
arcok és maszkok

és rideg. Váradi Hédi visszatérése a szín-
padra méltó sikert hozott, bár jobban
örültünk volna, ha színészetének teljes-
ségét, élő művészetét méltóbb szerepben
bizonyíthatja.

A Visky András egyszerű, igénytelen
zenéjével dúsított játék vitathatatlanul si-
keres szériadarabja lesz a Józsefvárosi
Színháznak.

*

Kétségtelenül igazságtalan volna az első
bemutatók után bármiféle következtetést
is levonni az új Népszínház ténykedéséről.
Csak arra kell figyelmeztetnünk, hogy
nemcsak az előadások szín-vonalát kellene
emelni, hanem jó lenne az avíttság helyébe
új, mai, világunkról szó-ló műveket is
kiválasztani, és valamiféle határozott
karaktert adni végre a Nép-színháznak.
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PÁLYI ANDRÁS

Napló színészekről

Ötven márka

Egy-egy emlékezetes pillanatára felfigyel-
hettünk már korábban a Népszínház,
később a győri színház produkcióiban.
Markáns arcél, sarkított, szélsőséges szí-
nészi jelenlét: Tóth József nevét így je-
gyezhettük meg. Nem hivalkodó, kül-
sődleges jegyekkel hívta fel magára a
figyelmet, inkább koncentráltságával és
gesztusainak súlyával. Az „azonosság" a
legjobban idekínálkozó minősítés: azo-
nosulás a szereppel, a szituációval. Ami
korántsem sikerült neki maradéktalanul
mindig minden helyzetben. Élőbb csak
annyit állapíthattunk meg róla, hogy
idegenkedik az úgynevezett biztonsági
színjátszástól. Meri vállalni azt az ereden-
dő kiszolgáltatottságot, amit a színpad
jelent. Sőt, alighanem épp e kiszolgálta-
tottság iránt érez különös vonzalmat.
Mint akinek elsősorban szellemi-lelki
kaland a színészet: felfedező útra indul,
ahonnan jeleket akar küldeni nekünk. Az,
hogy mennyire autentikusak e jelek - így
is mondhatnám: milyen a jelentés-
tartományuk -, a kaland vállalásának tel-
jességén múlik. Legalábbis elsősorban
ezen. Természetszerűleg megfelelő szín-
házi légkör, darab és nem utolsósorban
adekvát szerep is kell hozzá. Egyébként
nincs többre módja, mint egy-egy intenzív
felvillanásra, pillanatfelvételre, éles
vakufényben.

Mindebből az is kitűnhet, hogy Tóth
József nem illeszthető könnyen forga-
lomban lévő színjátszási sztereotípiáink
közé. Rendhagyó alkatnak számít: halá-
losan komolyan veszi a színházat. Lep-
lezetlen önátadásában van valami sze-
mérmetlenség. Jól fésült előadásokban
vagy nem válik be, vagy illetlennek hat. A
szolnoki Szobaszínház Meier-előadásában
most jó társakra lelt, és megkapta azt a
szerepet is, melyet - utólag úgy érezzük -
egyenesen neki írtak. Pontosabban:
alkatára szabtak. S itt az „alkat" kifejezés
nemcsak fizikailag értendő, bár úgy is,
hanem nem kevésbé színészi attitűd
szempontjából. A szerep, az egész estére
szóló színi jelenlét egy három-szereplős
kamaradarabban, egyúttal vizsga is. Be
kellett bizonyítania, hogy gaz-

dálkodni tud adottságaival, hajlamával,
rátermettségével. Az eredmény a felfede-
zés erejével hat: aki odafigyel mai szín-
játszásunkra, annak ezentúl meg kell
jegyeznie a nevét. Példaszerűen jó és
eredeti az, amivel e szobaszínházi estén
megajándékozza a nézőt.

