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bát el is felejti odanyújtani. De azután
mégiscsak odanyújtja. Szimmetrikus har-
móniával. Tehát ez is rendben van. Még-
is, van valami, amit gyanút keltő eb-ben a
tanácsos úrban. Rögtön, az első pillanattól
kezdve, ahogy megjelenik. A fejtartása és
a nézése. Tekintélyes fej-tartás,
sokatmondó nézés. Gyanúsan sokatmondó
nézés. Mindjárt megszólal. Jól sejtettük,
csak előbb még diszkréten köhint egyet,
fejét kicsit megcsavarja, az-tán: mond
valami hülyeséget. Miről is? Mindegy az
már: a háborúról, a pénz-befektetés
lehetőségeiről, a feleségéről, mindegy,
Teljesen mindegy, ugyanis ez a tanácsos
úr a világ minden dolgáról csak
hülyeségeket beszél. Igaz viszont, hogy
„okosan" mondja. Töprengő, érve-ken,
ellenérveken gondolkodó
szemhunyorítások közepette. Kimondja,
azután rábólint. Bölcs mélabúval engedi a
ki-nyilatkoztatásait. Többször egymás
után, egy felvonáson keresztül.

Mensáros László játéka El Pietro Antal
tanácsos úr szerepében lazább lett,
felengedettebb: gesztusainak kimunkált
eszköztelenségét ezúttal, alig észrevehető
módon, szelíd ritmusában is karikírozó
mozgásformával árnyalja, lazítja. S
ugyanilyen, a rezdülésekig megmunkált
karakterfigurát láthatunk tőle a második
felvonásban is. Itt már a felszabadulás
után vagyunk - a tanácsos úr svájci sap-
kában és ócska télikabátban sörözget, és

köt kényszerű üzleteket Vonó Ignáccal.
Ide jutott! De azért viseli a sorsát! Kicsit
gyámoltalanabbul ugyan, mint ahogy
elvárnánk tőle, de azért viseli. És most is,
ugyanúgy, mint régen, hülyeségeket
beszél. Most már azt is alig érteni, hogy
miről. De most is „okosan" mondja. Az-
tán eltűnik, több jelenése nincs a da-
rabban. Hiányzik. Csakugyan: régen lát-
tuk a kiművelt, elegáns ostobaság ilyen
ragyogó példáját.
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GÁBOR ISVÁN

Színész a szerepéről
A Riadóról beszél Upor Péter

Új színpadot avatott november végén a
Miskolci Nemzeti Színház, és a balett-
teremből létesített hatvanszemélyes kis
zsebszínházat Játékszín 69-nek nevezte cl.
Az első bemutató pontosan illeszkedett a
terem méretéhez és a színpad
stúdiójellegéhez is: Krysztof Choinski
színművét, a Riadót adták elő. A lengyel
szerző kétrészes drámája lényegé-ben
egyetlen óriási monológ, ebben a Férfi
önleleplező erővel szól fasiszta múltjáról,
véres emlékképeiről és látomásairól.
Partnere, a Nő, az utolsó jelenetig néma
szereplő; a passzivitást kép-viseli, a
megadást és a csöndes bele-nyugvást
sorsába. Ez ellen a belenyugvás ellen lázít
Choinski minden sora, és a nyugtalanítás
szándéka hatja át estén-ként Sallós Gábor
rendezésében - a miskolci kis pódiumon
Upor Péter markáns alakítását.

Részletes elemzést érdemelne ez a ki-
váló alakítás, ám ezúttal ne mi mondjunk
ítéletet a szerepről, hanem valljon róla
maga a színész, Upor Péter.
 Talán közhelyszerűnek tűnik a kér-

dés, de ezúttal különösen érdekelne: mire
gondolt, mikor megkapta ezt a szerepet?
 Valamivel messzebbről kezdem. Évek

