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Napló színészekről

Kállai, a clown

Hány arca van a bohócnak? Azt is kérd-
hetném persze, hányféle bohóc van? Kállai
Ferenc vérbeli clown, igazi bohóc-színész
A z úrhatnám polgár nemzetibeli
előadásában is a sokarcúak közé tartozik.
Úgy tetszik, ugyanannyi arca van, ahány
színpadi pillanata. Minden felvillanása új
arc: szemkápráztató virtuozitás, nincs
benne semmi hamisítás. Minden arca
autentikus, elvitathatatlanul az övé: csupa
belülről alakított (alakuló) mimika ez a
játék. A nézőnek ritka öröm, hogy szinte
percenként újra felfedezheti magának „a
Kállait" - percenként újra s újra beavatják
a mágiába, mely a színpadon folyik. A
kritikusnak ritka könnyebbség, csak papírt,
ceruzát kell magánál tartania, s
feljegyeznie valamennyi jelzőt, mely erről
az ezerarcú színészetről az előadás alatt
eszébe jut, máris tükröt tart a színháznak.
Megvallom, e könnyítést elmulasztottam,
így Kállai szem-és lélekgyönyörködtető
mimikájának minősítő-hasonlító jegyzéke
ezúttal elmarad. S még csak nem is
sajnálom. Mert így - papír és ceruza híján
- odafigyeltem valamire, amiről a
jegyzetelés minden bizonnyal elterelte
volna a figyelmemet. Ennek a Jourdain úr-
alakításnak ugyanis távolról sem a
sziporkázó sok-arcúság a lényege. Csak
része.

Mi is hát ez a mélyebben rejtőző érték
Kállai Jourdainjében? A lélektani moti-
váció? Kállai - mint igazi clown - téte-
lekben adja elő a szerep lélektani moti-
vációját. Minden arca egy-egy teljes ér-
tékű pszichológiai „megfejtés". Már
amennyire Moliére-nek ilyesféle „meg-
fejtésre" egyáltalán szüksége van. A z úr-

hatnám polgár nem lélektani vígjáték, eb-
ben az olvasatban pedig különösen nem
az. Kállainak eszébe se jut pszichologi-
zálni, ami ugyanakkor korántsem jelent
motiválatlanságot. Ellenkezőleg. A belső
motiváció fontos kellék e színjátékban.
Legalább annyira fontos, mint egy ze-
neműben a hangjegyek. Sok precíz ál-
lapotjelentés Jourdain úrról, melyek lánc-
szerűen egymásba kapcsolódnak - így is
elmondható ez a szerep. Az egyes tételek -
egy-egy Kállai-arc - hiteles tónusát

ez adja meg. De az, amiről a játék szól,
másutt van: nem a színészi sokarcúság
mágiájában, nem az aprólékos lélektani
megfigyelésekben, nem az ötletesen imp-
rovizált sziporkákban, melyek gondosan
kidolgozott és értelmezett szituációkból
fakadnak. Kállai elmond nekünk valamit
ezen az estén, anélkül, hogy egyetlen pil-
lanatra felhívná rá a figyelmünket. Sőt,
inkább eltereli. De ez a szemérmesség már
a lényeghez tartozik.

Ebben az előadásban nem a színpadi
illúzióra kerül a hangsúly, hanem a szín-
padi idillre. Vagy inkább így fogalmazom:
a színpad mint idill. A színház mint a
menekülés szigete. Ahol minden játék
lesz, akár a paradicsomkerti állatok
között. Vagy mint Shakespeare ardennes-i
erdejének fái közt. Az idill egyedüli
értéke, ha valóságos menedéket nyújt -
semmit se ér, ha illuzórikus. A Nemzeti
Színház színpadán minden nagyon
konkrét és anyagszerű. Semmi
általánosítás, semmi „áthallás", semmi
ideológiai felcicomázottság. Egy szín-
társulat előad egy darabot, melyen belül
egy másik színtársulat (vagyis ugyanaz)
előad egy másik darabot, amit balettnek
neveznek (mamamusiavatás). Az idill
tehát így fogalmazható meg: az élet -
játék. Könnyű ezt így leírni. De mitől lesz
hihető? Mitől válik anyagszerűvé? Az idill
abban a pillanatban a legvalóságosabb,
amikor összetörik. Kállai az, aki összetöri
az idillt.

