
arcok és maszkok
számára polgári jólétre valló úriszobát
rendezett be, atmoszférateremtő erővel, a
Lysistratéban pedig ízléssel és esztétiku-
san alkotta meg azt a stilizált, mégis
görögös játékteret, amelyben a vígopera
szereplői otthonosan mozoghatnak. Gre-
guss Ildikó munkásságát ugyancsak ez a
kettősség jellemzi: az elsőben a korhűség,
amely még a ruhák szabásában és
díszeiben is megnyilvánul, a másodikban
pedig az az antik környezet, amely ugyan-
akkor utat nyit a viszonylagos kortalanság
felé is.

Kertész Gyula rendezése mindenben
alkalmazkodott a szöveghez. Az 1944-ben
játszódó drámát a korban kevésbé
tájékozott néző ismereteinek
megkönnyítésére is - természetes
modorban, megemelt hangsúlyok nélkül,
visszafogottan adatta elő, olykor egy-egy
apró gesztussal vagy utalással közelítve a
szemünk előtt kibontakozó tragédia felé. A
Lysistratéban a lehető legegyszerűbb
eszközökkel élt, és nem kívánt fölösleges
időszerűsítéssel az antik környezetben
megszólaló, bár ma is időszerű cselek-
mény elé tolakodni. Az az erotikus vonás,
ami ebben a vígoperában a színrevitelt
jellemzi, csak azok számára tűnhet
furcsának, akik nem ismerik az ókori
görög és latin komédiák szókimondó
vaskosságát, ami egyébként a szövegből is
kihallható.

Végül engedtessék meg egy megjegy-
zés: nem képzelhető el az, hogy egy-egy
igen. jó vidéki operaelőadás olyan érdek-
lődést keltsen, hogy autóbuszokkal utaz-
nak le megnézni. Ez a két produkció,
amelyről az imént szóltam, föltétlenül
megérdemelné ezt a figyelmet, az utóbbi
azért is, mert hosszú ideje Petrovics
Emilnek egyik operája sem látható
Budapesten.

Petrovics Emil: C'est la guerre! (debreceni
Csokonaí Színház)
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Napló színészekről

Közhelynek számít, ha a magyar színját-
szás földhözragadt, naturalisztikus ha-
gyományait emlegetjük, ha arról beszé-
lünk, hogy színészeinknek általában túl
kevés eszközük van a groteszkhez, az
abszurdhoz, az élet irreális színeit is meg-
villantó játékmódhoz. Az alább kiemelt
három színész, akik a fiatalabb korosztály-
hoz tartoznak, ennek az ellenkezőjét ta-
núsítja. S tegyük. hozzá, mindhárman
olyan előadásban kaptak szárnyakat, mely
rendezőileg is izgalmasnak bizonyult,
egyúttal tehát ékes példáját nyújtva an-
nak, hogy az új ösvényeket kereső, kor-
szerű játékstílusra törekvő rendezőmű-
vész igenis megihletheti és segítheti a
színészt egyéni lehetőségeinek kibonta-
koztatásában. A zalaegerszegi Csodálatos
mandarinról, a szolnoki Vonó Ignácról és a
pécsi Leonce és Lénáról a SZÍNHÁZ ko-
rábbi számaiban már megjelent kritikai
méltatás, most csak egy-egy színész arc-
élének felvázolása kedvéért térünk vissza
az elmúlt évad e produkcióihoz.

A mágus vallomása

A zalaegerszegi Csodálatos mandarin, me-
lyet prózai színészek adnak elő panto-
mimként, alapvetően szakít e remekmű

tolmácsolásának konvencióival, de a mind
stiláris, mind dramaturgiai
újraértelmezések közt is a
legmeghökkentőbb magának a Mandarin
figurájának a felfogása. Ezt a Mandarint
az egzotikus merevség, mozdulatlanság,
idegenség helyett vibráló impulzivitás és
„testmeleg" közelség jellemzi, mássága itt
és most a színészből születik, s Szalma
Tamásnak, a főiskoláról nemrég kikerült
fiatal színésznek a játék „koreográfiája"

