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Napló színészekről

Egy vérbeli Brecht-színész

Azt hiszem, sokkal inkább hűvös, józan,
kimondottan értelmi hatásra koncentráló
játéknak tartjuk a Brecht-színházat, sem-
hogy a „vérbeli" kifejezés, mely a színész
teljes személyiségének aktivitására utal,
illenék képzeteinkhez. Major Tamás
szolnoki Puntiláját nézve mindenekelőtt
Brecht-képünk egyoldalúságán kell el-
tűnődnünk. Nyilvánvaló, hogy a magyar
színjátszás hagyományai messze esnek
azoktól a forrásoktól, melyektől a brechti
színjátszás ihletét és energiáját meríti. S
noha épp Major Tamás úttörő módon
sokat tett Brecht magyarországi
meghonosításáért (de mindig „csak"

rendezőként!), ezek az előadások több-
nyire épp a színészi játékmód tekinteté-
ben hagytak kívánnivalót. Major Brecht-
rendezéseiben találkozhattunk egy-két
nagy színészi alakítással, melyek másfajta,
nem-brechti színészi „iskolák" hagyo-
mányát valamiképpen szintézisbe hozták a
brechti elidegenítéssel, ez utóbbit nem
annyira Brecht meghatározása szerint
értve, inkább a színész gondolati „több-
letfeladataként", s ez kétségkívül bizonyos
megoldási kísérletnek tűnt a külön-féle
játékstílusok „összebékítésére". Annál is
inkább, mert a kevésbé bátrak vagy
kevésbé ambiciózusak túlságosan
hidegnek és életképtelennek tűntek a
színpadon, miközben mindent elkövettek,
hogy a drámaíró Brecht instrukciói szerint
cselekedjenek.

Szolnokon, ahol Csiszár Imre rende-
zésében mutatták be a Puntila úr és a szol-
gája, Matti című darabot, ugyancsak kísért
az egyébként igen színvonalas színészi
munkában a brechti instrukciók e hűvös,
már-már hangsúlyozottan elméleti
végrehajtása. Major Tamás azonban, aki
most először lép fel színészként Brecht-
darabban, kivételnek tekinthető. Nem is
akármilyen kivételnek. Major a Puntila úr
címszerepében megteremti azt, amivel a
magyar színjátszás a mai napig adósa volt
Brechtnek: az értő és élő tolmácsolást.
Erre vonatkoztatom a vérbeli jelzőt: Major
Tamás olyan magától értetődően beszéli
Brecht (magyar) szín-házi nyelvét, mintha
nem is ő találná meg magának itt és most,
mintha egy-

szerűen folytatna valamit, olyannyira,
hogy mindjárt azon csodálkozunk, az
együttes többi, s jórészt a fiatalabb kor-
osztályhoz tartozó tagja miért nem lép be
ebbe a közegbe.

A nézőtérről persze sokszor csal a lát-
szat. Nem mintha nem lenne igazi, sűrű
színpadi atmoszféra Major körül, azaz
tényleges színpadi közeg, sőt felismerhető
a hagyomány is, amit folytat (az ő maga
korábbi színészete, melyet a kritikusok
legtöbbször a cirkusz terminológiájából
vett hasonlatokkal méltattak), de mindez
végül a Major Tamás-i személyiség
működése: mindaz, amit megtalál inkább
egyéni játéklelemény, s nem elmélet.
Vagyis Szolnokon elsősorban nem az
előadás találja meg a Brecht-nyelvet, noha
igen hűségesen tolmácsolja a szerzőt,
hanem Major Tamás, a Puntilát játszó
színész. Valóban impozáns benyomást
tesz, hogy minden gesztusa, játéka,
hangsúlya elméletileg is pontosan kidol-
gozott Brecht-effektus, ha úgy tetszik,
megvan tehát játékában az instrukciók
„hűvös", okos végrehajtása; mégsem ez a
rendkívüli Major Puntilájában, hanem
valami más, ami mélyebbre mutat Brecht
és az élet ismeretében.

Brecht mintegy életesszenciát visz a
színpadra. Azt emeli át a hétköznapi
valóságból a színpadi történetbe, ami
meggyőződése szerint arra kényszeríti a
nézőt, hogy újragondolja az életet. Major
Tamás színészetének nagyszerűsége ab-
ban rejlik, hogy a Brecht-esszenciát
visszavezeti az élethez: az, amit a szín-
padon látok, elsősorban élményként érint
meg, s csak amikor a Puntila-történet
élményvilágába bekerültem, fedezem fel
(de ekkor már kénytelen vagyok fel-
fedezni) azt, ami Puntila színeváltozásai-
ban a példázat, vagyis ama esszencia. Rá-
adásul Majornak szép számmal vannak
személyes „adalékai", színei ehhez a ré-
szegen (ál)humánus, józanul könyörtelen
kizsákmányoló Puntilához: egy-szerűen
abból eredően, hogy teljes sze-
mélyiségével jelen van a figurában.

