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Mitől érdekes
a színész?

Csákányi Eszter és Jeney István
a Diákszerelemben

Az operett lényege szerint csupa lefojtott
erotika. A színpad és a nézőtér egy-kori
hallgatólagos megállapodása szerint: az
illedelmesség rózsaszín felhő-jével befújt
pajzánságok gyűjteménye. Az operett
„hagyományos” játékstílusa: úgy „eladni”
a színpadon e pajzán históriákat, hogy a
nagyestélyit oltott hölgyeknek és a frakkos
uraknak ne kell-jen pironkodni ok. Hogy
„gondolatban", azaz tudatosan avagy ama
nevezetes tu-

datalattiban végül is ki miben gyönyör-
ködik, az magánügy. Az operett megje-
lenése óta persze sokat változott a világ,
változott az operett is, ám ha ma magát a
műfajt nevezzük hazugnak, e valami-kori
hallgatólagos megállapodás az oka. Úgy
tűnik, ez teszi lehetetlenné, hogy
operettből jó — azaz őszinte — színház
szülessen.

Henderson Diákszerelemje, melyet most
Kaposvárott bemutattak, inkább musical,
mint operett: csak éppen alap-hangjában
felel meg tökéletesen a fenti
követelményeknek. De Keserű Ilona
színpadán, ,ruháiban, kellékeiben a ró-
zsaszín nem a kétes értékű illedelmesség
habfürdője, hanem az emberi test színe. Ez
erotikus színház: Szőke István, aki tavaly
Kecskeméten már hasonló kísér-letet tett a
Luxemburg grófjával, mind-

azt eljátszatja a színpadon, ami korábban
csak !a nagyestélyis-frakkos közönség
lárvaarca mögött pergett le. Mi tagadás, a
mai publikum is meghökken ezen, hisz
operettre többé-kevésbé mindnyájan régi
lélekkel ülünk be, s a kaposvári
Diákszerelem arcpirítóan arról szól, amit a
„hagyományos” megállapodás szerint se a
színpadon, se a nézőtéren nem illik
bevallani.

Szemérmetlen színház? Épp ellenke-
zőleg: a színpadi hősök kamaszos szerelmi
vágyakozásainak nevén nevezése – épp e
szókimondás által – elveszti igazi erotikus
töltését. Itt nyoma sincs a sokat ígérő
sejtetéseknek, kacér célzásoknak: a
publikum nem is azért pironkodik, mert
fiúk, lányok fehérnemű-ben is láthatók a
színpadon, hisz ilyesmi előfordult már
máskor is, másutt 'is, ha-nem mert ezúttal
mindez bevallottan a publikum
„elvárására” történik. A kaposvári
Diákszerelem a közönségről szól: a
mindenkori operettközönségről. S a
közönség, mint a hajdani művészet-pártoló
uralkodók, több-kevesebb 'sértődését
sietősen palástolva, jól szórakozik saját
kicsúfolásán.

Ez a siker — a színészeké. Ha azt
mondanánk, rendezői-tervezői színház,
tévednénk. A kaposvári Diákszerelem a
színészet tündöklése. Még akkor is, ha
énekelni, táncolni nem mindenki tud olyan
szinten, ahogy zenés játékhoz illik. Még
akkor is, ha a társulatnak csak né-hány
vezető színésze került a produkcióba. De
aki csak színre lép, mind valami igazán
értékesert tud felragyogtatni színészi
tehetségéből. Csákányi Esztert és Jeney
Istvánt azért érdekes kiemelném, mert úgy
tűnik, ők szólaltatják meg a Szőke-féle
operettjátszás legjellegzetesebb hangjait.

A színjáték mint tánc

Csákányi Eszter két éve úgyszólván egy-
folytában színpadon van Kaposvárott.
Néhány esztendős sikertelen főiskolai
felvételizés után került ide, s első szerepe
— az Ahogy tetszik Jucija — rögtön
kiugró siker volt. Nem ripacs-
bravúrkodás, amire Shakespeare annyi
ízzel, színnel megírt parasztlányfigurája
nem kis csábítást kínál a féltehetségek, a
fel-tűnni vágyók számára, hanem igazi,
nemes színházi siker. Mert Csákányi Esz-
ter igazi tehetség. S ez azt is jelenti, hogy
alázatos színész. S ,azt is, hogy sze-
mérmetlen. A kettő együtt pedig, hogy
őszinte. Vérbeli komika, aki nem azért jön
be a színpadra, hogy komédiázzon

Csákányi Eszter (Baby) és Koltai Róbert (Bobby) duettje a kaposvári Diákszerelemben



Egyszerűen ott terem, és megmutatja
magát. Hisz minden porcikájában ne-
vetséges. Nevessünk rajta bátran, ezért áll a
rivaldafényben; bár az, hogy „áll”, nem
éppen találó kifejezés rá. Nem tud úgy állni
sem a színpadon, hogy ne len-ne csupa
vibrálás, feszültség, valóságos tűzijáték.

