
zébe temetett arccal ül, hallgatja a verseket,
majd lassan felemeli fejét, leveszi arcáról
kezét, így kezdi a Kései siratót . Minden
szót megfontol, ízleli a szavak súlyát. Az
„Ettelek volna meg!" szemrehányó
sziszegése után a „Cigány vagy!" felkiáltást
(előadásonként változón: suttogva vagy
üvöltve) öklendi ki magából, keményen
kopognak a k hangok „A gyereknek kél
káromkodni kedve" sor elmondásakor. A
szenvedélyek teljes skáláját végigéli, az
anya emlékét felelevenítő halk nosztalgiát
gyötrődés, vád és átkozódás követi, az
imádat gyűlöletté fajul, s a belenyugvás
szomorú és keserű rezignációjának
hangjával fejeződik be.

Az Óda palettáján a szerelemérzés
minden árnyalatának színe megtalálható, a
csönd pasztelljétől a kitörő tragikum
sötétjéig, nem riad vissza a suttogástól, de
az arcát eltorzító fájdalom hangos
megnyilatkozásaitól sem, a szünet
feszültségét dinamikusan lüktető szóáradat
váltja fel, hogy végül a „mellékdal"-ban
imaként gyöngyöző mormolássá halkuljon,
és a kristálytiszta egy-szerűség nyugodt
áradásával záródjék.

„Hogyan kellene hát verset monda-ni,
hogy mindenki maradéktalanul azt
hallhassa, ami írva vagyon? Hogyan
kellene megidézni, felidézni a költőt,
mintha ő jelenne meg valóságban, és vér-
ben és mocsokban ott szülné keserves
győzelmét a semmin, a mindenen, a ki
tudja, honnan küldött szót előttünk ver-
gődné világra, gyötrődő görcsben, bol-
dogan."

Latinovits versmondóművészete válasz
saját kérdésére.

Az évad elején beültem az Eszmélet
felújítópróbájára. Sajnáltam, hogy a
színészek csak a mozgásokat és a
szövegtudást elevenítették fel, hiszen a
már sokszor játszott előadás technikai
ismét-léséről volt csak szó. Latinovits
eleinte alkalmazkodott a laza próbahangu-
lathoz. Színtelenül, elnagyolva kezdett
szavalni, majd akaratlanul is átéléssel
folytatta, szervezete ráállt a költő hul-
lámhosszára, sajnálta széttörni a ritmust.
átsiklani fontos részeken. Ott szülte meg a
gondolatokat, és önmagának, saját
gyönyörűségére megidézte József Attilát.

SZÁNTÓ ERIKA

A színész szenvedélye

Vajda László és Molnár Piroska
Sütő András drámájában

Az Egy lócsiszár virágvasárnapja nagy
erejű és felkavaró dráma. Sütő András
műve, melyet először Magyarországon
mutattak be, olyan alkotás, amely egy-
szerre lehetősége és próbatétele színész-
nek, színháznak. Nem foszladozó, szaka-
dékony nyersanyagot kell addig toldozni-
foldozni, amíg valami mégiscsak
„összeáll" a színpadon, hanem egy szenve-
délyekkel és gondolatokkal teli drámát kell
megszólaltani. Itt akár be is fejezhetnénk a
kaposvári színház sikeres budapesti
vendégszereplésének titkát kutatni.
Mondhatnánk: nem titok van, hanem egy jó
darab. Mondhatnánk, ha nem láttunk volna
annyi jó darabot, sőt a világirodalomban
sokszorosan remek-műként igazolódó
művet színházainkban unalomtól
fulladozni.

