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Trokán Péter beérkezése

Pályaképe rövid és gazdag. Könnyű vé-
gigmondani, nehezebb felidézni. Nem
végzett főiskolát, hanem a Nemzeti
Színház Stúdiójában tanult. 1970-ben
Kecskemétre szerződött, majd két év után
Debrecenbe, hogy azután ismét
visszatérjen mostani színházához. Az el-
telt szűk öt esztendőben olyan nagyszerű
és rangos szerepeket játszott, mint
Horatio a Hamletben, Val Xavier az
Orpheus alászáll című Tennesesee Wil-
liams-darabban, Akhilleusz a Troilus és
Cressidában, Pasa márki a Don Carlos-
ban, Hérosztratosz Grigorin A gyújtogató
című drámájában és Shakespeare János
királyának címszerepe. Alakításai-

val nyomot hagyott emlékezetünkben,
változott és fejlődött e rövid idő alatt is.
Trokán legfőbb jellemzői közé tartozik,

hogy mindig tanulni akar, hogy minden
hasznosat és elsajátítandót meg is tanul.
Nem epigon, de irányítható, stílusa van, de
engedi alakítani. Mindenkitől tanul, aki
arra érdemesíti, hogy tanítsa, s akit arra
érdemesít, hogy mesterként tisztelje. A
legfőbb mester Trokán számára: Ruszt
József. Vele váltott kétszer is színházat.
Ruszt fedezte fel Trokánt, és ő tette a
legtöbbet mellette azért, hogy igazán jó
színész lehessen belőle.
Valamennyi színházzal foglalkozó szak-

ember megegyezik a jó színész egyik
alapvető tulajdonságában: a színpadi
jelenlétben. Leegyszerűsítve 'és alapvetően
ez annyit jelent, hogy a színészre
kénytelenek legyünk odafigyelni, észre-
venni, hogy a 'színpadra lépett, ne csak
biológiai díszletként, kellékként
funikcionáljon. Trokán mindig jelen van a
szín-padon. Ez igen sok tényező
függvénye.

Az egyik: emberi habitusa, megjelenése.
Magas, vékony, kifejező arcú férfi, kissé
szemtelen és pökhendi tartással, szelíd-szép
szemekkel. Ennyiből is nyilvánvaló :
ellentmondásosan harmonikus alkat és
figura. Amikor a Troilus és Cressida

Akhilleuszaként megjelenik a színen,
kihúzza magát, egyszerűen a többiek fölé
magasodik, lenéz rájuk. Pimasz mosoly
játszik a szája körül, puhán, macskaszerű
ruganyossággal jár, hosszúkat lép.
Félelmetesen, ostobán és öntetten
magabiztos. Biztonságérzete ki-
kezdhetetlen, fölénye vitathatatlan, be-
képzeltsége magától értetődő. Trokánra
ebben a szerepben azért kellett felfigyel-ni,
mert szöveg nélkül is képes volt
megteremteni egy olyan figurát, aki Ruszt
rendezésében valóban kulcsszerepet
játszhatott. Ruszt előadása elsősorban a
hatalommá vált eszme belső természetrajzát
vizsgálta, szembeállítva a pusztulásra ítélt
morállal; Trokánnak sikerült ebbe úgy
beleilleszkednie, hogy félreérthetetlenné
tegye a figura mai tanulságokat hordozó
lényegét is.

Említettem az imént: Trokán szinte
szöveg nélkül teremtett felejthetetlen fi-
gurát. Ennek azonban csak részint oka,
hogy a shakespeare-i szövegkönyv sem ad
ilyen téren különösebb lehetőségeket. Igen
fontos volt az is, hogy a meg-levő
szöveggel nem tudta kiteljesíteni azt, amit
megteremtett gesztusaival. Hallatlanul
tanulságos volt ez a jelenség. Árulkodott
arról, hagy Trokán nagyrészt birtokában
van azoknak az eszközöknek, melyekkel a
figura megteremthető, mozdulataiban érzi a
lényeget, képes saját belső és egyedül valló
lényévé párolni, harmonizálni a színpadi
figurát. Azaz: megteremteni a "csak ilyen
lehet" illúzióját. Egyszersmind azonban azt
is pontosan megmutatta, annyira még nincs
ezen eszközök birtokában, hogy ezeket el is
hagyhassa. Tehát hogy eszköztelenné
válhasson. Mert az eszköztelenség első
lépése az, hogy a színész minden eszköz
birtokában legyen. Csak ezután következhet
az, hogy a szöveg belső íveire figyelve
ezeket az eszközöket inkább csak jelezve,
felidézve keltse az úgynevezett
eszköztelenség látszatát. Az is kétségtelenné
vált ekkor, hogy Trokánnak leginkább a
szövegmondás, a beszéd terén kell
fejlődnie.

