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„Nindzsa teremtésben vesztes, csak én"

Parti Nagy Lajos

1957. október 5-én mutatták be utoljára Pécsett
Madách Imre drámai költeményét. Azaz előadás
volt a szilenciumot követő, 1955-ös nemzeti
színházi premier után az első vidéki bemutató. A
mostani előadás létrehozói hivatkoznak is rá,
amikor az esemény rangjának emelésére, a pre-
mier napjára szervezett tudományos tanácsko-
zásról a meghívóban ezt írják: „A konferenciát a
Pécsett - a 37 év után, 1992. október 11-én -
újra bemutatásra kerülő Madách-mű kapcsán
rendezzük." (Noha a hosszabb idő nagyobb je-
lentőséget ad az új színrevitelnek, a két előadás
között valójában harmincöt év telt el.) Még na-
gyobb az időbeli távolság Lengyel György első
Tragédia-rendezése és a mostani között. 1954.
április 3-án a budapesti Madách Gimnázium
végzős diákjaként vitte színre először a művet,
melyben Lucifert is ő játszotta. Később a Madách
Színház tagjaként 1981-ben rendezte meg a
da-

Varga Mária (Éva), Héjja Sándor (Lucifer) és Be-
senczi Árpád (Ádám)

rabot, munkája azonban a nyolcvanas évek je-
lentős Tragédia-előadásai, Paál István szolnoki
(1980), Ruszt József zalaegerszegi (1983) és
Csiszár Imre miskolci (1984) bemutatója mellett
nem keltett különösebb figyelmet.

Az ember tragédiája Lengyel mostani rende-
zésében nem a mennyekben, hanem az előszín-
padon kezdődik. Ádám és Lucifer rövid replikája
vezeti be az előadást. Az előke azt a látszatot
kelti, mintha a két alak között különalku, egy
fausti-mefisztói paktum köttetett volna. Ezt a
megkülönböztetett kapcsolatot, Ádám és Lucifer
összetartozását a két szereplő megjelenésmód-
ja is erősíti. A két azonos alkatú színész,
Besenczi Árpád (Ádám) és Héjja Sándor
(Lucifer) hasonlóságát hangsúlyozza a
jelmeztervező, Wieber Mariann is, aki
mindkettőt fekete szövetnadrágba és
sötétszürke ingbe öltözteti. Ez a képi
hasonlóság (de csak ez!) alapot adhatna egy
olyasféle értelmezésre, mely a Tragédiában egy
beavatási szertartássort lát, ahol az idősebb
nemzedék képviselője vezeti végig ifjú pályatár-
sát a társadalmi-történelmi színtereken. A felté-
teles mód azért indokolt, mert az előadás élére
illesztett jelenet később nem kap megerősítést
és visszacsatolást, és így önmagában és
elszige-

telten kevés alapot ad ahhoz, hogy ajelzett
lehetséges magyarázat tényleges
interpretációként mutatkozhassék meg.

A szereposztás kínálta további értelmezési le-
hetőség az Úr alakjához kapcsolódik. A Szalma
Tamás játszotta Úr itt nem Lucifer nemzedéktár-
sa, nem is a gyakran megjelenített aggastyán s
nem is csupán egy éteri hang, hanem Ádám kor-
osztályának tagja. Ez a fiatal Isten éppúgy az Úr
alakjának elvilágiasítását szolgálja, mint azok az
epizódok, amelyekben a Teremtőt a rendezés
mellékszerepekben lépteti fel. Rómában Péter
apostolként, Konstantinápolyban eretnekként,
Párizsban márkiként, a Falanszterben Michelan-
gelóként tűnik fel, és kétszer is felbukkan a Föld
Szellemének alakjában. Nem három színben
szerepel csupán, hanem kilencben. Ez az Úr a
dráma zárómondatát nem dörgő hangon, nem
sugárzó optimizmussal, nem Ádám kétségeit le-
győzendő mondja el; Szalma Tamás intonáció-
jában az Úr önmagát is biztatja, saját kétségeit is
megkísérli legyőzni, amikor Ádámhoz beszél. A
kuporgó emberhez lehajló Úr végül megfordul s
elindul a színpad belseje felé, melynek mélyén
megjelenik Madách dolgozószobájának képe, a
boltíves alsósztregovai kastélyterem.