óta gondolkodom önálló est összeállításán,
de ennek mindig volt valami akadálya:
időhiány, restség, a szerkesztés néhány
nehézsége. Az önálló est alapgondolata a
fasizmus lett volna, de nem mint politikai
kategória és nem Romm filmjéhez
hasonlóan, mint „hét-köznapi fasizmus".
Arról akartam beszélni, ami csírájában a
legtöbb ember-ben létezik. A fasizmusnak
az a fajtája ez, ami intelligens, jól nevelt
emberekből is kitörhet, és ami az embert
vad-állattá aljasítja. Szembe akartam
állítani tehát a fasizmust, amely megfelelő
táptalajon és megfelelő társadalmi kö-
rülmények között hivatalos renddé válhat,
azokkal a kis csírákkal, amelyek az
emberekben eluralkodhatnak. Erre a
gondolatra kellett volna felfűznöm az
egész estet. Amikor ezt a szerepet meg-
kaptam, egyszerűen felordítottam. Nem
mintha a darab teljesen fedné elképze-
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léseimet az előadóestről, de bizonyos
szempontból egybevágott vele. Arra gon-
doltam: nem kell megszerkesztenem az
önálló estet, mert házhoz jött.
 Mégis, részletesebben: hogyan történt

ez a találkozás a szereppel?
 A Vörös és feketét próbáltam, ami-kor

Sallós Gábor, szövegkönyvvel a kezében
többször rámnézett. Aztán hal-kan
megkérdezte: nem lenne-e kedvem
eljátszani ezt a darabot. Éppen Szolnokra

utaztam, magammal vittem a Riadót, és a
vonaton elolvastam. Első olvasásra fejbe
vert: ez az, amire vártam. Az elő-adóest
elképzeléséhez egyébként úgyis
kapcsolódik ez a darab, hogy a Férfi
figurájában hangsúlyozni igyekeztem az
emberi vonásokat is, azon túlmenően per-
sze, hogy fasiszta, hogy milliók halála
terheli a lelkiismeretét, hogy pszicho-pata
stb. De mégis - és ez talán a sajátos és
szomorú is benne - ember ő, a maga
vágyaival, kívánságaival. Amit ezzel
kapcsolatban az író kissé elidegenítve
ábrázol, azt megkíséreltem - némi
szándékos hangsúlyeltolással - emberibbé
tenni.

- Hogyan tanul általában szerepet? Es
ugyanígy vagy másképpen készült-e erre a
szerepére?
 A szokásos munkamódszerrel

tanulok: elolvasom a szerepet,
foglalkozom vele, a rendelkezőpróba után
újból átnézem a szöveget, és a
mennyiségtől függően bizonyos idő alatt
megtanulom. Azért mondom, hogy a
mennyiségtől függően, mert van olyan
szöveg, amit szinte meg sem kell tanulni,
próbák közben magától megtanulható.
Choinski darabjánál azonban más volt a
módszer. A rendezővel tíz-tizenkét oldalas
szakaszokra bontottuk fel a szöveget,
ezeket a részeket keményen bevágtam. Es
a próbák alatt mindig egy kicsit előbbre
jártam a szöveggel, mint ahogyan szoktam.
 Ezek szerint gyorsan megtanulta a

szerepet?
 Nem egészen. Nem fogtam

nagyon korán hozzá a tanuláshoz. Amikor
már ki volt tűzve a bemutató időpontja is,
még hozzáolvastam a szerephez. Noha
nyilván én is jól ismerem a témát, elol-
vastam az auschwitzi koncentrációs lá-
gerről Tadeusz Holuj lengyel író könyvét,
A mi világunk végét, azután Otto Kraus és

Erich Kulka híres művét, a Halálgyárat,
meg Jakobosz Kambanelisztől a
Mauthausent. Es megszereztem a zuglói
nyilasper jegyzőkönyvét.

 Átvett ezekből valamit?

- Nem közvetlenül és nem is tudatosan,
de egy-egy motívum be-beugrott a

szerepbe. A Riadó második részében van
egy jelenet, amikor képzeletben a bíróság
előtt állok és védekezem, majd
hisztérikusan sírni kezdek. A zuglói nyi-
lasperben olvastam, hogy az egyik fő-
vádlott a tárgyaláson teljesen összerop-
pant, majd zokogni kezdett. Egy másik
motívum: amikor az emberekből rakott élő
máglyáról beszélek a Riadóban, felködlik
előttem Holuj könyvéből egy félelmetes
jelenet, ami erről szól, és ami egyben
szomorúan bizonyítja, hogy ez a részlet
nem lehet az írói fantázia szüleménye. A
könyv fejezetének ez a szörnyű
mikrorealizmusa egyszerre csak beugrik a
magam jelenetébe, valósággal saját él-
ményként.
 Nehezíti vagy könnyíti-e munkáját,

