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Próba után -
Szmoktunovszkijjal

A délelőtti négyórás próba után lnno-
kentyij Mihajlovics Szmoktunovszkij fá-
radtan, egyenetlen ritmusú óriásléptek-kel,
hadonászó kézlengetésekkel érkezik le a
Művész Színház előterébe. Mentegetőzöm.
Nem máshonnét is beszerezhető
információkért jöttem, nem interjút
készítek. A színészi hatás elemeit kutatom,
az „intenzív jelenlét" titkát fürkészem.

- Vágjunk bele! - szólal meg minden-
féle teketória nélkül.

- Látom, megy még az Ivanov. Megnézném,
ha lehet.

- Ne nézze meg! Nagyon rossz. Az
egész, úgy, ahogy van. Öreg vagyok már
hozzá. Gondolja meg, egy 35 éves
emberről van szó! Éppen ez a tragédiája:
az ereje teljében lévő férfi halálos
enerváltsága. E nélkül semmi értelme sincs
a darabnak. Egyébként is úgy vagyok vele,
ahogy Csehov is annak idején. Nem értem,
miért van ekkora sikere. Nem szeretem
Ivanovot, nem tudom, hová vezessem,
merre vigyem. Távol állnak tőlem az ilyen
siránkozó alakok. Amúgy is elég nehéz
most az életünk. És mégis, ennek ellenére,
élünk, néha még örülünk is neki, hogy
egyáltalán így megvagyunk. De Ivanov
ráadásul még gyönyörűen is él !

Nem fogadtam meg a tanácsát. Ha rossz
is már az előadás, tanulság még lehet
benne. Es valóban, az öt évvel ez-előtti
budapesti vendégjátékhoz képest a
produkció teljesen kihűlt, elszíntelenedett.
Statikus állóképpé vált, a szenvelgés máza
borította be. Legfőbb hibája az irónia
hiánya. A szereplők közül összesen ketten
érdemelnek figyelmet: a Borkint még
mindig lelkesen játszó harsány
Vjacseszlav Nyevinnij, és hangulati
ellenpárja, Ivanov, Szmoktunovszkij,
súlyos mélabújával. A korkülönbség nem
zavar (kihagyták az életkorra utaló mon-
datot), elvégre egy ötvenes férfi még lehet
ereje teljében. Passzivitásából azonban
hiányzik a drámai erő. Nincs „húzása", íve,
úgy, ahogy azt a színész is mondotta.
Játéka sokkal egyszerűbb, puritánabb, de
egyszersmind fakóbb is, mint korábban.
Igazi sugárzás csak egy-egy

pillanatban jön létre (az öngyilkosságot
megelőző feszült percekben, például).
Szívbemarkoló azonban az előadás vége:
mialatt kollégái látványosan hajlongva
fogadják a nem teljesen megérdemelt
sikert, addig Szmoktunovszkij arcán zavar
tükröződik. Nem is jön előre a rivaldához.
Kényszeredetten álldogál a hátsó sarok
félhomályában, s elsőként tűnik el a
színpadról.

De térjünk vissza beszélgetésünkhöz. -
Lát-e valami törvényserűt abban, hogy
színészlétének első tíz évében teljesen elkerülte
önt a közfigyelem, vagy ez csupán a véletlen, a
sors szeszélye?
 Azért figyeltek rám. Az igaz, hogy

Krasznojarszkban kirúgtak, mert méltat-
lankodtam a kis szerepek miatt, de No-
rilszkban már rengeteget játszottam, és
nagy sikerem volt a közönségnél. Komi-
kus szerepeket kaptam, jópofa voltam, én
alakítottam az összes csibészszerepet.
Máig emlékszem Lope de Vega Tettetett
közömbösség című komédiájának Don
Juan-figurájára, egy soványka, sápadt
fickóra, aki halálosan beleszeret egy le-
ányzóba. A legnagyobb sikerem ekkoriban
Shakespeare Makrancos hölgyében volt,
erről még a lapok is írtak (egyéb-ként ez
volt az első cikk rólam a „Tyeatr"-ban). Ez
az előadás már Sztálingrádban - ma
Volgográd - volt, és Biandellót, a
furfangos szolgát játszottam benne. E kis
epizódszerep szinte főszereppé vált,
annyira viccesre sikeredtem. Amint
kiléptem a színpadra, fel-csattant a
nevetés, és tartott egészen a jelenésem
végéig.
 Mégis, a kiugrás csak jóval később, 1956-

