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A stílus - a színész?

Rendező összerúgja a port értetlen, el-
képzeléseire „botfülű" színészével, és ott áll
a próbán főszereplő nélkül. Eszébe jut,
hogy van a színházban egy régi bú-
tordarab, afféle házi legenda, Tőrös, a
magába zárkózott, mogorva alak, aki már
hosszú évek óta csak jelentéktelen statiszta,
pedig mondják, valaha nagy ígéret volt.
Gondol egyet a rendező, és előhívatja ezt a
Tőröst. Felajánlja neki, játszaná el a
gazdátlan szerepet, ragadná meg élete
utolsó lehetőségét. A döbbent-zavart
színész azonban elutasít-ja. De beszélgetni
kezdenek a rendezővel, aki tudni akarja, mi
is történt valójában annak idején, mitől a
furcsa, máig tartó, megmagyarázhatatlan
félelem, amely ezt a színháztól megválni
mégsem tudó embert visszariasztja az igazi
meg-mérettetéstől. Tőrös elmondja, hogy
év-tizedekkel ezelőtt megélte egyszer a
szín-padon önnön személyiségének
elvesztését. „Egyszer elszakadtam, azt hittem,
nem vagyok én" - idézi fel az egykori
élményt. Majd hozzáteszi még: „Átbukni
egy másik emberbe, az nem megy." Végül
mégis elvállalja a szerepet. A próbák
biztatóak. De a bemutatón a színész
egyszer csak a saját szövegét kezdi
mondani. Lázasan, mint-egy önkívületben
magát adja a figura helyett; felszakad
belőle minden, amit éve-ken át elfojtott, Az
előadást nem lehet folytatni. Mert Tőrös
most ismét „el-szakadt" - ám ezúttal
éppenhogy a szereptől; s éppenhogy önnön
lényéhe „bukott át".

Lengyel Menyhért ebben az egyfel-
vonásosban, Az árnyban, a színészet nagy
paradoxonát dramatizálta. Azt az örök
konfliktust, amelyet nem a színművek,
hanem a színházi elméletek szerzői írnak
meg immár évszázadok óta. Hiszen az
alapkérdés máig sem változott. Hogy
Lengyel Menyhért „terminológiájánál"

maradjunk: hogyan lehet úgy elszakadni
önmagunktól, hogy mégse bukjunk át a
szerepbe? Mert lényegében pontosan ez a
színész dolga. Akár „átélős", akár
„elidegenített" színjátszást művel. A
szakirodalmi értelmezések gyakori hibája,
hogy e két rendszert - lényegében tehát
Sztanyiszlavszkijt és Brechtet - az

masságáról beszéljünk, tisztázandó: lé-
teznek-e a mai magyar színházkultúrában
markánsan elkülönülő stílusok ? Mert
élnünk kell azzal a gyanúval is, hogy hátha
a hazai játékszín uniformizáltsága, színészi
eszköztárának egyneműsége készteti
bírálóit a hasonlóképpen differenciálatlan
visszajelzésre.

A kérdés tehát képletesen szólva az,
hogy Tőrös, A z árny színésze, melyik
színházban, kinek az alakításában, meny-
nyire - és milyen módszerekkel - bukik át
abba a bizonyos másik emberbe, akit el
kell játszania. Illetve mennyire marad
önmaga? Es: mit jelent az, hogy önmaga?

Mert nyilvánvaló, hogy például Jordán
Tamás a Radnóti Miklós Színpadon más-
ként éli át Tőrös drámáját, mint pályatársai
közül bárki. Ennek pedig több oka van.
Először is tekintetbe veendő mert erről a
legbanálisabb tényről lassan egészen
megfeledkezünk hogy minden egyes
(jelentékeny) színész egyéni stílus. És
mindnél mást és mást jelent az úgy-
nevezett átélés. Valamennyi színész az
„átélős" típusba tartozik ugyanis - bár-mily
meglepő, de alapvetően másféle

Jordán Tamás és Kern András Lengyel Menyhért: Az árny című egyfelvonásosában
(Radnóti Miklós Színpad)

egyszerűség kedvéért szembeállítva, meg-
feledkeznek a gyakorlat dialektikájáról.
Arról, amit egyébként Sztanyiszlavszkij is
hangsúlyozott, amire Brecht is rájött: sem
az átélés nem mehet végbe folyamatos
tudati kontroll nélkül, sem az elidegenítés
nem történhet meg, ha nincs mitől
elidegenedni. Csak a színészpedagógiai
vulgarizmusnak, s mi tagadás, némely
kritikai sablonkedvelőknek köszönhető,
hogy a mai magyar színház, s azon belül a
színészet mindennapi megítélésében
komoly fogalmi zavarokat tapasztalhatunk.

A legszembetűnőbb az, hogy egyes ki-
fejezések -- mint például pontos figurate-
remtés, szenvtelen megmutatás, tökéletes át-
éltség, intenzív jelenlét stb. - általában keve-
rednek a bírálatokban, minduntalan for-
galomban vannak, függetlenül attól,
milyen karakterű a tárgyalt produkció. A
nyelvhasználatnak ez a „parttalansága" azt
a benyomást kelti, mintha mindenfajta
előadás, bármelyik stílus leírható volna
egyazon meghatározáskészlettel. Es a sza-
vak végül hitelüket vesztik, egyszerűen
nem jelentenek semmit.

Ahhoz persze, hogy a verbalitás lehe-
tőségeiről, a kritikai kifejezésmód alkal-



technika nem létezik. Különbségek
„legfeljebb" a mit és a hogyan kérdésében
mutatkoznak. Mert amit a színésznek min-
denképp át kell élnie, az eleve független a
szerepétől - s úgy vélem, ezen a ponton a
nyugati elméletek homályosak, vagy
helyesebben: pontatlanok.

