
arcok és maszkok

a jó rendezővel mindig megérti magát. - A
filmrendezés sohasem csábította?

- Nem a film, hanem a színház a szak-
mám. Dolgoztam a tévének, de őszintén
szólva nem tetszett.

- Nézőként hova jár szívesen ?

- Moziba. Nagyon szeretem a filmet.
Fellini áll a legközelebb hozzám. Az írók
közül egy szerb, Danilo Kis volt az utóbbi
időben nagy hatással rám.

1985. február-március

Ui. Az interjú Harag György rendező
marosvásárhelyi lakásán készült, egy fehér
falú szobában, magas ablakokkal, sok
könyvvel. Arrafelé tartva elhaladtam a
Szentgyörgyi István Szín-művészeti
Intézet mellett, majd átvágtam egy
templom udvarán. Mindent vastag hóréteg
fedett, és én azzal a rossz érzéssel
tapostam bele, hogy lépteim be-szennyezik
ezt a makulátlanságot. A rendező nyugodt
mosollyal fogadott, egy-szerűen, őszintén.
A Cseresznyéskert színrevitelén töprengett.
Később találkoztam vele a színházban,
láttam, ahogy a Csehov-előadás különböző
megoldásait magyarázta.

Utoljára egy próbán láthattam. Így
szeretnék emlékezni rá. Egy szinte át-
tetszően sovány férfi, akinek csak a szeme
lobogott, mint két élő láng a színházterem
sötétjében.

A következő számaink tartalmából:

Mészáros Tamás:
A stílus - a színész?

Földes Anna:

Deficit '85

Bécsi Tamás:
A zsarnok és a megbocsájtó

Reményi József Tamás:

Megváltás nélkül

Pályi András:

A BITEF és környéke

Lengyel György: A

színházi ember

CSIZNER ILDIKÓ

Feketén vagy fehéren

Csernus Mariann a Várszínházban

Életöröm vagy örömtelen lét. Görcsös
ragaszkodás vagy józan túllépés. Eleven
erő vagy kínzó tehetetlenség. Társas
magány vagy egyedül vállalt közösségi
lét. Reménykedő újrakezdés vagy re-
ményvesztett folytatás. Végletes választási
lehetőségek, melyek között meg-annyi
kompromisszumos, kevésbé fehér vagy
fekete megoldás képzelhető el.

De Csernus Mariannt éppen ezek a
szélsőségek vonzhatták, amikor egy estére
egymás mellé társította két hasonló
élethelyzetet megélt nő személyes vallo-
mását. Simone de Beauvoir megtört
asszonyáét, akinek a naplója nemcsak egy
felbomló házasság, de egyben egy el-
rontott élet hiteles tanúsítványa is. Es Liv
Ullmannét, aki zsákutcába érve képes volt
irányt váltani, és egész addigi életének
hátat fordítani.

A tartalmi illeszkedés mellett a formai
rokonság is a párosítás mellett szólt,
hiszen mindketten visszaemlékeznek éle-
tük egy kisebb-nagyobb szakaszára.
Csakhogy míg Beauvoir Monique-ja csak
a tegnap történtekbe enged be-pillantani,
addig Ullmann madártávlatból szemlélve
pergeti vissza az emlékeit. Beauvoir
asszonya az időbeli közelség miatt
gyászos képet alkot önmagáról, míg
Ullmann túl rózsaszínben játszó optikával
dolgozik. Ennek az optikai csalásnak
műfaji oka van. Liv Ullmann minden
egyes sora személyes élményekből
táplálkozó önéletrajzi regény. Beauvoir
viszont - bizonyára saját élettapasz-
talataiból is merítve, de attól elszakítva -
egy szuverén emberi sorsról beszél ke-
gyetlenül kritikus hangon, kívülállóként.
A színésznőé a feladat, hogy a jellembeli
távolságtartás érdekében közelebb hozza
egymáshoz a két asszonyt: Monique
jelenében láttassa a jövő perspektívátlan-
ságát is, Liv emlékei közül pedig előhív-ja
a változás keserves képeit.

A megtört asszony

naplója alig több mint hat hónap esemé-
nyeiről mesél. Ez az idő kevés ahhoz,
hogy újra lehessen élni egy több évtized
alatt észrevétlenül félresiklott életet. Leg-

feljebb az újrakezdéshez elegendő. Vagy
az önpusztító folytatáshoz.

Simone de Beauvoir Monique-ja az
utóbbi megoldást választja: Mindent egy
tétre rak fel, és veszít. Régen volt családi
harmóniájának visszaállításáról álmodik,
és közben nem veszi észre, hogy a
felbomlás oka nem kizárólag a férje és
közéje álló harmadik. Így a „szükségem
van rád, és nem vagy itt" pillanatnyi
hiányérzetétől néhány hó-nap alatt eljut a
magány olyan fokára, melyben már egy
napot is nehéz túl-élni, nem a hátralevő
életet.

