
rángatózás művészetét, Hitlerré válhat. A
modern művészet egyetlen méltósága a
demisztifikálás."

A Brecht-darab 1961-es miskolci elő-
adásán Sztankay-Ui egész testével a le-
vegőbe emelkedett, pattant, ha valaki
megszólította. Igy fordult feléje. Sosem
csak a fejével. Nem hagyta fedezetlenül az
oldalát, hátát. Az ő Uija támadásra és
védekezésre kész reflexekkel élte élete
minden percét. Rettenés és rettentés - ezek
vibráltak Sztankay-Ui izmaiban,
idegeiben. A félelem légköre jelent meg,
miközben kiderült, hogy létre-hozója maga
is rabja ennek.

Míg a Kott interpretálta megoldásban
Arturo Ui groteszk démonisága egy elvont
gondolatból vezetődik le a bábu, a clown
mechanizmusának megfelelően, Sztankay
Uija a félelem konkrét légkörében vált
rettenő és rettentő plasztikus egésszé. Igy
a demisztifikálás a gyakorlati leleplezésig
mélyült. Azt a fasiszta demagógiát
mutatta be pőrén, amelyik minden esetben
másra hárította a felelősséget az erőszak
alkalmazásáért. Sztankay alakításában
világossá vált, hogy nincsenek és nem is
lehetnek a fasizmusnak a rettegés
légkörében más eszközei, mint az
erőszak. Az előadás végén a színészek
letépték maszkjaikat, s közvetlen szóval
figyelmeztették a közönséget a fasizmus
továbbélésére.

Sztankay már a darabban folyamatossá
tette ezt a figyelmeztetést. Bár mozdulatai
Hitlert idézték, de a jellegzetes
taglejtések „hogyanjából" valamifajta
puha, kecses elegancia áradt. A néző talán
zavarba is jött az első időben. Ez így nem
volt Hitlerre jellemző. Igaz. Ez így
Brechtre jellemző. A vészjóslóan elegáns
felszínt át- meg áttörte hirtelen az őrület
paroxizmusa, hogy megzabolázva újra
kecses mozdulatokká szelídüljön.
Sztankay Brecht szellemében figyelmez-
tetett. Gesztusával a mához szólt.
Ugyanazt fejezte ki, mint a darab végi
epilógus: Ügyeljetek! Ne hagyjátok ma-
gatokat megtéveszteni, hisz „még termé-
keny az öl, ahonnan kijött" a szörny Ui!

Kevesen ismerik Sztankaynak ezt az
alakítását. Nincs a köztudatban. Pedig
talán a legjelentősebb szerepformálása
mindeddig. Megnyugtató viszont, hogy
akkori erényei ma is jellemzik őt. Testi
plaszticitása - mert nemcsak elfoglal egy
helyet, de értelmesen ki is tölti azt a
színen - emberi plaszticitással párosul.
Játéka kitágítja a színpadi teret, harmadik
dimenziót törve a falakba. A társa-dalmi
ember dimenzióját.

négyszemközt

GÁBOR ISTVÁN

Hol lakik Vonó Ignác?

Beszélgetés Garas Dezsővel

Van egy színészünk, meghatározhatatlan
korú, valósággal kor nélküli fiatalember,
akit nem szokás fölfedezni - mert már
sokszor felfedezték -, és akiről rosszat is
ritkán írtak eddig. Mert rossz alakítása -
emlékezetem szerint - aligha volt mind ez
ideig Garas Dezsőnek. Filmen, színpadon,
televízióban megformál egy figurát, és ez
a figura úgy ivódik bele agysejtjeinkbe,
mint egy dallam valamelyik nagyon
népszerű musicalből. Sétálunk az utcán,
utazunk a villamoson, és egyszerre,
minden apropó nélkül agyunk belső
vásznára kivetül egy kép, egy alakítás:
Garas Dezsőé.

Karinthy Ferenc életrajzi motívumok-
összeszőtt darabjában, a Szellemidé-

zésben Garasnak kevés szövege volt.
Feküdt a heverőn, és néhányszor azt
mondta, hogy „nekem ördöggörcsöm van".
És ez a néhány szó a Katona József
Színház színpadán - úgy, ahogyan a
színész mondta - szállóige lett; ha
Karinthy és a Szellemidézés kerül szóba,
akkor rögtön Garasról is beszélünk. Pedig
nem ő volt a főszereplő; futó epizód
csupán egy sokszereplős drámában.

A humornak minden árnyalatát ismeri.
Gyomorbajosan keszeg tud lenni,
ugyanakkor shakespeare-ien vaskos is

Keszeg Tóbiásként, és harsány komédiás
a szó klasszikus értelmében Miradoux-
ként a Léni néniben. Kinevettet
fájdalmával, öniróniájával, és elgondol-
koztat képzeletbeli vagy valóságos ci-
gánykerekeivel. És minden alakítása
mélyén valamilyen sajátos bánat ül. Talán
sajnálja darabbeli hősét, talán túlságosan
is együttérez vele, talán nem is akarja
kinevettetni általunk. Ki tudja a titkát?

