
csolt kézzel várja az apácarend esti áj-
tatosságát. Fadarabként irányítja a család
a karosszék felé, de kezük hiába pihen a
vállán, Mary egész más tájakon utazik. S
Berek Katinak ehhez a végállapot-hoz is
olyan színészi eszközei vannak,
melyekkel a szavakon túl, minden szenti-
mentalizmustól mentesen, akár egy jó
pszichoanalitikus, elemzi ki és jeleníti
meg - a tényt.

Három sárkány

Sokkal kedélyesebben néz szembe egy
család fenyegető széthullásával Hunyady
Sándor. Művében egy megcsontosodott
hétszilvafás világ szembesül a moder-
nebb, városiasabb élettel, s az utóbbi ki-
sebb konfliktusok után teljes diadalt arat.
A csinos pesti színésznő nemcsak a nyír-
egyházi színház közönségét hódítja meg,
de ujja köré csavarja idősebb és ifjabb
Csohalyi Balázst, és ami még ennél is na-
gyobb szó, a három sárkánynak titulált,
élemedett korú Csohalyi lányokat is
megnyeri. Berek Kati a legidősebbet, a
pártában maradt Julit alakítja. Őszbe
hajló kontya, szolid öltözéke, tollas kis
kalapja, időnként orrára illesztett lor-
nyonja adja meg azt a külsőt, melyből a
sárkányság kibontható lenne. A színész-
nő azonban nem ebbe az irányba indul el.
Kedélyes öregasszonyt játszik, aki inkább
csak lánytestvéreinek házsártosságából
meríti erejét. Ha közösen kell kárálniuk,
vagy a család jó hírnevét védeniük, egy
tömbbé válnak. Ősidők óta is-merik
egymás szokásait, nézeteit, és épp ezért
pillanatok alatt létrehozzák szö-
vetségüket. Összenézéseikkel, azonos
gesztusaikkal vagy hanghordozásukkal
érzékeltetik együvé tartozásukat. A há-
rom színésznő - Berek Kati mellett Bes-
senyei Zsófia és Baranyai Ibolya - finom
iróniával játssza el, hogy ezek a nők mi-
lyen begyepesedettek. Külön tanulmány,
ahogy megvitatják a család ügyes-bajos
dolgait, ahogy szavaik összecsengenek,
és ahogy görög szavalókórusként együtt
hirdetik ki álláspontjukat. De Berek Kati
el is különíti magát a másik két Csohalyi
lánytól azzal, hogy Julit karakteres egyé-
ni vonásokkal ruházza fel. Abból a több-
ször elhangzó véleményből indul ki, mi-
szerint ez a vénkisasszony a legkedve-
sebb, leglágyszívűbb Csohalyi lány. Apró
rezdülésekbe bújtatottan vagy széles
mozdulatokba foglalva játssza el azt a
„lelki traumát", melyet a nőtanács egy-
egy szigorúbb határozata kivált belőle.
Elbizonytalanodik, szélvészsebesen meg-
teszi elenlépéseit (pénzt dug az öccse
markába, vagy keblére öleli a nemkívá-
natosnak nyilvánított pesti művésznőt),

majd bátorságába belepirul, és kamasz
lányos zavarral kiszalad a szobából. Sze-
mérmes vihogásával vagy vágyakozó te-
kintetével hitelt ad azoknak a szituáció-
nak is, melyek vénlánysága miatt szokat-
lanok a számára.

Talán életében először hagyja el szű-
kebb környezetét, amikor húgaival együtt
az elveszett hímnemű Csohalyiak
felkutatására Pestre érkezik. S ekkor Juli
rácsodálkozik a világra. Unokaöccse le-
génylakásában úgy szimatol az árulkodó
nyomok után, hogy Miss Marple is meg-
irigyelhetné. Kétségbeesetten fedezi fel
felbontatlan leveleiket, és rosszallásának
hangot adva foglalja le a kicsapongó élet-
ről árulkodó kártyacsomagot. Azt a lát-
ványt pedig, amely a szekrény ajtajának
belső felén elé tárul, ártatlan lelke már
nem tudja elviselni. A fotókat megpil-
lantva levegő után kapkod, és ájultan esik
testvérei karjába. Ám alig eszméi, máris
kezébe kapja az első lyukas zoknit, s mi-
után némi segédlettel a cérna a tűbe talál,
sebesen stoppolni kezd, és rögtön otthon
érzi magát.

