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A mi Keanünk.. .

A szegedi Nemzeti Színház plakátján
három olyan név sorakozik egymás mel-
lett, melyek egyenként is érdeklődést
kelthetnek: Alexandre Dumas- Jean Paul
Sartre: London királya, avagy Kean, a színész.
Dumas romantikus ponyvaíró, Sartre az
egzisztencializmus atyja, Kean pedig
Anglia legnagyobb színésze volt. Vajon
mi vonzotta Dumas-t Keanhez, Sartre-ot
Dumas-hoz s a mai nézőt az előadáshoz?

A lexikon szerint - mert mi más őriz-
hetné a legendákon kívül a XIX. század
elejének színpadi alakját - Edmund Kean,
az alacsony, rossz külsejű, botrányairól
hírhedt művész forradalmasította az angol
színjátszást. A teátrális, fennkölt ro-
mantikus stílussal szemben egy dinami-
kus, de realisztikusabb játékmódot vitt
sikerre. Legnagyobb alakításai a féktelen
szenvedélyektől fűtött Shakespeare-hő-
sökhöz fűződnek. A színészt övező le-
gendák viszont arról szólnak, hogy a
színház koronázatlan királya az előadások
után városszéli kocsmákban vedelte a
rumot; hogy arisztokrata hölgyek aján-
dékozták meg kegyeikkel és aranyaikkal; s
hogy üstökösragyogású rövid életének
kínzó konfliktusa volt törvénytelen szár-
mazásának tudata, az ünnepelt és meg-
vetett színészlét ellentmondása.

A legendához alig kell valamit hozzá-
tenni: Kean élete, a zseni titka ingerlő
téma a mindenkori közönség számára.
Dumas-nak sem igen lehettek kétségei
efelől, bizonyára szívesen hajlott barát-
jának, Frederick Lemaitre-nek, Párizs
akkori színészcsillagának kérésére, hogy
számára egy bravúros jutalomjátékot ír-
jon. Így született újjá 1839-ben Kean egy
párizsi színpadon, hogy ismét lenyűgözze
közönségét.

Dumas nagyvonalú, monolit szobrot
faragott belőle, a romantika grállovagját;
nagy szenvedélyekkel, megingathatatlan
becsülettel, lebírhatatlan testi erővel,
hűséggel és lojalitással. A melodráma
egyéb kellékei is kikerültek Dumas
gyakorlott kelléktárából: kitűnő drama-
turgiai építkezés, fordulatokkal teli, le-
bilincselő meseszövés, színes mellékfigu-
rák, sziporkázóan szellemes, elegáns tirá-

dák és szópárbajok. Íme, az örökzöld
kasszadarab receptje!

Több mint száz évvel később, az új
bemutató alkalmával maga Sartre is így
nyilatkozhatott indítékáról: „A darab
mindig aktuális: negyedszázadonként
lehetővé teszi egy nagy színésznek, hogy
mérlegre tegye önmagát. Lemaitre, Quit-
ry, Mosjoukin szólhattak egymás után
művészetükről, magánéletükről, nehéz-
ségeikről, szerencsétlenségükről, még-
pedig mesterségük szabályai szerint
diszkréten, szemérmesen; vagyis bele-
bújva egy másik alak bőrébe. Ma már
Kean kicsapongásaival, zsenijével és
malőrjeivel történelmi személyiséggé
válhatott: mitikus rangra emelkedett; a
színészek védőszentje lett."

S 1953-ban Pierre Brasseur, majd ké-
sőbb - hogy csak a legnagyobbakat
említsem - Vittorio Gassmann, Laurence
Olivier vallhatott önmagáról a színész-
zseni szerepében. Utóbb a Broadwayt sem
kerülhette el: 1961-ben mutatták be a
színmű musicalváltozatát. Jelenleg
Párizsban játsszák és New Yorkban, ahol
Ben Kingsley, a Ghandi-film Oscar-díjas
címszereplője arat vele sikert.