hogy gyakorlatilag partner, legalábbis
végszavakat adó partner nélkül játssza el
szerepét?
 Először nagyon féltem tőle, de az-óta

megszoktam. Próbák közben Balogh
Zsuzsa tíz napig Párizsban volt, nem
tudtam, hogyan fogok próbálni. Sallós azt
mondta: úgy, mintha itt lenne Zsuzsa.
Úgysincs közvetlen kapcsolatod vele, csak
zavarna, ha más jönne be helyette.
 Azt mondta az elején - és bizonyította

is -, hogy nagyon megörült a szerepnek.
Gondja egyáltalán nem volt vele?

- Dehogynem. Nagyon megijedtem,
amikor arra gondoltam: ahhoz, hogy va-
lamilyen megoldás szülessék a színpadon,
óriási mértékű elidegenedésre van
szükségem. Meg tudom-e tenni? Emlé-
keztem Darvas Iván nyilatkozatára,
amelyben egy kérdésre válaszolva azt
mondta: meg tudja érteni azokat a né-
zőket, akik az előadás után megvárják a
darab ellenszenves szereplőit ... Ha a
színész igazán színész, akkor önmagából
igyekszik kibányászni a figura lényegét.
És nekem most szembe kell néznem a
bennem levő embertelennel! Ma is, né-
hány előadással a hátam mögött neuro-
tikusabb vagyok, mint a sok évi átlagom.
Állandó skizofréniás állapotban érzem
magam a színpadon, és ez pokoli dolog.
 Ez a sajátos tudathasadás - ami

remélhetőleg gyorsan és nyomtalanul el-
tűnik -, csak a színpadon jelenik meg?
 Sokkal előbb, már próbák közben is

megkezdődött. Lakásommal szemben
építkezés van, az erkélyem barakkokra
nyílik. Lágert képzeltem köréje, és így
nekem is volt egy saját, különbejáratú
táborom. És ez még csak a képzelet játéka,
de később már tudatosan kerestem mint
színész is a színhelyet. Az egyik nap
vérfoltokat fedeztem föl a szemben levő
tűzfalon. Képzelődni kezdtem. Mondanom
sem kell, hogy piros festék volt,
valamelyik munkás fröccsentette oda. A
darabban arról van szó, hogy egy lányt
meztelenül akarok látni, mert az ő
egyedüli meztelensége megvéd majd talán
a mások ruhátlanságának látványától. Nos,
volt egy komplexumom: sétáltam a
miskolci utcán, és mindenkit meztelennek
láttam. Később kényszerítettem is magam
arra, hogy így nézzem az embereket. Már
attól féltem, hogy ideg-gyógyászat lesz a
vége.
 Most, hogy a darabbal sikere van - ha

lehet egyáltalán ezt a szót erre a szomorú
játékra alkalmazni -, úgy érzi-e, hogy
mindent megoldott?
 A pályán gyakran hatalmába keríti az

embert a feladatok megoldása után az az
érzés, hogy mindent megtett, ami rajta
múlott. Ha sikere van, akkor még
jogosabb - és még veszélyesebb is - az
önigazolás. Ilyenkor arra gondol a színész:
ha mégsem sikerült, akkor ezt a
körülmények okozták, a rendezés, a dísz-
let, a partner, a közönség. Eltelik egy hét,
majd rájön az ember, hogy kicsit többet
kellett volna tennie: talán nem kellett
volna ellazsálnia az egyik próbát,
könnyedén venni a rendezői utasí-
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tást stb. Megvallom, ennél a darabnál
tényleg arra gondoltam, hogy mindaz, ami
ebben a pillanatban bennem adott: képesség,
felkészültség, szakmai ismeret,
munkaszeretet, az most kiteljesedik. Olyan
érzésem támadt, hogy ennél többet már nem
tudok adni, ez már önmagam százszázaléka.

 És később, ama bizonyos egy hét
elteltével?

