
csony, hogy így már Natasa beszéli le a
megtisztulásnak szánt lépésről. Marad a
másik lehetőség: Andrej fogadja el
kinevezését a tröszt élére, és mutassa meg,
hogy van benne alkotó fantázia, tudja a
dolgokat másképp is csinálni, mint eddig.
Ismét Natasa az, aki reálisan méri fel a
viszonyokat: Andrej ugyanolyan
függőségben maradna szintén feljebb
lépett főnökétől, eddigi rossz szellemétől,
mint korábban, beosztottaitól sem
szabadulhatna, hiszen azok a korábbi
vezér emberei, tehát meg volna kötve a
keze. Így derül ki, hogy bűnös módon
minden mindennel összefügg, az egész
megváltoztatása nélkül a legkisebb
részleten sem lehet változtatni. Gelman
eddig a pontig tökéletesen következetesen
ítél. A megtörtént tragédiában mind-két
ember vétkes, és a változtatásra is
egyaránt képtelenek. Logikus és az írói
hitelesség szempontjából is egyedül
elfogadható megoldás volna, hogy ez a két
ember saját gondolkodásmódjának fog-
lyaként élje le további életét. Gelman,
mintha megijedne ettől, a feleséget egy-
szerre csak tisztábbnak ítéli, és kimenekíti
ebből a kapcsolatból. Natasa elmegy,
otthagyja Andrejt. A közvetlen ok, ami-re
hivatkozik, merőben formális: férje nem
hajlandó maga mellé venni a tröszt-be
mint igazgatói titkárnőt, hogy élő
lelkiismeretként állandóan vigyázhasson
rá. A néző tudja, hogy ez az indok csak
látszatra elfogadható, de a lényegen az
sem változtatna semmit, ha Andrej igent
mondana a kérésre, hiszen éppen Natasa
vágta a szemébe percekkel azelőtt, hogy
az adott helyzetben csakis ugyan-azt
folytathatná, amit eddig. Akárki ül is az
előszobájában.

A feleség morális megtisztulásának fel-
csillantott lehetőségével Gelman nem zárta
rövidre az áramkört. A baj csak az, hogy a
látottak alapján a néző nem hihet e
szakítás végérvényűségében. Natasa talán
visszamegy Andrejhez néhány hét múlva,
talán nem, de önmagával szembeni
morális igénye minden valószínűség
szerint kielégítést nyert azzal, hogy most
elrohant a lakásból. Esetleg, lévén nem
csekély anyagi, életszínvonalbeli igényei,
újabb férfi után néz, akiből „embert
csinálhat". Sajnálatos módon egy cseppnyi
erőszakolt optimizmus érződik abban,
hogy egyik fél erkölcsileg különbnek
ítéltetik a másiknál, s ezt a rendezői
munka is finoman aláhúzta. A befejezés
erőtlensége mindhárom drámára jellemző.
A két igényesebb mű, Szlavkiné és
Gelmané, mintha a meg-

oldhatatlant akarná mégis megoldani;
választ kínálni olyan kérdésekre, ame-
lyekre csak a történelem fogja megadni a
választ. Valószínű, hogy Szlavkin is,
Gelman is félnek attól, hogy levonják a
maguk felállította premisszák konklúzióit.
S a rendezői munka ebben a kezükre
játszik: Korcsmáros György nagyon
megcukrozza a keserű pirulát, Iglódi
István mézet is használ, míg lengyel
György a Magasfeszültség végén csak egy
leheletnyit édesít - pontosan annyit,
amennyit maga Gelman.