Kroetz így jellemzi hősét, Ludwigot, a
Meier házaspár gyermekét: „a fiú, tizenöt
év körüli, megnyerő küllemű kamasz,
inkább apjára hasonlít, semmint az any-
jára, hirtelen növésű, de félénk és szó-
fukar, sokat hallgat és keveset beszél".
Tóth József Ludwigja külső jegyeiben
nem egészen ez, ám annál több köze van
azokhoz a belső feszültségekhez, ellent-
mondásokhoz, melyek e néhány szavas
írói jellemzésben felfedezhetők. Nem kell
erőszakkal átmaszkíroznia magát, hogy
elhiggyük neki a kamaszt, nem is fontos,
hogy épp a fiú nyurgaságával
hangsúlyozza ezt, ha egyszer más a fizi-
kuma; lényegesebb, nehezebben körül-
határolható tudnivalókat ismer a kamasz-
létről, a passzivitás mögé rejtett lázadás-
ról, azokról a pillantásokról, melyekben a
világra való rácsodálkozás ugyanúgy
benne van, mint a „különálló" vélemény.
Valami, amit a szülők nem képesek más-
képp értelmezni, mint megbélyegzésnek,
holott csupán tőlük független vagy füg-
getlenségre vágyó létezési mód. Tóth
József csaknem szavak nélkül, szinte
puszta járás-kelésével, sokatmondó né-
zésével, alig rezdülő arcával ragyogó
színészi tanulmányt nyújt e létezési mód-
ról. Könnyű lenne kijelenteni róla, hogy
önmagát játssza. Csakhogy jó néhány vo-
násban nem azonosítható e német ka-
maszfiúval. De a leglényegibb ponton
igen: a fiú élethelyzetét magára vonat-
koztatja. A szituációs azonosulás kulcs a
jellem megragadásához: az a Ludwig, akit
a szolnoki Szobaszínházban látunk, itt és
most él, közülünk való, ismerősünk.

Magnójáról többnyire a mi mai pop-
zenénk „új hullámának" kevésbé dallamos,
inkább „kemény", az úgynevezett csöves
életérzést megfogalmazó számait hallgatja.
Maga a zene csak segédeszköz, de
meglehetősen kontúros és meghatározó.
Tóth József Ludwigja - minden dacos
különállása ellenére - nem létezhet és nem
is akar létezni érzékletesen jelzett miliő
nélkül. A családból-társadalomból való
kirekesztettség vagy periférián létezés is
bizonyos miliőt jelent. A kapcso-
latnélküliség: a hiány megfogalmazását.
Előbb a jelentéktelenség álcája mögé rej-
tezik, de csöndjei egyre súlyosabbak. A
hiány, amiben él, egyre sarkítottabb



Ludwig emberi elárvulásának történetét
mondja el. E folyamat egyik csúcsa - s az
előadásnak leghideglelősebb jelenete-,
amikor az apa visszaköveteli tőle az ötven
márkát, amit a fiú elemelt, hogy el-utazzon
egy popfesztiválra. Ahogy az apa
parancsszavára sorra leveti ruhadarabjait s
végül anyaszült meztelenül néz
farkasszemet vele, abban már nem is el-
sősorban az ötven márka a tét, nem is a
szülő kicsinyes anyagiassága és a fiú fe-
lelőtlensége közti feszültség. Ludwig itt az
utolsó szalmaszálat is elveszti, amibe
eddig kapaszkodhatott, a kapcsolatte-
remtés maradék lehetőségét. Mint valami
groteszk módon mai életre kelt görög is-
tenszobor, áll a fiú a színen, s a nézőtér
némasága sejteti, hogy mindnyájan értjük-
érezzük, miért sarkította így e ka-
maszhistóriát a színész: elárvulása itt válik
végérvényes ítéletté.

Derű és szenvedés

Csonka Ibolya felnevet. Hangjában a derű,
a melegség, a hit valahonnan igen mélyről
fakad, átfűti az életbe vetett bizalom, az
ifjúság hamisítatlan vidámsága, a jövő
iránti kíváncsiság. Ez a bensőséges meleg
hang mindjárt a játék elején mintegy
varázsos kört von a színész köré; aztán
kiderül, hogy másról, többről van itt szó.
Kacagása elül. Hirtelen egész testén
végigfut a remegés, hangja hisztérikusan
felcsap, sikít. Egy pillanatra erőszakos,
harcias síróbabának tűnik. Szívós és
kemény. Aztán ismét lágy és könnyed.
Csupa érzelem. Csupa akarás. Fénylő,
barátságos, fájdalmas, reménykedő nézés.
A hangjára, a tekintetére, a gesztusaira
emlékezünk vissza - pedig ami mögötte
van, az a lényegesebb. Következetes,
pontos szerepformálás. Vagy inkább így
fogalmaznék: színész és szerep ritka szép
egymásra találása.