ban, a Katonák című filmmel, illetve már
ennek folyományaként, a legendás Tovsz-
tonogov-féle Félkegyelművel következett be.
Az ön játékstílusa változott, vagy a társa-dalmi
elvárások igazodtak az önéhez?

- Azt hiszem, a kettő szerencsésen
egybeesett. A Katonákban a korábbi
szokással ellentétben, nem a rettenthe-
tetlen hőst játszottam, hanem egy olyan
tisztet, akinek kezében idegen testként,
furcsán hat a pisztoly. Úgy áll helyt a
harcban, hogy közben gyűlöli a háborút. A
Félkegyelmű? Azóta sem szár-nyalta túl
senki .. .

- A sematizmustól való eltérés kétségtelenül
a kezére játszott. Egyik nyilatkozatában a
színészi alkotás lényegét egy futballmeccshez
hasonlította: ellenfelek, ellentétes erők
gyürkőzése a pályán, egy adott Jellemen belül.
 Igen, arról van szó, hogy az ember se

nem angyal, se nem ördög, ez is, az is egy
személyben. Nem mindig mondunk

igazat, nem szívesen emlegetjük a rosszat,
s nem mindig tesszük azt, amit gondolunk,
vagyis nem vagyunk olyanok, amilyenek
lenni szeretnénk. Tele vagyunk
ellenszenves tulajdonságokkal, igaz?
Gyakran viszonozzuk a jót rosszal. Arról
már nem is szólva, hogy az értékek
összefüggésekben mutatkoznak meg: ha
most valamit jól csináltam, ez azt jelenti,
hogy ezt megelőzően nem volt minden
ilyen jó, ilyen tiszta, ennyire becsületes.

- Mióta törekszik tudatosan is a jellem-
ábrázolásnak erre az összetettségére? Meny-
nyire konkrétan, részletekbe menően dolgozza
ki előre az eszközöket ehhez egy-egy szerepre
készülődve?

- A Félkegyelmű óta. Az összes többi belőle
indult el. A szerepelemzést ma is úgy
csinálom, ahogy akkor tettem - ter-
mészetesen az egyes szerepeknek megfe-
lelő következtetésekkel -, onnét veszem a
stílust, mindig megőrzök belőle vala-mit.
Ott, akkor váltam tudatos színésszé. Azóta
tudom, hogy minden szerepet ésszel is kell
csinálni, azaz, feltétlenül ellenőrizni kell -
ahogy Salieri mondja - az algebráját és
harmóniáját. De semmit nem dolgozok ki
előre. Csak nagyon ritkán kényszerülök
ilyesmire, amikor se-hogy se megy a
dolog. Ez történt például a Fjodor
Ioannovics cár esetében, néhány jelenetben.
Éjszaka felriadtam, mert belém hasított a
gondolat, hogy ennek az embernek nagyon
egyszerűen és gyorsan, igen könnyedén,
mondhatnám kissé petyhüdten, de
állandóan előre és előre haladva, hajszoltan
kell motyognia. És ekkor elkezdtem valami
ilyesmit próbálgatni az éjszaka kellős
közepén. Emlékszem, leültem a földre,
úgy, ahogy azt a rendező, Borisz
Ravenszkih rendelte a színpadon, és
egyedül kezdtem otthon, a képzelt térben
mozogni. De ismétlem, ilyen nagyon ritkán
fordul elő. Csak akkor, ha valamelyik
szerep kihűlni készül, s ugyanakkor az
idegeim felajzottak, mert valami
megoldást, valami le-vezetést kell találni.
Általában mozgás nélkül ülök, s addig
olvasom a szerepet, amíg ki nem rajzolódik
fejemben az alakítandó személy arca,
szeme, szája. Elő-fordul, hogy a kéz indít
el bennem valamilyen folyamatot, játékot.
Azt mondják, vannak színészek, akik
tükörrel dolgoznak. Szerintem az nem jó,
nem élő. Nem tudom elképzelni. Én
fordítva vagyok ezzel. Belül csinálok meg
mindent. Minél mélyebbre hatolok
magamba, annál élesebb, világosabb,
láthatóbb vagyok.

