
NÁNAY ISTVÁN

A Caligula Pécsett

1938... 1945... 1966... 1976. Harmincnyolc
éve írta meg Camus a Cal i gu lá t ,
harmincegy éve mutatták be a párizsi
Hébertot színházban (Gérard Philipe-pel a
címszerepben), tíz éve jelent meg a dráma
magyarul a Nagyvilágban, és idén a Pécsi
Nemzeti Színház Kamara-színháza játssza,
Paál István rendezésé-ben.

A csaknem negyven év alatt klasszikussá
vált Camus drámája, könyvtárnyi irodalom
foglalkozik a mű értékeivel,
ellentmondásaival, gondolati, esztétikai,
etikai következtetéseivel, dramaturgiai, elvi
problémáival.

„Sartre tételeinek illusztrációja" (Henri
Troyat) ; „ ... megrázó költői alkotás,
amelyben a meglett férfikor küszöbén a
józan belátás leszámolni kény-szerül az
egyszer felismert igazsághoz ragaszkodó,
semmiféle megalkuvásra nem kapható
ifjúság romantikus teljességigényével"

(Mihályi Gábor); „Szerkezetét, nyelvét
tekintve Camus legjobb drámája"; „nem
történelmi dráma, csak parabola", „»Az
emberek meghalnak és nem boldogok«,
valamint »az élni akarok és boldognak
lenni« felfogások között folyó harc, ehhez
a cirkuszi formák, amelyek között ez
kiderül, csak a díszletet szolgáltatják"

(Mészáros Vilma); „inkább gondolatokban
gazdag, mint cselekményben (Gyergyai
Albert); „Századunk nagy drámái közé
tartozik, szenvedélyes, forró, torlódó
jelenetekkel és jellemekkel" (Illés Endre).
Ez a találomra kiválasztott, sokszor
egymásnak ellent-mondó vélemény mind a
Cal i gu lát jellemzi.

Mi hát ez a mű ? Az egzisztencializmus
tandrámája? Egyszerű parabola? Egyáltalán
: költészet vagy dráma? Gondola-ti
konstrukció vagy színpadi életre is
alkalmas alkotás ? Alighanem mindez
együtt. Klasszikussá érését mutatja, hogy
egyre kevésbé lehet a mű egyes rétegei-nek
megfelelően vagylagosan feltenni a fenti
kérdést, és egyre több rétegűvé, fel-
hangokban gazdagabbá válik.

1966-ban, amikor a dráma szövegét
először olvashattuk magyarul, elsősorban
az egzisztencialista gondolatok mű-

Camus: Caligula (Pécsi Kamaraszínház). Bókay Mária (Caesonia) és Moll István (Caligula)
(Vörös László felvétele)

vészi-drámai megfogalmazása, az egzisz-
tencializmussal való szembesítés ragadta
meg az olvasót. Most, amikor annyi év
után színpadi életre kelt, felmerül a kér-
dés: mi közünk van nekünk ehhez a
bizonyos szembesítéshez? Régen túl
vagyunk már azon! Am mai szemmel
olvasva újra a művet, kiderül: nem az eg-
zisztencializmus egyes tételeivel kacér-
kodó gondolatokkal kerülünk most
szembe, hanem valami általánosabb, itt
és ma is érvényes tartalommal, ami éppen
a már említett jelentésgazdagodásból
adódik. Azzal a klasszicizálódással,
amelyből nem kis veszély származhat a
színpadra állításkor, ugyanis igencsak
gyakori, hogy egy-egy sokszínű, árnyalt
mondandójú mű érvényességét a „mo-
dern" előadás leszűkíti, egyetlen szálra
csupaszítja.

A pécsi előadás az évad kiemelkedő
eseménye, mert mai olvasatú, árnyalt
mondandójú, a dráma lényegét hűen
leképző és ugyanakkor szokatlanul szug-
gesztív.

