
lyennek ambiciózusan ábrázolják a szín-
padon. Csőrös Karola Prohor megejtette
Lizája kevesebb idő alatt hitelesebb figu-
rává lényegült.

A férfiszereplők becsületéért jóformán
egyedül áll helyt a remek Márkus László.
Életélvező, lump, ravaszkodó, butaságot
tettető, gyáva, nőiesen alattomos és ve-
szedelmesen kedélyes Prohor Hrapovja a
felszabadult színészi játék s a szereppel
való azonosulás örömét tükrözi. Ahol
szóhoz jut, mozgásba jön a darab. Dina-
mizmusának köszönhető néhány mozgal-
mas csoportjelenet. Még Psota Irént is
magával tudja „húzni", miközben élén-
ken szekundál neki szikrázó párjelene-
teikben.

Basilides Zoltán-Zseleznovot és Ju-
hász Jácint-Pjatyorkint bárki tudná he-
lyettesíteni.

Ha Márkus László nincs közöttük, az
együttes - amit még Árva János, Kéry
Gyula, valamint Medgyessy Pál és Po-
bozsnyi Ágnes egészít k i - nem működik
olajozottan. A szereplőket rendre zavarba
hozzák szándéktalan szünetek, nem-
megbeszéltnek feltűnő egymásra vára-
kozások. Olykor csupán erőnek erejével
tudunk következtetni arra, hogy „mire
megy ki" ez vagy az a jelenetük. Az
utolsó például szertelenül elkapkodott.
Pedig itt tényleg „centrumba" kerül az
„aranyborjú-pénzszekrény", mint elvon-
tabb eszköz-szimbólum. A rendetlenség-
ben elsikkad Ráchel befejező kulcsmon-
data: „Ki-ki elviszi a magáét? Hát mi van
még, ami a maguké?"

Tovább kell hát várnunk, mígnem Gor-
kij Vássza Zseleznovája is rátalál (az Ellen-
ségekkel együtt) az „ideális" magyar elő-
adásra. Mint ahogy rátalált 1955-ben az
Éjjeli menedékhely Debrecenben vagy a
Kispolgárok a Madáchban. Ott, ahol ez

után a tiszteletreméltó, de kevéssé
nagyralátó, kötelességteljesítő előadás

után összecsapódott a függöny.

Makszím Gorkij: Vássza Zseleznova (Madách
Kamaraszínház)

Fordította: Gábor Andor. Rendezte: Len-
gyel György. Díszlet: Szinte Gábor. Jelmez:
Mialkovszky Erzsébet. Zene: Mártha Ist-
ván.

Szereplők: Psota Irén, Basilides Zoltán,
Márkus László, Szalay Edit, Kiss Mari,
Almási Éva, Káldi Nóra, Juhász Jácint,
Árva János, Medgyessy Pál f. h., Kéry
Gyula, Csűrös Karola, Pobozsnyi Ágnes f. h,
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Ötéves a _Korona,'

Pódium

Széljegyzetek egy cukrászdaszínházról

A közönség tájékoztatása végett el kell
mondani, hogy egyáltalán mi a „Korona"

Pódium. Esténként mindenféle járművek
segítségével több mint száz ember igyek-
szik egy várbeli cukrászda felé, ahol is a
belépődíjon kívül rendes cukrászdai áron
fogyasztanak az előadás előtt és a
szünetben, s közben igazi pódiumpro-
dukciót kapnak. A sajtó bírt ad róla, de
sokkal nagyobb szerepe van népszerű-
ségében a suttogó propagandának. A
Pódiumot Mikes Lilla teremtette meg, s
egyes műsorai idegen nyelvűek, de
legtöbbje magyar, egy-egy személy elő-
adóművészetére épül. Az Országos Ren-
dezőiroda irányítása alatt áll, gazdasági-
lag, szervezésileg, tartalmilag pedig Mikes
Lilla irányítása alatt. A cél: esteket
rendezni olyan művészek számára, akik
maguktól vagy nem vállalkoznak az est
programjának összeállítására, v a g y nem
jutott eszükbe.

