
Amikor győz, önmagán győz

Hegedüs Gyuláról írta Kosztolányi: „Az
igazi színész ilyen, amikor győz, ön-
magán győz." És ez nemcsak akkor érvé-
nyes igazság, ha a színész szerepkört győz
le, hanem akkor is, ha játékának sémáitól,
korábbi stílusának görcseitől tud
megválni. Kálmán Györgynek és Kállai
Ferencnek ebben az évadban két
megújító, újrateremtő találkozása volt.
Mindkettő színházi alapigazságot bizo-
nyított újra. Ha a színész valóban egyé-
niségének, alkatának, karakterének meg-
felelő szerepet kap, ha munkáját a ren-
dező személyében értő társ segíti, meg-
szűnnek védekezésül magára aggatott
vagy önkéntelenül előráncigált modo-
rosságai, eltűnik a manír, a monotónia, és
marad az igazi emberábrázolás. Ami e két
művész pályáján ebben az évadban
bekövetkezett, az valóban a nagyszerű
színházi társulások, egymásra találások
példája, s egyben két kivételes hitű szí-
nész és ember küzdelme önmagáért,
színész énjének megtalálásáért, a
lefékeződött művészi pálya megújításáért.
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Kettős portré

Szoboszlai Sándor és Környei Oszkár
a veszprémi Emigránsokban

Két ember egy szuterénben. Két típus, két
világnézet, két lehetőség, két kudarc - két
emigráns. Az ő összeütközésük,
egymásrautaltságuk drámáját fogalmazta
meg Mrožek az Emigránsok című drámá-
jában. Adott egy kísérleti lombikhelyzet --
egy szuterén valahol a világban -
amelyben kristálytiszta pontossággal
vizsgálható a két alaptípus viselkedés-
rendszere, sorsuk törvényszerűségei. Az
Emigránsok alapszituációja éppúgy mo-
dellhelyzet, mint az egyfelvonásosok
(Károly, Nyílt tengeren). A modellhelyzet
két pólusa AA, az értelmiségi és XX, a
tömegember.

A veszprémi Petőfi Színház stúdióelő-
adásán a két ember külsőleg is lényegesen
eltér egymástól. Szoboszlai Sándor (AA)
vékonycsontú, mozgékony, ideges,
szeszélyes, vibráló érzékenységű, pszi-
chotikus alkat. Agya, keze, idegrendszere
állandó mozgásban van. Gondolkodó,
analizáló, töprengő szellemi lény.

Környei Oszkár (XX) nagydarab, erős
fizikumú ember, őszülő halántékkal., ki-
dolgozott izomzattal. Afféle behemót óri-

ás, aki leginkább nagyra nőtt gyerekhez
hasonlít. Maga a megtestesült, jó szán-
dékú esetlenség és együgyűség. Szelíd
mackóssága mögött gátlástalan és szél-
sőséges indulatok, vad ösztönvilág rejlik.
Az építőiparban dolgozik, fizikai munkás,
akit a gyors meggazdagodás vágya sodort
idegenbe. Jól megfizetik, még-sem él
emberhez méltó életet. Gyűjtö-
getőszenvedélyében fukarrá válik (nem
fizeti a lakbért, eldugja a pénzét, a leg-
olcsóbb konzervet vásárolja kutyaeledelt,
mert a nyelvet sem ismeri!). Érdeklődési
köre nem terjed túl az étel, az ital, a szex
bűvkörén. Álmai „lépcső-házi",
„pályaudvari" álmok, a primitív fantázia
primitív vágyképei. Érzelmesen tiszteli a
családot, a gyerekkort, az ünnepeket, a
hazát. Szenved a honvágytól. A
hazautazásról, házépítésről, otthonala-
pításról álmodik.

Környei színészi skálája a gyilkos, ke-
gyetlen dühtől az önfeledt kedélyességig
sokféle színt felvillant. Jól érzékelteti XX
kiszolgáltatottságát, befolyásolhatóságát,
manipulálhatóságát. Szerepépítkezése
szinkronban van partnerével, az együttes
játék része.

