
ember, az idő tömörített. Stilizált a test-
tartás, a mozdulat, a mozgás. Mindez
sarkított, pontos gondolatközlést ered-
ményez. Elvont témájú mozgások sze-
repeltetésével a színház egyértelműen a
pantomim felé közelít, míg a némajáték-
elemeket (színészi karakterben végzett
helyváltoztató mozgásokat) felhasználó
pantomim is könnyen a színházi kifejezés
közelébe kerülhet. A két művészeti ág
szétválasztása erőszak olt, hiszen egy
szakmailag felkészült színésznek ugyan-
olyan mértékben van szüksége fizikumá-
nak és pszichikumának tökéletes isme-
retére és uralására, mint amennyire el-
várják tőle, hogy beszélni és énekelni
tudjon.

- A magyar színészek jelentős hányadáról
nem mondhatjuk el, hogy ,,fizikumát és
pszichikumát tökéletesen ismeri és uralja". Mit
lehetne tenni ennek megváltoztatása érdekében?

- Feltétlenül biztosítani kellene az egyes
színházakban a színészek állandó
továbbképzésének lehetőségét. A lelki-
ismeretesebbek rendszerint végeznek be-
széd- és énekgyakorlatokat, erőnléti és
kondícióedzéseket. Ez azonban kevés :
speciális színpadi mozgásórákra is szük-
ségük lenne, hiszen ezen a téren a legtöbb
a pótolnivaló. Minden színházban
mozgáspróbákat kellene tartani hetente
többször. Az erre a célra más próbáktól
elvont idő rövid távon megtérülne az egyes
produkciók mozgásrendszerének
fejlődésében és a társulat összekovácso-
lódásában. Az egymás iránti fizikai
bizalom elengedhetetlen feltétele az
együttes játéknak.

- Az Ön mozgásrendszere milyen alapokon
nyugszik?

- A legjelesebb pantomim-teoretikusok:
Soubeyran, Bossu és Chalagnier, Bertrand
és Dumont, Marceau, Decroux, Barrault
munkáit olvasva és értelmezve próbáltam
egységes gondolat-menetet kialakítani. Így
létrehozott rend-szerem az összes
testkulturális irányzatot alkalmazza. A
sport eszköztárából az állóképességi és
gimnasztikai gyakorlatok mellett főleg
azokat a dinamikus gyakorlatokat vettem
át, amelyek az erőt és a gyorsaságot
fejlesztik. A jógában igen fontosak az
élettani szempontból különleges
jelentőségű fordított testhelyzetű, valamint
az egyensúlyi gyakorlatok, illetve azok a
statikus gyakorlatok, amelyek a figyelem
koncentrációját serkentik, erősítik az
ízületeket vagy éppen lazító jellegűek -
ezeket is mind felhasználom. A klasszikus
balett,

a megelőző (preventív) torna, a zeneoktatásból
ismert ritmuskép%és egyaránt alkotó-eleme
rendszeremnek. Pedagógiai mód-
szereimben a modern színészpedagógu-
sok: Sztanyiszlavszkij, Grotowski, Barba
útmutatásait követem.

- Mi a teendő addig is, amíg színházainknak
megfelelő számú mozgástervező nem áll a
rendelkezésére?

- Elsősorban alapvető szemléletvál-
tozásra lenne szükség, hogy az egyes
produkciók komplex mozgásrendszeré-
nek kialakítására irányuló törekvések ne
elszigetelt vállalkozások maradjanak. A
szemléletváltozás azt jelenti, hogy a
szövegcentrikusságból adódó viszonylag
erőteljesebb beszédtechnikai képzést (bár
ez még mindig kevés) egyen-súlyba
kellene hozni a mozgásképzéssel. A
külön-külön végzett speciális gyakorlatok
mellett a kétfajta képzést az alapoktól
kezdve egyszerre, egyidőben, kombinálva
kellene tartani. Ezeknek a
foglalkozásoknak ugyanakkora jelentőséget
kellene tulajdonítani, mint a próbáknak.
Kötelezővé kellene tenni a próbaidő
terhére (minimálisan heti két alkalommal
a reggeli próbakezdésnél) minden
színpadon megjelenő szereplő számára,
hogy szakember vezetésével alakítsa ki,
illetve fejlessze testtudatát. Ameddig
pedig a megfelelő szakemberek
„kitermelődnek", addig is test-
nevelőtanárt kellene szerződtetni, aki a
foglalkozásokat vezetné, szakmailag
ellenőrizné és speciális gyakorlatsorokat
tudna személyekre lebontva kialakítani,
illetve tanácsolni. A ritmus-képzést (a
mozgásritmust is) pedig zenei
munkatársra kellene bízni, aki mindenütt
található. Remélem, hogy minden
színházban minél hamarabb lesznek
megfelelő képzettségű színházi
szakemberek, akik ilyen jellegű mozgás-
stúdiumokat vezethetnek.

