
arcok és maszkok

BÁNYAI GÁBOR

Hárman a padon,
avagy hol a negyedik?

Amikor az évad eleji szokásos ,sajtótájé-
koztatón a Vígszínház terveiről, műsoráról
beszélt Várkonyi Zoltán, színészi
jutalomjátéknak nevezte Aldo Nicolaj
darabjának, a Hárman a padonnak mű-sorra
tűzését.

Kapás Dezső sem tekintette többnek a
darabot, mint lehetőségnek három remek
színész számára mesterségbeli tudásuk
legjavának felvonultatására. Ez rendben is
lenne. A baj csak az, hogy egyáltalán nem
törekszik arra: ezt a szöveget színpadi
jelenetekké, szituációkká építse, hanem
hagyja folyni-folydogálni. Engedi
színészeit mindvégig

szólószerepet játszani, soha nem kény-
szeríti őket duettre. Pedig ez még az
operettben is alapszabály. Nincs tehát
negyedik résztvevője a játéknak, nincs
karmestere, játékmestere. A rendező
mindvégig kívül marad - a színpadon pedig
nem jönnek létre szituációk, csak
párhuzamos szólamok, melyek véletlenül
sem kapcsolódnak egymásba. S ez nem a
színészi játék minősítése.

A színmű egyetlen színhelyen játszódik,
egyetlen terecske egyetlen padján.
Találkozik két öreg ember, hogy lassan
eltéphetetlen barátság alakuljon ki köztük.
Harmadikként néha közéjük csöppen egy
asszony - számukra az asszony emlékének
mindenkori idézője -, féltékenységet és
humort csempészve kapcsolatukba. A két
férfit nyomasztja otthonuk légköre :
szökést határoznak el. A szép tervet a
természet borítja fel: egyikük, már
hátizsákkal a vállán belehal a kamaszos
izgalomba.

Bocca Libero: Bilicsi Tivadar

Legjobb szövege az egész darab folyamán
az, hogy minduntalan elfelejti újdonsült
barátja, Lapaglia nevét. Igy mindig azzal
fordul hozzá: Te, hogyishívják! Ezzel a két
szóval játszik el az egész előadás során
Bilicsi Tivadar. Né-ha azt érzékelteti vele,
hogy lenézi társát, elvégre mégiscsak ő a
frissebb, a fiatalabb - legalább három
hónappal! -, s őt nem is akarják
szeretetotthonba zár-ni a gyerekei. Máskor
a két szó csak amolyan ironikus felhang
vagy egyszerűen csak töltelék.

Bocca Libero alig lát. Bilicsi ragyogó
játékkal érzékelteti, hogy mennyire fontos
számára a betegség leplezése. Egészen
apró mozdulatokkal érzékelteti bi-
zonytalanságát, gyengeségét. Idegesen
járkál a pad körül, várja a barátját: minden
egyes kör rítusához hozzátartozik a
fordulóknál egy-egy tapogató mozdulat, a
kéz jelzése a szem helyett. Az-után
fokozatosan belelendül, már a lá-
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bai is tudják az utat a kéz és a szem
segítsége nélkül. S amikor megjön La-
paglia, aki három napja nem jelentkezett
már, hangja gyerekesen számon kérővé
válik, de rója a köröket tovább.
Idegességében lépést téveszt, s máris
riadtan rebben a kéz, a biztonságot nyújtó
érzékelés irányába. Most már
végérvényesen több ez a mozgás, mint
fizikai cselekvés: a jellemet is minősíti,
szinte szavaitól függetlenül. Nem arra
figyelünk, miként korholja barátját, csakis
mozdulatait látjuk, melyek állandóan
ellenpontozzák szavait.

Bilicsit nem ez az egyetlen figura ér-
dekli, hanem azok az indítékok, amelyek
típussá tehetnék. Vagyis elvégzi azt, amire a
szöveg képtelen volt. Bár-hol létező és
létezhető alakot teremt. Ki-emelkedően szép
az alakítása a darab utolsó jelenetében. Már
közvetlenül a szökés küszöbén állnak.
Mindenre gondol, mindent megszervez.
Most újra gyerekké válik: álbajuszt szerez,
nehogy fölismerjék őket, megvesztegeti a
ház-mestert, hátizsákba pakol. Bilicsinek itt
egyszerre sikerül éreztetnie, hogy ebben az
emberben nemcsak a fiatalossá váló
szenvedély, hanem az iszonyú félelem is
dolgozik. Nem erőltetett a vidámsága,
mégis ott érezhetni mögötte a fájdalmat.
Nehezen mozdul odébb a padon, s még-is
elhisszük neki : akár munkával is fenn tudja
tartani magát és barátját. Mozdulataiban
valami újra megtalált erő munkál, de aztán
ezek el is akadnak fél-úton. Ismét a szöveg
ellenére játszik - kitűnő színészi érzékkel.
Nem szenti-mentálissá akarja degradálni a
szituációt, hanem a mögötte meghúzódó
igazi drámát akarja éreztetni. Ezt a kettőssé-
get koronázta meg az utolsó pillanatban,
amikor meghal Bocca Libero. Bilicsi, aki
mindig leplezni próbált idáig, hangosabb
volt, hogy erősebbnek látszódjék, játszott,
hogy mindkettejükbe lelket öntsön, most
egyetlen játszott mozdulat nélkül, szép
csendesen elalszik. Örökre.

