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Kovács János
három arca

Kovács János a kivárással dolgozó szí-
nészek sorába tartozik. Joviális arc, egy-
szerre nevetésre és sírásra kész száj, meg-
állapodottságot tükröző tekintet, határozott
taglejtések. Aktív készenléti állapotban vár
olyan szerepre, amelyben jó ismerőssé
válhat. Ha egyszer hatalmába keríti a
figura, ínyenc módjára bánik vele:
ízlelgeti, kiélvezi minden porcikáját, saját
„zamatával" fűszerezi. Színész, aki nem
kész receptek alapján dolgozik. A
színészet számára olyan kellemetes fizikai
és érzelmi állapot, amelyben az akciók
nyelvén beszélhet. Kifinomult érzéke van
ahhoz, hogy figyelőálláspontba
helyezkedve kiélje kíváncsiságát. A ke-
délyesség nála alapfilozófia, kiinduló-
pont, a játékba merülés természet adta
eszköze. Ezért megnyerő Kovács szín-padi
személyisége, ezért tűnik evidens-nek,
hogy az általa érzékeltetett alakok a néző
számára közeliek, ismerősek, és a déjá vu
kellemes érzetét adják.

Kovács János a Vígszínház színpadán.
Három szerep, három arc: Szász elvtárs a
Házmestersirató-ban, Ross a z Elefánte m b e r -
b e n és Borbíró Gergely az Ú r i muri-ban.
Testhez simuló figurák mind a hárman.
Egyik sem főszerep. Ez a tény azért
fontos, mert a folyamatos jelenlét helyett a
színésznek apró jelenettöredékekből kell
egységes szerepívet alkotnia. És ebben az
esetben a jelenlétnek sok-szoros hangsúlyt
kell adni. Kovács alap-vetően a saját déjá
vu-érzéséből, élményanyagából építkezik,
olyan színész módján, akinek érzéke v a n
a z intimitásokhoz. Egy adott rendezői
koordináta-rendszeren belül, annak
szolgálatában egyszersmind beavat minket
egy karakter titkaiba, és amikor már túllép
az érzel-mi motiváción, huncut
kikacsintásokat enged meg magának.
Csalafinta játékot űz, amikor az
elefántember kórházi mecénásaként és
vásári mutatványosaként egy személyben
a tettek és a szavak emberét játssza el. Két
végletet visz a szín-padra. Gáláns
pártfogóként irigylésre méltóan
eszköztelen, hisz a viktoriánus angol
társadalom felsőbbrendűségének tudata
motiválja kimért gesztusait. A nyúlfarknyi
szerepből, amely mintegy az

elefántember „karrier"-jének tényszerű
konstatálását célozza, egy szándékaiban
talpig becsületes üzletember racionalista
szellemét emeli ki. Kimért, kizárólagosan
a tényekre szorítkozó fellépésével az irá-
nyító szerepét úgy igazolja, hogy közben
jóleső érzéssel tölti el pozíciójának biztos
tudata. Ezt sugallja a visszafogottság egy
laza kézmozdulatban vagy egy finom
szivarra gyújtásban. Úriember, akire
mindig lehet számítani, aki mindig fele-
lősségérzettel jár el. A legmesszebbme-
nőkig tudatos és magabiztos. Ennek a
precízen felépített karakternek a lényeg-
re törő jellemvonását Kovács úgy adja
meg, hogy az orvossal való megbeszélé-
seknél reagálások helyett végszóra vár.
Ezzel talán a legfontosabb tulajdonságot
emeli ki : az érzelmi mögöttes tökéletes
hiányát, a dokumentatív információköz-
lést. Mr. Gamm figurája mégsem válik
pózzá, egysíkúvá. Valószínűleg azért,
mert Kovácsnak érzéke van a váltások-
hoz, a már említett belülről kikacsintás-
hoz. Ugyanis a jól kozmetikázott játszma
során, amelynek kezdetén érdek nélküli
célja volt - egy minden emberi normán
kívül álló ember-torzó társadalomba
illesztése --, Mr. Gamm is eljut annak
felismeréséig, hogy valamennyien szol-
gák vagyunk. Mindezt Kovács cinkos
lemondással játssza el, úgy, hogy intő
kézmozdulatába némi önbírálat vegyül.
De ez csak az érem egyik oldala, mert
Mr. Gamm-mal szemben ott áll az ellen-

