
kétségbeesés járja át. Legtisztábban ez a
dohánygyári jelenetben nyilvánul meg,
amikor már Sen Te nincs, embertelen
körülmények között dolgoztatja társait,
hajcsárrá aljasítja Szunt. Miközben mun-
kásai a Nyolcadik elefántról szóló dal
ritmusára dolgoznak, Pogány dölyfösen,
kihívóan végigsétál a színpad szélén,
szemmel tartva a közönséget. A kihívás, a
„lássuk, uramisten, mire megyünk ketten"

gesztusa a világnak szól: ha csak így lehet,
akkor tessék, itt van. De így sem lehet,
felőrlődik az átváltozások miatti
hajszoltságban, egyre jobban elveszti a
fejét, fél. Magatartása egyre védekezőbb.
Sen Te széles mozdulataival szemben,
zsebre dugott kézzel, feszült-feszesen
próbál önmagába húzód-ni. Mind
szorosabbra vonja magán a kabátot, sálját
igyekszik minél feljebb húzni, gallérját
összefogni. Takargatni szeretné a
sebezhető, meztelen felületeket. Az utolsó
jelenetben nem bírja tovább, erői végére
ért, leleplezi magát. Leveti Sui Ta
kabátját, kellékeit, és ott áll félig
öltözötten, nagy hasán már nem megy
össze Sui Ta nadrágja. A kétség-beesetten
vonagló, görcsösen síró-nevető terhes nő
látványa szemérmetlen nyíltsággal fedi fel
az emberi szenvedés megalázó
csúnyaságát, az ember védtelenségét,
kegyetlen kiszolgáltatottságát. Az a z
ember, akit Pogány játszik, nem tud már
így tovább élni. Valaminek történnie kell
az elviselhető emberi élet érdekében.

A kaposvári előadásban a darab epiló-
gusa visszanyeri művészi jelentőségét.
Pogány Judit Sen Te/Sui Ta-alakítása, és
különösen az utolsó jelenet nagy képi ereje
felébreszti felháborodásunkat, és közelebb
hozza, konkrétabbá, sürgető hétköznapi
szükségletté teszi az epilógus jövőbe utaló
üzenetét.

Pogány Judit alakítása tudatos, átgon-
dolt, odaadó munka eredménye. Szín-padi
jelenlétének súlya, hitele, sugárzása a
hivatástudat komolyságából fakad.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

A félszeg Pisti:
Garas Dezső

Ha igaz az örkényi tétel, hogy mind-
annyian Pistik vagyunk, akkor az embe-
riség jelentős hányada félszeg Pisti. Azaz
hétköznapi kisember, a történelem
szenvedő alanya és passzív részese. A
félszeg Örkény István Pisti-modelljei
közül a legjobban behatárolható, a leg-
pontosabban karakterizálható típus.

Milyen is ez a Pisti, akit kiemelkedő
színészi bravúrral formál meg a Pesti
Színház színpadán Garas Dezső?

Külső megjelenésében jellegzetes kis-
ember, aki chaplini esetlenséggel eset-lik-
botlik a történelem színpadán. Csámpás
cipőjében, gyűrött nadrágjában, fél-
recsúszott nyakkendőjével, rosszul
begombolt zakójában maga a megtestesült
balekség. A félszeg Pisti örök neurotikus
típus. Kisebbségi komplexusban szenved,
álmában csikorgatja a fogát, és leeszi
magát. Ezért állandó bűntudata van,
szorong a külvilágtól. Egész lénye örök
bocsánatkérés a létezéséért. Ő az, aki
mindig elkésik, és mindig elnézést kér,
mindig rosszkor szólal meg, és mindig
letorkolják, mindig naivan jó szándékú, és
mindig pórul jár. „En egy kis porszem
vagyok, és akkora feladatot kaptam,
amekkorát egy porszemre rá lehet bízni.
Csak vinnem kellett egy csomagot innen
oda. De nem a méret a fontos. Az
emberekben, azt szoktam mondani,
minden emberben van eg y föladat. Es
nem számít, hogy kicsi-e vagy nagy az a
csomag."

Hogyan viselkedik A félszeg Pisti a tör-
ténelem vérzivataraiban? Sírnivalóan ko-
mikusan és nevetnivalóan tragikusan.
Vagyis groteszken. Örkény egy tragiko-
média reménytelenül balek főszereplőjévé
teszi őt. 1944-ben csaknem lekési a saját
kivégzését. Majd illegális röpcédulákat
osztogat, ezért a felszabadulás perceiben
joggal hiszi, hogy neki dörögnek az
ágyúk. Az újjáépítés korszakában gyári
munkás, a koncepciós perek idején
védőügyvéd. Az ellenforradalomról örök
pontatlansága miatt lemarad. A hatvanas
évek konszolidált viszonyai között
luxusétterem-vezető.

