
A szerep olyan a színésznek, mint
csigának a háza, nélküle mi marad? Egy
darab alaktalan és visszataszító - bár talán
szánalmas - meztelenség. A csiga a háza
nélkül nem „csigább", mint házával együtt,
sőt, a csiga azért csiga, hogy házat
termeljen.

Az „átélő" színész mindig újra fel-
merülő és legnagyobb problémája az, ho-
gyan válik a cselekvés kifejező gesztussá,
hogyan tisztul a jellem szimbolikus alakká:
a szerkesztés, a forma, a színész
rendteremtése önmagában. Valószínűleg
joggal érzem, hogy nekem Racine, a
görögök, Moliére - azok a szerzők, akiknél
elsősorban a tiszta körvonalak, az ítélet, a
rend, általánosabban szólva: akiknél
bizonyos kozmikus vagy társa-dalmi
áttekintés dominál, akiknek alakjai nem
pszichológiai árnyaltságukban, hanem
absztraktabb jelentésükben élnek: ezek
nekem a legnehezebben meg-közelíthetők.
Oidipusznak nincs Oidipusz-komplexusa,
az igazán nagy tragikus vagy komikus
figurák nem tűrik az árnyalatok - bármily
igaz - burjánzását. Nekem a pszichológiai
és formai problémák ezer rétegén kell
keresztülvágnom magam, amíg eljutok az
egyszerű, de át-fogó képletekhez - a
szimbolikus „istenekhez", ahol a
problémák megszűnnek, a „lelkemmel"
együtt.

Ahol a Vörösmarty térről eltűnik a
mindent kísérő homályos árny, a „han-
gulat", és megjelenik helyében a színész,
én. Nekem itt fejeződik be az „alkotás".
De helyesebb, ha azt mondom: csak. itt
van alkotás. Ez boldogít, mert a boldogság
alkotó állapot. Itt válik a játék „komollyá",
ezért érdemlem meg a gázsit. Itt válik a
játék - színész és közönség számára -
változássá, történéssé, egyszerre önmagunk
és a világ felismerésévé.

„Karácsony"

A színház veszélyes álomvilág, gye-
rekszoba, ahol sok a menekült, mégis
kemény harcok színtere - kifelé és be-felé.

Amikor a gyermek Goethe színielőadást
rendezett otthon: mi vezette? Át-élés?
Szereplés? Miért gyűjtötte csoportba az
áldott gyermek méltatlan barátait, hogy
elragadja a felnőtteket?

Mozartra gondolok - nemcsak a gye-
rekre, Mozartra egész életében: mint a
Kisjézus, aki maga köré gyűjti a véneket,
elbűvöli az ártatlansággal, és a tudással
megalázza őket.

A gyerek, aki színházat játszik: ebben

van valami titokzatos báj és meghatóan
bölcs. Öntudatlan bölcsesség? No persze,
ilyen is van. A gyerek, aki kezeli a fel-
nőtteket. A gyerek a karácsonyfa előtt, az
igazi magányos lény a családban: hisz már
tudja, hogy nem a Jézuska hozza, de a
vének kedvéért még eljátssza, mintha nem
tudná. Úgy bánik szüleivel, mint a
beteggel, a gyerek, aki jó, aki örömet
ajándékoz szüleinek: a legnagyobb áldozat.
Lemond a kapcsolat enyhületéről. Lemond
az őszinteségről is. A jó öreg doktor
bácsihoz hasonlít. Ő ajándékozza saját
lelke fényeit a karácsonyfának. Ők azok,
akik mernek szenvedni. Ők a bölcsek.
Mert ez a művészet már aszkézis: már
lemondott saját szívéről. Bajor Gizi: a
színésznő Mozart. Cosi fan tutte! Nagyon
szigorú, csaknem cinikus bölcsesség! Ez a
legfel-nőttebb műfaj.

Végül is a színház teteje, a legtöbb, amit
a színház adhat, éppen ez: a karácsonyi
gyerek, az adakozó. Nem hiúságában
mutogatja magát, nem csinál ügyetlenül
maskarát magából, nem is zárkózik álmai
világába, ismeretlen szenvedélyeitől
gyötrődve. Ő az örömet hozó, a szépen
formás, a szervező, a hiú és álmodozó
együtt. Ez maga a jóság.