- Emlékszem egy jelenetre a Fjodor Ioan-



novics cárhól: a színpad előterében a két fő
ellenfél, Sujszkij herceg és Borisz Godunov
fennhangon vitatkoznak, ön pedig mint cár, a bal
hátsó sarokban, a közönségnek háttal,
félhomályban áll. Mindez legalább nyolc-tíz
percig tart, de a közönség pisszenés nélkül figyeli
- nem a teljes fényárban szavaló színészeket,
hanem a cárt, aki némán, mozdulatlanul állva is
„dolgozik", egyszer csak izzad-tan összetapad a
haja, meg fegyelmezett izmai, vállai időnként
megrándulnak, és amikor a pár-beszéd végére
visszafordul, arcán, tekintetén, járásán ott van
mindannak a nyoma, amiről a két másik oly
hosszan társalgott. A jelenetben ön végül is
„csak" statiszta volt. Hogy éri el ezt a hatást, a
közönséggel való kapcsolattartást ilyen
„messziről" is?

-Tudja, szavakat mondani még nem je-
lent cselekvést. Valószínűleg a két színész
úgy vitatkozott egymással, hogy csak
hangokat adtak ki. A csupasz szópárbaj
pedig önmagában véve nem egyéb, mint a
levegő hangvibrációja, A lényeget ők
nem tudták úgy megragadni, ahogy én,
nem voltak olyan mélyen benne. Valószí-
nűleg mindez azért is volt így, mert ezek
a színészek nem a Kis Színház legjobbjai
voltak. (ik a színen arról vitatkoztak, ami
engem, a cárt a legmélyebben érintett, a
legjobban érdekelt. Én elsápadtam és
elvörösödtem, talán ki is izzadtam, igen,
emlékszem erre a jelenetre, amiről beszél.
Tudja, erre mondja Konsztantyin
Sztanyiszlavszkij : „akinél a narancs van".
Körbeáll húsz ember, kezüket hátrateszik,
és titokban adogatják egymásnak a
narancsot. Az egyiknek, aki a kör
közepén áll, ki kell találnia a többiek
viselkedéséből, hogy kinél van éppen a
gyümölcs. Nos, ebben a jelenetben a na-
rancs nálam volt. Noha mások beszéltek,
a narancs mégis nálam volt, s így én ke-
rültem a cselekmény és a nézők figyel-
mének középpontjába.

- Rendben van, ezt értem. De mik a konkrét
eszközei? Átélés? Mi az a „csoda-narancs" ?

- A lényeg a drámaiság. Ez a legfon-
tosabb. Rátalálni az adott darab, illetve
alak valódi drámai magjára. De nem elég
egyszerűen csak észrevenni és megfogni.
Rá kell állni a pályájára, be kell állni az
irányába. S itt olyan érzékeny mérésekre
van szükség, ami igazság szerint nekem
sem sikerül mindig. Mi az, hogy emberi
képesség, színészi tehetség? Felmutatni
magadból valamit. Hogy milyen formá-
ban éred ezt el, az egyéniség kérdése. A
drámai lényeget éppen a képesség segít-
ségével kell „áteresztened" saját egyéni-
ségeden. Be kell ivódnia a tudatodba, a
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szívedbe, a lelkedbe, az összes sejtedbe,
és ezzel kell végigélned a szerepet. Fel-
tétlenül töviről hegyire ismerned kell azt
az embert, akit megteremtesz. Az anya,
aki a szíve alatt hordja magzatát, még
nem tudja, milyen lesz a gyerek, de
összes génje, minden porcikája az utolsó
hajszáltól valamennyi sejtjéig táplálékot
ad neki, és ebből kikerekedik valaki. Én
is „beszállok" az új ember születésébe az
összes génemmel és anyagommal,
érzelmemmel és idegemmel, ha azt aka-
rom, hogy élővé váljon. Mindent oda kell
adnom neki. Ha valamiről megfe-
ledkezem, ha nem ismerem színpadi éle-
tének minden részletét, minden percét,
azon nyomban meghal.

