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P Á L Y I A N D R Á S

Törőcsik Mari -
Major cirkusz-színházában

1.

Törőcsik Mari a színpadon áll. Szótlanul,
mozdulatlanul. Egyike a sok meg-
nyomorított, rabszolgasorsú angolai fekete
asszonynak. Körötte szavak, mozdulatok,
zene és ének kavarog a színpadon, s én
egyre őt nézem: vajon az imént elhangzott
szavainak szuggesztivitása sugárzik
hallgatásából is, vagy épp ellenkezőleg, e
mozdulatlan-néma testbeszéd tölti fel
utólag - és előre - a kiejtett szavakat? Nem
tudom. Talán nincs is válasz erre a
kérdésre. A válasz: ő maga, a színpadon
jelenlevő színésznő. Fekete asszony? Nincs
maszkírozva. Nincs kelléke. A kellék is ő
maga. A mozdulatai. A mozdulatai,
melyeknek egy-egy újabb modulációja egy-
egy időben, térben, világnézetben más
karakterű figurát idéz, jelenít meg a színen,
amihez legfeljebb egy kötény vagy kendő
segítségét kéri. És mégis ugyanaz a
Törőcsik Mari. Ugyanaz a színésznő, akiben
már nem is színész mivoltát csodálom, nem
is azt, hogy hét szerepet formál meg egy
este, nem is a bravúros váltásokat, a finom
karakter-rajzot, hanem a benne magában
megjelenő drámát.

Törőcsik Mari a színpadon áll. S mi-
közben noteszomban sokasodnak a jelzők
játékáról (Törőcsik imponáló sok-
arcúságával mindig a jelzők halmozására
csábítja a kritikust), egyszerre megérzem,
hogy nem is ez a lényeg. Megérzem, hogy
itt rendkívüli dráma folyik, elemi dráma,
amihez neki személy szerint köze van.
Talán nem is játszik, talán csak a kritikus
lesi meg „bravúrjait", ő nem is tud róluk.
Hisz nem bravúros színésznő. Nem sztár.
Jelentéktelen. Magára vonzza a
tekinteteket. Színészi bravúrt, technikai
fölényt, akrobatikát és szép
szövegmondást mások is produkálnak, itt
A luzitán szörny elő-adásán is. Ő mást ad.
Valamit, ami több is, mélyebb is ennél. A
lelke mélyén rejlő szorongást, elénk tárt
lelkiismeret-vizsgálatot: Lelki ütközetet,
mely a szemünk előtt folyik le, sőt nem is
a „lelkében" (hisz a legparányibb
szentimentalizmus is hiányzik belőle),
hanem mozdulatokba, arcvonásokba,

kéztartásokba, rezdülésekbe
objektivizálva. Törőcsik önmagában egy
teljes színház: alakításában mintha szó és
gesztus egy-szerre születne. S ezúttal így
is történik: Weiss oratóriumszövegeit ő
teremti színházzá, a dokumentumot ő
forrósítja drámává.

2.

Amikor A luzitán szörny - eredetileg A
luzitán madárijesztő címmel - a Vietnam-
vitairattal együtt a Modern Könyv-tár
köteteként magyarul napvilágot látott,
kevesen hitték, hogy ebből az oratórium-
szövegkönyvből élő színház születhet.
Major Tamás e kevesek közé tartozott:
rendületlenül hitt a színpadra
állíthatóságában. S aki kétkedve és,
előítélettel ül be a Katona József
Színházba, annak maga az elő-
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adás bizonyít: a játék köröttünk és velünk
folyik, ének, tánc, szorongás fog egybe,
oldottan és aggódva leszünk részesei e
színházi varázslatnak, melyben
leplezetlenül agitálnak a gyarmati ura-lom
és az imperializmus ellen.

