
zesség jut a választó osztályrészéül. Oláh
Zsuzsa Portia szerepében, miként a kezét
elnyerő Bassaniót alakító s a humorával
külön is feltűnő Gergely Róbert is, reme-
kül vált játékmódot. Aragónia hercegé-
nek (Matoricz József) választása alatt, a
többi szereplőhöz hasonlatosan erősen
stilizáló eszközökkel (bár talán valamivel
kevésbé harsányan) egy olyan jón és
rosszon már egyaránt és meglehetősen
korán túl lévő nőt alakít, akit éppen ezért
már sem különösebben jó, sem különö-
sebben rossz nem érhet. Bassanio válasz-
tása alatt - az addig takarékosan adagolt
színészi eszközök kontrasztjának is kö-
szönhetően - az izgalomtól az önkívület
határain is túljutott szerelmes (aggódó)
gyötrelmének hű tükre. Gergely Róbert
Bassaniójának szeme elől pedig a válasz-
tás súlya még az imádott nőt is elfedi.
Remekül tagolt szövege végsőkig izga-
tott, eszelős meditáció. Ezekben a pilla-
natokban (III. felvonás 2. szín) párosuk
méltó Koltai Róbert és Szalma Tamás
remek kettőséhez. Oláh könnytől masza-
tos arca és Gergelynek a tét fölfogott
nagyságától a győzelemnek sem azonnal
örülni tudó izgatott önkívülete hitelesíti
azt, ami Shakespeare szellemétől egyál-
talán nem idegen, s amit Szőke finom
érzékkel és finom eszközökkel - az ötödik
felvonás első színében - el is játszat
színészeivel: a rendkívüli helyzetek soka-
ságának szorításában fölhevült lelkek oly
fogékonnyá lesznek az addigi konvencio-
nális gesztusok és szavak helyén vibráló
személyesség varázsára, mint kiknek sze-
meit Puck cseppjei illették. Portia egyik
kezét Antonio s a másikat Bassanio csó-
kolja, s mind a csókok, mind pedig a fo-
gadtatás jóval túl van(nak) a hálán... S itt
következik az, ami egyszerre érthető és
helyénvaló is, de a megvalósítás mód-ja!
Az rendben van, hogy a végsőkig, az
egészen az átláthatóságig tiszta gondola-
tok (s Szőke darabértelmezését nyugodtan
minősíthetjük ilyennek!) a lehető
legtisztább formákhoz vonzódnak. Az is
rendben van, hogy ez - ha úgy tetszik, a
„végső" forma - a tánc. Az azonban már
nincs rendben, hogy az ötödik felvonás
első színében az egészen a szélsőséges
líraiság határáig eljutó (de azt helyesen át
nem lépő!) előadás végén egy olyasfajta
zene harsan föl, amit leginkább egy fan-
táziaszegény, ám azt mennydörgéssel el-
lensúlyozni akaró görög harcitáne-
imitáció és egy csűrdöngölő ötvözeteként
vélek felidézhetőnek. A színészek itt di-
cséretes gátlástalansággal és meglepően
pontos és szép mozdulatokkal járják el a

koreográfiát. Ez - némely jelenetek lírai-
ságához mérten meglepő, a főbb szerep-
lők esendő tanácstalanságához vetve pe-
dig hihetetlen és így hiteltelen - brutali-
tással kb. arról szól, hogy mindenki min-
denkivel.. .

Meglehet, Szőke rendezésének mélyén
egy ilyen - önmagában egyáltalán nem el-
ítélendő! - „vízió" (értelmezési alapelv)
munkált. Azonban a rivaldán ennél (sze-
rencsére) jóval „kevesebb", azaz sokkal-
sokkal árnyaltabb viszonylatrendszer jött
át. A táncolók végül tapsrendbe dermed-
nek; s közéjük botorkál a fentebb már
leírt módon Koltai Róbert még Shylock-
ként. A színészt dicséri, hogy ezekben a
„szétrendezett" pillanatokban is sikerül
összerántania az előadást.

