tan megformált jellegzetesség. Az már a
rendezői megoldás vitathatósága, hogy a
szövegben szereplő lekopaszítás helyett
Berenice csak leakasztja hosszú tincseit,
és egy rövid hajú parókát visel az előadás
további részében - ez azért zavaró, mert
mindvégig a kopaszságáról beszélnek.
Ugyanilyen zavaró mozzanat a kisfiú
szerepeltetésének
megoldása.
Spiró
egyetlen szereplőt hagyott el az eredetiből
: Mária kisfiát. Ruszt vissza-állította őt
abban az értelemben, hogy (bár szövege
nincs) élő alakkal jelenítteti meg az éhező,
majd üstben megfőzött és felfalt
gyermeket. De miért van erre szükség?
Hiszen a megfőzés és a szét-darabolás
úgyis csak jelképesen jelezhető - miként a
Máriát játszó Császár Gyöngyi az egész
szerepet légiessé teszi, a realitásból az
álomszerű felé emeli el. S csak zavarólag
hat a késő estében egy négy-öt éves
kisgyerek kíváncsi tekingetése a nézők
homályába. Ez a rendezői megoldás a
sokkolás helyett beleszürkíti a jelenetet az
„éhezők" szürkeségébe.
Nemcsák Károly Florusként hitelesen
mutatja fel a figura cinizmusát és kegyetlenségét, ebben az „erőszakos" szerep-ben
is jól helytáll (az eddig előtérben álló lírai
karakterek után), ám Titus árnyékában
nem elég erőteljes. A jeruzsálemi
tirannusok közül a Simont ját-szó Katona
András alakítása volt a legmeggyőzőbb, ő
teremtett a műbeli világban olyan sátáni
figurát, amilyen - egy más minőségben Áron Titusa is. Míg Áron elsősorban
mimikával, gesztusokkal dolgozik, Katona
András az intonációjával, szövegének
közlés-módjával ébreszt feszültséget, s
teszi hangsúlyossá Simon vadságát,
szertelenségét. Baracsi Ferenc Iosephusalakítása
tartalom,
tényleges
megformáltság nélküli máz, ami mögött
nincs belső erő.
A további szereplők közül Nádházi
Péter mint Adiabeen és Kerekes László
mint Júdás a maguk módján és helyén
helytállnak, érezhető igyekezetük, hogy
megfelelően illeszkedjenek a produkció
egészébe, ami sikerül is - de jelenlétükben nem jelentősek. Borhy Gergely Eleazárként és Siménfalvy Lajos Jánosként, a
jeruzsálemi tirannusok szerepében igen
keveset nyújtanak, ami nem írható
szerepeik kisebb súlyára vagy kevésbé
definiált jellegére. Már-már közönyös
színpadi jelenlétük kifejezetten zavaró volt.
Írásom elején az előadás záróképével
kezdtem beszámolómat, most hadd fejez

