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Idei elsô prózai bemutatóként klasszikus
magyar drámát tûzött mûsorra a miskolci
színház. Az ember tragédiája nem könnyû
feladat sem az alkotóknak, sem a nézôk-
nek. Miközben megkérdôjelezhetetlen he-
lye van a magyar kultúrában, színpadokon
nehezebben ér el sikert. 

Ennek árulkodó jele az is, hogy a mis-
kolci bemutatót megelôzô beharangozók-
ban – amikor az alkotók és a színészek a
darabhoz való viszonyukról beszéltek –
többnyire iskolai, s nem színházi élmények
kerültek szóba. És a nézôk között is az volt
a szünetben a téma – ez különösebb hall-
gatózás nélkül is kivehetô volt –, hogy mi-
lyen volt az, amikor az iskolában tanultak
róla. (Nyilván szerencsések azok a miskolci
középiskolások, akik tanulmányait erôsít-
heti a mostani színházi élmény.)

Kérdés, ha ilyen erôsen az irodalomórák
emlékét hívja elô egy darab, akkor ma-
rad-e terepe az autonóm színházi meg-
közelítésnek, a nyitott drámainterpretáci-
ónak. De mindez akár egy vidéki színház
vállalása is lehet: merészen új értelmezés
helyett emberi léptékûvé tenni egy kultu-
rális ikont. Újból megnyitni azok számára
is, akik már rég letették a tankönyveiket,
feleleveníteni a benne foglalt gondolato-
kat, ismét hozzáférhetôvé tenni az igé-
nyes irodalmi szövegét, követhetôvé ala-
kítani a történetét.

Azt hiszem, hogy Keszég László ren-
dezônek és alkotótársainak leginkább ez
lehetett a célja. A legjobb értelemben vett
kultúraközvetítés. Egy klasszikus mû életre
keltése – anélkül, hogy megpróbálták vol-
na kimozdítani eddigi helyzetébôl. Úgy tû-
nik, nincs vitájuk Az ember tragédiájához
155 éves története során hozzá tapadt
gondolatokkal, sôt alapvetôen a darabhoz

kapcsolódott játékhagyományokkal sem.
Különben is szinte lehetetlen Madách mû-
vérôl újat mondani – a színpadon is. Ehhez
valamit radikálisan meg kell változtatni
benne, hogy másképpen lehessen rátekin-

teni. Erre törekedtek azok Az ember tragé-
diája-bemutatók, amelyek például meg-
többszörözték a fôszereplôk számát, vagy
épp felborították a színek sorrendjét, eset-
leg a szövegbe is belenyúltak. Keszég
Lászlótól és alkotó csapatától most távol
áll az efféle szándék.

Igaz, van egy különlegessége a mos-
tani miskolci bemutatónak is: rendkívül fi-
atalok a fôszereplôk. A húszas évei elején
járó Prohászka Fanni alakítja Évát, és a hú-
szas évei második felébe lépô Simon Zol-

tán játssza Ádámot. E két fiatalhoz képest
valóban öreg mesternek tûnik az 50-es
évei elején járó Görög László, aki Lucifert
alakítja. (A hatást erôsíti, hogy a színész
ezúttal dús, ôszes szakállal lép színre.)

Így Lucifer és a fiatal emberpár kapcso-
lata afféle tanítói helyzetté alakul. Ebbôl
egy feljlôdéstörténet bontakozik ki. De ez
inkább csak a gondolatok síkján érhetô tet-
ten. A miskolci elôadás a darab alapszituá-
ciójára helyezi a hangsúlyt: két fiatal néz a
világgal szembe, szeretnének magukra és a
dolgukra ismerni. Ehhez leginkább maguk-
kal kapcsolatban vannak kérdéseik. De sa-
ját helyzetük, lehetôségeik, feladataik
megértésére csak akkor van esélyük, ha ál-
talánosabban kérdeznek. Ha emberként az
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emberiséget is látják. Ha életüket a létezés
tágabb dimenzióiban szemlélik, ha a világ
egészét próbálják felfogni.