(Zárójelben csak annyit: A produkciók
komplex mozgásvilágának meg-
teremtésére színházaink jelenleg nem
tudnak státust biztosítani. Gondot okoz a
megfelelő szakemberek kiválasztása is,
tehát egy-egy úgynevezett „mozgás-
tervező" elismertetéséért valamely szín-
háznak példát kellene statuálnia az illető
állandó alkalmazásával. Mozgástervező
szerződtetésével lehetőség nyílna a szín-
padi mozgás tanítására és fejlesztésére az
adott színházon belül, különösen hasznos
lehetne tevékenysége a segédszínészek
kiválasztására létesítendő stúdiók
működésében. Ez pedig színházművé-
szetünk fejlődését szolgálná.)

KOLTAI TAMÁS

Kivetkőzött
értelmiségiek

Jerzy Jarocki Lear királya

Az úton játszódik a Lear király Jerzy
Jarocki rendezésében, a varsói Teatr
Dramatyczny színpadán. Ha akarom,
akkor ez Beckett Godo t- jának kereszt-útja.
Üres tér, és fölötte üres az ég is. Kazimierz
Wisniak díszlete mindössze egy lejtős
platóból áll, amely föntről, oldalirányból
indul, átlósan keresztül-szeli a teret, majd
hurkot vet, középre fordul, és meredek
kaptatóval újra föl-kapaszkodik, hogy
azután elnyelje a fenékszínpad. A
végtelenség érzetét kelti ez az út,
metaforikusan pedig azt az utat jelzi,
amelyet Lear király jár be gőgös
döntésétől az emberi szenvedés
megismeréséig, s amelyet az eddigi
interpretációk közül talán Kozincev filmje
ábrázolt a legmegrázóbban.

Jarocki, akinek híres rendezései szá-
zadunk drámairodalmához, közelebbről az
elmúlt ötven év alkotásaihoz kapcso-
lódnak, eddig három Shakespeare-művet
állított színpadra: a Cymbeline-t, a IV.
Henriket és a Minden jó, ha vége jót. A
kritikák tanúsága szerint nem teljes
sikerrel. Új vállalkozása már azért is
különleges figyelmet keltett, mert meg-
lepő módon a Lear király a drámaköltő
kevésbé népszerű darabjai közé tartozik
Lengyelországban. Leon Schiller
rendezése óta - amely pontosan negyven
évvel előzte meg Jarockiét - a lengyel
színháztörténet egyetlen jelentős elő-adást
sem tart számon. Viszont nem sokkal a
Teatr Dramatyczny bemutatója előtt
láthatták a nézők a televízióban a Peter
Brook rendezte filmváltozatot. Furcsa
paradoxon, hogy ebből a Lengyel-
országban mostoha színpadi sorsú tragé-
diából ugyanolyan sok fordítás készült,
mint a Hamletből vagy a Macbethből, és
több, minta Romeo és Júliából, A viharból,
az Othellóból vagy a szintén sokkal
népszerűbb krónikás drámákból. Szán
szerint tizennégy, s közülük négy az el-
múlt húsz évben. (Elgondolkodtató adatok.
Arra serkentenek, hogy mi is átgondoljuk
néhány, hamis kegyeletbő tabunak ítélt
Shakespeare-fordítás szín házi szempontú
fölülvizsgálatának és
darab esetleges újrafordíttatásának ügyét
Egyébként a Teatr Dramatycznyben



világszínház
játszott Maciej Słomczynski-fordítás
vadonatúj; a színház megrendelésére ké-
szült.)

Ha Jarocki rendezését a külső, formai
jegyek felől tekintjük -- amelyek egy
ponton minden esetben törvényszerűen
tartalmi jegyekké válnak -, akkor a tisz-ta,
nagy formákat és a színészre épülő
előadásszerkezetet említhetjük elsőként.
Az utóbbival kezdve, szembetűnő, hogy a
színpadon csak a néven nevezett szereplők
vannak jelen; nincsenek tömegjelenetek,
nem jönnek be Lear kíséretének tagjai, az
előadás az óriási térben is kamarajellegű -
ebben a tekintet-ben hasonlít Strehler
Learjére. A teret a színésznek kell
betöltenie, a maga szellemi és fizikai
képességeivel. Aki azt hinné, hogy ez a
színészszínház létre-jöhet a rendező
szupremációja nélkül, az alaposan téved.
Ennek a tévedésnek számos áldozata van,
a legutóbbiak egyike éppen a Lear király
magyar tévé-változata.

