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TÁLTOS KECSKE 

 

Gyermekrajz verseny 

 
 A Miskolci Bölcsész Egyesület több ezer pél-
dányban adta ki Gyárfás Ágnes mesegyűjteményét 
Táltos kecske címmel. A példányokat erdélyi és 
felvidéki iskolásoknak juttatták el, Csaba testvér 
gyermekeinek és a Tiszán innen - Dunán túl népi 
ének-néptánc és mesemondó versenyre jelentkező 
gyermekeknek. 
 2016. októberében negyedízben hirdetett 
meg az egyesület gyermekrajz versenyt, s minden 
jelentkező gyermek kapott egy Táltos Kecske cí-
mű meséskönyvet. 300-an jelentkeztek, közülük 
200-an Miskolcról. 91 tanuló a rajzait az iskolá-
ban rajzolta, nekik iskolai órák keretében olvas-
ták fel a meséket és a gyerekek így hallás után vá-
laszthattak. Ez így nagyszerű, mert a mesét jólesik 
hallgatni, hiszen ezred éveken át így maradt fenn 
szájhagyományos módon a mese. Négy általános 
iskola vállalta (önként) a rajzversenyre való fel-
készítést: Rónai Ferenc Kéttannyelvű, Művészeti 
Általános Iskola, Kaffka Margit Művészeti Álta-
lános Iskola, Kazinczy Ferenc Általános Iskola 
Tapolcai Művészeti Tagozata és a Bársony János 
Általános Iskola. 
 Mintegy 91 tanulót mozgósítottak, istenáldot-
ta munkásságukkal. 
 A beküldött rajzok nagyon jól sikerültek. Első 
díjat a felsős tagozaton kapott megosztva három 
diák. 
 Az alsósok mindegyike kapott dicséretet vagy 
különdíjat, erről oklevelet és ajándékot. 
 A díjkiosztás az Adventi Hangverseny kereté-
ben zajlott le. A gyermekek kedvéért betlehemes 
játékot mutattak be a hallgatóink Hampó József: 
Mennyei király született című énekes-zenés mű-
vét. Közreműködött PhS Kékes Zsuzsa (tanszak-
vezető) Szelei Kiss Tamás, Zupkóné Fekete Zsu-
zsa, T. Nagy Krisztina, Mezőfi Csaba, Hampó 
József, Kovács Szilvia. 
 A darabot 2016. december 15-én délután és 
este is bemutattuk a gyerekek és az egyesület tag-
jai kedvéért. 

 A beküldött rajzok nagyon tetszettek a kö-
zönségnek, ezért 2017. január 15-én délután kiál-
lítás formájában is bemutattuk. 
 A díjkiosztáson részt vett Marion Anita Mis-
kolc Város Önkormányzatának Kulturális Osztály-
vezetője, a januári kiállítást pedig Kiss Gábor al-
polgármester vállalta el, de betegsége miatt nem 
tudott megjelenni. 
 Az egyesület gyermekrajz versenye akarat-
lanul is összecsengett a Miskolc Városi Önkor-
mányzat törekvésével. Decemberben karácsonyi 
gyermekrajz versenyt hirdettek és a beküldött raj-
zokból válogatták a vezető tisztségviselők az ünne-
pi levelezőlapjaikhoz az illusztrációt. 
 Ez a több év óta bevezetett gyakorlat a közön-
ség figyelmét észrevehetően a gyermekek felé te-
reli, akik a város védőszárnya alatt is szeretetben, 
mosolyra fakasztó módon boldogan sereglenek 
össze az adventi ünnepvarázs csodálatos hangula-
tában. 
 

 
 

A gyermek rajzverseny résztvevõi 
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MEMENTO 
 

Miskolc, 2017. február 5. Művészetek Háza 
 

Táncszínházi előadás a Szovjetunióba hurcolt 
politikai foglyok és kényszermunkások emlékére 

a Duna Művészegyüttes produkciója. 
 