Goethe - aki átélt fűt-fát, nőt és fér-fit,
istent és lidérc űzte gyermeket -, színházat
játszó gyerek-Goethe és a Faust II.
részének költője nyolc évtized távolából
kezet fognak egymással.

„Átélés" és "szereplés": a varázs, az
ünnep a kettő egyesülésében van. Ez a
szertartás.

(Folytatása júliusi számunkban)
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A K i lesz' a bálanya ?

próbáin

Csurka némi bizalmatlansággal és gya-
nakvással fogadta, hogy legkedvesebb
színdarabját, a Ki lesz a bálanyá?-t egy
szárszemélyes kis színház mutatja be,
amelynek nincs se nézőtere, se színpada;
ahol egy darab, ha ötvenszer megy, öt-ezer
néző látja. Nem bízott az átütő siker
lehetőségében.

Elmondtuk neki, hogy minden siker
különböző, csak a bukások egyformák.
Egy sikeres produkció, mint például a
Godot-ra várva műsoron maradhat akár
három szezonon át is. A stúdió közönsége
a színházlátogatók legértőbb, legér-
deklődőbb rétegéből kerül ki, akik ha
megszeretnek egy drámát, szerzőt vagy
színházat, i g a z i törzsközönséggé válnak.

II.

Két hét alatt jó néhányszor elolvastam a
darabot. Az elején csak ízlelgettem,
kóstolgattam, aláhúztam a számom-ra
jelentős szavakat, mondatokat, írói
instrukciókat. De ebben a szakaszban még
szinte késleltettem azt a pillanatot, amikor
arra kell válaszolnom, hogyan szeretném
megoldani a darabot. Köz-ben
folyamatosan felfedeztem az össze-
függéseket, és az olvasgatás fokozatosan
átalakult elemzéssé, céltudatos, sziszte-
matikus munkává.

Az első kérdés, amire válaszolnom kell:
mi a célom az előadással? Egy értelmiségi
betegség kórlapjának leírása. A betegség
vírusa a sértettség, a túl-érzékenység, a
lelki gyengeség, a lustaság stb. A mi
éghajlatunk alatt feltűnően gyorsan terjed.
Mennyiben felelős az egyén illetve az
„éghajlati viszony" a betegségért és az
egyik szereplő - Czifra - haláláért: ennek a
felmutatása az elő-adás alapvető feladata.
Érzékeltetnünk kell a drámán végigvonuló
pókerparti létrejöttének, menetének és a

játszótár- esetlegest további együttmaradásának
körülményeit. Ez pedig csak az egyes
szereplők múltjának, jelenének és jövő-
jének megértetésével vagy sejtetésével le-
hetséges. A felkészülés következő szakasza
tehát a szerepek elemzése. Minden
szereplőt végigkísértem a darab elejétől



a végéig. Leírtam, hogyan viselkedik, miért
viselkedik éppen így, miket mondanak róla
és miért. Végül megfogalmaztam a
magatartásukat, megpróbáltam megérteni a
sorsukat. Megcsináltam a szerepek
hierarchiáját, kijelöltem az egyes szerepek
funkcióját az előadásban. (Jó drámában az
alakok ellenpontozzák egymást.)