Az előadás kérdéseket tesz fel. Anélkül
hogy alapjaiban eltérne a camus-i mű
lényegétől, a hangsúlyok áthelyezésével,
a darab születésétől eltelt majd' negyven
év történelmi tapasztalatait beépítve arra
keres választ: lehet-e hatalommal,
„felülről" boldogítani? Lehet-e a több-
séget, annak együttakarása nélkül, mint-
egy ellenére boldoggá tenni ? Meg lehet-e
törni a középszerűség, a gyávaság, az
arcnélküliség betonfalát, illetve mekkora
megalázás, lelki és testi terror szükséges
ahhoz, hogy e betonfalat legalább meg-
repessze? Elvezetheti-e a terror a láza-
dáshoz, ha úgy tetszik: a forradalomhoz
az elnyomottakat, vagy csak anarchista
tetteket eredményezhet? És emellett az

emberi kapcsolatok, a barátság, a szerelem
értékéről, az önmegvalósítás lehetőségéről,
az igazi szabadság mibenlétéről, az
önvizsgálat szükségességéről és az ettől
való félelemről, a magány meg-
nyilvánulásairól egyaránt beszél ez az
előadás.

„Számomra a Cal i gu la a forradalom
negatív lenyomata" - így hangzik Paál
István tizenhárom maximája közül az
egyik. A maximákban a rendező Caligu-
lához fűződő viszonyát határozza meg. Az
egész előadás szempontjából talán a fönti a
leglényegesebb. Mi is a negatív lenyomat?
Olyan, mint az igazi kép, csak éppen a
fordítottja annak. Ami az igaziban fekete,
az a negatívon fehér, és ami az igaziban
fehér, az a negatívon fekete.

Caligula, akit "nem elégít ki, ahogy a
világ most el van rendezve", aki a Holdra,
és arra, amit ez jelképez, a lehetetlenre
vágyik, aki hatalmánál fogva meg akarja
változtatni a dolgok rendjét, hogy a „Nap
keleten nyugodjék le, a szenvedés el-
apadjon, és az emberek ezentúl ne haljanak
meg", hiába tör következetesen célja felé,
hiába öleti halomra az embereket, hiába a
megfélemlítés, a megalázás, az emberi
méltóság sárba tiprása, az egyedül szabad
ember szabadságáról kiderül, az nem a jó
szabadság. S ráadásul az az elégtétel sem
adatik meg neki, hogy zsarnoksága
nyomása alatt az elégedetlenség lázadássá,
forradalmi tetté érjen. A patríciusok hosszú
huzavona után eljutnak a cselekvésig,
megölik a császárt. De hogyan? Nem
szabad emberek szabad elhatározásából,
hanem Caligula akaratára, mert ő az
öngyilkosságnak ezt a formáját választva
elébemegy a gyilkosságnak, nem bátor
férfiak egymás elleni küzdelmében, nem is
szervezetként, ha-



nem arctalan tömegként végeznek ellen-
felükkel, alattomban. Ez az értelmezés
Caligulát tragikus hőssé teszi, győz ugyan
- mert a lehetetlent nem lehet elérni, tehát
a logikus következmény az öngyilkosság
-, de etikai mércéje szerint mégis vesztes.
Hogyan valósul meg mindez a
színpadon?

A színpad csupasz. A takarások, a hát-
tér hiányzik, csak a kopár falak, a radiá-
tor, jobb hátul az egyetlen vasajtós be-
járat, a félig belógatott, munkavilágítást
adó lámpatestek adják a díszlet és a
játék-tér alapját. A padló habszivaccsal
és ponyvával van borítva, amitől
egyszerre puhák a lépések, ugyanakkor
bántóan surrogó hangot adók. A színpad
közepén egy kis homokbucka, háttérben
állványon fényesre csiszolt gong, elöl két
nagy plexilap, közepében köralakú tükör.
A térbe néhány bőrzsák - mint egy
bokxedzőteremben - lóg be. (A kiváló
díszletképet Najmányi László tervezte.)
Az egész inkább tornateremhez hasonlít,
mint színházhoz. Mesterségesen elsze-
gényített tér ez, mintegy vállalva a sze-
génységet s mindazt, amit a szegény
színház fogalma takar. Azaz mindenek-
előtt azt, hogy a mű lényegét a színész,
az emberi test, a teljes egyéniség hordoz-
za, száműzve minden olyan mellékes
elemet, ami félreviheti az előadás alap-
gondolatát, szándékát.

