arcok és maszkok
SZÁNTÓ ERIKA

Vígszínházi arcok

M i t mond Darvas Iván - angolul?

Néhány kiragadott idézet Hevesi Sándor
egyik színházi műhelytanulmányából:
„Volt már színház tapsok nélkül, s voltak
tapsok is színház nélkül . . . Színházon
belül a taps - őszintébb, igazabb,
életszerűbb lehet, mint magában a valóságban. A színpadról már a görögök azt
vallották, hogy meggyóntatja a nézőt. Az
igazi játék a legmélyebb valóság... A
puritán művészet ellenzi a tapsot... mert
úgy érezték, hogy közönségnek és
színésznek ez a privát találkozása széttépi
az illúziót . . . A művészet puritánjaival
szemben a színház imádói mindig azzal
érveltek, hogy: gyerekes dolog félteni a
közönségtől az illúziót, mert a közönség a
színházban éppoly kevéssé naiv, mint
maga a színész."
Mindez azokról a tapsokról jutott
eszembe, amelyeket Darvas Iván arat a
Minden jó, ha vége jó uralkodójaként. Miért
ez a többszörös, nyíltszíni siker? A válasz
kézenfekvőnek látszik, elég egy-más mellé
sorakoztatni
egy
nagy
művész
népszerűségét, néhány könnyen szembetűnő ötletet s azt a tényt, hogy egy meglehetősen keserűre sűrített előadásban
Darvas Iván királyi fensége nem fukarkodik a komikus elemekkel.
A taps felcsattan újra és újra, mikor a
királyi szentenciák váratlanul angolul
szólalnak meg. A taps persze szól-hatna
annak is, hogy milyen természetes
mesterkéltséggel hangzanak angolul is a
felséges intelmek a színész szájából.
Szólhatna annak is, hogy lám, milyen
tökéletes a színész utánzó képessége,
amely azt a bizonyos „utánozhatatlan"
shakespeare-i angolságot szólaltatja meg
egy magyar előadásban, melyet annyiszor
megcsodáltunk már olyan Shakespeareelőadások láttán (többnyire film-vásznon),
amelyeken más megcsodálnivaló nemigen
akadt. Szólhatna a nyílt-színi taps a
vígjátéki ötletnek, amely a színészi
poentírozási képesség eredményeképpen
újra és újra váratlanul hat.
Hiszem, hogy a taps, amely Darvas
Ivánt többször is nyílt színen éri az előadásban, annak az igazi játéknak szól,

amelyet Hevesi Sándor a „legmélyebb
valóságnak" nevez.
( A színész vallomása - önmagáról) A színész igazi anyaga, amelyből alakítását
meggyúrhatja - önmaga. Elsősorban saját
teste, lelke, idegrendszere, a világról való
pillanatnyi tudása, s csak másod-sorban a
mű, amelynek mondataival, helyzeteivel,
filozófiájával szembesül. Eri-nek a
kérdésnek valójában semmi köze nincs a
divatkérdéshez - kié a színház, színészé,
rendezőé vagy az íróé? -, s a fenti,
kétségtelenül
közhelyigazságú
megállapítást remekművekben látott, üres,
semmiről sem szóló alakítások s pillekönnyű semmiségekben megrendülten
megcsodált színészi remeklések egyaránt
igazolják.
A színész úgy tölti be a formát, amelyet
a mű vagy művecske számára oda-kínál,
ahogy adott emberi-művészi állapota ezt
lehetővé teszi. Jelentése annyi, amennyi
önmaga. Szakmai tudása teszi láthatóvá,
hogy ki is valójában, de a legbriliánsabb
tudás, a legcsiszoltabb gyakorlat se tud
emberi mélységet varázsol-ni az emberi űr
helyére. Végül is tehát a színész minden
szerepe, minden alakítása vallomás önmagáról. Úgy tűnik, az üres rutin, a
színészi manír azt jelzi, hogy az embernek
nincs mit mondania a világról, s a
„színházi dolgozónak" még-is meg kell
szólalnia esténként, amikor felmegy a
függöny. Ha most ebbe az eszmefuttatásba
a „színész" szó helyére be-helyettesítjük
Darvas Ivánt, természetesnek látszik, hogy
a Minden jó, ha vége jó királyában arra
keressük a választ, ki-s miféle jelentést
hordoz ma a színész, aki pályára lépése óta
annyiszor változtatta már meg önmaga
jelentését, hogy sokak számára mindig
azonos maradt: a népszerű, a sikeres, a
kedvenc, nagy színész.
Előkerestem egy ma már filmtörténeti
ténynek számító szerepéről készült
fényképét. Szőkén és diadalmasan néz
farkasszemet az élettel, amelynek mintha
nem is tulajdonítana túlságosan nagy jelentőséget. Számára ami előtte van, nem
csatatér, nem bevehetetlennek tűnő vár,
nem viadalokra készül, hiszen a küzdő
mindig tudja, hogy a játszma többesélyes,
s veszteni is lehet. Darvas Iván Liliomlijának arcán az örök győztesek ellenállhatatlan lendülete, kételkedésmentes gyanútlansága, a tapasztalatlanok még ki nem
kezdett derűje és biztonsága.
Ez volt ő, ez a mai Darvas Iván sok évtizeddel ezelőtti elődje, s azért volt elementáris sikerű találkozása a szereppel