A színésznő panorámás rózsadombi
villájában az „ilyen is van?" hitetlensé-
gével ámuldozik, hogy az „elrabolt" idő-
sebb és ifjabb Csohalyi Balázs vissza-
szerzése érdekében érkeztek látogatóba.
Minden tárgyat aprólékosan szemügyre
vesz, és úgy simítja meg a kanapé kárpit-
ját, mint valami csodát. Látható érdeklő-
déssel mustrálja a színésznőt, s közben
nem tudja elleplezni, hogy finomsága
elbűvöli. Észre sem veszi testvérei rosz-
szalló pillantásait, mosolygó tereferébe
kezd, ellágyul, és szemmel láthatóan jól
érzi magát.

A falusi kisasszonyok szertartásossá-
gával csókolja meg két oldalról az új ba-
rátnő arcát, annak rendje-módja szerint
tegezést ajánl fel, majd hirtelen megfe-
ledkezve a jó modorról, megpaskolja a
hátsó felét. Ezek az egymással feleselő
mozdulatok Csohalyi Juli habókosságára
utalnak, s ezt a színésznő egy-egy újabb
elentétpár bevetésével tovább erősíti. De
gazdagodik a szerep attól is, hogy ez a Juli
soha nem esik ki a családi eseményekből,
mindenre figyel, és mindenhez élénk
gesztikulációval kísért kommentárt fűz.
Nemcsak a saját, de mások életét is éli, s
olyan kedvesen teszi ezt, hogy már hiány-
zik, ha nincs jelen.

De a rendezés nem biztosít számára
hosszú életet. Még önfeledt körtáncot lejt
révbe ért családtagjaival, s aztán mozgása
- csakúgy, mint a többieké - lelassul, ki-
merevedik. Közbeszól a világháború. El-
tűnik a Csohalyiak világa s benne Juli.
Pedig Berek Kati játéka alapján akár örök
életet is megszavaztunk volna neki.

E. J.

A j ó s ág s z ü l e t é s e

Bregyán Péter szerepei

Bár 1988-ban egy sokra hivatott társulat,
a miskolci úgyszólván elemeire hullott
szét, a rekviem mellett változatlanul
időszerűnek látszik maguknak az ele-
meknek a számbavétele. (Meglehet, hogy
épp ezen az úton íródik meg annak a
rekviemnek az egyik tétele, mellyel
mindmáig adós a magyar színházkritika.)
Nemcsak nagyszerű előadások s nem is
egyszerűen jelentős rendezői oeuvre-k
(mindenekelőtt Csiszár Imre- és Szőke
István-, de bizonyos értelemben Szűcs
Jánosé is) születtek itt meg, de eközben
olyan színészegyéniségek pályája bonta-
kozott ki, akik azóta más társulatokban -
a szó mindkét értelmében - játszva őrzik
Miskolcon kivívott rangjukat. Talán elég
lenne a Katona József Színházhoz szerző-
dött Blaskó Péter, a Radnóti Színházban
sikerrel debütált Mihályi Győző, a Vár-
színházban végre jelentős(ebb) szerep-
ben bemutatkozott Szirtes Gábor nevét
említeni, de ugyanígy beszélni kellene a
jelenleg társulat nélkül egzisztáló Tímár
Éva avagy a Miskolcon rekedt Dóczy
Péter alakításairól.

Annak, hogy most a Bregyán Péter által
megidézett szerepek számbavételére
teszek kísérletet, nemcsak az az oka,
hogy ő egy „miskolci" rendező, Szőke
István irányításával folytatja, igaz, Eger-
ben a pályáját, tehát a kontinuitás ma-
gától értetődő(bb), de főként az, hogy
alakításainak rendjéből rekonstruálható
az a színészpedagógiai munka is, mely
nem egyszerűen sajnálatos, de - színmű-
vészetünk egészét tekintve is - tragikus
módon szakadt meg Miskolcon: a színész
és rendező harmonikus (!) együttműkö-
désével megvalósított pálya eddigi
csúcsaként játszhatta el azt a főszerepet,
Büchner Dantonját, mely ha nem lezárt
volna egy korszakot, úgy a miskolci Nem-
zeti Színház működésében sem sír-, de
mérföldkő lehetett volna.