A sikerben természetesen döntő része
van Zsámbéki Gábor rendezői koncep-
ciójának. (Ezt a koncepciót elismerte és
elemezte a kritika a kaposvári be-mutató
alkalmával.) De úgy tűnik, ez sem
elegendő magyarázat. Hány érdekes,
egyéni, teoretikusan hibátlan kon

cepciót láttunk nem megvalósulni az el-
múlt években! Milyen gyakori a szinte
körzővel, vonalzóval kimért, élettelen
előadás! Mi fejlesztette a szokatlan for-
róságot a kaposváriak budapesti előadá-
sán? Semmiképpen nem a rendkívüli al-
kalom. (Az alkalom kitalálói és meg-
szervezői nagy jót tettek színházi éle-
tünknek, bebizonyították, hogy nemcsak
külföldi előadásokért való sznob vagy
valódi lelkesedés telik belőle.) Akik va-
lamelyik hétköznapi" kaposvári elő-adást
látták, azok is a forró, az élő-lüktető
színház élményéről számolhattak be.

Természetesen csak önkényes mozdu-
lattal lehet az előadás alkotóelemeit
szétválasztani. A színházi siker titkához
nem vezet közelebb, ha egyetlen kom-
ponensnek tulajdonítunk túlzott, vala-
miféle „csodatevő" szerepet. Ha most két
színész teljesítményét, munkáját,
„varázslatát" mégis kiemeljük, ez nem
jelenti azt, hogy kizárólagosan ezzel
magyaráznánk az élményt, amiben részünk
volt.

A színész indulata

A XVI. századi Kolhaas Mihály históriája a

harag születésének története. Ennek az
indulatnak azonban nem szabad könnyen
születnie, s még csak nem is a semmiből,
hanem önnön ellentétéből, a szelídségből, a
határtalannak lát-szó béketűrésből kell a
szemünk előtt

Sütő András: Egy lócsiszár virágvasárnapja (Kaposvári Csiky Gergely Színház). Vajda László
(Kolhaas Mihály), Molnár Piroska (Lisbeth), ifj. Kampis Miklós (Henrik) és Szabó Kálmán
(Nagelschmidt)



létrejönnie. Kolhaas Mihály lócsiszár
rendíthetetlen törvénytisztelete és szelíd-
sége és az égig csapó, gátakat nem is-merő
'harag azonban egyetlen ember ér-
zelmeinek és indulatainak kétféle állapota.
Ez a színész - a figura lényegében rejlő -
próbatétele. Ha a két állapot közt nincs
lényegi, belső összetartozás, ha a békére
vágyó s béketűrő ló-csiszár hangjában,
mozdulataiban, szeme villanásában
lappangva nem rejlik benne az
igazságtalanságba beletörődni nem tudó
ámokfutás, a mély emberi dráma
tételillusztrációvá silányulhat.

Vajda László a nagy testű emberek
mackósságával lép a színpadra. De a
kedves, szeretetre méltó jóság mellé már
kezdettől fogva odatársít valami mást is: a
szelídség fanatizmusát. A türelem Vajda
Kolhaas Mihályát éppúgy legbensejében
forgatja fel, mint később a harag. Ha nem
így lenne, dráma helyett csak egy történet

jelenne meg a színpadon.
Vajdának sikerül azonban drámaivá

tenni az expozíciót is. Ahogy az első sé-
relmet elszenvedi -- lovát igazságtalanul
megvámolják -, s ezt a sérelmet egy
nagyhangú, de valójában beijedt vámostól
tudomásul veszi, a figura lényegét
fogalmazza meg.

Vajda mozdulatait visszafojtott indu-
latok teszik a megszokott emberi moz-
dulatoknál lassúbbakká. Ezt a tényt
szembeszökővé teszi, hogy ebben a szín-
padi helyzetben a könnyen haragra lob-
banó Nagelschmidt is jelen van, akinek
tűzhányóindulatai akadálytalanul törnek
elő. Szabó Kálmán Nagelschmidtje
majdnem boldog haragjában. Dühödt
gyűlölettel és gáttalanul önti megvetését a
vámosra, állandóan mozog (legszívesebben
a „nyüzsög" kifejezést használnám), de vele
"belül" nem történik semmi. A bőrét sem
karcolja fel a sérelem, elkülöníti magától az
ellenséges külvilágot, megvetéssel sújtja, s
meg-nyugtatja, ha bosszúra esküdhet.

