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Napló színészekről

Latinovits úr,
akit utoljára még Bagónak hívtak

Latinovits Zoltán' vett egy pulikutyát és
kisregénynek beillő vallomást publikált
Bagó story címen. Ennek természetesen
nem sok köze lenne színészetéhez, ha
hosszú szünet után nem éppen A kutya, akit
Bozzi úrnak hívtak című musicalben láttuk
volna újra színpadon, melyben
természetesen ő a kutya, akit Bozzi úrnak
hívnak. Így a Bagó stary, melyben elárulja,
hogy a pulit jobb szereti az embereknél
(mert emberibbnek tartja), felfogható
műhelyvallomásként is.

Latinovits ezzel a kéretlen vallomással
saját helyzetét nehezíti meg. Az alakítás-
nak, a játéknak olyan hátországát tárja fel,
melyet akár el is titkolhatna. Közönség és
kritika előtt felfedi a gyengéit.
Kiszolgáltatja magát, mint akinek valóban
nincs rejtegetni valója. Mint aki kevesli a
színpad magától való kockázatát. Egy
szolid, jól fésült zenés játékban, mely
filmsikerként már meghódította a maga
(nem magyar) közönségét, halál-ugrásra
készül. De lehetséges-e egy fel-nőtteknek
írt naiv-kedves mesejátékban úgy felidézni
a gonosz óráját, hogy az fel-rázzon és
tisztítson? Lehet-e elementáris indulatokat
megszólaltatni az Operett-ben, ahol végül
is aszerint méri a produkciót közönség (és
nemegyszer a kritika is!), hogy jól
kapkodja-e a lábát vagy hibásan?

Latinovits Zoltán persze jól táncol
(bebizonyította ő már korábban is, hogy
táncos-komikusnak sem utolsó), s ha
hangja kissé fátyolos is, ez még mindig
impozáns a körötte mozgó és egészében
véve ugyancsak „fátyolos" teljesítményt
nyújtó együttesnek. (Tisztelet a kivétel-
nek, azaz Várhegyi Teréznek.) A kérdés
nem is ez, hanem a színészi jelenlét. Milyen
tartalommal tudja feltölteni Latinovits
színpadi létét?

Meggyőződésem, hogy két Latinovits
Zoltán van. Az egyik, aki fölényesen
megtanulta a színészetet, s ha úgy hozza a
sora, ennek sziporkázó mutatványokkal
bizonyságát is adja; a másik viszont
inkább a bizonytalansághoz vonzódik : a
színpadi önkereséshez, amelyben a fel-

lépési technika minden virtuozitása leg-
feljebb segédeszköz lehet. Ha nem éppen
akadály. Latinovits Zoltán számomra
igazán emlékezetes nagy percei ez utób-
bitól valók. Amikor alászáll a lélek
éjszakájába, a pokol tornácára, hogy fel-
mutasson valami igazán emberit - a maga
drámai és természeti ellentmondásossá-
gában. Vagy legalább ennek negatív le-
nyomatát. Valami kétségbeejtően sötétet,
ami mégis fénylik, mint az arany. Valójá-
jában a színpadi földindulás és égszaka-
dás színésze ő, olyasféle, akiről Artaud

álmodott, amikor máglyáról jeleket adó
szenteknek látta a színészeket.

Mi köze ennek Bozzi úr kutyaságának
bájos operettmeséjéhez? Aligha lehet
sok. Van ugyan egy-két perce, melyben a
fekete indulat hangjait megszólaltatja,
utóvégre is Bozzi úr a játék elején
mesebelien gonosz ügyvéd, aki kizsarolja
a szegényeket, de ez inkább felhang
marad ebben az alakításban. Mert hisz
Bozzi úr, aki egy szép napon kutya lesz,
hogy emberséget tanuljon, Latinovits
tolmácsolásában: vérbeli mimikri szín-
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ház. Nem is lehet más. Azt játssza, amit
megírtak. Virtuóz pontossággal, fegyel-
mezetten, szépen, lenyűgözően.

