
arcok és maszkok

tel, de a vezetőség biztatására is csak
ímmel-ámmal folytatják a mulatozást.
Végül fokozatosan feltámadó tehetetlen
haragjukban szétdobálják a berendezést.

A helyszín megváltozása érzékelteti a
falu valóságos erőviszonyait, ugyanakkor
nagyszerű mozgáslehetőségeket kínál az
átigazított Hamlet-előadáshoz. Az első
felvonásban az asztalraktár majdnem
összefüggő emelvényén helyezkedik el
mindenki. A második részben az „elő-
adás" céljából félretolják az asztalok jó
részét, csupán középütt marad egy do-
bogó. Ide zsúfolódnak össze „a főszerep-
l ő " - a falu vezetői, a többiek lent tán-
colják körül a zabáló, kártyázó társaságot.
A játék szerint -- éppen a vezetőség
biztatására - a tömeg elfoglalja az emel-
vényt, és félreérthetetlen szoborpózba
merevedve demonstrálja a hatalomátvétel
látszatát. Ám a feltartott táblákon nincs
semmi, s a felüllévők pozícióját is csak a
játékban, a falu elöljáróinak enge délyével
foglalhatták el.

Így válik mélyebb értelművé a Stop-
pard-groteszk és a Bresan-komédia kap-
csolata. A. „Lenni vagy nem lenni" ugyanis
olyan sokféle szituáció közepette hangzik
el (a tanító is csak ezt az egy sort mondja
el a nagymonológ helyett!), hogy szinte
matematikai képletté változik, amelybe a
megfelelő tényezőket kell behelyettesíteni,
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Nevetés és igen-vetés

Sándor György Hintőpora
körül ... belül

Az egyik legutóbbi interjúban Jálics Kinga
csinálta, a Film Színház Muzsika 198o. X.
18-i számában jelent meg - Sándor
György nyilatkozatába egy sajtóhiba
csúszott: „ ... amikor megírtam az

Egyvégtére két rágta és a Lyukasóra című
esetemet ..." Est helyett eset: egyike az ér-
telemzavaró, mert értelmes sajtóhibáknak;
de Sándor György - avagy Sándorgyuri
esetében ez is „ül", vagyis meg-állja a
helyét. Az efféle bosszantó véletlennek is.
Mert ami bosszantó, az egyúttal humoros
is. Lehet. Ha úgy nézzük. Néző-pont
kérdése. Amit mi választunk meg. Vagy a
szöveget csavarjuk el. Tudatosan. Vagy
véletlenül. Mert játékból. Mint
Bialoszewski. De céltudatosan. Mint Sán-
dorgyuri.

Igy már benne is vagyunk, Bialoszews-
ki hídján át, a „sándorgyurizmtnsban", a
kellős közepén. Ahol minden est egy
„eset". Mert esemény. Egyszeri. Az épp
adott közönség és a mindenkor adott, de
épp azon a napon oda-adott, mert oda-
adó előadó, illetve színház-adó ember --
nem „csak." színész, nem „csak" szerző,
nem „csak" rendező, nem „csak." díszlet-
és jelmeztervező - igen, szóval, a
közönség és egy ember között, illetve a
közönség és egy ember által közösen
történő esemény. Mint minden igazi
színház, színházi est vagy előadás. Ami
mindig más és megismételhetetlen az
állandó ismétléseiben.

Benne vagyunk a
„sándorgyurizmusban'": ahol az is van,
amibe az is beletartozik, ami nincs. Sőt:
ugyanolyan szerepe van. Az árnyéknak
azért, mert: ellenpontozza a fényt, mert:
aláárnyalja, kifejezőbbé teszi az árnyékból
kidomborodó tárgyat; az árnyék
hiányának pedig, mert ez a hiány kiált,
vakít, velőkbe hasít.

Van. egy szövege a. csendjeiről. Egyszer
a rádióban hallottuk, azután beleépítette
ebbe a mostani, hatodik műsorába, a
Hintőporba; azután. kivette belőle. Egy
Brill-figura, doktor Murke adta hozzá az
indíttatást; az ÉS-beli részletek közt még
olvashattuk (Élet és Irodalom, 1980. ok-
tóber
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világban:

kirágnám az eddigi csendjeimet, a rádióban; a
magnószalagokról; összeragasztanám, és
lejátszanám adásba ..."