voltaképp nem is nyújt más segítséget a
Mandarin különlegességének
megjelenítéséhez, mint hogy a végsőkig
stilizált, „mesterséges" színpadi világban
egyedül ő kapja meg a testi expresszivitás
szabadságát. A produkcióban minden
kiszámítottan, már-már hidegen
szertartásos, bizonyos értélemben
„közhelyszerű", bár e jelzőt itt nem
feltétlen pejoratív hang-súllyal
használjuk, inkább a pantomim
gesztusnyelvének műfaji jellegzetessége-
ként. A pantomim a stilizált testi arti-
kuláció mestersége, olyan mozdulatok,
mozgásrendszerek kombinációja, mely a
nézőtér számára félreérthetetlen jelek
ABC-jére épül, így végső soron kizár
mindenféle rendhagyóságot, a színészi
alakításban megfogalmazódó „önvallo-
más" lehetőségét is. A. mesteri fokon dol-
gozó mimes nem színészi személyisége
miatt érdekes, hanem akár a mágus
„személytelensége" miatt, épp azzal, hogy
ősi emberi alapszituációkat fogalmaz meg,
varázsol elénk gesztikulációjával. Ebben a
világban a Mandarin attól lesz idegen,
hogy nagyon is közeli, is-

Á Mandarin: Szalma Tamás
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merősebb számunkra, mint az őt környező
színpadi miliő: eleven, érzékeny, küzdő
személyiség.

Ami paradox módon nem jelenti azt,
hogy Szalma Tamás Mandarinja ne
játszana pantomimet, mégpedig olyan
impozáns szinten, amivel magyar színpa-
don szokatlan fizikai artikulációs képes-
ségről tesz tanúságot. De az ő pantomimje
sokkal inkább némajáték, valami-féle
kényszer, elátkozottság, mint akitől a
gesztikus kifejezésen kívül minden egyéb
kifejezési eszköz elvétetett: azzal a
világgal, amibe belekerült és amivel meg
kell küzdenie, nem értetheti meg magát
másképp, csak ily módon. Vagyis mágus ő
a javából, de a testmágia, amit művel,
valójában a világ által ráhúzott
kényszerzubbony: mintegy gúzsba kötve
kell „eltáncolnia", hogy mást és többet tud
az életről, gazdagabbat és szebbet, mint
környezete. Az előadás formai leleménye -
a pantomim műviségének és a vallomásos
színészetnek a konfrontációja - így nagyon
is tartalmi, drámai funkciót nyer: a
Mandarin tragédiája ekképp lesz
evidenssé.

Mindez az előadásban fokozatosan vá-
lik nyilvánvalóvá: a Mandarin három ha-
lálának stációi során. A fulladás és a kés-
halál után, mikorra minden „ékességétől",
úgyszólván minden ruhadarabjától
megszabadult, a három csavargó erőszak-
kal elragadja, a szín hátterében álló ka-
puhoz viszi, s a lehető legdurvább moz-
dulatokkal lábánál fogva felakasztja. A
látvány egyszerre idézi az akasztófa és a
kereszthalál vízióját, de csupán asszo-
ciációs szinten: az aktus kézzelfogható,
nyers brutalitása mintegy a cselekmény
érzelmi aláfestésévé minősíti a kultúrtör-
téneti utalást, az „archetípust" - itt már
egyértelműen a Mandarin szenvedésére

kerül a hangsúly. És a szenvedés mindig
személyes. A fejjel lefelé lógó színész, aki
újra és újra felemeli felsőtestét, ke-
servesen kígyózik-csavarodik a levegő-
ben, miközben meghökkentően artiszti-
kus, azaz megkomponált akrobatikus
mutatványt nyújt, e „mozgásszínházi"

