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Kulisszatitkok
flambírozva

Számtalan riportban kerestek már választ a
kérdésre: Hogyan születik a szín-mű? Mégis,
úgy tűnik, hogy az egyes konkrét esetek
specifikumaitól eltekintve, Čapek e
kérdést címében feltevő írása minden
igényt kielégítően képes a válasz-adásra,
egy bizonyos írótípus esetében. A kissé
édes-búsan, rezignáltan fullánkos-
szellemes írás megható öngúnnyal
elmélkedik azon, milyen hányatott sors vár
a szegény, lelkesedő szerzőre, aki, midőn
műve aljára odabiggyeszti a bűvös „vége"
szócskát, még nem sejti, hogy ezzel
nemhogy befejeződött, de még el sem
kezdődött művének igazi megalkotása,
mely lényegét tekintve nem sokban
különbözik a középkor kálváriáinak
megjárásától. Már a színháznak átadott
kézirat sorsa is rejtelmes, színre
kerülésének időpontja teljességgel ki-
számíthatatlan, az átdolgozási kívánságok
állandóan változnak, könnyen elő-
fordulhat, hogy egy lírai tragédiából vásári
bohózatot, vagy épp ellenkező-leg, egy
fergeteges bohózatból mély drámai
színeket csalogat elő a megvalósítás
ördögi mechanizmusa. Szegény, meg-
sebzett, összetört, egészségi állapotában is
megrendült írót látunk már a premieren,
aki félszeg zavarában hiába igyekszik
felfedezni az előadott műben saját
gondolatait, stílusjegyeit, netán filozófiai
mondandóját.

Nos, ennyi a végtelenül rokonszenves,
emberi humorral átszőtt čapeki be-tekintés
a színházművészet világába. Ezt az írói
benyomást szélesíti ki, alkalmazza
bravúrosan napjaink magyar viszonyaira
Kulisszatitkok címen Szakonyi Károly a
Reflektorszínpad érdekes be-mutatójaként.
Ő „flambírozott" elő-adást tálal a néző elé,
vagyis egy valóságos előadás
folyamatában mutatja be mindazon
stációkat, állomásokat, fordulókat és
fordulatokat, melyek egy színdarab útját
jelzik az író asztalától a premierfüggöny
felgördültéig. Szakonyi írója szemünk
láttára járja végig darabjának kálváriáját,
melynek során kiderül, hogy a mű jelentős
változásait nem csupán az igazgatók,
színházvezetők, rendezők ötletei
determinálják, hanem a

színre állítás munkagyakorlata folyamán a
súgótól a főszereplőig a teljes együttes.

De nézzük csak, tulajdonképpen miféle
„kulisszatitkok"-ba enged bepillantást az
előadás, hogy végignézését követően a
bennfentesek, a jól tájékozottak
magabiztos mosolyát csalja a néző ajkára.
Örvendetes, hogy Szakonyinak és az
egész előadásnak sikerült megtalálnia
egyfajta, mindkét tábor számára izgalmas
kettősséget. A jámbor publikum előtt
végre lelepleződik egy sor apróbb-
nagyobb műhelytitka egy-egy színdarab és
az előadás létrejöttének. Sőt, bepillantást
nyerhet a résztvevők egymáshoz való
viszonyának bonyolult, sokszor már-már
reménytelenül kusza szövevényébe. Az
tehát, aki valóban beavatandóként nézi az
előadást, sok-sok szakmai kifejezéssel és a
„hát ez a pálya is éppen elég göröngyös"
felismeréssel gazdagszik. Azok viszont,
akik jól ismerik a kulisszák mögötti
világot - sőt valójában többször volt
alkalmuk fonákjáról szemlélni a
díszleteket, mint szemtől szembe -, ra-
gyogóan elkapott, gyorsfényképszerű
pillanatok, jellemző helyzetek és reakciók
szemtelen-szellemes kifigurázásában
gyönyörködhetnek.