Én most a Sándorgyuri csendjeire fi-
gyelek egy-egy esten. Kezdetben a neve-
tésekre figyeltem. Hogy bejönnek-e. Mert
azokat reklamálta vagy hiányolta. Amikor
először hallottam. És akkor nem értettem,
hogy mit hiányol.

Szigligeten volt, az Alkotóházban. Vé-
letlenül vetődött be, egy vendég vendé-
geként. És előadta, mert megkértük. A.
társalgóban. Saját magát.

Akkoriban eléggé frissen jöttem
Lengyelországból, a lengyel színházak
világából, és nagyon nem szerettem a
harsányságot, a nevetést. Írtam is róla:
milyen rémes ez minálunk, hogy csak rö-
högni tud a közönség, nem mosolyogni.
Ezért volt bennem tiltakozó értetlenség
akkor, Szigligeten is, Sándor György
hiányérzetével szemben. Miért kívánja,
hogy harsányan röhögjenek? De azután
elmentem az estjére, a színházba - a Vár-
színházba, az Egyetemi Színpadra és
megértettem. Hogy mit hiányol. És miért.

Eléggé későn mentem el, figyeltem fel :
a Lyukasóránál. Mert akkor, amikor Sándor
György elindult, az első műsorával, I967-
ben, és amikor továbbment, a má-
sodikkal, a harmadikkal, én még Varsó-
ban éltem, s hazatérésem után előítélet-
eim jó ideig visszatartottak: ódzkodtam a
hazai színpadoktól, színházaktól, pro-
dukcióktól. Ha már, akkor legyen teljesen
„amatör"., jobban bíztam például
Halászékban, Fadorékban, többet adott
nekem, amit ők csináltak, mint amit a
„profi" színházak. Nem láttam, beisme-
rem: nem is néztem messzebbre.

Ezért nem figyeltem fel Sándor
Györgyre sem. Varsóban egyszemélyes
színház, Bialoszewski „Személyes Szín-
házának" bűvöletében éltem, s hazatérve,
nem vettem észre azt, aki egyszemélyes
színházat csinál minálunk. Aki nem ret-
ten vissza a teljes egyszemélyességtől,
nincs szüksége a cocteau-i alapelv enged-
ményére, amit Bialoszewski szükség-
képpen elfogadott: „A színművészetben
voltaképpen egy és ugyanaz az ember
kellene hogy a szerző, díszlet- és jelmez-
tervező, zeneszerző, színész és táncos
legyen. Ilyen sokoldalú titán nem létezik,
Ezért azzal kell az egy embert helyette-
síteni, amí a. leginkább hasonlít hozzá:
egy baráti közösséggel."

Bialoszewski harmadmagával csínált
színházat, „költői" színházat, ahol a.



történés teljes színház volt, annak minden
dimenziójában, mint cselekmény és mint
látvány, esztétikai élmény mivoltával
katarzist adó. Bialoszewski szoba-
színházán lényegében nem változtatott
volna, ha az a szoba nem telik meg zsú-
folásig közönséggel: a négy fal között,
egyszerű kellékeikkel, szigorúan meg-
komponált mozdulataikkal ugyanúgy ad-
ták volna elő ők ketten vagy hárman a
feszesre kerekített-tömörített minidrá-
mákat. Sándor György egyszemélyes
színházában ugyancsak gondosan kidol-
gozott a szöveg, előre átgondolt minden
mozdulat, de az előadás cselekményéhez
tartozik a közönség reagálása is. A ne-
vetése és a hallgatása. A szöveg kétféle
csendjei: a várakozást keltő és az aktív
reagálást előidéző csendek. De az aktív
reagálás is kétféle: az egyik a harsány
kacagás, a másik - a teljes, mindennél
tökéletesebb csend. Amiben gondolkozik,
megrendül, igen, ne féljünk a nagy
szavaktól: megtisztul az ember. Az ember:
a közönség minden egyes tagja. Vagy a
túlnyomórésze. Amikor a közönség-
közösség sok-sok különálló, de egyet-értő,
egyet érző individuummá válik.