Garas Dezső valamennyi:színpadi je-
lenléte az örkényi egypercesek színészi

telitalálata. Játéka csupa groteszk ma-
gánszámból áll. (A darab mozaikos szer-
kezetében jól érvényesül ez a szerző által
annyira kedvelt műfaj.) Garas alakítása az
abszurd közjátékok és tragikus intermez-
zók nagyszerű gyűjteménye.

Az esernyőmonológ színészi bravúr. A
félszeg, gátlásos Pisti egy összecsukható
fekete férfiesernyő polgári praktikumában
bízik. A kisember ettől a külső eszköztől
remél oltalmat, tekintélyt, biztonságot. (A
helyzet fonáksága, hogy az ernyőt
magával viszi a kivégzésre is!) Egyperces
közjáték az első felvonás kalauzjelenete is.
A rendőrségen A félszeg Pistinek kell
fizetnie a büntetést. Kalauztáskájából
kaján elégtétellel szórja ki az összes
aprópénzt az asztalra, majd gondosan
visszavesz egy húszfillérest. Akkurátus
pontossággal eljátssza, hogy ennyivel
többet adott. A másik groteszk egyperces
Garas előadásában úgy indul, mint egy
idill. Lírai emlékezés egy csodálatos
utazásról. A vonat befut az állomásra, és
megszólal a hangosbemondó: „A vonat 25

percig áll. Ki lehet rakni a halottakat!" A
meghökkentő váratlanság, a bizarr
ellentét, a valóságos helyzet valóságos
tényei úgy csoportosítva, hogy abszurd
hatást érjenek el - ezek az örkényi
egypercesek főbb jegyei, stiláris
sajátosságai.

Az egyperces monológokon kívül három
nagyjelenete van Garas Dezsőnek.

A Duna-parti kivégzés jelenetének
hátborzongató abszurditása kiválóan ér-
vényesül Garas játékában. Óriási len-
dülettel robban be a színre, elkésve, mint
mindig. (Soós Imréről mesélik, hogy a
Romeo és Júlia erkélyjelenetében a szín-
falak mögött nekifutásból dobbantott, és
szinte a levegőben úszva érkezett meg
Júlia erkélye alá.) Nem tudom, Garas
Dezső hogy csinálja, de a hatalmas len-
dülettől átrepüli a színpadot, karja a
levegőben, kabátszárnya az égnek áll.
Csak a rivalda előtt fékezi le lendületét.
Felfokozott izgalmi állapota, hadaró
beszéde dermesztő ellentétben áll a ki-
végzésre szánt emberek néma rémületé-
vel. Ő azonban csak a késésével van
elfoglalva, többször elnézést kér, és bol-
dogan beáll a sorba. A dolgok végzetes
meg nem értése, a történelem tragikus
félreértése jellemzi Pisti minden cseleke-
detét. Amikor felfogja helyzetét, a leg-

abszurdabb módon aktivizálódik: taná-
csokat ad saját hóhérainak, hogyan
végezzék ki őket. Arcán felragyogó
örömmel és jó szándékú segítőkészséggel
veti fel a gázkamra ötletét. A megtalált
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megoldásnak ő örül a legjobban, elragadó
szívélyességgel gratulál a gyilkosoknak.
(Ha Pisti cinkos volna, és nem áldozat,
egyértelmű volna az ítélet. De í g y? ! ) A

katonák szétválasztják az áldozatokat
vallásuk szerint. Garas sokáig tétovázik,
hogy melyik csoportba álljon, majd a
hóhérokra bízza a döntést. Bizonytalanul
felmutat egy gyűrött cédulát, miközben
szégyenlősen elfordítja a fejét. A döntés a
keresztények közé sorolja őt. Ez csak
annyi előnnyel jár, hogy hamarabb kerül
rá a sor. A halál tarkónlövés, amelyet
megértően, készségesen, némi ideges
rángással az arcán fogad. Az
áldozatkészség fogalmát soha ilyen
abszurd értelemben nem használták, mint
a kivégzésre szánt áldozat segítő-
készségének jelentésében, amelyet Garas
játéka félelmetes pontossággal kifejez.