a Liliomfiban, mert hiánytalanul hagyta
megszólalni legszemélyesebb, akkori önmagát.
S ha most évtizedeket ugrunk, s fényképekről vagy emlékeinkből előkeressük
Popriscsin gyötrődő arcát, ebben a kivételes művészi sikerben, ebben a hiánytalan
színpadi beteljesülésben nem lehet nem
fellelni a gyötrődő színész-ember saját
szenvedéseinek vérnyomait. Az Egy őrült
naplója csupa olyan emberi stációt tár a
színész elé, amelyet mindenkinek be kell
járnia, ha vágyait komolyan szembesíti a
valóságos világgal. A színész te-hát - ha
tehetsége és tudása ezt lehetővé teszi kifecsegi önmagát. Mit kezdhet hát Darvas
Iván a Minden jó, ha vége jó királyával, aki a
hatalom oltalmából gátlástalanul intéz,
rendelkezik, érzelmeket parancsol, ontja a
soha ki nem próbált s a kételyek által
szakítópróbának alá soha nem vetett
bölcsességeket? Mit kezdhet ma a színész
a szereppel, amely-nek leglényege egy
egyszerű,
áttekinthető,
könnyen
elrendezhető világba vetett hit? Mit
kezdhet e királyi fenséggel, aki
rendíthetetlenül hisz abban, hogy a világ
sora jó királyok által jóra fordítható, s csak
rossz királyok akadályozhatják meg az
egyetemes emberi boldogság be-köszöntét
?
A színész - kinek legfőbb anyaga önmaga - nem tehet mást, mint hogy az alak
formájába önmagát költözteti. Megszenvedett, kételkedő, gyötrődő s a vesztett
emberi csatákról már olyan sokat tudó
önmagát - azt a valakit, akivé egy egész
hosszú, színészi-emberi utat bejárván önmaga lett.
( A színész vallomása - a világról) A színésznek - szembenézve a figurával - választania kell. Mit tehet a tőle annyira
különböző alakkal ? Véleményezheti, eszközeivel érzékeltetheti, hogy semmi köze
ehhez a figurához, okosabb is, bölcsebb is,
jobb is nála, ne higgyük el szavát sem,
hiszen ő sem hiszi. Mennyi ilyen alakítást
láttunk, unatkoztunk végig már, hiszen a
színész eléri a célját, s mi valóban nem
hiszünk a színpadi alaknak, nem látjuk
embernek (nem is az!), csak né-hány
kritika
tárgyává
tett
tulajdonság
szimbólumának.
Darvas Iván királya nem hasonlít arra a
jámbor ostobára, aki lehetett volna. Ez a
király nagyon ismerős, vonásaiban a
világról való keserű tudásunkra ismerünk.
A színpadról a gyengekezű hatalom
anatómiája tárul fel. A hatalomé, amely
magát erőskezűnek, igazi hatalomnak
hiszi, hiszen dönt, parancsokat