Ezt a csendet várom én most minden
Sándor György-esten. Hogy sikerül-e
megteremtenie. A nevetések mindig be-
jönnek, illetve, egy kicsit a közönség
vájtfülűségétől függ: van úgy, még az
Egyetemi Színpadon is, hogy a könnyű
poénok frenetikusan hatnak, a rafináltabb
humor pedig visszhangtalanul koppan; s
van úgy is, főleg az est első felé-ben,
hogy nevetés harsan a komoly hallgatás
helyén. Hiszen a közönség jó része
gyanútlan még, azt hiszi, csak nevetni jött
ide. De a félidőn túl már tudják. Vagy
sejtik, az értetlenebbek. Hogy nem azért
jöttek, amiért jöttek. Hogy izé, hm, a
„humoralista" szó nem üresjáratos to-
vábbképzése, elcsavarása a „humoristá-
nak": hogy vannak még, vagy már,
megrögzött moralisták. Akik a humor
álarcában, illetve dehogy, valódi arcában
azért állnak ki az emberek elé, az igazi
vagy képletes dobogóra, mert hatni
akarnak. Akár az ántivilágbéli szónokok,
agitátorok vagy prédikátorok. Hatni, de
nem a szó tiszavirág-bűvöletével, hanem
a benne rejlő gondolattal. Akik megne-
mesíti]: a szót, igévé nemesítik. Gondo-
lathordozóvá, erkölcsformálóvá, ember-
ségépítővé.

A szó szerepe a lényeges itt. A többi
alárendelt: a kellékek, a hanghordozás, a
mozdulatok. Megint Bialoszewski jut

eszembe, egyik megállapítása: amikor
arról beszél, hogy a szavak átalakulásai-
ban, a nyelvtan töréseiben drámát lát
lejátszódni. Sándorgyuri is drámát lát,
csak másképp; Bialoszewskinál „a meta-
fora a színpadon realizálódik", Sándor-nál
minden kimondott szó nem sejtett
metaforák felé nyithat kaput. A „sándor-
gyurizmus" egyik jellegzetes humorfor-
rása éppen ez: a szavak és szórészek haj-
lítgatása-csavarása, a két- és többértel-
műségek előidézése és kibontakoztatása,
de mindez - az egyszerűbb poénok csat-
tanós pihenőin át - a gondolati építkezést
szolgálja. A humornak háttere, holdudvara
van, illetve lesz. A szavakban lejátszódó
kis drámákból a képzettársítások nagy
drámája épül fel a hát-térben. Illetve az
előtérben. A gondolkozás drámája az
emberi koponyákban.

Elmondhatnám, hogy mit mondtak el
mások Sándor Györgyről az elmúlt húsz
év alatt. Az első pillanat óta, amikor
segédszínészként epizódszerepet játszott a
Petőfi Színházban, a Koldusoperában, s a
Film Színház Muzsika (1961. január 6.) kis
fényképes cikket közölt róla: „Kis vagy
nagy szerep - kérdezi a névtelen újság-író -
Sándor Györgyé a Koldusoperában?
Nehéz pontosan megmondani. Ez a fiatal
fiú óvatos léptekkel végigmegy a
színpadon, de egy szót sem szól. Színvál-
tozás előtt felkurblizza a következő jele-
netet hirdető táblát. És mégsem egyszerű
díszletező! Részt vesz a darabban. Cin-
kosan összekacsint a nézővel. »Hű, mi jön
még itt)« mondja ilyenkor csibészes kaján
szemvillanása. Van aztán a darabban még
egy kis szerepe. Mint rendőr, jelentést tesz
feletteseinek az akasztás előkészületeiről.
Ez az alakítás minden este nyíltszíni
tapsot kap, pedig az igyekvő rendőr
lélekszakadva tett jelentéséből csak annyit
értünk, hogy: »a lábtartó nem működik «."
Leírhatnám, hogy mit írtak a Vidám
Színpad és a Mikroszkóp Színpad
műsoraiban látott fellépéseiről, 1963-ban,
65-ben és 66-ban, vagy az első vegyes
műsorról, amit már egymaga állított össze
- Tucholsky, Karinthy, Jérőme, Mrozek,
Gádor Béla szatíráiból és a saját írásaiból -
, és adott elő az Egyetemi Színpadon,
1966. február 7-én először (például B.
Nagy László méltatta az Élet és Irodalom
1967. június 1-i számában). És
idézhetném az eddigi öt önálló - olykor
„önáltatónak." titulált - műsoráról írt
kritikákat, cikkeket, interjúkat és
tanulmányokat - melyeknek száma „se
szeri" -, hisz több mint százat olvastam el
belőlük . . . Sorolhatnám, ki