A színésznek ugyanis mindenekelőtt azt
az állapotot kell átélnie, hogy színre lép.
Mivelhogy ez az állapot, ez a helyzet
korántsem természetes eleme az ember-
nek. A „mindenki színész az életében"
közhelye professzionalista értelemben
butaság. A hivatásos színészt nagyon sok
szempontból össze lehet hasonlítani az
életszerepét (vagy szerepeit) alakító ci-
villel - még bizonyos pszichotechnikai
metódusok is egyezhetnek -, de a színészt
lényegében éppen az különbözteti meg az
akár szüntelenül „alakoskodó", akár a
figuráival szinte tökéletesen azonosuló
hétköznapi embertől, hogy ő, mármint a
színész, a fellépés tényéről sohasem
feledkezhet meg. A színész mindig
tudatában van annak, hogy megkezdődött
az attrakció, amelynek koordinátái
adottak, részletei bepróbáltak, kidol-
gozottak. A színésznek tehát koncentrálnia
kell a jelenlétére, arra, amit Szta-
nyiszlavszkij „nyilvános magánynak"
nevez, és úgy tartja, hogy ez a „színpadi
közérzet" megteremthető olyan tudatos
módszerekkel, mint amilyen például a
„cselekvés fővonalának" meghatározása.

Hangsúlyozandó azonban, hogy a szí-
nész első problémája a szereptől függet-
len készenléti állapot megteremtése, az az
érzés, amelyben átélheti saját személyisé-
gének megjelenését a nézők előtt. A
„nyugati" színész ezt elméletektől és
módszerektől eltekintve, egyszerűen ru-
tinnak, vagyis megszokás és gyakorlat
kérdésének tekinti. Szüksége van egyfajta
magabiztosságra, még mielőtt bármit tenne
vagy mondana a színpadon. Vagyis
elsőbben is koncentrálnia kell a saját lé-
tezésére.

A „keleti" színész tudja ezt. Vagyis:
tudja, legyen bár a legtökéletesebben
megmutató jellegű a játéka, tele minuciózu-
san kivitelezett, akrobatikus pontosságú
konvencionális gesztusokkal és jelekkel,
neki azt kell átélnie, hogy ő színész, aki
mindezt most végbeviszi.

Tehát azonosulnia kell a technikával.
Ezért a „keleti" színész nem csupán a
szerepével foglalkozik tudatosan, hanem
elsősorban önnön személyiségén dolgozik.
Azt munkálja ki legelőbb. Megismeri
önmagát - filozófiai értelemben is -, ezál

tal fenntartja lelki kondícióját. Másként:
átéli önmagát.

Nem véletlen, hogy Brechtet amúgy
„brechtiesen" - a szerepet mintegy eltart-
va, kommentálva és kulcspillanatokban
azzal mégis összeforrva - csak kivételes
színészegyéniségek képesek előadni.
Azok, akik éppen azáltal „idegenítenek
el", hogy miközben megmutatják a ját-
szott figurát, az artisztikusan mímelt
alakon minduntalan átüt a saját szemé-
lyiségük. És annak az ereje, intenzitása
hitelesíti a „kritikával ábrázolt" szerep-
alakot. Vajon nem ez történik-e Törőcsik
vagy Major fellépésein? Hovatovább
akkor is, ha nem Brechtet játszanak. Mert
náluk az egyénre szabott technika
átéltsége teremti meg a játékstílust.

Amikor Tőrös belép a színre, hogy
megtudja, miért küldött érte a rendező,
Jordán Tamás a Radnóti Színpadon Jordán
Tamásként jelenik meg. Nem „figurában"
jő, és nincs semmi külső segéd-eszköze.
De ugyanezen az estén ő játssza Molnár
Ferenc Ibolyájában a zeneszerzőt is, s
ehhez már kap egy szépen ondolált
frizurát. A színész itt kulturáltan alakít, és
láthatóan „átéli" a feleségétől tartó derék
színházi muzsikus jól megcsinált figuráját.
Míg Tőrösként, fél órával később, a „civil"

Jordánnal találkozunk. Jóllehet nem
ismerjük személyesen, mégis érezzük,
hogy a színész ezúttal a magánalkatával
dolgozik, mert ebben a szerepben éppen
hogy az őszinteségnek erre a fokára van
szüksége.

Valló Péter rendezése a darabbeli da-
rabban hangsúlyozottan szembeállítja a
többiek stílusát a Jordánéval. Mintha csak
egy század eleji előadás valamely
szimbolista „újdonságának" paródiáját
játszatná: kántáló deklamálás, széles
gesztusok, „misztikus" tekintetek, sikoly
és suttogás az elmaradhatatlan szélzúgás-
sal és félhomályos sejtelemmel. Elszánt
mesterkéltség, éppenséggel annak a stí-
lusszínháznak a karikírozása, amely annak
idején a naturalizmus ellenében jött létre.
És Jordán Tőröse ebbe a kulisszába lép
be: mívesen előállított szorongók közé,
egy valódi gyötrelmeit hurcoló ember, aki
megfeledkezik a szín-házról, és privát
érzelmeit önti a nézőkre.

Mármost csakugyan átéli-e a színész
Jordán Tamás a színész Tőrös skizofré-
niáját? Mert ez látszólag egy úgynevezett
nagyon átélt alakítás. Szuggesztív és
személyes hitelű.