Csernus Mariann, a dramaturg, jó
érzékkel választja ki és vágja egymás
mellé azokat a naplórészleteket, melyek
mellett végighaladva nyomon követhető
az asszony teljes szétesése. Hosszabban
időzik a reménykedés napjainál, teret
engedve ezzel Monique minden illúzió-
jának. Hagyja, hogy önbizalma mellett
legalább ilyen erővel rajzolódjék ki
lágysága és idealizmusa is. E jellemvoná-
sok túlhangsúlyozása azért oly fontos,
mert az asszony egész múltja megideoló-
gizált ballépések sorozata, s e régi dönté-
sekhez való esztelen ragaszkodás már-már
életfilozófiává merevülve meghatározza
jövőbeni félrelépéseit is. Olyan
egyoldalúan, kizárólag a családjára, s azon
belül is elsősorban a férjére támaszkodva
építi fel mindennapjait, hogy
elfordulásakor nem tud semmibe ka-
paszkodni, képtelen „agyonütni az időt".
Tehetetlensége, kényelmessége, unatkozó
háztartásbeli élete annyira le-határolja a
gondolatait, hogy legfeljebb a mi lett volna,
ha hipotézisig képes el-jutni. S amikor az
elkésettség konstatálásával megnyugtatja
magát, tovább hajszolja a számára létező
egyetlen lehetőséget, a kiszolgálói
szerepkör meg-tartását.

A dramaturgiai hangsúlyok áthelye-
zésével kevesebb szerepet kap Monique
életében a külvilág. Nem a barátnői
tanácsok, a jó szándékú megjegyzések,
hanem saját illúziói terelik vakvágányra a
gondolatait. E lecsupaszítás következtében
nemcsak az asszony felelőssége
hatványozódik, de mindenfajta külső
kapcsolat hiányában magánya is erőtel-
jesebbé, elviselhetetlenebbé válik.

Csernus Mariann, a látványtervező,
ehhez az életformához illő súlyos bár-
sonyfüggönyökkel és a polgári jólétet
jelző bútordarabokkal vette körül az
asszonyt. Olyanokkal, melyek között
elegáns ruhába öltözve könnyű eltespedni.



Csernus Mariann, a színésznő, ilyen
kényelmes körülmények között kezdte
„végiglapozni" Monique naplójának ki-
emelt lapjait. Alaphangul egy olyan
monoton, hangsúlyozás nélküli beszédet
választott, ami a legérdektelenebb elő-
adásokat, a legközömbösebb történetek
tolmácsolását jellemzi. Eközben a szeme a
semmibe téved, az arca szinte rezzenés-
telen. A színésznő ezzel az előadásmód-
dal egyfelől érzelmi távolságtartást teremt
önmaga és a megformálandó alak között,
másfelől erőteljesebben emelheti ki a
felismerés fájdalmas pillanatait. E fádság
érdekében azonban a színésznő Monique
olyan lényeges jellemvonásairól mond le,
mint a már-már puhányságba hajló
lágysága„ határozatlansága, ideákat
kergető, beszűkült gondolkodása, s így az
indításnál saját dramaturgiai
elképzeléseivel kerül ellentmondásba.

Annál pontosabb az összeomlási fo-
lyamat ábrázolásában! „Agyonütni az
időt!" Ez az első olyan mondat, amit a
színésznő világgá kiált, érzékeltetve ezzel
a „harmadik" feltűnésével együtt járó
legnagyobb problémát. Mert Monique
sokáig fel sem méri az őt fenyegető
veszélyt, átmeneti állapotként próbálja
elfogadni a Noéllie és a férje közötti
viszonyt. Csak a felszabaduló időt sze-
retné valamiképpen eltölteni. Emlékei
közé menekül, régebbi kapcsolatának
felelevenítésével önigazolásra törekszik,
minden női gyarlóságát bevetve Noëllie
után kémkedik, és közben minduntalan
reménykedik.

Csernus Mariann felgyorsuló helyzet-
változtatásokkal, zavartságot leplező
cigarettázással, egy-egy pohár ital fel-
hajtásával jelzi, ahogy Monique tudatába
fokozatosan bevonul a le nem tagadható
harmadik. Első könnyeit még önmaga
előtt is szégyenli, eltakart arccal leplezi
gyengeségét.

Az első komolyabb csapást az elkép-
zeltnél is kegyetlenebb valóság látványa
jelenti a számára. Görcsbe ránduló kézzel,
az asztalon sokasodó üvegekkel, az
egymás után meggyújtott cigarettákkal és
egy-egy nyugtató tablettával reagálja le a
férjével és a Noëllie-vel való „titkos
találkozást". S e szembesüléstől kezdve
nyugalma szertefoszlik, Veszekszik, vá-
dol, megfáradt hangon a miértek után
kutat, hogy aztán egyre reményvesztet-
tebben kapaszkodjék a „hátha mégis
visszaáll a megszokott rend" egyre hal-
ványuló reményébe.