Ha azt mondom tehát, hogy Major
Tamás Puntila ura mintegy a bevezetőül
vázolt kétféle Brecht-színészet között
helyezkedik el, ez már elméleti tanulság
további Brecht-játszásunk számára.
Könnyen kínálkozna itt a Sztanyiszlavsz-
kij-tanulmányokra hivatkozni, melyekben
Brecht világosan kifejti, hogy az át-élést
az ő módszere nem tagadja, hanem
ellenkezőleg, a munkafolyamat részének
tekinti. A szolnoki Puntila azonban,

meggyőződésem, nem ennek a brechti
tételnek vagy más hasonlónak az illuszt-
rálására született, hanem színész és sze-
rep igazi találkozásából. Major Tamás
számára egyszerűen színpadi életlehető-
séget kínál a Brecht-darab. Nyilván azért,
mert bensőséges viszonyban van Brecht
világával. Annyira, hogy az elő-adás (és
alakítása) tetőfokán, a Hatelma-hegy
megmászásakor még szolgáját, Mattit (a
brechti színházi nyelv iránt egyébként
fogékonyságot mutató Blaskó Pétert) is
be tudja vonni saját magas-feszültségű
áramkörébe.

Jutalomjáték a Budavári Palotában

Ismét Cserhalmi György egyszemélyes
színháza: Szophoklész Philoktetesze a
Királypincében. A régi görögöknél még
nem volt szokásban a színészi jutalom-
játék, ám ez a Budavári Palotában lát-
ható Philoktetesz meglehetősen annak
tűnik: Tatár Eszter rendezése úgy értel-
mezi a darabot, mintha az idős (és tegyük
hozzá mindjárt: igen keserű) Szophoklész
valójában monodrámát írt volna, melyben
Odüsszeusz, Neoptolemosz és Heraklész
csak statisztálnak. Sőt, Heraklész még
csak ezt sem teheti, őt a rendezés ugyanis
azonosítja a hatalmi meg-szállottságban
szenvedő Odüsszeusszal. Mintha csak
igazolni akarna egy irodalomtörténeti
babonát, hogy a Philoktetesz nem igazi
dráma.

Philoktetesz Lemnosz szigetén kígyó-
marástól üszkösödő lába miatt nyomoré-
kon tengeti életét; azért vetették ide ki
kilenc esztendővel ezelőtt, nehogy sebe
bajt hozzon a Trója ellen harcoló görög
seregre. Most azonban egy jóslat azt
ígéri, az ifjú Neoptolemosz megnyeri a
trójaiak ellen a háborút, de csak Philok-
tetesz félelmetes íjával. Odüsszeusz és
Neoptolemosz azért érkeznek a szigetre,
hogy barátságot és hazatérési lehetőséget
hazudva Philoktetesznek, elszedjék fegy-
verét. Az ifjú Neoptolemoszban felülkere-
kedik embersége, és segítene Philokte-
tesznek, hogy valóban hazatérhessen, ami
sikerülne is, ha nem sietne Heraklész, az
isten, a háború folytatásáért ügyködő
Odüsszeusz segítségére: szózatának ha-
tása alatt Philoktetesz és Neoptolemosz
megtörik, s meghajlanak az isteni akarat
előtt. Vadász Ilona azonban nem hisz a
görög istenek létezésében, s így
Odüsszeusszal mondatja el a magasból a
szózatot: ezzel mindaz, ami sorsszerű és
mitikus e drámában érvényét veszti.
Ráadásul elemezetlen és eljátszatlan ma-
rad az a kettős út, melyet Odüsszeusz,



Major Tamás mint Puntila úr (MTI fotó)

illetve Neoptolemosz jár be, más-más
szélsőségből vetve fényt a hatalom és az
egyéni lelkiismeret konfliktusára. (Pedig a
darabnak épp ez a játéklehetősége kel-
tette fel újabban több külföldi rendező
figyelmét is a Philokteteszben.)

Marad tehát: az egyszemélyes Cser-
halmi-színház. Ez így már önmagában
csak fogyatékos játékra ad alkalmat, hisz
Cserhalmi György akármilyen átütő erejű
színpadi egyéniség, azt az utat, melyet
Odüsszeusznak és Neoptolemosznak
kellene bejárnia, nem játszhatja cl. Nem is
akarja. Úgy tűnik, Cserhalmi is elfogadja
kiindulópontként, hogy a Phi loktetesz
voltaképp monodráma, színészi
jutalomjáték. Ebben a szinte „egy lé-
legzetre" előadott nagy monológban
azonban megkísérti a lehetetlent: hogy
maiságában, naturalisztikus eszközökkel
mitikus hőssé lényegítse a lakatlan szi-
getre száműzött nyomorék Philokteteszt.