Csakhogy mégsem egészen azt. Van
valami e színpadi Bozzi mögött, amit
talán csak azért árul el, mert nem tudja
letagadni. Mert képtelen hazudni a szín-
padon, s mert mindig teljes énjével jelen
van a játékban. Újra és újra elárulja, hogy
nem hisz már a mimikri színházban.
Amióta a Ványa b á c s i b a n leült a földre
tökmagot ropogtatni, azóta nemegyszer
elárulta ezt a felismerését. S talán a
„felismerés" kifejezés nem is elég pontos,
mert úgy tűnik, elsősorban az idegei, az
ösztöne ismerte fel annak az útnak a jár-
hatatlanságát, melyet azóta is jár. Egy-
egy perc kitérővel. Egy-egy nagy szaltó
kivételével. Alighanem most is erre
készült az Operettben. De végül újabb
művészi jelentést kapunk arról a kettős-
ségrő l , amely gyötri . S ha már a Bagó

storyval beavatott mindennapi gondjaiba,
azt mondom: amiképpen könnyebb gyö-
nyörködni a puli emberségében, mint az
emberben felfedezni az emberit , ugyan-
úgy könnyebb visszanyúlni a fölényesen
ismert mimikri-színjátszáshoz is. Leg-
alábbis könnyebbnek tűnik. Mert annak
azért Bozzi úrként is bizonyságát adja
Latinovits Zoltán, hogy többet tud az
életről, az emberről, a játékról, mint ami
ezen a nyelven elmondható.

Képtelenség és nagyszerűség az Ope-
rettben a Latinovits-jelenség. Az a nagy-
szerű benne, hogy mindezen ellentmon-
dások ellenére a legképtelenebb perceit is
át tudja fényesíteni azzal a színpadi jelen-
léttel , ami személyesen az övé.

1976. június 5 .
A lapzárta és a korrektúraolvasás közti
napokban Latinovits megtette az utolsó,
végérvényes szaltót. Zavarodottan, döb-
benten olvasom a fenti jegyzetet: a sza-
vak értelmüket vesztik. Végül is szán-
dékkal-szándéktalanul abban a hitben,
megg yőződésb en írtam e sorokat, hogy kö-
vetkező színpadra lépésével választ ad
kérdéseimre. Itt hagyott válasz nélkül.
Vagy épp ez a felelet? S ha igen, jól
kérdeztem-e? Jól kérdeztük-e? És egyál-
talán: mit vártunk tő le és mire használ-
tuk ? És mi lesz nélküle?

Pártos Erzsi Beckettje

A Nemzeti Színházban még sosem ját-
szottak Beckett-darabot. Talán nem is
fognak. Úgy gondolom, nem is tartozik

a színház profil jába, hogy Beckettet ját-
szon. Az persze még kevésbé, hogy Paul
Zindelt . A két szerző közt alighanem
annyi a rokonság, hogy az élet ama kis és
nagy kérdéseire, melyekre Beckett véglé-
nyei minden erejüket megfeszítve se tud-
nak választ adni (pontosabban válaszként
csak saját végletes kiszolgáltatottságukat
tudják felmutatni) , Paul Zindel olcsó
közhelyeket kínál megoldásképpen. Igy
könnyen nevezhetjük optimistának, míg
Beckett közismerten pesszimista. De aki
jól odafigyel a darabra, annak ugyancsak
megkeseredik a szája íze Paul Zindel
optimizmusától. Aki megelégszik a fel-
színnel, abban csak később kezd hatni a
métely.