Szonya borongós, szomorkás, hálás
szerep. Így tartja számon a színházi köz-
tudat. Persze nem az a Szonya, akit Cson-
ka Ibolya játszik a Katona József Szín-
házban, hanem a Ványa bácsi Szonyája. A
Manóban, mely a Ványa bács i korai, alig
ismert, ritkán játszott „elődarabja", Szofja
Alekszandrovna is, akárcsak a többi
figura, más arcával tekint ránk. A Manó

Szonyájának még megadatik a szerelmi
beteljesülés: itt nem nehezedik rá
ólomként a pártalálás reménytelensége. Az
igazabb élet lehetősége nem merő illúzió
számára; inkább azt mondhat nánk, ez az a
drámai tér, amelyben a korai Csehov hősei
léteznek. Ez a Szonya-szerep meg sem
közelíthető ama melan-

kolikus hangütéssel, ami a későbbi,
klasszikussá lett változat szokásos alakí-
tási módja. A Manó Szonyája vitálisabb,
energikusabb, derűsebb. De első benyo-
másra ugyanúgy csak egyetlen szólamnak
tetszik a csehovi szimfóniában, mint a
másik. Csonka Ibolya azonban, anélkül,
hogy egyetlen hamis, nem ideillő színt
keverne a játékba, megnyerő invencióval,
hallatlan belső gazdagsággal intonálja ezt
a szólamot. A közismert színházi mondás
szerint a színésznek saját teste a hang-
szere; Csonka Ibolyáról kiderül, hogy
úgy tud e hangszeren játszani, mintha
teljes orkesztert szólaltatna meg.

Koltai Tamás az előadásról írt kritiká-
jában (SZÍNHÁZ, 1983/1.) a Csehov-

Csonka Ibo lya A Manóban
( Ik lády László fe lv. )

darab világát jellemző, „közvetlen, meg-
szerkesztetlen életszerűségről" beszél, s
úgy érzem, a színészileg egyébként is
igen színvonalas és pontos előadásban
Csonka Ibolya játéka talán a legmegraga-
dóbb példa arra, miképp igazolódik a
színészi jelenlétben ez az életszerű de-
komponáltság. Ami természetesen nem
jelent színészi-mesterségbeli dekompo-
náltságot. A színpadon csak az lehet élet-
szerű, ami színészileg igaz. S a színész
igazsága elképzelhetetlen kimunkált bel-
ső partitúra nélkül. Ez az iránytű. Elsőd-
legesen magának a színésznek, de általa
a közönségnek is. A lényeg ezúttal abban
áll, hogy Csonka Ibolyának sikerül még a
jó szemű néző elől is mintegy el-rejtenie
a partitúrát, azt a rögzített koor-
dinátarendszert, amihez igazodik. Csak a
sorsot látjuk, ami a színészben magában -
lelkileg, fizikailag - megmintázva elénk
tárul. Kétségkívül az előadás egyik
színészi tetőpontja a doktor és Szonya
éjszakai dialógusa. E jelenet talán a
leginkább életszerű : rebbenésről
rebbenésre követhető á két szerelmes
bizakodásának, csalódásának, egymás
felé tapogatózásának, félreértéseiknek,
előítéleteik, gátlásaik harcának, a köréjük
rajzolódó miliő pszichikai-társadalmi
nyomásának lelki hinta-palintája, ami
maga az élet. Feleslegesen kitartott
hatásszünet, eltúlzott gesztus, eltévesztett
intonáció nél-kül. Minden épp annyi és
épp olyan, amennyit és amilyent a
színészi-emberi hitelesség megkíván.
Erre mondja a rossz kritikai zsargon,
hogy „eszköztelen". Hisz ellenkezőleg,
az eszközök gazdagságáról van szó!
Ahogy az állás az emberi szervezet
legbonyolultabb mozgása, noha
mozdulatlanságnak tűnik. Csonka Ibolya
színpadi jelenléte természetes létezési
forma, olyan evidencia, mely mögött az
alkotói folyamat bonyolult
mozgásrendszere húzódik meg. De
kétszer-háromszor is végig kell néz-

