
pillanatok születnek. Koszta Gabriella
színészi és emberi jelenlétének intenzitá-
sával hitelesíti a Fiatal lány passzív - hisz
vele és benne történnek az „események"
- szerepét. Az „időiszony legyőzésének"

dilemmáját gyönyörű színpadi metaforá-
ban jeleníti meg a rendező: a belső szín-
padon már látott ministráns bejön, leül
az asztal bal sarkához, és az oltáriszent-
ség-tartót felteszi az asztal szélére. A vele
szemben ülő Fiatal lány kezében vekker
van, ezt az asztal jobb sarkára teszi. Moz-
dulatlan, hosszú csend. Az örökkévalóság
szimbóluma és az elmúlás jelképe áll
szemben egymással. Ám az óra nem jár.

Az ehhez hasonló sűrített megoldás
azonban ritka az előadásban. Ezúttal nem
segít a nézőnek az amúgy is nehezen
felfejthető darab megértésében a zenei
montázs sem, amely klasszikus zenei
közhelymotívumokból áll össze, s kife-
jezetten zavaró, hogy az elkerülhetetlen
átdíszletezéseket azok a katonák végzik,
akiknek a harmadik részben kulcsszere-
pük van.

Á nézők mégis megilletődött, szív-
szorító csendben figyelik az előadást. Hi-
ába világosodik ki a nézőtér, a közönség
a darab befejezése után sem mozdul és
nem tapsol. Egy „torzó-szertartás" ré-
szesévé vált.

Karinthy Frigyes: Omnibusz (Egyetemi Szín-
pad)

Összeállította és rendezte: Vándorfi László.
Látványtervezők: Kulifay Tamás, Pelyhe Já-
nos. Asszisztens: Silló Sándor és Kővári
Csilla. Dramaturg: Márai Enikő.

Szereplők: Jobba Gabi, Trokán Péter,
Mihály Pál, Ferenczy Csongor, Bősze
György, Botár Endre, Dombóvári Ferenc,
Kocsó Gábor, Vlahovics Edit, Fráter
András, Hankó Attila, Márai Botond.

Örkény István: Pisti a vérzivatarban (pécsi
Nyitott Színpad)

Rendezte: Vincze János. Játéktér: Werner
József. Technikai munkatársak: Elek Gábor,
Gross Tamás, Laufer László.

Szereplők: Pilinczes József, Guttin And-
rás, Mikuli János, Peák László, Tóth László,
Csorba Erika, Muschberger Ágnes,
Gyarmati Zsuzsa, Buczó Zoltán, Csepregi
Annamária, Dubicz Júlia, Havasi Györgyi,
Kocsi László, Mátyás László, Nagy
Anikó, Németh Ervin, Paupa Ferenc, Sárfi
Lívia, Selmeczi Zsuzsa, Takács József,
Vajtai Mária, Werner József.

Pilinszky János: Gyerekek és katonák (pécsi
Nemzeti Színház és Nyitott Színpad)

Rendezte: Vincze János. Játéktér: Werner
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PÁLYI ANDRÁS

Napló színészekről

Reflexív monológ

Hogyan kell megszólalni egy Pilinszky-
darabban? Nem titkolhatom el abbeli
személyes örömömet, hogy Koszta Gab-
riella színpadi jelenléte a pécsi Gyerekek és

