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Pogány Judit
„szociográfus"

Régi és új jegyzet
a Turgenyev-bemutató kapcsán

Pogány Judit az esőben. Évekkel ezelőtt
történt, mégsem lehet elfelejteni: a Dosz-
tojevszkij regényéből készült kaposvári
Ördögök egyik lélegzetelállító pillanata volt
ez. Liza magzavarodott pillangóként
csapong Sztavrogin titokzatos, vonzó fé-
nye körül, s amikor végre igazán közel
kerülhetne hozzá, sátáninak látja e fényt,
az együtt töltött éjszaka után ködös-esős
reggelen elindul, hogy megpillantsa az
orgyilkosság áldozatául esett félkegyelmű
Marja tetemét, aki mintegy szerelmi
vetélytársnője volt. Miközben a tett szín-
helyére igyekszik, szakad az eső a szín-
padon, oldalt kétbalkezes, korábban már
kikosarazott udvarlója, Mavrikij Nyiko-
lajevics. Liza megbotlik, elvágódik a lucs-
kos macskaköveken, élettelenül, mintha a
történet ezzel véget is érne. Fehér köntöse
szétlibben, összemocskolódik, s amikor
Mavrikij Nyikolajevics ügyefogyottan
felsegíti, sárosan törékeny alakjára tapad,
ettől végleg szánalmas lesz és magányos,
Odalép a holttest körül tolongók közé, egy
ismeretlen ököl felemelkedik és leüti. Liza
nincs többé.

Valószerűtlen jelenet. Mintha nem is
színházban látnánk. Pogány Juditban
ekkor már csipetnyi teatralitás sincs, ő
maga a leplezetlen emberi elesettség.
Akár egy dokumentumfilmben. De még
csak nem is filmszerű e kép, inkább azt
mondhatnánk: dokumentumszínház. Mi-
nősítésére legjobban a nyers kifejezés illik :
viaszlenyomat a valóságról, megmásít-
hatatlan és egyszeri, akár egy halotti
maszk. Estéről estére mégis oly személyes
ez az aktus, mintha a színház közvetlenül
megszólítana.

Más példát is említhetnénk: jószerivel
minden figurában, akit életre kellett kel-
tenie, meglelte e viszonyítási pontot, amit
könnyen nevezhetnénk színészi, de még
pontosabban emberi ars poeticának.
Pogány Judit az ember kiszolgáltatott-
ságára figyel, teljes valójával: ösztönei-
ben, reflexeiben is. Az elesettek, az ügye-
fogyottak, a mások martalékává váltak
sorsát rajzolja. Távol áll tőle mindenféle
sajnálat és önsajnálat: nemcsak magával
kíméletlen, hanem a megjelenített figu-

rákkal is. Olyan összefüggéseket is tud,
amit csak a „lelki szegénység" beavatott-
jai ismernek: az önáltatás, a sokféle élet-
hazugság csapdáit. És éles fejhangon el-
kacagja magát, akár egy kaucsukbaba:
egyszerre szívszorító közelbe hozza azo-
kat az önmagukat tárggyá „idegenítő"
alakokat, akikre már eszünkbe sem jutna
az emberi sors kifejezést használni.

Anni is ilyen kaucsukbaba Kroetz
Felső-Ausztria című kétszereplős darab-
jában, melynek tévéváltozatát Pogány
Judittal és Koltai Róberttel láthattuk; egy
animális szinten létező kispolgár-
fiatalasszony, aki alig tucatnyi szókincs-
csel rendelkezik s a „még szép" és a
„frankó" kifejezésekkel úgyszólván vala-
mennyi gondolatát és benyomását közöl-
ni tudja élete párjával, akiről tehát este az
ágyban az unott és félbehagyott sze-
retkezés közben elégedetten állapítja meg
a férj, hogy „te nem vagy kivétel", mire ő
ugyanilyen elégedetten, már-már ön-
tudatosan: „Nem, én aztán nem." És
mégis van valami kivételes ebben az
Anniban. Noha inkább azt kellene mon-
danunk: nem Anniban, hanem Pogány
Juditban. De Pogány Judit színészeté-ben
epp az a kivételes, hogy ő - a színész

- maradéktalanul feloldódik, eltűnik
abban a sorsban, mely előbb nevezhető
„tárgyi" sorsnak, semmint emberinek.
Csupán attól lesz emberi, amit belőle
Pogány „anonim" színészete megmutat.
Akár egy szociográfia.