pont, Ross. Ő a nyers, brutális, alázatosan
rámenős clown, aki a torzszülöttek
vámszedője. Amennyiben Kovács fel-
sőbbrendű üzletembere a civilizáció szű-
rőjén keresztül szól hozzánk, Rossként az
alsóbbrendű ember-állat rikkancs-ripacs
mivoltában „tündököl". Vasalt kalapban,
rikító színű sálfoszlánnyal a nyaka körül,
cúgos cipőben, lyukas zseb-bel, sikerre és
pár garasra éhes szívvel vívja meg
mindennapi harcát a mutatványosbódé
előtt. „Nevem Ross" mondattal
mutatkozik be az orvosnak. Bor-virágos
orra majd szétreped a mutatvány
vezénylésekor, kalapját magasba repíti, a
szeme, mint a tűznyelőé. Hangja lejárt
gramofonok recsegését idézi, darabos
mozdulatai suták és brutálisak. A meg-
félemlített ember védekező gátlástalan-
ságát, a haszonleső őslény leleményessé-
gét játssza el Kovács. Öreg cirkuszi bo-
hócok taglejtésével, koncra leső kutyák
szimatával közli védencével: „Ezeket
meg kell fejnünk." Kovács egyszerre
nagyít és szűkít a szerepen belül, ugyanis
a kikiáltó nyilvános szereplésének maga-
mutogató harsányságából a pillanatnyi
érdekeknek megfelelően vált át hol ha-
mis, hol megjátszás nélküli intimitásba.
Az alkudozások és könyörgések egy-
szerre leplezett és leplezetlen tudatossága
külön színt kap játékában. Amikor fur-
fangos kezdeményezésről van szó (ott
hagyja az elefántembert a pályaudvaron),
a nevető arcú clown kerekedik felül,

Kovács János (Farkas Antallal) az Úri muri próbáján (Máriás Györgyné felv.)



amikor viszont a behízelgés, az állati
ragaszkodás az életben maradás tétje, ak-
kor a szomorú arcú clown sírása elnyom-
ja, illetve mérsékli a harsány hangvételt.

Tudatosság és ösztönállapot kettős
érzékeltetésén alapszik az Úri muri Bor-
bírója, akinek kísérteties mása napjaink
Szász elvtársa (Házmestersirató). Mind-
ketten azon magyar férfiemberek
díszpéldányai, akik az országért nem
sírnak, csak saját vegetatív létük szem-
ellenzőjén keresztül bámulnak a nagy-
világba. Az úri magyar virtus helyszíne a
pajtából a bögrecsárda-lakásba tevődött át
a Házmestersirató-ban. Az 1928-as és a fél
évszázaddal későbbi társadalmi kórképben
érdekes helyet foglal el e két alak. Szász
elvtárs szerepében könnyebb dolga van
Kovácsnak : részben cselekményindító,
részben önkritikát gyakorló funkciója van.
Borbíróként a nagy csend eljátszása,
valamint a mulatás szűkszavú
érzékeltetése a feladata. Kovácsnak érzéke
van a csendhez. A rekkenő hőségben, a
Csörgheő Csuli vezényletével a kocsmába
tömörült komák társaságában Borbíró
Gergely hallgat. Időnként zseb-kendőjével
törli 1e verítékét, majd megint csak
hallgat. Izzad, szemét a söröskorsó-ra
mereszti. Kovács dermedt mozdulat-
lanságban ül. Hirtelen vaskos tenyerét
ütésre emeli, és diadalmas arccal ragadja
meg a levegőben a láthatatlan legyet. Ettől
kimelegszik, elfárad, hátradől. Néha-néha
elvakkantja magát, de leginkább csak
verítékét törli. Arca viszont beszédes.
Csörgheő Csuli végeláthatatlan
adomázásba kezd Tisza Pistáról, Zoltán
barátjáról, a többi komáról. De ezalatt is
premier plánban marad Kovács arca. És
későbbi közbeszólásaiból lassan kezd
kialakulni a siratva mulató bornírt em-
berfajta karaktere. Már-már az abszurdi-
tásig fokozza annak ábrázolását, hogy
miképp lehet nem gondolkodni, nem
érzékelni, nem eszmélni. Ebben a foko-
zatosság elvével dolgozik. A II. felvonás
végeláthatatlan murizásában a bornírtság a
tetőfokára hág. Kovács a részegség
külsődleges ábrázolása helyett hol neve-tő,
hol elkomorult arccal egy felesleges ember
erkölcsi pusztulását játssza el. A
kocsmajelenetben felhalmozott fizikai erőt
olyan ösztönlény módján adja ki magából,
hogy abban az észérvekkel
megközelíthetelen konokság dominál.
Kovács árnyaltan elegyíti a kedélyességet, a
bornírtságot és a figura veszélyességét.
Ilyen árnyalt megformálásban tud egy
epizódszerep figyelemre méltóvá válni egy
előadás egészében.