Egész este arra várunk, hogy végre
önfeledten kacaghassunk ezen az ostoba,
felkapaszkodó polgáron, ezen a felfújt,
öntelt hólyagon, a parvenűség és úr-
hatnámság e nevetséges prototípusán. A z

úrhatnám polgár mostani előadása nem
adja meg e feloldást. Mást ad helyette. A
bohózat egyre torokszorítóbbá lesz. A
bohócmaszk egyre groteszkebbé. Míg a
mamamusivá dicsőülés apotetikus
pillanatában egyszerre meglátjuk az ezer-
arcú clownban az embert. Ecce homo. Íme
az ember, aki bohócnak született: mert
másik életet akart élni, nem a magáét.
Kállai, a clown megmutat Jourdainben
egy másfajta clownságot, mely sokkal
fájdalmasabb, semhogy önfeledt ne-
vetésbe fordulhatna tőle a kedvünk.
Szemben a társulattal, melynek az élet
játék, Kállai Jourdainje olyan életjátékot
űz, mely maga a meghasonlás. A harmo-
nikus idillel szemben a diszharmonikus
lelki torzkép: így születik meg a valóság
kettős arca a Nemzeti színpadán.

Zsámbéki Gábor rendezése személyes
vallomás. A személyesség a legtalálóbb

Jourdain úr: Kálla i Ferenc

jelző Kállai színpadi jelenlétére is: a sok-
arcúság mögött van még arca, amely
egyetlen. Azt is odaadja Jourdainnek, hogy
szánalmas emberségét megmutassa. Hogy
összetörje és valóságossá tegye azt a
szerelmetes idillt, amilyennek ama világot
jelentó' deszkákat elénk festi az előadás.
Talán ez a legkülönösebb csoda ezen az
estén: hogy utána komolyan tudjuk kiejteni
e régi, megkopott hasonlatot.

Tímár Éva Sarkadija

Keresve se találnék jobb ellenpólust a
sokarcú színészetre, mint Tímár Éva ala-
kítása a miskolci Ház a város mellett-ben:
van valami mozdulatlanság, valami belső
keménység ebben az ötvenes évekbeli
újgazdafeleségben, holott ugyan-olyan
kiszolgáltatott és törékeny az „erősebb
nem" durvaságával és agreszszivitásával
szemben, akár a hajdani polgári
ifiasszonyok. Tímár Éva képes egyetlen
arcba belesűríteni e történetet. Sőt, ennél
többre is képes: az egyetlen arc az előadás
folyamán egyre intenzívebb lesz, egyre
erősebben köti magához figyelmünket,
egyre gazdagabb életet él a játékban.
Végül ő maga lesz a játék tétje. De még
ekkor sem változik semmi rajta: ugyanaz a
gondosan rendben tartott frizura, ugyanaz
a rezignált voná-



sokban kikövesedő kis élettapasztalat,
ugyanaz a fanyar mosoly, melyet bizonyos
társadalmi etikett szerint meg-enged
magának. Az új „öntudatos" és a régi
vágású „fess" asszony sajátos,
szociológiailag s immár történelmileg is
könnyen meghatározható keveréke, aki
minden körülmények közt „tartja ma-gát",
mert ha nem tartaná, kiillanna keze közül
az élet.

