
világszínház
zi, hogy alakja hazudik. És milyen pom-
pás, ahogyan később, amikor már a harc
állása így kívánja, a valóságot közli
egészségi állapotára vonatkozóan; és
ahogyan röviden kiejtett szavakkal, inkább
csak tagadó, gyors fejrázással válaszolja
Kurt kérdéseire, hogy a másik két közlés
sem volt igaz. Ezt a két jelenetet azért
emeltük ki ebből a tökéletes alakításból,
hogy érzékeltessük, ez a ki-váló színész
egyáltalán nem köti össze külön, csak a
nézőknek szóló jelekkel ezt a két jelenetet;
és hogy valamiképp éreztessük, éppen
ezzel jellemzi igen nagy mélységekig a
Kapitány „vámpírtermészetét", harcának
kíméletlenségét és a harcban való taktikai
jártassága tökéletességét.

A Svéd Királyi Drámai Színház elő-
adásának nem volt egyetlen laza vagy nem
abszolút tökéletes átéltséggel meg-jelenő
pillanata sem. A színészek maradéktalanul
és minden pillanatban átélték alakjaikat. S
ez kétségkívül szokatlan a magyar
nézőknek. Nálunk igen sok az olyan
előadás vagy azon belül egy-egy alakítás,
amelynek során az alakot csak részben élik
át. Más részletekben az adott alakot játszó
színész a nézőkkel közvetlenül közöl
jelentéseket alakjáról; olyanokat,
amelyeket a partner által játszott alaknak
nem szabad észrevennie. Például azt, hogy
alakja most hazudik. Az előadások és/vagy
az alakítások ezáltal kétségkívül „több
csatornások", tán színesebbek, de ugyan-
akkor egyszerűbbek is. Hiszen nem kell
teljesen átélni és ezért nem kell minden
pillanatra vonatkozóan megkeresni a
próbákon, majd az előadáson fel- és
megmutatni a karakterhez illő, annak
megfelelő magatartásjegyeket, gesztuso-
kat, hanghordozást. Elég csak az adott
részlet jelentését közölni. A közönséggel
közvetlenül - a partner által játszott alak
kihagyásával - jelentéseket közlő színészi
megoldások esetében inkább a színész
kerül előtérbe és kevésbé alak-ja; s az ő
tehetségére-teljesítményére figyelünk.
Ezért minden egyes, a legkisebb szerepet
is tökéletes és minden részletben
megvalósuló átéltséggel meg-formáló
előadásoktól lényegében elszoktunk. A mi
előadásaink megoldásai a színészi tehetség
és/vagy csillogás meg-mutatása mellett
véleményeket, ítéleteket vagy
életjelenségeket közölnek, de néha - ezek
a nézőknek közvetlenül szóló jelentések -
megismétlik a z alak helyzetének
ismérveit. A néző az alak helyzetéből és
szavaiból rendszerint tud-

ja, hogy az alak most képmutató vagy
hazudik stb., s ha ebben az esetben a szí-
nész ezt külön a tudtára is adja a köz-
vetlenül és csak neki szóló jelentések-kel,
a jelentés, az ismérv megkétszereződik.
Nálunk talán a színészi játékosságot is ez
a fajta megoldás jelenti.