AA politikai emigráns, alkotó értel-
miségi, író (sokan Mrožekkal azonosítják,
noha a képlet nem ilyen egyszerű!), aki
szorongó bűntudatában és önkínzó
aszketizmusában már mindent kigúnyol:
társát, helyzetét, életét, önmagát. Tiszta
éleslátását még nem vesztette el, ponto-

XX: Környei Oszkár, AA: Szoboszlai Sándor



fórum
san analizálja a jelenségeket, precíz fo-
galmazású, zsigerekbe metszően, gyil-
kosan őszinte.

Szoboszlai játékának két fő jellegzetes-
sége van: az apátia és a vibrálás. Ha nem
fekszik bénultan az ágyán, akkor hado-
nászik, gesztikulál, le-föl járkál, vagdal-
kozik. Ideges, ingerlékeny, például akkor
is, amikor leleplezi társa álmait, pá-
lyaudvari meséit, pénzsóvár fukarságát,
pitiáner életét, kényszerítve őt a valóság-
gal való szembenézésre. Szerepépítkezé-
sének egyik legőszintébb pillanata az,
amikor felöltözve, kabátban, de mezítláb
indul kifelé a széksorok között. Ha-
tározottságában is tétova mozdulatai
leleplezik: keresi az indokot a maradás-ra.
S az indok megvan: az ott felejtett cipő.

Pétervári István rendezésében a
darabnak csupán egy rétege szólal meg,
ám ebben a rétegben a rendező gondosan
ügyel arra, hogy érzékeltesse a két ember
tragikus egymásrautaltságát, közös
emigránssorsát. AA anyagi, gyakorlati
előnyöket jelent társa számára, XX pedig
szellemi muníciót a másiknak. AA szá-
mára ugyanis XX mindenekelőtt téma,
megírandó könyvéhez az ideális rabszolga
modellje, akit húsba-vérbe-elevenbe vágó
tesztekkel akar megismerni.

AA pszichológiai kísérletei már-már
életveszélyesek. Az egyik ilyen teszt a
hatalommodell. AA elhiteti társával, hogy
politikai emigránsként feljelentésekből él.
XX kispolgári beidegzettségével fél
mindenfajta hatalomtól és annak
képviselőitől. AA tráfás-komolyan
megfenyegeti: őt is feljelenti, hogy meg-
akadályozza hazatérését. Irigység? Ka-
jánság? Kihívás? Kíváncsiság? - sok
minden közrejátszik ebben a tesztben.
Környei előbb csak nevetgél, tréfára veszi
a dolgot, majd agya elborul, arca
sötétpirosra színeződik, szeme össze-
szűkül, keze a balta nyelét markolja. AA
életét csak a véletlen menti meg.

AA viselkedéséből egy kiégett, szét-
roncsolódott, kiábrándult ember képe
bontakozik ki, akinek már szinte minden
mindegy, igazán a halál sem érdekli.
Tesztjei kegyetlenek, és XX jó alany
ezekhez a játékokhoz. AA azzal ingerli fel
leginkább társát, hogy elorozza tőle játék
szőrmekutyáját, amelybe pénzét rejtette.
Szoboszlai kaján és gúnyos csínyjére
Környei rémülettel válaszol. Arca elsápad,
lélegzete elakad, dadogni, reszketni kezd,
könyörög. Elfelejti, hogy ő az erősebb,
hogy az előbb még ölni akart. Földbe
gyökeredzett lábbal áll,

megbénul. Nem tud harcolni a bábuért,
annyira úrrá lesz rajta a rettegés, hogy
elvesztheti, amiért évek óta szenved, kop-
lal. Amikor XX visszakapja a pénzét,
Környei dödögve szedi azt össze a föld-
ről, s AA látnoki pontossággal jósolja
meg: társa soha nem fog hazamenni.
Rabszolga lesz mindig, a tárgyak rabja,
akinek soha nem lesz elég a megkeresett
pénz. Környei a béna tétovaságból fel-
engedve egyre gyorsuló lendülettel tépi
szét féltve őrzött pénzét. A „rabszolga"
fellázadt, a modell felborult, s ez alap-
jaiban rendíti meg AA hitét: az ő műve is
értelmetlenné vált, könyve vázlatát
darabokra tépi.