A meglepően jó és egyenletes színészi
teljesítmények közül is a már kiemelt
négy (Koltai Róbert - Szalma Tamás,
Gergely Róbert és ,Oláh Zsuzsa) mellé
kívánkozik egy ötödik: Pálfai Péteré, aki
a Shylockot elhagyó szolgát, Lanzelo
Gobbót játssza. Rendezői segédlettel a
halvány szöveget nemcsak humorossá
növeszti (amikor vak apja az ő szakállát
dicséri, valójában a haját turkálja), de az
alakot félelmetes, Dosztojevszkij Szmer-
gyakovját idéző színekkel ruházza fel. Egy
a helyzetéhez torzult olyan lelket szólal-
tat meg, aki ismereteit a társadalmi emel-
kedés egyszerű váltópénzének használva,
vak és öntudatlan eszköze azoknak, akik
őt megvásárolják. Szánalmas, ám
korántsem ártalmatlan nyomorult: ha
„elvei vannak", a gonoszság maga. Pálfait
s a rendezőt dicséri, hogy ezek a színek
épp csak jelzésszerűen vannak jelen, s így
egyetlen pillanatra sem zavarják az álmok
és előítéletek éjszakájából zavartan
ébredők tragédiába hajló játékát.

Dicséret illeti a jelmezeket tervező
Fekete Máriát. Ruhái funkcionalitásuk
mellett, stílusbéli törés nélkül idézik egy-
szerre a reneszánszot és napjainkat. A
kevéske díszlet szerencsére. nem zavarja
ezt a remek előadást.

W. Shakespeare: A velencei kalmár (pécsi
Nemzeti Színház)
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A semmi ága

Az Egy őrült naplója
a Játékszínben

Gogol műve ez, ez a mostani bemutató a
Játékszínben. De hát nem napló, kétség-
telenül nem az, legalábbis a szó hagyomá-
nyos értelmében. Es az sem biztos, hogy
őrült, aki mondja. Lehet, hogy az illető
elmeállapotának szakszerű megítélésé-
ben szerepelne a skizofrénia - de vajon
mindenki őrült-e, aki skizofrén?

Magyarországon az Egy őrült naplója
olyannyira kapcsolódik egyetlen színész
hez, hogy - azonos is vele. Darvas Iván
játszotta először, pontosan húsz évvel
ezelőtt. Aztán hosszú-hosszú évadokon át
ment hatalmas sikerrel, több mint ötszáz
előadásban.

Húsz éve maga a szöveg is reveláció
volt. Francia „importból" került egyéb-
ként hozzánk: Coggio, a színész-rendező
- aki Sylvie Luneau-val drámává írta
Gogol novelláját - játszotta Párizsban.

A Horvai István rendezte produkció
húsz év távlatából is éles emlék - én még
általános iskolásként láttam először. Dar-
vas Iván játékát őrzi az idő; máig felbuk-
kan belőle egy-egy részlet, mozdulat, vil-
lanás, kellék. Darvas egy esernyővel; Dar-
vas teát főz; Darvas ír a kisasztalnál; Dar-
vas rajzol, határozott vonásokkal, energi-
kusan vet a papírra markáns portrékat,
benépesíti alanyaival a színpadot. Aztán
Darvas a kopaszmaszkban, darócruhában,
őrültként. Darvas összekuporodva, az
ágyon, az ágy alatt.. .

És most, húsz év múltán ismét az Egy
őrült naplója. Közben nemigen próbál-
koztak a művel hazai színpadon - egy
rövid ideig tartó vidéki kísérletet leszá-
mítva egyáltalán nem. Gyanúm szerint
senki nem vállalkozott volna arra, hogy
alakítása összeméressék Darvas zseniális
játékával, elsöprő, hosszasan érvényes
Popriscsin-megformálásával. A tartózko-
dásért persze nem hibáztatható senki; mi-
közben az is igaz, hogy a merésznek látszó
vállalkozásért önmagában szintén senkit
'nem illet dicséret.

Hiába a masszív látszat: az Egy őrült
naplója mégsem „foglalt" egyszer s min-
denkorra. Hogy mennyire nem, másfél
órában ott látható a Játékszín színpadán.

