
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



azonban, véleményem szerint, nem ebben
keresendő, hanem abban, hogy a színész
felfedezi azt a lelki technikát, amit jobb
híján belső elmozdulásnak neveztem, s
így összehasonlíthatatlanul izgalmasabb
lesz, mintha kimerítő patológiai leírást
adna a figuráról.

„Szvoboda vagyok"

Szép Ernőt is úgy szokás manapság újra
felfedezni, mint az abszurd egyik elő-
futárát, s ebben van is több-kevesebb
igazság; a Pesti Színházban, ahol az író
két. korai keltezésű egyfelvonásosa került
színre, mégsem ezt tették, s így ha a két
egyfelvonásos közül a Május címűre,
benne Reviczky Gábor alakítására most
visszatérek (a bemutatóról a SZÍNHÁZ
1984/2, számában már jelent meg mélta-
tás), akkor ezzel nem az „abszurd" szí-
nészet fentebb említett paradoxonjait
kívánom tovább boncolgatni. S mégis
mélyebb értelmű rokonságot vélek fel-
fedezni a két alakítás, Bálinté és Re-
viczkyé között. A rokonság nem külső
jegyekben, nem az eszközökben, nem az
ízlésvilágban vagy ehhez hasonlókban
látható, hanem úgy tűnik -- legalábbis a
nézőtérről - , hogy a szerep, a feladat tétje
lehetett hasonló. Reviczky színészi
trouvaille-ja nem valamiféle látványos
bravúr, nem mutatós öntetszelgés, a titok,
amibe beavat impozáns szakmai tudás
mellett szakmán túli: a személyiség
„kulisszái" mögé enged bepillantást.

Első hallásra még maga a szereposztás
is képtelennek tűnik, Szép Ernő öngyil-
kosjelöltje, aki a Városligetben fel akarja
kötni magát egy fára, ezzel megzavarva
egy fiatal pár szerelmi jelenetét, mi-
közben a szerelmesek is megzavarják az ő
jelenetét, mindenképp idősebb a fiatalabb
korosztályhoz tartozó színésznél,
Szövegszerűen el is hangzik: elmúlt
ötvenegy éves. Reviczkynek eszébe se jut,
hogy átmaszkírozza magát, hogy
illuzionista trükkel pótolja a disszonan-
ciát, amiről egyébként. épp az ő alakítása
ékesen bebizonyítja, hogy nem is fontos.
Hogy mivel bizonyítja be? Nevezetesen,
hogy felfedezi : Szép Ernő lehet abszurd,
lehet realista, lehet rajta bármilyen címke,
és kimutathatók művében bármilyen
hatások, elsősorban mindig legendát ír.
Ezúttal: az örökös pesti ön-gyilkos
legendáját, aki már tíz esztendeje azzal
foglalkozik, hogy végezzen magával, de
állandóan közbejön valami. Hol kihúzzák
a Dunából, hol levágják a kötélről, hol
meg egy Tóth Manci szerű városligeti
leány rábeszéli , hogy inkább tér-

jen vissza az életbe. Reviczky ezt a legen-
dát hallja meg az öngyilkos szerepéből.

Ha nem hallaná meg, akkor nyilván a
karaktert olvasná ki belőle. Egy élet-unt
pesti polgár figuráját, aki próbált ezt is,
azt is, belefásult , tengődik, már-már
sajnálja, hogy nem viszik el a front-ra,
mert túl idős (!) hozzá, végül fel akarja
kötni magát. Ila a színész ezen kezdene
töprengeni, úgy hosszan bajlódhatna a
maszkirozással, hogy elhitesse magáról:
ő ez az alak. S tegyük fel, ránézésre el is
hihetné, akkor is hajban lenne a figura
lélektani motiválásával. Tudniillik Szép
Ernő ebben ugyan-csak nagyvonalú, azaz
szinte semmit sem árul el hősérő l,
jószerivel a dráma mellékszereplőinél is
kevesebbet. Ot a legenda érdekli. Erre
utal a szokatlanul hoszszan exponált
játék: a legkülönbözőbb ligeti figurák, a
gyufaárus fiútól a cipősuvickolón és a
handlén át a perecesig, mind elmondják,
mennyire kilátástalan