Es mégis A gamma-sugarak hatása a
száz szorszépekre című, jellegzetesen amerikai
giccsdarab előadásán a Nemzeti
Színházban különös dolog történik.
Beatrice asszony naturális gonddal be-
rendezett színpadi otthonában nincsenek
különösebb titkok, csupán a jobb oldalt
húzódó függöny rendeltetése felő l va-
gyunk bizonytalanok, míg elő nem tipeg
egy kis vénasszony a függöny mögül.
Pártos Erzsi, azaz Nanny. akit vala-
milyen félig-meddig tisztázódó ügylet
kapcsán Beatrice „nyakába varrtak": egy
magatehetetlen, ügyefogyott öreg-lány,
aki mindenkinek csak útban van. Maga
előtt tolja azt a korlátot, melybe
fogódzkodik, nélküle már tipegni sem
tud. Beszélni sem. Csak egyet-kettőt
cincog. S ezek az alaktalan hangok, az
aprókat mozduló száj, az izgatott és
reménytelen vibrálás az ajkán, a
kifejezéstelenségbe erőltetett tekintet
egyszerre összeszorít ja a torkunkat. Vagy
nem is ezek a jól megfigyelhető jelek,
hanem valami más, aminek legfeljebb a
megnyilvánulásait írhatjuk le? Nem
marad sok időnk a tűnődésre: Nanny
hamarosan visszakerül a függöny mögé.

Az egész darabban nem jut neki egyet-
len mondat sem. Az az út, melyet Pártos
Erzsi az ügyefogyottság, a létezés leges-
legvége, a biológiai kiszolgáltatottság
megrajzolásában bejár, több mint hát-
borzongató. Abban, ahogy újra, majd
újra előt ipeg rejtekérő l (eredetileg nyil-
ván a másik szobából), ahogy hallatlan
erőfeszítéssel eljut a szín túloldalán álló
asztalhoz, abban, ahogy e sikerélmény a
gesztusaiban lerakódik, egy pil lanatra
átfényesül arcizmainak reflexszerű rán-
gása, ahogy nekikészülődik az evésnek,
gyönyörűséggel mártva ujját a mézes
tejbe, mégis rossz lelkiismerettel (mert
azonnal szidás jár érte), ahogy a pohárba

öntött sört mát-már automatikus, de oly
nagyon árulkodó mohósággal felhör-
pinti, fészkelődik a széken, harmonikázik
a térdével, kétségbeesett pil lantásokkal
könyörgi ki, hogy kikísérjék a fürdő-
szobába - mindebben nemcsak több van,
mint a megírt darabban, hanem
mindenekelőtt valami m á s : Pártos Erzsi
véglény-öregasszonya, miközben egyet-
len értelmes szó sem jön ki a száján,
tökéletesen beszéli a vegetatív élet-
funkciók ösztönnyelvét. Mindent felfog
és mindenre reagál, ami ebben a réteg-
ben felfogható és befolyással van élete
folyására.

Mert ez a „lefokozott " élet, amit
Pártos Erzsi oly törékeny és oly markáns
vonásokkal behoz a Nagy Közhelyek
színpadára, valódi élet. Körötte elhi-
szem, hogy a levegőben oxigén van: nem
csupán azért, mert szomjas mohósággal
tud a levegő után is kapni, hanem mert a
tárgyakat, kellékeket, saját ruhadarabjait,
a bajára húzott hálót, a fehér csipkét is
átlényegíti, emberi tartalommal tölti fel.
Úgy van megírva: meg kell halnia a

Nanny (Pártos Erzsi) elötipeg a függöny mögül
(Nemzeti Színház)



darab végére, mégpedig attól, hogy
Beatrice asszony a füle hallatára mondja
el a telefonban, mennyire elviselhetetlen
számára a gügye öregasszony. Ez a for-
dulat ellentmondhatna annak a színészi
találmánynak, amivel Pártos Erzsi életet
lehelt ebbe az eleve életképtelenül megírt
színpadi haldoklóba. Ha ezeket a szava-
kat megérti, ugyan miért nem értette a
korábbiakat? De a színésznek még min-
dig van rejtett tartaléka: elhiteti velünk,
hogy nem is érti, amit ért. Hogy másképp
érti. Hogy csak az ösztöneiben érzi a
véget. A legnyilvánvalóbb jel: előbb el-
húzódik a szája, amit egész este nem tett,
majd csöppet felnyílik az ajka. Ez a
mondhatni biológiai történet elmond
valamit, amire ezen az estén a szavak
alkalmatlannak bizonyulnak.