zem be a nyitóképpel. Itt - a szerzői utasítástól eltérően - Titus nem egyedül ül a
pusztaságban, hanem rabszolgák csoportja
veszi
körül.
Miközben
bevezető
történetfilozófiai, lételméleti gondolatait
Áron László térdelve elmondja, az amatőr módra masszírozó szolgák néha
majdnem féldöntik: vigyáznia kell, nehogy a heves „masszírozás" és balzsamozás következtében elveszítse egyensúlyát (nem játékból, hanem ténylegesen).
Ez a jelenség pedig az én szemem-ben
érvényteleníti a jelenet feldúsításának
jogosultságát.
Ruszt József feldúsítani próbálta KatonaSpiró drámáját, s ezzel a kívánatossal
ellentétes hatást ért el. Azok a megoldások, hogy jelenetről jelenetre két-két
jeruzsálemi végigkúszik a játéktéren, és
közben vödörből meszet fröcskölnek
rájuk; az a fajta ellenpont, hogy egy
szörnyűséget kellemes keringődallam
kísér stb., nos, ezek olyanfajta hozzátételek a drámához, amelyek eltávolítanak
a műtől. Ugyanis a színház eszköz-tárát
ehhez a drámához nem feldúsítani, hanem
lecsupaszítani kellett volna, mert a
Jeruzsálem pusztulása nem egy gazdag,
sokszólamú, hanem egy egynemű, egylényegű, mérhetetlenül sivár világot jelenít
meg. Ez a komikus sivárság, a „homokos,
szomorú, vizes sík" világa egy színházi
értelemben
analóg
sivárságot,
egyneműséget igényel, s nem azt a fajta
feldúsítást, amelyet a zalaegerszegi
előadás példáz.
Természetesen az ősbemutatóra történő
vállalkozás s egy járatlan, ismeretlen
drámai út vállalása tiszteletre és
elismerésre méltó - ez esetben azonban a
megvalósítás nem igazolta a vállalkozást.
Zalaegerszegen nem Katona József -Spiró
György drámáját, hanem annak színpadi
pusztulását láthatjuk. Spiró György az
átdolgozáshoz írott bevezetőjét azzal
zárja,
hogy
„az
eredeti
szöveg
megtalálható bármikor, azt nem mossa el
egy átdolgozás. Talán akad még vállalkozó." Nos, Spiró átiratát sem mossa el
egy előadás. Talán akad még vállalkozó.
Katona József Spiró György: Jeruzsálem pusztulása (zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház)
Rendező: Ruszt József. Dísztettervező:
Csányi Árpád m. v. Jelmeztervező: Schaffer
Judit m. v. Dramaturg: Böhm György.
Szereplők: Áron László, Nemcsák Károly,

Baracsi Ferenc, Katona András, Siménfalvy
Lajos, Borhy Gergely, Máriáss József, Barta
Mária, Fekete Gizi, Császár Gyöngyi,
Nádházy Péter, Kerekes László.

KOVÁCS DEZSŐ

Az alakítás csapdái
Sarkadi Elveszett paradicsoma Pécsett

A hatvanas évek drámái meghódítani
látszanak a nyolcvanas évek színpadjait.
Örkény, Sarkadi, Szakonyi, Hubay, Fejes,
Kamondy és mások művei fényesen
ragyognak föl egy-egy sikeres elő-adáson
a már történelmi léptékkel is mérhető
évtizedek
távolából.
A
reprízek
önértékükben ható drámákat szikráztatnak föl előttünk: az eltelt idő kioltotta e
darabok mögül születésük pillanatának
szivárványfényeit. Egykori aurájuk is
jócskán elillant, mert másféle irányultságú,
új
típusú
feszültségekkel
szembenéző társadalom nézi önmagát
bennük; más terepen kell „megállniuk",
másféle katarzist nyújtva ama nézőjének.
A háttér elmosódottsága új megvilágításba
helyezi magukat a drámákat: erejüket
méri, gyengéikre leplezetlenebbül mutat
rá.
Sarkadi Imre Elveszett paradicsoma a
hatvanas évek felívelő drámai vonulatából
is talán a leginkább helyhez és időhöz
kötött színpadi mű: születésének körülményei, bemutatásának időpontja, valamint a darabban megfogalmazott erkölcsi
kollíziók és az egyéni írói sors meg a
háttérben meghúzódó nemzeti sorstragédia egymásra felelése legendát szőttek köré, s kivételes akusztikájú irodalmi
és színházi tetté emelték a 61-es ősbemutatót. Időben eltávolodva Sarkadi
tragikus halálától és a konszolidációs
korszak jellegzetes értelmiségi dilemmáitól, ma, 1985-ben ez a dráma nem
mond többet és kevesebbet, mint amit
története, konfliktusainak szerkezete, a mű
világképe immanensen tartalmaz.
Egy sikeres, fiatal orvos embert öl,
abortuszt hajt végre szeretőjén, aki orvosi
műhiba
következtében
meghal.
Szabadlábon eltöltendő maradék pár
napját apjánál, az idősen is tevékeny és
alkotó szellemű tanárnál tölti, erkölcsi
támaszt, de megmérettetést és ítéletet is
keresve. Apja házában nemcsak a dolgos
alkotó élet hitével, de az igazi, életre
galvanizáló szerelemmel is találkozik az
erdélyi egyetemista lány, Mira személyében. Zoltán, a cinikusságig kiégett
életélvező a tragikus tett holdudvarában
önelemző kísérletet végez: a kettős
erőtérben, apja s szerelme inspirációjától