Nemcsak ez a díszletelemként megjelenő képi
idézet szerepel Lengyel rendezésében. Sok-féle
és sok helyről összeszedett vizuális citátum
tarkítja az előadást. Így például az utolsó színben
az Úr és Ádám egyszer csak belemerevülnek
egy pozitúrába, és nehogy a mozzanat
elsikkadjon, sokáig így is maradnak. A Sixtusi-
kápolna Michelangelo-freskójánakfelidézésére
azonban nem ez a legmegfelelőbb hely. Annak
címe ugyanis az, hogy Az Úr megteremti
Ádámot, itt azonban nem a teremtés és a darab
kezdetén, hanem a zárójelenetben vagyunk.
Éppígy szervetlennek tűnik a falanszterbeli
Aggastyánnak a generalisszimusszal történő
azonosítása, nem szólva arról, hogy az általa
kiszabott büntetések (az ebédmegvonás vagy a
borsóra térdepeltetés) bagatellizálják a valódi
történelmi alak terrorját. Végül a szirtfokra
fellépő Ádám testtartása Zichy Mihály
illusztrációjáról köszön vissza.

Az említett idézetek, képi megfeleltetések
mellett több olyan rendezői megoldással is talál-
kozhatunk, amelyet önidézetnek vagy önismét-
lésnek lehet tekinteni. Amióta 1991 őszén meg-
nyílott a felújított nagyszínház, Lengyel György
rendezései igyekeznek kihasználni az új szín-
padtechnika biztosította mechanikai lehetősé-
geket. A tudós lombikokkal teli asztala itt is az
előszínpadi süllyesztőből emelkedik fel, akár az
előző szezonban Spiró Optimista komédiájában,
a jelenetek összekapcsolását és a színeken
belüli képváltásokat ezúttal is a forgószínpad
biztosítja, minta tavalyi Szentivánéji álom eseté-
ben. A süllyeszthető, emelhető, belógatható és
beúsztatható díszletelemek kínálta szabadság
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szemléletes megnyilvánulása az a két ágy,
amely a függöny előtt, az előszínpad fölött függ a
mennyezetről. A két bíbor fekhely majd a római
színben ereszkedik alá, s imbolyog a jelenet so-
rán a színészek előtt vagy alatt, míg - szerepét
betöltve - a sarkaira rögzített acélhuzalok ha-
sonlóképpen imbolyogva fel nem húzzák a pla-
fonra. Az általam látott előadáson az ággyal
együtt az arról éppen leszálló Éva (Varga Mária)
ruházata is kezdett a magasba emelkedni, de
Besenczi Árpád időben kilépett a szerepéből, s a
távozó stóla után kapott.

Mira János díszletében az Édenkert sivár. Né-
hány mohos lépcsőfok utal a természetre. A fá-
kat a szöveg megfelelő pontján két függőleges
fénynyaláb jelöli. A tudás fájának helyén ugyan-
az a reflektor mutatja majd a lugast, ahol Kepler-
né az udvaronccal randevúzik. A forgószínpadra
épített, lépcsőkből, rámpákból, dobogókból álló
tér mögött a hátsó színpadot mozivászon méretű
fekete keret választja el a forgószínpadtól. A be-
lógatott kulisszák illusztratív funkciót töltenek be.

A darabot két részben, háromórányi játékidő-
re rövidítve adják elő. A húzások miatt néhány

Jelenet Az ember tragédiájából (MTI-fotó Kál-
mándy Ferenc felvételei)

szín villámjelenetté rövidül. Mindez azonban a
színeken belüli játékintenzitást nem fokozza. A
vizuális megoldások is inkább csak látványossá-
gok, mint valamilyen egységes képi kompozíció
részei. Míg az első színben gondolatilag és vi-
zuálisan is erős hatást kelt, ahogyan az Úr alakját
burkoló, vállairól aláhulló hatalmas lepel a(forgó)
színpad egészét beborítja, addig suta és halvány
a falanszterbeli diavetítés. Az egyes színpadi
megoldások elszigetelt ötletekként vannak jelen,
s ha itt-ott meg is jelenik bennük egy-egy eredeti
értelmezés csírája, ennek kibontása mindannyi-
szor elmarad. A londoni szín végén a Madáchnál
sírba hulló szereplők itt színpadi helyükön állva,
búcsúmondatuk elhangzása után zsinórjuksza-
kadt bábokként összecsuklanak. Az ötlet össze-
kapcsolható volna a színben szereplő bábjáté-
kos alakjával, de csupán elszigetelt megoldás
marad.

