
kább Dmitrijev szalmaláng-nekibuzdu-
lásaihoz van köze: a belső szétforgácsoló-
dáshoz. Az egyéniség széthullásához, ami
itt se nem „kozmikus", se nem „törté-
nelmi". Dmitrijev gyávaságában az a leg-
riasztóbb, hogy maradéktalanul kisszerű.
Ez az ő erkölcsi lejtője, melyen nem tud
megállni. A karrierizmus már rég „ki-
kapcsolta" őt a kozmoszból is, a törté-
nelemből is; az út, amit a darabban meg-
tesz, így torkol a teljes emberi elszürkülés
zsákutcájába.

Hogyan teszi Végvári Tamás a jelleg-
telenség, a lassú karaktervesztés rajzát
érdekessé? Hogyan vonzza figyelmünket
magára, miközben a figura, akit alakít,
egyre selejtesebbnek tűnik, egyre leple-
zetlenebbül érdektelennek ? Színész és
szerep azonosulását láthatjuk Végvári
Dmitrijevjében: a színész, anélkül, hogy
kívülről értelmezné, mindvégig analizálja
a figurát, s a figyelem, amit neki szentel,
egyúttal az elveszített lehetőségeket is
jelenti, a negatív lenyomat önmaga ellen-
tétét is kirajzolja. Ljubimovnak az egész
lakáscsere-bonyodalom az erkölcsi vá-
lasztás és vizsga miatt fontos, ebbe az el-
képzelésbe szervesen illeszkedik Végvári
lelki kórjelentése az (anti)hősről. De még
arra is képes, hogy tárgyiasítsa e belső
kórképet: így lesz a felöltő egy kicsit
Dmitrijev emberi talajvesztésének
szimbóluma. Mintegy mellékes szimbó-
lum, mint ahogy Ljubimovnál végül
minden jelkép mellékes. Akárcsak az
életben. De ha mégis szembeötlik, oda kell
figyelni rá. Végvári Dmitrijevjére is a
Cserében.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

X: Szilágyi Tibor

X, a Deficit főhőse az a csurkai modell-
figura, amelyen pontosan tetten érhető egy
nemzedék sorsa, kiüresedése, kiútta-
lansága. A fényes szelek nemzedékének
tehetséges, jobb sorsra érdemes képvise-
lője. Gondolkodó szellemi lény, aki
nehezen tűri a 60-as évek konformizálódó,
kiüresedő életformáját, a hitek és
lehetőségek elapadását.

Ez az X Szilágyi Tibor nagyszerű
alakításában a Pesti Színház színpadán
modellfigura. A Horvai István rendezte
előadás úgy indul, hogy a 60-as évek
modern iparművészeti stílusában be-
rendezett lakásban X ül egy karosszék-
ben, és elmerülten gondolkozik. "Válo-
gatóbizottságként" tépelődik az est el-
töltésének lehetőségei között: evés, ivás,
szeretkezés, mozi, vendégség. Egy házas-
pár tökéletes jólétben - kétszoba össz-
komfort unalommal -- ez a Deficit ex-

pozíciója. Szilágyi enervált egykedvűség-
gel indítja a játékot, kielégült, tespedt,
unatkozó értelmiségi benyomását kelti.
Amikor megérkezik a baráti házaspár,
hogy együtt üssék agyon az időt, fel-
villanyozódik, fanyar és gyilkos humora
felsziporkázik.

Unaloműzésként kieszeli a feleség-
csere-játékot: mindkét férfi csábítsa el a
másik feleségét. X elhatározása nem ön-
célú és ötletszerű, nemcsak abból a kény-
szerből született, hogy elüsse üres estéjét
valamivel. Az elhatározás mélyebbről
fakadt, és szükségszerűen mélyre is hat.
(Bár Csurka jellemábrázolásának és Szi-
lágyi alakításának nagy leleménye, hogy
ezt a morbid ötletet viháncoló játékos-
sággal viszi végig.) Szilágyi akkor van
elemében, amikor a feleségcsere-akciót
megszervezi. Szellemes, elbűvölő, ellen-
állhatatlan, vérbeli játékmester. Mindig a
kellő pszichikai ráhatással dolgozik:
barátja ellenkezését erőszakkal győzi le,
W-t észérvekkel veszi le a lábáról, saját
feleségét pedig szentimentális trükkök-kel.
Kegyetlen játékát a másnapi ébredésért és
szembesülésért, a negatív történés tényéért
találja ki. De amikor X visszatér W-vel
saját otthonába, ahol a feleségét hagyta Z-
vel, s egyetlen szemvillanással mindketten
konstatál

ják a történteket, Szilágyi groteszk pózban
leül a földre a hálószobaajtóval szemben,
és rezignáltan bejelenti a deficitet. A csőd
teljes. Ő az, aki ebben a játékban mindent
elveszített. Már nem hőzöng, nem lázong,
nem szenved látványosan; üres,
kiábrándult és megcsömörlött, megdőlt az
általa önkényesen felállított tétel : hogy a
világ mesterséges izgalmakkal
fenntartható, hogy az élet pót-szerekkel
élhető, és a hajdani fényes eszméket a
konformizmus elleni lázadás pótolhatja.