Ha Cserhalmi Philoktetesze felől néz-
zük a Szophoklész-féle történetet, úgy a
háborús praktikák közt ügyeskedő
Odüsszeusz ugyanolyan esendő, mint a
lelkiismeretével tusázó Neoptolemosz.
Hozzájuk képest Philoktetesz rendíthe-
tetlen sziklának tűnik: ez a belső ke-
ménység tartja életben a szörnyű szám-
kivetettségben, a legiszonyúbb, leg-
embertelenebb halál árnyékában. Cser-
halmi kísérletet tesz rá, hogy innen, min-
den emberi életnek e legmitikusabb (vagy
egyedül mitikus) pontjáról: a végső
pusztulás felől világítsa meg a darab

erkölcsi kérdésfelvetéseit. S ha körötte
kibomlana az a játék, melyre ezt a fényt
rávetíthetné, kivételes erejű előadás szü-
lethetett volna a Királypincében; ehelyett
egy nagy színész lebilincselő szín-padi
mutatványát látjuk.

A mutatványt Cserhalmi gondosan fel-
építi, s az alakítás szerkezete, melyben jól
felfedezhető Cserhalmi színészi egyé-
niségének „szerkezete", lényegileg három
fázisból áll. Az akrobatika, a Cser-halmi-
színház legimpozánsabb, a kritikák által is
leginkább méltatott összetevője.
Cserhalmi kivételes biztonsággal bánik a
testével, s a legbravúrosabb mutatványt
sem érezzük öncélúnak. (A nyomorék
Philoktetesz megjelenítésében bőven nyí-
lik erre lehetősége.) Az akrobatika Cser-
halmi színészetében mindig dráma, pon-
tosabban színészi „expozíció": hival-
kodóan külsődleges eszközökkel vonja
magára a nézőtér figyelmét, s mindjárt be
is vezet vele a belső, „lelki" küzdő-térre.
Itt azonban partnerre lenne szüksége.
Spindler Béla Neoptolemosza és
Cserhalmi Philoktetesze közt egy-egy
pillanatra jön csak létre a kívánatos áram-
kör, ekkor felszikrázik a dráma, mely
immár Philoktetesz sorsszerű bukását is
előrevetíti. De éppen a bukásból hála
Odüsszeusz váratlan istenné válásának -
eltűnik a sorsszerűség: Cserhalmi való-
sággal légüres térbe kerül. S ahol ez a
szikla keménységű Philoktetesz mitikussá
nőhetne, ott a színész lényegileg már a
rutinjából él: „lejelzi" saját szerepelkép-
zelését.

Ez a torzóban maradt Cserhalmi-alakítás
mégis igazi színházi pillanatokkal
ajándékoz meg: a leginkább azok az élet-
szerűen, aprólékosan kidolgozott epizódok
maradnak meg bennünk, melyek a maguk
naturalisztikus hangvételével már-már
tagadják is a darabot: hovatovább korunk
hősévé teszik e több mint kétezer
esztendős görögöt. E közelség különös
groteszk színt és intimitást lop a
Királypince egyébként meg-lehetősen
harsány és sztereotip eszközök-kel operáló
Philoktetesz előadásába, létrejön bizonyos
meghitt viszony színész és közönség közt,
ami az előadás idejére áthidalja a
szakadékot, mely a fentebb említett
fogyatékosságok következményeként
könnyen elmélyülhetne a néző-téri
széksorok és a játszó személyek közt.

Mint Cserhalmi korábbi, egyszemélyes
színház benyomását keltő alakításaiban, itt
is megszületik az a ráadás-érték, ami-

Cserhalmi György Philoktetesz szerepében
(lklády László felvétele)

nek forrása a színészi személyiségben
keresendő. De ami kárpótolni most sem

tud az elmaradt teljes színházért, legfeljebb
átmenetileg elfeledteti velünk a hiányát.

E számunk szerzői:

BERKES ERZSÉBET a győri Kisfaludy
Színház dramaturgja

BUDAI KATALIN egyetemi hallgató

CSíK ISTVÁN újságíró, a Kohó- és Gép-
ipari Minisztérium Sajtó- és Propaganda-
osztályának csoportvezetője

CSILLAG ILONA színháztörténész

DÉVÉNYI RÓBERT a Népművelési Pro-
paganda Iroda irodalmi szerkesztője

FÖLDES ANNA újságíró, a Nők Lapja
rovatvezetője

KERÉNYI IMRE a Madách Színház rende-
zője

NAGY PÉTER egyetemi tanár

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

PÁLYI ANDRÁS újságíró, a SZÍNHÁZ
munkatársa

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg, a Színházi
Intézet munkatársa

SZÜCS MIK LÓS újságíró, a Színházmű-
vészeti Szövetség munkatársa

UNGÁR JÚLIA a Színházi Intézet ösztön-
díjasa

VINKÓ JÓZSEF a József Attila Színház
dramaturgja