Vajda Kolhaas Mihálya azonban szen-
ved. Szemében szomorúság, ahogy vé-
gignéz a sértő hír hozóján. Ahogy leülteti,
mintha megsimogatná, mintha kérlelni
akarná. Vajda olyan Kolhaas Mihályt
fogalmaz meg, aki mindenáron szeretni
akarja a világot, mindenáron tisztelni akarja
az embert és az istent - de ezt nem hagyják
neki.

Ez a szeretni, sőt, belenyugodni vágyás
éppúgy szenvedély, mint az egeket
ostromló harag. Ennek a színészi felis-
merése hevíti Vajda alakítását nagy ha

tásúvá, ez nem engedi, hogy az előadás
„töltelékjelenetekre" s „nagyjelenetekre"

essen szét, mint ennek nem ritkán
vagyunk színházi tanúi.

Nem állapotrajzok egymásutánját,
hanem egy belső állapot öntörvényű, fo-
lyamatos változását teszi láthatóvá a szí-
nész. Ezért nem válik bombasztikussá a
haragvó lócsiszár sem, haragjában épp-
úgy rejlik a „virágvasárnap-illatú" Kolhaas,
mint ahogy öntudatos megbocsátásai
magukban rejtik a későbbi
engesztelhetetlenséget.

Vajda törések és artisztikus csúcsok
nélkül építi fel szerepét. Ehhez a meg-
oldáshoz a figura mély megértése és belső
átélése vezeti. Kolhaas olyan emberként
lép elénk, akinek „jéghegy" természete
nem engedi, hogy bármit is látványosan
kivetítsen. Lisbeth elvesztése fölötti
fájdalma is inkább belső fölindulás, a nagy
felismerés pillanata, mint a jajongó
fájdalomé.

Vajda mozdulatainak és hangjának
amplitúdója egyetlenegyszer lendül ki:
amikor az addig mindenáron megóvott
otthon falai közül készül kilépni.. Két-
ségbeesett erővel hajigálja maga körül a
tárgyakat, valamiféle rombolásban is
teljességre törekvő rendszeretettel és
aprólékossággal.

A dráma utolsó jelenetében kamatozik
leginkább, hogy Vajda nem ölte ki a
haragvó Kolhaas Mihályból a békességet
szenvedéllyel vágyó „virágvasárnap-

illatút' ... Amikor felolvassák előtte a
csalárdságot még elleplező uralkodói
igazságszolgáltatást, Vajda Kolhaasának
arcán elömlik a felszabadult megnyugvás.
Ártatlan gyermekmosollyal néz körül,
mint aki azt mondja: látjátok, bolond
kételkedők, ember- és istenhitben nem
elég szilárd hirtelenharagúak, a világ
rendje a jóság, a tisztesség, az igazság és a
megbékélés... Kolhaas teste elernyed, arca
kisimul, s azonnal kész igazán soha el
nem vesztett, régi önmagához visszatérni.
Öröméből hiányzik az elégtétel, a
személyekhez címzett gyűlölet, a
beteljesült bosszú. Boldog, mert úgy
hiszi, hogy a jóság szenvedélyének újra
zavartalanul hódolhat.

Ez a jelenet nem válhatna az előadás
legkatartikusabb perceivé, ha a kolhaasi
szelídséget el tudja emészteni a ha-rag.
Vajda figurateremtésének lényege itt
érhető tetten legjobban: minden egyes
szituáció megoldásához csak az egész
ember belső igazságának átélése adhat
kulcsot.

Szerelem a színpadon

Színházainkban gyakoribb a szerelem
illusztrációja, mint elhitető erejű meg-
idézése. Többnyire meghökkentően és
szembetűnően közömbös emberek mon-
danak nem is annyira egymásnak, sokkal
inkább egymás mellett szép szavakat
forró érzelmeikről. A színpadi szerel-
mekből nem ritkán ásít az unalom és a

Vajda László Kolhaas Mihály szerepében (Iklády László felvételei )



világszínház
közömbösség, mint a sokadik év felé ta-
posó, kiüresedett házasságokból. A szép
szavak csak rontják a helyzetet, azonnal
lelepleződő, közönséges hazugságnak
hatnak.