Kean legújabbkori fergeteges pálya-
futását Sartre-nak köszönheti, aki Dumas
darabjának értékeit megtartotta, de a főhős
arcélét korunkhoz „torzította". Enyhítette
szenvedélyeit, lefaragott pátoszából,
megterhelte iróniával, gunyorossággal, az
egyszerre kívül-belül látás nyomasztó
kettős játékával, a pirandellói látszat és
valóság, illúzió és realitás sajátos
dialektikájával. Sartre a komédiás és a
szerep közötti kettősséget egyetemessé
tágítva teszi fel a kérdést: vajon nem
uralkodik-e törvényként ez a szerepjátszás
mindennapjainkon, megbénítva a közlés
és megértés, a kommunikáció lehetőségét,
nem deformálja-e felismerhetetlenné ezek
valódi szándékát, tartalmát?

Sartre a darab cselekményét tömöríti,
elhagyva jó néhány epizódját. Kicseréli a
Shakespeare-betétet: a Romeo és Júlia er-
kélyjelenete helyett Othello -Desdemona
nagyjelenetét iktatja be. Megkurtítja és
leegyszerűsíti Dumas túlságosan zengő
körmondatait (ezt híven adja vissza
Szántó Judit kitűnő műfordítása), és sok
helyütt átírja Kean tirádáit. A történet
pilléreit változatlanul hagyja: Kean
London kedvence, a walesi herceg barát-
ja, az előkelő budoárok titkos kegyeltje és
zsarolója, éppen a dán nagykövet fe-
leségét, Elenát óhajtja meghódítani, mivel
az a Drury Lane páholyából minden

este az elragadtatás tüzes pillantásait küldi
feléje. Kean titkos és ravaszul nyílt lépé-
seit minduntalan zavarja egy igen vagyo-
nos, árva polgárkisasszony, Anna, aki
páholya mélyéből szintén beleszeretett a
csodálatos színészbe, s hozzá menekül a
gyámja által ráerőszakolt érdekházasság
elől. Kean Elenát üldözi szerelmével,
Anna Keant, amott egy féltékeny s pár-
bajra mindig kész grófi férj, emitt egy
minden aljasságra képes, vagyonra só-
várgó lord keresztezi az egymást kergető
szerelmesek útját. E körtáncba kapcsoló-
dik bele a herceg, aki talán ugyancsak
Elenára áhítozik. Keannek tehát meg kell
mérkőznie a férjjel, a hercegi jó baráttal,
az álnok lorddal - és a hitelezők
seregével. Mert nagyvonalú életvitelét
nem szavatolja nemesi vagyon, csak szín-
házi bér és elvétve lehulló ajándék. Ke-
servesen felépített kártyavárát végül ma-
ga dönti le: az Othello előadása közben -
meglátva vetélytársait -- nem tud ural-
kodni magán, kiesik szerepéből, és jól
„beolvas" mindkettőnek. Nagy botrány,
az előadás megszakad, a súgó bejelenti,
hogy Kean megőrült. Felségsértés vádja
és adósok börtöne fenyegeti Keant.

Az haute-volée ezenközben - élén a
walesi herceggel - kaján kárörömmel és
álszent felháborodással lesi, hová vezet
Kean útja: Elena hálószobájába vagy
Anna karjaiba, vizsgálati fogságba vagy
az uzsorások áldozatait befogadó cellába ?

A polgári melodráma törvényei szerint
természetesen mindenki a megfelelő
helyre kerül - a herceg jóvoltából. A
nagyúri pártfogó kifizeti Kean cechjeit, a
várható börtönbüntetést a királynál
száműzetésre változtatja, Elena és Kean
rövid liaisonjának áruló jeleit és körül-
ményeit elsimítja. Kean boldogan vitor-
lázhat türelmes szerelmével, Annával és
hűséges szolgájával, Salamonnal az Új-
világba, Elena pedig- megóva társadalmi
és erkölcsi méltóságát - visszaevezhet a
nyugalmas házasság révébe. Rang nem
csorbult, becsületen folt nem esett -
egyedül a gonosz lord bűnhődik kapzsi-
ságáért.

