
feszültséggel, mellyel egyrészt naiv igaz-
ságérzetünkre apellál, másrészt érezteti a
manipuláció sikerét, a naiv igazságérzet
kudarcát.

Hogyan jelenik meg ez színészileg?
Tévedés lenne azt hinni, hogy teljesen
hiányzik belőle az imitáció. Nagyon is
köze van a valóság külső jegyeit másoló,
imitatív színházhoz, s annak, ahogyan
köze van, fontos szerepe lesz az egész
színházi este sajátos esztétikájában. Ren-
dező és színész egyaránt a külsődleges
valóságjegyek másolásának meghaladá-
sából indul ki, de felhasználja az imitatív
színjátszás eszközeit, csak mintegy
idézőjelben. Jordán nem Szókratész
elképzelt vagy akár hiteles gesztusait pró-
bálja megeleveníteni, hanem olyan gesz-
tikulációt hoz, amit egy mai férfi hasz-
nálna a szókratészi mondatok előadásakor.
E gesztikuláció, melyhez a „nyers-
anyagot" a színész természetesen magá-
ból veszi, igen karakteres, szellemes és
pontosan „megkoreografált". A szöveg-
mondás gyors tempója és e hétköznapi
gesztikuláció finom túlhangsúlyozása iró-
niát jelent. Nem karikatúra ez, nem is lehet
az, teljesen ellentmondana az elő-adás
alapvető intenciójának, csak éppen
bizonyos távlattartás van benne: ez
Szókratész távlata saját késői színházi
másától, vagyis a mától. Azé a Szókra-
tészé, aki naiv igazságérzetünk szentségére
apellál. Ám a mai színházi hason-másnak
is megvan a maga távlata az eredetihez: ő
viszont tud a manipuláció sikeréről.

S itt jut szóhoz az, amit a színész
személyes igazságának neveznék. A szí-
nészet, mint minden mesterség, első-
sorban tanulást jelent, a mesterségbeli
fortélyok gyarapítását. De az igazi tudás
túl van a tanuláson, forrása a létélményben
keresendő. Ha a színész mint művész
közölni akar velünk valamit abból a
tapasztalatból, ami egyedül az övé,
eszközül használhatja ennek megmutatá-
sához a mesterségbeli fogásokat. De az
egyre gyarapodó színészi effektusok
nemcsak feltárhatják, hanem el is takar-
hatják az embert, s a jó színész, ha okosan
gazdálkodik eszközeivel, előbb-utóbb
rájön, hogy színészetének nem szabad csak
gazdagodásnak fennie: a fogyatkozás
éppilyen lényeges. Jordán Tamás
tanúságot tesz róla, hogy ért az imitatív
színjátszáshoz, de kellő nagylelkűséggel -
vagy így is mondhatnám: kellő alázattal
mindazt elhagyja, ami takarná a
személyest. Nem kíván szerepet játszani.

