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Egy ember a színpadon

Sándor György estje,

Áll egy ember a színpadon és szomorú.
Két órán át szomorú, és két órán át van
egyedül. S azért tudja kitölteni a kétórás
műsoridőt feszültséggel és gondolattal és
érzelemmel, mert nem csupán két óra
hosszat van egyedül. Dől a szín-padról a
magány, a művészileg feldolgozott, kiérlelt
és formába öntött magány.

Egy hízásra nem hajlamos ember, fakó
és kopásnak induló hajjal, riadt szemek-
kel, tétova mozdulatokkal, szögletes
mozgással - kissé belelógva a bábszerűvé
stilizált mozgásba, de még innen a natu-
rális viselkedésen -, ez az ember nem fog
zsírt szedni soha magára: sovány marad,
belülről is és éhes. Valahonnan a
társadalom margójáról szólal meg; éhesen
javakra és főként szeretetre. Befogadásra
és megértésre szomjasan. Nagyon
messziről érkezik meg Sándor György egy-
egy önálló estjére. Éjszakai magányok
áztatták el. Fájdalmak szaggatták meg.
Sértések szúrták. És méltánytalanságok
alázták meg. Annyira megalázták, hogy
kénytelen volt kitermelni önmagából az
emberi méltóságot.

Messziről érkezett valóban a színpadra,
saját színpadára, ahol ő a főszereplő és a
néma személyzet, ő az író és a rendező, a
díszlettervező és az igazgató.

Egy ember a színpadon. Csak egyetlen
ember. Es mégis oda kell figyelni rá, és
csak rá lehet figyelni. Es hívei vannak és
tábora, és egy-egy új estje esemény, és
sokáig táplálja nézőit szeretetével,
haragjával, bölcsességével. Továbbél
nézőiben minden estje, és ahelyett, hogy
halványulna a nevetés, idővel elmélyíti és
megfeketedik és sötét tónusokat kap.

Egy ember a színpadon.
S azért ilyenek az estjei, mert a szín-

padon egy ember áll.

Ilyen lehetett a bécsi Hanswurts, Josef
Stranitzky, ilyen Schikaneder és Nestroy,
és ilyen volt Jan Werich és Voskovec
(1956 után Werich új partnerével:
Horničekkel), akik napi időszerűségek ke-
mény és gúnyos megfogalmazásával adtak
gunyoros biztatást az embereknek,
népmesei slemilséggel, ahogy a legkisebb,

de legfurfangosabb testvér fog ki a hét-fejű
sárkányon, a vasorrú bábán, a fél-szemű
óriáson és egyéb hatalmasságokon.

Es ilyen lehetett a commedia dell'arte
mesterszínésze, ha arra vállalkozott, hogy
miközben könnyesre kacagtatja publiku-
mát, beolvas a nagyuraknak és előszámlálja
az igazságtalanságokat és komisz
méltánytalanságokat, amelyek egyformán
piszkálják és bántják közönségét.

Népi színház ez, ha most intellektuális
közönség élvezetévé fokozódott is le, és az
Egyetemi Színpad pártfogóinak zárt
közösségében virul ki igazán. (Bár előző
műsorának országos turnéja és sikere
mintha azt bizonyítaná, hogy az igazi

intellektuális élvezetek valójában nagyon
populárisak, csak az álintellektuálisak nem
tudnak bekapcsolódni a népszóra-
koztatásba.)

A fölsorolt komikusok mind maguk
írták, rendezték és adták elő műveiket. A
különbség mindössze annyi, hogy ők egy-
egy bohózat cselekménygépezetét állították
le néhány percre, hogy napi meg-
jegyzésekkel fűszerezzék az előadást. Ezek
a politikai. „félré"-k voltak azonban az
előadás lényegei. Amikor 1958-ban Werich
ismét megnyílt színházában - akkor
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Barbara című (háború előtt keletkezett)
zenés vígjátékát játszották, nem annyira az
Eidam városkát megszállni akaró
landsknechtek története és a két vagabund
furfangériája ragadta magával a
közönséget, hanem az egyes jelenetek közé
ékelt, a függöny előtt elrögtönzött
gondolati burleszkek, plebejus elmélke-
dések, szándékolt félreértésekre alapított
éles párbeszédék.

Sándor György az elődök művészetéből
és hagyományából így szűrte ki. a lényeget.
Az ő műsorai már csak a „ki-szólásokból"

állnak össze.
Kétórányi kiszólás az, amit ő csinál.
Es úgy látszik: a színházhoz elegendő

egyetlen ember is. De annak persze em-
bernek kell lennie. Nem valószínű, hogy a
commedia dell'arte társulataiban több lett
volna a jó színész, mint Sándor színpadán.
Úgy tűnik, mintha hasonlított volna az a
mai operettelőadósokhoz, ahol a csinos
szubrettek, szép és unalmas primadonnák,
jóképű-tehetségtelen bonvivánok csak
körítésül szolgálnak a komikus életteli
improvizációihoz.