Lisbeth és Kolhaas Mihály szerelme
szavak nélkül is forróságot áraszt a szín-
padról. Molnár Piroska ritka varázslatra
képes: színpadra lépésekor alig véteti észre
friss szépségét. Ez a szelíd, belülről is
sugárzó szépség csak akkor bomlik ki
előttünk, amikor Kolhaas Mihály
megjelenik a színen. Ez a szépség érte és
általa van, ő gyújtja ki Lisbeth arcát, ő
lobbant szemébe fényt.

Egy férfi és egy nő él, lélegzik, mozog
előttünk a színpadon, s ez a két ember hat
egymásra. Rezdüléseik nem függetlenek
egymástól, egyazon erőtér törvényei
irányítják 'őket. Testük van egymás
számára s nemcsak szavuk.

Mindez mélyen emberien, bensőséges
lírával telítve jelenik meg előttünk. Molnár
Piroska erotikát sem rejtegető szerelme és
odaadása nem valamiféle általános
érzelem, egy telivér asszony világnak
kínálkozása, hanem a személyhez
kapcsolódó, teljes emberi összetartozást
vágyó és vállaló, boldogító érzés. A

szerelem, csak éppen nem annak unalmassá
és sterillé silányított árnyéka.

Lisbeth és Kolhaas szerelme nem
közjáték. Nem némi kis magánéleti „lazí-
tás" a súlyos mondanivalójú történelmi-
társadalmi drámában. Molnár Piroska és
Vajda László olyan erővel tudják e két
ember felkavaró érzelmeit kisugároztatni,
hogy abban egész személyiségük
megnyilatkozik. Kolhaas teljes egyénisége
kifejeződik ebben a szerelemben, s
Lisbethről is meg kell éreznünk: szerelme
milyen nagy erejű emberi támaszték
Kolhaas számára. Alig megrendíthető
emberszeretete és világgal szembeni
türelme nagyon döntően magyarázható
azzal a testi és lelki örömmel, amelyre
Lisbeth mellett rátalált, s haragjánák
fájdalmában meghatározó Lisbeth
elvesztése. Kolhaast mélyebb gyász teperi
le, mint a hitvesüket elvesztő családapáké.
Kolhaasban a férfitól eltépett asszony
indulata is dühöngeni kezd.

Az előadás legszebb, legsugárzóbb je-
lenete már a darab elején megbabonázza a
nézőt. Kolhaas hosszabb távollét után
négyszemközt marad Lisbethtel, s az
egymásra találás szavai után megszólal a
testük is. Rezzenésekből, simogatásokból,
a szemük villanásából élő, lüktető
forróságú jelenet születik.

KOLTAI TAMÁS

Brook Athéni Timonja

Budapesttől Párizsig

Amikor a Királyi Shakespeare Társulat a

Szentivánéji á l o m m a l 1972-ben Buda-
pesten járt, Peter Brook nélkül jött. De a
rendező nem kísérte el együttesét más-
hová sem, pedig ez az egyéves turné va-
lószínűleg minden idők leggrandiózusabb
színházi vendégszereplése volt: Európa,
Amerika, Ausztrália és Japán harmincegy
városában, háromszázhét előadáson,
csaknem félmillió nézőt mozgósított.

Néhány hónappal a Szentivánéji álom
világkörüli útjának megkezdése előtt
Brook ezt írta valahol: „Be tudjuk bizo-
nyítani, hogy azon a költségen, amelyen a
Királyi Shakespeare Társulatot elküldjük
egy hétre, mondjuk Budapestre, el lehet
küldeni egy kis színtársulatot Afrikába
hatszor annyi időre."