A Svéd Királyi Drámai Színház színé-
szeinek játékossága az alak tökéletes át-
éltségből való megformálását jelenti, s így
az alak karakteréből ered vagy ah-hoz
tartozik. A színpad minden eleme között
ezen a réven jön létre tökéletes összhang.
Az ő összhangjuk nem jellemezhető a mi
divatos szavunkkal, ez nem
„csapatmunka". A „csapatmunka" a mi
gyakorlatunkban azt jelenti, hogy minden
színész úgy játszik, miszerint
megoldásának minden eleme az előadás
,közlését", „üzenetét" hordozza, avagy
abból egy-egy részletet. Számunkra ez a
határozottan és külön megjelenő üzenet,
mondanivaló jelenti talán a szín-házat is,
míg a másikfajta általában csak
drámainterpretációnak minősül. A svédek
gyakorlatában a „csapatmunka" arra
vonatkozik, hogy a színészi megoldások
mindegyike a színpadi műalkotásban
megjelenő életnek a részévé váljon, és
mint színpadi műalkotásbeli élet legyen
összeépült és összehangolt. Nálunk a
színész gyakran nem az alakja által a
műbeli életben elfoglalt helyével,
jellemével és így kialakuló jelentésekkel
közöl; a svédeknél - ebben az előadásban
- az alak átéltséggel való megformálásával
a műbeli jellem és helyzet hordozza,
fejezi ki a maga mondanivaló-ját,
közlését. Ezáltal, ha önmagától - jó
értelemben értve - aktualizálódik vala-mi,
hát aktualizálódik; egyébként nem.
Nálunk nemcsak a megkettőzött jelen-
tések tartoznak a nézőknek közvetlenül
szóló jelentések közé, hanem azok a szí-
nészi vagy rendezői megoldások is,
amelyekkel ismét jó értelemben - ak-
tualizálják az adott művet.

Ha ez az előadás a magyar nézők és
kritikusok egy részének nem tetszett,
avagy esetleg unalmasnak találta, talán
éppen a mi színjátékstílusunktól való
különbözősége miatt érezte így. A szo-
katlan miatt. Mert azért ez az előadás ön-
magában egyáltalán nem volt sem unal-
mas, sem egyazon hőfokon lévő. Nem
azonos szinten folyt itt a gyűlölet és a
szerelem vezérelte harc; voltak itt csen-
desebb részletek, valamint magatartás-és
tempóváltások is. Csak egy volt mindig
egyazonos szinten : a tökéletes át-éltség és
az ezen a réven való közlés.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

A Tóték lasiban

Kevés exportálható drámánk közül a Tóték
a z , amely a Macskajátékkal karöltve
bejárta Európa és a világ színpadait.
Molnár Ferenc óta Örkény István az első
magyar drámaíró, akit jegyeznek
külföldön. A Tóték Romániában sem is-
meretlen. A bukaresti Nottara Színház
néhány éve vendégszerepelt vele nálunk,
idén pedig több városban is bemutatták.
(A temesvári előadásról lásd külön cik-
künket.)

Iasiban, a Vasile Alecsandri Nemzeti
Színházban - amelynek épületét ugyanaz a
Fellner és Helmer tervezte, mint a
temesvári színházét - magyar vendég-
rendező, Beke Sándor állította színpad-ra
Örkény István művét. Feladata nem volt
könnyű, hiszen ez a fajta groteszk stílus
meglehetősen ismeretlen a román
színházművészetben. Noha a huszadik
századi abszurd törekvéseket jól ismerik -
a román dráma mindig is kicsit a francia
szellem bűvkörében fejlődött -, és saját
drámaíróiktól sem idegen. (Paul Everac
műveit nálunk is játszották, és hogy
Caragiale humorának mélyén menynyi
abszurditás lapul, arra épp a Pesti Szín-ház
Farsang-előadása a példa.) Örkény
azonban a nyugat-európai abszurddal
szemben sajátosan magyar groteszket te-
remtett, amely elveti a világ a priori értel-
metlenségének elméletét. Az örkényi gro-
teszk mélységesen humanista: hisz az ér-
telmes emberi cselekvésben, az abszurd
helyzetek megváltoztathatóságában. A
„tudatossá téve gyógyítani" elv művé-
szetének kulcsfogalma: a világ abszurd
jelenségeivel az értelem gyógyító sugarát
helyezi szembe.