- Ezek szerint a színész saját, belső drámai
rendszere önálló és független is lehet, akár a
darab dramaturgiája ellenére is? Hiszen az
előbb említett jelenet írói-dramaturgiai
szempontból eléggé ügyetlen és statikus volt.
Vagy egy másik példa ugyanebből az előadás-
ból: a cárnak nagy lelki erő feszítésébe kerül,
hogy tekintélyt szerezzen magának a civakodó
oligarchák között. A vita hevében, végső
kísérletként, háromszor szegezi a kérdést a fele-

selő nagyúrnak: "Cár vagyok vagy nem?"
Egymás után ismétli ugyanazt a mondatot, halk,
fékezett intonációval, mégis egyre fokozódó
érzelmi intenzitással. E g y alkalommal
(többször láttam az előadást) már maga sem
bírta tovább a sűrűsödő feszültséget, és valami
furcsa, torz vigyorral elröhögte magát az utolsó
kérdés előtt. A „kisülést" egy másodperc zavart,
ámbár megkönnyebbült szünet követte
(emlékszem, a közönség s a partnerek is
fellélegeztek), majd az előbbi állapotba
visszatérne, folytatódott a jelenet.

- Látja, itt azért tényleg egy kicsit
dramaturgnak is kell lenni. Igen, a fel-
idézett jelenetek az előadás legjobb per-
cei voltak, mert sikerült a feszültséget
megteremteni, mégpedig éppen azon
drámai erő révén, amit magamból ki tud-
tam fejteni. De hogy ez a darab ellenére
lenne? Annak idején Leningrádban, a
Félkegyelmű alatt négy órán keresztül tar-
tott az, amiről most beszélünk. A nézők
négy órán keresztül olyan dermedten ül-
tek, mint valami hipnotikus szeánszon.
Csak utólag gondoltam bele - mert a nagy
őrületben teljesen megfeledkeztem róla -,
hogy mindennek az alapja Dosz-



tojevszkij csodálatos drámaisága. Annak a
mélyén már minden ott van, mi egy-
szerűen csak helyesen nyitottuk fel, egy-re
többet és többet hoztunk felszínre belőle a
próbák folyamán. Igen, a drámai alap
pontos feltárása a siker titka. Ha ezt
elmulasztod, lehetsz bármilyen zseni,
Szmoktunovszkij vagy Uljanov vagy bárki
más, semmi nem lesz belőle. Akkor, ott, ez
oly mértékben sikerült, hogy félszavakban,
rezdülésekben is megmutatkozott, „kiült" a
puszta jelenlétünk re is. Ez persze
egyáltalán nem jelenti azt, hogy a
drámaiság, a drámai hatás bizonyos
konkrét fogásait átvihetem egy egészen
más, mégoly jó drámai anyagra is. Teszem
azt, Shakespeare-ére. Miskin herceg után
játszottam Hamletet. Sokáig nem ment
nekem a próba, ezért elhatároztam, hogy
„áthozom" a már bevált eszközöket,
amelyek Miskint megterem-tették. Semmi
jó nem sült ki belőle. Más ember, más
jellem, más ritmus, más drámai alap.
Miskin herceg -- Isten, amely leszállt a
földre. Hamlet királyfi - közönséges
ember, akinek egyszerűen csak az a sorsa,
hogy királyfinak született, sem-mi több.