De rövid idő elteltével padlóra kerül.
Csernus Mariann a végletekig játssza ki

a magány okozta pánikhangulatot. Re-
megő kézzel tömködi magába és itallal
öblíti le a nyugtatókat, egyszerre két
cigarettát tart a szájában, a földön fet-
rengve, delíriumban menekül a világ elől.
S hogy ez nemcsak átmeneti állapot, azt a
férje távozása utáni teljes szét-esése
mutatja. Testi-lelki nyomorékként,
magába roskadva, félelemmel telve fo-
gadja el a nihilt.

Nem mozdulni - szuggerálja magát. S
talán már el is hiszi, hogy ez a termé-
szetes állapot»

Változások

egész sora Liv Ullmann önéletrajzi
regénye. Olyan történetek felelevenítése,
melyek a születésétől kezdve meghatá-
rozták az életét. Családi kapcsolatok,
szerelmek, a gyermeknevelés gondjai, a
színészi pálya sikerei és kudarcai kerültek
egymás mellé a memoár lapjain.

Csernus Mariann, aki egyébként a
regény fordítója is, úgy válogatott az
emlékképek között, hogy összeállítása
nyomán egy teljes élet körvonalazódjék.
Egy olyan asszonyi sors, ami a megtört
asszony kudarca mellé kerülve meg-
mutatja a másik irányt: a háztartási
alkalmazott mellett az emancipált nőt.
Kapaszkodókat állít egymás mellé, s
emlékkötelet fonva közéjük azt próbálja
bizonygatni, hogy mi minden átsegíthet a
válsághelyzeteken. Talán saját énjéből
kiindulva, talán Ullmann színésznői
varázslatának a hatására, talán a megtört
asszony kudarcának ellensúlyozásaként
központi szerepet szán a hivatásnak. A
regénybelinél is hang-súlyosabban szól
Ullmannról, a színész-nőről: a
pályakezdésről, színházi szerepekről,
meghatározó jelentőségű film-
forgatásokról s ehhez szorosan kapcso-
lódva olyan rendezőkről, akik változáso-
kat hoztak színészetében és magánéleté-
ben. A másik póluson emberi kapcsola-

tokat sorakoztat fel: a szülők, a nagy-
mama emlékét. Ezekből új erőt lehet
meríteni. Elmúlt szerelmeket, melyektől
többé vált, és melyek átalakult formában
végigkísérhetik az egész életét; Linnt, a
lányát, akinek a léte képes átértékelni az
elviselhetetlennek tűnő helyzeteket.

Racionalitás, higgadt, letisztult gon-
dolkodás jellemzi ezeket a kiragadott
részeket. A színésznő nem egyszerűen
csak élettörténetet közvetít, de élet-
szemléletet is. Amiről - bizonyára a bő-
ség zavarában - megfeledkezik, az a
jelen. Az önéletrajzi regény azon részei-
ről, melyekből kiderül, hogy Liv is képes
kiborulni, mérgelődni, időzavarban
szenvedni. A múltba merüléssel ugyanis
túlzottan egyoldalú portré készül: Liv
Ullmann, a mintanő, aki össze-
függéseiben, szinte kívülállóként tudja
értékelni az életét, s ezért végérvényesen
kiiktathatja a szótárából azt a szót, hogy
szenvedés.

De hogy Csernus Mariann mennyire
szereti Liv Ullmannt az nem pusztán a
kiválogatott részek hangulatából derül ki,
hanem abból is, hogy nincs szüksége
semmifajta jelzett vagy valóságos
segédeszközre, csupán egy székre, ahová
leül és mesél. Élettel tölti meg a szín-
padot! Már a megjelenésével is jellemez.
Nyoma sincs Monique elegancíájának és
kimértségének. Csupa mosolyú, csillogó
tekintetű, kontaktust kereső asszony-ként
érkezik, s mindvégig arra törek-szik,
hogy az egymásra figyelés kölcsönös
legyen. Alig hagyja el a széket, szinte
végig egy helyben marad, mégis vibrál
körülötte a levegő, majdhogy-nem
megelevenednek a felidézett alakok.