mindenki hasonlította Karinthyhoz vagy
Rajkinhoz, ki mondta a humoráról, hogy
abszurd, és ki, hogy dehogyis, nem ez a
lényeg; bedobhatnám én is, hogy a Zelk
szópantomimnak nevezte, amit csinál, az
emgépé pedig, és a Kőszeg viszont, de a
legterjedelmesebben, legalaposabban és
leggyakrabban a Szalay Károly. Csakhogy
én nem erről akarok most mesélni. Nem az
első műsorról (Én egy analfabéta vagyok,
bemutató: 1967. november 21., Egyetemi
Színpad), nem a másodikról (bokszkesztyű
és rózsa, bemutató: 1969. február 7.,
Egyetemi Szín-pad), nem a harmadikról
(Nézeteltérés, bemutató: 1972. november
30., Egyetemi Színpad), sem a negyedikről
(Egyvégtére két vágta, bemutató: 1975.
december 27., Huszonötödik Színház),
vagy az ötödikről (Lyukasóra, 1978.
február 13., Várszínház).

Hanem a hatodikról, amit most mutatott
be - több bemutató előtti és utáni
bemutatón, mert nála ez is olyan, hogy is-
is, igen is, nem is - az Egyetemi Szín-
padon, 1980. október 2o-án (illetve a
SZKÉNÉ-ben, október 6-án; illetve Bé-
késcsabán, még előbb). A Hintőporról. És
a Hintőpor ürügyén, általában és ezen
kívül, mint fentebb mondottam, a neve-
tésről és a hallgatásról. És nemcsak, ha-
nem: a nevetésről és az igen-vetésről.
Ahol az is lényeges, hogy ne, nem pedig
nem.

A kellékek immár a minimumra fogytak.
Nincs cifra szék vagy sámli, sem
kávédaráló meg koporsó evezőkkel; nincs
két egyforma keménykalap és két
ruhafogas, vagy lavór és törülköző, sem
gyufaskatulya vagy villamosbérlet-tok,
bokszkesztyűben szorongatott rózsa,
mellszobor alakú drótkeret, vagy pedel-
luscsengő és tábla krétával, spongyával,
mint az eddigi műsorokban. Nincs, csak
egy egyszerű kocka, egy bútordarab
helyett, vagy akármi helyett. Ami elé, ami
mögé, ami mellé lehet állni, amit körül
lehet járni; amire föl lehet állni, le lehet
guggolni vagy ülni. Nincs jelmez sem - pl.
egyfelől fekete könyökvédős, másfelől
tábornoki vállrojtos zakó, vagy fehér
henteskötény és mikulásálarc, mint a
negyedik műsorban -- csak egyszerű,
fekete pulóver, nadrág, zokni és cipő, csak
egyszerű, fekete, fejtetőn kopaszra kopott,
a homlokot oldalt keretező haj, és
ugyanilyen, csöppet már őszülő szakáll és
bajusz -, de mindez együtt: szinte ikonfej,
Krisztus-fej. Átszellemített merevségében,
egy-egy „kitartott", emelkedett csend-
pillanatban. Olyankor ikon-



szerű a szem is, kerek és álló, tudván tu-
dásán csodálkozó. Mert Sándorgyuri
sokszor és sokféleképp csodálkozik : hun-
cutul és bambán, kifejezőn és ellenpon-
tozón; itt, a Hintőporban, az újszülött, a
gyermek, a ma született bárány kiszol-
gáltatott ártatlanságával.

Az előző műsorban, a Lyukasórában,
ott volt könnyítő konvenciónak az iskola
örök-hálás jelképrendszere vagy parabo-
lája; még előbb, az Egyvégtére két vágtában,
az irodalmi paródia ugyancsak elődök
által bejáratott, bár ötletesen to-
vábbépített humortípusa. A Hintőporban
egy irodalmi paródia van - Beckett ihlette
meg Sándort, A játszma vége -, de nem
öncélúan: beleépül az alaptémába, s a
címadó képhez nincs szükség kézzel
fogható hintőporos dobozokra. Hiszen a
szó mindent kifejezhet, a szó, aminek.
Sándorgyuri - a közhelyeket cáfolva-
rombolva - visszaadja eredeti méltóságát.
A tisztaságát. Súlyát. Felelősségét. Nem
véletlen, hogy egy olyan „jó" közönség,
mint a SZKÉNÉ-beli jó, mert ritkán
nevet ott, ahol nem kell, és nem tapsol
bele a folyamatosságba akkor tapsol
először, amikor Sándorgyuri azt mondja:
„Érdekes. Gondolkodom, és még mindig
vagyok."