- A rendező ilyenkor nem irányít?
- Nem. A rendező ... Elmondhatom

magának, hogy nem szeretem a rende-
zőket, mert vajmi kevés az, amit ilyen-kor
adhatnak. Egész életemben játszottam,
színházban, filmen, s legalább száz
rendezőt ismertem meg. Ezek közül
összesen három vagy négy olyat tudok
megnevezni, akiktől komoly segítséget
kaptam.

- Nevezze meg őket, kérem !
- Mihail Romm. Aztán Alekszandr

Ivanov, a Katonák rendezője. És ideso-
rolom Lev Dogyint, akivel most dolgo-
zom. Tessék, most megint olyan állapot-
ban vagyok, hogy semmi nem megy előre.
Mi sem lenne egyszerűbb, mint őt okolni
ezért. De ő nagyszerű rendező! Hajlékony,
rugalmas, soha nem áll meg az elért
ponton, mindig valami mást, újat keres,
türelmes, mégis erős. Ha valami jól
sikerült, de a későbbiek során, a jelenetek
összefüggéseiben kiderült, hogy mégsem
jó, azt kéri: gyerünk, most csináljuk
rosszabbul. Kísérletező és nem utasítgató.
Remek.

Megérkeztünk végre az utóbbi hónapok
legnagyobb élményéhez, a nagy sze-
rephez, Porfirij Vlagyimirics Galavjovhoz,
csúfnevén Juduskához, Mihail Szaltikov-
Scsedrin Galavjov családjából. A

Leningrádból jött rendezőnek, Lev Do-

gyinnak évtizedes álma e múlt századi
regény színpadra állítása. Az önmagukkal
együtt másokat is pusztulásba rántó orosz
földbirtokos család látomásszerű
haláltáncában a jellemek és sorsok szél-
sőséges abszurditását lélektani realizmus-
sal kívánja tömöríteni, hogy tragikus
végjátékuk még drámaibb legyen. Csak
színészre várt. Oleg Jefremov igazgató-
főrendező ajánlatát, hogy jöjjön és csi-
náljon valamit a moszkvai Művész Szín-
ház színpadán, azonnal elfogadta.

Útban a délutáni próba helyszíne felé,
Innokentyij Szmoktunovszkij beszélni
kezd szerepéről.

- Itt van ez a Juduska. Csúszó-mászó,
alattomos figura, szörnyeteg, gyilkos. De
nem akarjuk a sztereotípiákat, mert azt
szeretnénk, hogy minden ember meg-
érezze magában, hogy ő is egy kis Júdás.
Amolyan mai, normális ember. Az egyik
próbán - van már vagy négy hónapja (!) -
azt próbáltam ki, hogy nézne ki Juduska
naivnak. És érdekes, a rendező éppen ma
tért vissza erre újból, persze kicsit
változtatva a dolgon. Most vegye elő
megint a naivitást, mondta, de ne a tisztát,
ne kizárólag csak a naivat. Legyen most
Juduska bamba, e g y olyan ember, aki
senkinek sem akar rosszat, mindenkinek
csak jót kíván. Amolyan félszörnyeteg, aki
folyton a jóról sopánkodik, s buzgón
gondoskodik mindenkiről, bátyjáról,
anyjáról, miközben minden rúttá és halottá
válik tevékenysége nyomán. Nem is fogja
fel, milyen ocsmány. Amikor például
unokahúgát zaklatja, hogy az feküdjön le
vele, őszinte féltéssel súgja a fülébe:
hiszen ha a hu-szártisztekhez mégy, szajha
leszel, el-veszel, elzüllesz, de ha velem
maradsz, minden jó és tiszta lesz.
Akármilyen furcsán hangzik, igenis van
benne valami a jóra való vágyakozásból.
Persze Juduska végül is gazember, aki
mindenkit kiirt maga körül, beleértve a
saját anyját is. És csak megy a maga útján,
s alig-hanem önként választja a fagyhalált.

