
arcok és maszkok

leír, a másikban pedig nem irányoz elő,
Horvainál szabadon elrendeződnek a
ciklus bármely drámájában. Igy például a
Vígszínház előadásában nem volt via-
szosvászonnal bevont dívány, amint a
szerzői utasítás diktálja a Ványa b á c s i IV,
felvonásában, de ugyanez az elhasznált,
rugókig elrongyolt bútordarab felbukkant
a Platonovban. A hinta az ingatagság,
bizonytalanság és felszínesség szín-padi
szimbóluma a Ványa bácsi I. fel-vonásából
árkerült a Sirály és a Csereszn y é s k e r t

díszletébe,
A magyar rendező előadásai mentesek

minden illúziótól, de valami rejtett líraiság
sejlik fel bennük. Ez abból táplálkozik,
hogy a rendező érti az író kettős
viszonyulását hőseihez; tudatosította az
idő szerepét is a hősök. elbírálásában: a.
történelmet utolérni képtelen, társa-
dalmilag elesett csehovi hősöknek meg-
van a maguk valóságértéke, Az idők szele
elsodorta őket, de mégis, a kultúra
hordozói voltak, mind a szó szűkebb, mind
tágabb értelmében. A kultúrának, amely
mint a tudás tárháza hagyományozódik
egyik generációról a másikra, s amibe
belefoglaltatik az emberek egy-mással
való kapcsolatának kultúrája csakúgy,
mint a tisztességről, méltóság-

nagylelkűségről, jó szándékú önzet-
lenségről alkotott elképzeléseink. Horvai
értelmezése szerint. a konkrét társa-dalmi
gyakorlatban tehetetlen hősöket kemény
próbáknak vetik alá a. történelem
változásai, de mint etikai példaképekre,
mint a szépség átérzőire és terjesztőire
szükség van rájuk. (Tyeatr, 1985. 2.)
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C s á k Z s u z s a s z e r e p e i

Andonis Doriadis Különös délután című
darabjának harmincas szériájából több
mint húsz előadást láttam a veszprémi
játékszínben. Már az is hosszas elemzést
érdemelne, hogy miért élt meg egy „új
baloldali" darab ekkorka (kis)városban
ilyen nagy előadásszámot, s miként von-
zott magához pedagógusokat, katonákat,
hivatalnok-értelmiségieket, egyete-
mistákat és középiskolásokat, ám ezúttal
ez az előadás egy színésznő vázlatos
portréjának megrajzolásához kínál al-
kalmat.

Régről tudni, hogy Csák Zsuzsa érett,
figyelemire méltó, remek színésznő. Azzá
vált a Pinceszínházban a hatvanas-het-
venes években eltöltött hosszú idő alatt, a
Stúdió K. együttes Leonce és Léna, va-
lamint A balkon előadásain, rövid kecs-
keméti évadján, amikor például a

Szentivánésji álom Puckjaként vonta magára
a figyelmet. Jó iskolái voltak tehát, hiszen
Keleti István, Mezei Éva és Fodor Tamás
stúdiói számos színész- és rendező-
egyéniséget neveltek fel. Az amatőr-
mozgalomban talán. még Paál István kör-
nyezetéből került ki hasonlóan sok és
sajátos arculatú ,,nem profi." a hivatásos
életbe.

Csák Zsuzsa Nő-figurája a Különös
délutánban a Stúdió K.-nál játszott
szerepeihez, illetve Confortes Kecskeméten
be-mutatott Maratonjának fontos epizód-
alakjához hasonlítható, Tömöry Péter
komolyan vette a görög emigráns szer-
zőnek a hatvanas évek végén Franciaor-
szágban írt művét, s két intenzív külső és
belső munkához szokott színészt vá-
lasztott partnerül (hozzájuk egyenrangú
résztvevőként társult a rendezői
mondanivalót egy némaszerepben megtes-
tesítő Kiss T. István is),

A darab szerint egy diktatorikus ország
nemzeti ünnepén két magányos ember
találkozik a kormányzó palotája előtti,
fegyveressel őrzött parkban, közel az
állomáshoz és a temetőhöz. A fiatal
csavargó férfi némasági fogadalmát- meg-
szegve kapcsolatot akar teremteni
valakivel, kezdetben ügy tűnik, mindegy,
hogy kivel. Fáradt arcú, csupa ideg, hir-
telen fonnyadt asszonnyal kezd ki, ha