A Reflektor Színpad tenyérnyi játék-tere
igen alkalmasnak mutatkozik a szintén
kamaradarab Magasfeszültség bemutatására.
Kedvez az előadásnak az is, hogy a
nézőtéren se lehetnek túl sokan. Csomós
Mari játékának intenzitása, né-ma
színpadi pillanataiban is kirajzolódó
gondolatai, pontosan követhető érzelmi
hullámzásai olyan áhítatosan feszült csen-
det teremtenek, hogy az ember a szom-
szédja felgyorsuló lélegzetvételét is hallja.
Csomós Mari drámai kifejezőerejéről nem
most győződtünk meg először, de
eszközeinek puritánsága, letisztultsága
talán még sosem ragyogott olyan erővel,
mint itt. Játéka magával ragadja Mécs
Károlyt is, aki a kezdeti merevségből
mindinkább feloldódva sokszínű, gazdag
alakítással lepi meg a nézőt, olyan színészi
tartalékokat sejtetve, amelyeknek
feltárulásához valóságos feladat, az em-
berábrázolás tényleges lehetősége szük-
ségeltetett, s mint tudjuk, ehhez éppen
saját színházában vajmi ritkán jut hozzá.

A. M. Vologyin: Öt este (Madách Színház
Kamaraszínháza)

Fordította: Nikodémusz Elli. Díszlet:
Koltai János. Jelmez: Borsi Zsuzsa. Rendező:
Korcsmáros György.

Szereplők: Nagy Anna, Gáti Oszkár,
Menszátor Magdolna, Tóth Enikő, Szered-
nyey Béla, Koltai János, Kádár Flóra, Vic-
tor Gedeon, Nagy Béla.

Víktor Szlavkin: Egy fiatalember felnőtt lánya
(Várszínház )

Fordította: Morcsányi Géza. Dramaturg:
Emődi Natália. Díszlet: Bakó József.
Jelmez: Füzy Sári. Rendező: Iglódi István
m.v.

Szereplők: Fülöp Zsigmond, Fonyó Ist-
ván, Ferenczy Csongor, Jobba Gabi, Kubik
Anna, Kassai Károly, Tahi József.

Alekszandr Gelman: Magasfeszültség (Reflektor
Színpad)

Fordította: Benedek Árpád. Díszlet, jel-
mez: Dóra Gábor. Rendező: Lengyel György.

Szereplők: Mécs Károly, Csomós Mari.

KISS ESZTER

Ibsen - mai színpadon

A Kísértetek a Várszínházban

A Kísérletek - megjelenésekor - meg-
bélyegző kritikai fogadtatásban része-sült,
erkölcstelennek, társadalmat mérgezőnek
minősítették. Támadták Ibsent, mert a
törvény és rend elleni lázadást láttak
művében, s mert a morált és a papságot - a
fennálló társadalmi berendezkedést és a
hatalmat biztosító, a társa-dalmi életet
szabályozó alapvető tényezőket - leplezte
le. Érdemes egy kicsit hosszabban idézni
Ibsennek e kritikákra reagáló leveléből,
már csak azért is, mert kiderül belőle,
hogy Ibsen ekkor már mindent tudott a
drámáról, amit tudni lehet: „Engem
akarnak felelőssé tenni azokért a
nézetekért, amelyeket a dráma egyes
alakjai hangoztatnak. Pedig nincs abban
az egész könyvben egyetlen olyan
gondolat, egyetlen olyan kijelentés sem,
amit az író számlájára lehetne írni. Min-
den effélétől őrizkedtem. Az a módszer,
amely a dráma formájának alapja, már
maga is lehetetlenné teszi, hogy az író
megnyilatkozzék a dialógusban. Az én
szándékom az volt, hogy az olvasó úgy
érezze, mintha átélt volna egy darab va-
lóságot. De semmivel nem ronthattam
volna úgy el ezt a hatást, mintha a pár-
beszédekbe írói véleményeket rakok be-le.
És otthon nálunk tán nem teszik fel rólam,
hogy elég drámaírói kritikám van ennek
belátására? (. . .) Aztán azt is mondták,
hogy a könyvem a nihilizmust hirdeti. Szó
sincs róla. Egyáltalán nem szándéka
bármit is hirdetni. Csak rámutat arra, hogy
nálunk is, másutt is, nihilizmus erjed a
felszín alatt. Es arra, hogy ennek
szükségképpen így is kell lennie." (Róma,
188z.)