A Diákszerelem Babyjeként ez különösen
érvényes rá. De már tucatnyi szerepet
játszott, s valamennyiben ugyanezt éreztük
– egyaránt odavonta magára a tekinteteket,
lebilincselte a nézőteret. Érdekes színész,
mondhatnánk. Csakhogy mitől érdekes a
színész? Ha vállalja saját szélsőségeit. Vagy
szerényebben: alkatát. Nem akar másnak
látszani, mint ami valójában. Ritka erény
mai színjátszásunkban. Nem játssza meg
magát. Ez az, amit az imént alázatnak
neveztem. Csákányi meg is meri mutatni
magát, egyre szenvedélye-sebben, örömét
lelve benne, hogy önnön szélsőségeit
megkeresse: ez az, amit
szemérmetlenségnek neveztem. A szín-pad
kíméletlen etekintetben: a színész, aki nem
meri vállalni önmagát, megöli a költészetet,
aki szemérmetlen, felragyogtatja. Ebben a
játékban Csákányi „az intézet réme”, aki
kevés külső vonz-erővel bírván, kénytelen
maga udvarol-ni s meghódítani a kiszemelt
fiút; s a bulvárdarab egyetlen ügyes
közhelyéből, amire a Baby szerepe alapul,
olyan szín-padi poézist varázsol a játékba,
amiről az alkotók aligha álmodhattak.

Való igaz, hollywoodi szemmel Csákányi
sosem lenne sztár. De hisz ma-napság
Hollywood csillagai is egyre inkább hajdani
nimbuszuk járandóságaiból élnek. A
szériában gyártott szépségek után nagyobb
keletje van az „érdekes” színésznek. S a
színpadon — vagy akár a filmen —
ugyancsak keletje az újfajta
hatásvadászatnak. Az érdekesség
hajkurászásának. Ha valamitől, úgy ettől
lehetne óvni Csákányit. Bár egye-lőre
nyoma sincs színpadi jelenlétében annak,
hogy bármit hajkurászna. Csak tudja
magáról: valaminek a birtokában van, ami a
legelbűvölőbb szériaszépségből is hiányzik.
Játszik, táncol. Neki a színjáték tánc, s a
tánc színjáték. Szenvedélyes, önfeledt
boldogsága és fiatalsága betölti a színházat.
Visonghat, csaponghat, rikoltozhat —
sosem lesz közönséges és harsány. Noha
többnyire közönséges és harsány figurákat
hoz a színpadra.

És még valami: ő az a színész, aki

úgy táncol a Diákszerelemben — s ez a
tánc már önmagában is színház –, hogy
belopja a charlestonozó idők báját, va-
rázsát, már-már történelmi levegőjét is. Az
egykori bostoni diákhancúrozás utáni
nosztalgiából egy csipetnyit a mai
kaposvári diákos csínyjátékba.

A Népstadion-állapot

Vagy mégsem csak évadvégi diákcsínyes
bolondozás a Diákszerelem? Ezt a kérdést
mindenekelőtt Jeney István játéka veti fel,
akinek a „gólya”, azaz az első-éves kisdiák
szerepe jutott. És a szereppel együtt: nagy
improvizációs lehetőség a játék
tetőpontján, amikor a bostoni és chicagói
diákok „sorsdöntő” – legalább-is az
intézeten belül szövődő szerelmi
vonzalmakra nézve sorsdöntő – mérkőzése
folyik.

Az eddig elmondottak után talán fe-
lesleges is hangsúlyozni, hogy Szőke
rendkívüli jelentőségettulajdonít és nagy
teret biztosít a színészi rögtönzés-nek.
Szőkének a színpad: egy darab élet. Nem
úgy, mint a naturalistáknál, másképp. Egy
darab élet: vagyis a Szőke-féle színpadon a
színészek teljes em-

beri személyiségükkel vannak jelen. Pon-
tosabban: személyiségük nemegyszer
rejtett, ha úgy tetszik, „tudatalatti”, ki-
bontakozásra váró értékeit hozzák fel. A
rendezés ebben az összefüggésben nem
más, mint az így „előbányászott",
felmutatott színészi értékek megkompo-
nálása az előre meghatározott – 'és va-
lóban meghatározó jellegű játéktér-ben.
(Csak zárójelben: ezért lehetséges, hogy a

Diákszerelem előadásán a rendező is, a
tervező is nyíltszíni tapsot kap néhány
kitűnő szcenikai ötletért; az est mégis teljes
mértékben a színészeké.)