A romantikus játék - különösen Sartre
keze nyomán - oly mértékben fonja körül,
emeli ki vagy éppen nyomja el a fő-hős,
„a színész" alakját, amennyi mon-
danivalója, közlendője van a főszerep
alakítójának önmagáról és a világról.

A szegedi színházban a címszereplő,
Király Levente és a rendező, Sándor Já-
nos csupán egy kellemes színházi estével
kívánta megajándékozni a közönséget.



Ehhez gyúrta át a darabot Vinkó József
dramaturg, felerősítve annak boházati
elemeit.

Megnyugtató, „békebeli" teátrum
élményét kínálta a szcenikus, Varga
Mátyás díszlettervező is. A színpad
közepén domborodó kagyló formájú
súgólyuk, az elöl végighúzódó díszes
szuffitasor, a festett kortina és az andalító
zene a múlt színházához fűződő illúziókat
ébresztgette a nézőkben.

A polgári színház nem túl fényűző, de
praktikusan változtatható díszletei és
bútorai közé a megszokott estélyibe és
frakkba öltöztette Ék Erzsébet jelmez-
tervező a szereplőket. Keannek a herce-
gével rokon eleganciája parvenűségét,
keleties slafrokja és snassz matrózöltözéke
pedig különösségét volt hivatott hang-
súlyozni. A díszlet és a jelmezek végül is
egy szerényebb kispolgári képzelethez
méretezett exkluzív világot tükröztek.

Kean szerepében Király levente is saját
színészi és emberi kvalitásait bontotta ki:
megnyerő selymaságát, kópéságát, kitűnő
humorérzékét, sohasem bán-tó iróniáját,
kedves öntetszelgését, egész lényének
derűs egyszerűségét, harmóniáját és
hatalmas játékkedvét. Kétség-kívül adós
maradt Kean figurájának mélységeivel és
távlataival, amelyekkel Dumas és még
inkább Sartre véste markánsra annak
arculatát. Dumas Diderot Színész
paradoxonának egyik alaptételét ültette
belső konfliktusként főhősébe. Diderot
szerint a színész nem azonosul teljes
mértékben szerepével, csupán el-játssza
azt, s mivel minden jellemet cl ját-szik,
elveszíti saját egyéniségét. Igy Dumas
Keanje az örökös színlelés ráfagyott álarcát
tépdesi magáról, hogy végre saját érzelmeit
élhesse. A záróképben pedig azért borul
olyan megadással a herceg lába elé, mert
elfogadja azt a helyzetet, anti ellen
küzdött: az uralkodói: kedvelt ki-
szolgálójának pozícióját.

Sartre továbbviszi a paradoxont, és nem
is zárja le egyértelműen a konfliktust A
darab elején exponálja a kérdést: ,,Létezik-
e Kean egyáltaláni?" Kean egy fantom-én
megragadásáért veti bele ma-gát a
barátságba, a szerelembe és a boszszú
végrehajtásába. Az Othello-betétben jut el
odáig, hogy leválasztja a színészi
gesztusról a valódi tettet, aminek viszont
tragikus következménye saját művészetébe
vetett hitének elvesztése: „Játszani csak
úgy lehet, ha az ember valaki más-nak hiszi
magát." A darab végére Kean megszabadul
pózaitól, sznobizmosától,

Dumas-Sartre: London királya (szegedi Nemzeti Színház). Mentes József és Király Levente (Hernádi

Oszkár felv.)

képzelgéseitől, de ez a feleszmélés még
gyötrőbb jövőt sejtet.