A füstgép, a színes reflektorok, a kavicsot

csattogtató athéniek, az Uhrik Dóra koreográfiá-
jára táncot lejtő római orgiázók és prágai udva-
roncok, a statisztéria maszkjai és az előadás
egyéb, már említett részletei mind szolgálhatná-
nak egy összefüggő - képi és gondolati - szín-
padi egészet. De ebből a produkcióból hiányzik
az egyes jelenetek belső - a személyközi viszo-
nyok és az egyéni motivációk felőli - megalko-
tottsága. A látványosságkörítés dekoráció, ami
nem képes elfedni az előadás elemi részleteinek
kidolgozatlanságát és szervetlen, esetleges
egymáshoz sorolódását. A darab a pécsi színpa-
don működik, de ez a működés nem több, mint a
színpadi gépezet mechanikája. A szituációkat
oratóriumi-panoptikumi élettelenség jellemzi, s
ez utat enged az előadásba belopakodó unalom-
nak, amely úgy terjeng a rendezés hézagaiban,
mint az Úr eszméi közt az űr. A mechanikát
ezúttal csupán a technika működteti, s nem a
rendezői eszme. A produkcióból kihüvelyezhető
koncepcionális elemek nem szervesülnek s
eklektikusan vannak jelen.

A színészek magukra hagyottan próbálják lét-
rehozni a színpadi helyzeteket és megteremteni
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drámai figurákat. Az alakítások különbségein
eginkább a színészi tapasztalat hagy nyomot.
gy a mellékszereplők sorában Barkó György és
ólyom Katalin tud egy-egy mikrohelyzetből is
zituációt és karaktert teremteni, életet vinni a
zínpad holt terébe. A főszereplők közül Héjja
ándor néhány eszközből hozza létre a rokon-
zenvesen kétkedő alakot. Szalma Tamás szin-
én tehetségesen teszi konkréttá a mennyei
bsztrakciót. Az első emberpár megformálóiról
indez nem mondható el. Varga Mária sápatag,
neklő hangú; Besenczi Árpád igyekvő tanuló-
ént (de nem tanítványként) tüsténkedik Lucifer
rnyékában. Színpadi erőtlenségüket mindketten
alami mesterséges emelkedettséggel próbálják
llensúlyozni.

Az előadás zsúfolt házakkal megy. Pécs

Elégedettségünk és hiányérzetünk ugyan-
bban a jelzőben összegezhető: érdekes darab
rdekes bemutatója látható Szolnokon. Nem
ulvárdarab Pozsgai Zsolt műve, de elsősorban

történet izgalmai-ra, várakozással teli
elyzeteire, váratlan fordulataira épül. A jól pergő
ialógusokból lendületes eseménysor bontakozik
i, de a szereplőkre szakadó végzetben nem
álnak felismerhetővé a jellem és a sors
ldönt(het)etlen kérdései. A Szeretlek, cirkusz
rényeit lelkesen aknázza ki a szolnoki bemutató,
e nem pótolja hiányait, nem korrigálja hibáit.
intha csak a túlpörgetett sors-kerék forogna: az
lőadáson kissé talányosnak, de alapvetően
onzónak megformált alakok találkozásai nem
álnak sorsszerűvé, hisz a színészi játék nem
lakítja jellemekké a figurákat.

A történet

drámában három lényeges cselekményszál is-
erhető fel. Úgy indul a történet, mintha a mű

lapkérdése az lenne, hogy Stefi Herrgottnak, az
regedő légtornásznak, egy jelentéktelen ván-
ortársulat igazgatójának sikerül-e megvalósí-
ania álmait, kiemelkedhet-e végre a kisszerű-
égből - tehetséges lánya, Juanita révén. Mint-
a arról szólna a darab, hogy megvalósítható-e
z az autonóm világ, amelynek lehetősége (a

iskolaváros. A diákok most ismerkednek Ma-
dáchcsal. Meg a színházzal. Azzal a színházzal,
amelyikben a színpadgép forog, a rendező pi-
hen.

Madách Imre: Az ember tragédiája (Pécsi Nemzeti
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dező: Lengyel György.
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kulturális hagyományok és a darab utalásai sze-
rint is) benne rejlik a cirkuszban mint történelmi
szituációban és társadalmi közegben. Adottak-e
a szuverenitás belső feltételei? Rendelkezik-e
Stefi azzal a tehetséggel és azzal az autonóm er-
kölcsiséggel, amit a felesége elvitat tőle. lsabelle
azt állítja, hogy a férfi csak kihasználni akarja a
lányukat - mint ahogy őt is csak érvényesülése
érdekében vette feleségül. Juanita szavaiból vi-
szont az derül ki, hogy szíve szerint ő is azt az
utat járná, amit apja kijelölt számára. De az író
megkerüli, megválaszolatlanul hagyja ezeket a
problémákat. Egyre inkább háttérbe szorul Herr-
gotték karrierjének kérdése. Végül nem is belső
logikája szerint, hanem külső, véletlenszerű ese-
mények hatására zárul le ez a cselekményszál:
Juanita tehetségét a halálos járvány emészti fel.