 Évek során kikristályosodott lelkemben a hó-
napok képe. December a Kisjézus, a béke, a sze-
retet, narancshéj és fenyőfa illat hónapja. Ja-
nuárra régebben nem volt érdemes felébredni, 
mert már harmadikán közölte a média az ár-
emelést, a gáz, a villany kifizethetetlen díját. A 
decemberi szélcsendre rágyalogolt szöges bakan-
csával a realitás. 
 Ilyen a magyar valóság. A béke csak illúzió, a 
szeretet csak bennünk él, irántunk nincs megnyil-
vánulása. Januárban azokra az időkre emléke-
zünk, amikor az ország vérben állt és levert forra-
dalmak, elvesztett világháborúk ódiuma vissza-
hullt a nemzetre. Ilyenkor járulunk fájdalmasan 
vezeklő szívvel a rokonok, atyai, anyai, baráti ne-
veket feltüntető emlékművek, táblák elé kis virá-
gainkkal, akiket hadifogságba, szovjet építőtábor-
ba vagy málenki robotra hurcoltak el a GULAG 
táborokba. 
 Január a fájdalom hónapja. Nem az októberek 
ünnepélyességével enyhített, hanem a személyes a 
családi, a falusiak, a városiak az A-ZS-ig magya-
rok fájdalma. Erről tanúskodik a DUNA Művész-
együttes előadása, amely együtt élt mindazzal a 
lelki-testi fájdalommal, ami a megkínzott nemze-
tet sújtotta a vészterhes időkben, mert miközben 
százezreket elhurcoltak, gondjuk volt arra is, hogy 
megerősítsék a trianoni döntést és gondjuk volt 
nemcsak a családok, de a nemzet megcsonko-
lására is. 
 Az alkotókat hiteles emberek írásai inspirál-
ták. Azoké, akik megjárták a büntetőtáborokat. 
Sorsuk a nemzet áldozatainak oltárán égett el, 
mert hazajőve hitet tettek ihletett szóval minden 
magyarok igazsága mellett, s íróként, költőként 
hallatták szavukat: Pető Gyula (Gyömrő) Almádi 
Ferenc (Heves) Rózsás János (Nagykanizsa). 
(Örülök annak, hogy Rózsás Jánost még életében 
kitüntette a Miskolci Bölcsész Egyesület az Igaz 
Magyarságért érdeméremmel).  
 Gratulálunk a rendező-koreográfus Juhász 
Zsoltnak, a zeneszerző páros Szokolay „Don-
gó” Balázsnak és Burány Bélának a mű 

megálmodásához és megvalósításához, valamint 
munkatársaik és a táncosok közreműködéséhez. 
Köszönjük az élményt, a drámai hatást, a DUNA 
Művészegyüttes művészi produkcióját. 
 Szeretném, ha lapunk hasábjain is meg tud-
nánk őrizni az együttes táncosainak nevét, melyet 
most a „Memento” oldalairól emelünk át az írott 
sajtó világának örökségébe: 
 Abonyi Rebeka, Barcza-Tóth Tímea, Bonifert 
Katalin, Bódi Dávid, Fehértóy Zsanett, Horváth 
Eszter, Kálmán Lilla, Kanozsai Ákos, Kenéz Eni-
kő, Kriston Fruzsina, Kolumbán Norbert, Kuzma 
Péter, Lukács Tamás László, Mezei Balázs, Resz-
neki Virág, Soós Gyula András, Szabó Csaba, Sza-
bó Tamás, Végh-Pozsár Kitti, Végh Tamás, Vinc-
zéné Bednai Nikolett. 
 Köszönjük a fájdalmas, mégis felemelő él-
ményt. 

(Szerk.) 
 

----------------      ***       ---------------- 

 
 

AZ EMBER TRAGÉDIÁJA 
1983-as miskolci bemutatójáról∗ 

 
ELŐZMÉNYEK 

 

I. A magánszínházak műsorán 
 

 A magyar drámák közül, amíg a Bánk Bán-t 
leginkább ,,ünnepi dráma előadásként vették elő 
jeles alkalmakkor, vagy évadnyitó előadásként, 
addig Madách remekműve jobban beépült a re-
pertoárba. 1884-ben Gerőffy Andor mutatta be el-
sőként Miskolcon. Jakab Lajos igazgató jóvoltából 
1888-ban az első Évát, Jászai Marit is láthatták a 
miskolciak, ugyanezen év telén pedig Luciferként 
a nagy műveltségű Rakodczay Pált. Időről időre 
elővette a drámát Csóka Sándor is. Luciferként a 
század első két kiemelkedő miskolci direktora, a 
színészként is jegyzett – a későbbiekben a buda-
pesti Nemzeti színészévé lett – Palágyi Lajos és 
Sebestyén Géza is bemutatkozott. Palágyi nevéhez 
                                                           