Jeney István az említett szurkolási
jelenetben láthatóan mindenekelőtt lé-
lektani tanulmányt kíván készíteni a
kisdiák gólya-mivoltáról, de sokkal
messzebb jut ennél: a szurkolás
Népstadion-állapotának „mélylélektanáig”.
A játék három szereplője reked kívül a
stadionon: Connie, a szegény sorból való,
eminens lány, aki fülig szerelmes a
csodacsatárba, s szerelmi bánatában
előzőleg összetépte a jegyét, Kenyon, a
csillagászattan tanára, aki azt is szégyelli,
hogy érdekli a mérkőzés kimenetele,
valamint a „gólya”, aki egysze-

Jeney Is tván Sylvester , a gólya szerepében (Fáb ián József fe lvéte le i )



rűen elügyetlenkedte a bejutást. Jeney
elindul a túlbuzgóság, az izgalom, na-
gyokhoz tartozni akarás, a nagydiákká
válás utáni olthatatlan szomj, a túlhajtott
igyekezet lelki vadonjába, s nem-csak hogy
nem téved el, hanem a szurkolói
öntudatvesztés olyan lenyűgöző rajzát
teremti elénk, hogy a nézőtér valósággal
Népstadionná alakul. Ekkor már egyetlen
szó som jut át érthető formában a rivaldán,
hisz a színház néző-tere egyfolytában

morajlik, harsog, dől a nevetéstől ; de itt
nincs is szükség szavakra. Kitűnő hármas
van a színpadon: Molnár Piroska annyi
kedvességgel, humorral, belső csillogással
színezi át Connie esetlenségét és érzelmi
hullámzását, Csorba István oly igazi
komikusként esik csillagászattan-tanárként
a gólya valóságos áldozatául, hogy Jeney
lerághatja róla a ruhát, letépheti, megtapos-
hatja a kalapját, mely ijesztő és kápráztató
szentségtörés e tanári vaskalaposság ellen;
azaz szentségtörés lenne, ha e
stadionállapotban nem történhetne meg
minden, ami normális körülmények közt
soha. Még az is, hogy a gólya felakaszt-ja
magát azzal az ugrókötéllel, mellyel az első
felvonásban ügyetlenül játszadozott — s
épp abban a pillanatban, amikor beröpül, a
chicagóiiak hálójába a bostoni győzelmet
jelentő gól. Jeney, a gólya, nyakában a
kötéllel, a boldogságtól beröpülve a
pályára, kis híján a torkára szorul a hurok.

A felvonás fináléja: a győztes csapat és
a szurkolók ünnepélyes bevonulása a
színpadra, vagyis kivonulása a stadionból a
parkba, leheverednek a fübe, colát, sört
isznak, és szól a – csárdás. Rendezői
hatásvadászat? Az is lehetne. De hisz már
rég nem a húszas évek Amerikájában
vagyunk, hanem a Nép-stadionban! A
varázslat titka ezúttal is a színészben rejlik.
A színészi improvizációban, s így
aközönségben is. Ezt a színházat valóban
az az elektromosság működteti, mely a
színész és a nézőtér kölcsönös
impulzusaiból jön létre. A színészi
szélsőséges állapot a néző szélsőséges
állapotára apellál. A színész, ha igazán
érdekes — ha igazi értéket hoz fel magából
— érdekessé teszi a közönséget is. Hamis
operettesdi helyett őszin-te 'komédiázás,
valódi népszínház: a kaposvári
Diákszerelem tükröt tart a néző elé, s
egyúttal kitűnően szórakoztat.

CSERJE ZSUZSA

Josie: Pécsi Ildikó

Pécsi Ildikó főiskolás korában A salemi
boszorkányok Abigailjeként mutatkozott
be a Nemzeti Színház színpadán. Fia-
talsága, sugárzó szépsége, nőiessége pó-
tolta a még hiányzó színészi érettséget.
Igazi felfedezés volt. Majd a Pécsi Nemzeti
Színházhoz szerződött, ahol ragyogó
szerepek, drámai hősnők sorát játszotta el,
többnyire sikeresen. Ennek köszönhető
talán, hogy ezután a Víg-színház
szerződtette. Az itt töltött idő nem hozta
meg a várt sikereket. A kö-vetkező
állomás: a Mikroszkóp. A si-keres
magánszámok azonban nem pótolják az
igazi színészi feladatokat. Pécsi Ildikó is
érezte ezt, s azt is: vannak még rejtett
tartalékai. Felcserélte hát a kényelmesebb
pesti szerződést a szakmai továbbfejlődést
ígérő vidékire: le-szerződött Kecskemétre.
A jó alkotói légkör, a pezsgő színházi
közegben végzett munka meghozta
gyümölcsét.

