
Küzdeni és bízni

Madách Imre alkotása, mely
az emberi lét értelmének leglé-
nyegesebb kérdéseivel foglal-
kozik, alapmû a magyar iroda-
lomban, ezért is javallott meg-
nézni a debreceni Csokonai

Színház és a Kárpátaljai Me-
gyei Magyar Drámai Színház
közös produkcióját. Az elõadás
maradéktalanul közvetíti, adja
tovább a madáchi gondolatvilá-
got, eszmeiséget.

Ádám szerepében a debre-
ceni társulat egyik vezetõ szí-
nészét, Trill Zsoltot láthatja a
közönség (a mûvész egyéb-
iránt másfél évtizeden át alakí-
totta Lucifert). Éva szerepét a
beregszászi Vass Magdolna
játssza. Lucifer figuráját is ki-
váló mûvész, a sepsiszentgyör-
gyi Tamási Áron Színház színé-
sze, Pálffy Tibor alakítja.

A biblikus és történeti színe-
ket korhû jelmezekben játsz-
szák. Rengeteg a kellék, s az
adott történelmi kort jelképe-
zõ, meglehetõsen nagy díszlet-
elemek (a díszlet- és jelmezter-
vezõ Olekszandr Bilozub)
szinte teljesen betöltik a teret.
A színészek kicsi térben játsz-
szák a tömegjeleneteket is. A
színpad közepén földkupac ta-
lálható, „a porból lettünk, por-
rá leszünk”, a földi lét és az el-
múlás szimbólumaként. A ze-
ne, a színpadi fény, legtöbb-
ször inkább félhomály, illik a
különféle színek hangulatához
meg a Vidnyánszky-stílushoz.

A Kossuth- és Jászai-díjas
rendezõ, Vidnyánszky Attila,
akit július 1-jei hatállyal a buda-
pesti Nemzeti Színház igazga-
tójává neveztek ki, fontos mû-
vészi feladatának tartja Ma-
dách költõi, filozofikus gondo-
latainak újra- és újraértelmezé-
sét. Az ember tragédiájával
kapcsolatban ekként fogalma-
zott (e vallomás megtalálható a
debreceni színház honlapján):
„A jelen világállapotban a földi
lét valóban válságba került. A
Tragédia hõseinek, az Úrnak,
Lucifernek, Ádámnak és Évá-
nak is ebben a teljesen új vi-
szonylatrendszerben kell meg-
szólalniuk és cselekedniük. Va-
lóságos kiûzetésünk, Paradi-

csomon-kívüliségünk drámáját
kell hitelesen megélnünk a szí-
nészekkel együtt. A történelmi
színek realizmusával szemben
azok álomszerû kezelésére he-
lyezem a hangsúlyt. Fontosnak

tartom Madáchnak azt a vég-
sõ, életigenlõ gesztusát, amely
Éva álmát, az áldott állapotot, a
várakozást, a derût helyezi az
elõtérbe, mint emberi megol-

dást.” A színház honlapján ar-
ról is olvashatunk, hogy ez az
elõadás egy több mint tízéves
alkotói folyamat összefoglalása
– és újabb állomása.

Újra és újra el lehet töpren-
geni azon, hogy milyen lehe-
tett az, amikor még az ember
„ártatlan volt, játszi, gyerme-
teg”, és hogy az elveszett ár-
tatlanság utáni ürességben,
csalódottságban miként lehet
megtisztulni, célt és létértel-
met, megnyugvást lelni. Mi az,
mi „létünk megaranyozza”?
„Szerelem és küzdés nélkül
mit ér / A lét. Hideg borzon-
gat, Lucifer!” – mondja Ádám.
Az utolsó jelentében a rende-
zõ a már idézett életigenlés je-
gyében, a madáchi eszmeiség-
nek megfelelõképpen oldja fel
a komorságot, a kilátástalan-
ságot, a visszafordíthatatlan-
ságot, az ember irgalmatlan
magányát. S remélhetõleg
nem hiábavalóan hangzik el
oly módon, ahogyan elhang-
zik az elõadás végén: „Mon-
dottam, ember: küzdj és bízva
bízzál!”

A vendégjátékot ebben a hó-
napban is meg lehet tekinteni:
május 3-án, ma 19 órakor, má-
jus 4-én, szombaton 17 órakor,
május 5-én, vasárnap 19 órakor
kezdõdik az elõadás.

Tóth Hajnal

Dzsesszfesztivál 
a Posticumtól

A nagyváradi Posticum Ifjúsági és Kulturális Központ (Nagy-
atádi Szabó István, ma Teiului utca 26. szám) május 17–19. kö-
zött szervezi meg az idei dzsesszfesztivált, amely a nemzetközi
kulturális kapcsolatok, a világméretû közösség és az ökumeni-
kus lelkiség jegyében fogant. A program a következõ:

Május 17-én, pénteken 20 órától: Az alapok lefektetése. El-
sõként a Bega Blues Band (többek között a szebeni dzsesszfesz-
tivál elismert résztvevõje) kínál ízelítõt a több mint húsz év alatt
gyûjtött zenei tudásából. A zenekar a következõ felállásban ját-
szik: Maria Chioran – ének; Lucian Nagy – szaxofon, dzsembé;
Toni Kühn – zongora; Johnny Bota – basszusgitár, hegedû; Alex
Man – gitár; Licã Dolga – dob.