Gondolkodik, és nem fél a gondol-
kodás következményeitől: végiggondol-ja
a gondolatokat, és elhatározza, hogy célra
vezetnek. Vezetik. A gondolatok. Őt. És
azokat, akiket: ő vezet - bár „gyenge
áram, félig se vezető". Nem fél, és épp
ezért sikerül neki, a szép Pilinszkyídézet
szellemében : „A bárány az, ki nem fél
közülünk ... és trónraszáll ..."

Sikerül ... hipnotizálni a közönséget?
Egyik-másik régebbi kritikusa hipnoti-
zőrökhöz hasonlította, például Cipollá-
hoz. Sándor György ebben a műsorban
bemutatja, parodizálja a hipnotizőrt, s óva
int tőle. Mert ő antihipnotizőr. Itt is az,
ami nem, illetve: ami ne. A hipnotizőr úgy
bűvöl-varázsol, hogy elkábítja a
gondolkodást, kiöli a gondolatokat. Az
emberből, a közösségből, a tömegekből.
C) épp ellenkezőleg: gondolkodásra
kényszerít, gondolatokat hipnotizál be-
lénk. Amikor azt mondja, illetve nem,
nem mondja, hanem gondolja, gondol-
tatja velünk: ne! Ne váljatok gondolattalan
médiumokká l

A Hintőporban „egy ember életére, a
születéstől a halálig történő változások
keretére fűzte ... mondanivalóját ... a cím
így áttételesen is igaz műsorára, hiszen a
kiváló »humoralista« a mellé-beszélés, a
sablonok, a ködösítés, végső

soron a manipuláció ellen vonultatja fel
írói és előadói tehetségét" - állapította
meg a Dunántúli Napló kritikusa (1980.
november 14.). De Sándorgyuri szeren-
csére nem ejti ki a „manipuláció" szót:
hiszen irodalom, amit csinál, nem pub-
licisztika. A manipuláció szóbeli és fo-
galmi képe a hipnotizálás, megszemé-
lyesítője a hipnotizőr.

A Lyukasórában a parodisztikus tanár-
szövegek és a gondolkoztató diákkér-
dések egymást váltották, meg-megsza-
kítva a harmadik síkon mozgó blőd
Zsazsa néni közjátékaival ; a hintőporban
a komolyság, a gondolkoztatás fokról
fokra sűrűsödik és mélyül, a műsor első
felében több a nevettetés, a másodikban
több a csend-idézés. Itt is külön-féle
szövegsíkok ötvöződnek egybe, a születő
és felnövekvő gyermeket végigkísérő
közhelyek - az otthon és a sajtó
közhelyei, retorikus és áltudományos
közhelyet. - többféle, ironikus vagy
elkomolyító ellenpontot kapnak; ilyenek
a „forrásmunkák" közbevetései, a „napló,
mai dátummal" megjegyzései, a
„szónoklatok", az „eredményhirdetések"
az „újsághír", a „lábjegyzet". A
Lyukasórában a kérdéseket a diákok tették
fel, az emberség diákszájon át
ostromolta a frázisos ürességet; a Hintő

porban a kérdések „hatósági" kérdések,
kérdőívek száraz rubrikái iparkodnak
sorokba szorítani, sarokba szorítani a
beszoríthatatlan, bár szorongó
teljesemberséget. „hatóságot" képviselő
különféle egyenruhások állnak a „kisem-
berrel" szemben; Sándor György első és
második műsorának kritikusai gyakran
állították, hogy a chaplini „kisember" a
hőse - itt a „kisember" (hiszen a gyermek
is „kisember"! találkozik, újra meg újra, a
„hivatal"-lal, s ez szükségképpen drámai
jelenet. Főleg a vámtisztek válnak a
hintőporban mrozekien jelképessé, s
Heine versét juttatják eszünkbe: „Bal-
gatagok, ti, mit kutattok hiába a koffe-
remben? Amit én csempészek, a holmi itt
rejtőzik a fejemben." Ezt a fejben
csempészett árut provokálja ki Sándor-
gyuri a közönségéből unos-untalan. Bár
úgy koncentrál rá, hogy közben máshova,
mindenhova is néz, lát, figyel : „itt össze-
függéseket látok" - állapítja meg, s való-
ban, az összefüggései; bűvésze ő, nagy
dialektikus.