 Persze, hogy ezúttal is azt éreztem:
van, amit nem tudtam még teljesen meg-
oldani. A második résznek arra a jelenetére
gondolok, amikor a Nő először megszólal.
Előzőleg fölidézem magamnak a győzelem -
a fasizmus győzelmének - képzeletbeli
évfordulóját, a mámort, és vízióim közben el
kell jutnom egy bizonyos érzelmi csúcsra,
ahol a Nő megszólalhat. Mesterségesen
teremtem meg jelenleg ezt a fokozást, még
nem a bensőmből jön. Egészen addig a
percig szinte lubickolok a helyzetekben,
innen kezdve színész vagyok, aki mecha-
nikusan csavarja föl az érzelmeit. Több
megoldással is próbálkoztam már, de egyik
sem volt igazán jó, nem segítette eléggé a
partnert. Ez még áthatolhatatlannak látszik,
itt másféle megoldást kell találnom.

 Ez az egyetlen ilyen mozzanat?
 Biztosan akad másutt is. Most nem

tudok példát kitalálni csupán azért, hogy
rokonszenvesebb színben tűnjek fel.
Mindenesetre van bizonyos elégedetlenség
önmagammal szemben, de tekintve, hogy
sokszor megy még a darab, lehetőségem van
rá, hogy megtaláljam a jobb megoldást.

 Hadd térjek vissza szerepének. mo-
nológ-jellegére. Nem csábít-e az ilyen
feladat bizonyos lazaságra, rögtönzésre
vagy arra, hogy szövegét ne tekintse
szentírásnak? Végtére is szövegére mindig
csak önmagának felel, és önmagának ad fel
végszót is.

 Utálom az improvizációt a színpa-
don, még általam nagyra becsült művé-
szeknél is gyanakodva hallgatom az ilyen
rögtönzési történeteket. Mégis: bár a Riadót
eddig négyszer játszottam el, mind a
négyszer a szerepnek valóságos újjászületése
történt a színpadon. Ehhez persze hozzájárul
az is, hogy általában egyhetes szünetek
telnek el két előadás között. Az újjászületés
természetesen nem jelent rögtönzést ezúttal
sem. Vannak fix pontok a darabban: a
cselekményváz és ezzel párhuzamosan a
cselekvésváz, a mozgások, a Nővel való
kapcsolat. Eze-ken túl azonban mind a négy
előadá

son valahogy másképpen jöttek létre a
helyzetek. Erre bizonyára hatással van az
is, hogy bár nem mindig látni a nézőt,
minden este más és más a közönség
összetétele. A nagy színházban ilyen köz-
vetlen módon nem befolyásolhatja a kö-
zönség a színészt, de ebben a kis terem-ben
egészen más a kontaktus.
 Kérdezni is akartam már: hogyan

reagál a közönség a darabra?
 Valamelyik előadáson a második rész

közepe táján egy néző megnézte az óráját.
Talán unatkozott? Úgy vontam be a
játékba, hogy egy egészen picit arrébb
fordultam - miközben agyamban a másik
magnótekercs, amin a szöveg van, tovább
forgott -, és személy szerint neki
játszottam. Az illető megdermedt, ez
segített nekem is, és ettől. feszesebb lett az
egész. A befejezésre egyébként, amikor
szembenézek a közönséggel, és szinte
személy szerint hozzájuk szólok,

fantasztikusan reagálnak. Volt, aki az
idegfeszültségtől nevetőgörcsöt kapott,
másvalaki ingerültté vált, és szinte for-
málta a szája a szót, hogy hangosan nekem
támadjon.
 Az előadásban többször visszatér egy

motívum. A lágerbeli szelektálásokról
beszél, ujjával Mengelére emlékeztetően
int, és azt mondja: hopp-hopp-hopp.
Megfigyeltem, hogy minden „hopp"-ot
másképpen mond, mintha mindig más
emberekhez szólna. Tudatos ez? És mi az

