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Modelldráma
tíz szereplőre

Az ember tragédiája Szolnokon

Az 1980 -81-es évadban egyszerre több
színház műsorán szerepel Madách remek-
műve. Októberben a szolnoki Szigligeti
Színház mutatta be, december végén lesz a
Madách Színház premierje, s a
közeljövőben várható a pécsieké.
Tudomásunk szerint más színházak is
foglalkoznak a mű színre vitelével.

Főrendezői hitvallásnak, művészi
programnak tekinthető az, hogy Paál Ist-
ván és az új vezetésű szolnoki Szigligeti
Színház éppen A z ember tragédiájával
kezdte a szezont. Ez nem csupán a maxi-
málisan igényes darabválasztásban, sok-
kal inkább a kísérletező, a hagyományo-
kat átértékelő, a klasszikus mű korszerű
kifejezési eszközökkel történő meg-
közelítésében fejeződik ki. Paál István
Tragédia-értelmezése és megvalósítása
szakít a hazánkban hagyományos vala-
mennyi interpretációs variánssal, s meg-
próbálja úgy olvasni és láttatni a drámát,
ahogy ez természetes mondjuk egy
Shakespeare vagy más nem magyar
klasszikus esetében, vagy ahogy ezt a
darabot a külföldi rendezők látják, azaz
elfogódottság és a múlt iránti feltétlen
tisztelet nélkül.

Bevallottan nagy hatással voltak a
rendezőre a szovjet színházak többek
között Magyarországon is látott Tragédia-
előadásai, már ami ezeknek a kon-
cepcióját, műmegközelítését illeti. Az a
szemléletmód, ahogy ezek a színházak
kezelték a szöveget, a szituációkat, ahogy
- természetszerűleg - nem befolyásolta
őket a mű magyar előadástörté-nete, a
dráma körüli majd ' másfél év-százados
filológiai-filozófiai - és nem ritkán
közvetlen politikai - viták története,
ahogy valódi drámának tekintették, amely
nemcsak filozófiai példázat, hanem a
mának a máról szóló, tág értelemben vett
aktuális színpadi mű.

Paál egy társadalmi modelldrámát lát a

Tragédiában, részben ennek érvényre
juttatása szabta meg a magyar gyakor-
latban szokatlanul erőteljes szöveghúzá-
sokat. A szöveg teljes terjedelmében
szinte soha nem hangzott el magyar
színpadon, s érdekes képet kapnánk, ha

végigkísérnénk, ki mikor, miért és mit
hagyott el a darabból, gyakran csaknem
felére kurtítva az eredeti művet. Hol a
technikai lehetőségek, hol az ideológiai,
vallási, politikai meggondolások, hol
mindkettő határozta meg azt, hogy
mennyire kurtították meg a szöveget, és
mely jelenetek, jelenetrészek vagy
mondatok maradtak ki. Természetesen
minden olyan durva beavatkozás, amely-
nek áldozatául esik egy vagy több jelenet
- előszeretettel hagyták el az Űr- és a
Falanszter-színeket, alaposan megrövidí-
tették a párizsit és a londonit, össze-
vonták a Kepler-jeleneteket stb. a mű
egészét, mondandóját csorbítja meg
végzetesen.

Paál és a dramaturg Magyar Fruzsina
értő kézzel és következetesen végezte el a
tetemes mennyiségű húzást. Egyrészt
megtisztították a szöveget a retorikus
részletektől, másrészt a mű lényegéből
logikusan kibontható koncepció szöveg-
beli megjelenítésére koncentráltak, har-
madrészt gondosan ügyeltek arra, hogy a
mű cselekményvezetése, gondolatisága,
mondandója sehol se szenvedjen csorbát,
azaz a szöveggondozás ne hamisítsa meg a
mű egészét, de belső arányait sem,
negyedsorban figyelemmel voltak a dráma
nagy közismertségére. (A húzás pontosan
követhető a színház és a Verseghy
Könyvtár által közösen kiadott műhely-
könyvben!) A dramaturgiai beavatkozás
következtében némileg szegényedett a
darab textusa, a jelenetek szikárabbak, a
cselekmény kibontása célratörőbb lett. A
beavatkozás jogossá-gát azonban végül is
a koncepció igazának és a művészi
megvalósítás hitelének kell igazolnia.