Sarkadinak ez a görcsös tartás, ez a
megfeszített igyekezet a fontos Kláriban,
aki mindenáron önmaga akar maradni, és
ezért veszíti cl magát. Mai szemmel
olvasva, a Ház a város mellett egyértelműen
az Oszlopos Simeon elő-képe, s ez esetben a
körorvos alakja itt az „önéletrajzi" figura,
az a hős vagy inkább antihős , aki a
„lássuk, uram-isten, mire megyünk ketten"

keserű, visszájára fordított aszkézisével
rombolja, tépi szét mindazt, ami a
világban, emberi kapcsolataiban még
érték, új, igaz, hihető kapcsolatra vágyva,
de egyúttal lehetetlenné is téve azt. Klári
egy „utálatos háromszög" csúcsán áll,
melynek két másik pólusa: a körorvos, aki
a rombolás teljes gyönyörével magának
követeli az asszonyt és a férj, Simon
elvtárs, aki itt jószerivel tehetetlen bábu.
Klári szükségesnek találja hangsúlyozni,

Klára: Tímár Éva

hogy olyan háromszögről van szó,
„amihez az egyik szögnek semmi köze
sincs", de miközben ezt hangsúlyozza,
valójában nagyon is köze van. Vonzás és
taszítás szörnyű, letagadott, letagadottan is
élőburjánzó-önfojtogató szövevénye ez a
kapcsolat, ami látszólag nem egyéb, mint
a flörtre vágyó, nagy szájú körorvos esete
egy női becsületét mereven védő,
finomkodó szépasszonnyal, de a valóságos
dráma épp e felszíni szereposztás mögött
folyik: hamisítatlan szerelmi mérkőzés,
anélkül, hogy kettejük közül akár csak
egyik is kizökkenne az eredeti szerepből.
A körorvosnak az a sorsa, hogy „fordított
aszkézise" megbukjon az asszony
keménységén, Klárinak az a sorsa, hogy
miközben ellenáll a kísértésnek, agyában
végig-peregjen a szabadság lehetősége.

Egymásnak különrendelt két sors. I la az
asztrológia szóhasználatát kölcsön-zöm,
azt mondhatnám, az egyiknek a levegő a
jegye, a másiknak a föld. Az orvosnak a
korlátok, szabályok, normák szétzúzása
jelent életteret, az asszonynak a
foghatóság, körülbatároltság el-vesztése a
teljes talajtalanságot jelentené. Az ő világa
az otthonteremtés anyag-szerűsége, s
titkon ugyanúgy szeretné a maga
meggyőződésére „téríteni" az orvost, mint
az orvos nyíltan és erő-szakosan őt.
Ehelyett el kell veszítenie az otthont,
legalábbis szétfoszlik a mitizált kép, amit
a családról kialakított: a romlással való
kapcsolatban megrokkan. De végig
megvan benne az a görcsös ellenállás,
hogy „a romlás emberét", az orvost
kudarcra ítélje. Tímár Éva alakításában az
a legszebb, hogy ezt a görcsösséget úgy
tárja elénk, mint életet. Az asszony
minden merevségében izzás és szenvedély
van. Képek vonulnak, viharzanak,
zuhognak változatlan arca mögött.
Fölgyorsul e külső állandóság ritmusa.
Egyre feszültebb koncentráció, egyre
idegtépőbb háború, amivel egyensúlyban
kívánja tartani kizökkent életét. Ettől a
belső gyötrelemtől csupa impulzus Tímár
Éva „mozdulatlansága". Van benne
valami, ami kő, ami föld, amit
megrepeszthet ugyan a zord lég-járás, de
ami ennek ellenére is meg-marad. Élő kő
és élő föld.

A fiatalon elhunyt író e „kései" morális
drámáiban épp a moralitás hagyományos
értékeinek fölbomlásáról be-szél. Itt
nincsenek egyértelműen pozitív és negatív
hősök, helyzetek, normák. Itt egyetlen
érték marad: az élet, hisz az önpusztítás is
az életből merít magá-

nak értelmet. Az élet pedig maga a szí-
nész. Tímár Éva Klárija igazi színpadi
élet: az önpusztítás, mely inkább iga-
zolást keresne, megbotlik benne.