Peter Weiss nyersanyagot szállít a
színháznak. Szerzői utasításokat, szín-padi
instrukciókat nem is találunk műveiben. A
luzitán szörny ugyanolyan oratórium-
szövegkönyv, mint mondjuk, a Vietnam,
adatok, tények, vezércikkek és riportok
szolgáltatják e dráma alap-anyagát, mely
valójában nem is dráma, inkább
dialógusokban fogalmazott politikai
költemény, vitairat, mint a Vietnam-
disputa címe mondja. Major Tamás zenét
és játékot álmodott e száraz adat-
halmazhoz, fel kívánván oldani a vita-irat
merevségét. Ez a játék úgy kezdődik, hogy
a későbbi agitációs komédia részvevői a
nézőtér legkülönbözőbb pontjairól
előszaladva hatalmas szörnyet építenek a
színpadon heverő limlomokból - és azzal
zárul, hogy a szörnyből (annak szöveg
szerinti halála után) előbújik a Szörnyet
játszó színész, s a többi karakterfigura is
eldobja kalapját, sapkáját, kizsákmányolók
és kizsákmányoltak egyaránt kilépnek
szerepükből, s együtt éneklik boldog-
groteszk dalukat a Szörny haláláról.

Mindennek természetesen így kevés
alapja van a Weiss-féle szövegkönyvben.
Az előadás tehát feleselni kezd Weiss-szel.
Weiss patetikus-abszurd oratóriumát
Major Tamás komédiának fogja fel;
komédiának, mely mégsem könnyű és fő-
ként nem olcsó szórakozást ígér, komé-
diának, azaz játéknak, melybe a színészek
beöltöznek, melyben szerepet kapnak, s e
szerepek sora, egymáshoz fűzé-se mondja
el azt, amiről Weiss vallani akar.

Persze mégsem egészen azt: hisz a
keret, melyben a Szörnyet felépítik és
végül kibújnak belőle, a keret, melyben az
„uralkodó osztályról", az elnyomókról
kiderül, hogy végül ők is csak színészek,
akik játszanak, tehát az egész előadás,
bármennyire agitatív, csak komédia, eltér
Weisstől. Mégis úgy tűnik, hogy Major
Tamás épp ezzel a hűtlenséggel, amikor is
kevésbé ragaszkodott a gondolkodó-
politikus Weiss elképzeléseihez, volt igazán
hű az író Weisshez. A darab társadalmi
élességét ugyanis bizonyos mértékben
feloldja, hogy amit Peter Weiss a három
Beszélőnek szán a mű elején és végén (a
Szörny felépítését, majd pedig halálának
dicséretét),

azt a rendező a játék összes szereplőjére
kiterjeszti, s még egyet csavarva a játékon
(hogy tudniillik a színész kibújik a
szerepéről, és a néző cinkosává válik),
elmossa a társadalmi-politikai határvo-
nalakat. Csakhogy ezek a határvonalak, e
társadalmi-politikai helyzet olyannyira
evidens a magyar néző számára, hogy épp
a Weiss-féle patetikus-didaktikus
hangütésű, komolyra vett tálalás idege-
sítené őt a legjobban. S így a politikai
manifesztációt komédiára átültető játék a
Katona József Színházban telitalálatnak
hat: ez az előadás, mely elsősorban játszani
hívja a nézőket, mindjárt felold egy sereg
előítéletet és rossz be-idegződést, s a játék
során még arra is lehetőség nyílik - nem is
akármilyen! -, hogy a színházi élmény
valamennyiünk szunnyadozó lelkiismeretét
ébresztgesse, felkavarja.

3.
Az előadás atmoszféráját tehát a leg-
különbözőbb színpadi hatáselemek fel-
fokozott használata teremti meg, az az
öröm, hogy játékból mi mindent elkö-
vethet az ember a színpadon, azaz a
commedia dell'arte, a cirkusz, a népi ko-
médiázás stb. eszközeinek korszerű (né-ha
kevésbé korszerű) alkalmazása. Major
Tamás maga is hivatkozott előzetes
nyilatkozataiban a Living Theatre elő-
adásaira, a West Side Storyra vagy a
Hairre, melyek hasonló utat próbáltak,
ezzel meg is jelölve saját rendezői tö-
rekvésének helyét a modern színházi kí-
sérletek közt.