Mert Szakonyi nem csupán az íróasztala
mellett dolgozó színműíró, hanem
mindenfajta színpadi mű színházon belüli
sorsát göngyölíti fel. A darabról szóló
történet kapcsán minden szál vége tisztán,
szépen bontakozik ki a látszólagos
dzsungelből, és engedelmesen helyére
szövődve szolgálja az előadás egészét.
Szakonyi látható-hallható élvezettel frics-
kázza meg mindazokat, akik a munka-
folyamatban hozzájárulnak ahhoz, hogy a
szerző eredeti elképzelései megcsúfol-
tassanak. (A közönség is hallhatott az
utóbbi évek során olyan megnyilatko-
zásokat, mikor egy-egy ismert szerző saját
művének premierjére sem volt hajlandó
elmenni, mert - sajnos inkább okkal, mint
anélkül - úgy érezte, hogy a színpadon
előadottakhoz neki már egyáltalán semmi
köze sincs, ha ugyan nem kifejezetten
ellentétes mondanivalójának lényegével
mindaz, ami a színpadon történik.) És bár
Szakonyi, mondhatni, hiánytalanul
elsorolja egy kortárs szerző minden, a
színpadi megfogalmazás köz-ben
felvetődő panaszát - a beírásokat,
húzásokat, az oktalan és felesleges átdol-
goztatásokat, a jelenetek rendjének ön-
kényes átcsoportosítását, szövegrészek
értelmetlen megbontását stb. -, mind-
ezeken, a szövegekből őszintén kiérez

hető panaszokon túlmenően képes ön-
magát, írótársait, a „szerzőt" kívülről, a
humor jótékony, mindent átszövő fo-
nadékain keresztül láttatni.

És ha már ritkaságszámba megy „flam-
bírozott" színielőadást látni, hát az alkotók
még egy különlegességgel ajándékozták
meg közönségüket: a szerző(k), a rendező,
a főszereplő, a mellékszereplők és a
díszlet-jelmez-bábtervező alkotótársi
színvonalú összmunkájával. Már a műfaj
meghatározásában is van némi
kétértelműség: monodráma - egysze-
mélyben - tizenöt szereplővel.

Egy tizenöt személyes monodrámát
eljátszani mindenféleképp színészi cse-
mege. Különösen az, ha sikerül hozzá
olyan „együtt játszó" rendezőt találni,
mint amilyen Petrik József, aki pontosan
tisztában van színésze speciális adottsá-
gaival, és egyetlen pillanatra sem erő-
szakol rá „művészi meggondolásból" tőle
idegen, mozgási-cselekvési szabadságát
megnyirbáló elképzeléseket. Úgy
dolgozott együtt ez a páros, hogy a színész
saját tulajdonának tűnik minden mondat,
minden mozdulat. Petrik, a színész
hatalmas lendülettel bocsátja színé-szét
eszköztárának mind teljesebb érvé-
nyesülése felé, míg Petrik, a rendező fi-
nom, láthatatlan, mindvégig érezhető, de
mindvégig a háttérben meghúzódó ízlés,
mérték, hatás jól körvonalazott komplexi-
tásában tartja a parttalanul áradó játékos
kedvet.

Gálvölgyi János - úgy vélem, nyugodtan
mondhatjuk - kifejezetten populáris
népszerűségének megszerzése köz-ben
számos találgatás született arról, hogy a
sokoldalú ábrázoló tehetséggel, eredeti
látásmóddal, gondolkodó szerep-építéssel
megáldott színészt elképzelhető műfajai
közül vajon melyik csábítja el
végérvényesen. Azt, hogy képes legyen
megmaradni ilyen végletesen sokarcú-nak,
kevesen tartották valószínűnek. Mi
tagadás, az utóbbi években hellyel-közzel
úgy tetszett, a pesszimisták győznek, de
megtaláltatott ez a színpadi anyag, és
Gálvölgyi egyértelmű kísérletet tett általa
arra, hogy tudjuk: színészi komplexitásra
törekszik, távolról sem elégedve meg
könnyed-habos sikereivel. Elmény
közvetlensége, a közönséggel való
természetes manipulációs készsége,
melyet az esetek nagyobb részé-ben
mértéktartással használ. Azonosulása a
szerzővel teljesen kézenfekvő, szinte
biztosak vagyunk benne, hogy saját
megélt tapasztalatait kesergi-neveti-
panaszkodja-reménykedi-hálálkodja-