A Bánsági-metamorfózis

Csurka István Deficitjét sok szál fűzi
Sarkadihoz. Talán egy kicsit róla is szól:
egy nemzedék útkeresésének kríziséről.
Keletkezését tekintve is közelebb esik a

Deficit a Miskolcon játszott Sarkadi-
drámához, mint a premier időpontjához, s
ha akarom, akár a Ház a város mellett (még
inkább az Oszlopos Simeon) folytatásának
is nevezhetem. ltt végigjátsszák azt a
játszmát, amivel Sarkadi csak viaskodott.
Sarkadinak rémkép volt, Csurkánál
egyetlen lehetséges mozgási tér; amit a
Csurka-hősök végigjátszanak, azt játékból
játsszák végig, de komolyan: a játékon
kívül nem találnak maguknak más reális
élet-teret. Ilyen értelemben kíméletlenebb
darab a Csurkáé, mint a Sarkadié. Nem-
csak a nézővel kíméletlenebb, hanem a
színésszel is. Zárt, öntörvényű világ a
Deficit, „kívülről" képtelenség bele-
csempészni bármi enyhítést vagy feloldást.
A Pesti Színház előadásának egyik fő
erénye, hogy ilyesmire nem is gondol.

Csurka a darabhoz írt bevezetőjében
maga beszél arról, hogy „a szereplők a
darabot két síkban élik és játsszák. Egy
komolyban és egy komolytalanban". Ez az
egész élet-játék kettősség X találmánya a
darabban: ő életpótlékot keres a játékban.
Csurka dramaturgiája itt az X által
irányított társasági (lelki) álarcosdi
ritmusára épül: játék és a játék leleplezése
szervesen kiegészíti egymást. A szerepek
ragyogóan megírt szólamok, hálás
lehetőségeket tartogatnak a színésznek. És
a színészek láthatóan jól érzik magukat a
darabban. Bánsági Ildikó körül azonban,
aki Y-t, azaz X feleségét alakítja, különös
vibrálással telik meg a levegő, szavaiban
mintha furcsa fény-törés villódzna, benne
és körötte minden átalakul, formát
változtat: mintha szüntelenül egymásra
vetítené azt a két síkot, amiről az író
beszél. Őmagát a játékot is éli.

Látszólag nincs különösebb nyitja ennek
a metamorfózisnak. A darab elején
könnyed és pajzán jelenlét a Bán-ságié.
Az, hogy ez a könnyedség és pajzánság
kissé kesernyés, nem szúr mind-járt
szemet. Egyrészt, mert megszoktuk tőle,
hogy igazi színpadi pillanatait mindig
kissé „megemeli", mintha vala-miféle
filozofikus szint, többletet, „rá-



Y: Bánsági Ildikó

látást" keverne színészetébe, mint aki
mindig egy kicsit általánosít is, levonja a
tanulságot, ám minden didaktikusság
nélkül, sőt anélkül, hogy kikacsintana a
szerepből, anélkül, hogy ironizálna,
anélkül, hogy különösebb groteszk hang-
súlyokat keresne magának. S mégis, az
irónia és a groteszk színei-ízei ott vannak
minden Bánsági-percben, bár hang-
súlytalanul. Alighanem erőteljes ön-
ismereti ambíció rejlik e mögött. „Ilyenek
vagyunk." Mintha legegyszerűbb gesztusát
is átitatná ez a „bölcsesség". Ami persze
nem bölcsesség, csak maga is gesztus : a
szellem gesztusa, mellyel magához öleli a
játékot. Nem is történhet másképp,
egyedül ironikusan. De mindenféle
„elidegenítés" nélkül.