Például a kezébe kerül egy újság a
Kisalföld 1976. február 13-i száma, ahol
ismertetést olvashat a negyedik műsorá-
ról -, és fölfedez a 8. lapon egy bűnügyi
hírt: „Sándor György vádlottat különö-
sen kegyetlen módon, nyereségvágyhól,

A Hintőpor című egyszemélyes előadás szereplője: Sándor György



több emberen elkövetett emberölés bűn-
tette miatt halálbüntetéssel sújtotta a Fő-
városi Bíróság." Aláhúzza a hírt, beke-
retezi: mert nyomban viszonyítja ma-gát.
A lehetőségekhez. Amikkel él vagy nem
él az ember.

A Hintőporban sok a jó poén, a szi-
porkázón szellemes fordulat; a választé-
kosabbak olykor nem hatnak rögtön, nem
kapcsol „egyből" a közönség. Nekem épp
ezek tetszenek a legjobban: például a
máriaremetei csokoládéözvegy, a
műveltségparódiák közül a bágyadtsági
együttható, a közhelyparódiák közül:
„graboplaszttal rogyasztottuk a világ-ra", a
közmondások közül: „fogorvos-nál a
beteg is csak öblöget", a "csellengő, még
meg nem ragadott adatlehetőségek" közül:
„egy tehénlepény 47 másodpercenként
tottyan". Jók a mesék és mondókák,
Sándorgyuri nyelvi fantáziája most is
kimeríthetetlen. Ebben a műsorban is sok
a vers, saját és nem saját; a hajdani elsó
műsor Uthengere óta tudjuk, nemcsak
sejtjük, hogy Sándor György költő. Is. A
Hintőpor alapverse, természetesen, József
Attila Altatója; a saját versek közül
ironikus líra a Tavasz van és a Fekszem
csöndben, félelmetesen komoly A titkot
tudjuk-e, mely Babitsba torkollik, a Jónás
Könyvébe, a híres idézet - „vétkesek közt
cinkos, aki né-ma" - parafrázisába. A
súlyos költészetet Pilinszky mellett
Babitscsal idézi meg Sándor György.
Addig forgatja-csavarja-ismételgeti a
babitsi sort, míg végre elhal a nevetés: a
közönség, a résztvevők ne-vetése. S
hirtelen rájövünk: Sándorgyuri úgy
mulatságos, ahogy Jónás. A cethalban. És
azon kívül.

Résztvevőket mondtam; bevezetőben
jeleztem, hogy miért. S ezért nincs értelme
annak, hogy mondatról mondatra,
mozdulatról mozdulatra végigelemezzem
például ezt az utolsó, legfrissebb Sándor
György-műsort, a Hintőport. Csak az tud-
hatja, az értheti, mi történik ott, aki részt
vesz, aki jelen van: ott, ahol az ige testté
válik.

A Hintőpor utolsó mondata után, utolsó
mozdulata után, a tapsvihar és
Sándorgyuri távozása után még egy
utójáték következik. Visszajön, megáll,
megkérdezi: „Szórakozunk?" Kettőt lép,
majd újra: „Szórakozunk?" Leül a
kockára, egyik lábát fölteszi, behajlítva, a
másik térdére: „Szórakozgatunk? Ki-
kapcsolódunk ?" Arcán egész idő alatt
vészjósló mosoly : „Oldódunk, ugye-bár?"

És tovább, kis szünetekkel: „Szó-

val jókedvünk van." „Jókedvűek vagyunk,
jó a hangulatunk, kicsit jól érezzük
magunkat." „Kicsit jó most nekünk,
ugyebár?" - S a végén egy figyel-meztető -
fenyegető - mozdulat: „Hát csak azér' ..."

Hát igen, azért. Azért költő Sándor
György, mert szóval és képpel fejezi ki
magát. De nála a kép anyaga: saját maga.
Ezért színész. A szó anyaga - ebben az
utójátékban - állítás, kijelentés, meg-
állapítás. De ez az állítás azt jelenti, hogy:
ne!