átkozódja-tehetetlenkedi-lelkesedi - sírja -
könnyezi végig. Jó egyensúlyérzékkel
lavíroz a kényes helyzetekben: a fel-
fedező kételkedő-boldog értetlenségével
beszél élményeiről, de nem „kibeszéli" egy
szakma belső életének titkait. Immár a
rivalda bűvös határán belül állva is
megmarad külső szemlélőnek, sikerül a
legnehezebbet érzékeltetnie - azt, hogy
mint író tulajdonképpen a közönség
soraiba tartozik, ő is bámulója a belső
világnak, ám rokonszenve, együttérzése a
közönségé, hiszen az ő számára írt le
minden sort, minden gondolatot. Es a
legfontosabb, hogy tudja, milyen hatást
váltanak ki gondolatsorai a nézőkből. Már
említettük, hogy Gálvölgyi különös
vibrációval érzi a bőrén közönségét, annak
reakcióit, érdeklődésének hullámzását
egyetlen pillanatra sem téveszti szem elől.
Olyannyira nem, hogy talán az egyetlen,
amire a jövőben ügyelnie kellene: egy
valódi, jól megírt, jól felépített és
kidolgozott, már meglevő és biztosan
„ülő" poénnak kár nyakát szegni egy
esetleges, a közönség által adott
pillanatban diktált, a levegőben lógó tapsot
azonnal kiváltó, „bedobott" poén kedvéért.
A rengeteg ötlet-nek, eredeti, egyéni
megoldásnak ebben a kavalkádjában, amit
a színész és a rendező bőkezű
gavallériával halmozott össze, semmi
szükség arra, hogy jó pillanatok vesszenek
kárba néhány esetleges kimenetelű akció
sikerére spekulálva. Ennek az előadásnak
a felépítése azon kevesek közé tartozik,
amikor a színész egyetlen pillanatra sem
érezheti azt, hogy bármiféle hatáselem
használatától megfosztották. A nemes
vígjátéki hagyományok ötvöződnek itt
drámai pillanatokkal, vulgáris humor
groteszk érzésekkel, felemelő
érzelmekkel. És bár a produkcióba számos
alternatív elem is belekomponáltatott,
igazi hatását az eredeti elképzelések
fegyelme fémjelzi.

Ennyit a „főszereplőről", de itt az ideje,
hogy a többi tizennégy szereplő - a
darabbeli darab főszereplői, rendezője,
súgója, ügyelője, közönsége stb. -- is
megemlíttessék. Mindenekelőtt tisztázzuk
: a többi szereplő - Gálvölgyi más-más,
hangszalagra felvett hangján meg-szólaló -
tizennégy, Koós Iván által karakterében,
jellemében, mozgásformáiban tökéletesen
eltalált bábu. Mozgató-ik az Astra
bábegyüttes tagjai, akik eb-ben a
társasjátékban utóbbi éveik leg-kiérleltebb,
legfantáziadúsabb, emlékezetes
jelenetsorait alkották meg. Feltét-len
érdeme a produkció egészének, hogy

a bábok karaktere, mozgásstruktúrája
tökéletesen azonosult Gálvölgyi hang-
beli szinkronjával. Mind a tizennégy
szereplő erényeit természetesen nem
sorolhatjuk fel, de szerencsére akadnak
közöttük olyanok, melyek feltétlenül
említésre méltóak.

Mindenekelőtt a rendező figurája, aki
összefoglalva képes megfogalmazni
mindazon ködös „művészi elképzelése-
ket", melyeket korunk köztudomása egy
átlagosan értelmes rendező bűnei-erényei
közé sorol. Megszemélyesítésében
ugyanakkor egy kedves, megbocsátó
felhang is keveredik, mely lefaragja a
netán túlságosan igaz, tehát bántóvá
válható éleket. A másik kitűnő epizód az
ügyelő alakja, aki mint az előadás és a
színészek színházi közérzetének megha-
tározója, színészi-rendezői telitalálat.
Ugyanez mondható el a minisztériumi
előadó alakjáról, aki a több évtizede bi-
zonyos alkalmakra begyakorolt szövegét
úgy tudja elmondani, hogy árad belőle
saját hitetlensége, unalma, felületessége.

Mindezek ellenére, furcsa módon a
darab azt sugallja: érdemes vállalni a
szokatlan helyzeteket, a sok-sok meg-
aláztatást, a véleménykülönbségeket, az
önérzetcsorbító vitákat, megjegyzéseket,
a lealacsonyító veszekedéseket, olykor
életidegen hozzáállásokat és támadáso

kat egy-egy színdarab bemutatásáért. Azt,
hogy minden kínt-keservet érdemes
vállalni a színészek kedvéért és a
közönség őszinte tapsáért, öröméért, a
sikerért.

Karel Čapek-Szakonyi Károly: Kulisszatitkok
(Reflektor .Színpad)

Rendező: Petrik József.

Előadja: Gálvölgyi János és az Astra
bábegyüttes.
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