CSÁKI JUDIT

Beszélgetések
a profilról

Gyarmati Béla,
a miskolci Nemzeti Színház igazgatója

- Három évvel ezelőtt lett a miskolci Nemzeti
Színház igazgatója. Ez alatt a három év alatt
az ország színházai közül itt történt a
legszembetűnőbb változás, a legnagyobb
művészi fejlődés. Volt honnan emelkedni; a
színházban - épp az Ön ide kerülése előtt -
már-már botrányos volt a helyzet...
 Amikor én ide kerültem, néhány hó-

napja már itt dolgozott Csiszár Imre, aki
ma is művészeti vezető. Előtte újságíró-
ként, színikritikusként figyeltem a szín-
házat, ami azért elég lassan jutott el arra a
bizonyos 1979-es mélypontra. Volt
néhány év, amikor amolyan átlagos,
egyenletes volt a színvonala, időnként
egészen érdekes szellemi izgalmakkal, de
sohasem tartozott a forradalmi újdonságot
érlelő színházak közé. A mély-pont -
aminek egyébként sok oka volt - abban
nyilvánult meg, hogy tizenkét vezető
művész itthagyta a színházat. Nem volt se
igazgató, se művészeti vezető vagy
főrendező, se igazi társulat. Ekkor került
ide Csiszár Imre, aki hozott magával
tizenhat színészt; s aztán jöttem ide én is.
 Gyakorlatilag új színházat kellett te-

remteniük ?
 Gyakorlatilag . . . Itt Csiszár Imrének

olyan hatalmas áttörést kellett produkál-
ni, amit csak így utólag lehet talán föl-
mérni. Hiszen a régi társulatnak nem a
legjobb erői maradtak itt - hogy finoman
fogalmazzak; nem volt egységes közös-
ség. Ok arra számítottak, hogy miután az
élvonal elment, most majd átveszik a
vezető szerepeket. És akkor idejött ez a
fiatalember, nyíltan vállalva, hogy egy
teljesen más színházi arculatot kíván ki-
alakítani. Színészeket is hozott - átréteg-
ződött a még ki sem alakult társulat, aztán
ez az átrétegződés még néhányszor
megismétlődött az elmúlt három év alatt.
 Csiszár Imrével kezdettől harmonikusan

tudtak együtt dolgozni?
 Igen, mert pontosan fölmértem - el-

fogadva Csiszár művészi törekvéseit -,
hogy a régi miskolciak azt hitték, hogy
valamiféle lokálpatrióta szemléletből
esetleg másképp minősítem a dolgokat, és
van lehetőség más törekvések kibon-
takoztatására. Hát nincs. . . Volt olyan

is, aki megjósolta, hogy fél éven belül
„kinyírjuk" egymást. Erre akkor azt fe-
leltem, hogy aki ilyet mond, az nem bízik
az intellektusunkban. Erről van szó. Soha
nem tettünk egymásnak semmiféle
hűségfogadalmat, de mégse lehet más-
ként. Tudom, hogy ő olyan előadást te-
remt egy bizonyos társasággal, amelyben
mindenki a legtöbbet kénytelen kihozni
magából - ezt elismerem, vállalom, tá-
mogatom. Nekem pedig az a dolgom,
hogy levegyem a válláról azokat a teen-
dőket, melyek neki terhek, én meg tudom
csinálni. Leülhetek tárgyalni mindenkivel
mindenről, hogy elősegítsem a társulat
alkotóállapotát. Ő viszont meg-csinálja a
produkciókat, és szavatol is értük ... Olyan
egyébként soha nem volt, hogy valakiről
vagy valamiről szögesen ellentétes
véleményünk lett volna. A modorunk, a
vérmérsékletünk persze egészen más, ez
még jó is, bár nem ez a lényeg.

- Ha az elmúlt három év előadásait végig-
nézzük, milyen „grafikont" tudna felvázolni ?
 Az első szezonból a Ház a város mel-

lett, a Tartuffe, A szecsuáni jólélek - ezek jók
voltak. Bukott az Irma, te édes, sem-mi
revelációt nem hozott az akkori ope-
rettünk, a Dubarry... Aztán a következő
évben volt a Lila akác, a Csárdás-királynő, a

Lear király, az Egy szerelem három éjszakája,
A tribádok éjszakája...

- Ez volt eddig a színház legjobb évadja,
nem?
 Kétségtelenül. Nézze, én nagyon

óvakodom attól, hogy valamiféle össze-
gezést csináljak a három évadról, hiszen
ez nagyon kevés idő egy színház életé-
ben. Egy új színházvezetésnek is legalább
négy-öt évre van szüksége ahhoz, hogy
igazán megmutassa magát. De ha a már
említettekhez hozzávesszük az újabb
sikereket - Most mind együtt, A chioggiai
csetepaté, Angliai Erzsébet-, akkor a három
év alatt volt legalább hét-nyolc olyan
produkció, ami - legalábbis ebben a
színházban - revelációt jelentett. És
ezekből észre lehet venni azokat a törek-
véseket, amiket a Csiszár Imre szervezte-
vezette színház képvisel. Emellett persze
voltak nagyon közepes előadások, és
bukások is.
 A bukás itt mit jelent?
 A közönség részleges vagy teljes ér-

dektelenségét és a művész rossz közér-
zetét.
 Ha megbukik valami, hányszor játszszák

el?
 Huszonkétszer mindenképpen, bér-

letben. Én - bármilyen furcsán hangzik