Talán nincs is másról szó, mint hogy
Bánsági Ildikó idegenkedik az „elidegení-
téstől" (nem egészen brechti értelmében
használva ezt a kifejezést), amire Csurka
idézett instrukciója utal. Idegenkedik attól
a kétneműségtől, amit a darab „két síkja",
a játék és az élet ilyetén szembeállítása
jelent. Nagyon is egy-nemű közeg az az Y,
akit ő életre kelt. S ebben az
egyneműségében kitűnő partnerre talál
Reviczky Gáborban, aki Z-ből a megírtnál
bonyolultabb és hasonlóan egynemű alakot
formái. Leg

alábbis abban a jelenetben, amikor egy-
másra találnak idealista lázadásukban.
Mert a szerelem számukra elsősorban
lázadás. Előlépnek az elsötétített másik
szobából, hunyorogva állnak a fényben.
Ebben a pillanatban nemcsak
dramaturgiailag rendeződnek át a párok,
de színészi eszközeiket tekintve is :
Bánsági és Reviczky „belül" vannak a
játékon, nekik már ez az életük. A másik
kettő itt néző marad. Történt bennük
valami, amire azok csak reflektálni tud-
nak. Esetleg szétzilálni ezt a furcsa idillt.

Bánsági alakításában az az igazán meg-
kapó, hogy e drámai pontról vissza-
pillantva, egyszerre világossá válik: első
perctől kezdve e metamorfózist élte a
darabban. Csurka is ismeri, tudatosan
bontja ki a kettősséget, ami a párok (át-
meneti) újrarendeződéséhez vezet. Bán-
sági Ildikó azonban animális igazságot
formál belőle. S ezen a „résen" olyan
életenergiák áradnak e sűrű, fojtott leve-
gőjű világba, melyek erősebbek időnél és
történelemnél. S így föltétlen erősebbek a
légszomjban szenvedő X-nél is, aki nem
találja ifjúsága forradalmas eszményeit a
világban.

Végvári, felöltőben

Aki kabátban jön be a színpadra, az
nyilvánvalóan épp úton van. Aki le se
teszi a kabátját, akár fennhangon bizony-
gathatja, hogy hosszasan marad, bizonyos,
hogy menni akar. Aki jószerivel egész este
a színen van, s nem veti le a fel-öltőjét, az
mi más lenne, mint maga a megtestesült
átmenetiség és zaklatottság. Ljubimov, aki
Szolnokon színre vitte Trifonov Cseréjét (az
előadással a SZÍNHÁZ 1979/II. számában
elemző kritika foglalkozott), pontosan
ismeri a színpadi jelképesség és
szimbólum-teremtés csínját-bínját. De
eszébe se jut, hogy két lábon járó
jelképeket faragjon színészeiből: a
Ljubimov-szimbólumoknak nincs is
értelmük, ha nem a természetes színpadi
létezésből sarjadnak ki. Végvári Tamás
pedig, aki a Cserének főszereplője és
narrátora, s aki egész este felöltőben van a
színpadon, a legjobb Ljubimov-színészek
közé tartozik.

Ha azt mondom, hogy a színpadon van,

ez pontatlan. Végvári nem tartózkodik a
színpadon, csak érkezik és indul, megáll,
visszafordul, visszaszól, átlép szereplőből
narrátorba vagy épp fordítva, csupa váltás,
csupa mozgás, csupa helycsere. Végvári
Tamás alakításában nem is az a
nagyszerű, hogy zökkenő-mentesen tud
„átjárni" szerep és narráció

Dmitrijev: Végvári Tamás
(lklády László felvételei)

közt, mert ez alapjában véve szakmai
biztonság kérdése, hanem az, hogy kitű-nő
érzékkel találja meg a szerep kényes
egyensúlyát. Ez a csupa nyüzsgés, csupa
sürgés-forgás, csupa nekibuzdulás Dmit-
rijev egy percre se válik hivalkodóbbá a
kelleténél - és egy percre se válik jelleg-
telenné. A szürke kisember valóban egész
este a színpadon van, s ez a jelenlét annál
értékesebb, mert Végvári, azaz Dmitrijev
a szerep szerint egyre szürkébb lesz, mert
egyre gyávább, s az ebben az alakításban
azt is jelenti: egyre szánalmasabb és
esendőbb.