Platón nem is írt szerepet. A Szókratész

védőbeszédének jelen interpretációja rá-
döbbent bennünket, mennyire tévutat
rejtene a szerepjátszással kacérkodni.
Fehér György rendezése, miközben a
Platón-szöveg belső feszültségére figyel, s
nem téveszti szem elől, hogy amit
tolmácsol, nem színdarab, hanem
filozófia, azt kívánja a színésztől, hogy a
valóság metaforája legyen.
Hozzáfűzhetnénk: Szókratész ürügyén. De
az ürügy kifejezés pontatlan, mert a több
mint két év-ezreddel ezelőtt élő bölcselő
és mai színházi mása a leglényegesebb
ponton találkoznak. Ez az előadás ugyanis
a szókratészi gesztus színháza. S így gesz-
tikuláció és gesztus között különbséget
kell tennünk. Az imitatív gesztikuláció a
szerint a funkció szerint, melyet az elő-
adásban betölt, fontos és aprólékosan ki is
van dolgozva; a szókratészi gesztus felől
nézve azonban lényegtelen és eset-leges.
A szókratészi gesztus az igazság
jelenlétébe vetett hit. A színész, amikor
személyes ügyeként vállalja fel a szók-
ratészi gesztust, elismeri naiv igazságvá-
gyunk jogosságát, és eleget akar neki
tenni. Saját imitatív színészetét azért hoz-
za a játékba, hogy ott a szemünk láttára
veszítse el. Az igazság gesztusa ugyanis
megsemmisíti az igazság imitálását: ez
Jordán Tamás személyes színészi
„üzenete". Ennek elmondásához valóban
szüksége volt Platónra és Szókratész-re,
de ami megérint, már-már azt mond-
hatnánk, arcul csap ebben az eszközei-ben
egyre jobban lemeztelenedő elő-adásban,
az csak a színész személyiségéből
fakadhat. Az előadás végére nyoma vész a
megjelenítés mai attitűdjéből eredő
iróniának. S azzal, hogy a színész hitet
tesz Szókratész gesztusa mellett, óriási
energiát szabadít fel abból a né-hány tucat
emberből, aki a kaposvári stúdió parányi
nézőterén helyet foglal: nép-mesei
tisztasággal mondja ki a „meztelen a
király" igazságát. A kimondás: a színészi
jelenlét gesztusa. Amikor az-tán a színész
elhagyja a termet, még hosszan
meditálhatunk arról a harcról, amit a
szavak primer igazságtartalma és a
szavakkal való manipulálás vív egymás-
sal, de eredendő, tiszta igazságérzetünk-
ben megerősített ez a forró színházi es-te.
Azaz nem csupán színházi élményben volt
részünk: valami többet is kaptunk.
Valamit az „örök" Szókratészből.

BÓTA GÁBOR

Két clown portréjához

Mihályi Győzőről és Igó Éváról

Szőke István a színészi személyiség tit-
kait feszegeti: a játékstílust mintegy szí-
nészeiből akarja előbányászni. Boris Vian
Mindenkit megnyúzunk ! című darabjának
miskolci színrevitelével szokatlan, egyéni
színpadi nyelvet teremt: a színész-szel
való munka „mélylélektanából" hív-ja elő
színházát, az attraktív bohózat és az
abszurdba hajló groteszk vegyületét. Az
előadásról a SZÍNHÁZ februári szá-
mában már jelent meg kritika; ezúttal két
kiemelkedő színész - a két legkarak-
teresebb clown: Mihályi Győző és Igó
Éva - játékának megidézésére teszek kí-
sérletet.

Mihályi mint André téblábol a szín-
padon. Lóg rajta a ruha: túl bő nadrág,
fehér ing, mellény, nadrágtartó, sapka.
Arca kissé koszos. Égy halom szerszám a
kezében, ruganyos, de mégis ügyefogyott
mozdulatok. A papa megáll a jobb-oldalt
elhelyezkedő munkapad mögött. Jelentős
távolságra Andrétól. A szer-számokért
nyúl. André nem tudja, melyiket kell
adni, zavarban van. Rakosgatja őket a
saját kezében. Odaad egyet. Égész előre
kell nyújtóznia. A lába nem mozdul.
Terpeszben áll, pipiskedik, mozog előre a
felsőteste és a feje. Bámészkodik,
érdeklődik. Félénk és nagyon figyel.
Rosszat adott. Megint rakosgat, keres egy
másikat . . . Az apa végigsimítja ujjával a
baltát. André arcára bugyuta kifejezés ül
ki, félénk.

Kiemelkedő mutatvány következik.
Amerikai katona toppan be, ugrókötélen
ugrálva, és vizet kér. André egy pohár
vizet hoz neki. Követi fejével a kötél
forgását, majd megpróbálja megitatni a
katonát, a pohár vízzel lavírozva. A víz
egy része kiömlik, mintha nem sikerülne
az attrakció, de André hirtelen nagyot
ugrik, és máris együtt ugrókötelezik az
amerikaival és a pohár vízzel. Bátorta-
lanul megcsillan a szeme, valami sikerült.
Rágógumi a jutalom. André rohan, hátat
fordítva vizsgálgatja a csemegét. Fél,
hogy elveszik tőle, két kézzel fogja. A
papa rá is parancsol, hogy dobja a szo-
bában lévő nyúzógödörbe. Kergeti az
asztal körül. A gödör mögött megáll-nak.
André ledobja a gumit, mintha a



gödörbe dobná, rátapos, rejteni próbál-ja.
Nem sikerül. Lemondó enerváltsággal a
másik lábával berúgja a gödörbe.