katonák előadásában lehetővé teszi szá-
momra e kérdés megfogalmazását. Ma-
gam részéről mindig meg voltam győ-
ződve, hogy a Pilinszky-darabok nem
egyszerűen dialogizált lírai művek, ha-
nem színpad után kiáltanak; a gyakorlati
erőpróbát azonban mindig csak az elő-
adás jelentheti, különösen, ha ennyire
rendhagyó, színjátszási hagyományaink-
hoz első pillantásra oly nehezen köthető
alkotásról van szó, mint amilyen ez a da-
rab is. A Várszínház balsikerű Síremlék-
bemutatója után úgy tűnt, hogy a szkep-
tikusoknak van igazuk, az Előképek egye-
temi színpadi előadása után úgy vélhet-
tük, hogy azt a színészetet, amit e dara-
bok igényelnek, talán a legjobb értelem-
ben vett, retorikától és „rájátszástól"
mentes amatőrök tudják megvalósítani. A
pécsi Gyerekek és katonák most hivatásos
színészek és amatőrök közös stúdió-
bemutatójaként jött létre, ahogy erről
Nánay István kritikája is beszámol, szá-
momra mégis Koszta Gabriella „profi"
színészete itt az igazi szenzáció. Azt hi-
szem, elsőnek találta meg azt az utat,
mely a (hivatásos) színjátszási hagyomá-
nyainktól a Pilinszky-darabok megszó-
laltatásához vezet. Megjegyzem, hogy
Sólyom Katalin is egy dramaturgiailag
kevésbé hangsúlyos szerepben megleli a
maga igazi „pilinszkys" hangját, kettejük
közt akár érdekes párhuzam is vonható,
ám e napló szubjektív jellege megengedi,
hogy megmaradjak a kiragadott példánál.

Nem csupán azért, mert a Gyerekek és
katonák pécsi előadásában a darab több-
kevesebb dramaturgiai átrendeződésen
ment át, s e változás egyik lényeges pont-
ja az eredetileg Aranykontyúnak nevezett
„fiatal lány" szerepének mintegy ke-
retjátékként való kiemelése. Számunkra
most a darab ilyetén való szerkezeti át-
alakulása csupán azért érdemel említést,
mert a színész, aki a „fiatal lány" alakját
életre kelti, a megírt változatnál nagyobb
teret és időt kap a „bizonyításra". Ez

Jelenet a Pilinszky-előadásból (Kálmándy Ferenc felvételei)



arcok és maszkok
elsősorban mégsem könnyítés, inkább
nehezítés: így nem oldható meg a figura
egy-két ötlettel, amire a Pilinszky-drama-
turgia mozaikszerűsége könnyen csábít-
hat, ezúttal valódi belső kidolgozásra van
szükség, mindvégig autentikus színészi
jelenlétre. „Cselekvés helyett passió, hő-
sök helyett rezonőrök, cselekménysor
helyett állóképek, dialógusok helyett
reflexív monológok" - írja a Pilinszky-féle
színház egyik méltatója. Ebben az egy
mondatban végül is összefoglalva áll a
színészi megjelenítés minden problémája
és gondja. Mit kezdhet a színész a
passzivitatással, a rezonőrséggel, az álló-,
képekkel, a reflexív monológokkal ? Nem
valamiféle marionettszínház ez inkább?
Tényleg eleven, hús-vér figurákra van itt
szükség? 'Nem inkább bizonyos kon-
templatív befelé fordulásra? De hogy jön
ez össze azzal a színészettel, melynek
nyitját többnyire a szituáció meglelésé-
ben és az ebből fakadó akcióban látjuk ?

„Keleten tudták, hogy a kontempláció
az erők megduzzasztása és felraktározása,
s az erők felhasználhatók művészetre
éppen úgy, mint gondolkozásra vagy
harcra. A szemlélődés a cselekvésnek
nem. ellentéte, hanem szükségszerű előz-
ménye és kiegészítése." Hamvas Béla
szavai jutnak eszembe Koszta Gabriella
színpadi jelenlétérő l, bár első hangzásra
indokolatlanabbnak tűnhet ez az idézet,
mint ami lyen valójában. A Pilinszky-
színházban - csakúgy, mint Pilinszky
legfőbb ihletőjében, a Wilson-féle szín-
házban - van valami „keleti" a szónak
abban az értelmében, ahogy Kelet és
Nyugat kulturális-szellemi hagyományát
szembe szoktuk állítani. Azt is mondhat-
nám, a Pilinszky-féle reflexív 'monológ-
hoz aktív szemlélődésre és szemlélődő
aktivitásra van szükség. Olyan színészi
befelé fordulásra, elmélyülésre, „lelki
gyakorlatra", ami - bármennyire para-
doxonként hangzik is - a színpadon fel-
fokozott expresszivitásként jelenik meg.
e g y tűnik, Koszta Gabriella ezen az úton
keresi a megoldást. Nincs könnyű
helyzetben. A rendezői elképzelés szerint
az egész darab látomásszerű képsora e
gyereket váró „fiatal lány" álmaként
jelenik meg. Ugyanakkor ez a lány újra s
újra belép az általa megálmodott „álló-
képekbe", megszólítja, megérinti a többi
szereplőt, s az előadás drámailag talán
legsúlyosabb jelenetében leül ahhoz az
asztalhoz is, melyet eredetileg csak terí-
teni és leszedni van hivatva. Egyszerre
létezik tehát kívül és belül, egyszerre „el-
mélkedik" és „cselekszik" . Illetve nem