A miskolci elôadásban ezt az ifjonti el-
szántságot érezni mindvégig. Mert a két
energikus fiatal színész játékában nem sok
jele van a szüntelen csalódások következ-
tében felnövekvô kiábrándulásnak, eset-
leg fásultságnak. És nincs jele az örege-
désnek, az emberi élettávlatok elvesztésé-
nek sem (ami pedig – ha az emberiség tel-
jes életútját szemléljük benne – Az ember
tragédiája történetének egyik lehetséges
felfogása volna). A világra nyitott fiatalok
„tanulói helyzete” emberi laboratórium-
nak mutatja a történelmet. Többek között
erre utal a díszlet visszatérô képe, a „kere-

te”: a Paradicsomon kívül játszódó színek-
ben (az elôadás elején és végén) viráglá-
dák ereszkednek alá a magasból, amelyek-
ben zöld növények virulnak (a háttérvetí-
tés is burjánzó vegetációt fest), miközben
fentrôl neoncsövek világítják meg a ládá-
kat. Ebben az üvegházban – az ember
által formált természetben – furcsa kabát-
kában jelenik meg Ádám, ami leginkább
valamiféle tudósi-tanári munkaköpenyre
emlékeztet. Ádám színrôl színre végig
ugyanebben az öltözékben marad. Tehát
amikor egy történelmi szín szereplôje lesz,
akkor is kívülállónak látjuk ôt (hisz semmi-
féle jelmezt nem ölt magára). Tehát mi-
közben cselekszik, leginkább figyel. És nyí-
ló értelme új és új célokat képes kitûzni,

és nemcsak a növények világát próbálja
megmunkálni, hanem a korszakról kor-
szakra változó emberi társadalmat is.

Ez a „laboratóriumi szituáció” azt is je-
lenti, hogy a miskolci elôadás nem valóság-
ként, hanem kicsit absztrakt, átlátható hely-
zetek sorozataként rajzolja elénk a történel-
met. Ezáltal a kérdésfelvetések és a válaszle-
hetôségek is egyszerûbbé válnak. Ebben a
színpadi képalkotásnak és a tömeget meg-
testesítô kórusnak van fontos szerepe. (És
Lucifernek, aki rendezôként, hol határozott
kézzel, hol szinte láthatatlanul – csak egy-
egy szerény gesztussal, visszafogott mozdu-
lattal – irányítja az eseményeket.

Például az egyiptomi szín alapképe az,
ahogy görnyedten állnak, a terheikkel las-
san mozdulnak az emberek. (Az elôszínpad
mögé leereszkedô áttetszô fal – amely
más színekben is szerepet kap – eleve el-
zárja a Fáraót a rabszolgák szenvedésétôl.)
Az athéni szín alapképe az egymással per-
lekedô, gúnyolódó, vitatkozó tömeg látvá-
nya. A római színben mindez egy buja or-
gia felelôtlen kavargásává alakul. A kons-
tantinápolyi színben ez a különbözô tanté-
teleket követô csoportok dühödt kaval-
kádjává változik. (Valójában ez zárja el
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Ádámot Évától.) A párizsi színben ebbôl a
leszámolás gyilkos szenvedélye bomlik ki,
míg a londoni szín vásári kavargásában
mindez a pusztulásba nem hullik. Már csak
kísértetalakoknak tûnnek a falanszter szín
tetôtôl talpig zöld és kék mûanyag egyen-
ruháiba öltözött lakói.

Persze a küzdelem Az ember tragédi-
ájában nemcsak a történelem szintjén zaj-
lik, hanem metafizikai síkon is. A miskolci
elôadás visszatér ahhoz a hagyományhoz,
hogy az Úr nem jelenik meg a színen, csak
a hangját halljuk (Molnár Piroska határo-
zott, de a keménység mögött mégis
számtalan árnyalatot érzékeltetô hang-
ján). Ehhez azt a vizuális megoldást társít-
ja a rendezés, hogy a magasból aláeresz-
kedô három képernyôn megjelennek a
hanghullámok változó görbéi. Azaz mégis-
csak érzékelhetô az Úr, de alapvetôen más
formában, mint a testet öltött szellemala-
kok. Ez az egyszerû ötlet is világossá teszi,
hogy a Teremtô mégiscsak a létezés más,
emberi léptékkel éppen csak megsejthetô
dimenzióit képviseli.