Elegendő egy ember a színházhoz, de
ennek az egy embernek össze kell magában
sűrítenie többi embert is. A többi ember
vágyát és fájdalmát, sóvárgását és ki nem
mondott, meg nem fogal

mazott gondolatát és indulatát; össze kell
sűrítenie egy sereg embert, akit meg tud
eleveníteni és meg tud jeleníteni a szín-
padon. Sándor György képes erre. Szín-
pada benépesül vele: maga megfigyelte
típusaival, maga teremtette alakjaival. De
ezek sosem a tarka „megjátszás" te-
remtményei, hanem csak jelzett, skicc-
szerűen fölvillantott gesztusokban jelen-
nek meg. Szűkszavúan fogalmaz. Való-
ságsűrítményt ad. Több tonnás szenvedés-
nyomás alatt préseli-lényegíti gesz-tussá
vagy mondattá gazdag valóságismeretét.

Nem tudnám megmondani, hogy jutott
el idáig. Anekdotákat tudok róla mesélni,
de nem hinném, hogy ezek el-vezetnek
megértéséhez. (Különben is: egy
művészről csak működésében tud-hatjuk
meg az igazat. Az író az, amit ír. A
színészről mindennek ki kell derülnie a
színpadon. Ami azon kívül esik: pletyka,
legenda, anekdota.)

Egy főiskolai felvételire emlékszem.
Pontosabban: a háromnapos előkészítések
egyikére. Szilágyi Bea vezette a gya-
korlatot. A színpadon egy jelentkező
mondott verset. Sándor György lent ült,
és a színpadra figyelt. Szilágyi Bea ci-
garettázott, hosszú szipkából. És egyszer
csak azt vette észre, hogy vállmagasságban
tartott kezében a parázsló cigaretta
néhány centiméterre van a mellette ülő
jelölt szemétől. Riadtan bocsánatot kért
Sándortól, mire az a világ legtermésze-
tesebb hangján felelte, hogy nem történt
semmi. És tényleg nem vett észre semmit,
olyan ö

sszpontosítással figyelt a színpadra.
Felvették, Szinetár Miklós operett-

osztályába járt Cs. Németh Lajossal, Pécsi
Ildikóval, :Végvári. Tamással, Győri
Franciskával egy osztályba. Másodévben
kitették. Mit is lehetett volna kezdeni egy
alkatilag besorolhatatlan, rosszul beszélő,
faragatlanul mozgó fiúval, akinek
adottságai annyira színpadellenesek vol-
tak?!

Elkergethetetlen volt azonban a szín-
ház tájáról. Akit el lehet tanácsolni, az
nem igazán tehetséges, és aki csak a Nagy
Alkalomra vár, a Nagy Szerepre: az sem.
Az igazi tehetség bármiben ki tudja fejezni
magát. Műfajt teremt magának, különben
megfullad mindattól, amit nem képes
elmondani-kifejezni. (Amikor olyan
túltermelés van a művészetekben, mint
manapság: rendeletbe kéne adni, hogy
csak azt szabad leírni, eljátszani,
megrendezni, megcsinálni, amit



már nem bírnak visszatartani, ami már
minden áron kikívánkozik.)

Bútoros volt néhány vidéki színház-
nál, azután Egerből Pestre szerződött.
Szinetár megnyitotta a Petőfi Színházat,
és odavette Sándor Györgyöt - segéd-
színésznek. Első alkalommal, a nyitó da-
rabban, Brecht Koldusoperájában a je-

lenetek közötti táblát hordta be és ki a
színpadról. Nyíltszíni tapsot kapott min-
den megjelenése, és a kritikák - pedig
akkoriban nem nagyon voltak „fölfede-
ző" hangulatukban - mind megemlítették
a „futottak még" rubrikában. Két évig
játszott néma szerepeket, kapott
statisztafeladatokat a Petőfiben, de még
a legjelentéktelenebbre is úgy készült föl,
mintha a Hamletet kellene eljátszania.

Sokat töprengett, környezetét kérdések-
kel és kétségekkel kínozta: elkergethetet-
len volt, újra és újra előállt problémáival.
És amikor a színpad hátterében állt,
akkor is egy teljes emberi sorsot kísérelt
meg végigélni rövidre méretezett színen-
léte alatt. Észrevették vagy sem: mind-
egy. Tanulóévek voltak? Az is. De nem
tudta máshogy csinálni. Ha színpadra
került, csak maximális töltöttséggel tu-
dott részt venni a játékban.