De a színész nem keres felmentést az
alakított figurának. Az ilyesmi túlságosan
olcsó lenne, s ráadásul kicsorbítaná az
előadást. Inkább kidolgozza a belső
történetet, melyet Dmitrijev jár. Apró-
lékos, realista megfigyelésekkel. Minden
Végvári-mozdulat, minden hangsúly,
minden moduláció a hétköznapjainkból
ismerős. Az utcáról. Dmitrijev egész
egyszerűen egy járókelő. Ez a lehető leg-
közönségesebb tény, s Végvári nem is
keres benne szimbólumot. Csak épp fel-
öltőben van. Ennyi elég is. A magára
öltött kabátnak nem sok köze van ahhoz,
mikor lép be a színre, s mikor ki. Még
ahhoz se nagyon, ami szerep és narráció
egymásra játszását illeti. A felöltőnek in-



kább Dmitrijev szalmaláng-nekibuzdu-
lásaihoz van köze: a belső szétforgácsoló-
dáshoz. Az egyéniség széthullásához, ami
itt se nem „kozmikus", se nem „törté-
nelmi". Dmitrijev gyávaságában az a leg-
riasztóbb, hogy maradéktalanul kisszerű.
Ez az ő erkölcsi lejtője, melyen nem tud
megállni. A karrierizmus már rég „ki-
kapcsolta" őt a kozmoszból is, a törté-
nelemből is; az út, amit a darabban meg-
tesz, így torkol a teljes emberi elszürkülés
zsákutcájába.

Hogyan teszi Végvári Tamás a jelleg-
telenség, a lassú karaktervesztés rajzát
érdekessé? Hogyan vonzza figyelmünket
magára, miközben a figura, akit alakít,
egyre selejtesebbnek tűnik, egyre leple-
zetlenebbül érdektelennek ? Színész és
szerep azonosulását láthatjuk Végvári
Dmitrijevjében: a színész, anélkül, hogy
kívülről értelmezné, mindvégig analizálja
a figurát, s a figyelem, amit neki szentel,
egyúttal az elveszített lehetőségeket is
jelenti, a negatív lenyomat önmaga ellen-
tétét is kirajzolja. Ljubimovnak az egész
lakáscsere-bonyodalom az erkölcsi vá-
lasztás és vizsga miatt fontos, ebbe az el-
képzelésbe szervesen illeszkedik Végvári
lelki kórjelentése az (anti)hősről. De még
arra is képes, hogy tárgyiasítsa e belső
kórképet: így lesz a felöltő egy kicsit
Dmitrijev emberi talajvesztésének
szimbóluma. Mintegy mellékes szimbó-
lum, mint ahogy Ljubimovnál végül
minden jelkép mellékes. Akárcsak az
életben. De ha mégis szembeötlik, oda kell
figyelni rá. Végvári Dmitrijevjére is a
Cserében.

ÉZSIÁS ERZSÉBET

X: Szilágyi Tibor

X, a Deficit főhőse az a csurkai modell-
figura, amelyen pontosan tetten érhető egy
nemzedék sorsa, kiüresedése, kiútta-
lansága. A fényes szelek nemzedékének
tehetséges, jobb sorsra érdemes képvise-
lője. Gondolkodó szellemi lény, aki
nehezen tűri a 60-as évek konformizálódó,
kiüresedő életformáját, a hitek és
lehetőségek elapadását.

Ez az X Szilágyi Tibor nagyszerű
alakításában a Pesti Színház színpadán
modellfigura. A Horvai István rendezte
előadás úgy indul, hogy a 60-as évek
modern iparművészeti stílusában be-
rendezett lakásban X ül egy karosszék-
ben, és elmerülten gondolkozik. "Válo-
gatóbizottságként" tépelődik az est el-
töltésének lehetőségei között: evés, ivás,
szeretkezés, mozi, vendégség. Egy házas-
pár tökéletes jólétben - kétszoba össz-
komfort unalommal -- ez a Deficit ex-

pozíciója. Szilágyi enervált egykedvűség-
gel indítja a játékot, kielégült, tespedt,
unatkozó értelmiségi benyomását kelti.
Amikor megérkezik a baráti házaspár,
hogy együtt üssék agyon az időt, fel-
villanyozódik, fanyar és gyilkos humora
felsziporkázik.