De túllépve azokon a tartalmakon,
melyek Ibsen korában oly nagy felhá-
borodást váltottak ki, s oly nagy vihart
kavartak, hogy szinte nem is volt senki -
Georg Brandest és Björnsont ki-véve -, aki
el ne ítélte volna az írót, számunkra az a
kérdés érdekesebb, vajon mit mond a
Kísértetek - és általában Ibsen drámái - a ma
emberének, tartalmaz-e máig érvényes
jelentéseket, melyek indokolják színpadra
állítását? Vagy azoknak lenne igazuk, akik
szerint Ibsen jelentős volt a maga korában,
de



ma már elavult, s maga is kísértet csupán?
Én semmiképp sem osztom ezt a vé-

leményt. lbsen modernsége abból fakad,
hogy világképe egyáltalán nem volt merev,
lezárt, hanem éppen elég differenciált és
rugalmas ahhoz, hogy ne lehessen csupán
helyhez és korhoz kötni. Ibsen semmilyen
„aranyszabályt" nem állított fel, nem
hangoztatott jelszavakat, hanem éppen azt
vallotta, hogy nem szabad szabályokba
merevedve élni. Lázadt az intézményesült
erkölcs ellen, mely minden eszközt indokol
és szentesít. G. B. Shaw szerint lbsen
„eszménye" egy mindig változó, nem pedig
egy külsődleges, változatlan, mesterséges
állapot. Hogy ne a betű legyen a fontos,
hanem a szellem, ne az absztrakt törvény,
hanem az élő akarat, s az akarat mindig
változtat, szembeszegül a meglévő
normarendszer-rel.

Ibsen tehát sohasem valaminek a kép-
viselője volt műveiben, mint ahogy az
életben sem csatlakozott egyetlen párt-hoz
vagy csoportosuláshoz sem, hogy annak
szószólója legyen.

Nem véletlen például, hogy a Kísér-
tetekben és A vadkacsában két látszólag
hasonló (hazugságon alapuló emberi vi-
szonyok) szituáció a drámák kiindulási
pontja, a cselekmény kibomlása során
lbsen mégis más-más következtetésekre jut.
A Kísértetekben az igazság elhallgatása, A
vadkacsában pedig drasztikus föl-fedése
eredményez tragédiát. Ez nem jelenti azt,
hogy lbsen megcáfolná vagy
megváltoztatná korábbi felfogását és állí-
tásait. Éppen azért nem, mert a normák és
szabályok ellen küzdve sohasem állított fel
helyesnek vélt új szabályokat vagy
törvényeket. Nem esett abba a hibába, mint
Gregers Werle, hogy az illúziók
szétrombolásának rögeszméjével újabb
illúziók komikus harcosa legyen.

Ha közelebbről megnézzük az említett
két drámát, azt látjuk, hogy mind-két
műben különböző minőségű emberi
viszonyrendszert ábrázolt Ibsen, s a vi-
lágképében központi helyen álló problémát
más-más oldalról és közegben bontotta ki.
S így ugyanaz a világnézeti kérdés eltérő
viszonylatokba helyezve - akár az író
szándékától függetlenül is - divergens
irányban halad, két különböző végkifejlet
felé. (Megmutatva, hogy a fel-tétlen
alkalmazkodás és ragaszkodás az
illúziókhoz, ideálokhoz éppoly tragikus
következményekkel jár, mint felelőtlen
„megerőszakolásuk". A vadkacsában az
elemek előjelei megváltoznak, s ott ép-

Manders tiszteletes (Avar István) és Alvingné (Psota lrén) Ibsen: Kísértetek című drámájában
(Vársz ínház)

tartalmat is megkérdőjelezte. Az idegen
hatalommá duzzadt társadalmi gépezet s az
ezt. fenntartó intézményrendszer em-
berség- és kapcsolatromboló ereje ellen
lázadnak lbsen hősei.

