
nem törekszik a figura önállósítására,
hanem a többi szereplő - főként Manders
tiszteletes - jellemvonásait, tartalmait
segíti kiemelni.

Az említett skizofrén viszonyok érzé-
keltetése ad kettős jelentést a szimbólu-
moknak is az előadásban. Psota lrén úgy
játssza el Alvingnét, hogy a menhely tar-
talmait is ironizálja. Mert megmutatja
Alvingné egyéniségének hajlamát a ra-
dikális lázadásra, de azt is érezteti Man-
ders tiszteleteshez való kapcsolatában és
magányos gyötrődéseiben, saját énjével
viaskodva, hogy a tekintély detronizálását
és az én fölé helyezését bűntudat nélkül
nem tudja megtenni. A menhely
létesítésével is a bűntudattól akar meg-
szabadulni, hogy végre megszabaduljon a
benne élő kísértettől is. H. J. Weigand
lbsenről szóló könyvében találó hason-
lattal érzékelteti a menhelyszimbólum
iróniáját, miszerint Alvingnénak ez a tette
(a menhely alapítása) olyan irracionális,
mint egy állítólagos ateista áldozata a
lerombolt bálványnak. Igy a menhely
kettős értelemben is a hazugság szimbó-
lumává válik.

Á kezdetben kissé lassú ritmusú elő-
adás a menhely leégésétől kezdve felível, s
fokozza a hatást, hogy az igazság nem
„napvilágra" kerül, hanem a tűz nyo-
masztó, mindent elborító vörös fényétől
megvilágítva lepleződik le. Á színpadon az
egyes helyzetekkel összekapcsolt fény-
játékok erősítik a viszonyok és szimbó-
lumok ambivalenciájának érzését. Á
fénnyel egyaránt lehet elrejteni és keres-
ni, az egyik hős a fényre vár, a másik
menekül tőle; a sötétség pedig börtön és
menedék is lehet. Ezeket a hatásokat
fokozza Csikós Attila jelzésszerű díszlete: a
nyomasztó, jeges hegycsúcsok, a sötét
erdő (a színpadon körbefutó drapériával
jelezve) elfogja az életet adó, de a lelep-
lező fényt is, bebörtönöz és elrejt egy-
szerre. A polgári szobabelsőt felvázoló
néhány bútordarab pedig csupán beha-
tárolja azt a teret, melyet a szereplők
sokszálú viszonyai koncentrálnak és ala-
kítanak.
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BÁNYAI GÁBOR

Megtalálni a fellelhetőt

Az Elveszett paradicsom a
Népszínházban

Megalakulása óta vitatott a Népszínház
helyzete ,színházi struktúránkban. 1978-
ban az Állami Déryné és a Huszonötödik
Színház összevonásakor a Népszín-ház
csupán különböző, egymással alig
összefüggő színházak gyűjtőneve volt, az
exkluzív Várszínház és az utazó társulatok
fővárosi székhelye, a Józsefvárosi Színház
között nem volt lényeges szellemi és
művészi kapcsolat. A Népszín-ház
művészi vezetésében többször is beállott
változások nyomán sem tisztázódott, mi
legyen a feladatuk, milyen műsorpolitikát
folytassanak a társulatok. Új helyzet
következett be tavaly, amikor a
Népszínház társulata kettévált, egy részét
a Nemzeti Színházhoz csatolták, a másik -
lényegében az utazó
társulatból egy új struktúrájú színház jött
létre. Az új struktúra ugyan lényegét
tekintve sokban hasonlít a hajdani Déryné
Színházéhoz, ám megnövekedett a
Józsefvárosi Színház szerepe, az utazó
társulatok rendszeresen játszanak a
fővárosban is, és műsorpolitikájában,
művészi színvonalában egy sajátos profilú
színház körvonalait igyekeznek meg-
teremteni a színház új vezetői.

A SZÍNHÁZ 1983/3. számában Róna
Katalin írt összefoglaló elemzést a Nép-
színház idei első négy bemutatójáról. A
szétválás következtében létrejött helyzetet
így jellemezte: „A Nemzeti Szín-ház
magához vette a Várszínházat és a társulat
rangosabbnak tartott felét, ugyanakkor
meghagyta a Józsefvárosi Színháznak és
az utazó társulatoknak a jól csengő
elnevezést." Majd föltett né-hány
alapkérdést: kiknek játszik ez a színház,
milyen körülmények között készülnek és
kerülnek színpadra előadásai. Erre nem
adhatott választ a négy előadás, és így a
summázat ennyi maradt: „Nemcsak az
előadások színvonalát kellene emelni,
hanem jó lenne az avíttság helyébe új,
mai, világunkról szóló műveket is
kiválasztani, és valami-féle határozott
karaktert adni végre a Népszínháznak."

Talán éppen e felé tett lépést a
Népszínház legutóbbi darab-választásával,
Sarkadi Elveszett paradicsomával.
Ugyanakkor ez a darabválasz

tás azt is tükrözi: a Népszínház nem az
újítást tekinti elsőrendű feladatának, ha-
nem az értékőrzést. Nem a meghökkentés
és a felfedezés a célja, hanem a szó jó
értelmében vett közművelés és
újrafelfedezés.