Új clown jelenik meg a lépcső tetején:
Marie. Megáll, hagyja, hogy
megbámulják. (Egyébként is mindenkire
kiemelten figyelünk, aki a szoba közepén
lévő lépcsőn megjelenik.) Igó Éva, fekete,
lágy, helyenként átlátszó ruhát, fekete
magas sarkú cipőt, fekete, bohócosan
felfelé fésült hajat, benne fehér és lefelé fi-
tyegő díszt visel. A szemöldökei erősen
kihúzottak. Ernyedt és fásult, a kezei le-
lógnak, a lábai lanyhán rugóznak. Le-
vánszorog a lépcsőn. Mindent hangsúlyo-
san, lassan csinál, elváltoztatott hangon,
artikulálva szólal meg. Közben André
odasompolyog hozzá, ölelkeznek, fogják
egymás kezét, elbújnak egymásban. André
ellohol, megkeresni a másik test-vért, a
másik Marie-t; ez a Marie pedig kibámul
az ablakon, mint az előbb André. A feneke
a közönség felé domborodik, kihívó,
felborzoló. Majd felállítja az André által
felborított székeket. Pontosan a helyükre
teszi. Lassan, erotikusan végighúzza rajtuk
az ujját. Szinte szeretkezik velük. Újra

megvizsgálja, a

helyükön vannak-e, millimétereket igazít
rajtuk. Hiányzik neki valaki, sóvárog,
kéjt remél. Egy amerikai katona lép be,
Marie „feltöltődik", fokozottan figyel,
babrál magán, igazgatja a haját. Közele-
dik a katonához, ujjaival lazán megérinti

a rangjelzéseit. Kéri a „klipszeket". Ki-
küldi a papát meg a szomszédot. Az ame-
rikai leül egy székre, ő meg eléje guggol.
Megint birizgálja a „klipszeket". Oda-húz
egy széket. Egymással szemben ülnek.
Lassan érzékien bedugja a jobb lábát a
katona lábai közé. Egyik vállát lazán
lejjebb ereszti. Ráül a katonára. Az
amerikai föláll, a földre dönti. Marie hát-
rabukfencezik, kilátszik még a bugyija is.
Egyedül marad. Felemeli a kezét. Lyukas
a ruhája hóna alja. Simogatja ma-gát,
végigsimítja a kezét, a lábait. Kifújja az
orrát a ruhájában. Nyálas ujjával pisz-
kálja a lábát, lyukas harisnyáján keresz-
tül. Szenved, és kéjeleg. Kétségbeesetten
üvölt a papáért. Azt hazudja, hogy elje-
gyezték egymást az amerikaival.
Összeölelkeznek. Zene szól. Közben
megérkezik André, ül a lépcsőn, szemeit
eltakarja a kezével. Marie az asztalfőn ül
(előszeretettel ücsörög itt) és duzzog. A
papa a gyaluval táncol. Kezd belelendül-
ni. André lassan elhúzza szemeiről a ke-
zét. Ő is gyanut fog. Elandalodva
táncolnak, összeérintik a gyalukat. Marie
szenved. Lejön az anya. Ő is azt hiszi,
hogy a lánya eljegyezte magát.
Ölelkeznek. Marie az anya felé vigyorog,
hátat fordít, bőg. Megint a székeken
babrál. André a szerszámokat piszkálja.
Testvére megint glédába állítja a
székeket. Újabb „klipszek" érkeznek, két
amerikai katona, Marie megint hódítani
próbál, nem sikerül. Lassan, egy félkört
megtéve, elsomfordál a' gödör, majd a
tükör előtt, végül megállapodik a
munkapad mögül bámészkodó Andrénál.
Összefogódzkod-

Boris Vian: Mindenkit megnyúzunk! Marie: Igó Éva

Mihályí Győző mint André a miskolci előadásban (Jármay György felvételei)



nak, figyelnek, bátortalanok. Majd Marie
lassan összeszedi magát, újra a „klip-
szeket" kéri. Végül föllejt a katonákkal a
lépcsőn.