CZIFRA, a házigazda. Fölényes in-
tellektus, remek ízlés, európai kultúra
jellemzi. Bizonyos értelemben ő a főnök, a
legnagyobb tekintély. Élvezi a nőket, a nők
szeretik - mégis boldogtalan. Szerelmi
ámokfutó. Kerget, hajt, keres valakit vagy
valamit: „Egy nőt szerettem? A fene tudja.
Talán mind szerettem." Valami titok van
érzelmi élete mélyén. Talán az
örömtelenség, a feloldódni, elfeledkezni
képtelenség. Magányos farkas. Flott
modor, kitűnő jelenség. Angolos elegancia.
Fölényes, virtuóz verbális készség (ez
máskülönben kötelező a többiek számára
is, szinte ez a belépőjegy), csillogó humor,
amin úgy lehet nevetni, mint egy abszurd
dráma humorán: az embert egyszerre
riasztja és nevetteti. De ez az ambivalencia
őrá is jellemző: minden poénje mögött tra-
gikus, ismeretlen, borzongató mélységet
érzünk, „komoly" szövegei viszont iro-
nikusak. Végzetesen introvertált. (Ezért
szinte biológiai, testi ellenszenvet érez
Abonyi iránt, aki ebben a vonatkozásban
épp az ellentéte.) Nem mindig van jelen.
Olyan kifejezőkészsége, judíciuma és
beleérző készsége van, hogy akkor is tud
valamiről okosan és látványosan beszélni,
ha oda sem figyel. Szereti Csüllöghöt,
büszke rá, kicsi tanítványának tekinti, és
becsüli Fényt. Nem tud veszteni, és nagyon
csúnyán nyer. Tehetséges, okos,
szorgalmas. De a sok jó tulajdonság nem
tud összeállni, harmonikus, életképes
egészet alkotni. Az ok, azt hiszem : a
terheltség, neuraszténia.

CSÜLLÖGH, a társaság Benjáminja. Ő
a legfiatalabb, az egyetlen vidéki. Okos, sőt
tehetséges. Ő a leghumánusabb a négy
szereplő közül. Remek humora van. A
legmélyebb közösséget Fénnyel érzi, de a
legjobban Czifra ér-dekli, Abonyi pedig
nagyszerűen szórakoztatja. Elvezi a
társaságot, figyel minden hangra, habzsol,
tanul. Az élet és a kultúra nagy iskolája
számára ez a társaság. Szereti, ha
viccelődnek vele, ugratják, egy kicsit
büszke is rá. Önző és életképes, de hálás és
tisztelettudó. Csak addig játszik a partiban,
amíg az „adni" tud számára. Amikor úgy
érzi,

hogy a társaság kiöregedett, túlélte ön-
magát és agonizál, magában kezd le-
számolni életének ezzel a szakaszával, és
továbblép.

ABONYI lebilincselő, ellenállhatatlan.
Csupa szellem, nyelvi elegancia, lelemény,
fordulat - de a zoknija lyukas, télen is
szandált hord, zakója alatt pedig, amelyet
talán még apjától kapott, az iskolai
szertárból hozott úttörőinget visel.
Humorérzéke elementáris. Abból fakad,
hogy a helyzeteket, tényeket nem veszi
észre, függetleníti magát tőlük, kedve
szerint, vágyai szerint viselkedik, beszél, él.
Epikureus. Az életet, az örömöket tekinti
elsődlegesnek, és mindazt
elhanyagolandónak, szóra sem érdemes-
nek, amivel ezeket meg lehet szerezni.
Egocentrikus és exhibicionista, mint egy
jópofáskodó kisgyerek, de kedvesen, civi-
lizáltan, elbűvölően. Az életműve: a sze-
mélyisége, a figurája, amit kitalált, amit
fontosnak tart, amire büszke. Művészi
vagy szellemi céljai valójában nincsenek;
jól szeretne élni: jókat enni, nagyokat be-
szélgetni, olvasni, a játszmában kivinni a
kasszát. De valami titka neki is van. Talán
az, hogy rájött: nem igazi tehetség.

FÉNY kedves, nagyon okos, meleg-
tekintetű, széleskörűen művelt és tájé-
kozott. Matematikus, akiben irodalmi
műveltsége, művészi érzékenysége és
alaptermészete miatt nosztalgia él az iro-
dalmi élet, a bohémvilág iránt. A többiek
befogadják, mert okos és művelt, és mert
megértik, hogy becsüli, „élvezi" őket.
Tekintélye van, mint minden „másik
partról" jöttnek. Leginkább Csüllöghöt
szereti, megérzi benne a tehetséget.