A történetről látszólag elég ennyi is.
Azonban ez a látszat mindjárt szétrobban,
ha a produkcióhoz érünk. Mikes Lilla még
most is a Virágot Algernonnak című
kisregényt, sci-fit, szatírát hozza a pódi-
umszínpadra, immár háromszázadszor;
külön estje van Harsányi Gábornak,
Darvas Ivánnak, Ruttkai Évának, Besse-
nyei Ferencnek stb. Már ezek az estek is
színházban rendkívül jól hangzó jubileumi
sorozatokat értek meg. A kérdés: miért,
miben áll ezeknek az esteknek a varázsa,
ahol a színpadot egy pódium helyettesíti, s
a pódiumon vagy nincs kellék, vagy egy-
két kellék van. Nem köríti az esteket
szellemeskedő geggyáros, sőt az estek
nagy részének egyetlen mondanivalója
van: a színészi mesterség szeretete.

Ruttkai-est

Nos, hogyan lehet a színészi mesterséget
szeretni? Az első választ Ruttkai Éva
fellépése nyújtotta. Látszólag úgy, hogy
az ember beleszeret a színházba. Bele-
szeret kétéves korában, mint ezt Ruttkai
Éva megtette, azután attól kezdve szerel-
mes a színházba, ellesi a színház nagy
titkait. Nos, ez a válasz borzasztóan meg-
vesztegető, mindenkinek tetszik, és sok

minden alá is támasztja. Mert Ruttkai
elmagyarázza, hogy a legyező lehet füg-
göny, lehet kommunikációs eszköz, tehát
kifejezhet mindenfélét. Azután elma-
gyarázza azt, hogy a gésa letérdelése miért
olyan finom, hogyan kell körözni térdeivel,
és hogy hosszú ruha esetében ez a mozgás
mint rejtett mozgás miképpen segíti elő
azt a meglepetést, amit például Bajor Gizi
okozott a közönségnek, mikor Lady
Milford szerepében Ferdinánd (akkor
Gábor Miklós) mellére hajtotta a fejét. A
látszat tehát az, hogy valamit megtudunk a
színház műhely-titkaiból, megtanulunk
valamit a technikából, s másként fogjuk
nézni a színházat, mint régebben. Nem
lesz meglepetés, ha a színész
„összemegy", de az sem, hogyha
megnyúlik.

Műhelytitok? Belelátás a titkokba?
Részben ez is. A közönség szereti tudni,
hogy mi van ama varázslat mögött, ami őt
megragadja a színházban - technikailag is.
De sokkal többet tud meg. Ruttkai Éva
fölidézi régebbi szerepeinek egy részét,
mégpedig e g y korona, egy bársonypalást,
egy stóla, egy bohócorr-szemüveg és az
üres pódium segítségével. Ez valami
egészen más, mint amit a színházban
tapasztalunk. Nemcsak azért, mert itt
hiába beszél Ruttkai a trükkökről, a
technikáról, feleannyi technikai eszköze
sincs itt, mint a színházban. Már csak a
távolság - helyesebben a közelség miatt
sem, mert a nézősereg nem rivalda
mögött, hanem közvetlenül a pódium előtt
ül. Továbbá a színpadi alkotást segíti a
rendező, a díszlettervező, a
kosztümtervező, vagyis a kollektív munka,
addig itt csupán Mikes Lilla segíti, mint
dramaturg, konferanszié. Végül a
színházban fel kell építeni a jellemet és az
egyszer már kialakított motívumokra lehet
tovább tornyozni az újabb
tulajdonságokat, itt meg mindent
folytonosan elölről kell kezdeni. Hogyan
lehet ezen segíteni? Ruttkai nem azt
mutatja csak be, hogy kitűnő színésznő,
hanem azt is, hogy azért az, mert minden
ízében érzi a színházat. Egy székből -
mégpedig közönséges székből - pillanat
alatt varázsol trónszéket. De hogyan?
Leteríti egy köpennyel, melyből vizuális
drapéria lesz. Azután úgy ül le, hogy
hagyja élni a drapériát, és ő maga a dra-
péria folytatásában van - s íme a trón-szék.
Mintha a klasszikus aranymetszés jelenne
meg a trónszéken ülő királynő figurájában,
mintha egy Tizian-drapériát látnánk
magunk előtt, és ekkor kezdődik el a játék.