Az a szerep, melyet a kecskeméti Ke-
lemen László Színpadon, a kevéssé is-mert
szovjet író, Grigorij Gorin darabjában, A
gyújtogatóban játszott, már sokkal
összetettebbnek bizonyult: Hé-
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rosztratosz ugyanis egyszerre rokonszenves
és megnyerő, szélhámos és igazmondó,
reálpolitikus és álmodozó, szelíd és
félelmetessé növő gazember. Ezt az
összetettséget már nem lehet egyetlen tőről
ábrázolni, erre 'már nem elég egy pontosan
koreografált és telibe talált gesz-tussorozat
Sőt: itt már az is hiba, ha a néző az első
pillanatra állást 'tud foglalni a bemutatott
figura mellett vagy ellen, ha tehát elveszi a
nézőtől az együtt játszás lehetőségét és
izgalmát. Hadd tegyem hozzá: míg az előbb
az előadás egésze ezt éppen nem kívánta
meg, ezúttal a koncepció is erre épült.
Trokán alakításának kiindulópontja az, hogy
az emberiség gyújtogatói akkor a
legveszélyesebbek, 'ha jónak mutatják
önmagukat, ha cselekedeteiket szükség-
szerűnek állítják be. Hérosztratosza kedves
és megnyerő: félélmetesen ismeri az
embereket, ezért van hatalma is felettük.
Nagyon csendesen és meggyőzően tud
beszélni: pókhálót sző szavakból áldozata
köré. Csak akkor 'kiabál, ha gyengének tudja
magát egy-egy szituációban. Gesztusai
visszafogottak, mert már mindegyik sokkal
többet jelent elsődleges önmagánál.

Mindez nemcsak azért érdekes, mert
tovább'lépés't jelent Trokán alakítáisában.
Hanem azért is, mert mindezt az eredményt
tudatosan érte el, és ugyancsak tudatosan
használja föl többi szerepében is. Csak egy
példa: a mozgásoké. Ami-kor Hérosztratoszt
börtönbe vetik, eleinte fél, még nem biztos
a dolgában: mint a kutya, akinek végigvertek
a hátán, kuporodik a sarokba, tartása ijedt,
majd az élnivágyás iszonyú mohóságával rá-
veti magát a kapott életre. Tépi, mar-
cangolja, habzsolja. Akár az állat. Né-hány
jelei-tettel odébb már visszatért a
biztonsága: megmutatja az alakját, ki-hívóan
kihúzza magát, körüljárja ellen-felét, csak
piszkálja az elé rakott mogyorót. Ez az
embernek álcázott állati ravaszság már
félelmetes. Amikor Posa márki meg akarja
győzni Fülöp királyt, csak egy pillanatra
tartja az etikett diktálta távolságot, 'rögtön a
király mellé, majd mögé áll, egész tartása a
szeretetet és a meggyőzést sugallja,
indulatait ellenpontozza "testi" nyugalma.
Amikor János király fél, nem kezd
üvöltözni, jajveszékelni, nem veri magát a
'földhöz, nem futkos, hanem leül: térdét
felhúzza, átkulcsolja karjával, csak mögüle
mer kinézni a világra; őszinte és 'többnyire
kimódolt pózok nélkül való gyermekkorunk
rettegéseit idézi.

Ruszt jórészt megfosztja színészeit a
kellékek mankójától. Nincsenek bútorok,
'melyekre támaszkodni lehet, székek,
melyeknek 'karfájával többet lehet játszani.
mint az egész szereppel, megfog-ható és
letehető tárgyak, melyekkel oly sokat lehet
kifejezni. Csak az ember van: hangjával,
testével, jellemével. Csak a színész van: az
emberformáló képességével. Ruszt sokat
emlegetett és tökéletesen félreértett
„kegyetlen" színpadán így lesz 'egyedül
fontos az ember - lehetőségeivel és
korlátaival, szépségével és rútságával.