Csernus Mariann befelé forduló, töp-
rengő, emlékek között keresgélő hangon
indít, hogy aztán belelendülve a
mesélésbe elevenség és egyre nagyobb
izgalom uralja a beszédét. Csak Liv
életének egy-egy fájó változásánál vált

Csernus Mariann A megtört asszonyban



ritmust, hol nehezen előbukó szavakkal,
hol megemelt hanghordozással jelzi,
hogy még mindig nem tud érzelem-
nyilvánítás nélkül átsiklani a történte-
ken. Míg A megtört asszonynál meg-
választott alaphanggal a színésznő le-
egyszerűsíti a megformálandó jellemet,
itt a hangjával színesít, gazdagít.

A Bergman-szerelem felidézésekor vált
a legélesebben a színésznő, hiszen Liv
Ullmann bevallása szerint, ez jelen-tette
számára a legnagyobb változást. Nehezen
tud szembenézni a Farö szigeti boldog
évek emlékével. Elfordítja a fejét, hangja
fájdalommal telik meg, mozdul, hogy
elhagyja az oly nagy biztonságot jelentő
szék-szigetet, majd erőt merít magából,
és kicsit megfáradtan folytatja az életet.

Csupán egyetlenegyszer, a legcsodála-
tosabb élmény felidézésekor távolodik el
a mesélőhelytől. A gyermekkori szín-
játszás soha vissza nem térő öröméről
beszél. Azokról a pillanatokról, melyek-

nek „elveszített tündérvilágát" azóta is
szakadatlanul keresi. Meghatározó él-
ménye volt, igazi nagy siker. Siker, ami
mindmáig egyik éltető eleme. S erről
nyomban eszébe jut az árnyoldal: a
nyomasztó egyedüllét, a biztonságérzetet
megölő magány, ami Liv Ullmann
legnagyobb ellenfele. Még a puszta gon-
dolat is elrettenti. Úgy menekül vissza a
székhez, mintha a szeretett emberek
nyújtanák felé a kezüket. Erősen kapasz-
kodik beléjük, hiszen csak velük együtt
találhatja meg a helyét. Már nem a
gyermekszínjátszók között, hanem az
élet-színpadon.

Simone de Beauvoir: A megtört asszony (Vár-
színház)

Fordította: Rayman Katalin.

Liv Ullmann: Változások (Várszínház)

Fordította: Csernus Mariann. Előadja:

Csernus Mariann.

BŐGEL JÓZSEF

Magyar szcenográfia
a felszabadulás után II.

Nyitottabb színházpolitika

A gyakran csak színpadi naturalizmus-
nak, a „betondíszleteknek", a jelmez-(sőt
ruha-) történeti kollekcióknak, egy újfajta,
szocialista realista címkével is el-látott
meiningenizmusnak a kultusza után -
amelyben voltak jeles kiugrások is a
tehetség, az ízlés, a tágabb értelemben vett
realizmus diadala következtében, s közben
lerakódtak, kibontakoztak egy szakmai-
technika értelemben modernebbnek) tűnő
tervezőművészet alapjai is - a következő
periódus (1957-1970) a szélesebb
értelmezésű konszolidáció, a
színházpolitika nyitottabbá válásának, egy
későbbi fejlődés előkészítésének a
korszaka. Ez utóbbi tendenciák talaján
kibontakozott szcenográfiai „szabadulás-
nak" egy időközben felnőtt, sokoldalúan
képzett tervezőnemzedék volt az élharcosa
az ötvenes évek második felétől. Nem
mindenben tisztázódott ekkor a tervező
szerepe és felelőssége a színház komplex
munkájában. A társművészetekkel vívott
hatásköri viták mellett nehézségeket
okozott a szakkritika, az elméleti és
szaktörténeti kutatások hiánya. E másfél
évtized alatt mégis szolgáltató
tevékenységből magasrendű művészetté,
alkotótárssá kezdett válni a díszlet- és jel-
meztervezés. Annak ellenére, hogy a
magyar tervezőművészet a legtöbb európai
országhoz képest később és nehezebb
körülmények között indult virágzásnak, ez
a fellendülés szcenográfiánkat a hazai
képzőművészetek színvonalára is emelte,
másrészt a világ (kiváltképpen az ebben
élen járó egyes szocialista országok) dísz-
let- és jelmeztervezésének áramkörébe
kapcsolta. Hazai és nemzetközi kiállítások
megrendezése, illetve az ezeken történt
részvétel, a korszak végére kibontakozó
elméleti-szakkritikai tevékenység,
kiadványok is jelzik e felfutást. Megnőtt a
becsülete a minden vonatkozásban jól
megkomponált terveknek, s ezek alapján
is tapinthatók voltak a különböző (stílus)
törekvések jellegzetességei. Az egyes
színházak köré csoportosuló tervezőmű-
vészeket most már nemcsak egy bizonyos
technikai-szakmai tudás kezdte ősz-
szekapcsolni, hanem olykor az eszközbeli,
kifejezésbeli hasonlóság is.

Liv Ullmann: Változások (Csernus Mariann) (Iklády László felvételei)