A teremtés aktusa egy színházi gesz-
tus a miskolci elôadásban: a földön fekvô
drapériák lassan megmozdulnak, majd a

magasba kúsznak, végül a háttér horizont-
függönyeivé állnak össze. A drapériák alól
lassú mozgással két testtrikóba öltözött
alak kúszik elô: egy férfi és egy nô (a ké-
sôbbi Ádám és Éva). Szoborrá dermedten
már ott állnak a mennyekben játszódó jele-
netben is, mintha eleve róluk szólna a te-
remtés értelmét firtató vita. Lucifer ugyan-
is nem áll be a hozsannázó angyali karba.
Mert neki eleve más a természete, ezt az
öltözéke is világossá teszi. Míg a három fô-
angyal (Ádám késôbb kabátjához hasonló
színû) szürke öltözékeket visel, addig Luci-
fernek sötétebb a zakója és a nadrágja, és
külön feltûnést kelt bordó inge. De az elô-
adás záró gesztusa mégis az, hogy Lucifer
ugyan kelletlenül, de mégis csak feláll, és
maga is beáll az angyalok közé, azaz elfog-
lalja helyét a mindenségben.

A paradicsomi színben faágak sziluettje
ereszkedik alá a magasból, a két fát jelké-
pezve, amely Lucifernek jutott „osztályré-
széül”, s amellyel lázadásra csábította ez el-
sô emberpárt. A bûnbeeséshez két vasemel-
vényt tolnak be, hogy Éva elérje a magasból
lógó almákat. Ez a két állványzat aztán
mindvégig a színen marad (idônként hasz-
nálják is ôket a különbözô történelmi szí-

nekben). Nemcsak az elsô emberpár bûnére
emlékeztetnek, hanem arra is, hogy talán
továbbra is van út a mélybôl a magasba.

A miskolci elôadás szövegkönyvének
is nagy szerepe van abban, hogy a nézôk
követni tudják a mû cselekményét, illetve
gondolatait (dramaturg: Ari-Nagy Barba-
ra). Egyrészt jól húzták meg a darabot:
úgy gyorsították fel a tempóját, hogy nem
maradnak hiányérzeteink, nem tûnik úgy,
hogy vázlatossá váltak volna a jelenetek
(még ha nem is idôz el az elôadás minden
olyan fordulatnál, amelyet más elôadások
talán hangsúlyoznak). Ugyanakkor moder-
nizálták a darab nyelvét is: meghagyták
emelkedettségét és pátoszát, de a régies
formulákat a legtöbb esetben maira cse-
rélték. (Ez legfeljebb azoknak a magyar-
tanároknak – és egykori jó tanulóknak –
tûnik fel, akiknek a memoriterek révén
még ott élnek a fejükben az archaikus
grammatikai formulák.

A színészi csapatmunkának és alkotói
erôfeszítéseknek köszönhetôen a miskolci
bemutató elérte célját.

Madách Imre: 
Az ember tragédiája
MISKOLCI NEMZETI SZÍNHÁZ

Díszlet: ÁÁrrvvaaii  GGyyöörrggyy

Jelmez: SSzzûûccss  EEddiitt

Dramaturg: AArrii--NNaaggyy  BBaarrbbaarraa

Zene: ZZssáággeerr--VVaarrggaa  ÁÁkkooss

Mozgás: GGeerrggyyee  KKrriisszzttiiáánn

Világítás: KKrraammccssáákk  JJáánnooss

Rendezô: KKeesszzéégg  LLáásszzllóó

Szereplôk: SSiimmoonn  ZZoollttáánn,,  PPrroohháásszzkkaa  FFaannnnii,,

GGöörröögg  LLáásszzllóó,,  RRóózzssaa  KKrriisszzttiiáánn,,  

FFeecczzeessiinn  KKrriissttóóff,,  KKeerreekkeess  VVaalléérriiaa,,  

KKiinnccsseess  KKáárroollyy,,  MMoollnnáárr  AAnnnnaa,,  

MMoollnnáárr  SSáánnddoorr  TTaammááss,,  SSaallaatt  LLeehheell,,  

SSiimmoonnffii  AAddrriieennnn,,  SSoommhheeggyyii  GGyyöörrggyy,,  

SSzzaattmmáárrii  GGyyöörrggyy,,  SSzziirrbbiikk  BBeerrnnaaddeetttt,,  

VVaarrggaa  AAnnddrreeaa

KKöözzrreemmûûkkööddiikk  aa  MMiisskkoollccii  NNeemmzzeettii  SSzzíínnhháázz

éénneekkkkaarraa