A Tóték tulajdonképpen az első hazai
groteszk drámánk. A darab úgy épül föl,
mint egy groteszk kálvária: a megalázás-
nak stációi vannak, amelyek során meg-
csúfolódnak az emberi személyiség és
szabadság alapvető jogai. Valójában olyan
kevés, amit a Tót-féle kisember akar: az
alváshoz, az ásításhoz, a nyújtózkodáshoz,
a kiegyenesedéshez való jog. Mindezt
azonban a kor nem teszi lehetővé számára.
Az isten háta mögötti falu idillikus
békéjébe, ebbe a háborútól távoli világba
érkezik meg Tóték kato-



na fiának parancsnoka, az Őrnagy. Meg-
érkezésével kezdetét veszi egy gyorsuló
ütemű, abszurdig fokozódó folyamat,
amelynek során a Tót család tökéletes
kiszolgálója és kiszolgáltatottja lesz az
idegbeteg Őrnagynak. A hatalom és a
mindenkori kisember jelképes konfliktu-
sában Tóték szükségszerű áldozatok. De
olyan áldozatok, akik elébe mennek saját
megaláztatásuknak, és rafinált módozatait
találják ki önnön kiszolgáltatottságuknak.
A Tóték stílusában érvénye-sül leginkább a
Jan Kott-i igazság: a groteszk
kegyetlenebb, mint a tragédia.

Beke Sándor korábbi jelentős rende-
zéseivel, a Monna Vannával, a

Lorenzaccióval, a Félkegyelművel

egyenértékű előadást hozott létre Iasiban.
Munkájának alappillérei a látvány és a

dinamika. A kicsit szürrealista díszletben -
And-

reea lovánescu munkája - húzódó zöld
mező az örkényi idill jelképe. Itt áll a
margóvágó, később a hintaló, és ide kerül
- az idill csúcspontjaként - a budi is. A
darabot keretező némajáték rendezői
víziójában egy fehér ruhás menyasszony -
a fiatalság, a szépség, az élet szimbóluma
- búcsúzik vőlegényétől. Ugyanez a
menyasszony a befejező képben gyász-
fátyolban térdel, miközben hatalmas re-
csegéssel összeomlanak a díszletfalak. Ez
a kissé tragikussá növesztett befejezés
erőltetett lenne megfelelő ellenpont nél-
kül. Az előadás két remek jelenete azon-
ban - az Őrnagy érkezése és távozása -
ellensúlyozza a vízió komorságát. Ezek az
operett-entrét és-finálét idéző jelenetek
kitűnően megkomponáltak. Az egész falu
jelen van az eseménynél, felvonul a
katonazenekar, és kivilágosodik a néző-

tér, ahonnan az Őrnagy érkezik. Először
az elegáns fehér ruhás, később a kopott,
sötét szemüveges igazi. A hatalmas, színes
kavalkád - gyerekek hancúroznak,
kendőket lobogtatnak - a távozáskor
megismétlődik. (A pandant-játékban ér-
kezéskor az őrnagy nem tudja pontosan,
kivel fog kezet, a távozásnál Tót játssza el
ugyanezt.) A látvány azonban nem lenne
teljes a zenei effektusok nélkül. Beke az
idill kifejezésére eredeti román órajátékot
talált a helybeli múzeumban. Ezt a
csengő-bongó harmóniát ellensúlyozza a
színpadon élőben megszólaló
katonazenekar. A zenének másutt is van
funkciója. (Tót például mintegy diadal-
menetben - operai bevonulással - hozza be
az új margóvágót.) Fontos szerepet kap a
zene azokban a hatásos élőképek-ben is,
amelyek a dobozolás őrült monotóniáját
szakítják meg. Ezek a kimerevített,
panoptikumszerű képek miközben
időmúlást jeleznek, felvillantják a kül-
világ életét: a leselkedő falut, a táncoló
Gizi Gézánét és a többieket. Ilyen hatásos
élőkép az első felvonás zárójelenete is,
amelyben az összeroskadtan alvó Tót
család szoborcsoportozata előtt a postás
felolvassa a végzetes táviratot fiuk
haláláról. ( Örkény drámaszerkesztésének
groteszk csavarja, hogy Tóték áldozata
ettől fogva hiábavaló és hasztalan!)