Sándor György vetése kétféle és több-
féle. Nevetést vet, de gondolkodást is;
sok-sok net vet, és még több igent. Hogy
mi mindenre vonatkozik a ne, arról már
sokan írtak és sokat, hogy mi mindenre az

igen, arról is, bár kevesebbet; emberség,
igen, és: gondolkodás, és: tenni-akarás;
magam is főleg a gondolkoztatásról
beszéltem eddig, amivel az igazságra
vezet rá, bár nem mondja ki ezt a szót; az
igazságra, mely sosem válhat - azért nem
mondja ki a szót, hogy ne váljék -
közhellyé. De amikor végigélek egy-egy
Sándorgyuri-estet, a földön kuporgó,
fellelkesült, átszellemített fiatalokkal,
érzem, hogy még más is, nem csupán a
gondolat, és nem csupán az igazság az,
amivel ez a hajdan félszeg fiatalember, ez
az ikonarcú költőszínész-színészköltő
hatni tud, áthatja, magával ragadja azokat,
akik bizalommal adják át magukat ennek a
hatásnak egy-egy estén, hogy azután
tovább munkáljon bennük; hogy nem
véletlenül került ide Babits. Mert az
„igazság" mellett van még egy szó, egy
fogalom, amit nem mond ki soha, és
mégis mindig, mindenben jelen van.
Érzem, hogy - a babitsi ige szerint -
„egyik karja az igazság, másik karja a
szeretet" annak, amivel Sándor György a

Hintőpor estjein megadja nekünk, mind-
nyájunknak, hogy katarzist élhessünk át.
Sándor György azzal hat, hogy szere-tetet
sugároz felénk.

„Szabad-e harmonikusan élni egy
diszharmonikus világban?" - kérdezi. És

net mond a diszharmóniára, és igent a
harmóniára. Az igazság és a szeretet
harmóniájára.

A lengyel koldusköltő, Norwid idézte
versében Michelet mondását: „A művé-
szetre jövő csakis akkor vár, ha a tárgya a
jóság lesz." Bízom Sándor György, a
sándorgyörgyi vetés jövőjében.

PÁLYI ANDRÁS

„Álmodjatok, emberek! "

Ádám Erzsébet
az Egyetemi Színpadon

„Lázálomban hallgatom Bethlen Gábor
szózatát ... Folyton, egyre komolyabban
nézek a Fantomra, aki mindent úgy tud,
mint én, s azonfelül valami olyan
szempontokat kapok tőle, amilyenekre én
nem is gondolhattam soha." Ezek Móricz
Zsigmond szavai; Ádám Erzsébet A nap
árnyéka című előadóestjének
műsorfüzetében olvassuk őket. Úgy tűnik,
a fiatal marosvásárhelyi színésznő
estjének is abban rejlik a titka, hogy meg-
kísérli - mintegy „lázálomban" - meg-
hallani, önmagában felfedezni Bethlen
Gábor „szózatát", a múlt szavát, s ezt
tolmácsolni, átadni, átültetni közönségé-
be. Vagyis nem egyszerűen arról van szó,
hogy Móricz Erdély-trilógiájából (Hajdú
Győző szerkesztéséhen) szöveg-montázst,
valamiféle monodrámát, irodalmi estet
mutat be Bethlen Gábor, „a nagy
fejedelem" születésének negyedik
centenáriumán; a szöveg és az évfordulós
alkalom inkább segédeszköz ahhoz, ami
ténylegesen izgatja: a történelem, a múlt
tovább élése a mai tudatban, a mai
emberben.

A nap árnyéka emlékezés is, megidézés
is. De más is, több is ennél. Félrevezető,
ha monodrámának nevezzük. Hisz Adám
Erzsébet estje nem „egyszemélyes szín-
ház", bármennyire is csábít, hogy e ma-
napság divatos skatulyába helyezzük, de
nem is „tiszta" előadóművészet. Műfajilag
talán e kettő határvidékére helyezhetnénk,
talán mindkettőn kívül. Meg-lepőnek
tűnhet az is, hogy a színésznő miért kíván
férfi hőst megeleveníteni? De egyrészt
nem Bethlen Gábor az egyedüli „hőse"

ennek az estének, más-részt kevéssé
fontos, hogy színész és hogy nő, akit a
színpadon látunk. Mindenekelőtt egy mai
ember áll a színen, aki kortársunk és a mi
nyelvünkön be-szél, vagyis nem archaizál,
nem játszik álarcosdit, nincs különösebb
szüksége kellékekre, s aki mégsem marad
„civil", aki nem hűvös, intellektuális
tanúság-tételt kíván tenni, hanem átalakul:
ő maga Bethlen Gábor, ő Károlyi
Zsuzsanna, sőt ő Báthory Anna.

A téma ugyanis az a dráma, mely a
„nagy fejedelem", az elhivatott, külde-