Meczner János rendezésében Sarkadi
Imre Elveszett paradicsom című színműve
vendégművészek nélkül került szín-padra,
azzal a cseppet sem lebecsülendő okkal,
hogy még mindig kevesen ismerik ezt a
darabot, a mai magyar dráma-irodalom
bizonyítottan egyik legjobb művét.

Csányi Árpád a keskeny színpadra szél-
tében jól tagolt játékteret teremtett.
Díszlete nem lép ki a realista-naturalista
konvenciókból, de nem is ez a funkciója.
Hangulati egységében hat inkább.
Meczner János rendezése sem arra
törekszik, hogy filozófiai mélységek felé
vezesse nézőit. Realista, átélhető játékot
hoz létre, lehetővé téve a magatar-
tástípusokkal való azonosulást vagy épp
azok elutasítását. Ennek pedig az egész
darab értelmezésére kiható pozitív
következményei vannak.

Mindjárt elsőül az öreg Sebők alakjá-
ban. Szigeti Géza pályájának kiemelkedő
állomása ez a figura. Nem az öregség és a
bölcsesség esszenciáját mutat-ja föl.
Általában azt szoktuk meg, hogy Sebők
figuráját a színpadon olyan embernek
lássuk, aki már túl van mindenen, s ebből
a pozícióból érti meg vagy ítéli el az
embereket, történéseket. Szigeti Géza a
tennivágyást és annak szemérmes
elrejtését teszi meg legfőbb mo-
tivációnak. Ez a Sebők nem öreg, aki
pótcselekvésként eszkábál kaptárat vagy
foglalkozik a növényekkel. Aktív részese
az életnek, és nem hajlandó megérteni,
hogy valaki hajlandó legyen ön-ként
lemondani erről a részvételről. Éppen
ezért fiával való konfliktusa is előbb
kezdődik ebben az előadásban a szo-
kottnál. Még mit sem tudunk Zoltán
jövetelének igazi okairól, amikor már
érezzük, hogy apa és fiú között súlyos
ellentétek feszülnek. Sebők a cselekvés
megszállottja, Zoltán a cselekvés kiáb-
rándultja. Csak a szeretet lehet közös
nevezőjük. Csakhogy Meczner szerint az
idősebb Sebők általában rosszul választja
meg ennek a szeretetnek a formáját.
Akkor megértő, amikor ellenkeznie
kellene és akkor türelmetlen, ami-kor a
belátás segíthetne csak. Mindez nem
csökkenti rokonszenvünket Sebők



iránt. Csak helyreállítja a színmű helyes
arányait. Az apostolból és az ark-
angyalból is hús-vér embert formái.

Ugyanígy emeli valóságossá Mira
alakját az előadás. Zubor Ágnes színészi
habitusa nem egyértelműen az ártatlan,
naiv, tiszta szűz képzetét sugallja. Az ő
Mirája megélt és megért már dolgokat.
Tudja, hogy mit tesz. Tudatosan
cselekszik. Nem mártírként és nem
önfeláldozásból. Vállalt sorsként inkább.
Ő is szereti Zoltánt, akárcsak az apja - de
ő mindig jókor és jól találja el ennek a
szeretetnek a hangnemét. Persze
könnyebb a dolga: a szerelem intenzitása
csakúgy az ő pártján áll eb-ben a
vetélkedésben, mint kevesebb ta-
pasztalata, kisebb arányú keserűsége.
Zubor Ágnes jól érzékelteti, hogy a
Zoltán megmentéséért folytatott harc
nemcsak Zoltánnal magával folyik, ha-
nem Sebők és közte is. Közös érdekük,
hogy Zoltán kilábaljon a bajból - de mert
másként és más eszközökkel akarják ezt
elérni, egymással is szembekerülnek.
Időszerű problémája ez valamennyi-
ünknek.

Ettől a kettős konfliktustól egyszeri-ben
izgalmasabbá válik a darab alap-helyzete.
Mert nemcsak Zoltánról van immár szó.
Hanem általában a társas
kapcsolatainkról. Így azután az előadás
legjobb perceivé válhatnak azok az
egyébként íróilag elnagyolt jelenetek is,
melyek a Sebők család egész együttesét
mutatják be. Sebők ilyenkor sem bújhat
ki saját bőréből: reakciói a különféle
családi problémákra ugyanazt a beszűkült
horizontú szeretetet példázzák, mint
Zoltánhoz való viszonya. Lányának,
menyének csúfolódó megjegyzései ezért
ebben az előadásban felerősödnek.
lgazságtartalmuk lesz a szemérmes
autokrácia elleni lázadozásoknak.