egyszerre, hanem egymás mellett, de itt a
kétféle lelki attitűd valóban feltételezi
egymást, az egyik szükségszerű előzmé-
nye és kiegészítése a másiknak. Mit is ért-
sünk ezen? És hogyan éri cl, amit elér?

Mondhatnánk, hogy itt rejlik az a titok
színészetében, amit mi a nézőtérről, bár-
mennyire is okoskodunk, legfeljebb kö-
rüljárni tudunk, de nem megfejteni. De
hát ebben a színházban éppen nincs szük-
ség áttetsző megfejtésre! Az, amit fen-
tebb felfokozott expresszivitásnak nevez-
tem, nem annyira fogalmi megragadható-
ság, inkább jelenlét kérdése. Manapság
oly' divatos, „nyugati" kifejezéssel élve
azt is mondhatnánk : metakommunikáció.
E metakommunikációs szinten viszont
színész és néző mindvégig szót ért
egymással, ami jól mérhető a nézőtéri
figyelem feszültségével, s ez Koszta Gab-
riella alakításának lényege. Persze nem
szokványos értelemben vett alakításról
beszélek, ez nyilvánvaló. De akkor mi-
ről? A Gyerekek és katonák nem abszurd
dráma, hanem jellegzetesen abszurd utáni
alkotás, ám felfedezhetjük benne az ab-
szurd örökségét: az egyes megszólalások
látszólagos motiválatlanságát. Ez a tény
viszont minden „hagyományos" lélek-tani
drámánál fontosabbá teszi itt a színészi
belső motivációt. Csak innen, ebből a
„lelki gyakorlatos" belső motivációból, a
kontempláció által felduzzasztott-
felraktározott erő motivációjából lehet
megszólalni egy Pilinszky-darabban. S ha a
színész ezt a „kulcsot" megtalálja, a figura
többé nem marionett, hanem eleven
valóság. Koszta Gabriella élő alakot, sor-
sot hoz a színpadra, anélkül, hogy az ere-
deti reflexív monológot elvinné a meg-

szokott és más darabokban természetesen
helyénvaló lélektani ábrázolás felé. Úgy
tud gazdálkodni színészi eszközeivel,
hogy saját maga számára is új tartományt
fedez fel : azt a színpadi létezést, melyben
a jellemtörténet helyett a sors-történenre
kerül a hangsúly.

Ironikus színészet?

Voltaképp sajnálom, hogy nem is oly rég
e rovatban foglalkoztam Spindler Béla
alakításával a kaposvári Marica grófnőben

(SZÍNHÁZ, 1981/4.). ...A mostani Víg
özvegy-bemutató után úgy érzem, kissé
magam elől „írtam el" a témát. Hisz
mindaz, amit akkor Spindler játékának
általam sejtett lényegeként megfogalmaz-
tam, elmondható a kaposvári Víg özvegy

Danilo Danilowitscháról is, talán még
hangsúlyosábban, akár felsőfokú jelzők
kíséretében. Valóban impozáns az a szak-
mai tudás, amivel Spindler színre lép, s
nemcsak azt írhatjuk le róla, hogy minden
szava érthető és pontos, hogy a prózai
dialógus, a tánc, az ének számára egy-
ként drámát jelent, azaz emberi tartalma
van, tehát nemcsak a mozgáskultúra, az
akrobatikus tudás, az, ahogy ura a testé-
nek, a lebilincselő e Spindler-alakítások-
ban, hanem az is, ahogy azzal a fölénnyel
gazdálkodik, amit csak az eszközeinek
teljesen birtokában lévő színész engedhet
meg magának. Mindezt elmondtam már
egyszer, bővebben; mégis úgy érzem,
Spindler Béla olyan többletet hoz mostani
játékával, hogy muszáj róla ismét szót
ejteni.