A hatásosan megkomponált látvány
összetevői a mozgások is, amelyek erő-
teljesen jellemzik ezt az előadást. Gizi
Gézáné hempergése a postással, Mariska
játéka a vasalóval, az őrnagy férfias
szökdelései vagy eszelős rohangálásai, Tót
lassú somfordálásai az ajtó felé vagy az
asztal alá, a család komikus éjszakai
kísértetjárása - csupa olyan játék, amely
egyenesen következik a darab szövegéből.
(Az egyik mozzanat sajátos görög-keleti
szokást rögzít: a postás a véletlenül földre
ömlő borral a halott fiú emlékének áldoz.)
Külön fordulópontokat képviselnek az
előadásban a megalázás fokról fokra
nehezedő stációi. Az első valójában még
kedélyes: Tótnak a szemébe kell húznia a
tűzoltósisakját, hogy tekintetével ne
zavarja az Őrnagyot. A továbbiak sem
nélkülözik a fekete hu-mort: a
„bokaharapás", a „szőrnagy" vádak nyelvi
játékát meglehetősen nehéz visszaadni
idegen nyelven. A román fordító,
Constantin Olariu megpróbálta őket
hasonló szójátékokkal helyettesíteni. A
megalázás csúcspontja Beke
értelmezésében - már tragikus: a nagy
családi tablóban Ágika sírva térdel az apja
előtt, aki mártírarccal tűri, hogy

A Tóték lasiban. Sergiu Tudose (Őrnagy), Dan Aciobanitei (Tót), Silvia Popa (Mariska) és Doina
Deleanu (Ágika)



Mariska a szájába tegye a csipogó zseb-
lámpát. Ebben a végletesen morbid szi-
tuációban a két nő először érzi meg, hogy
az emberi tűrőképességnek is van határa.
Ezután már logikusan következik a
befejezés - Tót lázadása szükség-szerű.
Tette éppannyira reális indíttatásában, mint
amennyire abszurd kivitelezésében: a
dobozoláshoz készített margóvágóval
darabolja föl az Őrnagyot.

Az Őrnagy jelképes figuráját sokan
sokféleképpen magyarázták: a háború, a
fasizmus, a terror, a világban elszabadult
őrület, a démonikus erők, az ősi rossz
modern megjelenítésének. Kétségtelen,
hogy a darab színpadi megvalósítása
nagymértékben függ az Őrnagy alakjának
értelmezésétől. Beke Sándor rendezésének
is ez az egyik sarkalatos pont-ja. Az
Őrnagy az ő elképzelésében és Sergiu
Tudose remek megformálásában kedélyes
gyilkos, aki a Tót családdal való
kapcsolatában rendkívül nyájas, kedves,
szívélyes. Ez az Őrnagy látszatra egy ki-
merült, pihenésre vágyó ember - nem
patologikus eset. Az őrültség hangsúlyo-
zása nélkül válik egyre félelmetesebbé,
gyilkos kedélyességével telepszik rá kör-
nyezetére és a világra. Felbillent egyen-
súlyáról és lappangó ösztöneiről csak a
lényéből sugárzó beteges vitalitás és fel-
fokozott vibrálás, a hirtelen váltások és
indokolatlan, gyors mozdulatok árulkod-
nak. Ezek a pillanatnyi hisztériák azonban
mosolyban oldódnak föl: az Őrnagy
valójában mindvégig rendkívül szere-
tetreméltóan viselkedik azokkal, akiket
megaláz. Ez a nyájas hóhérattitűd félel-
metesebb minden direkt eszelősségnél.
Sergiu Tudose hatalmas dinamikájú játéka
a szökellő tánclépésektől kezdve a pattogó
masírozásig pontosan megkoreografált.
Ennek a nagyformátumú színésznek az
alakításában az Őrnagy közép-kelet-európai
jelenséggé nő.