Ezután a színészek játéka az apátiát
sugallja. XX számára nem marad más,
mint hogy felkösse magát. Keservesen
morbid, mrožekien bizarr jelenet: XX az
asztalon állva, nyakkendőjét a lámpa-
zsinórra hurkolva búcsúlevelet diktál AA-
nak, de mivel közösen sem tudják megírni
a levelet, az öngyilkosság elmarad. XX
elkeseredésében lefekszik, és mély
álomba zuhan. AA pedig betakarja társát,
és ágyára ülve az otthonról mesél neki.

A két színész párhuzamosan építkező
alakítása jól érzékelteti a Mrožek-mű
egyik fontos rétegét s benne azokat az
érintkezési pontokat, súrlódási felületeket,
ahol két ember összeér, összecsap, vonzza
vagy taszítja egymást. A kény-szerű,
önkínzó monológok vívódó dialógusokba
csapnak át. A párhuzamos, látszólag
önálló életek egy ponton össze-tapadnak.
Az idegenbe-taszítottság, a hontalanság az
a láthatatlan szál, amely nem hagyja
szabadulni őket egymástól. Az
emigránssors léte, keserve, tragédiája
kovácsolja eggyé ezt az alapvetően
különböző két személyiséget.

FÖLDES ANNA

Népszínház
és népszínjáték

Színházkritikusok kongresszusa
Bécsben

A népszínház fogalma, tartalma, funkciója
mindaddig nyilvánvaló, amíg valaki nem
kezd rajta gondolkodni. Az értelmező
szótár címszavai között csak a népszínmű
szerepel. Pedig nyelvünkben ma már
megszokott szó a (kisbetűs) nép-színház
is. Értelmező szótár nélkül is ma-
gyarázatot kínál a szóösszetétel és a fo-
galmat illusztráló, közismert példák sora.
Tetszetős idézetek és sorjázó nevek. Ro-
main Rolland álma, Jean Vilar győzelme,
Ariane Mnouchkine széles körből
verbuválódott közönsége, Joan Littlewood
East End-i kezdeményezése...
Határainkon belül is hányan tűzték ki az
elmúlt történelmi korszakokban egy-egy
színházépületre a népszínház lobogóját,
Molnár Györgytől Gyurkó Lászlóig...

Hogy lehet az, hogy a világ különböző
tájairól összesereglett félszáz szín-házi
kritikus négy mozgalmas, tanácskozással
töltött nap után mégis azzal állt fel
helyéről Bécsben, a színházkritikusok
nemzetközi szervezetének hatodik
kongresszusán, hogy a kérdést továbbra is
nyitva kell hagyni? Hogy az eredményes
és hasznos információcsere után sem
született meg a válasz, még arra a
kiindulókérdésre sem, hogy mit nevezünk
1979-ben népszínháznak? S mivel az
alapkérdésben nem sikerült megegyezni,
nyilván nem születhetett „döntés",
határozat, arra vonatkozóan sem, hogy mi
a jövője a népszínháznak, és milyen utak
vezetnek a felé a színháztípus felé, amely
a többség elképzelése szerint legalább
megközelíti a népszínház utó-piában élő
eszméjét. Jellemzőnek éreztem annak az
idős bécsi újságírónak a megejtően vagy
megjátszottan naiv fel-szólalását, aki a
tanácskozás harmadik harmadában
„bevallotta", hogy ha eltekint a
népszínház minden mostanáig
megkérdőjelezett kritériumától, és el-
fogadja azoknak a véleményét, akik sze-
rint elsősorban a színházi előadás nyelve
dönti el, hogy mit tekintünk népszín-
háznak, akkor újra csak holtpontra ér.
Mert egyelőre legfeljebb a színházi világ
Kolumbusz Kristófjaitól várhatjuk,