Mégis meggyőződésem, hogy Jordán itt
pszichotechnikai értelemben csak ön-
magát, azt a Jordán-személyiséget élheti

át - vagy talán jobb kifejezéssel: annak
jelenlétintenzitását fokozhatja fel - aki-nek
már színre lépése pillanatában jelentése
van. Ezt a jelentést pedig a külső és belső
alkat összhangja, egysége határozza meg.
Ismerünk színészeket, akiknél a hatás
egyik legfontosabb tényezője éppenséggel
a külső megjelenés és a belső tartalom
diszkrepanciája, tehát éppen az ellenkező
fajtája annak a feszültségnek, amelyet
Jordán pszichofizikuma áraszt. Az ő ereje az
úgynevezett érdekességben rejlik; sőt,
abban, hogy úgy érezzük, ennek az
embernek „titka" van; ennek a szikár,
mélyreható tekintetű, kissé félszeg
benyomást keltő, állandóan résen lévő,
valakitől tartó, valamin rágódó jelenség-
nek kíváncsiak vagyunk a tartalmaira. A
megfejtésére.

Jordán egyébként természetesen képes
figurája alapjelentését bizonyos variáci-
ókkal oldani, modulálni. Kemény, zárt
világát nemegyszer megnyitja a naivitás, a
lelkes kitárulkozás felé - látszólag tán
meglepő, hogy a másik véglet irányába.
Holott a sajátos alkati alap ilyenkor sem
tűnik el: Jordán csillogó szemű, ámuló
nagyotakarói - például a kaposvári Gőz-
fürdő Csudakovja - épp azért figyelemre
méltóak, mert nem "vegytiszták"; mind-
végig ott él bennük a keserű, a fáradt, a
rezignált másik Jordán. Ettől kapnak
szelíd, nyitott alakjai egyszersmind vala-
mi ironikus színezetet is, valami sejtető
ambivalenciát. Jordán sohasem meg-
nyugtató a színpadon.

Valló rendezői szemét dicséri, hogy
Lengyel Menyhért színi vázlatában (mert
Az árny témája elbírna egy teljesebb
drámai kifejtést), a színészparadoxon
ábrázolásán túl, felhívja a figyelmünket
arra a drámára, ami a különböző alkatú és
eltérő módszerekkel dolgozó színészek
együttjátszásából következik. Tőrös és
kollégái nem ugyanazt a stílust kép-
viselik, és Valló beállításában jól érzékel-
hető, hogy a bemutató akkor is szétesne,
ha Tőrös történetesen nem lépne ki a
szerepéből. Mert ő akkor is „önazonosabb"

maradna, mint partnerei.

*

Van egy (?) színházunk, és van benne egy
színész, ahol és akivel a Tőrös-effektus
hosszú évek óta, újra meg újra megis-
métlődik.

Kozák András és a Thália viszonyáról
van szó. Arról a színészről, aki talán a
szakma legpóztalanabb, legkevesebb esz-
közzel élő személyisége. Meg arról a szín-



házról, ahol alighanem a legtöbb modor,
manír és önmutogatás látható esténként.
Kozák szárazan, kissé mereven, mégis
bensőségesen él a színpadon. Nincsenek
nagy amplitúdói, kilengései - mindent
visszafogva, szinte fojtottan „reagál 1e";
láthatóan irtózik a külsőlegességtől.
Színpadon is filmszínész: minimumra
csökkentett arcjáték, egészen mellékes
gesztusok, igen fejlett ritmusérzék. Ha
mozog, ha mosolyog, akkor is szinte
fáradtan teszi, ha szigorú, arca megőriz
valamit a kisfiússágból. Éber, figyelő
szempár, mögötte „láthatók" a gondolatok.
Úgynevezett intellektuális típus, noha ő
maga azt mondta egy interjúban, hogy
kifejezetten ösztönös színész. Lehetséges;
a kettő nem zárja ki egymást - sokan
igencsak tudatosan őrjöngenek, és elszánt
igyekezettel imitálják az érzékenységet.
Kozák is egyazon imágót. használja pályája
kezdetétől: ő az indulatain a végsőkig
uralkodó, fegyelmezett, racionális hős. S
ahhoz, hogy ezt a karaktert drámai
szituációkban konfliktusképessé tegye -
tehát a figura ne maradjon egysíkú és
passzív -, valószínűleg valóban ösztönös
emóciókkal kell átlelkesítenie.

Kozák voltaképp már forrponton lép a
színre. De úgy, mint akire rászorították a
„fedőt". S az önmaga kordában tartására
irányuló akarat, a fegyelem koncentrációja
megadja a szerep feszítőerejét is. A Háború
és béke apróra szétjátszott elő-adásában
senki másra nem lehetett oda-figyelni,
mint az ő ifjabb Bolkonszkij hercegére.
Körülötte lankadatlanul folyt a
„figurateremtés" ; volt, aki személyesen a
nagy orosz medvét alakította, mások az
úgynevezett finom megfigyelésekből
rakták össze agyonnüanszírozott szere-
peiket. Egyedül Kozák létezett a színpa-
don. Egyszerűen ott volt -- és amikor ott
volt, eltűnt körülötte mindenki. Ahogyan
mondani szokás, még a hátával is
vívódott, s a tarkója is több érzelmet
fejezett ki, mint a többiek szenvedelmes
igyekezete.

Más iskola volna a Kozáké? Dehogyis.
Hiszen jószerével a Tháliában nőtt fel.
Igaz, hogy egy időben sokat filmezett, és
éppen olyan rendezőkkel - Jancsóval pél-
dául -, akiknél nem lehetett „alakítani". De
a színpadi rutin és a színházában ál-
talánosnak mondható kvázi-technika
hozzáidomíthatta volna az illusztráció-
hoz. Ha nem így történt, ő a szabályt
erősítő kivétel. És azt bizonyítja, hogy
határozott színészalkat lehet rendkívül
erőteljes stílusmeghatározó. Kozákon
kívül ugyanis senki másnak nincs stílusa

a Tháliában. A többiek között is mutat-
koznak természetesen kvalitáskülönbsé-
gek, és az illusztratív játékmódon belül is
felfedezhető némelyeknél egyrészt ra-
fináltabb technikai készség, másrészt fej-
lettebb .ízlés. De az uralkodó rendezői
kultúra ebben a szinházban beéri min-
dennek a felületével - gondolok itt a
jellemek, a helyzetek és a drámák értel-
mezésére -, majd megelégszik azzal, ha
az előadás körülbelül a rendelkezőpróbák.
állapotában bemutatásra kerül. Ennek
következtében a színészek - pontosan
nyomon követhető ez a folyamat a fiata-
loknál - a maguk különféle alkati lehe-
tőségeitől függően csakhamar kimun-
kálják állandó patentjeiket, mégpedig a
régiektől átvett konvenciók jegyében. Az
ok egyszerű : félnek, hogyha nem ezt
tennék, a közönség nem honorálná őket.
Nem akarnak. észrevétlenek maradni,
alkalmazzák hát az egyezményes, bevált
jeleket. Ezekből azonban nem jönnek
létre színészegyéniségek, legfeljebb „ro-
konszenves komédiások".