Még a cincogást is elfelejti. Az utolsó
„szavai" makogó hangok voltak. A cin-
cogásban még van nőiesség, ebben már
csak a tehetetlen vegetálás. S ha az em-
beri kiszolgáltatottság e borzalmas kór-
képe Beckett szemeteskukába bújt figu-
ráit juttatja eszünkbe, ez jó érzéssel tölt
el, úgy is mondhatnám reménnyel. Pártos
Erzsi az élet utolsó sugarát vetíti elénk:
színházat teremt Paul Zindel szellemi
sivárságának sivatagában.

Király a sárga hintán

Az első pillanattól, ahogy elkezdődik a
I I . Richárd előadása, nyilvánvaló, hogy
Őze Lajos tud valamit, amitől bölcsebb -
nemcsak a királyi játszma többi rész-
vevőjénél, hanem nálunk is, akik a néző-
téren ülünk. A második pillanatban már
kételkedem is e benyomásomban: hisz
Őze Richárdjára sokféle jelző illik (Őze
ismét teljes színészi gazdagságában lép
elénk), csak épp a „bölcs" kifejezés nehe-

zen. Elvetem hát magamban a jelzőt, s
mindenféle minősítés nélkül megkísérlem
követni azt a tudást, ami oly izgatóan
maivá, aktuálissá teszi a I I . Richárd elő-
adását.

Major Shakespeare-rendezései körül
elterjedt egy kritikai legenda: a recenzen-
sek többnyire kórusban kárhoztatják a
rendezőt Shakespeare erőltetett aktuali-
zálása miatt. Mintha ez a bizonyos aktua-
lizálás önmagában értékmérő lehetne.
Mintha nem azon múlna minden: élet
van-e a színpadon, vagy sem? Hiteles-e,
amit látunk, vagy agyafúrt elméleti
kombináció? Ülök a II . Richárd elő-
adásán, figyelem a hatalmi marakodás és
ármány shakespeare-i jeleneteit, de kívül-
ről. Megmarad a zsöllye-tudatom, ahogy
a színészeknek is odafenn a világot
jelentő deszkákon a színész-tudatuk.
Vagyis a deszkák nem akarják a világot
jelenteni: nyilvánvaló, hogy a színészek
maradnak adósak az átlényegítéssel. S
így jut időm eltűnődni, hogy Keserű
Ilona játékterében a színpadot befutó zöld
drapéria - a természet és a táj színe - miért
gyűrött? S hogy mire szolgál majd a zöld
mezőben a szürke deszkaépítmény,
melynek tartóoszlopain folyondárként
felkúszik a zöld ? Mindez egyelőre puszta
látvány, egyszerű néznivaló, s csak Őze
Lajos egy-egy pillantása vonja el a
figyelmet róla.

Ekkor váratlanul megjelenik a sárga
hinta, mely hintának is különösen hat, hát
még trónszéknek. Láthatóan egy támlás,
faragott szék lábait lefűrészelték,
befestették - e zöld-szürke kompozíció-
ban hivalkodóan ható - sárgára, s a
lábatlan szék-hinta ott himbálózik a fa-
építmény két tartóoszlopa közt, mint
gyerekhinta két összenyíló szoba ajtajá-

ban. Még mindig csupán néznivaló, fel-
tűnő furcsaság. És ekkor történik valami
váratlan: bevonul a király, azaz Őze
Lajos és kísérete, s elfoglalja a trónt. S
attól, ahogy Őze elfoglalja a maga királyi
helyét, az előadás lényege világosodik
meg. Nem egyszerűen az, hogy bohóc ez a
király, mert ennyit könnyű kitalálni az
első percben is. Arra a tudásra derül fény,
amit kezdetben ugyan gyaníthattunk, de
megnevezni nehéz lett volna. Kellett
hozzá a sárga hinta - és a színészi maga-
tartás. A bohócság véres komolysága,
amivel fenségesen beleül a hintába.
Némileg egyszerűsítve azt mondhatnánk:
hogy kiderüljön, attól bohóc, hogy király.
S ebben a színészi tudásban nem is lenne
különösebb csodálnivaló, ha nem
tartalmazná azt a szerves egyszeriséget, ami
nélkül nincs igazán nagy színpadi pillanat,
s ami mégis oly ritka színpadjainkon:
hogy tudniillik az alakítás gondolati rétege
épp akkor és attól válik nyilván-valóvá,
amikor és ahogy megteremti a színész a
játéktér, az írói eszme és a mai előadás -
ama bizonyos hic et nunc - egységét. Mert a
legjobb játéktérbe, a legkitaláltabb ruhába,
a legrafináltabb kellékbe is csak a színész
képes életet lehelni. Őze Lajos ennél
többre is képes: szintézisbe hozza a
legkülönbözőbb szín-padi effektusokat.
Átlényegíti partnerei hamis hangjait is:
mert az a bohócsipka, melyet bévül visel,
a legelképesztőbb varázslatokra képes.