Eltökélem, hogy a próbán, ahová idő-
közben megérkeztünk, megpróbálom
nyomon követni, hogyan is történik te-hát
a gyakorlatban a drámai mag feltárása,
majd az átélt, „áteresztett" drámai ív
pályájára állva, Szmoktunovszkij mi-ként
„húzza elő" magából hősének „sűrű",
ellentmondásos jellemét. „Nem akarok
többé hazudni!" - mondotta egyik korábbi
nyilatkozatában. A rossz
jellemvonásoknak éppolyan átélteknek és
mélyeknek kell lenniük, mint a jóknak. S
ha a saját rossz tulajdonságainkkal való

szembenézés fájdalmas is, jót tesz az áb-
rázolandó figurának: megmenekül a hideg
és szenvtelen sablonszerűségtől.

A már haldokló báty, Pavel Vlagyimirics
és Porfirij Vlagyimirics jelenete a mai
emlékpróba tárgya. Porfiska velejéig
álszent jelleme talán ebben a képben
mutatkozik meg leginkább: őszinte rész-
vétét kell nyilvánítania, nyugtatnia kell
végét járó testvérét, miközben a birtok
sorsát féltő rideg és számító szóáradatával
minduntalan beletapos a hörgő beteg
amúgy is zaklatott lelkivilágába. A
lejárásos próba előtt a rendező és a
szereplők „kibeszéléssel", vitával, a rész-
letek alapos megrágásával lendítik bele
magukat a szituációba. Szmoktunovszkij,
miközben szemmel láthatóan magába
issza, őrli, forgatja az elhangzó gondola-
tokat, kis asztalkáját tologatja ide-oda,
szálat húz ki a kárpitból, cigarettát sza-
golgat (de nem gyújt rá!), ujjait gyúrja,
ropogtatja. Időnként jegyzetel. Mindent
befogad, bármit is mond a rendező Ju-
duskáról, akkor is, amikor tiltakozik ellene
(először általában tiltakozik).

Amikor felállnak, feltűnik Innokentyij
Mihajlovics lazasága, szabad, készenléti
állapota. Mielőtt megszólal, fejét igaz-
gatja: némileg már borzadályt tükröző
arcán bőrét húzogatja, nem létező szakállát
tapogatja, hajába túr, pajeszt formál. „Így,
ilyennek kell lennie" -- mondogatja
közben. Fizikailag is érezni akar-ja
emberét.

Juduska első változata még kissé félol-
dalas. Túlteng benne az önsajnálat és az
érzelmesség. Fájdalmasan feljajdul a beteg
sóhajaira, csupasz csigaként rándul össze
minden hangos, gyűlölködő szóra. „Hordd
el magad innen, te vérszopó! Pusztulj !" -
zúdulnak feléje Pavel durva kiáltásai, mire
Szmoktunovszkij néma sajgással érinti
halszerűen szétnyitott ajkait, mintegy saját
magát csitítgatva. Igen, ez a Porfirij
érzékeny ember, érző lélek. Saját
szenvedését mélyen átérzi. Szánalmasan
összeesve, sűrűn imádkozik. De jelen van
egyik legellenszenvesebb tulajdonsága,
infantilis naivitása is: óriási, ártatlan két
szemével többször ijedten néz körül: vajon
kit utálhatnak itt enynyire? Ezekben a
mozdulatokban, továbbá összetúrt, lenőtt
hajának nyomatékos „szerepeltetésében"

megcsillannak az irónia elemei, és érezni,
hogy ez a most még túl nyers, őszinte
érzelmi ömlengés könnyen a visszájára
fordulhat, s a maró gúny alapjává válhat.
Több groteszk kellene még.