Legújabb remekléséről a Vonó Ignác-
ban nagyon sok jót elmondott már a
kritika. Pedig a Vonó Ignác nem is a
leghatásosabb szerepek körébe tartozik;
színpadi sorsát nem ő, a címszereplő
alakítja, az élet, a történelem simán át-
folyik rajta, ő csak „lereagálja" a háborút,
a sebesülést, a felszabadulást, a személyi
kultuszt, az 1956-os ellenforradalmat.
Naggyá azzal növeszti az alakítást, hogy
minden gesztusával életsor-sok sokaságát
varázsolja elő, hogy legszemélyesebb
véleményét is általános érvényűvé
formálja át. Hogy a színészi eszközök
tárháza nem egymás után, egy-mást
fölváltva jelenik meg játékában, hanem
együttesen, a színspektrumnak
kielemezhetetlen gazdagságával. Vonó
Ignáca attól jelentős, hogy benne a szí-
nész pályájának minden eddigi ered-
ménye összegeződik, minden eddigi ér-
téke fölerősödik. És attól fontos ez a
szerep, hogy ezt a Vonó Ignácot most már
jószerint csak úgy tudjuk elképzelni,
ahogyan Garas Dezső találta ki egy-szer a
mi számunkra.

Előre figyelmeztettek: ez a nagyon
tehetséges, azt mondhatnám egyedülál-
lóan különleges képességű színész nem
szívesen nyilatkozik.

Mégis felhívtam telefonon: mondana-e
valamit Vonó Ignácról, erről a kitűnően
megoldott szerepéről?

Lekötelezően udvarias volt. Arra kért,
hogy ha még egyszer megnézem - mert
újból látni akartam - a Vonó Ignácban,
akkor a második szünetben menjek fel az
öltözőbe, megbeszélni a randevút. Ne az
első szünetben, mert ott hosszú öltözése
van. Így tettem, és néhány pillanatnyi
kellemes találkozásunk máris cáfolni
látszott minden véleményt újságíró-
ellenességéről.

Másodpercnyire pontos volt a randevún,
és érdeklődve várta kérdéseimet.

- Ismeri-e ezt a Vonó Ignácot az élet-
ből?

- Egy bizonyos modellt nem ismerek,





sokat igen. Én azonban inkább Fejesre
támaszkodom.
 De hát mégis: olyan hiteles és pontos

a kép, olyan szuggesztíven fölépített az
egész figura, hogy azt hinné az ember,
szinte személyes ismerőse önnek.

 Irtózom az ilyen kérdésektől. Be-
jártam a próbákra, megtanultam a szö-
veget, és eljátszottam a figurát. Ennyi az
egész. Mit mondhatok arról, hogy mi a
titka az alakításnak? Harminchat éves
vagyok, megtanultam egyet és mást a
szakmámból.
 Csaknem minden kritika kiemelte,

hogy Fejes Endrének ezek a hősei, Vonó
Ignác, özvegy Mákné jellegzetesen
józsefvárosi emberek, még a gondolkodás-
módjuk, szinte a tájszólásuk is az. Nem kell
ehhez bizonyos helyrajzi ismeret?

 Ördögöt csak nyolcadik kerületi ez a
Vonó Ignác! Miért ne lakhatna Budán?
Fejesnek csak apropó a József-város.
Emberekről ír, vágyakról, amelyekről
senki sem hajlandó lemondani.
 Ez az özvegy Mákné, ez a kétudvaros

házmesterné azonban mégsem élhetne a
Várban vagy a Lipótvárosban, nem
gondolja? Végtére erről is szól a darab...

 Szerintem - ha nagyon kívánja, hogy
összegezzem - arról szól, hogy min-
denkinek megvan a maga Máknéja, mégis
mindenki másra vágyik.
 És a darab lumpenproletáros elemei?
 Ne vegye rossz néven, de ha azt

hallom: lumpenproletár, dühös leszek. Az
emberek nem ismerik vagy nem is tudják
megfogalmazni azt a típust, amelyik
nagyon egyszerűen és mindent kockára
téve él és szeret. Ha valamilyen szöveg
vagy életérzés nem tetszik, mert irritáló,
akkor leegyszerűsítve azt mondják rá:
lumpenproletár. Mi sem könnyebb ennél.
Pedig Mákné olyan asszony, aki
rettenetesen szeret valakit ; azért vállal
házmesterséget, azért „nyom-ja a sódert",
mert a szerelmét akarja visszaszerezni. Mi
ebben a lumpenproletár?