A hadviselésből hazatérő király, ami-kor
hazája határát átlépi, térdre borul, hogy
ölelésével köszöntse az anyaföldet. Őze
felfokozott érzelmi töltéssel, már-már a
könnyekig megindulva markolja a zöld
drapériát, ismét megtörténik a csoda: ez a
színészi mozdulat magyarázza a drapéria
gyűrődését. Vagy legalábbis életre kelti.
Hogy aztán a gyűrődés is, a színészi
gesztus is bármit jelenthessen. Mert
mindannyiszor egymásra utalnak, s olyan
asszociációk útjaira csábítják a nézőt, amit
Tovsztonogov színpadi metaforának
nevez, s a korszerű színjátszás
elengedhetetlen feltételének érez. Őze
Lajos élő színpadi metafora: nemcsak
arról beszél, amiről beszél, hanem arról is,
ami a nézőnek eszébe jut. Akár
mindenkinek más-más. De gondolkodni
kényszerít, s ez alighanem a legtöbb.
Végül is ez a perdöntő az úgynevezett
aktualizálásban. Rendezés és játéktér
nélkül Őze Lajos nem létezhetne. A sárga
hinta nélkül nem mondhatná el, amit II.
Richárd király-mivoltáról tud. De
rendezés és játéktér Őze nélkül merő

II. Richárd király (Őze Lajos) a hintán (Nemzeti Színház) (Iklády László felvételei)



kombináció lenne: ereiből a vér lüktetését
képes átplántálni fába, anyagba, darabba.
Teremtő alázattal.

Makrancos-e Csomós Mari?

Hogy Shakespeare makrancos Katájában
mennyi a makrancosság, hogy ezen a
jelzőn mit kell értenünk, s hogy egyáltalán
- mondjuk, az Értelmező Szótár szerint -
mit jelent pontosan a „makrancos"
kifejezés, ez akár egy hosszabb értekezés
témája lehetne; mint ahogy A makrancos
hölgynek is megvan a maga könyvtárnyi
irodalma. Ehelyütt nem len-ne sok értelme
e kérdésbe különösebben
belebonyolódnom. Alighanem mindenki,
aki beült a szolnoki Makrancos előadására,
egyetért velem abban, hogy Csomós Mari
címszerepbeli alakításának nem a makran-
cosságon van a fő hangsúlya, akárhogy is
határozzuk meg közelebbről ezt a
fogalmat. Valószínűleg abban is egyet-
értenénk, hogy Csomós Mari színészi pá-
lyájának egyik csúcsa ez a makrancos Ka-
ta. Indokolt tehát a kérdés, hogy: mitől?

Nyomon követhetnénk jelenetről jele-
netre játékát, s mindjárt zavarba is
jönnénk, hisz kevés feltűnő jegye van
alakításának. Ráadásul, ami feltűnő, nem is
feltétlenül jellemző. Mégis elemezhetnénk
fegyelmezett, pontos, lényegre koncentráló
szerepépítését, a helyzetek gondos
kidolgozását, mindenekelőtt azt az érzelmi
térképet, amit Kata belső világáról,
fejlődéséről rajzol. Mindezért megérdemli
a teljes szakmai elismerést, ám a közönség
elragadtatását nem vívná ki. Felfejteni,
hogy Csomós Mari mivel s hogyan ejti
rabul a publikumot, miféle bűvös kör az,
amibe a nézőt ellenállhatatlanul bevonja,
nem is oly egyszerű. Vagy épp
ellenkezőleg: attól oly titokzatos, hogy
mérhetetlenül egyszerű.