az élet. Az igazi Szép Ernő-i kulcs a
szerephez azonban nem e dramaturgiai
fölvezetésben rejlik, hanem egy kis ár-
tatlan szójátékban. A leány, aki vissza-
csalja az öngyilkost az életbe, hosszan
faggatja a férfit, milyen névre hallgat, aki
hosszas kéretés után kiböki: „Szvoboda
vagyok." Mire a leány: „Mi az? Mondja,
mi az: Szvoboda?" Az öngyilkos: „Egy
szó. Egy név." Szép Ernő nem „fejti
meg", de úgy fogalmaz, h o g y közben
eljátszik a szó jelentésével: „szvoboda"

annyi mint szabadság.
Ez persze nem rejtett politikai prog-

ram. Szvobodának valóban a szabadság
hiányzik, ezért akar öngyilkos lenni, de
ez esetben ez elsősorban légszomjat je-
lent. Nem leli a helyét a világban. Nem
azért, mert épp világháború van, rossz
gazdasági helyzet, ilyen vagy olyan poli-
tikai éra. Pontosabban, azt hiszi, hogy
nem azért. Szép Ernő jó érzékkel szövi
bele a valóságot a legendába, de azért

Jack: Bálint András (Kőmíves Sándorral) (lklády László felv,)

Az öngyilkos: Reviczky Gábor (Eszenyi Enikővel) (MTI-fotó - Ilovszky Béla felv.)



megmarad legendaírónak. S így jó: ez az
ő poézise. Legendát sző, s abból a pesti
bulvár profán mitológiája kerekedik ki.
Legalábbis Reviczky gesztusaiban.
Ennek a Szép Ernő-bemutatónak író és
színész különös egymásra találása
kölcsönöz jelentőséget. Reviczky erő-sen
és igen karakteresen gesztikulál. És
minden mozdulatában ott a fájdalom:
mintha a puszta lét szomorúságát akarná
kifejezni. Akárha maga Szép Ernő ál-
modta volna a színpadra. Ugyanazzal a
gesztussal tud az élet szeretetéről vallani
és az elmúlás után sóvárogni. A
halálvágyban is a maga életét éli. A figu-
rának - mind a Szép Ernő-i, mind a
Reviczky-féle figurának - ez az igazi
motivációja. Több pszichologizálás nem
is kell hozzá. A Városliget is csak keret,
akár a René Clair-filmekben a pittoreszk
Montmartre. A tragikum, amit Reviczky
a színpadra hoz, maradéktalanul hiteles :
a gesztusaiba van beleírva. S ez a
legszemélyesebben önmaga.

Káráló boldogság

Egy kis epizód a pécsi Cigánykerékből,
Szakcsi-Lakatos Béla és Csemer Géza új
musicaljéből, amely egy cigányok lak-ta
bérház lebontása ürügyén a cigány-
kérdés legégetőbb pontjait érinti, zenés-
táncos habitusban. Nem kívánok itt most
se a mű, se az előadás elemzésében
elmélyedni, a produkciónak kétségkívül
megvannak a maga erényei és hibái, ám
úgy tűnik, a színház nem is akart
mélyebbre hatolni a kínálkozó

operettes megközelítésnél: itt minden
csak imitáció, minden csak kvázi-valóság,
akár professzionalista módon az, akár
ügyetlenül. A színészek úgy tesznek,
mintha cigányok lennének, miközben
nem azok, tehát produkálják magukat, s
lehet, hogy ezalatt abban a hitben
ringatják magukat, hogy a társadalom
lelkiismeretét ébresztgetik a felvetett sú-
lyos kérdésekkel, ezzel szemben a kö-
zönség arra figyel, hogyan sikerül pro-
dukálniuk magukat, s elandalodik az itt-
ott nyilván kissé vadócnak tűnő
(„naturalista") cigányromantikán. Aki
meghökkentően igazi: Koszta Gabriella.
Néhány perce van, pontosabban kétszer
néhány perce. Két alkalommal betol to-
lókocsiban egy járásképtelen öregasz-
szonyt, s már el is hagyja a színpadot.