Az előadás akkor kezdődik, amikor a
nézők belépnek a terembe. A színpad a
két plexilappal ketté van osztva, a lapok

Összeesküvés Caligula ellen. Dávid Kiss Ferenc, Pogány György, ifj. Kőmíves Sándor
Kovács Dénes és Faludy László (Murányi Zsófia felvétele)

tett kedélyességgel üdvözlik Caligulát. Az
egyikük kinyögi: „...az államkincs-tár
ügyei . . ." Ehhez a patríciushoz egészen
közel megy Caligula. Magához vonja, és a
képébe mondja a darab egyik
kulcsmondatát, amely elindítója az ese-
ményeknek: „Az államkincstár mindennél
fontosabb" (mert „ha az államkincs-tár
olyan fontos, akkor az emberélet nem az")
és hozzáteszi: „Figyelj rám" - majd kis
szünet után nyomatékosan - „parancsnok!"
Ezzel elkezdődik a manipuláció. Az az
ember, aki először ejtette ki a száján azt a
bizonyos államkincstár szót, az új
konstrukcióban funkciót, nem is
akármilyet, parancsnokit kapott. Kény-
telen-kelletlen kiszolgálója lett Caligu-
lának.

Az első felvonás tizedik jelenetében
hangzik el a darab egy másik kulcsmon-
data: „Az egész Római Birodalomban csak
én vagyok szabad, egyedül én! "Caligula e
mondat közben lép először a
homokbuckára. Ez a terület kizárólag
Caliguláé. Mindenki más ellenséges in-
dulattal közelíti, vagy messze kikerüli.
Rúgják, belemarkolnak, szétszórják, be-
levágják a gongba - pengő hangot keltve
ezzel -, de ráállni, ráfeküdni, rátelepedni
csak Caligulának lehet. Az előadás során a
kupac egyre laposabb lesz, a második rész
elején hiába seprik össze a testőrök ismét,
az egyre inkább szétterül, hogy aztán a
befejezéskor kapja meg az első hangsúlyos
pillanatra rímelő funkcióját.

A második felvonás kezdetekor a vérig
sértett, megalázott patríciusokra a négy
testőr nagy fekete leplet borít, amely el-
fedi, lehúzza, leteperi az alatta levőket.
Miközben a jelenet szövegét halljuk, kis
rugóskésekkel lyukat vágnak a patríciusok
a lepelbe, és azon keresztül bújnak, lépnek
ki. Találó képi kifejezője ez a patríciusok
helyzetének. A lepel különben végig fontos
szerepet játszik. A Chaereánál
megrendezett ebédnél kifordítva - a fehér
színével felfelé - ez az asztal; amikor
Caligula Vénusz képében imádtatja magát:
palást; máskor takaró, amelyre rá lehet
telepedni, és végül ezzel az összecsavart
lepellel fojtja meg Caligula Caesoniát.
Önálló életet él ez a lepel, akkor is játszik,
amikor nem csinálnak vele semmit, a
kezdeti „szerepe" után fenyegetőn ott van
és vár sorára.

A Vénusz-jelenetben azonban nem
egyszerűen csak palást ez a lepel. A kép
kompozíciója folytán különleges jelentést
kap. Caligula az egyik bőrzsákot tartó
kötélre kapaszkodik, és felhúzatja magát:
lebeg az ég és föld között, kuporog a

előtt, a színpad szélén ül magába mélyedve
Caligula. A lapok mögötti tér a szín-pad,
ami a plexi előtt van, az valami más tér,
sokkal inkább a nézőtérhez tartozik, mint a
színpadhoz; Caligula szinte az emberek
között bujdosik, nem pedig a pusztában. A
darab első jelenetei lénye-gében azalatt
játszódnak, mialatt a nézők elfoglalják
helyüket. Ki-be jönnek, rohannak a
mezítlábas, judóöltözékre emlékeztető
ruhájú (jelmeztervező: Sárvári Katalin)
patríciusok az ajtón, minden alkalommal
becsapják, bevágják vagy csak óvatosan
beteszik a vasajtót. A fémes kattanástól a
detonációszerű robajig terjed az a
zajeffektus, ami fogadja és feszült állapotba
hozza a nézőt. A viszonylag hosszú
expozíció után a Caligulát hiába várók-
keresők eltávoznak, és négy ágyékkötős, de
vívósisakos testőr a plexi-lapokat a
portálhoz helyezi, és szintén ki-vonul.
Ekkor emeli fel a fejét Caligula, merőn néz
a közönségre. Helikon, a fel-szabadított
rabszolga, a császár híve üdvözli. Hosszan
folyik a párbeszéd közöttük anélkül, hogy a
színpad statikussága megbomlana. A
kezdet túlmozgalmassága után a darab
fontos kérdéseit exponáló mondatok alatt a
kép nyugodt. Az elő-adás ritmusát ez a
kettősség, zaklatottság, a mozgalmas és a
nyugodt jelenetek váltakozása és ellentéte
adja meg, kifejezve a külső cselekmény és
a lelkekben zajló belső történések
kapcsolatát.