Kozák a kivétel. Nem érzelmeskedik,
nem lapátol rá a helyzetekre, nem jópofa,
nem snájdig, nem bájos. Csak azért is
„fekete-fehérben" játszik, és ezzel rendre
ketté is választja az előadásokat. Az egyik
„térfélen" ő, a másikon mind a többiek. A
szakadék dermesztő.

Akadnak aztán produkciók, amelyek-
ben már a csoda sem működik, és ennek
figyelmeztetőnek kellene ]ennie a színész
számára. Ilyen például a Kuruc Féja Dávid,

Fényes Samu áltörténelmi kavalkádja,
amelynek címszerepében Kozák olyan,
mint egy szilveszteri önparódia. Kard ki
kard' rohangál a színen, és kosztümös
hevületeivel egy rémdrámába illő
gyilkolássorozatot fest alá. A feladat oly
képtelenül hazug, hogy még Kozák belső
igazságát is felőrli, és minden, az ő szán-
déka szerint korrekt megoldást
komikumba fullaszt. A színész sodródik
a darab zavaros árjával, és időnként
kénytelen pózokba vágni magát, mert az
elő-adás és a partnerek hangvétele neki
sem kegyelmez. Egy kivételes képességű
szí-

Kozák András mint Andrej Bolkonszkij (Balogh Erikával ) a
Thália Színház Háború és béke-előadásában
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ményen következetes a szerepértelmezé-
sekben, színészei játékmódjában létre-
hozhatta volna az előadás stílusát.

A dolog persze nem mindig ilyen egy-
értelmű. Nádas Péter darabjának, a Ta-
lálkozásnak az előadását meglehetős inge-
rültséggel fogadta a kritika, s a szakmai
közvéleményben is kialakult az a nézet,
hogy a siker a színészek stílusérzéket-
lensége miatt hiúsult meg. Az általános
vélekedés szerint Nádas teremtett egy
originális dramaturgiát, az pedig meg-
határoz egy nem kevésbé eredeti és ha-
tározott játékmódot. Ruttkai Éva és
Hegedüs D. Géza - úgymond - erre nem

To
sz fordul ki önmagából, és teszi nevet-
gessé saját színészetét. Stílusa, mint
pírmasé páncél, úgy mállik szét a sze-
ünk előtt; marad egy pőre, védtelen,
szolgáltatott játék katona, aki hiába
óbálta elhitetni, hogy a fakardja valódi.

*

i a valódi a színpadon? Csak az, amivel
színész igazat játszik. A dráma is ilyen
llék. S közmegegyezéses tétel immár,
gy a drámának is van stílusa. Hiszen

pten-nyomon hivatkozunk rá, számon
rjük rendezőkön és színészeken. Ha
olnár-darabot tűz ki a színház, látni
arjuk a Molnár-színjátszást. De ha

hakespeare-t, akkor már engedéke-
ebbek vagyunk: beérjük az egyik le-
tséges Shakespeare-rel. Molnárban a
ínész is legyen Molnár-színész; Shakes-
are-ben ez a kategória már a múlté.
miből akár arra is következtethetünk,
gy minél régibb egy szerző, annál
vésbé van autentikus stílusa.
A Vígszínházban Verebes István el-
vette azt a blaszfémiát, hogy A farkast
egpróbálta klasszikusként kezelni. Én
ben nem találok semmi kivetnivalót,
ak azt rovom fel a rendezőnek, hogy
egpróbálta, és nem megoldotta. Még-
dig a színészekkel nem oldotta meg.
ert a koncepció alkalmas volt arra, hogy
lretoljuk a Molnár-sztereotípiákat. És
i ennél is fontosabb: maga a darab

kalmas rá. A farkas ugyanis szól-hat dr.
elemen Jenő nyárspolgári szorongásáról
egyáltalán nem kötelező, hogy az
őadás „az asszony ingatag" témakörében
aradjon.
Verebes azonban egyedül Tordy Gé-
val remélte eljátszatni dr. Kelemen

drámáját, ami az első megközelítésben
logikus, merthogy őrá osztotta a szerepet.
De megfeledkezett arról, hogy Tordy
egyedül hiába játssza azt a dara-bot,
amelyet rendezője képzel; ha a többiek
maradnak valahol a félúton, a „régi"

Molnár meg a Verebes-féle új között.
Tordy szakít a társalgással, és olyan

átélten bújik bele Kelemen heroikus pi-
tiánerségébe, olyan gyötrelmesen vacso-
rázik például, és olyan kínlódva faggatja a
feleségét, mintha legalábbis Doszto-
jevszkij írta volna a művet. Itt nem a
színészi habitus diktál - Tordy éppilyen
hihető volna „csevegősebben", könnye-
debbre hangolva is -, hanem a rendezői
szándék, amely egy Othello egzisztenciális
válságát akarja viszontlátni. Tordy megérti
ezt, és találékony-érzékeny játékokkal,
tragikomikus elesettséggel „ki-mélyíti" a
szerepet.