A papa és André megpróbálják kiötölni,
milyen távirattal hívják haza a két
háborúzó testvért. A papa drukkol And-
rénak, hogy találjon ki már valamit. Ne-
hezen megy . . . aztán felüvölt, mintha
meglenne, de semmit nem eszelt ki. A
papa ismét kergeti, majd kalapáccsal püföli
a fejét, végül André is a papáét. Egyre
jobban belelendül, már automatikusan,
örömmel üti. A gumikalapács játékosan
visszapattan. A papának sikerül is kitalálni
a szöveget. André nem tud leállni, még jár
a keze, matat az asztalon lévő dobozban,
fejére teszi a sapkáját. Két német érkezik.
Visszajönnek az amerikaiak, együtt
kártyáznak. André bele-beleles a lapjaikba,
majd arcát sapkájával takarva súg.
Kotnyeleskedik. Megjön Marie,
letelepedik a lépcsőre, röhög. Andréval
próbálgatják az egyik katonai sisakot.
Mustrálják, egymás fejére teszik,
tisztelegnek. Mikor egymás ruháiba
öltözve elmasíroznak a katonák, fogják
egymás kezét, és ujjaikkal boldogan a V-t,
a győzelem jelét mutatják. Sokáig így
maradnak.

Marie új ruhát vett föl: tarka, testre si-
muló, lenge. Kelleti magát. A család
táncolni készül. A szomszéd egy hege-
dűvel jelenik meg. Egy trombitás is be-
szabadul a szobába (ő eddig a színpad
széléről követte az eseményeket és szol-
gáltatta a zenét villanyorgonista társával
együtt). Őrjöngve ropják. Közben a
megérkezett két testvér közül az egyik,
Jacques, ágyúzik a kezével, és pufogó
hangokat hallat, Cyprienne egy orosz dalt
bömböl. André nincs jelen, Marie nem
vesz igazán részt az őrjöngésben, magában
finoman táncol, kezeit felemeli, mozgatja,
komótos beleérzéssel mozog minden
porcikája. Odadugja az orrát a szomszéd
hegedűjéhez, az a húrral megpöcköli.
Bejön Cyprienne, akinek valóban az
esküvőjére készülnek. Marie-nak
felpúpozódik a háta, mozgása még puháb-
bá, idegessé válik, fejét leszegi. Ellopja
Cyprienne pártáját. Gúnyosan húzogatja az
orra előtt. Végül beledobja a gödörbe, a
nyelvét is kidugja a gyönyörűségtől.
Megérkezik a vőlegény, Heinz, Künster-
lich kapitány kíséretében. Marie a gyalu-
padon ül. Egyik lábát kinyújtja, és hátulról
becsúsztatja a kapitány lábai közé.
Megakasztja, nem engedi továbbmenni. A
kapitány a sapkájával próbálja rejteni a
feneke alól kikandikáló lábat. Az anya

viszont ráfekszik Marie lábaira . . . Végül
a kapitányt beebrudalják a gödörbe. And-
rénak pedig élénk tiltakozása ellenére
lánynak kell öltöznie, mivel kevés a nő.
Először csak a feje bukkan ki. Kendő,
erősen rúzsozott száj. Feltűnik az egész
alakja. Tiritarka hosszú ruha, magas sarkú
cipő. Bizonytalanul imbolyog, meglóbálja
az egyik lábát a levegőben, majd fenéken
lecsúszik a lépcsőn. Igazgatja hatalmas
melleit. Az egyik mellét megtapogatja a
szomszéd. Catherine-nal támogatják.
Megáll egyedül, meginog, elesik, felül
lógnak a karjai. A szomszéd a vonót
húzogatja a melle alatt. Két lapos fa-
darabot erősítenek a cipője sarkára, hogy
járni tudjon. Megpróbál felállni, de a papa
meglöki a fenekét. Az egyik lábán térdel,
a másikat kidugja, szemlélgeti. Később
megcseréli a lábait. A melleit simogatja,
babusgatja. Kivirul. Fellebbenti a ruháját,
kilátszik a szőrös hasa és rózsa-szín
bugyija. Térdén mászkál a tükör előtt,
kelleti magát. Felkúszik a gyalupad-ra.
Mellételepszik egy érkező német katona
és megcsókolja a kezét. Ő a ruháját
igazgatja, arrébbcsúszik. A német bele-
mar a melleibe, rájön a csalásra, köp
egyet, kivonul. André sértődötten utána-
néz, ruháját felemeli, karba teszi a kezét, a
melleit fel és le tolja, majd megklopfolja, a
lábát unottan lógázza. Megindul, lavíroz a
gödör előtt, a melleit felköti és összehúzza
egy madzaggal. Leül az asztalhoz,
szalvétákat hajtogat. A ruhájába törli az
arcát. Trampli magabiztossággal kimegy
és visszahoz az asztalra egy lófej-
csontvázat. Duzzogva leül a lépcsőre,
sóvárogva néz a terített asztal felé. Meg-
jön Marie is, új ruhát visel, kombinéja az
egyik mellénél kilátszik. Ráül a gyalu-
padra, megrándítja a vállát, mozgatja a
homlokát. A mama odamegy, négykéz-
lábra ereszkedik, Marie ráül, lovagol rajta,
közösen élvezik a közben kialakult
verekedést. Többen a gödörbe esnek.
Marie az esküvőre érkező automata papot
a gödörbe löki, utánamutat, sikít egyet és
ő is utánaugrik. André eközben mohón
lakmározik. Majd magabiztos férfihangon
közli, hogy most már átöltözik, és
kicsörtet.