Taub János okos rendező. És sok egyéb
más is: tiszta gondolkodású, fokozottan
„színpadérzékeny", „színészérzé-





keny". Előadásai alapján nyugodt, szikla-
szilárd rendezőegyéniség. Mindegy, hogy
látta-e Horvai István rendezését, Darvas
Iván játékát annak idején. Ő felfedezte
magának ismét a Gogol-írást, és egysze-
rűen megcsinálta a saját monodráma-
verzióját anélkül, hogy hangosan, harsá-
nyan elvetné az itthon eredetinek ismer-
tet, a Horvai-Czímer József-félét. Egyál-
talában: az előadás egészére érvényes,
hogy úgy teremti újra Popriscsint és tör-
ténetét, hogy nem felesel a korábbi elő-
adással. Nem foglalkozik a múlttal, nin-
csenek tagadó, korrigáló, kiigazító, ak-
tualizáló tendenciái.

Éppen ezért Taub János és Gáspár Sán-
dor vállalkozása nem „istenkísértő"; s
merésznek is legfeljebb azért merész,
mert Gogol műve különlegesen nehéz
alkotás.

Gáspár Sándor nem is oly rövid szí-
nészi pályáján éppúgy megtalálhatók ál-
talában egy monodráma előzményei, mint
éppen a Gogol-műé. Természetes, hogy a
nemcsak szuverén módon játszó, ha-nem
- pályája fordulatait tekintve - szuverén
módon gondolkodó felnőtt színész
egyszer csak kikövetel magának egy olyan
megmérettetést, amelyben a külső ténye-
zőknek - társulatnak, helyszínnek, part-
nereknek - a lehető legkisebb szerep jut.
Ahol elsősorban rajta meg rendezőjén
múlik a produktum minősége. Ahol nin-
csenek gátló külső körülmények - igaz,
készen kapott felmentések sem. Az ön-
igazoló magyarázatokról nem is beszélve.

Csábító megoldás az előadás értékel
sében párhuzamosan leírni Darvasét s
most Gáspárét, s a különbségekből ma-
gyarázni az eltelt húsz évet s a két színész
eltérő művészetét, avagy fordítva: az el-
telt húsz évből magyarázni a különbsége-
ket. A felszínen látványos módszer va-
lójában kibúvó, de nem ez lenne a legna-
gyobb hibája. Hanem az, hogy eltérítene
ennek a mostani előadásnak a lényegétől,
attól, hogy a fentebb már érintett
gondolat szellemében egyfajta „tabu la
rasa" alapján született. Nem valamihez
képest, hanem önmagában - mint minden
jelentékeny műalkotás. Darvas Iván és
Horvai István előadását méltón őrzi a
színháztörténet, és remélhetőleg egy cel-
luloidszalag is. A nézők emlékezete is.

Új, legalábbis újszerű maga a szöveg.
Taub János félretette a francia - majd
Czímer József átigazította - dramatizálást,
és ismét a Gogol-novellához nyúlt.
Alapvetően lazított a monodráma textu-
sán, kissé elemelte belső konkrétumai-

tól, keletkezésének idejétől, helyétől s az
e tekintetben korlátozó utalásoktól.
Munkája eredményeként nem valami-féle
szimbolikus, általános érvényű szöveg
született, hanem egy olyan alapanyag,
amely részint a színpadi közegben, de
legfőképpen a színészi játékban nyeri el a
maga konkrét alappontjait. Úgy, hogy
ezenközben meglehetősen tág érvényes-
séget szab a történet lejátszódásának ide-
jét és helyét illetően.

Mindegy, hogy Oroszországban él-e
Popriscsin, a kishivatalnok; az is mind-
egy, hogy a tizenkilencedik század, Go-
gol saját kora váltotta ki ezt az egyidejű
(szintén tizenkilencedik századi) elme-
bajt... Lehet persze úgyis: orosz utcane-
vek és személynevek pontosítják a törté-
netet - bár lehet, hogy az „oroszosan"
hangzó nevek is egy őrült fantázia szüle-
ményei. Lehet, hogy tényleg a tizenki-
lencedik század első harmada szüli meg
ezt a „csinovnyikskizofréniát"; de lehet,
hogy a kor olyan ellentmondásai, ame-
lyek „sikerrel" mentődnek át a történelmi
időn.