hajtva arra keres választ, van-e egyáltalán
értelme az életének, s milyen kockázatot
kell vállalnia, ha élni akar, s be akarja
teljesíteni szerelmét.
A 61-es Madách kamaraszínházbeli
ősbemutató kritikusai közül legtöbben
Sarkadi hattyúdalát vélték kiolvasni
Sebők Zoltán szavaiból: az önpusztítás
démonával szembenéző alkotó emberét,
aki egzisztencialista jellegű határhelyzetbe kerülvén vívódik a nemlét s a lét
tragikus terheinek a vállalása között. B.
Nagy László akkor perújrafelvételt
javasolt, kollégáival polemizálva, egyben a dráma szerkezeti sajátosságaira és
nemzedéki fogantatására is fölhívta a
figyelmet: „Nem végszó - leszámolás ez a
dráma, egy eszménnyel, egy megkésett,
elveszett nemzedék (vagy pontosabban:
intellektuelcsoport) dédelgetett, de soha
el nem ért, csak lélekben meg-élt álmával
. . . Az írót nem az érdekli, hogy miért
tette Zoltán, amit tett, nem kíván
mentőkörülményeket keresni. Nem a
múlt, a hiábavaló élet bűnei felé nyílik
meg a dráma, hanem a jövő felé, amelyet
Zoltán elvesztegetett . . . Az »el-veszett
paradicsom« tehát nem a múlt, hanem a
jövő édene ..." (Élet és Irodalom, 1961.
június 10. 5. 0.)
Az Elveszett paradicsom drámai építménye erre a különös alaphelyzetre épül:
amikor a darab elkezdődik, a tragikus tett
már lezajlott, a főhős a tett következményeinek logikai variációit játssza le
magában, erkölcsi analízist végezve. A
tragikus vétség következményei katartikus erejűek számára: a hirtelen föl-

villant boldog jövő képe visszamenőleg is
mérlegre téteti vele életét, kipróbálja
jellembeli erejét, teherbíró képességét.
Zoltán, a „félresikerült zseni" belátni
kényszerül, hogy nihilbe menekülése
megfutamodás a valóságos helyzet kínálta
nehezebb alternatíva elől: apja munkás
életének példája, Mira őszinte, váratlanul
ajándékba kapott szerelme fölidézik előtte
az elveszített éden vissza-nyerésének
tekervényes, hosszú útját.
Tíz évvel az ősbemutató után Pándi Pál
e kettős kötöttség drámai szerepét emeli ki:
„Imre bácsi munkaerkölcse és Mira
emberileg tartalmas fiatalsága egymást
felragyogtatva bontják ki Zoltán előtt az
öngyilkosság gondolatától elfordító élet
harmonikus, izgalmas, ígéretes képét.
Kettős hatást érve el ezzel. Egyrészt
felfokozzák Zoltánban a paradicsom
elvesztésének
döbbenetét,
konkrétáltalános élményből konkrét-közvetlen
élménnyé hevítve a veszteség-érzést.
Másrészt
hatalmas
jellempróbával
megvalósítható életlehetőség ígéretével
biztatnak: a példaadás és az együtt vállalás
erejével. Ez a kettős hatás a színmű drámai
légkörének jellegzetes, mert a konfliktus
magvával összefüggő tényezője." (Tíz év
múltán . . . Népszabadság, 1971. május
16.) Cikkében később arra is felhívja a
figyelmet, hogy „Zoltán tragédiáját
szándék és következmény lényeges
különbsége határozza meg", ennyiben a
konfliktus szerkezete analógiásan fölidézni
képes az ötvenhat utáni értelmiségi válság
és útkeresés természetrajzát.