Mindaddig statikus a kép, míg ismét be
nem jönnek a patríciusok, akik tette-



kötélen, a válla fölött átnézve fürkészi a
patríciusok reagálását. A palást olyan, mint
egy barokk Mária-szobor dús redőzetű
ruhája. A jelenet groteszk. A kuporgó
Caligula és a barokk oltárképet idéző keret
ellentéte nemcsak a jelenetnek ad
különleges hangsúlyt, de egyben a ke-
resztény mitológiára utaló archetípus
jelenlétét is érzékelteti. Sok egyéb mellett
ez és a hozzá hasonló megoldások
sugallják: nem igazából semleges ez a
helyszín, közép-európai is. Erre a fajta
archetipizálásra több más példa is van, az
egyik legjellemzőbb az, amikor az első
részben Scipióban némán dúl a harc a
Caligula iránti gyűlölete és szeretete kö-
zött, s ezalatt egy bordásfalhoz hasonló
vaslétrán függ, akárcsak egy kereszten. Ez
az utalás szinte észrevétlen, inkább csak
jelzés.

Miután Caligula megfojtotta Caesoniát,
végképp egyedül marad. Csak a tükrök
néznek vele farkasszemet. A plexifalakban
levő kis kerek tükrökhöz kuporodik, és
azokkal folytatja önmarcangoló pár-
beszédét. Végül a szintén tükörként
funkcionáló gonghoz rohan, a széttaposott
homokbuckára áll, és ott mondja el a
kezdetre rímelő mondatát: „Az én sza-
badságom nem a jó szabadság." A gon-
dolati kör bezárult, az elkövetkező ese-
mények a kikerülhetetlen ráadást jelentik
csak. Ekkor méltóságteljesen, mint egy
szertartás résztvevője belép felemelt, vér-
vörös kezekkel Helikon. A csöpögő festék
jelzi: az eddigi szigorúan természetes
történés - amikor minden azt jelentette,
ami - megváltozik, és egy stilizáltabb játék
következik. Helikon nyugodt
mozdulatokkal eljátssza a halált, Caligula
Caesonia mellé fekteti. Visszatér a
gonghoz, és megnyugodva, a homokra
állva vár. A fények lassan elhalványulnak,
és a félhomályban a négy testőr kimért
mozdulatokkal késekkel kitöri a
plexilapokból a tükröket, az előadás
kezdetekor látott módon helyezi el a
lapokat, ismét kettéosztva a szín-padot. A
lapok előtt a két holttest, mögötte pedig a
végső leszámolás. A test-őrök kétoldalt
sorfalat állnak, és szenvtelenül végignézik
az eseményeket. Fehér csuklyás alakok
somfordálnak be, egymást húzva, tolva.
Körülveszik Caligulát, kiegyenesednek,
egy-két lépést tesznek előre, felemelik a
kis rugóskésüket, a parancsnok pedig egy
csontozó-bárdot, és a színpad teljes
sötétségbe borul. Hosszú csend. Majd az
egyik ki-tört tükör helyén, a cserepektől
határolt nyíláson Scipio elgyötört arcát
látjuk:

Helikon hasztalan igyekszik a császár
figyelmét felhívni az összeesküvésre, mert
Caligula egyre csak a Holdról elmélkedik:
Helikon körberohan, döngeti a falakat, és
tehetetlenségében végighúzza
harmonikáját a fűtőtesten. Ez a radiátor
lemezeitől pattogó hang azonnal el-
idegeníti a már-már érzelmes jelenetet.