Király Levente letörli a mitikus alak sötét
színeit. ( ) inkább játszadozik a nagy
szerelemmel, a nagy csalódással, a
bosszúvággyal és a kényszerű megaláz-
kodással, a meghasonlás őrületével és a
feltámadás hideg kiábrándultságával. Az
első felvonásban kitűnően megjátssza az
agyafúrt udvarlót, a másodikban az ideges
színészt, de igazán elemében akkor
érezhette magát, amikor egy önálló víg-
játéki betétet kanyaríthatott maga köré. így
lett a harmadik felvonásban Kean és Elena
utolsó találkozásából és kölcsönös
kimagyarázkodásából az Othello-betét
helyett az egész előadás kulminációs
pontja. Király Levente és Elena szerepé-
ben Borbáth Ottília itt adták elő a maguk
„színház a színházban" nagyjelenetét,
amikor az emelkedett hangnemet pilla-
natonként váltogatták a hétköznapi egy-
szerűvel, prezentálva azt, hogyan játsszák
cl ők egy romantikus tragédia szerelmes-
párját és egy realista színmű házaspárját.
Az Othello-betét némileg értelmét vesz-
tette a párnadobálásokkal, a Shakespeare-
szöveg elfelejtésének túlzott kiaknázásával,
s amolyan dali társulat által előadott kínos
bohózattá kerekedett. Ezek után teljes
mértékben hitelét vesztette a fő-szereplő
kitörésének komolysága.

A nagyjelenet felcserélése egyébként
javított a darab egyetlen dramaturgiai
hibáján. Ugyanis nem egyszer szemére
vetették már a darab mindkét konstruk-
tőrének, hogy az Othello- (illetve a Romeo

és Júlia-) jelenettel és utána Kean hatásos
leszámolásával voltaképpen befejeződik az
előadás. Ha a szegedi színházban le-
mondtak volna a betér - kétségkívül fonák
szituációjának - felerősítéséről, He-na és
Kean ragyogó bújócskáját viszont
kellőképpen kiemelték volna: talán teljes
mértékben helyrebillent volna a mű szer-
kezeti egyensúlya.

Elena és Kean fentebb említett jelene-
tében tudta a grófnészerepében Borbáth
Ottília is megcsillogtatni színeit. Addig
inkább asszonyi okosságát, praktikáját
élvezhettük, kevésbé a szerep szerinti -
olaszos temperamentumot, odaadását
kockázatvállalását.

Elena kaméleonsága mellett
egysíkúbbnak tűnhet a szerelmes leány,
Anna szerepe. Dobos Kati azonban
természetes bájjal bújt a naiva figurájába.
Felvonultatta a leányok valamennyi jeles
attributumát: a szűzi tisztaságot a
szunnyadó romlottsággal együtt, a jövendő
feleség gyengédségét a gyanútlan
magabiztosságot és a tudatos
kiszámítottságot.

Az arisztokrata társaság tagjai: Szirmai
Péter a walesi herceg, Szabó Ildikó,
Gosswill grófné, Galkó Bence Koefeld
gróf és Szabó, István Lord Melwill szere-
pében az operettek sztereotip figuráira
emlékeztettek. Szirmai Péter kevéssé tudta
érzékeltetni a walesi herceg nimbuszát, a
kékvérűség évszázadok alatt kifinomodott
belső eleganciáját, uralkodói
felsőbbrendűségét.

Koefeld gróf erőteljes maszkjában



arcok és maszkok
Galkó Bence - mást nem tehetvén - kor-
rekt módon teljesítette a reá rótt penzumot.
Fiatalságát ugyanis lehetetlen volt
eltüntetni ősz barkóval és hatalmas gal-
lérral.