∗ A Miskolci Bölcsész Egyesület a Lapozgató Délutánok ke-
retében bemutatta Jankovics Marcell alkotását, egy ani-
mációs filmdrámát, Madách Imre: Az ember tragédiája rajz-
film feldolgozását. 
2017. február 15-én Érsekcsanádi István professzor tartotta 
a bevezető előadást. 
PhS Kékes Zsuzsa a miskolci bemutatókat méltatta. 
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kötődik az első nagy előadássorozat 1908/1909 
telén. S 1922-1927 között évről évre elővették a 
Sebestyének is. A darab népszerűségéhez nagy-
ban hozzájárult a monumentális történelmi tablók 
látványossága. A szcenika fontosságát mutatja, 
hogy Palágyi például megszerezte a népszínházi 
előadás díszleteinek másolatát Debrecenből, 
Sebestyén Mihály pedig bátyja Városi Színházából 
hozatta át a díszleteket. Ez utóbbi nem kis bátor- 
 

ságra is vallott: a hagyományos historikus díszle-
tekkel szemben Baja Benedek modern, expresszi-
onista képeket festett háttérként. Hasonlóképpen 
újszerű díszletek között került színre a drámai 
költemény 1942-ben Földessy Géza igazgatása 
alatt: „modernül ható mértani stílusú díszlet, az 
egyes jelenetekhez szimbolikus kulisszákkal” 
adott teret a játéknak, melynek középpontjában a 
pesti vendégművész, Kiss Ferenc Lucifere állt. 

 

 
 

Az ember tragédiájában Jászai Mari, mint Éva (Internet) 

 
 

II. Az államosított színház műsorán 
 

 A színházak 1949-es államosítása után 1956 
őszén merült fel a tragédia színrevitelének gondo-
lata: a társulat el is kezdte próbálni, ám az ok-
tóberi forradalmi események meghiúsították a be-

mutatót. Ezt követően 1963-ban Orosz György 
rendezésében, Básti Lajos, Zsolnay Zsuzsa, Bodor 
Tibor illetve Polgár Géza, Balogh Emese, Pákozdy 
János főszereplésével, Wegenast Róbert díszleté-
vel mutatták be a drámát: „Ennek az előadásnak a 
díszlet volt a mindent meghatározó, legfontosabb 
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leleménye. (...) A fekete körfüggöny előtt a szín-
pad teljesen csupasz volt. Illetve, a körforgó mint-
egy háromnegyedére ráépült egy fokozatosan, csi-
gavonalban, mintegy másfél-két méterre emelkedő 
rámpa. A színek különböző történelmi korát a zsi-
nórpadlásról leeresztett egy-egy jellemző kép jel-
képezte csupán. (Egy piramis, egy görög váza raj-
za és így tovább.) A színpad alapszintjén kezdő-
dött a játék, az angyalok természetesen a rámpa 
legmagasabb részén álltak és dicsérték az Urat, és 
amikor az emberpárt kiűzik a Paradicsomból, ak-
kor Ádám kicsit majomszerű mozgással, erősen 
hajlott háttal elindul az alatta megmozduló rám-
pán fölfelé. Valójában egy helyben jár, de mindig 
magasabbra ér, és mire felér a csúcsra: kiegyene-
sedik. 