Jarocki Lear királya öt férfiról szól.
Learről (Gustaw Holoubek), Gloster-ről
(Józef Nowak), Kentről (Zbigniew
Zapasiewicz), Edgarról (Marek Wal-
czewski) és a Bolondról (Piotr Fron-
czewski). Nem tudni, hogy azért szól-e
róluk, mert a rendezőt mindenekelőtt
ennek az öt szereplőnek a szellemi arculata
érdekli, vagy azért, mert ez az öt színész
mutat olyan markáns szellemi arculatot,
amely a nézőkben érdeklődést kelt. Az
eredmény szempontjából ez mindegy. Az
előadás mint gondolati és színházi egész
mindenesetre az ő szellemi
összehangolódásukból sugárzik le a
nézőtérre.

Úgy kezdődik, mintha egy mesét
bontanának ki a színpad fekete dobozából.
A vékony, fekete előfüggönyt két
díszletmunkás az emeleti proszcéniumok-
ból húzza föl zsinóron, majd szakavatott
mozdulatokal beburkolja vele a két pá-
holyt. Mindenütt ezzel a fekete drapériával
van kibélelve a színpad. Fekete az ég is,
amelyre az udvar bevonulásakor fölhúzzák
a csillagokat. Mesei bejöve-tel következik
harsonaszóra. Csillogó, különböző
színekben pompázó palástok, vörös
bársonnyal leterített trónszék,
aranykoronák, nemcsak a királyon, ha-nem
a két idősebb lányon is. Egyedül Cordelia
rontja el az udvari protokollt: késve
érkezik. Holoubek arcáról nem olvasható
le bosszúság, de az a pillanatnyi szünet,
amely az elkésett legkisebb lány érkezését
megelőzte, nem hagy kétséget afelől, hogy
itt szigorúan ve-

szik a formákat, a külsőségeket, a hiva-
talos aktusokat. A király félrehajtott fejjel
vár, kétségtelen, hogy Cordelia máris rossz
pontot szerzett.

A jelenet további része is a hivatalos
formaságok rendje szerint, szenvtelenül
zajlik. A birodalom felosztása közönséges
napirendi pont. A lányoknak nem
szeretetüket, hanem e szeretet ki-
nyilvánítása által lojalitásukat kell bizo-
nyítaniuk. Lear maga Cordeliát szereti
legjobban, de ilyen dolgokban nincs helye
érzelmeknek. A kitagadás nem a bőszült
apa átka, hanem az uralkodó tárgyilagos
retorziója az engedetlen alattvaló
megbüntetésére. Kent szemrehányó szavai
alatt Holoubek lehajtott fejjel áll. Már
tudja, hogy hibázott. De nincs visszaút. S
nincs kivétel sem; távoznia kell az
ellenvéleményt bejelentő Kent-nek is. A
hivatalos aktus végeztével a szereplőkről
lekerülnek a díszes palás-tok. Nincs már
király, nincsenek király-lányok, udvari
címek és rangok. A formaruhák alól
előtűnik az ember. Szám-űzöttek és akik
száműzik őket. Ettől kezdve ők játsszák
végig a drámát.

Holoubek Learje nem megtört agg, nem
üstökét rázó őrült szenvedő, és nem
lányaiban csalódott apa, aki körül-
hordozza világfájdalmát. A színész alkata
ebben az esetben ugyanúgy meghatározza
a szerepet, mint például akkor, amikor
nálunk Gábor Miklós játszik klasszikust.
Holoubekben is az intellektus dominál;
meztelen arccal, rövidre nyírt ősz hajával
ötvenes értelmiségit formáz. Tekintete
kissé ravaszkás, tartása hajlott, bal kezét a
köpeny alatt gyakran teszi csípőre - egész
megjelenésében van valami fürkésző-
megfigyelő jelleg. Ez az ember
uralkodóból egy-szerre kitaszítottá válik. S
ami a legérdekesebb: a magatartása alig
változik. Mintha fölkészülten érné a
találkozás az élet perifériájával - és
mélységeivel. Vagy inkább védekezik.
Egyik kritikusa maszknak nevezte az
őrültséget, amit egyszerűen fölhúz
magára. En inkább úgy éreztem, hogy
ellenkezőleg : leveszi (vagy kénytelen
levenni) az uralkodói maszkot, amit eddig
viselt, s láthatóvá válik alatta az érzékeny,
sérülékeny emberi arc. Az biztos, hogy ez
a Lear nem őrült, legalábbis
konvencionális értelemben. Fölindult
inkább vagy mélységesen megbántott, s
nem a maga sorsa, hanem a világ valódi
állapotának fölismerése, az ember
megcsúfolásának számtalan lehetősége és
gyakorlati meg-valósulása miatt. Útja az
uralkodó maga-

sából az élet valóságos és szimbolikus
mélységei felé azt a tragikus s egyben
kényszerű fölismerést példázza, hogy
csak az emberiség szenvedéseit fölvál-
lalva lehet önmaga; és valódi lojalitással,
valódi szeretettel, valódi humánummal is
csak ezen az úton találkozhat.