Így is történt. Miközben elegáns vi-
lágvárosok kivilágított színháztermei-ben
estélyi ruhás közönség ünnepelte a Peter
Brook rendezte előadást, ő maga egy tucat
különböző országból származó színésszel
poros afrikai falvak fő-terén egy leterített
szőnyegen játszott színházat olyan
embereknek, akik írni-olvasni sem tudtak,
de talán éppen ezért közelebb voltak a
színház mágikus szer-tartásokból
kifejlődött gyökereihez, mint a civilizációs
társadalmak manipulált közönsége. Az
afrikai út nem hirtelen ötlet
szüleményeként, hanem egy meghatározott
munka adott fázisában jött lét-re. A munka
- nevezhetjük kísérletnek is - 1971-ben
kezdődött Párizsban, amikor Brook
különféle, főleg amerikai alapítványok
segítségével létrehozta a Szín-házi Kutatás
Nemzetközi Központját. A már említett
maroknyi nemzetközi szín-társulattal a
színházi hatást és a közönséggel való
kapcsolat új formáit kezdte kimunkálni.
Ennek a kísérletnek az volt a lényege,
hogy eltávolodva az irodalmi színháztó],
az anekdotikus szín-háztól, az elbeszélő
színháztól, a szavak színházától - a
gesztusok és a hangok összetettebb
nyelvén, a valóságos nyelvi korlátokat
ledöntve egyszerre és egy-forma
intenzitással szóljon minden nézőhöz,

Három év gazdag munkája után,
amelynek során játszottak gyerekeknek és a
híres amerikai süketnéma színház-nak,
jártak Iránban, ahol a régi perzsa királyok,
Darius és Artaxerxes sírjai szolgáltak a
játék színhelyéül,* Afrikában, ahol A

madarak értekezlete című tizenkettedik
századi perzsa allegóriát játszották, és
végül Amerikában, ahol egész napos
kurzusokon a közönség be-vonásával adták
elő gyakorlataikat - 1974 késő őszén Brook
visszatért Shakespeare-hez, és Párizsban
megrendezte az Athéni T i m o n t .

Ebből az előadásból vált újra érthetővé,
hogy Brook egész eddigi munkásságának
csúcsai Shakespeare-előadások. Egyszerre
összefoglalások és újrakezdések.
Korszakok végét és új korszakok kezdetét
jelentik. Mintha a hároméves kísérlet az
írott dráma nélküli színházzal csak arra
kellett volna, hogy a kimunkált eszközök
újfajta Shakespeare-előadást
esztergáljanak.

Erzsébet-kori színház

1973. március 16-án, ugyanrabban az év-
ben, amikor megkapja a hamburgi FVS
alapítvány Shakespeare-díját, Brook
válaszol egy angol diáklány levelére:

É p p most jöttünk Afrikából, ahol va-
lóságos Erzsébet-kori viszonyok között
játszottunk. Úgy értem ezt, hogy a fal-
vakban az egész lakosság a körül a
négyszögletes szőnyeg körül szorongott,
amelyen játszottunk. Vagyis az aggas-
tyánok, a bölcsek, a félnótások, a fiatalok
és még a kisgyerekek is mind ott voltak
egyszerre, és nagy megelégedésünkre
szolgált, hogy mindannyiukat le tudtuk
kötni különféle módon és mégis egyazon
pillanatban. Az én szememben ez a
shakespeare-i színház lényege. A darab
minden sora fölfogható különböző szinten:
minden szint eljut a közönség valamelyik
rétegéhez, a közönség pedig magát a teljes
életet tükrözi. Következésképpen a darab
egyszerre hat a legdurvább és a
legkifinomultabb ízlésűelzre. Csaknem az
összes többi színházi iskola csupán a
közösség egy részét elégíti ki, és ha
történetesen egy másik osztály vagy
csoport jut el az előadásra, akkor úgy érzi,
hogy teljesen kívül reked. Azt hiszem,
minden shakespeare-i típusú írói és
rendezős technikát annak az eszményi
állapotnak az alapján kell megítélnünk,
hogy képes-e egy embercsopor-

* Lásd Szántó Judit cikkét a SZÍNHÁZ 1973.
júliusi számában. (A szerk.)