Mindez az előadás külső képe. Ami ezt
meghatározza, az a világos és tiszta
kapcsolatrendszer, a figurák egymáshoz és
elsősorban Caligulához fűződő viszonya.
Az előadásban - az alapkoncepció-hól
adódóan megnőtt a patríciusok szerepe.
Nemcsak azért, mert a mintegy tucatnyi
szereplő ötre redukálódott, hanem a
konfliktus átértékelése miatt is. Emellett a
főfigurák, Caligula potenciális ellenfelei
megtartották súlyukat. Sőt, a rendező
vigyázott arra is, hogy az alakok saját
konfliktusát, drámáját is kibontsa. Ettől
lett az előadás a rendkívül erős képformák
mellett is egyénileg motivált, élő drámává,
s nem vált akár egy tétel, akár egy
gondolat, akár egy rendezői forma
illusztrálásává. Ugyanakkor ez a játékmód
a színésztől maximális szellemi és fizikai
erőkifejtést igényel, teljes lényével való
jelenlétet. Ez igencsak próbára tette a
színészeket.

A patríciusokat játszóknak van e te-
kintetben a legnehezebb helyzetük, mert -
különösen a szerepösszevonások miatt - a
szituációkat sokszor csak a puszta
jelenlétükkel kellene élővé tenniük. Ennek
a bonyolult feladatnak Kovács Dénes és
Faludy László tett leginkább eleget.

Jelenet a Caligulából (Kovács Dénes €s Faludy László) (Murányi Zsófia felvétele)

az egyetlen tiszta ember arcát. Ekkor
hangzik el a darab záró mondata félel-
metesen nyugodt hangon: „Még élek!"

Aztán fogvacogtató hatású fémes hang,
kivilágosodik a szín, csak a négy testőrt
látjuk, amint elföldelik Caligulát, rála-
pátolják a homokot. A gong mellé füg-
gesztett bárd ütemesen, majd egyre
lassabban és csendesebben hozzáverődik a
tükörgonghoz. A „Még élek" fenyegető
nyugalma és a Mantegna Holt Krisztusát
felidéző rövidülésben látható, homokba
temetett test nyugtalanító ellen-tétét festi alá
ez a gong-bárd zene. Taps-rend nincs.

Sok-sok elem összhangjából alakul 'ki
tehát a színpadi hatás. A tárgyak, zajok,
hangok ellenpontozó, elidegenítő vagy
hatásfokozó szerepe rafináltan van meg-
komponálva. Helikon szájharmonikázására
utalnék például: ez egyszerre teszi Helikont
a játszmán kívül állóvá - hiszen csak neki
van hangszere, és ő, ha teheti, halkan vagy
hangosan improvizálva ját-szik is rajta - és
ugyanakkor ez a zenei aláfestés hol
hátborzongatóvá (Mereia megmérgezése),
hol komikussá (a patríciusok várakozása
Caligulára) teszi a jelenetet. Vagy utalnék a
Caligula táncát megjelenítő epizódban a
tuskóra és a bárdra, melyek körül tesz
néhány táncos lépést, és amikor a bárdot a
tuskóba vágja, ez egyszerre kap általános
érvényt, és utal konkrétan a jelenet egy
monda-tára: „Aki elmaradt volna (mármint
az összejövetelről), azt lefejezik." Helikon
és Caligula egyik jelenetében, amikor



Faludy öreg patríciusként, amikor fel-
adni készül az összeesküvés résztvevőit,
szívszorítóan, fájdalmasan hiteles.

Caligula két ellenfele, részben lelkének
egy-egy része Scipio és Chaerea. Az
egyik a költészet, a másik az intellektus.
Mindkét tulajdonság megvan Caligulában
is, ugyanakkor ezek jelentik a leg-
nagyobb veszélyt terveinek valóra váltá-
sában. Scipio tiszta ember, aki apjának
meggyilkoltatása után sem tudja igazán
gyűlölni Caligulát, ugyanaz a láng égeti
mindkettőjüket. Paál megközelítésében
különösen hangsúlyos Scipio, hiszen a
császárgyilkosság pillanatában ő az egyet-
len, aki felfedi arcát, és látjuk beigazo-
lódni: „Ha megölném, vele éreznék."
Ennek a tisztaságnak csak nyomaival
találkozhatunk Szegváry Menyhért ala-
kításában. Hiányzott belőle a férfilíra, s
adós maradt a befejezéskor az igazán
megkínzottsággal is. Láthatólag az elő-
adás stílusa kissé idegen maradt számára,
s ebből adódott, hogy játékában a
külsődleges megoldások váltakoztak
igaz, szép pillanatokkal.