Melyek e koncepció sarkalatos pontjai?
Mindenekelőtt a szolnoki színház
műmegközelítése nem veti fel a hagyo-
mányos dilemmát optimista vagy pesz-
szimista mű-e a Tragédia Nem azért nem
veti föl, mert nem hangzik el az oly sokak
által értelmezett utolsó mondat, hanem
azért, mert az előadás szemlélete
alapvetően emberpárti és dialektikus. Nem
az isten vagy valami más meg-foghatatlan
és misztikus ködbe burkolódzó lény áll
szemben az emberrel, nem a bukott angyal
harcol az istennel az emberért vagy az
emberrel az isten ellenében, hanem emberi
- ezen belül egyéni-közösségi -, sőt
társadalmi viszonyok, szituációk jelennek
meg a szín-padon.

De ezek a viszonyok és szituációk
lényegében véve egy modellkísérletben

belül élnek, éppen ezért furcsa kettősség
jön létre: miközben humanizálódott a
darab alapkonfliktusa, egyben sterilizá-
lódott is, elvontabb, képletszerűbb és
illusztráló lett.

Ebben a felfogásban mindössze tíz
szereplője van az előadásnak, ebből
négynek van kitüntetett szerepe: Ádám-
nak, Évának, Lucifernek és az Úrnak. Az
alaphelyzet, amelyből kiteljesedik az
előadás, a következő: az Úr és arkangyalai
egy jól-rosszul működő szervezetként
funkcionálnak, amelyből ki-lóg egyvalaki,
az önállóan gondolkodó, mindig mást és
máshogyan akaró Lucifer. Amikor
kiéleződik az Úr és Lucifer közötti
ellentét, egy szervezet és egy entellektüel,
egy értelmiségi között alakul ki a
feszültség, s a következőkben végig egy
szervezet áll szemben Lucifer-rel. Ennek
az alapgondolatnak mint a dráma
magvának felfedezése és kibontása
kétségkívül ízig-vérig maivá teszi ezt a
Tragédia-koncepciót. A történelmi
színekben az Úr és arkangyalai bújnak
bele a jelenetek szereplőinek bőrébe,
hangsúlyozva, hogy a konfliktus más és
más formában megjelenő, mindig más
manipulációs technikával folyó, de lé-
nyegét tekintve konstans voltát. Ebben a
küzdelemben - vélhetnénk - csupán tárgy
lehet az emberpár, de a rendező elkerülte
ezt a leegyszerűsítő képletet, és a
történelmi színek során egyre közelebb
kerül egymáshoz Lucifer meg Ádám és
Éva, egyre inkább kiderül, hogy közös a
sorsuk, harcukat együtt kell megvívniuk.
Az előadás záróképe ezt a sokszorosan
összetett viszonyt, a harc meg nem
szűntét, a konfliktus újra-és újraszületését
és a végigharcolás szükségességét
együttesen sugallja.

Az előadás gondolati magja legponto-
sabban az első három és az utolsó szín-
ben fogalmazódik meg, kevésbé a tör-
ténelmi színekben. Ennek egyik oka
dramaturgiai. A tömörítés következtében
ugyanis jórészt csak a jelenetek lényegét
kifejező fő konfliktusok maradtak meg,
ettől a jelenetek némiképpen vázlatosak
lettek és nivellálódtak. A szereplők
energiáját leginkább az események
követhető megjelenítése köti le, s kevés az
utalás - játékban, stiláris váltásban - a
Lucifer és a szervezet alap-konfliktusára.
Ez az alapkonfliktus különben is a maga
tisztaságában tulajdonképpen csak a
keretszínekben jelenik meg.

A másik ok viszont a művészi meg-
valósításban keresendő. A rendező ál-



tal tervezett díszlet egyszerre kifejezője a
koncepció lényegének, és sok szem-
pontból gátja az interpretálásnak. A szín-
padot három oldalról körülvevő, magas,
szimmetrikus, sötétszürke, kétszintes, az
alsón ajtók, a felsőn ablakok sorával
tagolt, kétoldalt lépcsőn megközelíthető,
körbefutó erkéllyel ellátott, középen hátul
lépcsős emelvénnyel megmagasított, az
emelvény fölött fénylő rozettával
rendelkező építmény a díszlet. A ro-
zettából állandóan a közönség szemébe
világító fényen kívül az ajtókon és abla-
kokon át - fényutcaszerűen - reflektorok
világítanak be, illetve időnként közepes
totál fényt is kap felülről a szín-pad. Ez a
zárt és steril környezet jól kifejezi a játék
laboratóriumjellegét, ugyanakkor
nyomasztóan lehangoló látványt nyújt, s
jó pár szín eljátszására alkalmatlan.