R u t t k a i É v a

Eddig még mindig azt mondhatná az
előadás, hogy Ruttkai szerelme a színház,
Ruttkai a színházban él, másképp nem is
tud gondolkozni, sőt lélegezni sem. Amit
előad, az néhány részlet az Antonius és
Cleopatrából, a Sirályból, Bruckner Angliai
Erzsébetjéből, Molnár Ferenc Testőrjéből,
Tennessee Williams Macska a forró
tetőnjéből, továbbá egy század eleji kuplé,
egy Burns-vers és ahol szükséges, ott
kíséri őt Hajdú Júlia. S mi derül ki ebből a
néhány részletből ? Először is az, hogy
Ruttkai Éva pillanatok alatt tud átváltozni,
s már-már úgy látjuk, hogy nem is ő
szerelmes a színházba, hanem
megfordítva: a színház beleszeretett
Ruttkaiba. Mert minden részletnek az a
sajátossága van meg, hogy a színpadon
nem levő szereplők, a színpad egésze
elkezdi nézni Ruttkait, és Ruttkai csupán
arra válaszol, ahogy őt a színpad nézi. Az
a kivételes tehetsége van meg, hogy
nemcsak önmagát tudja megjeleníteni
hanem az egész színpadot. Másokat is.
Személyeket, tárgyakat, szobát, zsinór-
padlást, hideget és még valamit: a költői
szöveg belső muzikalitását. De leginkább
azért tudja ezt, mert Ruttkai nagyon erősen
nő.

S itt egy pillanatra álljunk meg. A nemi
jelleg egyáltalán nem a szokvány, felszínes
értelemben jelenik meg művészetében.
Amikor az Angliai Erzsébetben Fülöpről
kezd beszélni, hirtelen megváltozik a
hangja, szinte bódult hangokat ad ki,
mialatt mindenben - s ebben a szövegben
is - racionális uralkodónő. Biztos benne,
hogy Fülöp szerelmes őbelé, az angol
királynőbe, s az egész harc,

minden ellentét és Fülöp minden politikai
lépése mélyén ez a szerelem van. Mint
ahogyan Thomas Mann-nál az indiai
istennő megszidja a hozzá könyörgő
leányt, aki azt hiszi, hogy udvarlói azért
vágták le a fejüket, mert ()belé voltak
szerelmesek, úgy szid meg Ruttkai min-
denkit, aki el tudja képzelni, hogy valaki
másba szeret bele, mint az őáltala meg-
formált színpadi figurába. Persze ez pil-
lanatnyi művészi élmény, de ez a pilla-
natnyi vonzás mégis tartalmaz valamit az
örök vonzásból.

De mindez játékosan megy. Az előadó
tud pajzán lenni, de olyan módon pajzán,
hogy pajzán is meg nem is. Kineveti a
pajzánságot, körüldongja, azután eldob-ja
- azután megint pajzánná válik, s végül és
utoljára messzire veti magától. A játékot
lehet játszani, azért játék. De mert játék,
csak játszani lehet. Beleéli ma-gát
mindenbe, hogy azután pillanat alatt
hagyja ott a figurát, és kívül kerül-jön
rajta, de akkor már egyszer előttünk volt,
és másodszor is előttünk van - és mindig
előttünk is lesz. A tagjai ugyanis külön
élnek. Mást mond a szája, és mást mond a
keze, állandóan van egy második szólama,
egy kontrasztszólama és egy főszólama,
mindig azt figyeljük, hogy melyik fog
győzni. De éppen ebben a belső
vívódásban illetve belső harcban és
súrlódásban állítja elénk az alakok
karakterét, így válik Nyinává, a sirállyá,
és ezért siklik el sirályszerűen az egyes
jelenetek után, s válik színleg a színjáték
szerelmesévé, holott az igazságot már
kimondtuk: a színház, a színpad, a létező
és nem létező színészek, a jövőbeliek és
maiak, az ügyelők és az asszisztensek -
arra vágynak: Ruttkai lépjen a színpadra.
Ezt a várakozást keltette fel és elégítette
ki, és kelti fel mindig a Koronában,
valamint a Korona vidéki turnéin.

Darvas-est
Egészen más jellegű Darvas Iván műsora.
Címe: Etűdök. Ő is a színészi mesterséget
választotta témájául, de nála nincsen
semmiféle kellék, még annyi sem, mint
Ruttkainál. Ő szmokingban van, tehát
előadóestet tart. Hallunk tőle prózát
(Illyés Gyula: Mariska hazát választ), keze-
iből pantomimot rendez, énekel a La
Mancha lovagjából, az Egy őrült naplójából
is kapunk két részt, kettős szerepet ját-
szik, mikor Anouilh Becketjéből mutat be
egy részletet, s végül A dohányzás
ártalmasságáról című Csehov-monológgal
fejezi be a műsort. Az anyagok tehát na-

gyon hasonlók Ruttkai anyagaihoz. Még-
is, a két művész, akik egyazon színház-
ban játszanak, sőt, igen sokszor együtt is,
két különböző karakter.