„Alighanem az irónia az egyetlen al-
kalmas ellensúly, mikor a művészetet
olyan komoly célra használják, hogy a

Fiatal lány: Koszta Gabriella (Kálmándy Ferenc felvétele)



tudat próbatételének porondja legyen."
Susan Sontag szavai ezek, s magam ré-
széről szívesen tenném oda mottónak
Spindler alakítása fölé. Nem túlzás a mű-
vészet „komoly céljáról" beszélni egy
operett kapcsán? Nem túlzás egy még oly
ragyogó színészi produkciót is „a tudat
próbatételének porondjaként" méltatni?
Es főként: valóban iróniáról van itt szó?
S ha igen, miféle iróniáról? Nem inkább
nagyon is „egy az egyben" operett, amit
Spindler művel? Nem épp azzal von
varázskörébe, hogy oly mértékben ismeri
e műfaj csínját-bínját, akár egy mágus a
maga mestersége titkait? Mindezek a kér-
dések leírhatók állító mondatként is; ha
mégis kérdésként fogalmazom meg, azért
teszem, mert igazából az izgat, ami e kér-
déseken túl van. Igen, az izgat Spindler
játékában, hogyan válik egy
operettalakítás a - nézői - tudat
próbatételévé. S ha valóban azzá válik,
miféle irónia által ? Végtére a Víg özvegy

meséje ugyanolyan egyszerű és együgyű,
mint bármely más operetté. A
szerelmesek három felvoná-

son át szenvednek, mindenféle bonyoda-
lom és csűrés-csavarás történik, hogy vé-
gül boldogan összeölelkezzenek. Klasz-
szikus, fülbemászó melódiák, pompás ki-
állítású előadás -- erre szoktuk azt mon-
dani, hogy „jó kikapcsolódás". És ezzel
kimondva-kimondatlanul elhatároljuk a
„komoly" művészettől. Igen ám, de a
színész, ha megteszi - és Spindler meg-
teszi -, az operettben is a bőrét viszi a
vásárra. A lényeg alighanem azon múlik,
hogy ezen mit értünk.

Elmondható-e róla, hogy „belép" a
szerepbe, hogy „bebújik" a figura bőrébe?
Azt hiszem, ennek ez esetben épp az
ellenkezője az igaz. Mintha inkább a
figura közeledne a színészhez, mintha
egyenesen Copeau mondása válna valóra,
mely szerint a „figura megfosztja a szí-
nészt mindenétől, hogy életre kelhessen",
azaz valósággal kiszorítja az embert a
saját bőréből. A színész pedig mindent
megtesz, hogy helyet teremtsen a figurá-
nak. Ha e teremtő aktus folyamatába jól
belegondolunk, mindjárt nyilvánvaló

lesz, mennyire felszínes dolog egy ízig-
vérig eleven táncoskomikusi alakítást az
általa előhívott színpadi és nézőtéri ke-
délyállapot szerint megítélnünk. Ha a
színész valóban „kiüresedik", ha valóban
odaadja mindenét, hogy a figura meg-
szülessen, akkor a legrózsaszínebb operett
is kissé borzongató lesz. Természetesen
nemcsak Spindler Béláról mond-ható el
mindez, hanem a színháztörténet
valamennyi igazi bohócáról. S ha már le-
írtam a bohóc szót, nem állhatom meg,
hogy ne idézzem Aragont: „Olyan úr, aki
fel akar nőni az eseményekhez: ez a bohóc
definíciója." A Spindler Béla által
megformált Danilo követségi titkár ilyen
úr. Fel akar nőni az eseményekhez, s eb-
ben rejlik bohócsága. És Spindler valóban
„kiüresedik", hogy ez a bohóc meg-
szülessen. Operettet játszik, maradékta-
lanul eleget tesz a műfaj követelményei-
nek; mégis e teremtő aktusban ott húzódik
az irónia.