A Bálanyát „hagyományos" színpadra
képzelte Csurka, legalábbis abban a
vonatkozásban, hogy feltételezte a függöny
létezését, a játéktér távolságát a nézőtértől.
A Thália Stúdióban mások a körülmények.
Az előadást egy körül-belül száz
négyzetméteres helyiségben kell
lebonyolítani, ahol két ajtó van egy-más
mellett, és száz nézőt kell elhelyezni úgy,
hogy jól lássanak, és a tűzoltóság se
találjon semmi kivetnivalót. Rajkai
Györggyel, a díszlet, illetve ez esetben a
játéktér tervezőjével, mint mindig, most is
egy ideális elképzelésből indultunk el, és
mint eddig, most is az történt, ami
legtöbbször: az „élet bonyolultsága" egy
olyan megoldásra kényszerített, amely
ugyan tartalmazza az eredeti elképzelés
alapját, de mégsem azonos vele teljesen.
Eddig még nem tudtam eldönteni, hogy ez
a színházi munka természetéből, a
korlátozott

anyagi lehetőségből vagy a mi gyenge-
ségünkből fakad-e.

Elgondolásunk szerint a stúdió egész
helyisége Czifra lakószobája. Az egyik ajtó
a fürdőszobába, a másik az elő-szobába
vezet. Czifra a házigazda. Ő fogadja a parti
résztvevőit és a közönséget, akik a póker
kibicei lesznek. Úgy terveztük, hogy a
nézőtér székeit nem rendezzük el, egy nagy
kupacból mindenki elveheti a székét, és
oda teheti, ahová akarja. Annak a
játékosnak kibicel, amelyiknek akar, adott
esetben felállhat, székét átteheti egy másik
színész mögé. De a tűzoltóság nem enge-

délyezte ezt az „improvizált" nézőteret. A
székeket rögzíteni kellett, de megpróbáltuk
„rendetlenül" szétszórni őket, hogy az ad
hoc jelleget megőrizzük.

III.

A színészeknek még a szezon végén
átadtuk a szerepet azzal a kéréssel, hogy
nyáron tanulják meg, és ősszel, az első
próbanapon a szokásostól eltérően nem
olvasó-, hanem rendelkezőpróbát tartunk.
De az első találkozáskor kiderült, hogy a
szerepnek csak egy részét lehetett otthon
megtanulni. A pókerparti és a rövid
mondatokból vagy csak szavakból álló
dialógus a közös gyakorlást igényli, a teljes
szövegtudás ez esetben valóban csak a
próbán alakulhat ki. A színészek nagy
ambícióval kezdték meg a próbát,
olvasgatás és tanulás közben beleszerettek
a darabba és szerepeikbe. Mielőtt elkezdtük
a gyakorlati munkát, elmondtam az
előadásra vonatkozó legfontosabb
elképzeléseimet. A Bálanyáról elterjedt,
hogy kulcsdarab. Ez igaz is, és nem is. Igaz
annyiban, hogy szerzője aktív és szenvedé-
lyes pókerjátékos, és valamennyi szerep-
nek élő modellje van. De Csurka igazi író,
aki a modellektől elsősorban ihletet kapott,
így ezek az alakok nem egy az egyben,
hanem az író fantáziáján és ítéletén
átszűrve jelennek meg. Nem iro-
dalomtörténeti figurákat, hanem drámai
sorsokat kell eljátszani. Ki kell emelni
azokat az emberi és társadalmi okokat,
amelyek a szereplőket idáig juttatták, és ki
kell emelni a valamennyiükben meg-levő
más-más emberi értéket: intelligenciát,
műveltséget, családszeretetet, barátságot,
hűséget.

Munkánk alapja és forrása a pszichológiai
realizmus. Ez jelentkezik a szituációk
meghatározásában, az emberi kapcsolatok
sokrétegű és fejlődésben való
megrajzolásában és a jellemek szí-



nészi megalkotásában. A Thália Stúdióban
korábban néhány abszurd drámát
rendeztem. A tapasztalatok közül, ame-
lyeket szereztem, a Bálanya rendezése
közben azt hasznosítottam, hogy elévült az
előadás illetve a színészi alakítás egy-
ségéről kialakult doktrína, mely egy stílus
kizárólagosságát jelentette. Az elő-adásnak
és a színésznek bátran kell alkalmaznia
szélsőséges, vidám és tragikus elemeket,
mert ezek együtt képesek csak a teljes élet
illúzióját adni.