Mrsán János vizsgarendezése is látha-
tóan erről az oldalról közelít a Kísérte-
tekhez, s így azt a jelentésréteget is rea-
lizálja, mely a leginkább alkalmas arra,
hogy mai tartalmakkal telítődjön. (Bár ezt
a pluszt leginkább Psota lrén és Avar
István összjátéka teremti meg.) Az egyé-
niségre kényszerített normák és elvárások
által eltorzított kapcsolatok, a nem valódi
viszonyok, az elidegenedés végletekig
éleződése, behatolása szinte minden
életszférába éppen napjainkban vált
fenyegető méretűvé; s az eldologiasulás, a
tényleges emberi relációk hiányából fakadó
„metafizikai félelem" beköltözött
mindennapjainkba. Ez a sokkoló félelem
sugárzik az előadásból. S erre az alap-
szintre, az embertől függetlenedett
elvárások által behálózott és irányított em-
beri kapcsolatok borzalmának
érzékeltetésére - melyek megfojtják az
egyéniséget és a szabad egyéniségből
fakadó autonóm cselekvést, az
„életörömöt" - épül a második tartalmi
szint. Mert e viszonyok feltárulása azt a
folyamatot mutatja meg, hogyan
merevülnek embernyomorító dogmává,

torzulnak manipulációvá a személytelen
eszmények; a tekintély-tisztelet
külsődleges kötelességgé, illetve
korrupcióvá, s mindez hogyan „öröklődik",
a következő nemzedékben teljes
cselekvésképtelenséget, s végül az egész
gépezet - egy egész társadalom pusztulását
okozva. De hogyan jelennek meg ezek a
viszonyok a drámában és Mrsán János
színpadán?

A Kísérletek a Hazugság története, s a
Nórához hasonlóan egy olyan társa-

pen az Igazság eszménye válik dogmává,
ahogy a Kísérletekben a Hazugságé.) lbsen
vállalta következtetéseinek látszólagos
ellentmondásosságát, ami tulajdonképpen
nem más, mint gondolkodásának és
világképének dialektikája, mely
megakadályozza, hogy pusztán XIX.
század végi „kortünet" legyen.

Ebből következik, hogy szimbólumai
sem elavultak, legföljebb csak bizonyos
jelentésrétegeik érdektelenek számunk-ra,
s ezért azok nem is funkcionálnak. De a
későbbi korszakokban - s így napjainkban
is újabb tartalmakkal töltődnek föl, mert
nem leválaszthatók a darabokról, hanem a
drámák alakzatának működését jelentik.
Ha a mai rendező vagy olvasó a drámát
azoknál a tartalmainál ragadja meg,
azokon keresztül értelmezi, melyek
„számunkra valók", a szimbólum is élni
fog. Éppen azért, mert a jelentés
átszervezésével egyben a drámai szerkezet
működését, funkcióját is módosítja.

Térjünk most át arra, hogy az lbsen-
drámáknak mely rétege szól leginkább a
mának, s a Kísérletek várszínházbeli
előadása a modern lbsent állítja-e elénk ?
Ha egészében nézzük lbsen életművét, azt
látjuk, hogy drámáinak egyik rétege az
emberi kapcsolatokról szól, s ez az a
probléma, amely a XX. századra is át-
húzódott, sőt meghatározóvá vált. Ibsen
korában, a XIX. század második felében
lett problematikussá az autonóm emberi
cselekvés, s ezáltal a drámában a tényle-
ges, döntésen alapuló tettekben megnyil-
vánuló emberi viszonyok ábrázolhatósága
kétségessé vált. Eszme és lét, egyéniség és
társadalmi státus szétválása leginkább a
drámában érződött (és fejeződött ki), a
drámai forma számára jelentett problémát,
s ez egyben a drámai