(Ez az első olyan kérdés, amelyre Garas
Dezső hosszabb választ ad. Kedvesen
udvarias modorán nem változtat ugyan, de
mintha fölingereltem volna kissé
kérdéseimmel. Mit tehetek? Az a munkám,
hogy időnként másokat faggassak.)
 Elégedett-e végeredményben a sze-

reppel?
 Szeretem Vonó Ignácot, jól érzem

magam a szerepben. Sokkal egyszerűb

bek az eszközeim, komoly letisztulási
folyamaton mentem át, és ezt a szerep
váltja ki belőlem. Ebben a szakmában is el
kell kezdeni a férfikort, és sajnálatosan ez
az első ilyen tapogatódzó lépésem.
 Változik-e valamit a szerep az elő-

adások során?
 Nagyszerű partnereim vannak, Kiss

Manyi, Mensáros László ... Minden es-te
tartogatnak valami kis meglepetést a
számomra.
 Viszonozza-e ezt hasonló aprósá-

gokkal? Arra gondolok, hogy kitalál-e
esténként valami új gesztust, valami új
ötletet?
 Túl sokat nem. Inkább lefaragok

valamit önmagamból, semhogy bármit is
hozzátennék még.

 Rögtönzésről tehát szó sem lehet?
 Ezt így nem mondanám. Igyekszem

nem leragadni - nem a külsőségekre
gondolok elsősorban -, és rögtönzőképes
állapotban akarom hagyni magamat.
 Megoldott-e már mindent ebben a

szerepben? Vagy akad még hiányérzete
is?

 Ez már szinte magánügy, és erről
nem szeretek nyilatkozni. Különben sem
foglalkozom a magánügyeimmel. Erről
úgyis mindenki többet tud, mint én .. .
 Ezek után alig merek már újabb

kérdést föltenni Vonó Ignácról...
 Kérdezzen csak!
 Élek az engedéllyel: mindannak el-

lenére - vagy azzal együtt -, amit eddig
elmondott, hogyan jön létre ez a figura?
 Fejes nem szimbolista és nem ab-

szurd író, figurái - véleményem szerint -
nem is extravagánsak. Realista, akinek
lírája van, és ez nagyon fontos motívum!
Azt mondja a darab: fizessen minden
hazug lélek, mert előbb-utóbb, így vagy
úgy, mindenkinek fizetnie kell,
függetlenül attól, hogy kinek mi a szak-
mája, a foglalkozása, a hite. És ehhez nem
kell semmit hozzátenni, ez önma-gától
adódik. Minden más csak kitalálás,
„mache".

 Nagyon szeretheti ezt a lírát.
 Valóban szeretem, mert nagyon ke-

vesen tudják ezt így csinálni. Ez a má-
sodik Fejes-darab, amelyben játszom, az
első a Mocorgó volt a televízióban. Annak
a mélyén is a Hazudós-motívum húzódik
meg, és ez eléggé általános érzés.

Most újból visszatér arra, amiről már
beszélgetésünk kezdetén oly határozott
indulattal szólt: ez nem egyedül józsef-

városi téma, a hősök sem elsősorban
nyolcadik kerületiek, Fejes lírája ennél
sokkal szélesebb terjedelmű. És noha
Vonó Ignác figurájának elemzésébe nem
szívesen bocsátkozik - ezt a beszélgetés
alatt többször leszögezi -, azért egy
mondata arról árulkodik, hogy ez a Vonó
Ignác mégis nagyon alaposan fog-
lalkoztatja a színészt. Íme, az „árulkodó"
mondat:
 Fejes lírájában az is benne van, hogy

hősének állandóan nyitva a bicskája, mert
állandóan támadástól fél és védekezni
kényszerül.

 Fárasztó-e ez a szerep?
 Nem a szerep fárasztó, hanem az,

hogy este hétre, amikorra össze kellene
szednünk magunkat, akkor esünk szét a
napi munka miatt. És ez nagyon szomorú.
 Hogyan dolgozott együtt a rende-

zővel? Kinek van nagyobb szerepe a figura
létrehozásában?
 Kerényi Imre hagyott dolgozni.

Mindig jókor szólt közbe bizonyos sza-
kaszokban, de nem akart részletező, ap-
rólékos instrukciókat adni. Megbízott
bennem.
 Mikor volt kész lényegében a szerep?
 A főpróbán.

 És a főpróbáig mi történt?
 Magánügy, maradjon az én titkom.
 Szeretném tudni: milyen típusú mű-

vész ön? Izgul-e például a premieren vagy
a későbbi előadásokon?
 Nem túlságosan izgulok, bár minden

premier egyre izgalmasabb, ahogyan
öregszik az ember.

Öregszik az ember ... Többször el-
mondja beszélgetés közben, hogy har-
minchat éves, hogy ideje volna átgondolni
eddigi pályáját. Harminchat éves.
 Még csak egyetlen magántermészetű

kérdést engedjen meg: ha ennyire nem
szeret nyilatkozni, most miért vállalkozott
rá?
 Vonó Ignác miatt. Ez olyan ügy

számomra, amiért hajlandó vagyok el-
veimtől eltekinteni.
 Akkor nem a magam, hanem Fejes

Endre nevében megköszönöm ezt a be-
szélgetést.