 
Az 1983-as bemutató 

 

 A tragédia születésének évfordulóján a Buda-
pesti Nemzeti Színház és zalaegerszegi társulat 
mellett Miskolc is színre vitte Madách drámáját. 
Az előadás rendezője Csiszár Imre, aki 1975-től 
főiskolásként kezdett dolgozni Miskolcon, majd 
1979-től művészeti vezetőként hazai színjátszá-
sunk élvonalába emelte a színházat, s a nyolcva-
nas években az egyik legizgalmasabb színházi 
műhelyként tartották számon az intézményt. Csi-
szár Brecht szellemében a színház társadalmi sze-
repvállalását, politikusságát hirdette. Expresszív 
erejű, nagyszabású rendezései – A szecsuáni jó-
lélek, az Angliai Erzsébet, a Cseresznyéskert, Ga-
lilei élete, Peer Gynt – totális színházi produk-
ciókat eredményeztek. Hűvös tárgyilagossággal, 
groteszk távolságtartással, racionalitással átgon-
dolt és rendkívüli izzással megvalósított munkái 
sorába illeszkedett a tragédia színrevitele: Csiszár 
Imre rendezésében meglepő ötlettel Madách alsó-
sztregovai birtokán képzelhettük magunkat, ahol 
mintha paraszt színjátszók adták volna elő a da-
rabot. Ez a naiv, bumfordi népi hang a groteszk 
irányába lendítette a romantikus drámai költe-
ményt: nem a filozófiai drámát bontotta ki, hanem 
az öntudatos emberré fejlődés drámáját hangsú-
lyozta. 
 A drámát falusi rituális szertartásként mutat-
ták be: a színház ezen ősi funkciójához való 
visszakanyarodást tükrözte a játékban alkalmazott 
körforma, a tömegek körkörös mozgatása és az 

egyszerű motívumokból építkező, de erőteljes ze-
nei hatás (zeneszerző Márta István). 
 A falusi kúria udvarán elsőként a zenészek 
jelentek meg, a színpad hátsó szegletében foglal-
tak helyet, s az előadás alatt végig ott játszottak. 
Majd sorra jöttek a színészek fehér, darócszerű 
alapruhában. A felharsanó zenére felszabadult ün-
nepség kezdődött: az Úr dicsérete – Körtvélyessy 
Zsolt mint falusi tisztelendő úr jelent meg egy ma-
gaslaton, akit az akkori május elsejei ünnepsé-
gekhez hasonlóan köszöntött a falu népe. Lucifer 
(Blaskó Péter alakításában) és az Úr összecsapása 
vetett véget a boldog, öntudatlan ünnepnek. 
 Az egyes történelmi színekben a színpad kö-
zepére, mintegy porondot kijelölve, különféle szí-
nű, kör alakú szőnyeget helyeztek egymásra, kö-
zépen egy toronyszerű, színről színre változó épü-
lettel. Egy-egy színhez csak minimális jelzést al-
kalmaztak. 
 A játék végén a szereplők egyenként előre-
mentek a színpad szélére, letették a jelenet alatt 
kezükben tartott égő gyertyákat, s távoztak. Majd 
az Úr, mint pap és Lucifer, mint tanító, szerepüket 
letéve, egymást átkarolva sétáltak ki a színpadról, 
nyomukban a zenészekkel. Megtisztító, elgondol-
kodtató magyar szertartás részesei lehettek. Az 
előadáson végigvonult a tűz jelképe. Lucifer, ami-
kor kijelenti az elalvó emberpárnak, hogy „Egére 
egy kicsiny sugárt adok, (...) s e sugár a remény”, 
meggyújtott egy fáklyát, s ezzel a fáklyával kísérte 
végig Ádámot, mint az útmutatás, haladás, bátor-
ság jelképével. 
 „Az ember tragédiája Miskolcon nem titkol-
tan egy generáció vallomása önmagáról s arról, 
hogy mily „rettentő látomások” gyötrik, s hogy e 
látomásokkal valahogy mégis együtt kell élni. A 
fiatalok Tragédiája ez az előadás, nem csak a ját-
szók életkora teszi azzá, hanem a problémalátás- 
és kezelés is. Csiszár Imre megközelítése egy a 
lehetséges sok közül, s bár Madách műve veszített 
valamelyest filozófiai mélységéből, az elő-adás po-
pularitása mindenképpen nagy nyereség. Ez az 
előadás azok közé a hazai és külföldi Tragédia-
interpretációk közé sorolható (szolnoki, zalaeger-
szegi, tartui stb.), amelyek élő és aktuális drá-
mának látták és láttatták Madách Imre remekmű-
vét” – fogalmazta meg az előadás jelentőségét 
Nánay István kritikus. 

(Kékes Zsuzsa) 


