
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-



jük, pontosan érezzük: ez a Bolond biz-
tosan látja a valóságot, talán a jövőt is.
Nemcsak a jelent képes groteszk humorral,
kegyetlen fájdalommal, féltő együttérzéssel
elmondani-végigjátszani királyáért, de ha
figyelnének rá, ha megértenék őt,
túlmutatna feladatán.

Ez a láttató látás pedig a színész egyik
legnehezebb feladata. S igazán csak azok
képesek rá, akiknek erős belső látásuk van,
akik önmagukban meg tudják teremteni a
látomás igazságát, hogy aztán
megajándékozzák vele a nézőt. Kálmán
közülük való.

(És oly idő jön ...) Az első találkozás
után a Bolond Gloster udvarában csak
csendes szemlélője, pillanatnyi kommen-
tátora az eseményeknek. A színész áll,
félrehúzódva a nagyuraktól, karjai lazán
lógnak törzse mellett, halkan, szinte
hangsúlyok nélkül közbe-közbemondja
villódzó szellemességeit. Kálmán
Györgynek megvan az a képessége, hogy
játék nélkül, szótlanul jelen tud lenni a
színpadon, a cselekményben. Anélkül, hogy
bármit tenne, érezzük, ott van, figyel, nem
hagyja el a gonosz erőket észre nem vevő
gazdáját.

Aztán ismét övé a szó, övé a gondolat.
A tomboló viharban egyedül kíséri Leart.
„Itt olyan éj van, mely nem könyörül sem a
bölcs embereken, sem a bolondon" -
mondja. Játéka póztalanságával, rendkívül
pontos belső értelmezésével, a mozgás, a
hangszín és a hanglejtés árnyalataival-
ritmusával plasztikusan rajzolja meg a
viharral dacoló, a kesernyés vidámságot
magára parancsoló Bolond szerepét. Egész
lényéből árad a fájdalmas irónia, a bo-
londozó vigasztalni akarás, a cselekvés-re
való kedv. Kálmán azt a Bolondot játssza
el, aki a tudástól, a tisztánlátástól
boldogtalan.

Rövid monológjában tiszta szavaival az
az ember szólal meg, aki tudja, nem tehet
már többet azért, akit szeretett, akit meg
akart tanítani a Bolond igazságára. Ítéletet
mond a világról, az emberekről, önmagáról.
Jóslata ismét a látni, a láttatni tudás belső
teljességével, a mindennapi beszéd
közvetlenségével, világosságával szól
„Jóslatot mondok, mielőtt elmennék; / ...
Ha bíró minden ügyben jól ítél, / S lovag,
nemes adósság nélkül él, / Ha nyelven
többé pletyka nem repes. . . / Akkor

lesz Albion / Zavarral teljes hon, / És oly
idő jön, aki még megéri, / Hogy fő divat
lesz lábbal mendegélni."

A színész egyedül áll az üres, sötét
színpad szélén. Hangja egyre halkul, az
utolsó szavakat nagyon tagoltan már csak
suttogja. Ám ez a messziről hangzó
suttogás mintha megrázta volna a
színpadot. Ahogy Kálmán György ezt a
néhány mondatot elmondja-eljátssza, az a
legnagyobb színészi pillanatok közül való.
Es a szavakra felelő megtisztító csendben
a színész megfordul és kimegy.

(S én délben megyek. aludni.) A Bolond
elmondta jóslatát, bevégezte fel-adatát.
Még nem ment el végleg, még visszatér,
továbbkíséri Leart a pajtába

és onnan is vissza Gloster udvarába.
Sokat már nem beszél, nem cselekszik.

Az alvó Lear fölött, mint aki búcsút
mond, még 'egyszer halkan-szomorúan
megszólal: „S én délben megyek aludni."

Többet már nem mond, nem kíséri
tovább királyát. A közönség felé nézve
tűnik el a sötét díszlettömbök között.
Még látjuk homályba vesző arcát, amely a
végső mindentudást fejezi ki. De a
Bolond már nem akar semmit. Elfeketült
arccal, maga elé meredten hátrál. S
Kálmán Györgynek ez az utolsó pillantása
szorongató drámai vallomás, az elnémuló
magáramaradás, a keserű, riadt
tehetetlenség villanása, amely láthatatlanul
is végigkíséri, továbbéli a tragédiát.

Kálmán György a Lear király Bolond szerepében, Lear: Básti Lajos (Nemzeti Színház)
(Iklády László felvétele)