oszt, elrendez és kinyilatkoztat, csak éppen
nem látja át azokat a viszonyokat,
amelyeket alakítani próbál. Ez a király
csupa személyes jóindulat, de keze nyomán a dolgok rosszra fordulnak. Egy-szerű
igazságokban hisz, csakhogy az igazságok
nagyon is bonyolultak. Ez a király a
szavak,
a
kinyilatkoztatások
mindenhatóságában bízik, csakhogy a szavak a
dolgok valódi megértésének híján üres
zengzetekké válnak.
A szónoklatok mit sem érnek. Senki
sem figyel az önigazoló szóvirágokra, ha a
szavak elvesztették valóságkapcsolatukat.
Mit ér a kihirdetett rend - a rendezetlenségben? Megszólalhat a király magyarul, angolul, akár szanszkritül... Így
válik a nyíltszíni tapsot kiváltó ötlet azzá,
amivé a színész megszenvedte - a
legmélyebb valósággá .. .
Kern, a felnőtt

(Lavache, a bolond) Óriási Chaplin-cipői-

ben megveti a lábát a színpadon, és az
arcunkba vágja a Shakespeare-színjáték
címét: Minden jó, ha vége jó. Valósággal
hozzánk csapja, annyi támadás, gyanakvás
és kételkedés van ebben az ártatlan
címbemondásban. Egyébként nem mondja
emelt hangon, keményen vagy gorombán.
Mindennek hangzik ez a mondat a száján,
csak éppen címnek nem. A cím ugyanis rendes körülmények között - nem tartozik
az egészhez, nem jelent semmit, éppen
csak egy cím. Kern felhasználja - az
előadás érdekében ellenünk fordítja. „Úgy,
szóval ti ezt beveszitek? Ti persze,
elhiszitek, h o g y ennyi keserűség után
következhet az idill? Hát én nem!" - jelenti
ki Kern, és kutatóan a szemünkbe néz.
Mert nemcsak az egy mozdulattal rendbe
szedhető dolgokban kételkedik, hanem abban is, hogy mi valóban elhisszük, hogy
cselekedeteink nyoma ilyen könnyen letörölhető lenne. Hogy egyszerűen csak
„spongyát" rá. Kern a naivitásunkban is
kételkedik, miközben szinte naivan kimondja a darab címét. A naivitás és a
kételkedés egyébként elválaszthatatlan
nála. Hiszen naivan úgy tesz, mintha egy
ilyen cím rejthetne valami titkot, például
hátha nem is kijelentő mondat. Kérdő
mondat talán? Nem megy el idáig. Csak
éppen tűnődik, fontolgat, kételkedik: talán
a dolgok mégsem egészen olyanok,
amilyeneknek első látásra tűnnek. Hátha
kutya kötelességünk a világot mindig újra
és újra szemügyre venni. Az igazságokat
megforgatni, valóban azok-e. Legyünk hát
naivak! Tegyünk úgy, mintha