Amit azonban Törőcsik Mari mint
„Harmadik Beszélő" teremt a színpadon,
az mégsem cirkusz, nem is komédia. Azért
nem, mert Törőcsiknél a technika, de még
a játék is, sőt a fölényes technikával
teremtett játék-mutatvány, ami önmagában
is magas művészi teljesítmény lenne (mint
ahogy az is az előadás nem egy kiváló
alakításában), másodlagos. Csupán eszköz.
Annyira csak eszköz, hogy egészen
elhalványul, használatát szinte észre sem
vesszük. Ez benne a jelentéktelen: hisz a
többiek sokkal harsányabb színeket
hoznak a produkcióba. De e mögött még
van valami. Az, amihez eszközül szolgál: a
színészi megélés. Valami, amitől a szín-pad
legtörékenyebb és leghalványabb alakja
kigyullad, saját sugárzása lesz, s a mágneses
tér, amit maga körül teremt, néha az egész
színháztermet betölti, magához ránt, s
ilyenkor intenzívebben von bele a játékba,
mint a színpadról le

és följáró, táncoló, éneklő szereplők (ami
önmagában természetesen szintén
hatásos).

Törőcsik is énekel, táncol, pantomimet
játszik. Emlékezetesen szép percek
például, amikor a földimogyoró vetését
imitálja. A tizennégy soros szövegből
nemcsak önálló „szerepet", szinte önálló
drámát alkot. De nem is az a fontos, hogy
tud élni a pantomim adta lehetőségekkel
(és ez mégsem szöveg-magyarázó akció,
holott azt játssza el, amit mond), nem is
az, hogy ebből a pár sorból, mely száraz
szavakkal be-széli el a földimogyoró
vetésének fázisait, kerek történetet teremt.
A leglényegesebb, hogy az utolsó négy sor
imádsága („Aztán várunk / esőre várunk
/ hogy megteremjen / mogyorónk a föld-
ben") drámailag szükségszerűen, elemi
erővel hangzik: itt értjük meg, hogy a
gesztusok nem is azt jelentik, amit első
szinten jeleznek (például hogy fog egy
gallyat, barázdát húz, lyukat váj, magot vet
stb.), hanem azt, amire közben -
tudatosan - talán oda se figyeltünk: hogy
kézmozdulataiban, ujjaiban, arca egy-egy
rezdülésében, háta görnyedésé-ben egyre
kiszolgáltatottabb, kifosztottabb, egyre
nyomorultabb és elhagyatottabb lesz,
annyira, hogy valóban nem marad más
számára, csak ez a könyörgés, melyben
immár leplezetlenül fel-színre bukkan
teljes árvasága.

De kié ez az árvaság, ez a kiszolgál-
tatottság? A szöveg szerint nem sokat
tudunk az „eljátszott" fekete asszonyról.
De róla van-e szó? A színpadon Törőcsik
Marit látjuk. És kereshetjük a szavakat:
alakítás? átélés? - de ezek pontatlanok.
Amikor ott ülök a nézőtéren, egy percre
sem kételkedem benne, hogy Törőcsik
Mari önmagát szolgáltatja ki - nekem, a
nézőnek. És ha valaki protestál, azaz
tiltakozik, felráz, provokál ebben a
színházban, akkor az ő: abban, ahogy
magára húzza zsákvászon-kendőjét, s
arról szól halk szavával, hogy napi
tizennégy órát dolgozik a gyapotültet-
vényeken; abban, ahogy szenvtelen mon-
dataiban is feljajdul a fájdalom, mert eljött
a Chef de Posto és elvitte a kunyhókból
az embereket; abban, ahogy börtön előtt
ácsorgó asszonyok közt a kezét tartja,
ahogy tekintetét felemeli; abban, ahogy
egy-két bátorító szóra egyszerre asszonyi
ősszenvedéllyel vágja a „hatóságok"
szemébe, ami néhány másodperce még
összeszorította a torkát - mind-ebben már
több van az átélésnél és az azonosulásnál.
Úgy érzem, Törőcsik



Mari valahol igen mélyen szembesítette
magát e megnyomorított afrikai világ
asszony-, lány-, öregasszony-sorsával, s
amit a színpadon a néző előtt megjelenít,
gesztusban-szóban megfogalmaz, az nem
a jellemző vonások kombinálása,
felépítése (amire a legjobb értelemben
vett hagyományos színjátszás alapult és
alapul ma is), hanem e szembesítésből, e
saját belső drámai megütközésből szü-
letett tudás, mely ugyanakkor mégis el-
sősorban emocionális tapasztalat. Ha jel-
lemez, ha figurát formái, az már ennek a
tapasztalatnak konkretizálása. Ezért
autentikus minden pillanatban. Elég
annyit mondani, hogy „A madarak el-
menekülnek" s a dokumentum-dráma a
legélőbb és legigazabb színházzá változik
át, egyetlen Törőcsik-mondattól forró
lesz a levegő.