másért nem, hát magányát és hajdani naiv
társadalmi eszméit elmondva feloldozódni,
hiszen a nézők háta mögötti
kormányzósági palota zászlórúdjára egy
volt forradalmár, ,,másként gondolkodó"
ismerősét húzták fel. Gyilkosság történt, s
ösztönösen keresi, ki, kik okozták a
tragédiát, s milyen előzményei lehettek
ennek, A Nő elmenekült az ott-honából, s
most fáradtan ül egy padon, rálát a
zászlórúdra. Kezdetben csak magára
figyelve, szórakozottan válaszolgat a
narkomán csavargó asszonyi hiúságot
sértő provokációira, mígnem kiderül - s e
pillanattól számára is téttel bíró játszmává
válik a véletlen találkozás -, hogy a
gondolatait lekötő halotthoz mind-
kettejüknek közük volt. Az asszony, a
kormányzó felesége, egyetemi éveinek
szerelmére-szeretőjére, a csavargó hajdani,
számára még közömbös, meg nem értett:
ismerősére emlékezik, s addig bi-
zonygatják, hogy egyiküknek se volt köze
a szörnyű halálhoz, addig Fecseg-nek és
ködösítenek, beszélnek az élet közömbös
dolgairól, amíg egymás előtt is
lelepleződnek: közvetetten ők is okozói a
férfi halálának. És szembesülniük kell
múltjukkal, a soha meg nem fogalmazott,
mégis megragadott eszmékért cserébe
elfogadott jóléttel és neurózissal, a világra,
a kiszolgáltatottságra és a szenvedésekre
érzékeny, mégis felelőtlen semittevéssel.

Csák Zsuzsának két kulcsjelenete vart. A
játékidő első harmada azzal zárul, hogy az
asszony menekülni akar a Férfitól, akitől
már megtudta, ami a tények szintjén
megtudható, de maga még nem tárulkozott
fel. A csavargó könyörgő--agresszív
monológja végén elegáns táskájából a Nő
előkap egy névkártyát, hogy átadja
válaszul egy pszichiáterét. Ez a jelenet
sorsának a párialelkű Férfi sorsával való
összefonódása. Az ujjpercek ideges
mozdulatai, a félig nyitott tenyérből
lecsöppenő izzadság, az előre-mutató két
ujj között zizegve remegő papírdarab, a

rekedtes, mélyről felszakadó,
vakkantásszerű rövid mondat mind-mind a
megváltozott viszony jele, s a két szereplő
mögött a falra úgy vetül a csavargó arca
előtt remegő kéz árnya, mintha letakarná a
Férfi fejét - hogy aztán megjelenjen a
katonás parkőr, és mozgásával végleg
köréjük határolja a teret, A Nő ebben a
pillanatban leplezte le magát.

A másik, a darab végi jelenet még
egyértelműbben megvilágosító. A kor-
mányzóné riadtan és hisztérikusan, mégis
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Kérdés: honnan ért ehhez Csák Zsuzsa?
Honnan meríti a bátorságot és az erőt
ahhoz, hogy a színészi játék létterének
pereméig merészkedjen? Honnan van az a
belső biztonsága, amely a harminchét éves
színésznőt a pályán tartja, amikor ez a
pálya eddig korántsem nyújtotta azokat a
lehetőségeket, amelyek pályatársnőinek
megadattak ? Miért nem vágyik
népszerűségre és a hétköz-napokat is
átszövő csillogásra, hiszen visszavonultan
és távolságtartóan éli napjait.

Az évad másik fontos szereplehetőségét
Csák Zsuzsa Bulgakov darabjában kapta. A
nagyszínházi körülmények között e
játékban jobban volt követhető az, hogy
milyen áttételeken keresztül formálja meg
szerepét. Az Iván, a rettentő-ben neki is,
mint a legtöbb szereplőnek, kettős szerep
jutott. Tömöry revüszerű előadást hozott
létre, amelyben minden színésznek egy
személyiség két lehetséges végletét kellett
megvalósítania, két történelmi korban.
Csák Zsuzsa a keretjátékban kapott
kulcsszerepet, Zinaida Mihajlovna,
Tyimofejev feltaláló feleségéét, míg a cári
udvarban az eredeti műben nem szereplő
bajadér volt.

Első feltűnésekor már egyértelmű, hogy
férje álmában jelenik meg mint könnyű
fejű, ám annál nehezebb altestű színésznő,
aki nagyvérű, becsvágyó asszonyiságát éli
ki. Kurtán-furcsán hagy-ja magára a férjét,
hogy karrierjéért a kezdő és nőcsábász
filmrendezővel a Kaukázusba utazzon. A
férj álmában fenyegető lehetőségként él a
házasságtörés (és a magánéletbeli
ellehetetlenülés), amely a megszállott
munka „bére" - s a házasság lehetséges
felbomlása utáni törvényszerű
folyamatokat kell Csák Zsuzsának
eljátszania.