Chaerea az élni akarást, az életben elér-
hető boldogságot képviselő ellenpontja
Caligulának. Ő az, aki nem kicsinyes
személyes sérelem miatt lesz összeesküvő,
hanem elvi okokból: amit Caligula kép-
visel, az az ő világával és a többség vilá-
gával szöges ellentétben van. Az egyik
nem élhet a másikkal együtt. Ez az okos,
intellektuális összeesküvő Dávid Kiss
Ferenc megformálásában inkább csak
rendíthetetlen volt. Kimozdíthatatlan az
igazából, nyugodt és kimért, ez adta a
fölényét a császárral szemben. Az alak
intellektusa azonban elsikkadt az alakí-
tásból.

Caesonia, akárcsak Helikon, kiszolgá-
lója Caligulának. Mások az indítékaik:

Helikont a hála, Caesoniát a szerelem
készteti Caligula terveinek előmozdítá-
sára. De Caesonia nemcsak szerelmes, és
- már kora miatt is - a szerelméhez
minden eszközzel ragaszkodó asszony,
hanem aktív részese is az eseményeknek.
Bókay Mária nem az öregedő szeretőt
játszotta el, inkább a szerelméhez foggal-
körömmel ragaszkodó asszonyt. Mivel az
alaknak ez a vonása dominált, kevésbé
érvényesülhetett a keményebb, a bűn-
részes én. Ez az arányeltolódás nyilván a
rendezői elképzelésből következett, ezzel
is kiemelve Caligula központi helyzetét.
Ebben az esetben Bókay Mária pontosan
valósította meg a konstrukcióból rá há-
ruló feladatokat.

Ifj. Kőmíves Sándor Helikonja rezig-
nált, a környezet erényességével szemben
a sokat tudók, sokat látottak cinizmusba
hajló magatartásának álarca mögé bújik.
Harmonikázik, ide heveredik, oda dől le,
együtt van a patríciusokkal, néhány szó-
val sejteti: mindent tud róluk. Okosan
hallgat. Kifakadása az erényességről, a
rossz melletti elkötelezettségéről meg-
világítja ellentmondásosságát: nem egy-
szerűen beépített ember, a császár kiszol-
gálója, hanem kényszerűen az, nincs más
választása, mert még mindig jobb egy
őrültet szolgálni, mint úgy élni, ahogy a
többiek, az átlag. Kőmíves tökéletesen
megértette, megérezte és valóra váltotta
mindazt, amit a rendező által megszabott
játékstílus követelt.

Caligula: Holl István. Elnézem a még
szinte gyerekarcú Gérard Philipe fotó-ját:
Caligula szerepében huszonhárom éves.
Caligula Camus szerint huszonkilenc
éves. Holl majd' tízzel több. Sok minden
adódik ebből az életkorból.
Mindenekelőtt az, hogy ez a darab nem
lehet az ifjúság vad ábrándjaival való le-

számolás drámája. Holl Caligulája érett
fejjel, tudatosan vállalja a lehetetlen
akarását. Bámulatos koncentrációval válik
Caligulává, mindazzá, amit Caligula
jelent. Ugyanakkor valami csendes szo-
morúság hatja át Holl császárát. Mintha
eleve tudná, hiába gyürkőzik neki a
feladatnak, hiába a sok halál, válogatott
megalázás, a sorsát nem kerülheti ki. A
legvadabb kitörésében, a legindulatosabb
mozdulatában, a legravaszabb tettetésé-
ben is érződik ez a szomorúság, és ettől
válik Caligula emberközelivé. Nemcsak
borzadunk tetteitől, nemcsak elítéljük,
szánjuk is. Az első rész végén, amikor
Scipio az emlékei iránt érdeklődik, az
előadás kezdetekor elfoglalt helyén és
pózában ül. Kifejti: az egyetlen menedéket
jelentő emléke a megvetés. Scipio kirohan.
Holl hosszan ül némán a helyén. Átéljük
végtelen magányát. Aztán négykézlábra
áll, és lassan hátrálni kezd a kijárat felé.
Somfordál, mint egy kutya, ugyanakkor az
arcában, a mozdulatok szüneteiben benne
van valami az ugrásra kész ragadozóból is.
Eléri az ajtót, hozzátapadva a falhoz,
ajtófélfához, ajtóhoz, kicsúszik, csak a
ragadozó macska mancsa marad még egy
pillanatig a látótérben. Aztán azt is maga
után húzza. Ebben az epizódban sűrítve
érezhető az alak ellentmondásos
tragikuma, elesettsége, félelmetessége és
gyengesége. Holl István alakításában
nyoma sincs semmi-féle külsődleges
eszköznek. Maradéktalanul oldja meg a
nem könnyű mozgásfeladatokat éppen
úgy, mint a komoly artikulációs nehézségű
szövegek interpretálását. Mindent győz
szellemi és fizikai energiával is. Nehéz
szétválasztani, mennyi az előadásban a
rendező és mennyi a főszereplő alkotása,
hiszen itt az eredmény kettejük szoros
együttműködésére épülhetett csak.