Bánsági Ildikó és Lukács Sándor
viszont nem követik. A probléma azért
érdekes, mert ebben az esetben nem arról
van szó, hogy Tordy partnerei más
színészi minőséget képviselnek. Ők más-
ként dolgoznak az előadásban. Feltehetően
azért, mert a rendező vagy nem tudta
velük elfogadtatni, vagy nem tudta
kijelölni számukra azokat a szerepfelfo-
gásokat, amelyek hasonló mélységben
tehették volna megélhetővé az asszony és
az udvarló másféle válságát. A Kele-
menétől eltérő fajsúlyú, így csupán
„mellérendelt" drámák megengedték a
színészeknek, hogy külön-külön stílusban
maradjanak. Lukács egyenesen stí-
lusvirtuozitásra törekszik hálásan osztódó
szerepében, Bánsági pedig csupán az
érzékiség „komilfó" jelzéséig merészkedik
el. De nyilvánvaló, hogy itt a rendező nem
volt elég erélyes. Ha ke-

találtak rá. Merthogy ők másfajta színészi
kondicionáltságban élnek, nem szokták a
nádasi sajátosságokat. Igyekvőek, de
pontatlanok tehát, miként a rendező (Valló
Péter), aki meg a Vidovszky-zene igazi
szerepét nem fogta fel.

Megvallom, engem ez a majd egyöntetű
kórus zavart. Az aggálytalanságával,
amellyel késznek, kidolgozottnak, sőt,
beváltnak tekint egy olyan írói elképze-
lést, amely eleddig csak papíron volt
olvasható, és azt mint valami pontos
zsinórmértéket odaállítja a gyarló színé-
szek sajnálatos melléfogásához: tessék
nézni, nem stimmel !

Honnan ez a magabiztossága a bírá-
lóknak? Bizonyára „lelkük színpadán" már
meghaladták a Nádas-dramaturgia
gyakorlati buktatóit, illetve eljátszották a
Találkozást „pontosan" a szerző szándéka
szerint. Így aztán méltán közölhetik
Ruttkai Évával, hogy benne van a hiba.
Benne, aki hagyományosan átél, aki
konvencionálisan szuggesztív, aki egy-
szerűen azonosul.

Ezzel szemben a kritikusok tudják, hogy
itt zenei szerkesztésre, operai parlandóra,
s egyáltalán, egy stilizált, el-emelt
szertartásjátékra volna szükség. Mert itt
biblikus utalások, jelképes aktusok és
elidegenítő effektusok szöveté-ben kell
előrehaladni. Hát hogyan is konyítanának
ehhez ezek a konzervatív színészek ?

Nomármost, a Találkozás stílusfelad-
ványa ennél mégiscsak bonyolultabb; s
olvasva a szöveget, látva a megvalósult
előadást, azt kell mondanom, hogy ko-
rántsem csupán színészi problémák üt-
köznek ki, hanem legalább annyira nyil-
vánvalóak az írói megformálás ellent-
mondásai is. Nádas elképzel egy stílust, de
szöveg és dramaturgia, helyesebben: a
feltételezett előadásmód és a dialógus
nyelvi jellege olykor határozottan perel
egymással. A próza-operában egy gya-

rdy Géza A farkas című Molnár Ferenc-színműben (Vígszínház) (Iklády László felvételei)



korta naturalista részletezettségű, epikusan
láttató leírás bontakozik ki, és az ekként
megidézett múlt fölébe nő a konkrét,
jelenbeli színi helyzetnek. Azon-kívül ez a
szöveg - Mária „szólama" - lényegében
erőteljesen realista, helyen-ként
novellisztikusra formált. Nyilván-való,
hogy bár nem szabad eljátszani,
megeleveníteni, de feltétlenül elő kell
adni. És éppen az egyszerűségben - vagy
akár az eltartásban - kell jelen lennie Mária
személyiségének. A színésznő
személyiségének.

Mert Mária valóban nem hagyományos
akciókban megnyilvánuló figura, hanem
egy történet átörökítője. Csak-hogy ez az ő
személyes története egyben, és ha az
egykori dráma felidézése ma, ebben a
Fiatalemberrel közös szituációban nem hat
drámaian, akkor a néző érzéketlen marad.

A szertartás formai elemei önmagukban
viszont nem emócionálnak. Megkoc-
káztatom, hogy az operai fogantatású
zenei kíséret sem. Sőt: effektusjellege
miatt inkább aláhúz, kiemel, s mint ilyen,
természeténél fogva didaktikus. Minden
forma az egyébként; egyedül a színész
elevensége, élettelisége oldhatja fel. Hi-
hető-e Ruttkairól, hogy ne tudna stili-
záltabb, mondjuk így: formálisabb len-ni?
Aki ezt feltételezi, nem sokat tud a színész
munkájáról. Mindig könnyebb egy modort
kidolgozni, mint a belső életet. És amit a
kritika Ruttkaitól elvár, az nem más, mint
egyfajta modor - azt tévesztik össze Nádas
stílusával.

Mert a zene helyének kijelölése - amit
azután Vidovszky megváltoztatott, mint
Nádas az előszóban közli -, a zenészek
szerepeltetése, de még bizonyos monda-
tok ismétlő-variáló alkalmazása sem fel-
tétlenül a stílus ismérvei. Mindez ereden-
dően írói modor (nem feltétlenül pejoratív
értelemben), és nem érinti a színésznő
alapvető feladatát. Ruttkait a darabban
elhangzó történet - „Addig mesélek, amíg le
nem kerekítjük ezt a történetet... A világ
legszebb szerelmes történetét mesélem.

"
-

kötelezi. Neki tényleg el kell mondania
azt, noha Nádas nyilvánvalóan széttördeli
a sztorit, „szituálja", mi több, megosztja az
elbeszélést Mária és a Fiatalember között.
Ruttkainak mégis újra meg kell élnie a
történetet, anélkül, hogy feladná az
elmesélő pozícióját. Egyszerre kell immár
kívülállónak és megint érintettnek lennie.