A Bálanya dramaturgiájából, stílusából
kiindulva úgy gondoltam, hogy fel lehet
használnunk az előadásban a happening
néhány motívumát. (Happeningen még
sajnos nem vettem részt, de nemis biztos,
hogy vágyom rá. Néhány érdekes és
kevésbé érdekes cikket olvastam róla,
hallottam arról, hogy Brook a Royal
Shakespeare Company klubszínpadán kí-
sérleti célból happeninget rendezett.) A
happening ez esetben segíthet megsza-
badulni a korlátoktól, a beidegzettségektől,
s a nézőt az előadás aktív szereplőjévé
teheti, a művészetet a színház és a közönség
közös ügyévé avathatja. A színészek
udvarias, alig észrevehető kétkedéssel
hallgatták elgondolásomat az elő-adásról:
ők tudják a legjobban, hogy minden
színházi koncepció annyit ér, amennyi
megvalósul belőle. Elképzeléseim
használhatósága tehát a színpadi próbákon
dől el.

A rendelkezőpróbákon - nagyon gyorsan,
két-három nap alatt - az előadás alaprajzát,
lebonyolítási módját, mechanizmusát,
mozgásrendszerét rögzítettük. Ezután az
emlékpróbák első fázisa következett. Sorról
sorra megbeszéltük, miről szól a darab. Ezt
nagyon fontosnak érzem. Vannak színészek,
akik türelmetlenkednek ilyenkor,
„fölösleges dumának" tartják az ilyesmit, de
véleményem szerint minden színészi vagy
rendezői bravúrnak ez az elemzés lehet a
gondolati alapja, „hinterlandja". Rossz
tapasztalatom, hogy nálunk a színészek
korán kezdenek cl „játszani". Pedig eleinte
nem a kifejezéssel kell foglalkozni, hanem
azzal, hogy m i t akarunk kifejezni. Ez
elsősorban intellektuális tevékenység:
elemzés, szétszedés, boncolás. Funkciója a
darab tökéletes meg-értése.

Az emlékpróbák második szakaszában a
színészi megfogalmazás bonyolult és
titokzatos folyamata kezdődött. Rendezői
gyakorlatom első néhány évében nem
akartam és nem mertem elszakadni a
rendezőpéldányban előre, az íróasztal

melletti munka idején meghatározott
mozgásoktól. Emiatt a színészek „álta-
lánosabban", sterilebben játszottak. Pár
évvel ezelőtt rájöttem, hogy csak az
alapvető koncepciótól és a megtalált jó
megoldásoktól nem szabad elszakadni, de
meg kell találni a rendelkezésre álló
színész testi-lelki adottságainak megfelelő
legoptimálisabb megoldásokat. El-
szakadtunk tehát a rendelkezőpróbák po-
zícióinak jó részétől, és másokkal pró-
bálkoztunk. Meghatároztuk az egyes fi-
gurák alapvető jellemét, magatartását,
amely természetesen sokféleképpen va-
riálódik az előadás folyamán. Czifra belső
hangjaira figyel, a szövegeket rutinból,
sztereotipen mondja; Csüllögh figyel, les,
habzsol, semmiről sem akar lemaradni;
Abonyi mindent eljátszik, kreál, kiagyal;
Fény kívülről figyeli a többieket, és
közönségként szórakozik az attrakciókon.

A három felvonást elválasztottuk ka-
rakterében. Az első „francia" vígjáték,
gyors, elegáns szópárbaj, riposzt riposztot
követ. Okos, értelmiségi, pesti. De meg
kellett találnunk azt az egy-két pillanatot,
amelyek exponálják, hogy itt komolyabb,
sőt véresebb dolgokról is szó lesz. A
második felvonás az idegek csatája. Meg
kell mutatnunk, hogy mi rejtőzik a
vidámság vagy vidámkodás, az ugratás
mélyén. A felvonás ritmusa szélsőséges,
hol nagyon gyors, hol lassú. A harmadik
felvonás az első tragikus, groteszk
paródiája. Részegek a fáradtságtól, a sok
kávétól, a cigarettától. Émelyeg a gyomruk,
fáj, zúg a fejük. Úgy érzik, a legjobb lenne
meghalni.