Budai Katalin a Szőke István rendezte
Arrabal-mű, Az építész és az asszír császár
kapcsán e lap hasábjain fogalmazta meg
azt az óhaját, hogy bárha az itt felszínre
került színészi eszközök „komolyabb"
darabokban is kamatozhatnának. Kézen-
fekvő lenne most azt írni, hogy ez történt,
hogy ennek a frenetikus előadásnak kö-
szönhető Mihályi Győző Robespierre-je
és Brutusa éppúgy, mint Bregyán Péter
Danton-alakítása, vagy épp - a szintúgy e



lap hasábjain részleteiben is méltatott -
Gromilovja a Szőke István rendezte Te-
hetségek és tisztelőkben. A helyzet azon-
ban valamivel bonyolultabb. Bregyán
Péter „császára", noha valóban forduló-
pont, s noha színészileg többé-kevésbé
valóban ebből eredeztethetők későbbi
jelentős alakításai is, nem előzmények
nélkül született meg. Így a következők-
ben az Arrabal-mű előadásában tetten
érhető fordulat jellegéről, ezt követően
ennek előzményeiről, majd a színészi pá-
lyán is tapasztalható következményeiről
lesz szó.

A szabadság nyomorúsága

Az Arrabal-műben a civilizáció biztonsá-
gából egy szinte lakatlan szigetre kerül-
vén, Bregyán „asszír császára" bármit el-
hitethet(ne) az ott talált egy szem benn-
szülöttel. Vágyteli hazugságok, szerep-
játékok tucatjait kínáló kavalkád kezdődik
ezzel. A vágy azonban valakinek a vágya,
s a személyiség dinamikája erősebbnek
bizonyul a felöltött szerepek immanens
logikáinál. Egy sérült lélek anya-
gyilkosságba torkolló története áll össze a
csak látszólag szabad hazugságözönből.
Az önmagában is színészi bravúrok soro-
zatát kikényszerítő szerepkavalkád azáltal
lett az egyszeri remeklésnél jóval több és
jelentősebb, hogy Bregyán Péter nem ott
vonta meg az őrület és a normalitás
határait, ahol azt megvonni szoktuk. Sőt
játéka mintegy ennek a határnak a taga-
dására épült. Nem jelezte a lassan elha-
talmasodó tébolyt, hanem a civilizatórikus
kontroll, a megszokott interperszonális
visszajelzések hiánya mintegy (vég-re)
engedte, hogy oly dolgokról is szót ejtsen,
amelyekről egyébként hallgatni illik.
Minden törés nélkül vitte az eredendően
normálisként elfogadható figurát oly
területekre, melyeket egyébként per-
verznek és abnormálisnak illik nevezni.
Ezek a területek tehát nem a normalitás
ellentéteként, hanem mintegy annak
meghosszabbítása-, ha úgy tetszik, meg-
szokott, „illendő" határain kívüli terüle-
teiként mutatkoztak meg. Ilyenkor szokás
az „emberre vonatkozó tudást" emlegetni.
S itt, azt hiszem, csakugyan vala-mi
ilyesmiről van szó. Némi nagyképűséggel
azt mondhatnók, hogy Bregyán Péter
játéka a civilizatórikus kényszerpályára
került személyiség(ek) nem annyira
torzulásáról, hanem elerőtlenedéséről
tudósított ezzel az alakításával is. Arról,
hogy az a lélek, amelyiknek minden moz-
dulatát, sőt még gondolatát is előírások
szabályozzák, képtelenné válik a szabad-
ságra, az előírásoktól eltérő lehetőségek
ugyanis olyannyira ismeretlenek számá-

ra, hogy közelükbe kerülvén el- és meg-
téved. Tébolyult, önismétlő körök bejá-
rására kényszeríti félelme. Hogy ez az
alakítás így és ilyennek születhetett meg,
mint utaltam már rá, a Miskolcon végzett
színészpedagógiai munkának (is) kö-
szönhető.

A császárság előzményei

A Szőke István rendezte Ahogy tetszik
Jaques-ja s a Csiszár Imre rendezte Csil-
lagok a hajnali égbolton elmebeteggé
nyomorított fizikusa, valamint a szintúgy
Csiszár rendezte Cseresznyéskert Lopa-
hinja látszik a legegyértelműbben
igazol-ni a fentieket. Egyik figura sem
követte

ugyanis az emberi tulajdonságok hagyo-
mányos jó/rossz dichotómia szerint tör-
ténő felosztásából következő szerepépít-
kezés logikáját. Ilyenkor szokás a figurák
„öntörvényűségéről" beszélni. Koránt-
sem ok nélkül! A szereplők egymáshoz
való viszonyulásának mindhárom elő-
adásban hihetetlen precizitással kidolgo-
zott rendjében ugyanis ezeket az alako-
kat nem azért érte alkalmanként siker s
még többször kudarc, mert az előbbi
esetben „okosak", az utóbbi helyzetek-
ben pedig „buták" voltak, hanem sokkal
inkább azért, mert a mindkét helyzetben
egyformán autonóm személyiségszerke-
zetük számára akkor épp az a lépés volt
kényszerű. Ezekben az esetekben tehát