Nincs dátum. Pontosabban: dátum
sincs. Nem villan fel, mint annak idején,
s nem is hangzik el, hogy „október 3."
vagy „január 25.". Dátum tehát nincs -
miközben idő természetesen van; a tör-
ténet, amelyet Popriscsin elbeszél, kikö-
vetel magának egy bizonyos időtartamot.
Pontosan annyit, amennyi idő alatt Pop-
riscsin elbeszéli.

Nincs helyszín: tér van. Meglehetősen
szűkre szabott - Popriscsin fantáziájára
bízatik, hogy falait kitágítsa, és a világot -
a saját világát - belopja közéjük. Vayer
Tamás díszlete a Játékszínben látnivalóan
igen precíz rendezői utasításra született:
pontos és aktív kiegészítője a játéknak. A
tér mintha egy szobát formáz-na, ajtók,
ablakok nélkül. Kérdés azonban, hogy
egy olyan tér, amelyen se ajtó, se ablak,
még szoba-e egyáltalán. Falaiból hol
három van, hol négy: attól függően, hogy
Popriscsin érzékelhetően tudja-e, látja-e,
hogy közönségnek játszik, vagy csak
elképzeli közönségét, vagy még azt sem,
csak magának ad elő. A tér falai nem
szilárd anyagból vannak. Kérdés, hogy
ami nem szilárd anyagból van, fal-e egy-
általán. Ezek itt a színpadon vagy iskolai
tornatermi ugrószőnyegek, vagy az egész
egy vastagabb gumiféleség, valami rugal-
mas anyag. Puhák, mozgathatók, remeg-
tethetők, de alapjában véve
elmozdíthatatlanok.

Lehet, hogy ez a tér tényleg nem szoba,
csak egy lyuk. Esetleg egy tágra sza

bott koporsó. Ez utóbbi feltételezés átté-
telesen azt is megengedi, hogy börtön-
cella vagy elmegyógyintézeti „magán-
zárka". A végeredmény a fontos: Popris-
csin el van zárva a külvilágtól.

A külvilág persze jelen van. Nemcsak
közvetve, Popriscsin szövegén át, hanem
közvetlenül is. Érvényesít egyfajta ren-
det, a saját törvényeit. Ha úgy tetszik,
saját uralmát Popriscsin felett; Vayer
díszletének másik lényeges eleme - és a
tér egyetlen berendezési tárgya - néhány
különlegesen erős fényű (halogén?)lám-
pa, amelyet a történet lényeges és jelleg-
zetes pontjain a külvilág bekapcsol, és
erős, elviselhetetlen, fülsértő hangjelzés
kíséretében megfegyelmezi vele Popris-
csint.

Mert hát Popriscsin néha „fegyelme-
zetlen". Néha túlságosan szabadjára en-
gedi indulatait, néha üvölt a fájdalomtól -
szóval néha teljesen úgy viselkedik, mint
egy abszolút normális ember, akivel
megengedhetetlen dolgok történnek.
Ilyenkor lép be a süketítő-elvakító effek-
tus, melynek hatására Popriscsinből egy
feltételes reflex váltódik ki, szabályos
léptekkel körbemenetel a szobán, fejét
felszegi, tekintete mereven előremered,
agya láthatóan kikapcsol. Azaz vissza-
kapcsol. Vagy mégis inkább ki.. .

Gáspár Sándor hosszú-hosszú néma-
játékával kezdődik az előadás. Illetve na-
gyon is beszédes játék ez, legfeljebb sza-
vak nem hangoznak el, de felvillan,
egyet-len sűrített képben az egész
történet végeredménye. Egy
rongycsomókon kuporgó ember
szerteszaladó gondolatait „látjuk",
egyelőre rendezetlen és rend-szerezetlen
emlékvillanásait. Gáspár testének
megfeszülései, hirtelen, váratlan
elernyedései, töprengő tartása, egy be-
görbített hát számol be minderről.