L u d w i g : T ó t h Józse f (Szoboszla i Gábor felv. )
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amit valóban megélt. Kulka János úgy
játszik operettet, hogy „belopja" a maga
kissé ionescói színezetű, abszurdoid
hangját az operettvilág hamis ékszerei kö-
zé. S odakapjuk a tekintetünket az ő más-
fajta csillogására. Végtére nincs ebben
semmi rendhagyó, semmi őszintétlenség,
amire a „belopni" kifejezés kapcsán
gondolhatnánk. Épp ellenkezőleg: ez az ő
természetes hangja, természetes meg-

K

ünk Szonyájának színpadi történetét,
míg többet-kevesebbet megleshetünk a
artitúrából. Ám ez a kritikusi leskelődés
em egyéb a kulisszatitkok feszege-
ésénél. A lényeg a színész színpadi va-
ósága. E valóság jelentése.
„Derű a szenvedésben" : Hölderlin e

zavait szívesen írnám mottóul Csonka
bolyaCsehov-hősnője fölé. Mert úgy tud
erűről és szenvedésről vallani, hogy
emcsak a múlt századi orosz provincián
engődő-álmodó Szofja Alekszandrovna
setét mondja el nekünk, hanem magáról
z élet természetéről beszél. S ezért oly
ély értelmű az, ahogy a darab utolsó

elenetében az egymás karjába boruló
zerelmesek belehemperednek a színpad
özepén csordogáló patakba. Lucskosan,
iláltan, fájdalmasan, már-már
evetségesen, mégis őszintén boldogok.

gy játékos ördög
a fentebb két olyan esetről írtam, ame-

yet színész és szerep szerencsésen értékes
alálkozásának lehetett nevezni, akkor
ulka János esete az ördöglovas című
álmán-operett pécsi előadásában bizo-
yos értelemben épp az ellenkezője en-
ek. Színész és szerep itt is találkozik, de
ulka játékának értéke inkább abból fa-
ad, hogy mintegy fonákjáról ragadja
eg a rábízott feladatot. Maga az előadás
őségesen él az operettjátszás hagyomá-
yos sztereotípiáival, s bár itt-ott meg-
ejthetünk némi parodizálási szándékot,
z eredmény nemigen lesz több színfal-
asogatásnál. Az is nyilvánvaló, hogy a
lasszikus operett műfajilag - elsősorban
eneileg - ellenáll az egy az egyben pa-
odizálásnak; inkább olyasféle áttételes
róniára lenne szükség, mondjuk, az ör-
öglovas színrevitelénél, mely első szinten
rintetlenül hagyja a nagyoperett kon-
encióit, s valamiképp a színészi alakí-
ásokban, a színpadi hatásmechanizmus
lkalmazásában juttatja szóhoz azt az idő-
ávlatot, ami e művektől elválaszt ben-

nünket, ekképp jelezve, hogy a színházat
is, az életet is ma már másképp látjuk. De
ilyesféle stiláris iróniát jószerivel csak
Kulka János hoz az előadásba, s ezzel a
játék tónusát tekintve el is üt a többiektől.