Radó Denise (Mira) és Mensáros László (Sebők) Sarkadi Imre: Elveszett paradicsom című
drámájának pécsi előadásában

A ma nézője számára mindez ma már
történelmi áttételeken át érvényesülő
dramaturgiai mozzanat, amely akkor rajzolódik ki erőteljesen, ha a színpadra állítás
munkájára
vállalkozó
rendező
e
gondolatkörre teszi az előadás hangsúlyait.
A pécsi színház Vas-Zoltán Iván rendezte előadása nem vonultat föl vadonatúj
rendezői koncepciót, a darab alap-eszméjét
kívánja szolidan, ám hatásosan kibontani.
Sebők
Zoltán
szenvedélyessége
játékszervező mozzanattá növekszik a
rendező s az ezúttal színészi szerepet
vállaló Szegvári Menyhért (Sebők Zoltán
alakítója) kezén. Mintha a dráma csak arra
koncentrálódnék, hogy a generációs
különbségeket kibontsa: az apa józan
racionalizmusával, az aprómunka nyűgét is
vállaló higgadt kitartásával szemben - ami
a kor igénye szerint való - a fiatalabb
nemzedék korán meg-kapott s még ki sem
próbált mindent, már kiábrándult az
életből. Zoltán az abszolútum vonzásában
él, valóban ő a „múlt rekvizituma", mert
hisz úgy érzi, ha már a minden, az egész
birtoklásának lehetősége elveszett számára,
akkor a részletek, a részlehetőségek nem is
érdek-lik. Apja viszont a megszenvedett
élet bölcsességével, hetvenöt évesen is vállalja a szívós munkát, a körülmények
béklyói ellenére is.
Az előadást nézve nem tudtam igazából
eldönteni, hogy Vas-Zoltán Iván rendezői
elképzelése vagy Szegvári Menyhért
önállósulni akaró színészi jelenléte vitte
tévútra ezt a mai léptékűnek induló játékot.
Az történt ugyanis, hogy Sebők figurájának
drámai
súlya
olyan
mértékben
felnövelődött, ami a dráma szerkezetének
összhangját is felbillen-tette - a többi figura
is csak az ő erő-terének mozgásait követve
kaphatott szerepet a játékban. Ebben a
szituációban a produkció alapszólamát
Zoltán megformálója szólaltatta meg, s az
ő gyakorian disszonáns hangütését már a
többi játékos sem tudta korrigálni.
Szegvári Zoltánja nemcsak hogy nem
őszinte belső vívódásai megvallásában, de
érezhető szakadékot teremt a figura valódi
karaktere és színpadi jelenléte között.
Szinte mindvégig érződik rajta, hogy nem
éli az életét, hanem alakítja, s ez az alakítás
nemcsak
a
néző-nek
szól,
de
játékostársainak is. Zoltán látszólag széles
érzelmi skálán szólal meg, valójában a
figura nagy formátumát, tragikus belső
elmozdulását vonja vissza, fokozza le, s a
pusztító szenvedély