Egy feltűnően egészséges ember egyéb-
ként. Nemcsak arról van szó, hogy Gás-
pár Sándor alkata, kisportolt fizikuma is
főszerepet játszik, közvetíti önnön har-
móniáját; hanem arról is, hogy külsejét
nem ellenpontozza, hanem egyértelműen
nyomatékosítja élénk észjárása, plaszti-
kus mimikája, csillogó tekintete. Lehet,
hogy mindezek mögött mégiscsak bom-
lott elme fészkel. De az már nem lehet,
hogy mindez a természet torz játéka
lenne. Sokkal konkrétabb, sokkal inkább
kézzelfogható manipulációk állnak a hát-
térben. Es ki gondol itt még a tizenkilen-
cedik század első harmadának cári Orosz-
országára?



Gáspár Sándor alakításában Popriscsin
szinte végig nekünk, hozzánk beszél. Azt
nem tudjuk, hogy lát-e bennünket, s
tudja-e, hogy miféle produkció főszerep-
lője; de legalábbis odaképzel minket a
gumifalú térbe, s mi hamarosan úgy is
érezzük, ott vagyunk vele. Nekünk szól a
hétköznapi, de alapjában véve banális
történetsorozat, a kishivatalnok felláza-
dása a körülötte tapasztalt értékrendza-
var láttán, s miközben kutyák, kisasszo-
nyok, kegyelmes urak kelnek életre a
rongycsomók közül, egyszer csak
hihető-nek, de főként normálisnak
látszik Popriscsin feltételezése
önmagáról: hátha valóban nem az ő,
akinek a környezete - sőt, mindeddig
saját maga is - hiszi? Hát-ha tényleg VII.
Ferdinánd, a spanyol király?

Popriscsin nemcsak elmeséli -.eljátssza
nekünk a történetet. Hogyan szeretett bele
a kegyelmes úr lányába, milyen atrocitá-
sok érték őt ezért - puszta féltékenység-
ből természetesen - közvetlen hivatali
feljebbvalója részéről; hogyan fejtette
meg a kiskutyák titkát, hogy lopta el leve-
lezésüket; hogyan ébredt rá az önmagá-
nál nemesebbnek, méltán feljebb álló-
nak hitt világ valódi tulajdonságaira; s vé-
gül, hogyan válaszolt erre a saját módsze-
rével, a saját lehetőségei szerint. Azt pe-
dig mi látjuk, hogyan reagált a kisember
ellentámadására az intézményrendszer, a
hatalom.

Gáspár Sándornak van egy mesélő
hangja, és van egy kommentáló hangja.
Amikor a konkrét eseményekről esik szó,
könnyedén fecseg, élénk gesztusrend-
szerrel kíséri a szöveget, a játékos múlt-
idézést sajátos derűvel vonja be. Aztán
időnként „visszazuhan" a konkrét térbe,

hangja fakóvá válik, a szavak tompán
verődnek vissza a falakról.

A színész mozgásrendszerének is rit-
musa, „jelentéses" koreográfiája van. Van-
nak bizonyos, refrénszerűen visszatérő
elemei: egy-egy hirtelen testhelyzetvál-
tás, összekuporodás, vagy épp az ellen-
kezője, a felegyenesedés. Laza kardobá-
lás, hetyke vállvonogatás. Gáspár játéká-
ban igaznak látszik a közhellyé koptatott
meghatározás: minden idegszálával ala-
kot, jellemet, világot formál. A borostájá-
val, hirtelen ránk meredő tekintetével, a
játékosan lecsapott kalapperemmel. Ját-
szik félpucéran, a (fél)meztelenséggel; a
gyakori átöltözésekkel, melyeknek kö-
zös eleme, hogy külseje alig változik a
magára aggatott rongyoktól. Valamint
közös - és meghatározó - elem az is, hogy
bármit vesz fől, bármibe bújik bele, azon-
nal ronggyá, használhatatlan, de szeret-
hető vacakká válik rajta. Olyasmivé, amit
bárminek hihetünk, minden igaz rá.