Május 18-án, szombaton 20 órától: Vízum nélkül Ameriká-
ba. Kétségkívül a fesztivál meglepetése az egyesült államokbeli
Portlandbõl érkezõ Annette Lowman. Szombat este csak az övé
és kísérõié lesz a színpad. Mûsorukban a világ túlsó felérõl ho-
zott dallamokat adják át a hallgatóknak. A következõ felállásban
lépnek föl: Annette Lowman – ének; Vukán György – zongora;
Peczek Lakatos Krisztián – basszusgitár; Balázs Elemér – dob.

Május 19-én, vasárnap 19.30 órától: Abbahagyni a csú-
cson. A fesztivál utolsó napján a Balázs Elemér Group új felállás-
ban lép színpadra: Szõke Nikoletta – ének; Szakonyi Milán –
ének; Komjáti Áron – gitár; Peczek Lakatos Krisztián – basszus-
gitár; Balázs József – zongora; Balázs Elemér – dob.

Ezután pedig valami különleges következik. A szervezõk elve
az: ha az idei lesz a Posticum történetének utolsó dzsesszfeszti-
válja, akkor a csúcson hagyják abba. A vasárnap utolsó koncert-
je Vukán György Missa ad Dominum Christum címû produkció-
ja lesz a szerzõ és Anette Lowman elõadásában. A mû II. János
Pál pápa 1991-es magyarországi látogatására készült. Akkor a
Margit-szigeten mutatták be, szintén az amerikai énekesnõ köz-
remûködésével.

Tombolát is lehet majd venni a helyszínen, mellyel például
kétszemélyes ebédet lehet nyerni a Posticum vendéglõjében,
vagy délutáni teát baráti társaságok számára a kulturális központ
teaházában, valamint feliratos pólókat.

A koncertek mindenképpen meg lesznek tartva, akár rossz
idõben is.

Boka László Egyszólamú
kánon? – Tanulmányok és kriti-
kák címû könyvét május 6-
án, hétfõn 18 órakor mutat-
ják be a nagyváradi Partiumi
Keresztény Egyetem fõépület-
ében, az elsõ emeleti Bartók-
teremben. A kötetet méltatja
Láng Gusztáv irodalomtörté-
nész. A megjelenteket köszön-
ti és a vendégekkel beszélget:
Kordics Noémi. A kiadvány a
helyszínen kedvezményes
áron megvásárolható.

A kötet több tanulmánya be-
vallottan azzal a szemlélettel
igyekszik közelíteni az erdélyi-
ség, az erdélyi irodalom prob-
lémaköréhez, mely a minõség
jegyében született alkotások
heterogén értelmezésalakzata-
it természetesnek gondolja, a
lokálist vagy regionálist szá-
mon tartja, a provinciálist vi-
szont nem bocsátja meg, s
akár hipotetikus világirodalmi,
akár egyetemes és sajátos el-
koptatott szólamait vizsgálja, a
következetes értékelv szerinti
tájékozódást tartja csak elfo-
gadhatónak. „A magyar iroda-
lom egysége mindenekelõtt
nyelvi egység, de szellemében,
hagyományaiban, közös kultu-
rális emlékezetében is kétség-
kívül az. Nem homogeneitást,
mintsem gazdag változatossá-
got és értékszemléletbeli vál-
tozatosságot lehet értenünk
egysége alatt” – olvasható a
könyv bevezetõjében. A szerzõ
vissza-visszatér egyik központi

kutatási területéhez, Sütõ And-
rás életmûvéhez és az ehhez
kapcsolódó polemikus témakö-
rökhöz, de elsõdlegesen kano-
nikus modellek, eszmecserék
és irodalmi viták átfogó bemu-
tatására vállalkozik. A kötetbe-
li árnyalt elemzések és a ter-
mékeny kétely szólamai a kor-
társ kritikai kitekintésekben is
megmutatkoznak, amint a
könyv második részében Ko-
vács András Ferenc költésze-
te, Papp Sándor Zsigmond új
nagyregénye, Szilágyi Júlia
esszéírói munkássága, Kántor
Lajos és Miklós Ágnes Kata
szintén erdélyi irodalommal és
erdélyiséggel foglalkozó érte-
kezõ mûvei kerülnek kritikai
górcsõ alá. Ez az erdélyiség –
mondja épp a szerzõ – amolyan
gazdagító szín, de semmiképp
sem elhatároló jegy.
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Egyszólamú kánon

Monumentális elõadást játszanak Nagyváradon 
a debreceni Csokonai Színház színészei és vendégmûvészei.
Madách Imre legismertebb alkotását, nagylélegzetû drámai
költeményét, Az ember tragédiáját Vidnyánszky Attila
rendezte.

A szerzõ felvétele   