Csák szereplehetősége szűk pályán
mozoghat, s könnyen válhatna - hiszen a
férj rezonőrje - az előadás buktatójává.
Nem könnyű elkerülni ezt, hiszen a polgári
színjátszás patronjait szándékosan

karikírozó színdarabfelfogásban papír-
figura lehetne a cselekedeteinek mozgatóit
fel nem táró asszony. Még a második,
álombeli jelenetben is ez a veszély fenye-
get. A szeretőjében és lehetőségeiben
csalódott asszony visszatérése a családi
otthonba - vígjátéki közhely. De a ne-
vettető helyzetben Csák riadtsága meg-
hökkenti a nézőt, hogy aztán az Iván cárral
rögtönzött játék - míg a szerető azt
darabparódiának hiszi, s úgy is reagálja le -
az irreálissal való találkozás félelmét s ezen
érzés olcsó eltitkolását egyszerre megoldó
praktika, kesernyés fricska legyen. Csak
ilyen előkészület után valósulhat meg,
hogy Zinaida Mihajlovna a cár udvarában
leplekbe burkolt bajadér-ként könnyű
táncot lejtsen a trón körül, majd a csak
önmagára figyelő, életlehetőségeit
kényszerűen elfogadó, akarat nélküli ember
mutatványát produkálja. De ő lesz az, aki
észreveszi, hogy a cár nem cár, hanem
valaki más - és az erotikus, kifinomult tánc
vonaglássá, majd ijesztő-döbbent
meneküléssé változik, a környezetének
megfelelni akaró, teljesítménykényszeres
hős pedig összecsuklik.

Ez a kiszolgáltatottságára rádöbbenő, a
körülmények kényszerítő hatását meg-
tapasztaló, mégis élni akaró színésznő-
bajadér (aki az álomtechnika miatt egy
személyiség lesz) az, aki a feltaláló álma
befejeződésével, a darab végén megjelenik,
és fáradtan, életuntan tenni-venni kezd a
sátáni történelmet álmodó férj oldalán, mit
sem sejtve álomszerepéről a zsúfolt
társbérletben, a húszas-harmincas évek
Moszkvájának minden nőiességtől, polgári
asszonyi ábrándtól, színésznői sikertől
elzárva.

Csák Zsuzsa a Különös délután Nőjének
szerepéhez hasonló - de hagyományosabb
eszközökkel, technikával dolgozott:
ameddig lehetett, figurájának alaktalan-
ságát s alig rezdülő belső indulatait
hangsúlyozta, hogy aztán a kényszer-pálya
törvényeinek engedelmeskedve le-szűkítse
a szerepmegoldást, majd intenzív
személyiségjegyekkel hirtelen meg-
formálva hitelesítse a szerepet, s a nézővel
rokonná tett figurát kiteljesítse.

Ha össze kellene foglalnom mindazt,
ami Csák Zsuzsa színészetét jellemzi, a
legmeghatározóbb jegyekként a tudatos
közönség-színész kontaktustartást, a ki-
érlelt és egyénített hangképzést, beszéd-
módot és mozgást, a kollektivitás teljes
felvállalását és a precíz, többnyire mikro-
jelenetekig kidolgozott jellemábrázolást
említeném.

idegtépő józansággal mondja el, miként
zajlott le a hatalmat képviselő férje és a
hatalom ellen csak magatartásával - s nem
tettekkel! - fellépő szerelme bör-
töncellabeli szellemi-fizikai párbaja s a
darab valódi főszereplőjének, Pavlosnak
brutális megkínzása. A viaskodásban a
férj bukik el, s bár elengedi a foglyot, a
férfiasságában meggyalázott Pavlos fel-
akasztja magát a zászlórúdra a mediterrán
fényű hirtelen hajnalon. A szenvtelenül-
letargikusan induló monológban ha-
marosan önálló életre kelnek Csák Zsuzsa
ujjai: pattognak, minta ritka eső a lapos
athéni háztetőkön, csikorognak a padon,
mint elektromos sokk alatt a fogak,
dobognak, mint a padlásszobában járók
léptei. Majd a maszkos arc jobb szeme
élni kezd, a jobb szájszögletből
szertefutnak és ránganak a ráncok, le, az
állkapcson keresztül a nyakig, majd a bal
arc és a mellkas, hogy végül számtalan kis
mozdulat egyetlen görcsbe csomózza a
megszépülő női testet.

Különös volt az egymás utáni előadások
belső fejlődése. A kezdeti percekben,
amikor látszólag dramaturgiai fejlemé-
nyek nélkül fut az „üres" szöveg, a két
színész a nézők bevonására koncentrált.
Abban a pillanatban, amikor létrejött a
kontaktus - ez mindig más-más szöveg-
részeknél következett be -, sem Csák, sem
Borbiczki már nem a nézőkkel törődött,
hanem egymással kezdtek játszani.
Fiatalok, katonák, hivatalnokok a
csavargó megnyilvánulóbb, mókásabb
személyiségjegyeire voltak érzékenyeb-
bek, s ilyenkor Borbiczkire hárult a Nő
indukálása, míg egyetemista, értelmiségi
közönségnél Csák Zsuzsa kapta a Férfi
szereplehetőségeinek beindítását. S elő-
adásról előadásra hol a Férfi, hol a Nő
volt az, aki a közönséggel való kontak-
tustartást abbahagyva kezdte partnerét
játékba vinni. Néhány előadás kivételével
irányítani tudták közönségüket, gya-
nítható, mindehhez éppen a korábbi szín-
játszási tapasztalataikat használták fel.