Gáspár játszik a közönséggel, akárcsak
a többi, általa megteremtett (újjáterem-
tett) szereplővel. Játszik a nevetésünk-
kel. Néha ő is nevet, máskor csak nevet-
tet. Amikor magabiztos-nagyképűen áb-
rázolja egykori környezetét, velünk nevet.
Amikor balul sikerült zsebkendőfelve-
vési akcióját meséli el, melyben alaposan
„leégett" szerelme előtt, bőségesen ada-
golja az öniróniát - az engedélyével ne-
vetünk. Amikor nyilvánvaló képtelensé-
get elevenít fel, halálos komolysággal -
például spanyol híveinek királyt rabló
akcióját, mely természetesen az elzárat-
tatást fedi le képzeletében -, nevetésün-
ket vagy meg se hallja, vagy látnivalóan
megütközik rajta. Gáspár színészi bra-
vúrjának egyik megnyilvánulása éppen e

megütközés ereje: magunk sem tudjuk,
nem neki van-e igaza.

A színpadon egyébként azt látjuk, amit
Popriscsin lát, és azt halljuk, amit ő hall.
Színes a világa, annyi bizonyos. A zene
magától értetődő természetességgel árad
a húr nélküli hangszerből. Az erotikus
vízió testet ölt, fura testet méghozzá: a
nőnek hátul is eleje van. Nem véletlen,
hogy Taub János ezt a víziót valóságosan
is behozza a színpadra; s korántsem azaz
oka, hogy Gogol szövegében nem jelenik
meg ilyen pontos részletezettséggel. Gás-
pár-Popriscsin fölhevült fantáziája képes
lehetne a megjelenítésre, de nem tud-
hatná eljátszani azt a döbbenetesen ter-
mészetes, ösztönös birtokbavételt, mely-
nek groteszkuma éppen az aktus termé-
szetessége és az aktus tárgyának képte-
lensége között feszül.

A kiskutyák, gazdáik, a hivatali főnö-
kök, sőt: a levelek, kendőcskék érzékletes
megjelenítése Gáspár Sándor számára -
pontosabban a vele elementárisan azonos
Popriscsin számára - semmi-féle gondot
nem jelentenek. Apró helyzetgyakorlat
valamennyi - és Gáspár tökéletes szakmai
biztonsággal „skicceli" mindet.
Könnyedén királyi, ha rongypalástját
vállára kanyarítja, s természetesen
dühöngő őrült, amikor rájön, hogy meg-
csalatott, becsapatott.

Ami színészi bravúr, az mind kétségte-
lenül „jól jön" ebben az előadásban. De
aligha elég hozzá. Hiszen alapfeltétele a
színészi változatosság és változékonyság,
a rugalmas eszköztár és a hatások
megfelelő kimunkálása, adagolása. Gás-
pár játékában mindössze a kezdeti „néma-
játék" szól erről. Akkor van igazán előtér-
ben - mert szöveg nélkül, abszolút egye-
dül létezik előttünk - a színész, azután
belesimul egy figurába, szerepet játszik,
sokat. Akkor adja azt a többletet, amiért
az Egy őrült naplóját megcsinálni érde-
mes, és amiért látnivalóan Taub János
megrendezte.

Akkor kezdődik, s aztán rendre végig is
pereg az a tragikomédia, melyben Gogol
szövegével egy közülünk kiemelt „őrült"
egyszerre kisszerű és tragikus kálváriája
kel életre. Egy út, melynek végén ott a
„semmi ága".

Gogol: Egy őrült naplója (Játékszín)
Színpadra alkalmazta és rendezte: Taub

János. A rendező munkatársa: Bodori Anna.
Díszlettervező: Vayer Tamás.

Szereplő: Gáspár Sándor.

Közreműködik: Topai Éva.

Popriscsin: Gáápár Sándor (Iklády László felvételei)