Nagy gondot okozott a póker. Bonyolult
játék, nehéz megtanulni. Csurka
elmagyarázta azt a fajtáját, amelyet a
darabban játszanak. Eleinte nehezen ment,
de azután egyre jobban belejöttek, és a
végén már minden próba előtt,
bemelegítésként fél órát pókereztek. Én
nem akartam megtanulni. A közönség
legnagyobb része sem tud, és én ebből a
pozícióból akartam lemérni, hogy a darab
mennyire élvezhető, a pókerben a játék
mennyire követhető. A próbák első
szakaszában többet figyeltek a lapra, a
zsetonra és a pénzre. Mindez komoly
technikai, manuális nehézséget jelentett, de
a gyakorlat meghozta a biztonságot, és
egyre jobban tudtunk azzal törődni, hogy a
pókerezés közben mi történik.

Felvetődött, hogy a drámának nem túl
dekadens, rosszízű-e a hatása: sokat
beszélnek komplexusokról, lelki
betegségről, terheltségről, perverzitásról.
Úgy

gondoltam, ha jól játsszuk a darabot a
közönség alapélménye a műélvezet, a
művészet élvezésének öröme, ami soha
nem lehet letört, szomorú. Minden igazi
drámának, függetlenül attól, hogy
egészséges vagy beteges emberek a sze-
replői, hatásában tisztítónak, felemelőnek
kell lennie. Ez a katarzis, mely
Arisztotelész szerint „szánalom és félelem
által igyekszik megtisztítani indula-
tainkat". A szánalom a szereplők sorsáért
és a félelem attól, hogy mi is hasonlók
lehetünk, aktívvá tesz, hogy ne váljunk
olyanná. A közönség nem a való életet
látja egy az egyben, hanem egyik
lehetőségének végsőkig kiélezett fikció-
ját.

A dráma végén megjelenő fiatalok je-
lenete sok gondot okozott. A jelenet
nyilvánvaló funkciója, hogy ellenpontozza
az előtte történteket. Bonyolult és el-
lentmondásos jellemek és kapcsolatok
után szerelmi jelenetet akartunk játszani.
Úgy gondoltuk, hogyha ez a két fiatal nem
tud új időnek új dalaival megjelenni -
nincs értelme, indoka a jelenetüknek.
Annak ellenére, hogy két rokonszenves és
tehetséges főiskolai hallgató játszotta a
szerepeket, úgy érzem, a fiatalok jelenetét
nem tudtuk az egész előadás színvonalán
megoldani. Ezek a fiatalok egy kemény,
gátlások nélküli, okos, új generáció
képviselői, akiket nem lehet kívülről,
„felnőtt módra", csak át-élve és megértve
eljátszani.

Eljutottunk i az összpróbákig. Az egyi-
ket megnézte Kazimir Károly főrendező,
és elismeréssel beszélt a munkánkról. Az
első felvonást hibátlannak tartotta, de a
második és harmadik között nem érzett
határozott minőségi különbséget. A kö-
vetkező próbán korrekciókat hajtottam
végre. Végigszaladtunk a megoldott ré-
szeken, és megálltunk ott, ahol úgy
éreztük, hogy még dolgoznunk kell. Kü-
lönösképpen a harmadik felvonás kapta
meg ezen a délelőttön végső formáját.
Ekkor határoztuk el - Kazimir tanácsára -,
hogy a második és harmadik felvonást
„összedramatizáljuk", és egy részben
játsszuk.

Csurkával nem tekintjük befejezettnek a
darabot, és úgy tervezzük, hogy a kö-
vetkező szezonra az utolsó jelenetet írói-
lag és rendezőileg is újragondoljuk.