Hamarosan kiderült, hogy igen erős
jellemábrázoló készsége és jó humora is
van. Kertész Ákos Névnapjában egy
lompos munkásasszony szerepében há-
zimunkától, gyerekneveléstől, cipekedéstől
fáradt, trampli, nagyszájú, elviselhetetlenül
idegesítő asszonyt formált. Raffai Sarolta
Vasderes című színművében a tanácselnök
feleségét, a „város első asszonyát”, ezt a
válogatott ízléstelenséggel öltözködő
szépasszonyt játszotta, és remek humoráról
tett tanúbizonyságot. Ellenszenves
fejhangja és furcsa vihogása, bűbájos
mosolya, melylyel elárasztja környezetét, s
melyen át csak úgy sugárzik a jóindulatnak
álcázott rosszindulat, emlékezetes maradt.

Drámai tehetsége kivirulásának is tanúi
lehettünk, mikor a stúdiószínházban Balázs
Béla A kékszakállú herceg vára című
darabjának előadásában Juditként
láthattuk. A félelem, a szenvedés, a
mindent megismerni akarás szenvedélye, a
nő férfihoz való kapcsolódásának ezernyi
rejtélye bomlott ki játékában.

S hogy a szerelem tragikus és felemelő,
boldogító és boldogtalantó érzését milyen
intenzív erővel képes megeleveníteni, azt a
Boldogtalan hold Josie-jának szerepében
bizonyítja. Az O'Neill-

játszás egyik legnagyobb veszélye a
melodramatikus érzelgősség. Pécsi Ildikó
Josie szerelmének ábrázolására olyan
eszközöket talált, amelyekkel sikerült el-
kerülnie ezt. O 'Neill mindenre kiterjedő
részletességgel ontja a lélektani inst-
rukciókat, leírja szereplőinek legapróbb
reagálásait is, szerzői utasításai kordában
tartuják a színészt, nem adva túl sok
lehetőséget az egyéni fantázia szárnya-
lására. Néhányat ezekből a Josie-ra vo-
natkozó instrukciókból: „Elpirul, látszik
rajta, hogy zavarban van, és dühös is
magára, hogy zavarban van”, „elhallgat,
közel hozzá, hogy keserű, megalázott
könnyeket sírjon”, „túlságosan ijedt és
zavarodott, nem tud dühöngeni, hangja
megremeg a váratlan engedékenységtől”,
.,fájdalmas kétségbeeséssel, furcsa
szégyenkezéssel zokogni kezd", „ahogy
szerelme és gyámolító együttérzése
visszatér, enyhül a felháborodása.”

Pécsi Ildikó alakításában ezek a szerep
életévé válnak. Megformálásában ennek az
egészséges, talpraesett, mezítlábas,
tenyeres-talpas, nagy darab falusi lánynak
minden megnyilvánulása kettős :
természetes nyíltsága, drasztikus stílusa,
szókimondása, daróc természete álarc
csupán. Öccsétől búcsúzik, érces, mély
hangján is átsüt a testvéri szeretet. „Te
ronda, vén rabszolgahajcsár” — mondja
apjának, s közben elcsuklik a hangja az
elérzékenyülésitől. Úgy viselkedik, úgy
mozog, mint egy „romlott” nő, vagyis úgy,
ahogy Josie képzeli a közönséges nőt.
Nagy, testes nőszemély ez a Josie, kezeit
lazán és tunyán lógatja két vaskos combja
mellett. Ami-kor törökülésben ül,
ernyedten egymásba kulcsolja őket.
Máskor csípőre tett kézzel, szétvetett
lábbal áll, úgy tartja kezében a seprűt,
majd a vasvillát, mint életének fontos
tartozékait, mint fegyvert, mellyel
megvédheti magát. Fizikai erejét is
fitogtatja ezzel. Pécsi megtalál-ja azt a
néhány pillanatot, amikor Josie belülről
sugárzó tisztasága ellensúlyozza és
leleplezi a felvett közönségesség pózait.
Zavarában gyakran az övével bíbelődik, ki-
be köti a szalagját, vagy éppen a
szoknyáját húzkodja, rángatja, igazgatja.
Gyakran elpirul, és oly lágy mosoly ül az
arcán, mely megkérdőjelezi közönséges
viselkedését.

„Én mindenféle szerelemmel szeretlek”
— mondja Josic a dráma egy pont-ján.
Talán erre a mondatra építette Pécsi Ildikó
ezt a csodálatosan összetett szerepet. A
várva várt éjjeli találkozá-