A stílus maga az ember, ismételhetném
itt a már-már közhelynek számító alap-
igazságot; s úgy tetszik, Kulka „szeren-
cséje" is színészi egyéniségében keresen-
dő. Véletlenül sem állítanám, hogy mel-
lette nem fedezhető fel színészi minőség
az együttesben, ez így nem igaz. Ám a
minőség (ha úgy tetszik: a tehetség) ön-
magában még kevésnek bizonyul; óha-
tatlanul szólni kell a színészi játékmód
hogyanjáról (a tehetség jellegéről). Kulka
Jánosnak valószínűleg nincs más esz-
köze az operettvilág életre keltéséhez,
csak ez a játékos-ironikus, az eredeti mű-
vet és a mai színészt elválasztó távolságot
játékká ötvöző megközelítés. És a jó
színész szükségből erényt kovácsol: ha
már nem illenek rá az operettjátszás sé-
mái, alakításának épp ez a disszonancia
lesz a lelke; s az a néző, aki egy operett-
előadástól is elvárja, hogy a mához szól-
jon, azaz korszerű színház legyen, Kulka
színpadra lépésekor mindjárt jól érzi
magát.

Ehhez természetszerűleg szükséges,
hogy a színész azon a bizonyos első
szinten maradéktalanul megfeleljen az
operett műfaji követelményeinek: tudjon
énekelni, táncolni, tudjon énekből-tánc-
ból prózába váltani. S Kulka János, aki
két esztendeje került ki a főiskoláról, s
azóta egy sor klasszikus és mai prózai
szerepben felhívta magára a figyelmet,
ezúttal táncoskomikusi minőségében is
jól vizsgázik. Úgy tesz, mint a nonfigura-
tív festő, aki játékos virtuozitással meg-
mutatja, hogy tud ő szabályos port rét is
rajzolni, aztán mégis visszatér a maga
„rendhagyó" művészetéhez, minden
bizonnyal azért, mert „rendhagyó-
ságának" forrása élményanyagában van, s
csak azt tudja közölni a publikummal,

nyilvánulási módja. A különösség abból
ered, ahogy Kulka színészete ebben az
átlagos, zömmel közhelyekkel dolgozó
operettelőadásban funkcionál. Abban,
amit jelent: ironikus megvilágításba
helyezi magát az operettet is.

A bárgyú történet a 48-as szabadság-
harc előtt játszódik. Metternich lányát
(nevelt lányát?), Leontine-t a monacói
trónörököshöz, Károlyhoz szándékszik
feleségül adni. Leontine azonban
beleszeret Sándor grófba, az ördög-lovas
huszárkapitányba, Károly pedig Annie, a
táncosnő után fut. Metternich sok
bonyodalom után rosszul jár: nem-csak
azért, mert a szerelmesek szándéka
ellenére egymáséi lesznek, hanem ostoba
félreértése folytán még a magyar ország-
gyűlést is össze kell hívnia. Van tehát
bőven (ízléstelenségbe átcsapó) magyar-
kodás és szerelmi bonyodalom. Megvan a
szükséges mennyiségű közhely egy
háromfelvonásos operetthez. Minden
menne is a maga sztereotip módján, ha
Kulka Jánosból nem bújna ki az ördög. S
így az ördöngösen lovagló huszár-tiszt
mellett még egy ördög lopakodik a
színpadra, Károly trónörökös képében. Ő
is operettmezt ölt, de nem operettes ördög.
Inkább luciferi. Átlát a szitán, azaz a játék
bárgyúságán. Nem csinál titkot kilétéből,
újra s újra kikacsint a szerepből. De azért
úgy mókázik, mintha mi sem történt
volna. Játékos ördögnek mutatja magát,
pedig az eszesek közül való. Még ahhoz is
van esze (vagy inkább intuíciója?), hogy
tisztában legyen vele: nem ez a színházi
este az, ahol kamatoztathatja luciferi
tudását. Annyi is elég, ha megcsillantja.
Sőt, így több, mintha meg akarná
erőszakolni az operettet. Nem rontja el
senki mulatságát. Csak egy kicsit
megfricskázza azokat, akiket az operett
hamis ékszerei csábítottak a színházba.
Azoknak meg, akiket irritál e hamis
csillogás, enyhületet nyújt. S mellesleg
egy ambiciózus, tehetséges színész, akiről
aligha gondoltuk volna, hogy
operettszínpadra született, bebizonyítja,
hogy ezen a nyelven is szót ért a
közönséggel, van mondanivalója.

ulka János az Ördöglovasban (Mayer Arankával) (Tér István felv.)