Posa jókedvű, kíváncsi fiatalemberként
lép színre. Tartása egyenes, szemei
mosolygósak. A barátját keresi, felidézve az
együtt töltött évek diákhangulatát, de
[megriasztja annak bánata. Nagyon jó és
nagyon őszinte ember ez a Posa: nem hős,
aki hősi mivoltát 'pajzsként hordja maga
előtt. Trokán - mint mindig - megkeresi a
figura teljes életét az alakításhoz. Pontosan
tudja, hogyan 'élt eddig Posa, mit csinált,
miképp gondolkodott -- ne értsük félre,
nem a márki, ha-nem az az ember, 'aki a
szeretet 'nevében akar őszintébben élni, de
csak akkor, ha az érvényes lesz mindenkire.
Trokán tanulmánya tehát nem a spanyol
udvaroncról készült, hanem az emberi gon-
dolkodás és cselekvés egyik lehetőségéről.
Ezért kerülheti el Schiller drámájának
legnagyobb buktatóját, a romantikus
gondolati dráma szövegének patetikusságát,
retorikáját. Paradox módon úgy leshetne ezt
megfogalmazni, hogy 'nem a figurával
azonosul Trokán, hiszen ezt a fikciót ő
maga teremti hús-vér alakká, hanem a
szöveggel, s ezt hozza összhangba a saját
alkata adta lehetőségekkel. Ez a 'belülről
építkezés a színész legnagyobb ereje, s
'éppen ez az a terület, ahol a legtöbbet
fejlődött is eddigi pályája során.

Háttal áll nekünk Posa : 'magyaráz, meg
akarja nyerni ügyének a királyt, a másik
embert. Hosszú ideig csak a tarkóját látjuk,
s a hangját halljuk. De 'köz-ben pontosan
tudjuk, milyen az arca, a szeme, a mimikája.
A tarkóján látjuk. A 'lábszára feszülésén
érzékeljük Feszültségét. A háta is sír és örül.

Ruszt igyekszik mindig hajszálpontosan
felrajzolni színpadán az emberek
egymáshoz való viszonyát, jelenetről je-
lenetre felépítve. Így nincs egyedül a
színész. Egyik ember a másikban keresi a
támasztékot, a lehetőséget a tovább-lépésre:
az alapvető emberi viszonylatok
kialakulnak. Trokán-János király hallat-

lanul összetett figura, úgy taszít, hogy
vonz, úgy ítélem el, hogy fel is mentem
mindjárt. Jellemének minden rezdülésér
belevetíti a környezete figuráiba. Ha fél,
akkor a másik ölébe bújna inkább; ha
hatailmát érzi, a másikat szeretné erről
meggyőzni ; ha bántják, máris keres egy
biztató tekintetet, amelyben megkapasz-
kodhat.

Eddigi pályája során épp a János király

címszerepében várta a legnagyobb feladat
Trokán Pétert. Biztató, 'hogy nem tudott
mindenben megfelelni ennek. Mert még
kevés az élettapasztalata, s mert nem akar
és még nem tud sem-mit rossz színészi
rutiniból, évtizedes patronokból
megoldani. Rengeteg színe van már a
jósághoz, a ravaszsághoz, a
nagystílűséghez, az alattomossághoz, a sze-
lídséghez, a félelemkeltéshez - de nem tud
még elég hatalmasan aljas és aljasan
fenséges lenni. Egy röpke példa annak
bizonyítására, hogy a kellékek valóban
segítségül szolgálnak: a jellem-nek ezt 'a
'nem ismert oldalát tudja Trokán mégis
érzékeltetni, ha nem is belül-ről, mint az
összes többit. A palástja segíti ehhez, mely
remek játéklehetőségeket biztosít számára.
Amikor először ráterítik, a ruhadarab 'súlya
alatt szinte ön-kéntelenül felrántja a vállát,
megfeszíti a hátát. Az idegenkedésből
aztán állandóbb vonás rajzolódik ki:

egyfajta biztonságtudat, mely a tartásban jut
kifejezésre. Ebbe a palástba kapaszkodik,
amikor a trónja ellen törnek, összekapva
magán - „sérthetetlen vagyok!". Egye-
netlenebb tehát ez az alakítása, mint volt,
mondjuk, a Don Carlasban Posája, mégis
többet ígérő: tíz évvel előbb játszott el egy
szerepet, mint ahogyan azt várhatnók - s
nem kell tíz 'év hozzá, hogy ismét így
előreszaladhasson. Bizonysága ennek az
előadás egyik színészi csúcsa: János királyt
elhagyják lordjai, a kis Arthur megöletése
miatt. Trokán először összetörik, szinte
fizikailag is alacsonyabb lesz, leleplezve a
figura teljes belső ingatagságát. Most
végképp megértjük eddigi vergődéseit is.
Vádolja Hubertet, hogy túlbuzgó volt a
gyilkolásban: szűköl, vádol, kicsinyes lesz,
csak egy féreg: elveszti a fejét. Aztán
Hubert bevallja, hogy a királyfi él.
Trokánban feloldódik a görcs, valami kéjes
vigyor jelenik meg az arcán, utánakap
Hubertnek, engeszteli. Egy pillanatra szinte
fenséges és erős lesz, már újra tud tervezni,
már újra ő van felül. Ez a pár perc az
emberábrázolás csodája. A színészé.