Mentes József Kean mindenesének,
Salamonnak hálás szerepében kivívott
magának egy külön kis jutalomjátékot. Ő a
tökéletes tükör: gazdájának minden
moccanatát, hangsúlyát úgy adja vissza,
ahogy az éppen elvárja tőle; ugyanakkor
képes mindig felvillantani a hű szolga
scapini kritikáját. A teljes azonosulás és a
kívülállás kontrollja olvad össze
alakításában. Szerepének Janus-arcát
olyan természetesen viseli, hogy Kean
„megőrülésekor" inkább az ő megren-
dülése vált hitelessé. Nem élt vissza a
számára betoldott külön bohózati szi-
tuációval sem. Amikor Kean helyett
Othello parókájában Anna-Desdemonával
próbál - olcsóbb megoldásként -
páváskodhatna a nagy művész utánzásá-
val, de mivel megmarad saját figurájának
habitusában, kellő mosolyt fakaszt a
nézőben.

Ha a korábban feltett kérdésre - hogy
tudniillik mi vonzotta a szegedi közönsé-
get az előadáshoz - egyértelmű választ
kellene adnunk, azt mondhatjuk, hogy az
érdekes történeten túlmenően a szűkebb
pátriájában régóta jól ismert, el-fogadott
és befogadott színész, Király Levente tőle
megszokott színvonalas teljesítménye.
Igaz, hogy a diderot-i paradoxon és a
sartre-i mítosz kibontásának hiányában
inkább játékos kedvét, ügyes alakváltásait
élvezhettük, és a közönség szeretetét,
megértését áhító örök színészi
szomjúsággal szembesülhettünk. Azonban
ez is vallomás, még ha nem rendít is meg,
ha nem nyitja is föl a művészet
mélységeibe és magasságaiba vezető ka-
pukat.

Másrészt méltányolható a Szegeden
ismét gyökeret eresztő rendezőnek, Sándor
Jánosnak az a törekvése is, hogy egy
igényes bestsellerrel hódítsa vissza a
színházba az el-elmaradozó nézőket. Vi-
tázni csupán arról lehet, hogy e műfaj oly
gazdag repertoárjából miért éppen azt a
darabot választotta ki, amelyik egy
páratlan, nagyívű bravúrszerepre épül. De
ha elfogadjuk pusztán színház- és
közönségszervező célkitűzését, akkor el
kell ismernünk, hogy biztos ízléssel, rész-
letekre is kiterjedő precizitással, nagy
szakmai tudással vitte végig elképzeléseit.
Így született meg Szegeden a mi Keanünk.

PÁLYI ANDRÁS

Napló színészekről

A belső elmozdulás

David Storey Otthon című darabja,
amelyet Dunaújvárosban vittek színre,
nem „igazi" abszurd dráma, vagyis meg-
található benne a szereplők lélektani
motivációja, társadalmi „státusuk" meg-
jelölése, a miliő konkrét jelzése, bár
mindez másod- vagy harmadsorban ér-
dekes, sok fogódzót a színésznek nem ad
(a nézőnek inkább), a cselekmény
valójában - ahogyan ezt Szántó Judit a
SZÍNHÁZ 1984/2. számában találóan
megállapította - valamiféle becketti -
pinteri senkiföldjén játszódik. Nem kí-
vánok itt még egyszer az előadás mél-
tatására visszatérni, csupán Bálint András
ragyogóan megformált Jackjéhez fűznék
néhány észrevételt.

S mindjárt pontosítanom is kell ma-
gamat: Bálint András játékában nem
annyira egy ragyogóan megformált figu-
ráról van szó, sokkal inkább, banális
kifejezéssel, egy életérzés megragadásá-
ról. Tudom, e kijelentésem merő kép-
telenségnek tűnik: a színész sosem dol-
gozhat dedukcióval, sosem haladhat az
általánosból az egyedi felé, abból leg-
feljebb színfalhasogatás sül ki. Bármilyen
életérzés, ami a szó jelentéséből
következően a szubjektív élmények és
tapasztalatok emocionális szintézise, csak
a szubjektum, a „rész", a hiteles
alkotóelemek felől építhető fel, különben
semmitmondásba vesznénk. Így igaz.
Ezzel bizonyára Bálint András is tisztában
van, hisz másként nem futna végig a hideg
a hátunkon - a humorától, ahogy ezt az
elmegyógyintézetbe (ideggyógyászati
„otthonba" ?) zárt negyven év körüli
angol urat megszólal-tatja.