Meczner ezt a hatást azzal is fokozza,
hogy fölerősíti a darab humorát. Éva
tragikomikus szólói (Korompay Vali
példás fegyelemmel érzékelteti a polgári
feleség kényszerű szajhaságának
iróniáját, igaz, görcsössége mögül gyak-
ran kihallatszik a rendezői instrukció),
Klári beolvadó szürkeségének bohózata
(Várnagy Kati visszafogottan, néhány
mondattal is képes maradandóan megraj-
zolni egy végleg elrontott fölösleges éle-
tet), Jóska gyűrött slemilsége (Szőke Pál
éppen a megengedhető határig ellendülő
harsánysága szellemes színészi meg-
oldás), Gábor egykedvű cinizmusának
beletörődő poénkodásai (Dombóvári
Ferencnek sikerül ebben a panoptikum-
ban leginkább egyénítenie figuráját, ő
nem szerepet játszik, hanem sorsot él
meg), János kék öltönyös, vörös nyak-
kendős káderjének lapos közhelyei (Nyer-
ges Ferenc hangsúlyozottan a bohózat
felé közelíti a figurát, s ezzel hitelt és ro-
konszenvet biztosít neki) - nos, mind-
ezek a csendes vagy hangos minitragé-
diák olyan hétköznapi irónia fényében
tükröződnek, ami képes kiemelni a Se-
bők-Zoltán-Mira háromszöget a pitiáner
valóságból, anélkül, hogy filozofikusan
emberfelettivé párolná őket. Szokatlan
hangvétel ez a Sarkadi-mű eseté-ben. De
egyrészt jobban átélhetővé teszi a valódi
drámát, másrészt több fogódzót ad a
Sarkadi-életműben nem bennfentes
nézőknek.

A közegnek ez a plasztikus megrajzo-
lása Zoltán alakjára is kihat. Dóczi János
nem a cinikus, mindenből kiábrándult
intellektust állítja a középpontba. Az ő
Zoltánja még gyerek, aki rossz játékokba
keveredett. (Testvére, Gábor, valóban
cinikus. És telhetetlen. Csak nem
látványosan, ezért vele nem is foglal-
koznak.) Zoltán az életet akarja mindig
választani, vagy ha az nincs, hát leg-

alább annak a látszatát. Ezt jelentik szá-
mára a nők is, az ital is. És Mira ezt veszi
észre benne. Ezért tud rá hatni. Dóczi
János remekül érzékelteti Zoltán teljes
vértezetlenségét a külső burok mögött:
amilyen „tehetségtelenül" évődik
sógornőjével, amilyen görcsös sietséggel
iszik, hogy alkoholista látszatot keltsen,
amilyen flegmának igyekszik látszani
először Mira előtt is - ezek színészi
telitalálatok. Két dologgal azonban adós
marad ő is, a rendező is.

Az egyik: nem derül ki igazán alakí-
tásából Zoltán minőségi különbözősége.
Becsületszóra elhisszük, hogy Zoltán
káprázatos tehetségű orvos, akinek agya
tiszteletre méltó, ezért szorulnak háttér-be
a család többi tagjai - de csak becsü-
letszóra hisszük. Az nem derül ki igazán
Dóczi alakításából, hogy ennek az em-
bernek fontos a hivatása. (Paradox módon
ez elsősorban a színész mozdulatai
ügyetlenségének számlájára írható.)

A másik: Mira elutazása után nem elég
erőteljes a váltás Dóczi alakításában. Csak
nyomaiban érzékelhető, hogy meg-történt
a megváltás, hogy Zoltán immár valóban
hisz a megtisztulás lehetőségé-ben. Az
elveszett paradicsomban ott-hon érezte
magát - a megtalált lehetőség hatása nem
ilyen egyértelmű. Pedig a szándék
érezhető, nyilvánvaló tehát, hogy nem
koncepcionális meggondolásokról, hanem
hiányosságról van szó.

Az okokat persze nehéz föltárni. Van-
nak az előadásnak olyan ügyetlenségei,
amelyeket megmagyarázhatónak vélek.
Ilyen például Mira öltöztetése, ahol a kü-
lönben jó munkát végző Füzy Sári a
tisztaság -fehér színkonvenciójából indul
ki, nem véve figyelembe a színésznő
adottságait. Vagy a világítás: a mélység
nélküli színpad lehetetlenné teszi a gé-
genes világítást, s ezért kiemelő fejgé-
pezés sablonjaiba kényszerül a rendező.

A színészi játék hiányosságait nem ilyen
egyszerű magyarázni. Mindeneset-re nem
képességekről vagy szereposztási
tévedésekről van szó. Inkább egy sajátos
görcsről, ami a bizonyítási vágyból és a
„rutintalanságból" fakad. Talán csak
főiskolás vizsgaelőadáson láttam olyan
drukkal színpadra lépni színészeket, mint
ebben az előadásban.

Nincs könnyű helyzetben a Népszín-ház.
Mindenki mást vár tőle. Úgy tűnik, a
legjobb válaszon törik a fejüket:
közönségükre figyelnek, amelyet
„nevelhető" felnőtteknek ismernek el. A
V o -

nó lgnác és az Elveszett paradicsom ezen az
úton indult el.

Zubor Ágnes (Mira) és Galán Gáza (Zoltán) Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom című drámájában
(Józsefvárosi Színház) (MTI fotó, Tóth István felv.)