Azután a Népművelési Intézet és az
Egyetemi Színpad kabaréiban lépett föl.
Nem tartozott egyik együtteshez sem, de
Mezei Éva belopta őt a diákok közé,
hogy szinte betétszámként Karinthyt
mondjon vagy egy-egy humoreszkkel kí-
sérletezzen. Lassanként az is kiderült,

SÁNDOR GYÖRGY: „AHOGY A KISEMBER

ELKÉPZELI"

hogy nem lehet beállítani jelenetbe, rossz
partner és megbízhatatlan kolléga. Elé-
gedetlensége vagy fegyelmezetlensége
okozta ezt: nem lehet biztosan tudni.
Minden kötelmet lerázott magáról: bár ez
némiképp ellentmond az előbb leírot-
taknak. Alázatos volt és követelőző.
meghúzódó és harapósan támadó. Öntu-
datlanul is kereste önmaga formáját.

Nem tudta mi az, de kereste.

Azután - kissé korán - önálló esteket
kezdett rendezni. A Fiatal Művészek
Klubjában és néhány más alkalmi helyen
kísérletezett. Humoreszkeket mondott:
lehetetlenül rossz beszédkultúrával. Pan-
tomimszámokat adott elő: csiszolatlan
mozgással. De ezekben a kezdeti kísérle-
tekben is volt egy magnyi bánat és hi-
hetetlen komolyság. A műkedvelés ha-
tárán mozgott, de valami megmagyaráz-
ható szuggesztió áradt belőle.

Hosszú előkészületek következtek, és
végül az Egyetemi Színpadon bemutatta
első önálló estjét. Már a címe is - Én 1

anαβ vagyok - is olyan szemérmetlen
blődlit ígért, hogy lehetetlenség volt nem
méltányolni ezt a csikorgó tréfát, amikor a
könnyű műfajban inkább könnyű viccek
divatoztak. Es maga a műsor egy bánattal
átitatott, szomorú fickót állított a
színpadra, aki különös tréfákat engedett
meg magának: szürrealista vicceket
mondott, komor és morbid tréfákat, ame-
lyek egy csavaros és őrült logika szerint
működtek, de olyan világosan fogalma-
zottak voltak a maguk talányosságában,
hogy mindenkit lefegyvereztek, akik a
humortól valami nagyon komoly dolgot
igényeltek.

Nem a könnyű viccek felé haladt.
Minden tréfája némi fejtörést igényelt a
nézőktől és állandó szellemi készenlétet.
Nem engedhettük el magunkat, hogy
csiklandozva megnevettessenek. Figyel-
nünk kellett, mert a viccek alatt igen
komoly és jelentős ügyekről volt szó.

És bár fogalmazásai blaszfémek voltak:
nem hagyott kétséget azt illetően, hová
tartozik. Ha a partizánszövetségről
gúnyolódott, kihallatszott hangjából a
panasz: nem amiatt haragszik, mert vol-
tak, akik harcoltak, hanem azért, mert
kevesebben harcoltak, mint ahányan em-
lékeznek erre. Gúnyolódott a kihűlt
transzparensek és lelki transzparensek
fölött: és a közönség úgy érezte, olyan
dolgokat hall, amiket csak baráti beszél-
getésekben, nagyon őszintén szoktak el-
mondani - pedig mindenki gondol ilye-
neket -, de sohasem nyilvánosság előtt.



SÁNDOR GYÖRGY: "JÓ LENNE, HA MINDENKI

MEGŐRIZNÉ A KIS EMBERSÉGÉT..."

SÁNDOR GYÖRGY:... "ÁLLJUNK MEG KÉREM..."

S amikor Sándor György kimondta ezeket
az „istenkáromló" mondatokat, az első
reakció természetesen a szokatlan
merészség kiváltotta meghökkenés volt, de
azután rögtön a gondolkodás és a
véleményformálás pátosza ragadott
magával mindenkit. Nem kaján kis öröm
töltötte el a nézőket, nem az
ellenzékieskedés poshadt érzése, hanem a
kimondott igazságok ereje, amely
biztosítékot adott és optimizmust.

Második, most bemutatott önálló est-jén
(ahogyan ő nevezi: önáltató est) sok
elpárolgott félszegségéből. Művi félszegség
volt ez: mesterségesen esetlen, faarcú,
gyötrődve mosolytalan. Oldottabb most és
felszabadultabb. Már sokkal mozgé-
konyabb, és el meri hagyni a rivalda előtti
hangsúlyos központi teret is, mert tudja,
hogy színészi ereje a hangsúlytalanabb
terekből is átvisz a nézőtérre. Levetkezte a
Buster Keaton-szerű, famosolytalanságú
komikusok eltökélt komorságát: mimikája
mozgékonyabbá vált, és bonyolultabb
koreográfiák lejárására is vállalkozik.
Szcenikai effektusokat is alkalmaz - behúz
egy box-ringet a hátsó színpadról, vagy
szemérmetlenül belefekszik egy koszorúval
díszített koporsóba, hogy abban evezővel
kajakozva vagy csak fel-felülve mondja
végeérhetetlen monológjait és
mikrogroteszkjeit.