Szilágyi Tibor egyik nagy jelenete az
előadás során az ítélkezés. Mint egy bírói
emelvényen úgy trónol a feltornyozott
párnák tömegén és elemében van. Ez már
megint játék, lehet szabadon bohóckodni,
komolytalankodni: üveget köt a nyakába
nyakkendőként, fejére húzza a csillár
buráját mintegy glória-ként, és így mond
ítéletet: az a közös büntetésük, hogy
minden úgy folytatódjék, mint eddig.
Aztán egyetlen hatalmas váltással kitör
rajta az őrjöngés: „Miért nem röhögtök a
pofámba?!"

Ennek a jelenetnek az íve is felvillantja
azt az összetettséget, amely Szilágyi Tibor
alakítását jellemzi. Szeszélyesen
változékony, végletesen szélsőséges. Ám
pontosan érzékelteti, hogy X számára a
játék póz és önvédelem. Ebben éli ki
felesleges és értelmes energiáit. Harsány,
harsogó, széles gesztusok, nagy lendület
jellemzik Szilágyi alakítását. Mindig ké-
szen áll valami trükkre, hősi pózra,
váratlan játékra. Különleges bohócszáma:
sírásainak széles skálája. Van XIX.
századi, XX. századi, mai konformista,
szürrealista, szocialista realista, európai,
néger, ázsiai é$ nagy magyar sírása. Ez
utóbbit adja elő a Csurka-hősöktől meg-
szokott hévvel és tartalommal. (Ilyen sírása
minden csurkai figurának van, ha nem is
mindig élnek vele!) Szilágyi alakítása attól
hiteles, hogy nála ezek a pózok
szándékoltan erőltetettek, túlzottak,
hamisan harsányak. Hiszen ez az X való-
jában elvetélt forradalmár.

A nagy lehetőségek hiánya: ettől szenved
minden csurkai hős. Ez deformálja X-et és
kényszeríti negatív lázadásra: értelmetlen,
öncélú játékra. („Ha már máshol nem
csinálhatunk forradalmat, csináljunk otthon
az ágyban!") Ez a hegedűtok szimbolikája,
amely végig-vonul a darab egészén és
megemeli a tragédia felé, a Ki lesz a bálanya ?
mélységéig. A hegedűtok először az
előadás első felében jelenik meg. Szilágyi
ellágyult és szentimentális, lírai és játékos
egy-



Szilágyi Tibor a Deficitben (Iklády László felv.)

szerre, amikor előadja, hogy a családjában
mindenki hegedűművész volt, csak
elvesztették a hegedűt. A többiek értet-
lenkedve hallgatják, ugratást gyanítanak.
Egyedül W sejti, hogy a tokban minden
lehet csak hegedű nem. A hegedű-tok
azonban visszavándorol a helyére, még
nincs itt az ideje, hogy kinyissák. Ez csak
a második felvonás végén következik be.
X egyedül marad W-vel, aki az
önleleplezésnek egyetlen tanúja lesz.

X gyávaságának igaz történetét adja elő,
egyszerűen, sallangmentesen, kínzó
őszinteséggel, hőzöngések és pózolások
nélkül. Szilágyi most olyan, amilyen még
nem volt ezen az estén. Úgy hozza be a
hegedűt, mint egy csecsemőt, dédelgetve,
féltve, magához ölelve. Élete titka van
benne, „ősabszolútumok, fétisek, létem
princípiumai": egy géppisztoly és a
Kommunista Kiáltvány. Lassú, aprólékos,
szándékosan késleltetett mozdulatokkal
nyitja ki a hegedűtokot, amely tragikusan
és végzetesen üres. Szilágyi rezzenéstelen
arca lényegbevágóan fontos dologról
árulkodik: valójában nem érte meglepetés!
Mert így jár az,

aki lemond ifjúsága fényes álmairól, a
megváltó forradalmárhitről.