dalmat mutat, melyben fontosabb a tör-
vény és a legitim erkölcs, mint az igazság.
Ez persze együtt jár az önmegvalósítás
problémájával. Hogyan tükröződik ez az
emberi viszonyokban ? A Kísérletekben
Ibsen kettős viszonyrendszert konstruált.
A darabban senki sincs igaz, őszinte
kapcsolatban a másikkal, vagyis nem úgy
viszonyulnak egymáshoz, mint ami a
valódi viszonyuk. E kettős viszony-
rendszerben a felszín a látható, „törvé-
nyes" viszonyok formájában jelenik meg,
azaz egy státushálózatot, társadalmi
státusok kapcsolatrendszerét látjuk, amely
hordozza azt az élethazugságot, ami
egyben konzerválja is e viszonyulásokat.
A mélyben azonban egy egészen másféle
viszonyrendszer húzódik meg, a drámai
alakoknak mint egyéniségek-nek a
viszonya egymáshoz s önmaguk-hoz, ezt
azonban a felszínen lévő kapcsolathálózat
nem engedi manifesztálód-ni - bár mégis
érezzük jelenlétét.

Á cselekmény során lassanként lehám-
lanak a státusmaszkok, s ezáltal meg-
változik a viszonyrendszer is. Alvingné a
férjével szemben (miután Manders tisz-
teletes visszaküldte) a feleségstátus kö-
telességeinek megfelelően viselkedett, sőt
ezt teszi még férje halála után is (a men-
hely; Osvald illúziójának táplálása). Ám
egész életében benne élt a személyiségből
fakadó - és elfojtott - undor és megvetés
Alving iránt. Ugyanilyen szakadék van
Manders tiszteleteshez fűződő
megvalósított és valódi viszonya között.
Úgy viszonyul hozzá, mint Alving ka-
marás felesége a paphoz, holott valójában
a volt szerelme. Fiához való viszonya is
hazugságon nyugszik, a társadalmi elvá-
rásoknak megfelelően (s mert úgy érzi,
ezzel megmenti tisztaságát) belétáplálja a
hamis eszményeket és tekintélytiszte-letet,
s eközben elvész valódi kapcsolata
Osvalddal, csak lelke mélyén ápolja, ahe-
lyett, hogy realizálná. Reginával cseléd

jeként bánik, belülről mégis mostoha-
lányaként viszonyul hozzá. Viszonya ön-
magához szintén kettős, a kötelességek és
egyénisége között vergődik, de csak az
előbbit valósítja meg. S mindennek
megfelelően alakul a világhoz, a társa-
dalomhoz fűződő kapcsolata, mely a tár-
sadalmi elvárásoknak való megfelelésből
áll, ugyanakkor egyénisége nem felel meg
az elvárásoknak. De csak a
visszafordíthatatlan tragédia kifejletekor
jön rá és meri vállalni, hogy egyénisége
mást követelt volna, mint ahogyan egész
életében cselekedett. Egyetlenegyszer
próbált kitörni e szerepelvárásokból, és
próbálta meg egyéniségét érvényesíteni,
amikor megszökött férjétől. De a társa-
dalom, melyben él, nem tűri az egyéniség
önérvényesítését, sőt bűnnek tartja, ezzel
szentesítve azt a bűnt, amit Alving-né
férjével, fiával és önmagával szemben
elkövetett. Psota lrén Alvingné szerepé-
ben rendkívüli érzékenységgel és hite-
lességgel mutatja meg e viszonyok ket-
tősségét. Kétségbeesésébe vegyülő ön-
iróniája fellebbenti a fátylat valódi énjé-
ről, s olyan metakommunikációs erőteret
teremt maga körül, mellyel megcáfolja a
verbális kommunikációban tükröződő
viszonyszintet, s érezzük az elhangzó
szavak és a látott helyzet hamisságát
anélkül, hogy erre direkt utalás történne.
Partnere ebben Avar István (Manders
tiszteletes), aki túlzottan is egy-értelmű és
fölényesen magabiztos viselkedéssel,
gördülékeny játékával kelti azt az érzést,
hogy Manders begyakorolt, jól bevált
szerepet játszik. Manders tiszteletes
viszonyai is hazugságra épülnek, csak ő
mindig lefölöz magának valamit e hazug
viszonyokból, megdicsőülve erkölcsi
tisztaságának tudatában. Hazudik
önmagának és Alvingnénak is, ezzel
megtagadva kettőjük természetes, emberi
kapcsolatát. A köztük érezhető feszült
vibrálás, a sok szálon futó - hall-