Nem véletlen a hasonlat: Pogány Ju-
ditot voltaképp nem színészi ambíció
hajtja, hanem a szociográfusé. Olyan
történetek érdeklik - ha tetszik: olyan
nőalakok belső története -, akiket nem-
igen lehet a színészet nemes és csiszolt
eszközeivel megközelíteni. Többnyire
semmivel sem lehet őket megközelíteni.
Csak meglátni lehet őket. S akinek van
hozzá szeme és megfelelő szakmai
(szociográfusi) módszere, az megmutathatja
őket. Pogány Juditnak ilyen szociográfusi
mód-szere a színészet. Ezért nevezem
anonim-nak ezt a színészetet: abban, amit
meg-mutat nekünk, nem a színészet a
lényeges, de még csak nem is az
egyéniség, amiről a film évszázadában
oly sokat be-szélünk, hanem a
megmutatott emberi sors. Az önmagától
„elidegenített", az önmagából
kisemmizett tárgy-ember visszafordítása
magához, magába. Pogány Judit egy
osztrák kispolgárasszonyka

autóról-háztartásról-pénzről,

Lizaveta Bogdanovna: Pogány Judit (Fábián József felv.)



kocsiról és kicsiről fecsegésében a szoci-
ográfus helyzetjelentését a művészi kon-
templációval rokonítja.

Mindez ugyanolyan nyers a képernyőn,
mint amilyen iszonyatos-lucskos
elvágódása volt az Ördögökben a színpad
macskakövein. Akkor úgy tűnt, e „nyers
színészet" jellegzetesen színházi lehetőség:
a színész és a közönség közvetlen,
személyes kapcsolatán múlik. Most vi-
szont nemcsak az derült ki, hogy Pogány
Juditban olyan kifejezőerő van, amivel a
„közvetettebb" televíziós műfajban is
maradéktalanul érvényesíteni tudja mon-
dandóját, hanem az is, hogy a „szoci-
ográfus" Pogány Judit tudósítására oda
kell figyelnünk. Ugyanis rólunk magunk-
ról van szó.

2.

Á fentieket 1977 nyarán írtam egyik képes
hetilapunk felkérésére, maga a cikk -
szerkesztői megfontolásból - mégis fiók-
ban maradt. Valószínűleg, mert Pogány
Judit akkor még a kaposvári társulat tagja
volt, s az idő tájt az elmérgesedett színházi
viták miatt épp nem számított ildomosnak
kaposvári színészt dicsérni. Esztendő
múltán Pogány Pestre szerződött, addigra
azonban ez a kis írás meg-lehetősen
aktualitását vesztette, át kellett volna
dolgoznom, s én inkább tovább őriztem a
fiókomban. Hogy miért teszem most mégis
közzé az Egy hónap falun kaposvári
bemutatója kapcsán? Ürügyet korábban is
találhattam volna rá, hisz Pogány Judit
előbb a Nemzeti Színházban, majd ismét
Kaposvárott egy sor alakítással „igazolta"
a fenti eszmefuttatás lényegét. Az Éjjeli
menedékhely Natasájaként, a Jövedelmező
állás Polinájaként ugyanúgy, mint a
kaposvári Marica grófnőben, Az eltört
korsóban, a Chicagóban, a Varsói
melódiában (ez utóbbiról egyébként a
SZÍNHÁZ ez évi májusi számában külön
is írtam), sőt az Ajándék ez a nap című,
tavaly bemutatott filmben különösen is
(ennek méltatása azonban nem ennek a
folyóiratnak a profilja), mégsem merült fel
bennem a gondolat, hogy elővegyem e régi
jegyzetet. Áz Egy hónap falun premierjén
azonban olyasmi történt, ami úgy érzem,
különös aktualitást ad az évekkel ezelőtt
leírtaknak.

A Turgenyev-darab bemutatójáról be-
szélek, s ezt azért kell hangsúlyoznom,
mert amiről szólni szeretnék, az az elő-
adásnak abban a rétegében történt, abban a
legkevésbé rögzíthető és konkretizál-ható
szférában, mely estéről estére vál-

tozik, módosul, fejlődik vagy visszaesik,
abban a szférában, melyet közönségesen
színészi diszponáltságnak vagy indiszpo-
náltságnak szoktak nevezni, de ami az
olyasféle érzékenységgel készült produk-
ciókban, mint az Egy hónap falun mostani
színrevitele, nem akármilyen jelentőséggel
bír, s amit magam részéről sokkal
szívesebben színészi jelenlétnek monda-
nék. Mindenesetre a hiányérzet, amit ez, a
nagyon szép kaposvári előadás hagyott
bennem, a színészi jelenléttel kapcsolatos.
Igen árnyalt, gondosan kimunkált,
nemegyszer sok belső invencióról tanú-
ságot tevő színészi alakításokat látunk,
csak épp az átszellemültség, a színészi
jelenlétnek az a poézise akar nehezen,
alig-alig megszületni (legalábbis a be-
mutató előadáson így tapasztaltam), amit
pedig a jobb kaposvári produkciókban
már-már természetesnek veszünk. Úgy
érzem, bár az együttes valamennyi tagjáról
lehetne elismerő szavakkal szól-ni,
Pogány Judit epizódja a legkiegyen-
súlyozottabb, a legtöbb rejtett fedezet-tel
rendelkező alakítás. De magánál az
alakításnál talán épp e „rejtett fedezet" az,
ami fontosabb, ami maga a lényeg.