A találkozás a hozzá hasonló sorsúakkal
- ez ennek az előadásnak a legnagyobb
élménye, nem Holoubek játéka, amelynél
(számos erénye ellenére) sokkal
megrázóbb alakítások vannak jarocki
rendezésében. De ezek sem külön-külön
érvényesülnek, hanem kölcsönös
összefüggésükben; abban a szoros
kapcsolatrendszerben, amelyet a közös
száműzöttség hoz létre. S itt már
lényegtelen, hogy ki kit száműz: Lear és
az általa elcsapott, majd szolga-ként
visszafogadott Kent ugyanannak az
állapotnak a részesei; s a Királyhoz kötött
Bolond éppúgy rászorul védelmezőjére,
mint a megvakított Gloster a ki-tagadott
Edgarra.
Kent itt főszereplő. Pontosabban a kenti
magatartás. Zbigniew Zapasiewicz Kentje
az integer személyiséget képviseli, akit
nem lehet taktikai célok vagy politikai
manipulációk szolgálatába állítani. Még
sohasem láttam némaságában hozzá
hasonlóan súlyos Kentet, aki alig vesz
részt a cselekményben, de jelenléte
minden más magatartás mércéje lesz, ő
maga valóságos erkölcsi imperatívuszszá
válik. Zapasiewicz világossá teszi, hogy a
száműző Lear ellen föl kell lépni, de a
száműzött Lear mellé oda kell állni. Ez a
Kent elhatározott szándékkal választja a
kitaszított Leart, nem valami amorf
érzelemtől, holmi szánalomtól vagy
szeretettől vezérelve. S ez adott esetben
sokkal több.

Kent tökéletes ellentéte a Bolond, aki
Piotr Franczewski alakításában az est
legnagyobb színészi élménye. Ez a Bo-
lond a gyermeki elveszettség jelképe.
Nem kaján és nem gunyoros, dalocskái-
ban nincs egy csöppnyi él sem, csak fáj-
dalom és félelem. Bohócra csupán
buggyos posztónadrágja emlékeztet, sip-
kája inkább a motorosok fülre hajtható
bőrsapkáját juttatja eszünkbe. Henger ala-
kúra összegöngyölt-összeszíjazott„
utazóplédje" állandóan a keze ügyében
van (csak egyszer teríti ki) ; hol a király
feje alá csúsztatja, hol maga ül vagy
térdel rá, de mindig úgy, hogy a lehető
legkisebbre görnyed, törökülésbe,
guggolásba vagy fél térdre ereszkedve
keres oltalmat gazdája mellett. Káprázatos
ennek a kiváló színésznek a
mozgástechnikája;



látványos flikflakjai, szapora-aprózó föl-
futásai a lejtőn, lendületből való meg-
torpanásai, szoborszerű leülései, lassított
felvételként ható helyváltoztatásai egyik
ültéből a másikba. Mindehhez a csaknem
mozdulatlan arc rezzenetlen bánata s a
rákövesedett „történelmi" meg-
nyomorítottság hozzáteszi az üldözött-
sors, az állandó útra készültség jelleg-
zetes kézjegyét.

Gloster - Józef Nowak valamivel
szürkébb alakításában - Holoubek Lear-
jének sorsát ismétli, a szellemi öntudat
alacsonyabb fokán. Marek Walczewski
Edgarja újra hallatlanul izgalmas. Az
ebben a szerepben többször megfogal-
mazott életidegen intellektuel itt minden
rájátszás nélkül kényszerül valamiféle
értelmiségi-golgotajárásra egy erőszakra
épülő világban. Walczewski Edgarja
Szegény Tamásként a krisztusi fölfe-
szítettségre emlékeztetően hordozza a
maga értelmiségi keresztjét: egy jókora
furkósbotot, amelyet átvet a vállán, és
szétterjesztett karjaival átfog. Am ezzel a
furkóval ölni is lehet, ha kell. A színész
kopasz, szemüveges, hórihorgas alakja
kezdetben szánalmasan ügyetlenül fest.
De azután Edgar megtanul ölni. Nem
elegánsan és nem szabadítóként. Párbaja
Edmunddal nem vértbe öltözött daliák
nemes küzdelme. Két rossz kinézetű
suhanc verekszik valami harisnyaszerűen
fejre húzott maszkban, alantas
eszközökkel.