élményanyaga?
 Jól ismerem a Mengele-ügyet, olvastam

annak idején a Mengele boncoló-orvosa
voltam című visszaemlékezést, aztán van
egy személyes emlékem is. Édesanyám
barátnőjét deportálták a kis-lányával
együtt. A kislány elpusztult, a mama
visszajött, és elmondta, milyen volt
Mengele. Ez a hopp-hopp-hopp jelenet,
amely a második részben is
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szatér, tényleg tudatosan más és más. A
második részben a Nő lakásán megtalálom
a Kis éji zene felvételét, és felteszem a
lemezjátszóra. Aztán később, amikor ismét
a szelektálásra emlékezem, érzem a
Mozart-zene hatását, mint ennek a
szadizmusnak furcsa, különös ellen-
pontját. Észrevettem a premieren, hogy ez
a hopp-hopp-hopp a zene ritmusára
valósággal stilizált pantomimmá alakult;
ezt visszafelé az első részhez kötöttem,
amikor még nem víziószerűen bukkan fel a
szelekció. Ami azt a megjegyzést illeti,
hogy ebben a jelenetben szinte szótagon-
ként változik a hangsúly, arra a Menge-
léről alkotott elképzelésemmel felelhetek.
Mengele bizonyára precíz ember volt, aki
munkájáért fix fizetést kapott, és nem
könnyelműsködte el a dolgot. Egyénileg
szelektált tehát, nemcsak úgy, általában .. .

 Nagyon el/árad az előadás után?
 Nem is ez a jó szó erre. Inkább

szörnyen kilazulok, és egy fél óráig való-
sággal hisztérikussá válok. Fizikailag
persze fárasztó a szerep, de nem ez az
elviselhetetlen benne, hanem az, hogy úgy
érzem magam, mint amikor az ember
rettenetesen elrontotta a gyomrát, vagy
nagyon berúgott. Pokoli önutálat vesz
rajtam erőt. Védekezésül minden előadás
előtt elolvasom Radnóti Hetedik eclogáját.
Önigazolás arra, hogy érdemes ezt
végigjátszanom. Pontosabban: azért kell
eljátszanom, hogy ez ne történjék meg
soha többé. Esténként Radnóti igazolja
azt, amit csinálok.
 Most már valamilyen másfajta szerep

kellene. Nem?
 Nincs okom panaszra. Az utóbbi

időben nagyon sokat kaptam a pályán, és
talán a legtöbbet is, amit színész kap-hat:
bizalmat a színházi vezetéstől. Ezt nem
lojalitásból vagy udvariasságból mondom,
hanem azért, mert igazságtalan lennék, ha
nem említeném. Most valóban valamilyen
nagyon szép, nagyon humanista szerepet
szeretnék eljátszani. És ha ez a szerep a
Riadóban kegyetlen, ön-kínzó is, mégis
megváltozik tőle az ember. És emiatt
feltétlenül humanista is a feladat. Őszintén
mondom: iszonyatos felelősség ezt a Férfit
esténként eljátszanom.

SAÁD KATALIN

„ N e k ü n k ,

k ö d e m b e r e k n e k . . . "

Edmund: Dózsa László

O'Neill Hosszú út az éjszakába című
darabjában Edmund, a kisebbik Tyronefiú,
költői hajlamú, érzékeny lelkű fia-
talember. „Anyuka kisbabája, apuka
kedvence" - csúfolja irigyen a bátyja,
Jamie. A kisbabaságból, a családi fé-
szekből azonban hamar megszökött,
hosszú időt töltött a tengeren. Most haza-
jött, beteg. Szeretnék mindnyájan azt
hinni: kis nyári nátha, meghűlés. Ő érzi,
hogy más, de leplezi. Egy-egy túl vidám-
ra sikerült szó, túl harsányan hangzó ne-
vetés, cinikus kézlegyintés elárulja, ma-
gára hagyja: tudjuk már, hogy titkot rej-
teget. Most együtt vannak a családi asz-
talnál, és megszólal a telefon. Talán
idősebb James Tyrone-t, az apát keresik
egy újabb teleküggyel? Edmund tudja,
hogy másról van szó. Látszik rajta, hogy
tudja. És valóban, a doktor az. O 'Neill itt
mintha szántszándékkal megfeledkezett
volna Edmundról: mindenkinek adott
szerepet, csak neki nem. Az apa „erőltetett
kedélyességgel" köszönti a doktort, az
anya ujjai „sebesen játszanak az asztalon",
Jamie ijedten és szánakozva feléjük fordul
az ablaknál. Csak Edmundot nem utasítja
az író, mit tegyen, amikor bizonyossá lesz,
aminek bizonytalansága tartotta benne
eddig a lelket. Apjának megmondta az
orvos, hogy nem nyári nátha, hanem az,
amitől mindnyájan rettegtek, de még a
lehetőségére sem akartak soha gondolni.
Senki sem szól, Edmund az apa hangját
figyeli feszülten, hogy megbizonyosodjék
arról, amit már úgyis tud. Míg apja beszél
a telefonba, arcán, testén átfut az iszonyat,
de fegyelmezetten mozdulatlan marad,
csak épp bal keze ujjai köröznek mintegy
ideges szórakozottsággal a szék karfáján.
Ezzel vonja magára a figyelmünket, de
épp csak hogy magára vonja, már nem a
kezét nézzük - külsődleges eszköz szá-
mára is -, a tekintete döbbent meg, von
magához, ahogy anyja, Mary szemét ke-
resi. Riadtan kapaszkodik Mary tekinte-
tébe: egyetlen pillanatra újra védelem-re
szoruló kisbabája. Ez a két, némán
egymásba kulcsolódó tekintet uralja e
néhány pillanatban a játékteret. De már
vége is, Edmund újra önmagát keresi,