Csomós Marinak annyi arca van, ahányat
akar. Úgy játszik az arckifejezésével, mint
akinek mindenre van gondja, csak épp arra
nem, hogyan néz ki. Mint aki benn van a
színpadon, de ugyanígy lehetne a kulisszák
mögött is. Persze már ez is szerep, sőt
vélemény a szerepről - és hitvallás a
természetesség mellett, De ezúttal nem is
bravúros-technikás kifejezésváltásaival akar
hatás alá vonni. Inkább úgy tűnik, kevéssé
kívánja fitogtatni ezt a tudását. Ezúttal
fontosabb a belső arc. Valami, ami tényleg
intim és alapjában véve megközelíthetetlen.
Ami csak azáltal van jelen, hogy személyes
ügye a játék. Hogy is ne lenne az? S talán
máskor nem így volt? Ha pedig

Makrancos Kata (Csomós Mari) összefoglalja a játék erkölcsi tanulságát
(Szolnoki Szigligeti Színház) (Nagy Zsolt felv.)

jául szolgáló, ismeretlen szerzőtől származó
darabban megvolt); Csomós Mari teljessé
teszi - és Shakespeare intenciójához hűen.
Hisz az iróniát még Shakespeare lopta bele
a megjavult Kata darab végi erkölcsi
prédikációjába; ezt jelzi az is, hogy Bianca
kétszínűségére is fény derül. Csomós nagy
mutatványa épp az előadás legáttetszőbb
pillanata: amikor kedvesen, naivul,
szájunkba rágva előadja a mese erkölcsi
tanulságát. Félreértés ne essék: a
leghalványabb színészi idéző-jel sincs
ebben a tomlácslásban. Már-már azt
hinnők, Shakespeare ellenére való a dolog,
annyira odaadja magát a színész-nő e naivul
okoskodó mondatoknak.

Csakhogy: melyik színésznő? Csomós
Mari-e vagy az a finomkodó primadonna,
aki két órával ezelőtt lelibbent a kordéról ?
Attól, hogy Csomós mindvégig mint
színésznő is jelen van, valósággal a tenye-
rére veszi makrancos Katát, s úgy mutatja
meg a publikumnak, mint a báb-színész a
bábuját. S miközben így szerepből szerepbe
bújik, minden váltás, lelki „átöltözés"

alkalom rá, hogy fellebbentse a fátylat
önmagáról. Arról a belső arcról. Ez akár
szemérmetlen is lehetne, ha nem épp itt
lelnénk meg a játék nyitját: a színészi
odaadásban.

Mire ez kiderül, hol vagyunk már attól,
hogy Kata makrancosságáról töprengjünk!
Csomós Mari olyan vidékekre invitál a
Shakespeare-vígjátékban, ami a színház
legritkább tüneményei közé tartozik. És
közben mégis az a legtüneményesebb e
színészi önvallomásban, hogy mellesleg
elmondatik benne makrancos Kata
históriája. Mire kilépünk a színház kapuján,
már azt is tudják, hogy nem

igen, úgy miképpen lesz ezúttal különös
hangsúlya? Miképpen kerül reflektor-
fénybe az, ami végül is a színész magán-
ügye, különbejáratú kulisszatitka - és
miképpen tölti meg új tartalommal a
színházi reflektorfényt, hogy ez a
„magánügy", ez a „kulisszatitok", ez a
belső arca néző előtt is felfedetik? Vagy
legalább: körvonalazódik. Ott vibrál -
mintegy lefátyolozva - a színen folyó
játék mögött, akár egy filmbeli áttűnés.