És ezt az ambivalens állapotot Ruttkai
tökéletesen létrehozza. Technikai érte-
lemben - a végletesen redukált mozgás

sal és az ellenpontként használt hangi
árnyaltsággal -, de a személyes jelenlét
belső súlyával egyaránt. Igaz: alakítása
ennek ellenéré sem adhatja meg a Talál-
kozás „szabadalmazható" stílusát. Ez a
tény azonban arra int, hogy talán meg
kellene vizsgálni a dráma működési me-
chanizmusát', az egymást keresztező írói
törekvések teherbírását. Nem biztos, hogy
Nádasnak már megvan a maga ki-forrott
stílusa. És egyáltalán nem biztos, hogy
művéhez valamiféle obligát stílus felől
kell közelíteni. Nagyon remélem, további
bemutatók megvilágítják majd, hogy
többféle Nádas lehetséges. Ruttkaié az
egyik. Hogy lesz-e jobb - az más kérdés.

Teremt-e a stílus színészt?
Mármint a rendezői stílus, amelyről

persze eldöntendő, miben nyilvánul meg.
Úgy vélem, a rendező stílusa egy világkép
lenyomata kell legyen. Ha csupán egy
ötlet szervez előadást, a színész lehet
benne meglepő, csillogó, még újszerűnek
is tűnhet, amit csinál, de az alakítás belső
minősége, hitele pusztán az ötlet
szolgálatában nem jön létre. Még akkor
sem, ha maga a rendező is stílusnak véli
az ötletét, vagy legalábbis reméli: stílus
lesz belőle.

Amikor például Verebes István színre
vitte az Állítsátok meg Arturo Uit! csupa
női szereplővel, működésbe hozott egy
ötletet. Még az sem mondható, hogy nem
volt némi teoretikus alapja. A színésznők
félmaszkokat és férfiruhákat viseltek,

majd időnként „átmentek" görlcsapatba,
és elénekelték a songokat. Az amúgy is
plakáttechnikával íródott darab tehát
további elidegenítési effektust kapott;
Verebes nyilvánvalóan arra számított,
hogy ezáltal a darab időtlenedik, és
pregnánsabban megmutatkozik benne a
figurák „örök" magatartása. Ami pedig
elemelkedik a konkrét aktualitástól, annak
már esélye van a mindenkori idő-
szerűségre.

Ez a levezetés helytálló - amúgy álta-
lában. De az Arturo Ui esetében az el-
képzelés egyszerűen túlkombináltatott,
mert Brecht eleve tanmesét írt az amerikai
zöldségesek belharcairól. Alakjai amúgy
is jelzésszerűek, a szó szoros értelmében
figurák, nem jellemek. Az írói anyagban
is elidegenített, kipreparált magatartások
jelennek meg - nincs sem-miféle pszichés
motiváció. A „cselekményt" egy
hangsúlyozottan primitív gengszterlogika
működteti, mert Brecht pontosan azt
akarta mondani, hogy a fasizmust, a
totális rendszert primitív gengszterlogika
működteti. Ez az igazság se konkrétabb,
se általánosabb nem lesz attól, hogy a
férfiakat nők játsszák-bár a produkció
kétségkívül érdekes, hiszen a néző jó ideig
vár valamit a nemek felcserélésétől.
Valami olyan új tartalmat, amelyet
éppenhogy ez a meg-oldás fejez ki. Ilyen
azonban nem lévén, az érdekesség lassan
szokvánnyá lesz. Egyetlen előadás is
elegendő arra, hogy valamely „izgalmas"
megoldás üres konvencióként múljon ki a
játék folyamán, ha nem hordoz tartalmi
értelmet. Vere-

Jelenet az Arturo Ui székesfehérvári előadásából (Kabáczy Szilárd felv.)



bes ötlete is így pukkadt ki, és eresztett le
szép lassan, ahogyan a rendkívül fe-
gyelmezett és odaadó női csapat vala-
mennyi tagja jellegtelen maradt. Éppen
azért, mert mindannyian csupán egyetlen
közös jellegzetességet kaptak a rendező-
től: azt, hogy férfiakat játszhattak.

A nemek felcserélése nemrég több hazai
produkcióban is összekapcsolódott a
magatartás tisztább, absztraháltabb fel-
mutatásának szándékával. De a rendező
nem minden esetben ambicionálta egy-
szersmind az önálló stílusteremtést is.
Lázár Kati Bernarda Albát játszatta el
Jordán Tamással, és ez a szobaszínházi
változat furcsa módon úgy tűnt, mintha
egy női Bernardával se lenne a játék-
módja másmilyen. Mert Jordán kiválasz-
tása voltaképp mégse a nemi csere ked-
véért történt. Hanem egyszerűen azért,
hogy ez a Bernarda Alba nem nélküli jelen-
ség legyen. Ne egy női zsarnok, egy anya-
tirannus, hanem az élet jogaival
szembeszegülő, embertelen önkényesség
szublimációja. Jordán itt ismét alkati
szigorúságából, magába néző személyisé-
géből építette fel ezt a megszállott maga-
tartást. A külsejével szinte semmit se
csinált. Fekete kosztümjében, lesimított
hajával megjelenített valakit, akire nem
jellemző a neme. Aki valóban csak a ma-
gatartásában, mégpedig csak a szabadság-
vágy elleni eltökéltségében határozható
meg. Ezt a keménységet, amelyet eddig a
célirányosan választott markáns színész-
nők eljátszottak, Jordán most egyszerűen,
magától értetődően hozta. S mivel már
nem kellett gondot fordítania arra,

Jordán Tamás (Lázár Katival, Nagy Marival és Németh Judittal) a Bernarda Alba háza
kaposvári előadásában (Fábián József felv.)