Ila Sergiu Tudose Őrnagyát a beteges
mozgékonyság és a veszélyes vibrálás
jellemzi, Dan Aciobánitei Tótja ezzel
szemben maga a megtestesült lomha jóság.
Ez a nagydarab, csaknem két méter magas,
vállas férfi már külső megjelenésében is
ideális Tót. A két ember méret-
különbségének komikumát így remekül
kiaknázza az előadás. Az Őrnagy ágas-
kodva-pipiskedve megy el Tót mellett,
gyakran fellép egy dobogóra, vagy alulról
les a tűzoltósisak alá. Dan Aciobánitei is
nagy mozgáskultúrájú színész. Mozdulatai
a második részre lelassulnak, szinte
félálomban kóvályog, járása elnehezül,
reflexei tompák, minden pillanat-

ban és minden helyzetben elalszik. Ami-
kor pedig ásít, már nem is emberi hangot
hallat, hanem elbődül, mint egy
megkínzott állat. Ez az egyszerű és egy-
ügyű, a vegetatív létezés szintjén élő Tót
sajátos értelmezése az örkényi kisember-
nek. Dan Aciobánitei a késői szerepátvé-
tel ellenére hibátlan alakítást nyújt.

Kevésbé erőteljesek a nőalakok meg-
formálói. Silvia Popa Mariska-alakításá-
ban csak az anyai aggódás dominál. Ez a
megviselt, elnyűtt kispolgári feleség
valójában nem is veszi észre, micsoda
roncsot csinált a férjéből. Doina Deleanu
Agikája erőltetetten kislányos, karikíro-
zottan éretlen és butácska. Pedig a két nő
fontos szerepet játszik Tót megtöretési
folyamatában. Az Őrnaggyal való
konfliktusaiban ők mindig a családfő
ellen foglalnak állást. Agika az Őrnagy
iránti rajongásból, Mariska pedig anyai
féltésből. Agika a felajánlkozásig jut el,
Tótné pedig aktív közreműködője lesz a
férje megaláztatásának.

A Vasile Alecsandri Nemzeti Színház
Tóték-előadásának egyik erőssége, hogy
a kisebb szerepekben is kitűnő művésze-
ket láthatunk, Dionisie Vitcu a végzet
szerepét is betöltő postása az előadás
egyik legjobb alakítása. Furcsa, kacsázó
járása pontosan kifejezi habókos esetlen-
ségét, szemüvege mögül pedig egy szelíd
shakespeare-i bolond bölcsessége su-
gárzik. Teofil Valcu Cipriani professzora
hiteles közép-európai jelenség: a józanul
gondolkozó értelmiségi, aki maga is
kényszerzubbonyban végzi. (Jelenete
pontos kidolgozottságával az előadás

egyik legjobb része.) Vitalitással és női-
séggel teli Mihaela Arsenescu-Werner
Gizi Gézánéja. Szenvtelenségével és visz-
szafogottságával sikerült eltalálnia a gro-
teszk hangvételt a Tomaji plébánost ját-
szó Florin Mirceának.

A Tóték premierje nagy siker volt Iasi-
ban. Ha szerzője már nem is, szellemi-
sége mindenképp jelen volt ezen az elő-
adáson. Örkény István írta 1969-ben a
darab számos európai és amerikai bemu-
tatója után: ,,... a Tóték nem egyértelműen
világsiker. De bizonyos tanulsággal
szolgál. Az egyik: az úgynevezett siker
nemcsak barátságokat lankaszt és
idegenít el, hanem általa maga a mű is
elidegenedik alkotójától. Akár egy fel-
nőtt sorba került gyerek. Ez az én késői
gyerekként született első színpadi művem
szintén felnőtt és önállósult. De az
emberi utódoktól különbözően, el is em-
bertelenedett. Kísértet lett. Folyton-foly-
vást visszatér, követelőzni, kijelölni, be-
folyásolni írói atyjának életét. Az író
minden munkájában igyekszik nagyon
pontosan körvonalazott gondolatokat el-
mondani. Ez a prózában többé-kevésbé
sikerült is. De íme a színpadról úgy ér-
keznek le hozzám a gondolatok, ahogyan
azt sohasem éreztem, sohasem akartam
elmondani. Ritkák az olyan tolmácsolá-
sok, mint a Tóték budapesti, marosvásár-
helyi vagy a helsinki tökéletesen átérzett
tolmácsolása volt."

Ha megérhette volna, bizonyosan ehhez
a vonulathoz sorolja a mostani romániai
bemutatót is.

Sergiu Tudose (őrnagy), Dan Aciobanitei (Tót) és Doina Deleanu (Ágika) a Tóték iasi-i előadásában