Tágabb értelemben elmondható ez a
többiekre is, hiszen valóban közösségi
alkotásként jöhetett csak létre ez az elő-
adás. Ha néhány bosszantó apróság mégis
maradt a produkcióban, annak elsősorban
az az oka, hogy egy ilyen fel-adat
megoldására alighanem kevés a
megszokott felkészülési idő. Nem beszélve
arról, hogy a feladat, újszerűségénél fogva,
a színészektől óriási többlet-energiát,
munkát követelt. Feltűnt, hogy néhány,
főleg fiatalabb színész minden igyekezete
ellenére is kívül maradt a játékon, s ez
óhatatlanul megfogalmaztatja a kérdést:
miért nem elég nyitottak az újfajta
játékstílusra éppen a fiatal színészek ? E
kívülmaradás okozta, hogy jó

Ifj. Kőmíves Sándor és Holt István a Caligulában (Vörös László felvétele)



arcok és maszkok

néhány mozgáseffektus rendezői ötlet
maradt, s jórészt ugyanez az oka annak is,
hogy a költői verseny jelenete laposra,
jelentéktelenre sikerült.

A Pécsi Nemzeti Színház az egyik leg-
fontosabb színházi műhelyünk, az igaz-
gató, Nógrádi Róbert nagyvonalú, kon-
cepciózus vezetése következtében. Gon-
doljunk a magyar drámák következetes
színpadra segítésére vagy Sík Ferenc
alkotói energiákat felszabadító, fantáziát
megmozgató rendezéseire. Ezekhez csat-
lakozott most új színházi formavilágával,
világos értelmezésű rendezésével Paál
István Caligulája is.

Albert Camus: Caligula (Pécsi Nemzeti Szín-
ház Kamaraszínháza)

Fordította: Illés Endre. Rendezte: Paál Ist-
ván. Díszlet: Najmányi László m. v. Jelmez:
Sárvári Katalin m. v.

Szereplők: Holl István, Bókay Mária, ifj.
Kőmíves Sándor, Szegváry Menyhért, Dá-
vid Kiss Ferenc, Faludy László, Kovács
Dénes, Pogány György, N. Szabó Sándor,
Balázsi Gyula, Nagy Éva.

Következő számaink tartalmából:

Földes Anna:
A magyar dráma sorsa

Czére Béla:
Szabó Magda dramaturgiája

Sziládi János:

Spanyol Izabella

Almás Miklós:
Salemi boszorkányok

Takács István:
Egy megkésett téesz-dráma Egerben

Sipos András:
Az Asztalosinduló próbáin

Lakatos András:
Hit és fegyverropogás

Belia Anna:

Állapot jelentés

Pályi András:
Egy ember kibújik a bőréből

Koltai Tamás:
Anatolij Efrosz két rendezése

MOLNÁR GÁL PÉTER

S z í n h á z i h o l m i

Szilágyi Bea
Tőle tanultam csókolózni. Mármint
színpadon. Miként kell hátrahajtani kissé
a partnernő derekát, hol kell átölelni és
takarni a nézőtér felől a száját. A színház
az élet mása. Ahhoz azonban, hogy élet-
képes legyen valaki ebben a más életben:
mindent újra kell tanulnia. Kisdedként
meg kell tanulnia járni, fölállni, leülni,
beszélni, enni, hogy a többit, mindet, föl
ne kelljen sorolni.

Színészmesterséget tanított. Meg zenés
rendezést. Növendékei szemét nem a nagy
összefüggésekre nyitotta rá. Ő csupán az
alapokat rakta le; a civil világ számára
nevetségesen ható, mégis nélkülözhetetlen
apróságokat. Tanítás köz-ben ritkán
veszítette el humorát. Szükség is volt
humorára olyan alkalmakkor, amikor
színpadra kellett fölmennünk - például -
csókolózni tanulni, amiről igazából azt
hittük akkoriban, hogy tudunk már, és
remekül begyakoroltuk kapualjakban.