Bizonyos összefüggésben azt mondhat-
nám, épp az ellenkező színészi utat vá-
lasztja, mint fentebb kiemelt két kollé-
gája, de az ellenkező úton többé-kevésbé
ugyanoda jut: ez a Babus, akit játszik, ez
a sarki kocsmák világából alighanem
sokaknak ismerős figura attól lesz spe-
ciális és érdekes, hogy a színész valami
személyeset tud vele elmondani. Am
Koszta jó érzékkel tapint rá, hogy eb-ben
az epizódban nincs más reális színészi
lehetőség, csakis a karakterizálás. A
figura aprólékos végiggondolása és ki-
dolgozása nélkül legfeljebb ő is produ-
kálhatná magát, s mivel se zenés, se tán-
cos betétszáma nincs, csupán pár, dra-
maturgiai funkcióját tekintve tizedrangú
mondata, szépen elsüllyedhetne az álta-

János cigányimitálásban. De neki eszébe
se jut a látszatok hajszolása. Koszta ala-
kítása mélyén is paradoxon rejlik: attól
lesz színészileg-emberileg igazi, hogy nem
akar a szerep szerint igazi lenni. Azaz
eleve lemond róla, hogy megjátszsza az
„igazi" cigányasszonyt, amikor nem az.
Ehelyett inkább a megjelenítendő figura
valóságos motívumaira, a sorsára kíváncsi.

És a maga módján megfejti ezt a sorsot.
Egy elnyűtt imakönyvet cipel magával,
egy szatyrot, benne mindenféle kacattal,
egy üveg pálinkát, amibe időn-ként
belekortyol vagy inkább belekortyolna,
mert a fejét egyfolytában rázza, keze
remeg, az üveg sehogy se akar a szájához
találni, a lé mellécsurog, ezt is megszokta
már, megáll a tolókocsival a bérház
kapujánál, feltartóztathatatlanul ömlik
belőle a szó, a kárálás, a mai világ, a mai
fiatalok, a mai erkölcsök mániákus
csepülése, közben otthonosan a
szemeteskukákra ül, mint aki itt szokott
guberálni. Egy szánalmas élet. A néző-
téren végigfut a nevetés, de a mulatságba
üröm vegyül. Talán néhány perc
szociológia - az operettben? Nem egészen
erről van szó. Koszta „igazisága" nem
szociológiai, hanem művészi. A jól
kitalált, gondosan megformált karakter a
sok „naturális" kellék ellenére se a nyers
valóságot hozza a színpadra. Csupán a
szituációt teremti meg. A színésznek szük-
sége van erre a figurára, hogy találkoz-
hasson, szembesülhessen vele. 0 , Koszta
Gabriella, személyesen.

Ez a belső konfrontáció a kis epizód
lelke. A színész behoz a színpadra egy
ismerős, szánalmas közhelyfigurát, akit az
alkohol nyomorba döntött. Es meg-
mutatja benne a szenvedést. Ami mind-
végig komikum. A szája szélén lecsurgó
pálinka, a bibliai átokként szórt állító
mondatok, miközben remegő fejével
egyfolytában nemet ráz - mindez lehetne
olcsó vicc is. Ha nem sütne e kétes korú,
lepusztult kocsmatöltelékből a boldogság.
Az, hogy a szenvedélyes kárálás igaz
örömet jelent neki. Ettől az örömtől lesz
torokszorító a magánya az elesettsége.
Ennek megmutatása a legnemesebb
színészi humor, ami az igazi humánum
könnycseppjével itatja át ezt az alvilági
létet. Nem részvét, mert Koszta játékától
távol áll mindennemű szentimentalizmus;
inkább a színész cselekvő szeretete az
ábrázolt figura iránt, ami pedig - túl az
imitáción - csak úgy lehetséges, ha néhány
színpadi perc erejéig is teljes önmagát
adja.

Babus: Koszta Gabriella (Tér István felv.)