Persze nem az az irónia, ami rejtett
gúnyt, kívülállást, távolságtartást jelent.
Nem az az irónia, ami, mondjuk, egy ope-
rettparódíát jellemezhet. Inkább olyan
értelemben használom itt e kifejezést,
ahogy többnyire csak irodalmi művek-kel
kapcsolatban szoktuk: mint a stílus
élénkségének, fordulatosságának eszkö-
zét. Á színpadon a stílus pedig maga a
színész. A stílus nem egyéb, mint az a
mód, ahogy a színész kiüresíti magát, és
hagyja, hogy mintegy megszállja a figura.
Minél mélyebb, minél kíméletlenebb ez az
aktus, annál inkább „a tudat próba-
tételévé" válik az operett. Annál inkább
igaz lesz, hogy nem pusztán „egy az egy-
ben" jelenik meg, ami megjelenik, ha-nem
önmaga tükreként is. Annál inkább
nemcsak „jó kikapcsolódásban" van ré-
szünk, hanem látjuk is magunkat e ki-
kapcsolódás közben. Spindler sajátos szí-
nészi iróniája, mely ihletét a teremtő aktus
komolyságából és következetességéből
veszi, valóban alkalmas ellensúlynak
bizonyul, hogy az operettet „komoly
célra" használjuk. S mert erős színész-
egyéniségről van szó, még hozzáfűzhe-
tem: akár tetszik ez nekünk itt, a néző-
téren, akár nem, így van. Akár észrevesz-
szük, akár nem, a hatást nem kerülhetjük
ki. Legfeljebb az a kérdés, hogy a zsöly-
lyéből felállva, ki hogyan kamatoztatja
magában az élményt. Lehet, hogy van, aki
csak egy jó színházi este emlékét viszi
magával. De aki végigjárja a színésszel
azt a kalandot, amire az játékával invitálja,
annak igazi katartikus élményt nyújt ez az
- operett.

Danilo Danilowitsch: Spindler Béla (Fábián József felvétele)



Egy ártatlan, feslett lány

Ljubimov Háromgarasos operájával külön
kritikai méltatás foglalkozott a S Z Í N HÁZ
decemberi számában, ezen belül Udvaros
Dorottya Pollyjával is, s az ott leírtakkal
magam is egyetértek. Udvaros Dorottya
valóban nagyszerűen debütált e szerepben
a Nemzeti színpadán, ami szolnoki
alakításainak ismeretében nem
meglepetés. Valóban ragyogóan énekel,
táncol, jól érti a brechti játék lényegét, s
nem kis érdeme van abban, hogy Polly a
nemzetibeli Háromgarasos operában az
előadás egyik főszereplőjévé válik; úgy

emelkedik ki a jeles együttes-munkáról
tanúskodó ensemble-ból, hogy véletlenül
sincs benne semmi hatásvadászat, semmi
magakelletés. Ami a különös érték az
alakításában, azt egész egyszerűen így
hívják: a színészi személyiség varázsa. Az
a varázs, ami Udvaros Dorottya körül
támad, ahogy belép a színpadra, ahogy
egy-két gyors és biztos mozdulattal a nyílt
színen kisminkeli magát, mi-előtt dalra
fakadna, vagy ahogy egyszerűen csak jár-
kel, nemcsak a rendezői elképzelés --
mondjuk inkább így: a létrejött előadás
szerves része, hanem egyúttal annak a
„feladatnak" a megoldása is, amire a
brechti példázat színre állítói nemigen
szoktak kellő figyelmet szentel-ni Polly
figurájában. S ez nem egyéb, mint Polly
jellembeli kettőssége.