Lizaveta Bogdanovna fő jellemvonása
ebben az előadásban nem abban áll, amit a
színlapon olvashatunk róla, hogy tár-
salkodónő, hanem hogy vénlány. Po-
gánynak most is megvan a »szociográfusi"
szeme, hogy teljes emberi sorsot mondjon
el egyetlen jelenetben, amikor a
turgenyevi tragikomédia legképtelenebb
helyszínén, Iszlajev birtokának egy
félreeső zugában, egy ócska holmikkal teli
pajtában a kiégett és cinikus falusi doktor
Spigelszkij, akinek figuráját oly jól
ismerjük a Csehov-darabokból, váratlanul
megkéri Lizaveta kezét. Ez a vidékbe
temetkezett, megsavanyodott, el-
aszalódott harmincöt esztendős lány, akit
az életben még senki meg nem csókolt,
boldogan és idétlenül kelletni kezdi
magát, kigyúl, belső fénye lesz, ami még
inkább hangsúlyozza esendő voltát.
Amikor pedig a doktor „mellesleg" rájön,
hogy a lánykéréshez az is hozzátartozik,
hogy megcsókolja a kisasszonyt, Pogány-
Lizaveta mámoros groteszk izgalommal
csimpaszkodik a férfi nyakába. Mitől
hisszük el, hogy mindez, igazi ? Mitől
felejtjük el e pillanatban, hogy szín-játékot
látunk ? Végtére is, ha szigorú
szenvtelenséggel nézzük, nincs itt másról
szó, mint egy valóban jól megcsinált,
minden részletében kimunkált epizód-
alakításról. Azaz akár Pogány Judit pro-
fizmusát is méltathatnánk, csak épp ez a

kétségkívül igen impozáns szakmai biz-
tonság ezúttal teljesen másodlagosnak
tűnik. Valami más, ami rabul ejt, ami
hatása alá kerít.

Hogy mi ez a más, az csak az előadás:
utolsó perceiben derül ki. Azokban a
percekben, amikor már a játék vala=
mennyi figuráját elnyelte a múlt századi
orosz provincializmus szerelmi és emberi
boldogtalansága, amikor az összekuszá-
lódott sorsok groteszk, keserű, megold-
hatatlan gubanccá gabalyodtak. Pogány
Judit Lizavetája az egyetlen „boldog"
lény ebben a társaságban, igen szánal-
masan boldog: beperdül a szín közepére
és kacagni kezd, egyre erősebben, egyre
hevesebben, egyre boldogabban és bol-
dogtalanabban, már oly elragadottan,
ahogy csak a legnyomorultabbak tud-nak,
a számkivetettek, a lelki koldusok, a
kivert kutyák; mondhatnánk, nem is
emberi kacagás ez, hanem ember-alatti, a
véglények, a létre sóvárgók, a levegő után
kapkodók kacagássá hevült sírása. Es
mégis személyes vallomás. Valami
elementáris, mély hitvallás ez a kiszol-
gáltatottságról, a mindenáron élni aka-
rásról. Olyan mélyről jövő és olyan torok
szorító, ami egyszerre elfeledteti velünk
az előadás minden „csináltságát" (csak
idézőjelben, mert hisz nagyon is költői
mívességről van itt szó), elfeledteti
velünk magát a színházat is, s ráadásul
sajátos külön színt, külön hangsúlyt ad
annak, amit a „szociográfus" Pogány
Juditról már korábban is tudtunk. Ez már
nem kaucsukbaba-nevetés, noha az is
benne van, ez már nemcsak szociográfusi
jelentés, bár természetesen az is, ez már
olyasmi, amit a régiek ördögi-nek vagy
szentnek mondtak volna, meg-
szállottságnak vagy elragadottságnak,
azaz a szenvedés-tapasztalat ama „má-
sutt"-jából, azon tartományából szól, ami
transzcendensnek is nevezhető :
meghaladja hétköznapi tudásunkat; ami
nem jelenti, hogy meg is tagadná, ha-nem
épp ellenkezőleg, kiegészíti, teljessé,
mondhatni mitikussá teszi.

És végül fűzzük hozzá, profánabb tó-
nusban: ilyen az „anonim" színész igazi
szociográfiája. Nemcsak „nyers" viasz-
lenyomat a valóságról, nemcsak élet-
azonosság a másképp megközelíthetetlen,
mélyen rejlő emberi drámákkal, ha-nem
„létazonosság" is, katarzis és remény.
Még egyszerűbben: ez a tragikusan szép,
hideglelősen felemelő kacagás az emberi
teljesség dimenzióját vetíti vissza az
egész előadásra.