Ha kényelmesek akarunk lenni, humorára
divatosan azt mondhatnánk: abszurd. De
ez a már elkopott jelző föl-ment az alól,
hogy tovább elemezzük. Besoroljuk egy
közhellyé vált címke alá, és elégedettek
vagyunk azzal, hogy helyére tettük a
dolgot. Tény, hogy Sándor a valóság
abszurdnak tűnő jelenségeivel foglalkozik,
de neni elégszik meg a döbbent
megtorpanással, hanem igyekszik beléjük
hatolni és az összefüggéseket felfedni. I
zeket az összefüggéscket látszólag
összefüggéstelen, szaggatott mondatokkal

fogalmazza meg. A pontosság kedvéért
hozzá kell tenni, hogy nem-csak az egyes
mondatok válnak el egy-mástól, hanem a
mondatrészek és az egyes szavak is önálló
értelmet (vagy értelmetlenséget) kapnak.
Sándor ki-mond egy szót. Szünetet tart.
Majd folytatja a mondatot. Eljut egy
viccig. De hosszú szünet után
továbbfolytatja a mondatot, és akkor a
megnyitott gondolat már elkanyarodik, és
más értelmet kap. Újabb vicc. És már
belekapcsol egy laza képzettársítással az
előzőhöz tapadó mondatot, ami megint
más felé löki a gondolatot. És így tovább,
a végtelenségig. Ez a módszer Eizenstcin
montázsai-ra emlékeztet. Két egymás mellé
nem illő részt helyez egymás mellé Sándor,
és ez a két rész elveszti eredeti értelmét:
egry harmadik gondolattá olvad öszsze a
nézőben.

Egy morális magatartás húzódik végig
műsorán: nem fogadja el adottnak a
tényeket. Felülvizsgál mindent,
megforgatja, beléharap és beléhatol, hogy
valamennyi érzékszervével megtapasztalja
lényegüket. Nem törődik bele, hogy a
dolgok úgy vannak, ahogyan vannak, hogy
az eseményeknek egyetlen lehetőségük
van. A világ megváltoztatásában hisz, és
arra ösztönzi nézőit, hogy végig-gondolják
önmaguk szerepét és feladatait.

Örkény István egyperces novelláinak
groteszk sűrítéseihez hasonlítható Sándor
György szövege - ha mindenáron hason-
lítani (kell valamit valamihez a tájékozódás
kedvéért. Ugyanígy persze Gábor Andor
filológiai blödlijeire és a Bécsi levelekben
megnyitó gáttalan haragra, szótréfákkal
dolgozó mámoros dühére is lehetne
hivatkozni. A gyomorfekélyes próféták, a
savanyú leheletű és savanyú gondolkodású
elhivatottak, népboldogítók helyett a
gondolkodás és a képtelen szárnyalás
örömét fejezi ki műsora: azt a kedvet
ébreszti, hogy a világ meg-változtatását

nemcsak görcsbe rándult arccal és
ökölnyivé szűkült gyomorral lehet végbe
vinni, hanem jókedvvel és játszva, nevetve
és kinevetve.
Ősei között szokták emlegetni Karinthyt

(Frigyest, persze), Mrožeket, Ionescót,
Morgensternt és másokat. Vagyis arra
céloznak, hogy Sándor György humora
abszurdum. Abszurdum azonban az
abszurditás folytonos emlegetése. Divat.
Akár tudja valaki, mit jelent, akár nem: azt
mondja, abszurd.

Tagadhatatlan, hogy Sándor ismeri
ezeket a szerzőket, és tapasztalataiban
sokat hasznosított technikájukból. Még-
sem abszurd, hiszen ahhoz hozzátartozna
egy világszemlélet is: neki pedig éppen
ellenkező előjelű a világszemlélete. Nem
lefegyverzett reménytelen, aki tehetetlenül
nézi a világ számára érthetetlen je-
lenségeit, hanem megváltoztatására akar
provokálni.

Színpadi humoreszkjei provokatívak.
Sokszor szentségtörő jellegűek, de bár-
milyen blaszfémikus is a szöveg, hama-
rosan visszalendül egy új helyzetbe,
ahonnan furán ugyan, de vitathatatlan és
progresszív álláspontot mutat meg.