ható, látható és a néma, rejtett - kom-
munikáció az egész előadást átszövi, s a
rendezés bátran él a hosszú csendekkel is,
melyek talán legtelítettebb pillanatai az
előadásnak. Psota Irén és Avar István egy-
egy félbemaradt mozdulata, elkapott
tekintetváltása sokszor többet árul el, mint
maga a dialógus. Psota Irén meg-rázó
erővel, ugyanakkor finomsággal ábrázolja
Alvingné önmagával vívott harcát is,
küzdelmét saját egyéniségével, melyet
megpróbál legyűrni; s azt a gyötrő
folyamatot, melynek során megváltozik
önmagához s így a világhoz való viszonya
is. Míg végül a kétségbeesés elég erőssé
teszi ahhoz, hogy kitörjön a hazugság
börtönéből, s eldobjon mindent, amire
egész élete épült, azért, hogy
megszabadítsa fiát, „odaadja neki a napot".
De már későn.

Regina kettőssége abban nyilvánul meg,
hogy nem valós énjeként létezik, hanem
az, akinek őt mondják. S az Alvingról
belétáplált hazugság miatt Osvald sem
tudja, hogy ki ő valójában; másnak látja
magát, mint aki, hiszen betegségéért,
bűnhődéséért önmagát okolja. Így a
hazugság révén létrejött álviszonyok
önmeghasonláshoz vezetnek, az alakoknak
bizonytalan lesz önmagukról alkotott
képük, önmagukhoz való viszonyuk is, s
az önazonosság megbomlása már valóban
a személyiség megszűnésével fenyeget. S
az emberek viszonyba lépése egymással
így válik a másik személyiségét
megsemmisítő aktussá (ahogy például ezt
Manders viselkedésé-ben látjuk
Alvingnéval szemben), ahelyett, hogy
éppen a személyiség kinyilvánításának,
kiteljesítésének aktusa volna.

A kapcsolatok és az én kongó ürességét
emeli ki a Reginát alakító Pregitzer
Fruzsina, a helyzetekhez illő simulékony
alkalmazkodást játssza el, ami még csak
nem is hat alakoskodásnak, mert saját új
„személyiségéhez" - amikor megtud-ja,
hogy kicsoda - is percek alatt ido- mul, egy
új szereplehetőségnek fogva fel a
változást. Regina megkapó termé-
szetességgel tekint eszköznek minden-kit a
maga számára - Osvaldot, Engstrandot,
Manders tiszteletest.

Osvald szerepe összetettebb; Farády
István az utolsó felvonásban nő fel Psota
Irén partnerévé. Addig némi erőltetettség,
túljátszás érződik alakításán, nem tudja
igazán átélni az önidentitás hiányának
csapdáját, valódi szenvedés helyett inkább
csak a személyiség ürességét mutatja meg.
Raksányi Gellért mértéktartóan formálja
meg Engstrand szerepét,

Osvald (Farády István) és Alvingné (Psota lrén) Ibsen drámájában (Iklády László felvételei)



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.

Ibsen: Kísértetek (Várszínház)
Fordította: Hajdú Henrik. Rendező:

Mrsán János f. h. A rendező munkatársa:
Károlyi lrén. Dramaturg: Bereczky Erzsébet,
Jelmez: Füzy Sári. Zeneszerző: Mártha István.
Díszlettervező: Csikós Attila. Zenei vezető:
Simon Zoltán.

Szereplők: Psota Irén, Avar István, Fará-
dy István, Raksányi Gellért, Pregitzer Fru-
zsina.

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