Két kulcsmonológja van Szilágyinak.
Az egyik azt a folyamatot ábrázolja,
ahogyan az ifjú, hitekkel teli ember el-
jutott az üres tokhoz: „Azt mondták,
tegyem le a fegyvert, letettem. Azt mond-
ták, építsek házat, építettem. Azt mondták
romboljam le, leromboltam. Építsek
helyette börtönt, építettem. Üljek bele,
beleültem. Azt mondták, fogjam be a po-
fámat, és ne csináljak semmit, befogtam.
Azt mondták, higgyem el, hogy minden
nagyon szép. Hát nem hiszem!" A
crescendo ívű monológ végén artiku-
lálatlan kiáltásban tör ki. Ez a kiáltás a
maga kétségbeesett reménytelenségével a
legőszintébb, legigazibb hangja X-nek,
amely visszamenőleg megkérdőjelezi és
lemezteleníti minden cinikus, felszínes
mondatát. Mert ez a valóság, ez a der-
mesztő rémület, ez a tragikus kiúttalan-
ság. Amelyet a másik monológ fogalmaz
meg egészen más hangszínben, a tétova,
csendes, megrázó erejű, igaz emberség
hangján: „Egy időben letettem a fegyvert
és elkezdtem dadogni . . . És akkor
betömték a szám cukorral. Meghúztam
magam cukrot szopogatva, és most itt
vacogok a bokor alatt . . . És az ember itt
a bokor alatt becsavarodik."

W már elment, X egyedül marad a szí-
nen. Szilágyi lassan és végérvényesen be-
zárja a hegedűtokot. Ül magányosan,
bódultan és kifosztottan; felemeli a fejét,
és halkan, majd egyre erősebb hangon
énekelni kezdi az Internacionálét.

Nagy formátumú, sokszínű alakítás
Szilágyi Tiboré, pályájának jelentős állo-
mása ez a szerep.

Következő számaink tartalmából:

Koltai Tamás:

Hagyomány, avantgarde, korszerűség

Földes Anna:

Hamlet vagy Anti-Hamlet

Pályi András:

A magyar Witkacy

Szántó Judit:

Hová visz az álarcos úr?

Bécsy Tamás:

Kamaszemlékek világa

NÁNAY ISTVÁN

Közelebb a valósághoz

Tendenciák az amatőr színjátszásban

Az elmúlt egy-két évben viszonylag kevés
szó esett az amatőr sínjátszásról, nem
hallani olyan előadásokról, mint
amilyenek a Szegedi Egyetemi Színpad, a
Stúdió K., az Universitas vagy más
kiemelkedő együttes szélesebb körben is
visszhangot kiváltó legjobb munkái vol-
tak. Tény, hogy a hagyományos amatőr
műfajokban - szerkesztett irodalmi mű-
sor, pódiumjáték, színjátékszerű elő-
adások - határozott megtorpanásnak,
gondolati és művészi kifáradásnak lehe-
tünk tanúi. Ugyanakkor néhány együttes,
felhasználva az improvizatív játékok,
illetve a szociodráma eredményeit, új
utakat, kifejezési formákat keres, a pro-
dukció és a közönség közötti új viszo-
nyokat épít ki.

Vannak együttesek, amelyek egyfajta
színházi ismeretterjesztés, a színházzal a
színházra nevelés feladatát vállalják, van-
nak, amelyek többé-kevésbé hagyomá-
nyos előadást játszanak, ám utána a kö-
zönség és a színjátszók együtt maradnak
és közösen igyekeznek a produkció ki-
váltotta gondolatokat feldolgozni, s van-
nak, amelyek játékukba aktivizálva be-
vonják a nézőket, együtt hozva létre a
közös alkotást.

Az ismeretterjesztő munkára egy újabb és
egy régebbi példát érdemes megemlíteni. A
budapesti Pinceszínház rég-óta egyik
feladatának tekinti azt, hogy nézőit
bevezesse a színházi kifejezés-módok,
művészi nyelv titkaiba, s ezáltal értő
befogadókká nevelje őket. (Legutóbb a
SZÍNHÁZ 1979. októberi számában
számoltunk be egy ilyen elő-adásukról.)
Ezúttal úgynevezett rend-hagyó
irodalomórát láthattunk az együttestől. A
Reneszánsz című összeállítás komplex
formában igyekszik bemutatni az európai
kultúra kiemelkedő korszakának fény- és
árnyoldalait. Ha arra gondolunk, milyen
kevés idő jut a nagyon is szűkre szabott
tananyagban erre a korszakra, érthető,
miért olyan jelen-tős az élményszerű, az
összefüggéseket érzékeltető, ugyanakkor
mai reflexiókat is tartalmazó tárgyalásmód.
A felszabadult