Luigi Lapaglia: Páger Antal

Mindent tud az öregségről, amit halandó
ember tudhat. S mindezt el is tudja játszani,
kiváltképp, ha szövege is van hozzá. Sajnos,
ezúttal csak az eszközeire hivatkozhatott -
jószerivel a darab szövegétől függetlenül.

Páger - úgy tűnik - tudatosan lemondott az
általánosításról, tehát arról, hogy Lapaglia
figurájában a mindenütt érvényes vonásokra
figyeljen. Helyette ra-

gyogó színészi bravúrral eljátssza a maga
elképzelését egy hetvenéves olasz öregről.

(A darab szempontjából
ez teljesen mindegy, hisz szövege ezt is,
azt is indokolhatná, és így se, úgy se jelent
többet. De hogy Páger és Bilicsi alakítása
ennyire más úton indul cl, az ismét egy
kis adalék a rendezői elképzelések teljes
hiányához.) Sebzett és indulatos ember ez
a Lapaglia. Könnyen haragvó és könnyen
elérzékenyülő. Mániákusan szereti az
édességet, öreg napjainak szinte egyetlen
értelmét, melyet azonban már kikezdett a
gyermeki ön-kény. Ezért, amikor
süteményt vagy cukorkát kap a figyelmes
Boccától, elsüllyed körülötte az egész
világ: csak arra

figyel, s ilyenkor újra boldog. Ahogyan
eszik, az mindennél többet mond cl sor-
sáról, az őt ért méltánytalanságokról. Ez a
gyermeki öröm az arcán mélyebben beszél
emberi tragédiájáról, mint a szerző
könnyfakasztó szavai

Van egy jelenete az előadásnak: La-
paglia rosszul lesz, szívrohamot kap. Fe-
lejthetetlen pillanatok ezek - pedig lát-
szólag alig több, mint egy színészi hely-
zetgyakorlat. Szinte lehetetlen leírni azt a
mozdulatsort, ahogyan a rosszullétet
eljátssza Páger: az örökösen teátrálisan és
mókásan csapkodó Lapaglia mozdulatai
megcsendesednek, valami iszonyú
görcsben funkcionálnak csak, s az egész
ember olyan kiszolgáltatottá és védte

Bilicsi Tivadar, Bulla Elma és Páger Antal a Hárman a padon előadásán (Iklády László Felvételei)



lenné válik, mint amikor evett. S épp ezzel
lép túl az egyszeri helyzetbravúron a
színészi alakítás: mindig össze tudja
kapcsolni a hitelessé nemesített szituációt
az előzővel, visszaidéz, emlékeztet,
egységet teremt. S ezáltal figurát. (Persze
nem mindegyik szituációban valósul meg
ez: néhol a szöveg és a felépítés hiánya
olyan helyzeteket hoz lét-re, mely ellen a
színészek ízlése tiltakozik, s így a
hitelesség sem kérhető számon rajtuk. Az
előadásnak ezek az íróilag és részben
rendezőileg is kínos pillanatai minduntalan
emlékeztetnek a darab silányságára, s a
színészi játék emberfeletti küszködésére
is.)

Amikor először megjelenik a két férfi
padjánál Ambra, az ugyancsak magányos,
nyugalmazott óvónő, a két férfi
különbözőképp reagál erre. Bocca félté-
keny, Luigi azonban gáláns és vonzóúr.
Páger most játssza cl azt, ami szövege
szerint egészen másutt van: a nőkhöz és
imádott egykori feleségéhez való viszonyát.
Kedves és barátságos: nem veszi észre,
hogy ő tetszene Ambrának, s be-le is pirul,
amikor az figyelmezteti erre. Egyszeriben
amolyan tiszta kis kamasszá serdül vissza,
s most már teljesen megértjük, mit
jelentenek ennek az embernek a számára a
szép és őszinte érzelmek. Páger kisfiúsan
bohókás mozdulatai, félszeg és szégyenlős
félmosolyai, zavart és ügyetlen
babrálgatása egy kiszolgáltatottságában is
erős egyéniséget példáznak.

A m b r a : B u l l a E l m a

Belibben vidám kockás kabátjában a
színpadra, a padhoz: előbb a macskáját
keresi, később már ismerősként merész-
kedhet a két férfihoz. Mindig vidám és
kiegyensúlyozott, mint akinek semmi baja
sincsen. Nem adja ki magát szinte sohasem.
Pedig ő is magányos, de nem azért, mert
gyerekei eltaszították maguktól: neki
sohasem is volt senkije, csak a
megszámlálhatatlan nemzedéknyi óvodás,
akik karácsonyra lapot küldenek, de
meghívást soha.