élét csorbítja ki, mikor egyenletesen
magas izzásúan akar mindvégig megszólalni. A lélek finomabb rezdüléseihez
ugyanakkor nincsenek eszközei: mint-ha
csak valamely rutinos polgári (bulvár)
tragédia tirádáit mondaná. Az értelmiségi
önvizsgálat és lélekelemzés helyett itt
bizony hatásosan fölépített színészi szólót
kapunk, amely önálló életet kezd élni a
darabban. Annál fel-tűnőbb ez, mert a
figurák belső viszonylatainak rendje
vázlatosan
fölskiccelt,
kidolgozatlan
marad. Zoltán még csak nem is sejteti
meg, hogy Mira szerelme valahol legbelül
megérinti. A szerelemmel mint elméleti
lehetőséggel számol. Lehet-ne persze ez is
a szerep egyfajta fölfogása; a cinizmus ad
absurdum vitele még valahogy beleférne
az orvos alakjába. Ám, úgy vélem, itt
másról van szó: nemcsak a lassan
öntudatra
ébredő
szerelem
kibontakozásának nem lehetünk tanúi,
hanem a már beteljesült kapcsolat
bensőséges lírai rajzával is adós marad az
alakítás. Ekképpen Mira odaadása is
lényegében hiteltelenné válik, hiszen
éppen az nem derül ki, mivel ejtette rabul
ez az önpusztító, de a harcot is vállalni
tudó, értékes férfi. A fő-iskolás Radó
Denise cserfes, kislányos üdeséggel,
viháncoló játékossággal és fiatalsággal, az
ártatlanság tisztaságával, illúziót keltően
formálja meg Mirát. Csupán azt nem tudja
érzékeltetni, hogy a szinte még
bakfislányra rázúduló felelősségteljes
döntés súlya őt is nyomja, hiszen Mira,
Zoltánhoz hasonlóan, bár eltérő okokból,
életében először szintén „határhelyzetbe
kerül", döntenie kell.
Az öreg Sebők megformálójául
Mensáros Lászlót hívta vendégül a pécsi
színház - tíz éve emlékezetesen játszotta
Imre bácsi figuráját a Madách Kamarában
- most sem marad a nézők adósa;
sallangtalan egyszerűséggel, visszafogottan és megbízhatóan formálja meg a bölcs,
tevékeny apát. A kisebb epizód-szerepek
közül Labancz Borbála Zsófi nénijét kell
megemlítenünk, neki még volt drámai
„személyazonossága".
Az eddigiekben főként a színészi
alakításokról esett szó, mivel - számom-ra
- úgy tűnt, szuggesztív rendezői
darabértelmezés híján a szereposztás,
illetve a színészi játék maga volt a rendezői koncepció. Ami az előadás „kéz-ben
tartásához", logikai ívének végig-viteléhez
kevésnek bizonyult: nem tisztázódott
egyértelműen, vagy legalábbis „nem jött
át" a rivaldán, hova akar el-jutni ez az
egyébként pergő és rutinosan

Mensáros László (Sebők) és Szegvári Menyhért (Zoltán) az Elveszett paradicsomban (Tér
István felvételei)

kivitelezett produkció. Tétova hangsúlyaiból aligha olvashatni ki így a darab
mai léptékű mondanivalóját, nekünk
szóló sugallatát.
Az előadást az sem menti, ha a főhős a színész Szegvári megformálásában áldozatul esett a rendező Szegvárinak.
Zoltán doktor figurája különös alakváltozáson esik át: a legsúlyosabb terheket hordozó s a legveszélyesebb
szakadékok fölött átlépő ember könnyű-

nek találtatik ezen a színházi estén.
Fölszabadító zokogása a darab végén
katarzist nem hoz, s miként az előadás, a
valódi dráma igézetét sem ígéri.
Sarkadi Imre: Etveszett paradicsom (pécsi
Nemzeti S zínház)
Díszlet: Vata Emil. Jelmez: Huros
Annamária. Rendező: Vas-Zoltán Iván.
Szereplők: Mensáros László m. v., Paál

László, Szegvári Menyhért, N. Szabó Sándor, Melis Gábor, Labancz Borbála, Radó
Denise f. h., Nagy Annamária, Unger Pálma, Cserényi Béla.