De e megszólaltatáshoz valóban a figura
megragadása nyújtaná a kiinduló-pontot?
Vagyis valóban a szerep lélek-tani
analíziséből kell kiindulnia a színésznek ?
A kérdés ezúttal azért is helyénvaló, mert
a Storey-dramaturgia bár-mennyire is
operál a hétköznapok reáliáival,
lényegileg mégis az abszurd vonalához
kötődik, s ez különösen az általa igényelt
színészet tekintetében érvényes. Susan
Sontag írja, hogy a modern művészet
egyik fő ambíciója, hogy túljus-

son a pszichológián, minthogy a pszicho-
lógia sokkal inkább napi gyakorlatunk
problémáiban segít, ám nem ad választ a
lét alapvető, nagy kérdéseire. Hogy ez a
gondolat mennyire állja meg a helyét,
arról kár lenne e helyütt vitatkozni. Tény,
hogy az abszurd színház valóban egyfajta
kísérlet a pszichológiai nézőpont
meghaladására, s ezért aki vala-miféle
megreformált Sztanyiszlavszkij-
módszerrel próbálja megközelíteni e dara-
bokat, azaz a drámai figura felől, az
többnyire csődöt mond. Ráadásul Storey
„csapdát" is állít saját színészeinek,
amikor gondosan összegyűjti írói senki-
földjének reáliáit: bárki könnyen vélhet-
né, hogy e pontokon találkozik a mű a
valósággal. Holott nem; ha egyszer
abszurd, akkor nem vonatkoztatható
másképp a valóságra, mint az absztrakció
szintjén.

Mi az, amit Bálint András oly lebi-
lincselően tud ebben a „műfajban", mint
kevesen? Mi az, ami olyan magabiztossá
teszi, hogy nem kell bíbelődnie a figura
lélektani kidolgozásával? Nem egyéb,
mint hogy jó ösztönnel - vagy akár
tudatosan rátalál azokra a valóságos
konkrétumokra, melyekből a mű absztrakt
logikája kibontható. A Storey-féle
elmegyógyintézet is a „kizökkent idő"

világának egyik látlelete. A színész nem
fordulhat máshova, mint saját élet-
tapasztalatához, s ha csak töredékeket-
morzsákat tud felhozni saját élményeiből,
melyek a storeyi világképpel egybe-
csengenek, akkor megtalálhatja az „ab-
szurd" színészet kulcsát: saját személyes
valóságának azt a belső elmozdítását,
valamiféle „eltolását", ami a képtelenséget
mint drámai rendszerező elvet hitelesíti.

A hős pszichológiája itt darabjaira tört
(mellékes körülmény, hogy az író ezt
egyébként „megindokolja", azzal, hogy
elmegyógyintézetbe helyezi a cse-
lekményt), ám nem a kórtani diagnózis a
lényeges, hanem a drámai. És a dráma a
meglelt konkrétumokból táplálkozik. A
személyes tapasztalatból, az önmegfi-
gyelésből. E mozaikok kinagyításából.
Innen nézve már ismerős az abszurditás
világa. S viszonylag könnyen - de ha nem
is könnyen, mindenképp hitelesen

fölépíthető a figura is: karakteres fej-
tartás, groteszkül méltóságteljes gesztiku-
láció, hidegvérrel leplezett szenvedélyes
hanglejtés - és még ecsetelhetném Bálint
Jackjének vonásait, járását, megtor-
panását, üveges nézését, szeme kis villa-
násait, ujjai vibrálását stb. stb. A lényeg


