzat Arrabona egén

Bányai Gábor:

Szépek és reménytelenek

Mihályi Gábor:

Ciulei színháza

Szántó Erika:

Találkozás

Bécsy Tamás:

A színpad és a nézőtér viszonya

Enyedi Sándor:

Színháztörténeti pillanat

Ria Julian:

Új angol drámák