Mert igaz ugyan, hogy a Peachum há-
zaspár gyermeke mondhatni az anyatej jel
szívta magába a gengszterizmust, ám a
Peachum-kaliberű nagy gengszterek sokat
adnak a látszatra: lányuk ártatlanságára is.
Ez a brechti színjáték lényegéhez tartozik.
Nem egyszerűen arról a mechanizmusról
van szó, mely azonnal működésbe lép,
ahogy a „kézműves" Bicska Maxi meg
meri hódítani a „nagyipari" méretekben
dolgozó gengszter, Peachum lányát,
hanem arról is, amit e mechanizmusban
mai publicisztikai zsargonnal „emberi
tényezőnek" nevezhetnénk. Vagyis
Pollynak, miközben pályája töretlenül ível
az alvilági szülői otthonból a Bicska
Maxi-féle rablóbanda vezéri posztjáig,
megvan a maga drámája. Mint minden
szerelmesnek, aki valóban szeret. Arról,
hogy Bicska Maxinak érzelmileg mit
jelent a lány, különféle interpretációk
különféleképpen vélekedhetnek, de Polly
alakja csak egyféleképp értelmezhető:
neki valóban meghódították a szívét, ő
valóban gyermekkori ártatlanságát adja
oda Bicska Maxinak az istálló-beli
esküvőn. De miképpen egyeztethető össze
ez Polly gengszterkarrierjével?

hogy megmutatja Polly kettősségén, ez
nagyon brechtiesen hangozhat, még-sem
pontos e kifejezés. Mondhatnánk,
mélyebb motivációról van itt szó, sem-
mint puszta megmutatásról. Vagyis az,
amit megmutat, emberi evidenciaként.
jelenik meg: már az első pillanatban egy
ártatlan, feslett lány perdül a színpadra,
akinek ugyan a vérében van az üzleti
szellem, akiben ugyan rögtön megérez-
zük azt a hideg számítást, amivel majd
Bicska Maxi menekülésekor átveszi a
bandavezérséget, de aki mégis üde, naiv,
bájos. Vagyis egyszerre jut szóhoz Polly-
jában a Peachum-szellem öröksége és az
ifjúság mindenkori gyermekdedsége.
Mondhatnánk azt is, hogy úgy lép a szín-
padra, mint egy gyermekded bűnöző, s az
előadás végén úgy veszünk tőle búcsút,
hogy azt a „profit" látjuk, aki jól tudja,
meg kell őriznie fiatalos üdeségét, ami
hasznos eszköz a kezében. Tehát nagyon
is megvan a maga belső útja, noha elsőre
megüti azt a hangot, ami Polly
kettősségét jelzi. Hogy mennyi ebben a
színész egyéni varázsa és mennyi a

"maszk"? Ugyan ki tudná megmondani?
És miért lényeges? Udvaros Dorottya
olyan színész, aki. a színpadi lét és a játék
egyneműségével keríti hatalmába a nézőt.
Amit megmutat, az ő maga. S ez
természetesen azt is jelenti, hogy belül
teremti meg a „maszkot". Itt már minden
fintor és minden mozdulat következ-
mény: nem annyira arcjátékkal és gesz-
tikulációval alakít, inkább egyénisége
„változik" Pollyvá, s olyan érzések, in-
dulatok, szenvedélyek lángolnak fel ben-
ne, melyeket talán ő maga se ismert volna
meg önmagában a Brecht és Ljubimov
felkínálta „maszk" nélkül. De ennek
megállapításával ismét a nagy színházi
rejtély küszöbén toporgunk. A színész
van-e a szerepért vagy fordítva? S nem
az-e a színész lényege, amivé szerepei
formálják ? A színpadi létezésnek az az
evidenciája, mely Udvaros Dorottyát jel-
lemzi, azt sugallja, hogy ne annyira meg-
fejteni akarjuk e kérdéseket, mint inkább
a bennük megfogalmazódó egységre fi-
gyeljünk: színész és szerep elválasztha-
tatlanságára.

Polly: Udvaros Dorottya (Iklády László felvétele)