A szolnoki Makrancos j á t é k a
játékban. Valló Péter rendezésében
Shakespeare-korabeli itáliai komédiások
adják elő magát a darabot. Némileg
átformálva az egyébként Shakespeare-
től való előjátékot, ez kiolvasható A
makrancos hölgyből. Csomós Mari is úgy
lép le a színre begördülő kordéról, mint
a vándortársulat primadonnája. S ez a
hangsúlyozott nőiesség, mellyel e
pillanatfelvételt elénk teszi, megmarad
Katájában is: a nyersesség mögött ott a
finomkodás, a grimaszban a szépség, a
gorombaságában a törékenység.
Csomósnak nem arra kell ez a játék a
játékban, hogy parodisztikus elemeket
keverjen az alakításba, hanem hogy
dimenzionálja Kata figuráját. Az embert
fedezze fel benne: a szeretetet és a
dühöt, az indulatban is a ki szolgáltatott-
ságot, a megadásban is az
ellenszegülést. Mégis mindenekelőtt azt
a reneszánsz nap-fényt, mely a
Shakespeare-műből árad s melyet a
színpad vakító fehérsége is csak jelezni
tud, a színész viszont megjeleníteni.

Maga a keretjáték csonka, csak a pro-
dukció előtt látjuk, Shakespeare
elhagyta a befejezést (ami A makrancos
hölgy alap-



mellesleg. Igen, Csomós Mari mindenek-
előtt makrancos Kata, s Szolnokon nem
történt más, mint - jó előadásban -
bemutatták Shakespeare e méltán nép-
szerű játékát. Hogy miképpen töltötte meg
oly erőteljesen mai és személyes hozzánk
szólóan személyes) tartalommal ( színész a
szerepet, ki tudja.

A Pofozó Krisztus
Debrecenben negyed tíz után kezdődik
egy színházi előadás, és háromnegyed
előtt véget ér. Igaz ugyan, hogy már este
hét órától a nézőtéren ülünk, ám Az ötödik
pe cs ét két és fél felvonása nem nevezhető
színháznak. Még felolvasó színpadnak is
csak jóindulattal: a regényből elő-adott
részleteknek semmiféle dramatikus ereje
nincs. Érvényes ez Reviczky Gábor
jeleneteire is, akiről az alábbiakban szó
lesz. Reviczky korábbi életképeit is leg-
feljebb színészi „felvezetésnek" lehet ne-
vezni: ő az ugyanis, aki a késő esti ne-
gy edó rás színházat megteremti. S mert meg-
születik e színházi töredék, egyúttal az is
kiderül, hogy Az ötödik pecsétnek izzó
drámai magja van. Nagy kár, hogy az író,
aki maga írta színpadra a regényt, nem
erre a drámai magra figyelt, hanem
szemelvénygyűjteményt, egyszerű kivo-
natot készített a könyvből.

Négy „kisember" - egy kisvárosi órás,
egy könyvügynök, egy asztalos és maga a
kocsmáros, akinek a kocsmájában
vagyunk - szidja a nyilasokat pohár bor
mellett, természetesen a legvérmesebb
nyilas uralom idején. Egy betévedő
,művészi fényképész" feljelenti őket, s a
,nyilasházban, miután véresre verték őket,
nem könnyű választás elé kerülnek: vagy
felpofoznak egy agyonkínzott haldokló
foglyot, aki aktív ellenálló volt, vagy
rájuk is halál vár. A négy közül három
megkísérli ugyan teljesíteni a szabadulás e
személyiségtipró feltételét, de mintegy
fizikailag alkalmatlannak bizonyulnak az
embertelenségre. Egyedül Gyurica, az
órás képes rá, aki mindannyiuk közül
nyilvánvalóan a legkülönb; ő ugyanis
zsidó gyerekeket rejteget ott-hon a
pincében.

Gyurica órás szerepét Reviczky Gábor
játssza.

A felvezetés: az az epizód, amikor e
gyerekrejtegetésre fény derül. Az elrejtett
gyerekeknek csak a sírását halljuk. A
színpadon látható: egy most érkezett ap-
róság, aki előadja, hogy becsapták a szülei,
mert elhagyták - és egy kamaszlány, aki
épp az első menstruáción esik át, s

Gyurica órás ( Reviczky Gábor)
Az ötödik pecsét debreceni előadásában

kétségbeesésében öngyilkos akar lenni.
Gyurica, akinek minden mozdulatában
benne van, hogy valamiféle nemes tehe-
tetlenségből, az élettel szemben érzett
már-már biológiai elkötelezettségéből
menti csupán a gyermekeket, ráadásul
még zavarba is jön e helyzettől. Próbál
felnőttként beszélni a nőiség küszöbén
álló lánnyal, de a képtelenség egyre nö-
vekszik. És egyre növekszik Reviczky
Gábor egy-egy gesztusának a jelentése.
Mikor a lány sírva fogadkozik, hogy ezt
nem éli túl, öngyilkos lesz, Reviczky kar-
ja kis ívben, darabosan, tehetetlenül le-
zuhan: ez a pillanat először ígér drámai
feszültséget.