produkcióban képes a személyes önkife-
jezésre: a szenvedés elemi erővel átsütő
megfogalmazására. Elembertelenedés és
felmagasztosulás, elhagyatottság és hit,
megalázottság és tisztaság - ez a legmé-
lyebben emberi passió. Utána már nem
következhet apotetikus eksztázis, a „ke-
resztről" való levételt a lelki elnémulás
pillanata teszi teljessé, lassú, meghitt
mozdulatok, meghitt szerelem - élet és
halál határmezsgyéjén. A drámai végzet
túlmutat azon, ami tragikus és személyes.
Az előadás a szerelem és a bűn mítoszát
fogalmazza újra, de ahhoz, hogy ez va-
lóban hozzánk és rólunk szóljon, vagyis
maradéktalanul mai történet legyen, kevés
lenne a rituális mozdulatok általános
igazságtartalma, ami egyébként az elő-
adás „formanyelve", a színész egyedi,
konkrét, szemünk előtt feltáruló igazsá-
gára van szükség. Szalma Tamás Man-
darinja olyan mágus, aki képes a vallomás
aktusára, s ez a tragikus és személyes aktus
hitelesíti azt, ami „mögötte" van, ami
általános érvényű és mitikus dimenziót
kölcsönöz a színészi jelenlétnek.

Egy poétikus bábu
Bán János is azok közé a fiatal színészek
közé tartozik, akiket, alighogy fel-tűnnek,
a rendezők is, a kritikusok is hajlamosak
egy szerepkörnek a kliséjével azonosítani,
azzal, amelyben először felhívták
magukra a figyelmet. Bán első színpadi és
filmszerepeiben így lett afféle mai srác,
farmernadrágos fiú, akinek nyers a
modora, aki faragatlanul mozog

a világban, ám előbb-utóbb kiderül ró la,
hogy csapzott haja alatt értékes gon-
dolatok érlelődnek, és hanyagul, kigom
bolt inge érző szívet takar. A színész ta-
gadhatatlanul jól hozta ezeket a figurákat,
néha már-már olyan „natúr" atmoszférával,
mintha egyenesen arra a szerepre
csábították volna be rivalda-fénybe a pesti
aszfaltról. Es játéka mégis hagyott
bennünk bizonyos hiányérzetet, amit -
megint csak sablonosan - úgy szokás
regisztrálni, hogy tehetsége még nem
bontakozott ki. Az ő esetében nem egé-
szen erről volt szó. Sokkal inkább a
szerepkörről. Bármennyire is hús-vér,
alkalmasint dokumentarista ízű figurákkal
tudta életre kelteni a „mai srác" sze-
repkliséjét, úgy tűnik, hogy van valami,
amit ennél sokkal jobban, sokkal elemibb
erővel tud a színpadra varázsolni.

Ezt a valamit nehéz lenne szerepklisével
meghatározni. Egyszerűbb a dolgunk, ha
színészetének tónusáról, „hang-
szereléséről" beszélünk. Az a Bán János,
aki most a Vonó Ignác szolnoki előadásá-
ban valósággal remekelt, egészen másutt
keresi az önkifejezés eszközeit, nem a
„dokumentarista" színészetben. Jobban
vonzódik az „irrealitáshoz", ahhoz az
egyszeri és megismételhetetlen „meg-
emelt valósághoz", melyet a rivaldafény-
ben - a színpadon, ami maga is „meg-
emelt valóság" - felfedez és előhív ön-
magából. Akár egy igazi clown, aki görbe
tükröt tart a világ (és ez esetben: a
megjelenített alak) elé, de aki úgy tud tor-
zítani, hogy abból sajátos mikrokozmosz
születik: egyfajta valóságértelmezés. Akár
egy eleven bábu, akinek minden gesztusa
stilizált és művi, mégis hamisítatlan
emberi lelke van, sőt valami plusz tudása
az ember bábuvá és a bábu emberré
válásáról, amit sosem árul el egészen, de
ami minden mozdulatában ott



rejlik. E játék mesterséges kreáció, ám a
szó eredeti értelmében az: mesteri ta-
núságtétel a színészi kreativitás teremtő-
erejéről. Ha igaz, amit nem egy modern.
poétikai író állít, hogy a költészetet a
szavak dúsabb „energiatartalma" külön-
bözteti meg az élő beszédtől, akkor Bán
marionettszerű színészi stilizációja joggal
nevezhető poétikusnak; gesztusai olyan
színészi sűrítmények, melyeknek átütő
ereje van.