módunk lenne mindenben és mindenkiben kételkedni, hogy aztán igazán hihessünk valamiben - mondja Kern. Egyébként - csak a darab címét mondja .. .
Lavache, a bolond egy láthatatlan verklit
nyekeregtet végig a történeten; ez a
verklihang azonban nem andalító nóták
emlékét idézi fel, hanem kijózanító,
gunyoros brechti songokét. Kern a
Chaplin-cipőkben, az öreges-totyakos
nadrágban, a vén verklit bűvölő mozdulatokkal olyan, mint amikor a gyerekek
a szülők távollétében kirámolják és
magukra aggatják a ruhásszekrény tartalmát. Amit látunk, valamiképp idézőjelbe kerül: a mozdulatok, a ruha, a verkli.
Mindez lehetne egyszerűen mulatságos, de
nem egyszerűen az. Lehetne csak
stílusjáték, de nem az. Kern ugyanis színészi erejét nem arra koncentrálja, hogy
minél jobban eltűnjön a „jelmez" mögött, s
így nagyobb legyen a tréfa. Ellenkezőleg.
Az erőfeszítés arra irányul, hogy a tréfa
mellékessé váljék, hogy ne elfedjen,
hanem hangsúlyosabbá tegyen a néző előtt
egy eltökélten vállalt emberi magatartást.
Ez a magatartás elutasítja a látszatokat,
legyenek
azok
bármennyire
is
kényelmesek és kibékítők. Az embereket
és dolgokat olyanoknak kell látnunk,
amilyenek, s nem amilyeneknek hinni
szeretnénk őket - hangsúlyozzák a Bolond
hangsúlyai,
gesztusai,
jelenléte
a
színpadon.
Minek ehhez a verkli, az óriási cipők, a
tréfa? Kern sápadtan, szomorúan és
halálosan komolyan szólal meg a tréfa
mögül. Mint aki azt is el akarja mondani,
hogy az emberek nem kapnak két kézzel a
józan és fájdalmas igazságokon, s aki a
tisztánlátás fényűzését ép bőrrel szeretné
megúszni, jobban teszi, ha bohócsapkát
nyom a fejébe. Talán itt a titka ennek a
különös szerepnek, különös alakításnak:
az a feszültség tölti fel, amely két pólus
között támad - akiknek látszani
kényszerülünk, s akik valójában vagyunk.
( A Kiskatona) Sovány, kicsit elkínzott
kamaszfej. Ismeretlen, nehezen kimondható gyötrelmek az arcán. A szemében kétségbeesés és dac egyszerre készülődik, mint aki nem döntött még, hogy
hős lesz-e vagy kegyelemért könyörög. Ez
a z arc mindenesetre nem látszik igazolni a
szentenciát,
miszerint
fiatalság
bolondság .. .
Vékony, már-már vézna karok, sose
figyeltem meg, de biztosan nagy, lapáttenyerekben végződnek, amelyeket valahogy el kellene rejteni, legjobb zsebre

vágni. A járás persze férfias, annyira férfiasan hányaveti, ahogy csak a gyerekkort még alig maguk mögött hagyó srácok
járnak. A n n y i a különbség csupán, hogy
ebben a slattyogásban már némi igazi
fáradtság is van. A kiáltása odalentről, a
kútmélységű
udvar
legfenekéről,
megjárva a „budi a végiben" gangok tekervényeit - egyszerre ordítás és suttogás.
Az el nem határozottság liftezteti a
„bocsánat a zavarásért" és a „köpök a
sírotokra" között. Minden szava egyidőben könyörtelen követelés és esengés egy
csepp megértésért.
Egyébként - úgy cövekel le a szín-pad
előterében, hogy árad belőle a magabiztosság. Az „előttem az élet" hetykesége, a „velem még minden megtörténhet"
fölénye. A hangsúlyaiban nyílt kihívás:
„itt vagyok, velem számolni kell. Véleményem, mégpedig határozott, kialakult
és nem túlságosan hízelgő véleményem
van rólatok, ti kövérkés, kopaszodó, fal
mellett oldalazva haladó, elpiszkolódott
felnőttemberek!"
Persze - ha akarom - végül is szerényen
és figyelmesen meghallgat minden-kit.
Az igazi magabiztosak, a Fáskertik így is
azonnal kirúgják. Érzik, hogy ez a
légköbméteréért küzdő Kiskatona minden
szavukban kételkedik .. .
Kern, aki sok évig színpadon és filmvásznon a hamisítatlan mai fiatal volt, elmúlt harmincéves. Voltak korok, s nem is
a régmúlt ködében, amikor ezzel az
életkorával hamisítatlan középkorúnak
számított volna, nálunk azonban mostanában jó harmincasok a zöldfülűek, s a
srácok komótosan taposnak a negyven
felé. Ennek a jelenségnek - miszerint
sehogy sem akarunk, tudunk időben felnőtté válni -, természetesen színészáldozatai is vannak. Sajnálatosan bőven
akadnak példák: megvénült srácok erőszakolt infantilizmusát „élvezhetjük"
színházban és moziban.
A hamisítatlan mai fiatal volt ... Szándékosan és megfontoltan használtam a
múlt időt, mert úgy hiszem, Kern egyre
inkább rátalál valamire. Nehéz lenne ezt a
valamit egyetlen alakításban megragadni.
Lehet, hogy az a görcsös erőfeszítés
segítette h o z z á , amellyel a Ljubimov által megálmodott-kikövetelt Raszkolnyikovot létrehozta, lehet, hogy a L é g köbméter
Kiskatonájának
látszólag
könnyed testre simulása.
Mégis talán ebben a huszonéves figurában jelentek meg először - épp csak
annyira, amennyire ettől fajsúlyosabb lett
a Kiskatona - a felnőtt férfi meg-