Bea színészek és rendezők évjáratait
dajkálta első színpadi lépéseikkor. Kez-
detben az ő lábával léptünk. Az ő karjai-
val öleltünk. Csak később vált a láb és a
kar sajátunkká, lett a mozdulat miénk. Bea
mozdította meg merev mozdulat-
lanságunkat, oldotta föl görcseink java
részét. Később játékmesterként tanította
tovább hajdani tanítványait az Operett-
színházban, lépni, járni, fél térdre eresz-
kedni, ülni, ölelni, állni és megállni a
lábukon. (Egy-egy színházi előadás
közepén fölnőtt színészek mozdulatában
megismerem ma is Szilágyi Bea keze
nyomát, ölelési, leülési stílusát.)

Más színészekben élt és él tovább mes-
terségbeli tudása, színészi szakismerete.
Én még láttam színpadon, az Örkény
magyarította Zsugori uram Fruzsinájaként,
Komáromba szakadt molière-i kerítő-
asszonyként. Kolozsvárról érkezett mint
táncosnő, és amikor a Nemzeti Színház az
Operában vendégeskedett a gyorsan
elvérző Cinka Pannában, ott még táncolt
is. Nem láttam egyik legnagyobb sikeré-
ben, az Egerek és emberek könnyűvérű
farmerlánya szerepében. A Hont-féle
Madách ideges ritmusú és értelmes szí-
nésznője volt. A színház föloszlatása

után levonult a színpadi emelvényről, és
politikai emelvényeken jelent meg mint a
Színházművészeti Szövetség függetle-
nített főtitkára. Ekkori jelmeze szürke
kasha nadrág, szvetter és fejkendő volt.
Azután a Nemzeti jubileumi ünnepségén,
a kormányprogram után, a nézőtéren
megjelent feszes-fényes, párizsi arany-
lamé estélyi ruhában, saját anyagából
készült turbánnal. Sokan azt hitték: át-
alakult. Pedig csak kifordította és lát-
hatóvá tette egyéniségének más színeit is,
azokat, amik addig is érvényesültek
munkájában. Kevés funkcionáriust láttam,
aki ennyire megmaradt volna szí-
nésznőnek. És m i n t színészfőiskolai
professzornő, nos, úgy is színésznő ma-
radt. Nem keserű, színpadszomjas, siker-
féltő; kicsiny, csacsi, napi hatásokra törő
nappali ripacs: színésznő, aki tudja hiva-
tása társadalmi erejét, örömmel merül bele
a részletek kidolgozásának fáradságos
gyönyörűségébe.

Szilágyi Bea színésznő tudott maradni
évtizedekkel azután is, amikor
személyesen nem lépett többé
nyilvánosság elé, és csupán mozdulatait,
tehetségét, tudását, türelmét, kitartását,
színházszerelmét, életismeretét küldte a
színpadra - tanít-ványaiban.

Tőle tanultam meg a színpadi csóko-
lózás szakmai fortélyait. Kormánykitün-
tetése és születésnapja alkalmából csó-
kolom a kezét!

Melis György
Szűklátókörűségből, tudatlanságból vagy
lustaságból kettéosztottuk a színházmű-
vészetet olyan épületekre, amelyekben
beszélnek és olyanokra, amelyekben
énekelnek. Így azután az opera rend-
szerint kiesik a színházművészeti vizsgá-
lódások látóköréből. Holott... !

Székely Mihály egyike volt kora legjobb
magyar színészeinek. Jellemábrázoló
művészete egybevetendő lett volna Tímár
József hasonló fényekkel ékes
színészetével. Életsóvár O c h s bárója, ez
a szecessziósan fülledt Falstaff, sganarelli
Leporellója a Don Juanban, Pomádé király
burleszkája vagy prosperói Sarastrója a
sokarcú emberi bölcsesség játékos csodái
voltak.

Réti József nélkül sem volna teljes a
magyar színészet története. A nagy te-
norista egyben nagy színész is volt. A
szegedi Honegger-oratóriumban prózis-
tákkal került egyazon színpadra : szöveg-
mondásának szépsége, világos plaszticitása
és drámai ereje kérdésessé tette, ki is
valójában a színész a térszínpadon.