Mindez már abból kiderül, hogy Darvas
Iván elméletileg megfogalmaz mindent,
amit azután a közönség elé hoz.
Sztanyiszlavszkijból indul ki, s abból,
hogy a színész munkája játék. S ebből a
játékosságból egészen tudatosan vezeti
végig az estét. Minden alakjának van egy
fő gondolata, amely szóban kevéssé feje-
ződik ki, s van egy szóban kifejeződő
gondolata, melynek sokkal kisebb a jelen-
tősége, mint a látszólag második szólam-
nak. A dohányzás ártalmasságáról azért
nagyszerű befejezés, mert ott az öreg
előadó azután szóban is elmeséli szeren-
csétlen, szürke, tartalmatlan és állandóan
bántalmakkal teli élete történetét. Itt a
kettősség valóban megmutatkozik, az alak
széjjelesik, de úgy, hogy éppen széj-
jelesettségében látjuk egységesnek.

Darvas arról is meggyőz bennünket,
hogy a szavaknak akusztikai tartalma van,
hiszen Mikes Lilla segítségével előadnak
egy halandzsaszöveget, amely tartalmazza
is a shakespeare-i dráma fűtöttségét,
annak a paródiája is, s a kettő együtt - már
műalkotás. De éppen ebben a játékban,
melynek szövegét (?) Kálnoky László írta,
derül ki talán legjobban, hogy a színészet
eszközeivel mindenfélét el lehet hitetni,
persze nem mindenfélét érdemes. A
harmincas években egyszer Beregi Oszkár
a Hamlet szegedi elő-adásába beleszőtt
néhány obszcén kifejezést, melynek
semmi nyoma és semmi helye nem volt a
darabban. A közönség

D a r va s I v á n ( Ch o c h o l K á r o l y f e l v é t e l e i )



semmit sem vett észre. Shakespeare-t
várta, s csak a darab eredeti szövegére
figyelt. Ha most az egész szöveget át-
írjuk, mégpedig akusztikailag és hangu-
latilag helyesen, akkor persze mindenki
tudja, hogy nem Shakespeare-ről van szó,
a paródia nyilvánvaló, de olyan paródia
keletkezik, melynek hangulata nagyon is
az eredetihez hasonlít. Ezért játék min-
denekelőtt a színpadi játék; játék, és
mindenki - akár akar, akár nem - oda fog
figyelni.

Tehát Darvas estjének az a legfőbb
tanulsága, hogy kétféle játék létezik. Az
egyik, ahol becsapják az embereket - ez
nem színészi játék. Ez közönséges játék,
ez bűvészet, ez szemfényvesztés -
magyarán azt mondhatnám: kitolás. Vi-
szont a színészi játék az az, amire vára-
kozunk. S éppen itt a meglepő, azt kaptuk,
amit vártunk, csak annak is a kvin-
tesszenciáját. Ha Darvasnál Becket talál-
kozik a királyával, lovon (széken) ülve,
akkor nem az a meglepő, hogy két sze-
replőt kapunk, hanem az, hogy ez a két
szereplő illetve a két szereplő szemben-
állása olyan éles, hogy szinte szellemi pár-
bajt folytatnak egymással - Darvas
Darvassal. Darvas ugyanis felismeri, hogy
létezik egy éppen ilyen ellentét, ahol az
éppen ilyenen legalább akkora hangsúly
van, mint az ellentéten. Az éppen ilyen
annyit jelent, hogy az ellentét mögött
közös gyökér, közös élményvilág van, s
ezért minden hang egész pontosan talál
célba - a másik gondolatába, és a labda
azonnal visszarepül a célba illetve a
cselekményfolyamatba.

Ezen az estén sem láttuk az elidegení-
tési effektus semmi nyomát. De mindenütt
ott volt azáltal, hogy Darvasnak
folytonosan van egy kontrollja az alakjai
fölött. A zsebkendő megjeleníti Popriscsin
szerelmének történetét - ha ugyan
történetnek lehet ezt nevezni, de az,
ahogyan a zsebkendő mozog Darvas
kezében, már ennek a történetnek rend-
kívül finoman ironikus ábrázolása is.