négyszemközt
szenvedett vonásai. Az „előttem az élet"
hetykesége mellé odatársul némi riadalom,
némi elkésettség, a „velem még minden
megtörténhet"
fölényében
több
az
önnyugtató bizonytalanság, mint a valódi,
kikezdhetetlen magabiztosság.
A színésznek nem áll rendelkezésére
művészetéhez sem festék, sem kő, sem
márvány. Nincs más anyaga, amelyet faraghatna, mint önmaga. Formálhatja a
testét, a gesztusait, a hangját, de valójában
még csak nem is ezekkel az „anyagokkal"
van
igazán
dolga.
Leginkább
a
személyisége, világlátása, mondhatnám: a
filozófiája szólal meg alakításaiban,
természetesen csak akkor, ha testének,
hangjának, gesztusainak - tehát a
mesterségének - is ura.
Ezért érzem olyan döntőnek Kern
színészi alakulásában azt, hogy miképpen
tud megválni az ifjúságtól. Ez az
elszakadás nem könnyű, s ebben nem segítik fizikai adottságai, amelyek lehetővé
tennék, hogy könnyebb, felszínesebb
megoldásokat válasszon. A Minden jó, ha
vége jó Bolondja azonban a vállalt nehezebb, művészileg értékes s valahová vezető
utat jelöli. Nem egy könnyedén
pimaszkodó-tréfálkozó
tacskó-Lavache
mókázik velünk, hanem egy ember, akinek bohóctréfái nyomán jobban megértjük
a szenvedést, és tanuljuk a részvétet. Az ő
józan és mégis mélyen együttérző felnőtttekintete kalauzol a látszatok mögé, s vele
együtt nem hisszük többé, hogy a jó végül
is mindig megkapja méltó jutalmát.
Ezzel a felnőttigazsággal, s ez ellen
mindig és mindig újra lázadva kell megtanulnunk tovább élni. A művészileg felnőtté érett Kern Andrásnak s nekünk barátainak, nézőinek.
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Az irodalom
színházi formái
Beszélgetés Gosztonyi Jánossal

Színművészként végezte a Színművészeti
Főiskolát, a felszabadulásunk utáni első
évfolyam hallgatójaként. Osztályfőnöke
Gellért Endre volt. Az ő ösztönzésére
nemsokára drámaíróként is jelentkezett,
majd amikor a Thália Színház tagja lett,
rendezőként is dolgozott. Saul Le- \vitt:
Parancsra
tettem
című drámájának
színpadra állítása volt első önálló munkája. Ennek tizenhat éve. Három éve a
Radnóti Miklós Színpad főrendezője.
Ennyi idő alatt már mérleget vonhat arról:
„megtalálta-e számítását?".
- Nem tudom, milyen számításra gon-