A félszeg Pisti ritka indulati kitörései-
nek egyikével a felszabaduláskor lep
meg. Bár többnyire uralkodik az érzel-
mein, most olyan sokkhatás éri, amely
ideiglenesen felszabadítja a gátlások alól.
Azt látja ugyanis, hogy mindenki, aki
gyáván lapult, meghunyászkodott, el -
kerülte és megtagadta őt, amikor röp-
cédulákat osztogatott, most egyformán
örül a felszabadítóknak, s azt hiszi, hogy
neki szólnak az ágyúk. Pisti fel-
indulásában rendkívül csúnya kifejezést
használva nyomatékosítja, hogy az ágyúk
kizárólag neki dörögnek. Felindulását
természetesen hamar megbánja. Nem az
az ember ő, aki ne kérne elnézést, még ha
jogos düh vezérelte is. Garas a nézőtér elé
állva, nem hajlongva és alázatosan,

hanem őszintén és egyszerűen bocsánatot
kér.

Garas legnagyobb „magánszáma" a
Pesti Színház előadásában a cédulajele-
net. Jól ismerjük ezt a típust, aki minden
gondolatát, intéznivalóját, közlendőjét
apró papírdarabokra írja. Örkény ezt a
köznapi tulajdonságot az abszurdig
fokozza: A félszeg Pisti az élet értelmét is
sajtcédulákra jegyzi fel. Garas az ekszta-
tikus boldogság kifejezésével az arcán
ünnepélyes bejelentést tesz: „Megtalál-
tam! Tegnap jöttem rá, véletlenül... hogy
miért kellett kínlódni, csalódni, újra
nekimenni, újra megbukni... Erről van
szó. Röviden: megtaláltam az élet
értelmét." Tűvéteszi a zsebeit a céduláért,
de csak egy madzagot talál. Boldog
bizakodással, svejki optimizmussal kezdi
húzni a spárgát, amelynek a végén nincs
semmi. Végre talál egy papírdarabot, és
olvasni kezdi a tartalmát. Garas arcjátéka
felejthetetlen. Az üdvözültek mosolyából
fokozatosan groteszk fintorra vált: a
cédula Pisti gyászjelentését és az 1956-os
ellenforradalom kitörését tartalmazza.
Garas a fejéhez kap, egy hirtelen jött
ötlettel eszébe jut, hogy a keresett
papírdarabot egy másik öltönyében
hagyta, amelyet mosodába adott. Később
valóban visszatér a megfelelő cédulával,
de addigra a történet már túlhaladt rajta.
A feltámadt Pisti esküvőjére érkezik
vissza, kezében lobogtatva a fontos
felismerést: „Örömmel tudatjuk, hogy
Pisti fiunk a mai napon házasságot kötött
a lenni ige jövő idejével!" A félszeg Pisti
életének örök fáziseltoló-

dását, groteszk tragikomikumát fejezi ki
:z a cédulajáték.

Garas Dezső számtalan színpadi sze-
repváltását kevés külső eszközzel éri el:
egy kalauzsapkával, egy esernyővel, egy
elnyűtt sállal, egy ócska kalappal. (A
Várkonyi Zoltán rendezte kitűnő elő-adás
Thália hőskorát idézi: mindenki játszik
minden szerepel, és az átalakulásokat
egy-egy frappáns jelzéssel oldják meg.)
Valójában mindig ugyanazt a pesti
kisembert hozza elpusztíthatatlan
hétköznapisággal, elnyűhetetlen opti-
mizmussal, groteszk elesettséggel és
megbocsátó humorral A félszeg Pisti
Garas Dezső játékában a darab főszerep-
lőjévé válik: a történelmi méretű eset-lés-
botlás, a kozmikus arányú balekság
magyar szimbólumává növekszik.

Ritka színészi pillanatokkal ajándékoz
meg Garas Dezső Pistije. Különleges
öröm őt ismét színpadon látni. A
nagyszerű előadás és népes szereplő-
gárda minden erényén túl az ő játéka az,
amely estéről estére felforrósítja a néző-
teret. Ezt a mindennap újjászülető, in-
tenzitásában változó, élő kapcsolatot
Garas Dezső csak vendégként élvezi.
Vendégjátéka azt bizonyítja, hogy a
színház eleven valóságát a színész szá-
mára nem pótolhatja semmi. Színházi
életünk nem olyan gazdag, hogy ez a
kivételes képességű művész feladat nél-
kül maradhasson.

A következő számaink tartalmából:

Pályi András:
Gombowicz Esküvője Kaposvárott

Nánay István:
Egy közülünk való Félkegyelmű

Szántó Judit:
Királyi mulatság

Szekrényesy Júlia

Machbeth, a véres költő

Koltai Tamás:

Jerzy Jarocki Lear királya

Szakolczay Lajos:
Gion Nándor: Ezer az oldalon

Kincses Elmér:
Ég a Nap Seneca felett (dráma)

ras Dezső mint falszeg Pisti (Iklády László felv.)