Mikor a közönség távozik, a színészek
ott ülnek az előtérben (akkor is ezt tették,
amikor érkeztünk), még jelmezükben, de
mozgásuk már nem a szerepé,
beszélgetnek a közönséggel. Még egyszer
meglessük egymást.

SZŐNYI G. SÁNDOR

Újra a Bánk bánról

Bevezető 1982. VIII. 25-én, a
kecskeméti olvasópróbán

Nagyon nehéz egy remekműről előzete-
sen bármit is mondani, mert félő, hogy
minden magyarázat belemagyarázássá
válik, a darabról előzetesen megalkotott
elv, elmélet pedig a remekmű leegyszerű-
sítésévé. Ez ellen a veszély ellen tálán
csak úgy lehet védekezni, ha most nem a
Bánk bánról alkotott különböző elméle-
tekről vitatkozunk - sok van ilyen! -,

hanem szorosan a szöveghez és a szituá-
ciókhoz tapadva haladunk előre, úgy,
ahogy a sziklamászó megy fogódzótól
fogódzóig; mi mondattól mondatig, szi-
tuációtól szituációig. Erre igazán a próbák
alatt lesz módunk, de a legfontosabb
fogódzókról talán már most is beszélhe-
tünk anélkül, hogy a műbe attól idegen
elképzeléseket szorítanánk bele, hiszen
végül is csupán annyi a dolgunk, hogy
úgy játsszuk el a Bánk bánt, ahogyan azt
Katona József megírta. Bízzuk Katonára,
hogy hasson ránk, s rajtunk keresztül
majd a nézőre. Ha valahol húzásra me-
részkedtünk, s egy alkalommal egy jelenet
megcserélésére is, mondhatom, ezt csak
nagyon sok aggályoskodás után tettük
meg.

Kik lépnek a színre, s mi is történik
ebben a darabban?
Ottó, Biberach

Felmegy a függöny, s látjuk, a királyné
pilisi vadászkastélyában - mulatópalo-
tájában - mulatság van. Szinte az egész
első felvonásban szól a háttérben a zene,
hol erősebben, hol halkabban, táncolnak,
esznek-isznak a vendégek. Importált zene
szól, nyugati zene, a mai oszt-rák-olasz
határ táján lévő, Merán vidékéről
származó zene. A magyarok, ha
megpróbálnak rá táncolni, „döcögnek",
mint a medve. A vendégsereg vegyes. A
királyné udvartartásához tartozó merániak
és az ország magyar főnemességének egy
része van itt, azok, akik nincsenek az
éppen Galíciában háborúzó királlyal.

A zene meráni zene. Ottó rendelte meg.
Ottó kedvéért van a mulatság, ő a
mulatozás szervezője, lelke. Nem az első
ilyen mulatság ez, s a hasonló mulatságok
szervezésében Ottó már régen túl is lépett
a józan határokon. Ezt bizonyít-