hogy nyugodt, érdektelen hangon meg-
kérdezze, mit mondott a doktor. Választ
persze nem kap, mindenki összevissza,
másról beszél. Edmundból süt a belső
remegés és az irtózatos erőfeszítés, hogy
elfedje kétségbeesését. Most már mi is
megbizonyosodhatunk: tüdőbaja van, on-
nan benne ez a rémület.

Egy, már önmagában is sokat jelző je-
lenet ez Dózsa László Edmund-alakítá-
sából. A Debreceni Csokonai Színház
Ruszt József rendezésében mutatta be
O 'Neill Hosszú út az éjszakába című
darabját. Ruszt jóformán ugyanazt a sze-
replőgárdát választotta, mint a két évvel
ezelőtt sikerrel bemutatott másik O'Neill-
műhöz, az Amerikai Elektrához. A
főiskola után mindjárt Debrecenbe került
fiatal Dózsa Lászlót bízta meg akkor Orin
szerepének megformálásával. Orin
nemcsak O'Neill életművén belül, hanem a
figura árnyaltságát illetően is előképe
Edmundnak. Ezért volt különösen
szerencsés, de egyúttal vakmerő is a
rendező választása: Orintól Edmundhoz út
vezet, melyet nem nehéz észrevennünk, ha
a két hős „alkatát", drámai fejlődését
vizsgáljuk. Dózsa László bejárta ezt az
utat az elmúlt két év alatt.

Dózsának szép orgánuma van, s ez bi-
zonyos egyoldalúsággal fenyegeti őt. A
rendező erősen meghúzta a darabot.
„megcsonkította" a szerepeket, különösen
Edmundét: jóformán szótalan a többiekhez
és a darabban megírt önmagához képest.
Dózsa nem mondhatja el O 'Neill
fájdalmas-szép monológjait, de magába
szívta a költészetüket. Megter-
mékenyítették őt az elhallgatásra ítélt
szavak. Lehetővé tették, hogy benne ma-
gában, a kimondhatatlanság fojtó leve-
gőjében történjék a dráma. Igy lett képes
arra, hogy ne illusztrálja Edmund szép és
patetikus gondolatait, ne a tüdő-beteget
játssza el, hanem hogy megalkosson egy
hiteles és élő Edmundot.

Valójában Mary a dráma főszereplője, az
ő küzdelme a morfium ellen és végső
elveszettsége a z a mag, mely köré ez a
„könnyel és vérrel" írt családi dráma fo-
nódik. Edmund mégis kulcsfigura, O'Neill
benne többé-kevésbé önmagát írta meg, s
Dózsa mintha bele akarná emelni a megírt
szerepbe magát O'Neillt, elsősorban nem
is a „kulcs" megfejtésére törekedve,
hanem az o'neilli szellemmel való
átittasulásra. A híres ködmonológból is
csak néhány mondatot mond el, de ebben a
pár szóban ott sűrűsödik Edmund egész
múltja: „Nekünk, ködembereknek
anyanyelvünk a dadogás" -