Még sokáig sorolhatnánk a példákat, s
főként nem szabad megfeledkeznünk
azokról a percekről, ahol minden szöveg
nélkül teremti meg ezt a különleges
színházi élményt: az első felvonás végi
„Fuss el Nyuszi-testvér"-jelenetről,
melynek épp ő, a némán-ijedten mene-
külő asszony ad drámai hevületet, vagy
arról a kis epizódról, mikor a két nagy
hangon prédikáló gyarmatosító közt Ia-
lázva-grimaszolva, s a szónoklat végére
fricskákat kerekítve, valósággal megsem-
misíti a két nagyhangú férfiút.

Mindebből tehát az is látható, hogy
Törőcsik Mari is felesel Weiss-szel, aki „a
pszichológia eszközeit nem használja",
mint Major Tamás írja. Bár egy percig
sem pszichologizál a dokumentumdráma
ellenére. Megérti és éli a dokumentumot.
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Nem nehéz felfedezni az előadásban, hogy
Törőcsik Mari színházteremtése más, mint
ami az egész előadást jellemzi. Bár az
együttes magas technikai felkészültséggel
rendelkezik (még a főiskolásokból álló kar
is), s néhány egészen kitűnő színészi
teljesítményt láthatunk, elsősorban Iglódi
Istvántól (hogy csak a Nova Lisboa-
jelenetet emeljük ki). Még-sem arról van
szó csupán, hogy Törőcsik „hálásabb"

szerepet kapott, hogy a többiek csak egy-
két betétet, jelenetet, epizódot lapnak. Van
Törőcsiknek mindjárt az előadás elején
egy songja, melyről eddig szándékosan
nem szóltam. Ez a song önmagában első
látszatra nem sok lehetőséget tartogat: egy
cselédlány (ekkor még Luzitániában, az
anyaországban vagyunk), miközben úr-
nője haját keféli, elénekli egy napját. És
most nem beszélünk a jelenet koreog-
ráfiájáról, melyben a hajkefélés mozdulatai
egybefonódnak a dallamba ringatózó test
ifjú vágyakozó mozdulataival, csupán a
szó szoros értelmében vett színészi
megformálásra utalunk: a lefeszített ujjak
szerény egymáshoz bújására, arra, ahogy
valósággal elszundítja a lágy dallam, s
„elszundítok egyszer" - énekli, de
fölriasztja a refrén (s ezzel már a
refrénnek is drámai töltése lesz), majd

TÖRŐCSIK MARI A LUZITÁN SZÖRNYBEN
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PETER WEISS: A LUZITÁN SZÖRNY (KATONA JÓZSEF SZÍNHÁZ)
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végül ahogy „elnyújtózik" az ágyban: azaz
arról énekel, hogy le is dőlhetne, „ha az úr
omlettet nem kívánna". De ebbe már
beleénekli-játssza az elnyújtózást, az
elnyújtózásba az alvás utáni mámoros
vágyat s egy kis erotikát is.

Ez csak egy song. Amit benne Törőcsik
megfogalmaz, azt itt legfeljebb csak
jelezhettük. Egy song, melyben minden
gesztusnak, mimikának és dallamnak
pontos egymásra utaltsága és funkciója
van, s ezen túl olyan mélysége, ami
egyedül a színházban lehetséges. Hisz
Törőcsik, mint fentebb láttuk, nem il-
lusztrál, egy művészi alkotófolyamat,
művészi önvizsgálat tapasztalatát hozza a
színpadra. S Törőcsik játékának ez az az
aspektusa, mellyel az előadás talán egy
kicsit adós marad. Adós marad a
mélységgel, mely nélkül a „cirkusz", a
„komédia" nem tud igazán magas mű-
vészi hőfokra hevülni, s különösen nem
Törőcsik árnyékában.