A második kísérletnél kezdődik a fo-



szemle

kozás, Juduska egyéniségének további
differenciálása, a különböző tulajdonságok
egymáshoz illesztése és kiélezése.
Szmoktunovszkij most kissé eltávolodik az
érzelmektől, szárazabban, szikárabban
beszél, aminek következtében a beteghez
intézett vigasztaló szózatai, szépelgő sza-
vai ellentétes értelmű felhangot kapnak.
Az elidegenítés azonban nem vezet teljes
érzéketlenséghez, miután az előbbi, a
„szenvedő érzelmek" intenzitása válto-
zatlan marad. A színész tartja a már elért
lelkiállapotot, csak mélyebbre szorítja,
ezért lelkiállapotának külső megnyilvánu-
lásai részben leegyszerűsödnek. A külső
megmutatás alól így felszabadult eszkö-
zökkel megkezdődik az érzelmi fűtöttség
ellenpontozása. Az egyre kevésbé
természetes mozgás és az érzelmesség
lefojtása révén Juduska alattomossága
szemlátomást nőni kezd, érzékletesebbé
válik, a mocskos tettei és szenvelgően
duruzsolt „szent" szavai között feszülő
ellentét egyre elviselhetetlenebb lesz. S
amikor váratlanul elementárisan fel-tör a
groteszk, kínunkban feszengve vi-
gyorgunk: a színész, fel sem állva ágy

melletti székéről, úgy mormolja az imát,
hogy fejét teljesen hátralógatja, s emiatt
szemből csak „lefejezett" teste látható,
mellén ájtatosan összekulcsolt kezével. (El
nem tudom képzelni, honnét került hirtelen
elő ez a mozdulat. A rendező is csak
döbbent szemlélője a fejleményeknek.
Általában is az a jellemző, hogy a
megelevenítés részleteinek ki-
munkálásába a rendező nem folyik bele.
Szabad teret enged a színész intuíciójának
és az improvizációnak.)

A harmadik nekifutás kifejezetten
merész: Juduska betegebb lesz a betegnél.
Megszületik a groteszk alaptartás: gör-
nyedt hát, roggyant térdek, rezdüléstelen,
komor arc, fenyegetően szigorú tekintet. A
haldokló állapotán való szörnyülködése
így egyszerre komikus és vészterhesen
félelmetes. Zárt szájjal elmotyogott
„nyugtató" szavai borzongatóak, anélkül
hogy a színész „kiszóló" hang-súlyokat
alkalmazna. Visszataszító a beteg körüli
állandó hajlongása, szorgoskodása.
Gennyes kenetteljességgel osztogatja
testvéri tanácsait, édesen s egyszersmind
dermesztően hidegen sugdossa a fekvő
fülébe: „Pihenj csak szépen! . . . A
legfontosabb, édesem, hogy ne izgasd fel
magad, aludj szépen és pihenj."*
Szmoktunovszkij drámai funkcióval
feltöltött mozgása időnként oly

* A regényrészletek Szőllősy Klára fordításai.

torz, hogy elképedt röhejt szakít ki be-
lőlünk. A beteg parttáját például székén
ülve, kilométeres távolságból nyújtóz-
kodva ujja hegyével babrálja, turkálja. A
gyilkos fojtogatás pillanatában (a jelenet
nincs a regényben!) sokáig hullamereven
áll áldozata ágyánál, egy ideig nem is
tudjuk, ki halt meg tulajdonképpen. Erős
és félelmetes. Aljas és tenyérbemászó.

Változatlanul dominál azonban Juduska
gyermekded naivitása is. Meghökkentő,
ahogy ma született bárányként,
csodálkozó értetlenséggel reagál bátyja
méltán vad kirohanásaira. Ugyanakkor
ismétlődnek ideges összerezdülései a
rikácsolás hallatán. Szmoktunovszkij nem
fél a legalantasabb, legmocskosabb
tulajdonságok megjelenítése közben hő-
sének sérülékenységével előhozakodni!
Paradox módon azonban ezzel csak fo-
kozódik az alak taszító kétszínűsége.
Sunyisága valósággal megtestesül.
S mindennek tetejében, végig él és teljes
erővel hat az a mély fájdalom, amit a
színész már az első próbálgatásnál fel-
szabadított magából. Sötét tekintetében,
rejtett, de időnként felszakadó sóhajtá-
saiban, erővel elnyelt könnyeiben kul-
minál a bűnben és gonoszságban elpor-
hadt emberi értékek elvesztésének átélé-
séből fakadó keserűség. Súlyos és tragi-
kus. Katartikus.