Van ennek az előadásnak sok erénye és

néhány megoldatlan része. Az utóbbiak
közé tartozik mindenekelőtt a három
lány alakítója, bár ez valószínűleg nem
színésznői kérdés, hanem a rendezői
koncepcióból fakad. Eddig még említet-
len erényei közé tartozik viszont hal-
latlanul rafinált teátrális egyszerűsége -
csak ezzel a többszörös paradoxonnal tu-
dom kifejezni a világítással, lényegre-
törően gazdaságos mozgással és gesztu-
sokkal látványossá gazdagított kamara-
játék artisztikus szépségét. A kanyargó
út szakaszos megvilágítása, a szereplők
vándorlásának fényorgona-kísérete, át-
tűnésük a hátsó színpadról a sötét sem-
mibe, nehezen felejthető pillanatokat
fényképez a néző emlékezetébe. Az alig
megemelt hang, amely mégis kifejezte a
szenvedés önpusztítóan száraz lobogását,
mi tagadás, rápirított a mi üvöltöző
televíziós Learünkre.

Az igazi nagy reveláció, amiért érde-
mes színházi előadást létrehozni, mégis
az udvari formájukból kivetkőzött „ér-
telmiségiek" megrázó találkozása volt az
„úton": a maguk közös szellemi
platformján. Ez a találkozás adja vissza
Learnek a protokolláris formáktól meg-
szabadított valódi értékrendet. Az elő-
adás kódájában így találkozhat újra
Cordeliával. Előbb eltemeti, földet szór
rá, azután újra kiássa, és elindul vele.

Jarocki és Holoubek Learje útközben

hal meg.

SZAKOLCZAY LAJOS

Gion Nándor-bemutató
Újvidéken

A jugoszláviai magyar dráma örvendetes
gazdagodásának vagyunk tanúi. Az
önkifejezését jobbára színpadi művek-
ben megtaláló Deák Ferenc mellett - a
magyar írók közül csupán neki jelent meg
önálló drámakötete: a Tor (1972) - eddig
szinte alig tudtunk olyan írót említeni, aki
a színpadon is sikert aratott volna.
Szerencsére - legalábbis az Újvidéki
Színház igazgatójának, Németh P.
Istvánnak egyik nyilatkozatából úgy
tűnik - változóban a helyzet, előrelépés
történt. A színház műsorterve szerint az
évi öt-hat bemutatóból kettő (!)
jugoszláviai magyar író lesz. Kis és nagy
színpad, pódium és kísérleti szín-ház
bizonyíthatná csak be, hogy Tolnai Ottó
Divatbemutatója, A tűzálló esernyője,
Domonkos István Hondája, Bognár Antal
drámája, az Európa szépe (de több név is
idekívánkozna, Tóth Ferenctől Kopeczky
Lászlóig, Varga Zoltántól a festő Sáfrány
Imréig) mit és mennyit ér, hiszen a
könyvben és folyóiratoldalakon megbúvó
dráma (szöveg), noha olvasmánynak sem
utolsó, „halott betű". Az Újvidéki
Színház meghívásos pályázata, úgy
hírlik, a korábbi toborzókhoz képest jól
sikerült. Tolnai Ottó Végeladása mellett
bemutatásra kerül Gobby Fehér Gyula
monodrámája, és már elő-készületben
van egy Kopeczky-darab is. Gion Nándor
színpadra hívása is ennek a tudatos
szervezőmunkának az eredménye.

Hősök átváltozása -
kísérlet az összevonásra

Gion Nándor - bizonyítják eddigi köny-
vei, regényei, novellái - sikeres próza-író.
Hogy sikerének mi a titka, azon már
többször eltűnődtem, eltűnődtünk. Szinte
mindig „egyetlen" történetet ír, a
Szenteleky Kornél couleur locale-
elméletéhez is kapcsolható, a nemzetiségi
sors kohójában alakuló, forrongó
valóságot; és egy másikat - szinte ezen
előbbi valóság különleges réteg-
ződéseként -: a kisemberek, az elesettek,
a történelem és saját szerencsét-
lenségüknél-tehetetlenségüknél fogva
megnyomorítottak álmait. Gion rea-

Marek Walczewski (Edgar) és Gustaw Holoubek (Lear) a Jerzy Jarocki rendezte Lear királyban (varsói
Teatr Dramatyczny)