Sánta Ferenc a szó legszorosabb értel-
mében szószéknek tekinti a színpadot.
Reviczky Gyuricájában nem az a különös
erő, hogy színházi igényű alakítás (ez vé-
gül is az est valamennyi színészéről el-
mondható), hanem hogy életet hoz a mo-
ralista dobogójára. Honnan? Csakis a
műből meríthet. És önmagából. E deb-
receni este utolsó negyedórájában a jel-
legzetes Reviczky-gesztusok különös
kapcsolatba kerülnek Az ötödik pecsét
mélyén rejlő, színpadilag megíratlanul
maradt drámai maggal.

Ennek a színházi töredéknek akár azt a
címet is adhatnánk: a „Pofozó Krisztus".
Reviczky arcában a szomorúság és a fáj-
dalom, a megkínzottság és az átlagos ha-
landóknál többet-tudás már korábban is
könnyen kelthette a Krisztus-asszociációt
(például amikor Sztavrogin volt az
Ördögökben) . Most véresre-mocskosra
verték. A falnál áll, hosszan töpreng, míg
elszánja magát. Mozdulatlan, akár egy
szobor. Apokrif Krisztus-szobor. Hogy
milyen nagyonis apokrif (mai jelentésű), az
a következőkben, fog kiderülni - s hogy
mennyire szoborrá, élő műalkotássá képes
alakítani testét, az is. Lassú léptekkel,
kétszer is megtántorodva, odamegy a
közönségnek háttal, a színpad közepén
felfüggesztett haldoklóhoz. A nézők
tekintete tehát Gyurica órás arcát kíséri, a
karját, ahogy felemeli, ugyan-olyan
darabosan, ahogy az imént a bújtatott-
kétségbeesett lánykát akarta megölelni, de
egyszerre túlságosan kétértelműnek tűnt
volna az az átölelés. Menynyivel
kétértelműbb a most ütésre lendülő kar!
Nem áll meg a keze a levegőben, nekem
mégis úgy tűnik, végtelen hosszú pillanat
telik el az első csattanásig. Most
hangsúlyozott szünet következik, a
második csattanás mégis gyorsabb. És
lehullik az utolsó vonásnyi álca is Gyurica
arcáról: Reviczky „Pofozó Krisztusában" az
a legapokrifabb vonás, hogy azáltal feszíti
keresztre magát (belül), hogy felpofoz egy
ártatlant, akit keresztre feszítettek (idekint,
azaz valóságosan). És ez a legdrámaibb is:
előtte nem áll jó alternatíva, csak a két
rossz között választhat. Itt értjük meg, mi-
ről szól (szólhatott volna) ez a színházi
este.

De még valami történik : a drámai
helyzet, amit Reviczky különös
fogékonysággal fedez fel magának a
Sánta-mű mélyén, mintegy megvilágítja,
átfényesíti azt, amit fentebb jellegzetes
Reviczky-gesztusoknak neveztem. Ez az
első látásra belénk vésődő tekintet, ezek a
karakterisztikus mozdulatok vissza-vissza-
térnek minden emlékezetes színpadi per-
cében. Hogy mitől nem válik modorossá?
Az a mindentudás és nemtörődömség
rejlik benne, mely Gyurica órás meg-
feszíttetésének profán mitológiájából ered.
Mintha mindigtől ismerné ezt. Vagy még
inkább amiből ez a mitológia felépül:
magát az életet. A Reviczky-gesztusok
fájdalmassága attól olyan súlyos, hogy az
élet mindennapos skizofréniáját hordozzák
magukban.