Régi szerepek tehát újraélednek, s
bizonyos, hogy az ilyen összefoglalás a
nézőket régi nagy sikerekre is emlékezteti.
A Becket-monológ mögül előbújik a
Becket-történet, a Popriscsin-részletek
mögül az Egy őrült naplója, s Darvas ma-
gatartása mögül a rendkívül értelmes és
mindent elsajátító, megtanuló s kritikusan
továbbfejlesztő színész. Darvasba nem
szerelmes a színpad, Darvas ugyanis
értelemmel maga alá gyűri a színpadot, és
már színpad nincs is. Van egy ember
szmokingban, zsebkendővel, vivőerejű

énekhanggal - igazi sanzonistaként -, és
igazi előadóként, aki előad a színészetről.
Az újabb „ikertestvér" itt jelenik meg az
egészben, ahogyan egyszer ott volt a
szónál és a főmotívumnál, most
eluralkodik az egész estén: az előadó elvált
a színésztől, pedig a színészetről adott elő,
s ugyanaz lett, mint a színész, mert a
színészetről adott elő.

A „Korona" műsorai tehát ilyen telje-
sítményekre épülnek. De ehhez a telje-
sítményhez, illetve ezek alapjához nem
csupán az járul hozzá, hogy Mikes Lilla
hallatlan ízléssel bevezeti, és utána hagyja
szinte szabadon kibontakozni Darvas és
Ruttkai művészi egyéniségét, hogy ezt
időnként előre lendíti, hogy vállalja a
hálátlannak tűnő háttérszerepet, és saját
szereplésével hozzá tud idomulni az est
alaphangulatához, hanem más is történik.
Mikes Lilla tudniillik felismeri az egyes
művészek speciális lehetőségeit, és nem
dramaturg általában, hanem dramaturggá
tud lenni egy bizonyos művészi képesség
számára. Mégpedig különböző művészi
képességek számára.

Innen fakad a látszólagos exkluzivitás
titka is. A „Korona" ugyanis minden
feltételt megad ahhoz, hogy műhely-
munka jöjjön létre, a művészek valami
olyasmit tudjanak megmutatni, amit más-
hol legfeljebb csak sejtünk. Műhelymunka
ez a „Korona" számára, de az egész ország
számára is, ahova a műsorokat elviszik - s
végül is a magyar színművészet számára.

MIHÁLYI GÁBOR

Übü király, az avantgarde
klasszikusa?

Jarry Übü királya az abszurd dráma és
színház őseként él tudatunkban. Valójá-
ban az 1896. decemberi ősbemutatóra a
L'Oeuvre-ben, Lugné-Poe színházában
úgy tekinthetünk vissza, mint a modern
dráma és színház avantgarde törekvései-
nek a kezdetére. Ez volt a start. Az első
zászlóbontás. Jarry mögött természetesen
még nem a művészetromboló, pol-
gárpukkasztó dadaisták, hanem a finom
lelki rezdülések, árnyalatok, sejtelmek
költői, a szimbolisták sorakoztak fel. Jarry
Mallarmé köréhez tartozott, a
szimbolisták folyóirata és kiadója, a
Mercure de France jelentette meg még a
bemutatót megelőzően az Übüt, a szim-
bolista költők védelmezték a botrányba
fulladó előadásokon közbekiáltásaikkal,
tapsaikkal Jarry művét a konzervatívok
felháborodott üvöltözéseivel, tiltakozá-
saival szemben. Akkora volt a botrány,
hogy az Übüt mindössze kétszer lehetett
előadni, pedig a címszerepet az akkor már
színészként elismert Firmin Gémier
játszotta. A L'Echo de Paris színikriti-
kusát, aki a bemutató előtt és után is
lelkesen méltatta az Übüt, a botrányt
követően azonnali hatállyal elbocsátották
állásából. A színházi vihart, felháborodást
nem pusztán a r-betűvel merdre-re
szelídített (magyar fordításban szahar) szó
kimondása okozta, hanem az egész darab
és a hozzá illő előadás is. A közönség
nagy többsége úgy érezte, mintha a
templomban istentisztelet helyett részeg
dorbézolás fogadná.

A L'Ouevre-t az akkori Párizs szellemi
elitje töltötte meg, a jelenlevők többsége
mégsem tudta elfogadni, hogy ez az
alantas humorú diáktréfának tetsző ko-
média magasrendű irodalom, komolyan
vehető színház lenne. Ízléstelen diáktré-
fának hitték, amely még arra sem való,
hogy diákok egymás közt eljátsszák egy
tanáraikat kifigurázó iskolai kabaré-
előadásban. (Első változatában az Übü
valóban egy tanárkigúnyoló komédiának
készült, amelyet Jarry egy barátjának kis
bábszínházában mutattak be még a
Rennes-ben töltött diákéveik idején.) Ne
felejtsük, az Übü király színrevitelének
idején az ifjabbik Dumas és Augier