A próba végén meglepetésemre a ren-
dező és Szmoktunovszkij engem kérdez,
mi a véleményem, jó lesz-e ez így.
Dadogok: irtózatos, szörnyű, félelmetes,
alattomosságában gátlástalan .. .

- Tehát negatív figura? - kérdez közbe
Innolcentyij Mihajlovias.

- Hát igen, de .. .

- Akkor rosszul játszottam. Bocsánat. A
viszontlátásra! - és habozás nél-kül
búcsúra nyújtja kezét, majd vi-
gasztalhatatlanul lehangoltan távozik.

Még meglepőbb, hogy a másnapi próbát
ezzel a beszélgetéssel kezdik a
résztvevők: „Szárazabbra kell csinálni,
nem csöpögően zsírosra ... Aki erős és
győz, annak úgyis igaza van, nem kell
még jósággal is takaróznia ... Miért utálja
Juduskát mindenki? Mert nincs az
emberekhez köze. Márpedig ez ma általá-
nos jelenség ... Egymást falják fel az
emberek. De nem a gyűlölet mozgatja
őket igazából. Hanem a félelem. Ezt érzi
mindenki. A gyűlölet nem »összemberi«
érzelem. A félelem, a veszély-érzet
viszont igen."

ANTAL GÁBOR

Színház

Válogatás
Ambrus Zoltán bírálataiból

Már-már legendás, mennyi legenda fűző-
dik Ambrus Zoltán - az író és színházi
ember - nevéhez. Vagy huszonöt éve,
amikor még éltek a „tanúk", érdeklődésből
Ambrus - és a modern legendák - iránt, e
sorok írója kikérdezte többek közt Bródy
Andrást, Bródy Sándor legidősebb fiát, aki
egy ideig lakott is (a becenévben nyilván
az időnként használt „Spectator" aláírást
rövidítő) „Speki"-nél. Így tudtam meg -
különben idős színészektől is -, hogy nem
áll, amit a pletykáktól általában tartózkodó
Kárpá-ti Aurél is állított, vagyis hogy
Ambrus-nak az őt otthonában, de akár a
kávé-házban is meglátogató színészek, de
„színésznék" is ifjabbak, idősebbek - kezet
csókoltak. Mint ahogy nem igaz az sem -
amit a már Ambrus nemzeti színházi
igazgatósága alatt Hevesi Sándor elkö-
telezett hívének számító Csathó Kálmán
mond , miszerint a színház élére került
Ambrus látcsővel ült be egy próbára. De az
sem, amire céloz; vagyis, hogy annyi-ra
szerelmes volt az ifjú Bajor Gizibe, hogy
miatta nemcsak a szereposztásban
hanyagolt el régi, kipróbált művésznőket,
hanem úgy is viselkedett velük, ahogy a
magát naivnak tettető „tehetséges kis
vadmacska" megkövetelte. Nem-régiben
Földes Anna bizonyította - Jászai Mari-
könyvében -, hogy legenda az is (aminek
fő terjesztője a kitűnő Bálint Lajos volt),
miszerint a Klebelsberg Kunó személyében
liberalizálódó kultuszkormányzat a
jobboldali színezetű Ambrust végre
felválthatta a haladó Hevesivel. Az
Ambrusnál a színházvezetéshez - és
egyáltalán, a színházhoz - jobban értő, s
művészi értelemben progresszívebb,
mindenesetre hasznosabb Hevesi politikai
értelemben semleges, ha úgy tetszik,
ártalmatlan volt. Ambrus viszont - s ezt
megtudhatjuk a húszas évek elejének
emigránssajtójából (például a Bécsi Magyar

Újságból, a Jövőből, Az Emberből) is -
mint író és mint publicista harcosabb,
legalábbis harcosabb hírű volt. Kiállt a
forradalmak alatt „kompromittálódott"

színészekért is; annál is inkább, mert
ellentétben He-