A szolnoki Vonó Ignác, melynek cím-
szerepét Bán János alakítja, eleve nem
akar riportszerű tudósítás lenni az „ezer-
szer áldott" nyolcadik kerületből. Az
előadás idézőjeles távlatból szemléli Vonó
lgnác élete históriáját, érzékenyen fülelve
a történet groteszk felhangjaira: a
„kisember" sorsának ficamai a történelem
sodrában mindig többet jelentenek
önmaguknak A verklihangzású zene bi-
zonyos (ál)monotonitást kölcsönöz a
játéknak, mintha valóban marionett-
színpad tárulna elénk. Bán hevesen, iz-
gatottan, „elidegenítetten" gesztikulál,
keze-lába szokatlan, furcsa pózban meg-
áll, mintegy „elakad" a levegőben, ahogy a
verklidallam is váratlanul elfullad. Vonó
Ignác produkálni akarja magát, be-mutatni
az életművészet nagy akrobatikáját, ahogy
viharos történelmünk hullámain táncol, de
bármilyen fennhéjázóan bizonygatja a
magáét, egyre nyilván-valóbb, hogy
valamiféle „isteni bábjátékos" kezében
hányódik, s nincs saját akarata. Az
eredetileg meglehetősen patetikus darab és
szerep már-már paródiába fordul, de oly
módon, hogy a színész épp a lényegét
ragadja meg az író által megírt figurának:
Vonó Ignác azért lesz a sors játékszere,
mert egyetlen élet-helyzetben sem tudja
vállalni önmagát. A marionett megmarad
marionettnek, de a bábjáték mögött
felsejlik a színész „belső színpada": itt
zajlik a bábbá lett ember drámája.

A szerep „hagyományos" megoldása
hálás szakmai trouvaille-t tartogat a szí-
nésznek, akinek a három felvonás során
meg kellene öregednie. Bán János nagy-
vonalúan lemond erről a lehetőségről.
Nem kívánja elhitetni velünk, hogy pár óra
alatt több évtizedet öregedett. Ala-
kításának hitelessége máshonnan fakad: a
poétikus erejű gesztusok
többletenergiájából. Olyan mutatványt
látunk, mely-nek chaplini színe és íze van:
az emberi esendőség ironikus rajzával
morális felelősségérzetünkre hivatkozik -
és rész-vétet kelt.

Lidérces viccfigura
Büchner Leonce és Lénája, noha a fiatalabb
korosztályhoz tartozó rendezők elő-
szeretettel veszik elő nálunk is mostaná-
ban, mindmáig nehéz színészi próbaté-
telnek számít. Büchner igazi színe-fonák-
ja játékot írt: romantikus vígjátékot - és
annak karikatúráját, „mélylélektani" ma-
gatartásdrámát -- és Shakespeare-pamf-
letet; itt minden igazságról kiderül, hogy
hamisság lappang benne, és minden
csalásról, hogy valami igaz rejlik a
mélyén. Ráadásul az író kifogyhatatlan
nyelvi leleményességgel ontja a szóvicce-
ket, ám maguk a figurák is egyszerre ko-
molyak és élő viccek: ebben a darabban
semmiféle tézist sem lehet „tetten érni",
legfeljebb az élet örök mobilitását. Ez
okozza a színész legnagyobb nehézségét,
különösen, ha úgy lát feladatához, hogy
tudni szeretné, pozitív vagy negatív-e a
hős, akit megformál, jelkép-e vagy va-
lóság, merő vicc vagy lidérces álomkép?
A pécsi előadásban, melyből igen erőteljes
rendezői invenció érint meg, feltűnő a
színészek nagy részének bizonytalansága,
épp a játéknem lényegét illetően.
Hajlanánk is rá, hogy ezért - legalább
részben -- a, rendezőt kárhoztassuk, ha Saf-
ranek Károly kettős szerepében (mint az
Államtanács elnöke és Udvarmester) nem
nyújtana olyan ragyogó alakítást, ami a
rendezői szándék tökéletes elfogadása-
elsajátítása nélkül elképzelhetetlen.