Bregyán Péter a Tehetségek és tisztelők egri előadásában



nem egy-egy figurának a színész általi
megmutatásáról, hanem megteremtésé-ről
helyénvaló beszélni. Nem a színész és a
néző (normálisnak tételezett) szemé-
lyisége a mérték, melyhez képest a sze-
replő jó vagy „rossz" irányban eltér, ha-
nem olyan szuverén személyiség születik
meg a színpadon, aki a néző által is belát-
ható okok következtében cselekszik hol
jót, hol pedig, úgymond, rosszat. Bregyán
Péter ezeket a legtöbbször „negatív" fi-
gurákat a szereppel való, a megszokott-
nál teljesebb azonosulás olyan fokán te-
remti meg, hogy nemcsak a - mindig vi-
tatható - lélektani „hitelesség" teljessé-
géről lehet beszélni, hanem arról a fur-
csaságról is, hogy ezek az egyébként kü-
lönc vagy hagyományosabb előadásokban
ellenszenves alakok az ő megformá-
lásában szeretetre méltónak tűnnek. Az
Éjszaka a nappal anyja című Lars Norén-
darab előadásában egy anyjához túlságo-
san is kötődő lélek tönkremenetelének
lehettünk tanúi. Bregyán Péter a Mihályi
Győző formálta hiperérzékeny figura
már-már állati brutalitású bátyját játszot-
ta. Rendező és színész azonban módot ta-
lált arra is, hogy a dráma csúcspontján
néhány, a Tímár Éva játszotta anya felé
tett tétova mozdulat s az intonáció meg-
változása elárulja: ez a Georg öccsénél is
sérültebb, s már rég feladta azt a küzdel-
met (innen brutalitása), amelyik öccsét
épp most roppantja össze. Ugyanígy
meglepően eredeti volt Lopahinja is; a
Cseresznyéskert fölvásárlója és tönkrete-
vője Bregyán megformálásában koránt-
sem törtető és gátlástalan „kapitalista".
Szerencsétlen nyomorult, aki képtelen
mások szempontjait nemhogy megérteni,
de egyáltalán felfogni. Így, ez az empátia
szinte teljes hiányától szenvedő alak, a
többiek megvetésétől is sújtva, már-már
tragikus nyomorúságnak lesz elszenve-
dője a dráma végeztével. Ezek az alakítá-
sok mintha Szókratész igazságát példáz-
nák. A rossz, még ha emberpusztító is,
csupán a tudatlanságból származik.

Rögeszméktől szabadon

Csak a kommunikációképtelenséget oko-
zó részleges, sőt olykor teljes tudatlan-
ságtól szenvedő alakok tucatjainak meg-
formálása után születhetett meg Brüch-
ner-Szőke István-Bregyán Péter Dan-
tonja, mely azáltal különbözött az általam
látott valamennyi Danton-alakítástól,
hogy a figura nemcsak bölcs volt, de az
állandóan változó, rendkívül gazdag
intonáció azt is jelezte: ez az ember pon-
tosan ismeri azokat a személyes poklokat,
amelyekbe zárva beszélgetőtársai

szenvednek. Valamennyiükkel szót ér-
tett, de azon az áron, hogy saját megszó-
lalásait közelítette a többiek individuális
megszólalásaihoz, az állandó önelvesztés
határán egyensúlyozott. Politikai érte-
lemben tehát - színészileg egészen virtu-
óz módon érzékeltetve - bármikor meg-
menekülhetett volna, de csakis önmaga
feladása árán. (Ha Robespierre-hez ha-
sonul, ha úgy viselkedik, ahogyan Lac-
roix szerint ilyen helyzetben viselkedni
kell stb.) Ellentétben tehát akár a Kállai
Ferenc formálta, akár pedig az Andrzej
Wajda filmjében látható Dantonnal, ez az
alak sem nem fáradt bele a világi csel-
szövésekbe, sem nem volt azoknak a töb-
bieknél valamivel virtuózabb mestere.
Egyszerűen ismerve mind a cselszövőket,
mind pedig az azok által felhasznált tech-
nikákat, azzal a rendíthetetlen önbiza-
lommal kereste a maga útját, mely egye-
dül annak az embernek a sajátja, aki tud-
ja: útját járva még vesztesen is különb
marad legyőzőinél.