Az ilyen példázat jellegű művek elő-
adásában különösen érvényesülnie kell
annak, hogy minden összetevő egyszerre
és együtt fejezze ki a mű többrétegűségét,
tehát a díszlet is egyszerre feleljen meg a
kísérleti szituáció érzékeltetésé-nek, és
fejezze ki stilárisan, hangulatilag vagy
más módon az egyes történelmi színek
lényegét. Kitűnően funkcionál a díszlet
és a tér az első és utolsó szín-ben vagy a
Kepler- és a Falanszter-jelenetekben, de a
többiben több-kevesebb
kompromisszumra kényszeríti a társu

latot. Hogy másra ne utaljak, az ajtókon
bevágó fények kijelölik - a cselekmény
követését is károsan befolyásoló módon
alulvilágított - színpadon a szereplők
elhelyezkedését, s ez főleg a történelmi
színek némelyikénél a darab el-len
munkáló kényszeredett mozgást, pózokat,
egyszóval kimódoltságot eredményez.

Ebben a térben kell a tíz színésznek
felidéznie Az ember tragédiáját, éreztetve a
mű univerzumát. Ez többszörösen erőt
próbáló feladat. Az szinte mellékesnek
tűnik, hogy fizikailag jó kondícióban,
minden előadásra teljes frisseségükben
levő színészek szükségesek ahhoz, hogy
az állandó szerepváltásokkal élő és
sokmozgásos előadást végig bírják erővel
és energiával. Sokkal fontosabb az, hogy
ehhez a koncepcióhoz tíz, minden
szempontból kitűnő színészre van
szükség. Itt nincsen fő- és mellék-szerep,
itt mind a tízüknek együtt kell tartaniuk
az előadás nem kis terhét, ez vérbeli
együttesjátékot kíván, s az igazi
ensemble-játékhoz kellenek az igazán
nagy egyéniségek. Ha valamiben, úgy
ebben - mármint a maximális intenzitású
színészi jelenlét szükségességében -
fedezhető fel némi, a rendező által dekla-
rált rokonság Grotowski hajdani elő-
adásaival.

Tudva és elfogadva, hogy a színház
átgondolt társulatépítő tevékenységé-

nek fontos állomása ez az előadás, hogy a
színház rendezői a lehetőségeken belül
tudatosan törekszenek az azonos cél
érdekében együtt munkálkodni hajlandók
szilárd magvának kialakítására, hogy ez a
fajta játékmód esetében kiemelkedően
fontos a közös ügyben való hit, s ezek a
szempontok alapvetően meg-határozták a
színészválasztást, mégis a jelen
pillanatban a szokatlanul nagy fel-adat
meghaladta a társulat teljesítő-képességét.

Különös módon nyilvánul ez meg a két
szemben álló figura alakítója eseté-ben.
Ivánka Csaba alkata, habitusa alapján
ideális Lucifer ebben a koncepcióban,
természetesen nem a szokásos intrikus,
hanem esendő értelmiségi, akinek nincs
más fegyvere, mint a józan érvelés, a szó,
s aki igyekszik lábon maradni ebben a
harcban. Igen ám, de a figura
meggyöngítése átcsap egy kritikus ponton,
és több jelenetben már kevés-nek bizonyul
a színész intenzitása, emiatt
jóvátehetetlenül felborul a konstrukció
belső egyensúlya, eltolódnak a jelenetek
súlypontjai. Ebben persze ludas a
dramaturg és a rendező is, mert Lucifer
szövegéből igen sokat húztak, s emiatt is
sokszor és hosszan hagyják a színészt
akció nélkül a színpadon. Ezt egy Ivánka
Csabánál sokszorta rutinosabb színész is
nehezen tudná ellensúlyozni egymaga.

Nagy Zoltán a színház egyik legsok-
oldalúbb művésze, akinek - különösen,
amikor az Úr ténylegesen Úr mivoltában
van jelen - kitűnő jelenetei vannak.
Emberi hangú és indulatú figurája revelá-
ció a szerep történetében. A koncepció-
nak megfelelően nagyszerűen érzékelte-ti,
hogy ez az Úr egy a többi azonos ruhájú,
azonos tartású figura között, s az, hogy
éppen ő került az Úr posztjára, merőben
véletlennek is tekinthető. Nagy Zoltán
mindig jelzi, hogy a szerep és az ember
két minőség, de ez a két minőség gyakran
úgy egybemosódik, hogy nem lehet tudni,
hol kezdődik az egyik, és hol végződik a
másik. Ám a történelmi színekben újabb
csavarásra lenne szükség, a sok-sok
felvett szerepben három réteget kellene
ábrázolni, s itt már egysíkúvá válik az
alakítása. Ez vonatkozik az arkangyalok
többségére is. Ez megint csak elsősorban
rendezői kérdés, és összefügg a már
említett többrétegűséggel. Nem elegendő
csak és kizárólag a kísérletréteg
alaphangját megszólaltatni, a színenként
változó felhangokat is hallatni kell.