Genet drámájának három női szerepét
három férfi alakítja. Nem nekünk játszanak
nőket, hanem egymásnak. A cseléd-gazda
kapcsolatot így idegenítik el; így mutatják
fel tisztán, a maguk viszonylatában. S
mivel a Madame alakját mindhárman,
felváltva személyesítik meg, nyilvánvaló az
is, hogy a cél nem más, mint a kölcsönös
kiszolgáltatottság abszolút belsővé tétele.

Csizmadia kétségkívül olyan ötletek-kel
határozza meg színészei munkáját, amelyek
egy kialakult világképből ered-nek - vagy
ha úgy tetszik, arra utalnak. Ennek tartalmi
lényege az emberi küzdelem, egyáltalán a
történés, az akció és a jellem virtualitása,
vagyis visszaszorítása a valóságos drámai
terepekről a szereplők mi lenne, ha-
játékaiba. Formai kifejezésében pedig a
nemi szerep-csere „V-effektjét" használja a
rendező.

Elméletileg, amúgy ideologikusan le-
vezethető az egész; gondolatmenetként
követhető is. A zavarok a színpadi gya-
korlatban mutatkoznak meg. Csizmadia
szükségképpen beavatkozik a darabok
dramaturgiájába, és olyannyira szétzilál-ja,
átalakítja az eredeti szerkezetet, hogy a
szerepviszonylatok a néző számára még
akkor is összemosódnak, ha jól is-meri a
műveket. Vagyis azonosítási gondjai
támadnak.

A színész azonban az azonosulás prob-
lémájával kerül szembe. Mert a rendező
koncepciója megfosztja attól a hagyo-
mányos lehetőségtől, hogy egy az egy-ben
eljátssza a figurát. Neki olyan figurát kell
játszania, aki maga is játszik egy másikat,
ráadásul ellenkező neműt. Mondhatnánk
persze, nincs ebben semmi új, hiszen ez
ismert shakespeare-i feladvány, gondoljunk
például az Ahogy tetszikre vagy a
Vízkeresztre.

Csakhogy Shakespeare-nél alapjában
más a szerepdramaturgia. Az ő lányai, akik
fiúnak adják ki magukat, s aztán nőt játszva
udvaroltatnak maguknak, éppenhogy
azonosak önmagukkal, s éppenhogy ettől
kerülnek minduntalan bizarr helyzetbe:
tudják, valójában ki-csodák, s
megzavarodnak, amikor a másik
epekedésének hatására olykor elvesz-tik ezt
a nemi identitást. Itt egy olyan csiki-csuki
játék folyik, amelybe a másik soha sincs
beavatva. Nem egyezményes, közös,
mondhatni teoretikus elhatározás jegyében
történnek a dolgok, hanem véletlen
félreértések és félreismerések révén -
márpedig Shakespeare-nél éppen ez a
tartalmi lényeg.

Csizmadia viszont arra készteti a szí-

hogy női lényében megmutassa a férfias-
ságot, ez a magatartás valóban absztrahált
kegyetlenségében jelent meg. A rendezői
elképzelés a színészen keresztül különös
módon hatott vissza García Lorca művére:
annak alapvetően költői karakterét azáltal
ragadta meg, hogy Bernarda torz
világképét Jordán alakításában mintegy
„felstilizálta".

A szereplők nemének felcserélésén és a
„nemtelenítésen" kívül lehetséges még egy
mutatvány: a nemi szerepek megfordítása.
Amikor tehát nem a színész, ha-nem a
darabbéli figura játssza azt, hogy ellenkező
nemű. Csizmadia Tibor eddig két
rendezésében próbálkozott ezzel a
megoldással, s az ötletet mind a kétszer a
drámai virtualitás szolgálatába állította.
Újvidéki űbü király-rendezésében ugyan-
azt a kettős változtatást hajtotta végre a
darabon, amelyet később a szolnoki Cse-
lédek előadásában is.

Übü papa és Übü mama, két afféle
punk-jelenség, egy piszoár kulisszái kö-
zött, képzelgik csupán az übüség minden
kétes dicsőségét és küzdelmét. A darab
valamennyi figuráját ők maguk játsszák el
egymásnak - s közben még felveszik a
másik szerepét is. Vagyis az Übü papát
imitáló fiatalember átöltözik az Übü
mamát imitáló nő ruháiba, és megfordítva.
A rendező tehát először is azt a tételt teszi
magáévá, hogy ma már az Übü-féle
cselekvések is csak a képzelet játékai,
másodszor pedig úgy látja: a hagyományos
nemi szerepek felcserélőd-nek. A nők
viselik a férfias karaktervonásokat, a
férfiak pedig elnőiesednek.



nészt, hogy ne a megírt szerepet játssza,
hanem olyasvalakit, aki a megírt szerepet
csak játssza. Sőt: több ilyen szerepet. Ezzel
pedig kioldja a drámák feszültségét.
Kiemeli belőlük a tétet. Nem kétséges
például, hogyha nincs a színen egy
valóságos Madame, egy valóságos Claire
és egy valóságos Solange, és egyéb-ként is
váltakoznak a szerepek, akkor az eredeti
darab végső megoldásának - amikor is
Claire csakugyan behelyettesíti magát
Madame-mal, és öngyilkosként leszámol
vele - nincs értelme. Genet drámája csak
akkor dráma, ha az utolsó játék, a
Madame-mal való azonosulás Claire
számára valósággá válhat.

A színészek Csizmadia színpadán egy
felfokozott pszichofizikai állapottal igye-
keznek pótolni az elsikkasztott drama-
turgia megtartó erejét. Valójában álfe-
szültségekkel kénytelenek dolgozni. Né-
melyek hajlanak arra, hogy ezt a pótszert
stílusként értékeljék - holott a színészi
görcsösség nem az. Abból ered, hogy az
előadás koncepciója agresszíven széttöri az
alakítás bármiféle drámai egységét. A
színész pedig ösztönösen küzd ezzel, mert
művészete természeténél fogva a
kifejezésre törekszik.