Bulla Elma vidámságában és kiegyen-
súlyozottságában kezdettől ott bujkál és
munkál a magányosság iszonyata. Annyira
fegyelmezett, hogy az már szinte túlzás.
Mindig nagyobb lélegzettel mond mindent
a szükségesnél: mintha magába fojtana
valamit, mintha még lenne mit mondania,
csak a bátortalanság, a rossz tapasztalatok
rettentik vissza. Mindig játszik, hogy ne
vegyék észre: ő is melegségre vágyik, ő is
egyedül van, ő is

panaszkodhatna. A darab vége felé mon-
datja ki a szerző vele saját sorsának ke-
serűségét. Addigra azonban már mindent
tudunk róla Bulla alakításából. Szinte
meglepetés minden egyes színre lépése.
Nem akarjuk elhinni, mennyi színe van
még - ugyanannak a tartalomnak a ki-
fejezésére. Minden tárgyat megelevenít
ehhez: a kötőtűt és a fonalat csakúgy, mint
a bevásárlószatyrot. Állandó készenlétben
van, mindig tudatosan fiatalos. Csak néha
hagyja el magát, s ilyen-kor egyetlen
pillanat alatt hozzáöregszik a két férfihoz.
De ez is csak egy pillanat, s máris olyan
vonzó teremtéssé válik, hogy megértjük,
miért is annyira féltékeny rá Bocca Libero.

Alig néhány jelenete van csupán Bulla
Elmának a darab során. Nem is lehet hát
igazán harmadik a padon. Játéka révén
azonban állandósul jelenléte, érezzük,
hogy a pad sorsához immár ő is
hozzátartozik. Amikor utolsó ízben
találkozik a két öreggel, belőle is kibukik
a féltve őrzött fájdalom. Könnytelenül sír,
hangtalanul vádol. Nem az olcsó hatásokat
keresi, pedig itt megvolna rá a lehetősége.
Bilicsihez és Págerhez hasonlóan ő is
makacsul keresi a lehetőséget arra, hogy
igazi emberi figurát formáljon meg. Nem
megsirattatni, megértetni akarja inkább az
ábrázolt alakot. S neki ez maradéktalanul
sikerült is. (A másik két színész
mentségére legyen mondva - bár nem ők
szorulnak erre -, ezt annál is inkább teheti,
mert őt húzza le legkevésbé a szöveg
ballasztja.) Kitű-nő alakítás Bulla Elmáé,
egy teljes sors színpadra emelése.

S végül: reméljük, kerül még méltóbb
jutalomjátékra is lehetőség mindhármuk
számára. Csak szegődjön melléjük egy
negyedik, s tán egy ötödik is: a rendező s
az író.

Aldo Nicolaj: Hárman a padon (Pesti Színház)
Fordította: Nagy Magda. Rendezte: Kapás

Dezső. Díszlet: Fábri Zoltán; jelmez: János-
Márta.

Szereplők: Bilicsi Tivadar, Páger Antal Bulla
Elma.

RÓN A K ATALIN

A Bolond:
Kálmán György

Kálmán György tíz évvel ezelőtt talál-
kozott először a Lear király Bolondjának
szerepével, amely fordulópontot jelen-tett
pályáján. Színpadi arca többé már nem az a
magányba merült, divatosan fanyar, okos,
az élet problémáit ingerülten kutató
emberé, akinek hosszú ideig szinte
egyetlen színpadi megformálója volt.
Bolondja a shakespearei tükör, lényéből
kora magatartásainak bírálata árad,
álmodozó bolond, mert fájdalmasan bölcs.

Ezzel a szereppel színészi pályájának új
korszaka kezdődött. Egymás után kö-
vetkeztek az újabb nagy teljesítmények:
Lucifer, Marat, Quentin A bűnbeesés

utánban, VII. Hadrian és a Rosencrantz és
Guildenstern Színésze.

Csúcsteljesítmények és nagyszerű rész-
letek, művészi teljesség és türelmetlen
színészi útkeresés.

Tíz év telt el azóta. S most Kálmán
György ismét Shakespeare-t játszik és is-
mét a Bolondot.

(...én legalább bolond vagyok, te semmi
vagy.) A Bolond akkor jelenik meg a
színen, amikor megkezdődik Lear király
kálváriája. Máris csörgősipkáját ajánlja, és
tanítani kezdi a királyt, mint aki tudja az
igazságot, mint akinek feltett szándéka,
hogy megmutatja az igazságot.
Bolondságával megvilágosítja a Bolond
által bolondnak tartott Lear elméjét.

Kálmán György alakításának nagy-
szerűsége most is, akárcsak egy évtizede,
abban rejlik, hogy őszintén csengő sza-
vaiból, végletekig leegyszerűsített játé-
kából, minden rezdülésből a környező
világ szemlélése-tükröződése árad; ahogy
megérti és megérteti világát, korát. Az ő
alakításában ez a sokat vitatott s a még
mindmáig nem teljesen megfejtett Bolond-
figura a színpadi történés
legfigyelemreméltóbb alakja lesz.

A Bolond nem főszerep, a szónak a
szövegterjedelem, a színpadi jelenlét
meghatározta értelmében. Ám Kálmán
színészi lényével, hitével olyan teljességre
tudja emelni a Bolond alakját, filozófiáját,
hogy akik a nézőtérről figyel-