Kereshetjük természetesen Weissben is
a hibát. Mert a darab nyilvánvalóan
Salazarról szól, Portugáliát és a diktátort
mégis elkereszteli Luzitániának és
Szörnynek, de amikor a gyarmatokról
hallunk, már nyoma sincs ennek az ál-
talánosító álnév-használatnak. A konkrét
és általános vonatkozás ilyen fele-más
megoldása mindenképp megnehezíti a
rendező helyzetét: egy „tiszta"
dokumentumdráma, melynek előadásán a
néző nem azt találgatja, hogy ez vagy az az
író szerint most épp kire-mire vonatkozik,
talán nagyobb lehetősége van a

rendezőnek, hogy általános érvénnyel a
magyar nézőhöz is szóljon. Így azon

ban jószerivel csak Törőcsik Marinak
sikerül a nézőt mélyen megragadnia: mert
ő valóban szenved az angolaiak
szenvedése miatt.

Izgalmas kísérlet A luzitán szörny
Katona József színházbeli előadása a
provokatív politikai színház megterem-
tésére; olyan kísérlet, mely egyúttal rangos
eredmény is, hisz ritkán látunk ilyen jól
kidolgozott, egymásra hangolt ensemble-
munkát színházainkban. S ezért a rendező
és a színészek mellett dicséret illeti Szigeti
Károly koreográfiáját, Daróczi Bárdos
Tamás zenéjét és Keserű Ilona néha
valóban bravúros szcenikai megoldásait.

Peter Weiss: A luzitán szörny. Katona József
Színház.

Rendezte: Major Tamás; díszlet és jelmez:
Keserű Ilona. Szereplők: Suka Sándor, Ungvári
László, Győrffy György, Rajz János, Zolnay
Zsuzsa, Blaskó Péter, Horkai János, Gyulay
Károly, Iglódi István, Horváth József, Törőcsik
Mari, Csurka László, Velenczey István.

Köpeczi Bócz István rajza

S Z Á N T Ó JUDIT

Szmirnai impresszárió
vagy olasz komédiások?

Gondolatok a József Attila Színház

bemutatója kapcsán

A második vonulat virágkora

Az elmúlt két évtized színházi műsoraiban
világszerte megfigyelhető egy sajátos
jelenség: a második vonulatnak, az
úgynevezett „oeuvre mineure”-öknek, nagy
klasszikusok másodrangú vagy legalább
annak tartott műveinek előtérbe kerülése.
A jelenségnek kétségkívül van egy
gyakorlati oka: a reprezentatív remekek
immár egy nemzedék életén belül is olyan
sűrűn kapnak színpadot, hogy
szükségesnek látszik a választék kibővítése;
rendezők, színészek és nézők egyaránt
szomjaznak új élményekre is. Más-felől
épp a remekművek egyre szélesebb körben
való elterjedése kíváncsiságot és kedvet
ébreszt szerzőik más drámáinak
megismerésére, életművük rejtettebb zu-
gainak bevilágítására is.

Ezzel párhuzamosan azonban felbukkan
egy mélyebb és bonyolultabb ok is. Nem
egy esetben az utókor úgy érzi: a
reprezentatív alkotások - vitathatatlan
értékükön túl - épp azért váltak repre-
zentatívvá, mert a legteljesebben elégítették
ki a megírás korának igényeit és ízlését, és
kutatni kezd: hátha egy-egy életműnek a
maga korában mellőzött vagy háttérbe
szorult darabjai valamilyen vonatkozásban
jobban összecsengenek a mai kor
problémavilágával, érzékenységével. E
kutatások még Shakespeare utóéletének mai
fázisára is kihat-nak, ez esetben persze
anélkül, hogy a Hamlet vagy az Othello
romolhatatlan presztízsén csorba esnék;
kiderült, hogy a ma számára különleges
mondanivalóval bírnak az olyan, háttérbe
szorult és kétségkívül nem hibátlan
remekek, mint a Troilus és Cressida, a

Szeget szeggel vagy épp a vérgőzös
melodrámaként kezelt és lekezelt Titus

Andronicus.
Egyes esetekben azonban további fel-

ismerések körvonalazódnak: az tudniillik,
hogy a ma számára éppenséggel nem a
reprezentatívnak minősített alkotások
mondják a legtöbbet, és az érdeklődés
pillanatnyilag épp az olyan művek iránt
apad, amelyek fogalommá váltak, az íróról
elnevezett irányzat élesvonalú, nyilvánvaló
illusztrációivá. Úgy tetszik, mintha e nagy
alkotások, melyekben tar-
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