Egyforma-e az előadások stílusa abban a
színházban, amelyben a legegységesebb a
színészek játékmódja?

Ha ebből a szempontból nézzük a Ka-
tona József Színház Coriolanusát és Három
nővérét, látnunk kell, hogy a rendezői
drámamegközelítések hasonlósága elle-
nére, a két produkció a színészi kifejezés
dolgában mégiscsak különböző. Noha
Székely Gábor és Ascher Tamás alkotá-
saiban közös a szerepelemzések módszere;
amennyiben mindketten az alakok belső
igazságát keresik. A színész feladata
mindkét előadásban a szereppel való
tökéletes azonosulás, s mind a drámai
folyamatban, mind az egyes szituációkban
való hiteles, átélt létezés. Nincsenek
jelzések, markírozások, színészi értelem-
ben stilizált megoldások. Élet van - jólle-
het semmi naturalista pepecselés. Sűrű,
atmoszferikus helyzetek ; az úgynevezett
pszichológiai realizmus, amely ugyan-
akkor olyan szenvedélyességbe csap át,
hogy azzal voltaképp már az expresszi-
vitás felé nyitja meg az ábrázolás kereteit.

A két előadás hasonlóságát természe-
tesen erősíti a társulat tagjainak egymás-
hoz csiszolt játékkultúrája, az eltéréseket
pedig könnyen tulajdoníthatjuk a Shakes-

peare és Csehov közötti nyilvánvaló kü-
lönbségeknek is. És mégis, fontos érzé-
kelnünk a színészi állapotok és eszközök
más-más jellegét, mert ebben a színház-
ban tetten érhető, hogy valamely együttes
stílusának homogenitásából nem kell
feltétlenül azonos játékstílusú előadások-
nak születniük.

Székely és Ascher egy közös alapról
kétfelé indul el. A széttartás tulajdonképp
oly kicsi, hogy legalábbis fogalmilag
roppant nehéz meghatározni. De kétségi
telen, hogy a két rendező szituációfelfo-
gásának különbségéből eredően a színészi
fogalmazásmód és a belső ritmus a két
előadásban igen különböző. A Coriola-
nusban, annak helyzeteiben Székely tu-
lajdonképp nem ismer kiindulási vonalat,
alapjáratot, mondjuk úgy; nullpontot,

amelyről a színész majd továbblép és „fel-
fokoz". Ő minden egyes jelenetet eleve
„kispannol", feszített, zaklatott alapról,
mindig „idegesen" vezet fel, és aztán ezt a
vibrációt hajtja, korbácsolja az adott
helyzet lehetséges csúcspontjáig. Így
tekintve, Székely rendezése szinte zárt,
önállósuló részletekből épül, és
mindegyik-nek megvan a maga „kisülési"

pillanata. Úgyis fogalmazható, hogy
minden jelenetben végbemegy egy-egy
önálló dráma. Az előadás ezeknek az
egységek-nek magasabb egysége - ami
azt jelenti, hogy nem egy folyamat,
hanem egy halmozódás tanúi vagyunk. A
színészektől ez a szerkezet bizonyos
szakaszosságot, nyerseséget, tömörítést
kíván. A játék, minden átéltsége ellenére
(vagy épp az-által) demonstratívabb, ne
féljünk a szótól: megmutatóbb jellegű,
mint a Három nővérben. Ezt a
demonstrációt azonban a színészi
azonosulás minősége annyira átfűti, hogy
a rendezői gondolat jelenlé-tét mégsem
érezzük agresszívnek. Mi-

közben persze nagyon is az. (Lásd:
Cserhalmi György játékának ritmuskom-
pozícióját).

Ascher ehhez képest egyetlen folyama-
tot húz fel; lépcsőzetesen építkezik, na-
gyobb „lélegzetvételeket" engedélyez
színészeinek. A kompozíció kevésbé tör-
delt, az árnyalatok szélesebb skálán he-
lyezkednek el. És tévedés volna azt hinni,
hogy ez a csehovi anyagból következik.
Lehetne a Három nővért is „székelyesen"

rendezni (meg is történt még Szolnokon),
és a Coriolanus is elképzelhető Ascher
kéz-jegyével. Itt nem minőségi
különbségről van szó, hanem színpadi
látásmódokról - amelyek persze a
rendezői világképből származnak.
Székely és Ascher egyként
kérlelhetetlenek a drámaelemzés szigorú-
ságában; éppen ezért helyénvalóak elő-
adásaik egyazon színpadon.

Ascher színesebben lát, és az egyes
szerepeken belül is nagyobb „tól-igekkel"

dolgozik. Számára az a tragédia, ahogyan
az idill vagy legalább az illúzió végképp
elvész, ahogyan ezt a lassú, de biztos
folyamatot megszenvedi az ember. Ez
nyilvánvalóan „komótosabb" kibontást,
széthúzottabb szituációkat tesz lehetővé a
színésznek. A Három nővér előadásában
különösen megfigyelhető a drámaiságnak
ez a „körültekintő" kibontakoztatása.

Székely keskenyebb pallón járatja fi-
guráit; komoran indít és még komorabb-
ra fest. Egy szűkebb tartományon belül
tágíttatja színészeivel a kifejezés határait;
nála nincsenek szelíd hangulatok, tétova
remények. A sorsokban kezdettől tragikai
elrendeltetettség munkál.

A színésznek, amikor színre lép, már
ezzel a beléírt programmal kell megje-
lennie.

Tóth József és Mucsi Zoltán a Cselédekben (szolnoki Szobaszínház) (Szoboszlai Gábor felv.)