Leonce királyfi a „szabadakarat" je-
gyében fellázad atyja terve ellen, nem
akarja elfoglalni a trónt, és nem akarja
elfogadni a számára kijelölt
menyasszonyt. Megszökik, de épp
szökésével teljesül be sorsa: előbb
„szabadon" megszereti Lénát, majd átveszi
az uralkodást Popo birodalmában. Az is
lehet, hogy a darab egész cselekménye
Leonce tudatában játszódik: a figurák úgy
mozognak, úgy érvelnek, úgy csapnak
össze, hogy voltaképp a királyfi
töprengéseit tükrözik. Az a világ tehát,
amelyben a Safranek Károly által
megformált groteszk, gnóm udvari figura
mozog, többszörösen deformálódott és
igen képlékeny miliő, S tegyük hozzá,
neki nem egyéb a funkciója e világban,
mint hogy állandóan a rendre és a
szabályok betartására ügyeljen. De hisz,
minden rend és minden szabály igen
kétséges valami, ha nincs tartalmi
ismertetőjegye. Az Udvar-mester a puszta
forma őrizője, sőt a formaőrzést még
magánál a formánál is többre tartja, így
válik önnön karikatúrájává. Ám ha a
színész ezt a karikatúráit akarná elénk
vetíteni, aligha jutna mesz-

szebbre valamiféle kabarétréfa felskicce-
lésénél. Büchner vicceinek „mélylélek-
tana" van, s ha efölött elsikkadunk,
akkora sokrétűen dimenzionált drámából
komolytalan nyelvöltögetés lesz.

Safranek alakításában fontosak a fizikai
jegyek, de nem ebben rejlik a lényeg.
Nemcsak a figura mozdulatai, járása-
kelése tükröz átgondolt partitúrát, ha-nem
testtartása, mimikája, viselkedés-módja is
oly mértékben deformálódik, hogy az már-
már hivalkodó lenne, ha a fizikai
jegyeknek nem lenne meg a mélyebb
motivációja. Safranek tudja, hogy ez a
figura nem egyéb, mint Leonce víziójának
lidérces rémálma, de azt is tudja, hogy
ennek színészi illusztrálása önmagában
közönséges sztereotípia. Valahonnan fel
kell töltenie, életre kell keltenie e bizarr
lényt, s nem meríthet máshonnan, csak
önmagából. Mondhatnánk, a szakmán túl -
az emberből. A Büchner-darabok
színészete azon áll vagy bukik, hogy a
színész „belemegy"-e az író szellemi
libikókajátékába, ki meri-e fordítani
önmagukból saját gesz-tusait, képes-e az
igazat és a talmit a maga
viszonylagosságában színéről fonákjára
vagy visszafordítani. Safranek azért tud
valóban lidérces viccfigurát hozni a
színpadra, mert szemernyit sem
humorizál. Alakításához mottóul kínál-
kozik a büchneri mondás: „nem azon
nevetek, ahgyan ember valaki, hanem csak
azon, hogy ember egyáltalán..."

Nincs más titka, csak annyi, hogy meg-
találja e pontot önmagában: innen aztán e
csupa viszonylagosságvilág értelmezhető.
Lehet, hogy tézisszerűen nem, de
gesztikusan igen. A talmi az igazzal nem
keveredik, csak álarcosdit játszik.
Safranek „élőben" megmintázott álarcot
hord, ami igazinak látszik. Olcsó, bár
hatásos vicc lenne: legalább egy percre
elárulni, hogy ez az élő maszk merő
komédia. De nem teszi. Mert a büchneri
komédia végsőkig feszített alázatot köve-
tel a színésztől; nem szabad felfednie
titkát. Utóvégre is függvény, egyetlen
csavar a szerkezetben, s az a perpetuum

mobile, amiről e játék szól, rögtön
összetörne, ha a színész engedne az öntet-
szelgés csábításának. De nem enged, s így
megmarad annak, aminek lennie kell: úgy
jár-kel e Popo-birodalomban, mint aki
állandóan realitás és irrealitás alig-alig
megvonható határmezsgyéjén lépked.