dol. Van-e a művészként dolgozó embernek egyáltalán számítása?! Ha arra
céloz, hogy némelyik művész korábban
áll saját lábára, a másik később, nos, akkor én bizonyosan az utóbbiak közé tartozom. Helyzetfelismerés, szerencse vagy
csupán természet kérdése: életem lényeges elhatározásai mindig megkésve fogantak. De megfogantak, és most úgy
érzem: a Radnóti Színpad igen alkalmas
hely arra, hogy képességeimet kifejt-sem.
Hozzátehetem: a jelek szerint jó-kor
érkeztem, hogy én is segítsek Keres
Emilnek a színház feladatának újrafogalmazásában. Az egykori Irodalmi Színpad
arculata - igen rokonszenves arculat szerintem éppen „sápadóban" volt. A zömében verses műsorok vonzása - valószínűleg azért, mert nem volt többé
egyetlen hely privilégiuma - érezhetően
csökkent. (Vonzás alatt nemcsak a közönség, hanem a szakma és sajtó érdeklődését is értem.) Új elemekkel kellett
gazdagítani a műsort, és ehhez kapóra jött
a mi színházi gyakorlatunk. A régebbi
irodalmi színpad ugyanis, ez minden
elismerésünk ellenére is tény --a
modernebb színpadi formákkal rendszerint kudarcot vallott. Nekünk ebben az
első három esztendőben., amióta a színház korszerűen felszerelt épülete újra
megnyílt, hangjáték, naplójáték, drámai
költemény, klasszikus adaptációk, monodrámák, egyfelvonásosok színrevitelével
talán sikerült áttörnünk ezt a „falat". Ez
persze nem azt jelenti, hogy elégedetten
megpihenhetünk. Sőt. Az irodalom végtelen, tehát műfaji repertoárunkat to-

vábbra is tágítanunk kell, méghozzá éppen ott, ahol a legtöbb probléma, műfaji
nehézség mutatkozik: a verses műsorok
korszerű, színvonalas megszólaltatása terén.. Harminc éve tanítok versmondást a
Színművészeti Főiskolán; ottani tapasztalataimat igyekszem hasznosítani a
verses műsorok megvalósításában. Rendezőtársaimmal együtt jól tudjuk, hogy a
„középen álló" folyamatos szavalás már
csak egy-egy igazán nagy előadó esetében
kerülheti el az unalmat. (Ha egyáltalán
elkerülheti!) Közben kialakult egy hajlékony és eredményekre képes társulat,
közöttük kitűnő versmondók, s az együttes létrejötte önmagában is újabb formák
kutatására,
profi
irodalmi-színházi
megoldások keresésére ösztönöz.
- Mi a véleménye három év produkcióiról és
a kritikákról?
- Éppen a SZÍNHÁZ hasábjain írta le

Ézsiás Erzsébet a következő elemző
megállapítást: „ ... a színház művészeti
vezetése egyensúlyban tartja a pódiumszínpadi összeállításokat az új műfajú
előadásokkal." Ez az egyensúlyi helyzet a
legutóbbi szezonban valamelyest a
színházszerűség javára billent. Ez nem
valami tudatos irányváltoztatás eredménye
volt. Hiszen a színházszerű esték (Candide,
K - R - Ú - D - Y stb.) egy-egy év-fordulóhoz
kapcsolódtak,
és
igyekeztek
minél
attraktívabbak lenni. Nem arról volt szó,
hogy más színházak repertoárján is
bemutatható művek után kaptunk. Egyik
darab sem érdekelte a hagyományos,
klasszikus értelemben vett színházakat. A
Székesegyház, a Bencze Zsuzsa rendezte
Trakhiszi nők, de Dosztojevszkij színpadra
vitt műve: a Szegény emberek sem. A román
vagy a Gáspár János rendezte lengyel
egyfelvonásosok
is
örök
időkig
elheverhettek volna a ,,nem irodalmi"
színházak dramaturgiáján. (Nem szólva két
magyar egyfelvonásosról, amelyet éppen
most beszélgetésünk időpontjában mutattak
be.) Irodalmi alapanyagunk talán mégis
idén volt a legnívósabb; a népszerűségnek
nem tettünk nagy engedményt, és még így
is növelni tudtuk látogatottságunkat. Bár a
népszerűbb - ha úgy tetszik, szórakoztatóbb
- írások színrevitelét is indokolhatja, ha a
társulatnak kitűnő feladatokat nyújtanak,
segítenek művészeink fejlődésében. Közönséget
verbuválnak
bonyolultabb
darabjainkhoz. Vagy - és ez a legérdekesebb eset - valami nagyon fontos, aktuális
kérdést érintenek, amelynek klasszikus
értékű megfogalmazására várni igazán nem
gyakorlati megoldás.