Az ebben a szerepben föllelt autonómia
és morális integritás teszi különlegessé
Bregyán Péter újabb, egri alakításait.
Úgynevezett "negatív szerepeiben" (az
egészében is sikerületlen Haramiákban
játszott Spiegelbergjétől eltekintve) az
általa formált figurák nemcsak az into-
náció állandó módosításával is jelzett em-
berismeretük révén különböznek a többi
szereplőtől, de azáltal is, hogy ezek az
emberileg rendkívül súlyosnak tűnő figu-
rák a züllés és az elesettség hagyományos
jeleit úgy hordozzák, hogy a néző számá-
ra az is nyilvánvaló: nem valamiféle a
lélekben lakozó „rossz" megnyilvánulásai
ezek, hanem a világban meglévő emberi
lehetőségek szisztematikus kipróbálása
nyomán adódó tudatos választás, a
„legkisebb rossz" választásának az
eredményei. Züllöttek és elesettek ugyan
ezek a figurák (akár Eraszt Gromilov-
nak, akár pedig Tutyikának hívják őket),
de züllöttségük és elesettségük sokkal in-
kább árulkodik a világról, semmint a lé-
lekről, mely ebben a világban embersége
őrzésére más utat nem találhatott. Ehhez
persze az is szükségeltetik, hogy Bregyán
Péter otthonosan mozogjon az emberi lé-
leknek azokon a területein is, melyek kí-
vül esnek civilizációnknak a normalitás
határaiként fogadtatottakon. Egy ilyen, a
személyiségnek a megszokottnál jóval
nagyobb területeit mozgósító színjátszási
mód, melyben a visszafordíthatatlan fe-
nyegetettség Dantont a hagyományosan
őrületnek nevezhető területekre nem-csak
elvezeti, de vissza is hozza onnan,
nemcsak az úgynevezett „negatív szere-
pek" megjelenítését módosítja. Shaw

Pygmalionjában Bregyán Pickeringje
nemcsak kedves s a társasági felszín alatt
készülődő brutalitást mérsékelő, de szo-
morú is. Szinte az állatait gyötörni kény-
szerülő szelídítő bánata jelenik meg oly-
kor az arcán. Ismervén a nyomorúságot,
nemcsak az enyhítés módját ismeri
ugyanis, de azt is tudja, hogy az igazi eny-
hület csakis az adott társasági formák
széttörése útján volna lehetséges, ami
sokkalta több bajjal és fájdalommal jár-
na, mint amennyi jót egyetlen ember ezen
az áron megcselekedhetne. (A jóságnak
ebben az alakításban megszülető formája
tehát igazából segíteni képtelen, hiszen
segíteni mindenkinek önmagán kell[ene];
„csupán" a megértés által enyhületet
adó.) Mert szörnyű a társasági formák
ketrecébe zártak szenvedését lát-ni, de
szabad-e kinyitni az ajtókat, ha - épp
Bregyán rendkívül intenzív színpadi
jelenlétének köszönhetően - az is látható,
hogy a ketrecekben mintha vadállatok
lapulnának?

Itt és ezen ponton akár Shakespeare-t
parafrazálhatnám, miszerint, minden jó,
ha a vége jó, hiszen ezt a remek színészt
ősztől a Nemzeti Színház deszkáin láthat-
juk. Mélységesen igazságtalan lenne
azonban, ha a fentiekben vázolt s irgal-
matlanul nehéz tíz év eredményeit csak
mintegy előjátéknak tekinteném. Hogy
mindezek az eredmények transzformál-
hatók-e, és főként milyen áron, az merő-
ben más kérdés; hogy Bregyán Péternek s
rendezőinek, Csiszár Imrének és Szőke
Istvánnak megadatik, hogy, úgymond, a
nemzet első színházában bizonyítsanak,
viszonyainkat tekintve örvendetes, de ez
az örvendezés nem feledtetheti el sem
azon viszonyok mélységes igazságtalan-
ságát, melyek között esetükben egyálta-
lán helyénvalóvá válhat a „bizonyítás"
szó használata, sem pedig azt, hogy ez az
úgynevezett „bizonyítás" tulajdonképpen
egy brutálisan megszakított műhely-
munka újrakezdésének a lehetősége. S túl
azon, hogy ez a lehetőség színházi vi-
lágunkban csak egészen kivételes sze-
rencseként adatott meg, erősen kérdéses,
hogy tulajdonképpen hányszor is lehet (és
főként kell) újrakezdeni azt, ami már
készen van, ami már szerepek és előadá-
sok sorában realizálódott, s amin mit sem
változtathat az, hogy újszerű körülmé-
nyek között sikerül-e még egyszer. Vagy
épp - mint reméljük - talán némileg más-
ként, de a körülmények megszokása után
ugyanily jól vagy épp még jobban sikerül
majd. Budapest az ország fővárosa, így
remélhető, hogy itt színész és rendező
munkájának végre nemcsak eredménye
lesz, de értő közönsége is.