György, a cirkuszban menedéket talált kato-
naszökevény cipelte be a kórokozót - ezért fon-
tos a második cselekményszál, a fiú és Juanita
kapcsolata. De György dramaturgiai szerepe és
drámai szerepköre gyengíti egymást: ő a halál
angyala, a pusztulás hírhozója és hősszerelmes
egyszemélyben. Előbbi funkciójában végzet-
szerű, de nincs kellően megindokolva a megjele-
nése, utóbbi szerepében pedig túlságosan is
konvencionális a viselkedése. Ez a cselekmény-
szál sem telítődik annyi feszültséggel, belső ér-
dekességgel, hogy elbírná azt a terhet, amit a
dramaturgia ráaggat. Sokáig látszatproblémák

körül kering, végül a végzetet szabadítja a cir-
kuszra.

A végzet siettetője, a pusztulás másik hírho-
zója - s egyszersmind a harmadik cselekmény-
szál mozgatója - Gyula, a katonaszökevényeket
kereső különítmény parancsnoka (aki - bár-mily
hihetetlen is - György testvére). Ő Hildát,
Herrgott másik lányát akarja megszerezni magá-
nak, hogy főrangú családjának szokásai szerint
az ágyasává tegye, de megjelenése minden cir-
kuszlakó számára csendes fenyegetettséget je-
lent. Hilda ugyanis azonnal elutasítja a férfit - ki-
kotyogva: van itt neki különb katonája. Így zsarol-
hatja meg Gyula Stefit: ha nem adja a lányt, nem-
csak ő kerül bajba, hanem egész társulata is.
Stefi nem tehet semmit, ezért beleegyezés he-
lyett „eladja" a lányát. Hilda látszólag elfogadja
apja döntését, de búcsúfellépése végén a kupo-
lából szándékosan a háló mellé ugrik, hogy nyo-
morékon már ne kelljen Gyulának. A járvány és a
különítményesek kettős szorításában végül fel-
morzsolódik a társulat. Fontosabb tehát ennek a
cselekményszálnak a szerepe is a történet egé-
szének alakításában, mint amennyire ezt a ben-
ne megfogalmazódó problémák indokolnák. Ez
sokat elárul Pozsgai drámaírói technikájáról. A
sokszálú cselekmény nem a világ szimultán sok-
színűségét hivatott érzékeltetni, nem a kínálkozó
sorsalternatívákat mutatja meg. Pusztán azért
fontos több történet jelenléte, hogy a szálak ki-
egészíthetők legyenek egymással. (Ez is azt jel-
zi, hogy a szerzőt jobban izgatja a cselekmény-
bonyolítás, mint az, hogy a szereplők hogyan vi-
selkednek a különféle helyzetekben.)

A szereplők

Némileg el is fedi ugyanis a figurák belső motivá-
cióját az, hogy a történetek egymásba csúsznak,
egymást egészítik ki. Ezáltal nem kényszerülnek
az alakok arra, hogy megoldják dilemmáikat,
mert mindig történik valami, ami más szintre he-
lyezi az eseményeket, ami új szempontokat von
be a történetbe - de nem teremt új összefüggé-
seket, nem tár fel új dimenziókat. Sokszor úgy tű-
nik, inkább atörténet logikája s nem jellemük bel-
ső rendje szerint viselkednek a szereplők.

Minden szereplőnek külön története van, de
egyiküknek sincs igazán sorsa. Majdnem min-
denki mesél a múltjáról, elmondja, mi történt ko-
rábban vele, de a felidézett történeteknek sem
hitelességében, sem indokaiban nem lehetünk
bizonyosak. (Carmensita, a nőimitátor által el-
mondott történetről ki is derül, hogy hazugság, s
ez visszamenőleg megkérdőjelezi más szereplők
önvallomásának őszinteségét is.)

A szolnoki előadásban a színészi játék sem
képes jellemekké mélyíteni a figurákat. Techni-
kailag jól megoldott alakításokat látunk; a színé-
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