Az ember tragédiája Szolnokon. Jelenet a londoni színből (Falvay Klára és Nagy Zoltán)



Évának ebben a felfogásban Ádámmal
egyenrangúan fontos szerepe van, e
megnövekedett funkcióhoz képest érez-ni
néhol megoldatlannak és kiérleletlen-nek
Szoboszlai Éva alakítását. A darab már
említett erőviszony-eltolódásának
nemcsak a Lucifer-Úr viszony helyenkénti
elnagyoltsága az oka, hanem az is, hogy a
legerősebb színészi jelenléttel Nagy
Sándor Tamás bír, így az ő Ádámja
akaratlanul is újra meg újra az előadás
középpontjába kerül, s a színészi
intenzitáskülönbségek hullámzása ritkán
van szinkronban a darab belső
lüktetésével. Egyébként Nagy Sándor
Tamás az, aki végig bírja energiával a
szerepet, és viszonylag az ő szövegét lehet
legtisztábban érteni.

Az utolsó színben a díszletépítmény
emeleti karzatán, középen áll az Úr, s a
műfüves (!) színpadpadlóra egymás után
fekszenek le az Urat dicsőítő arkangyalok,
akár a lengyel templomok hivői, kitárt
karokkal, keresztet formálva. Lucifer a
jobb oldali lépcsőn állva vitázik az Úrral,
miközben Ádám és Éva

a nézőknek háttal, az Úrral szemben, a
színpad közepén térdel. Félig egymás-hoz,
félig a nézőtér felé fordulva, meg-
világosodva és beletörődve, kétségbe-esve
és daccal mondják el utolsó mondataikat -
„Ah, értem a dalt, hála Istenemnek!
Gyanítom én is, és fogom követni. Csak
az a Vég! Csak azt tudnám feledni!" -,
majd ők is az angyalok közé feküsznek.
Lerohan Lucifer, és szótlanul próbálja
felrángatni Ádámot és Évát, de azok újra
meg újra visszahanyatlanak a földre.
Kettejüket egyszerre akarja felhúzni, de
maga is közéjük zuhan, erőlködve felkel,
és folytatja harcát az ember-pár
felemeléséért, miközben az Úr egy-
kedvűen, kissé gúnyosan szemléli erő-
feszítéseit. Lassan leereszkedik a vas-
függöny. Ennek a képnek a kidolgo-
zottsága és hallatlan ereje, sokértelműsége
teszi a nézőt az egész iránt még
igényesebbé, s ehhez viszonyítva fogal-
mazódhatnak meg a z említett kifogások
is.

A szolnoki Szigligeti Színház előadása
mindenképpen hallatlanul jelentős állo-
más A z ember tragédiája előadástörténeté

ben. Úttörő kísérlet a műre évtizedek óta
rárakódott értelmezési és előadási
sémáktól, megszokásoktól, nem mindig
szerencsés hagyományoktól való el-
szakadásra, példa - ha nem is minden-ben
egyenletes szinten megoldott is! az író
valóság- és korprobléma-ábrázoló
szándékához, a mű lényegéhez hű, mégis
a mai ember életérzéséhez hangolt újra-
értelmezésre és művészi újrafogalmazásra.
Az előadás merész, de szellemében csak
követésre ajánlható kihívás a drámát
előadni akaró rendezőknek, a kri-
tikusoknak s mindazoknak, akiket izgat a

Tragédia színrevitelének máig megoldatlan
problematikája.

Madách Imre: A z ember tragédiája (szolnoki
Szigligeti Színház)

Rendező és a játéktér tervezője: Paál István.
Dramaturg és a rendező munkatársa: Magyar
Fruzsina. Jelmeztervező: Vágó Nelly.
Szcenikus: Varga György.

Szereplők: Nagy Zoltán, Ivánka Csaba,
Nagy Sándor Tamás, Szoboszlai Éva, Bár-
dos Margit, Falvay Klára, Lengyel István,
Pogány György, Somody Kálmán, Varga
Károly.

A szolnoki Tragédia-előadás záróképe (MTI fotó - Ilovszky Béla felvételei)