Unaloműzésként kieszeli a feleség-
csere-játékot: mindkét férfi csábítsa el a
másik feleségét. X elhatározása nem ön-
célú és ötletszerű, nemcsak abból a kény-
szerből született, hogy elüsse üres estéjét
valamivel. Az elhatározás mélyebbről
fakadt, és szükségszerűen mélyre is hat.
(Bár Csurka jellemábrázolásának és Szi-
lágyi alakításának nagy leleménye, hogy
ezt a morbid ötletet viháncoló játékos-
sággal viszi végig.) Szilágyi akkor van
elemében, amikor a feleségcsere-akciót
megszervezi. Szellemes, elbűvölő, ellen-
állhatatlan, vérbeli játékmester. Mindig a
kellő pszichikai ráhatással dolgozik:
barátja ellenkezését erőszakkal győzi le,
W-t észérvekkel veszi le a lábáról, saját
feleségét pedig szentimentális trükkök-kel.
Kegyetlen játékát a másnapi ébredésért és
szembesülésért, a negatív történés tényéért
találja ki. De amikor X visszatér W-vel
saját otthonába, ahol a feleségét hagyta Z-
vel, s egyetlen szemvillanással mindketten
konstatál

ják a történteket, Szilágyi groteszk pózban
leül a földre a hálószobaajtóval szemben,
és rezignáltan bejelenti a deficitet. A csőd
teljes. Ő az, aki ebben a játékban mindent
elveszített. Már nem hőzöng, nem lázong,
nem szenved látványosan; üres,
kiábrándult és megcsömörlött, megdőlt az
általa önkényesen felállított tétel : hogy a
világ mesterséges izgalmakkal
fenntartható, hogy az élet pót-szerekkel
élhető, és a hajdani fényes eszméket a
konformizmus elleni lázadás pótolhatja.

Szilágyi Tibor egyik nagy jelenete az
előadás során az ítélkezés. Mint egy bírói
emelvényen úgy trónol a feltornyozott
párnák tömegén és elemében van. Ez már
megint játék, lehet szabadon bohóckodni,
komolytalankodni: üveget köt a nyakába
nyakkendőként, fejére húzza a csillár
buráját mintegy glória-ként, és így mond
ítéletet: az a közös büntetésük, hogy
minden úgy folytatódjék, mint eddig.
Aztán egyetlen hatalmas váltással kitör
rajta az őrjöngés: „Miért nem röhögtök a
pofámba?!"

Ennek a jelenetnek az íve is felvillantja
azt az összetettséget, amely Szilágyi Tibor
alakítását jellemzi. Szeszélyesen
változékony, végletesen szélsőséges. Ám
pontosan érzékelteti, hogy X számára a
játék póz és önvédelem. Ebben éli ki
felesleges és értelmes energiáit. Harsány,
harsogó, széles gesztusok, nagy lendület
jellemzik Szilágyi alakítását. Mindig ké-
szen áll valami trükkre, hősi pózra,
váratlan játékra. Különleges bohócszáma:
sírásainak széles skálája. Van XIX.
századi, XX. századi, mai konformista,
szürrealista, szocialista realista, európai,
néger, ázsiai é$ nagy magyar sírása. Ez
utóbbit adja elő a Csurka-hősöktől meg-
szokott hévvel és tartalommal. (Ilyen sírása
minden csurkai figurának van, ha nem is
mindig élnek vele!) Szilágyi alakítása attól
hiteles, hogy nála ezek a pózok
szándékoltan erőltetettek, túlzottak,
hamisan harsányak. Hiszen ez az X való-
jában elvetélt forradalmár.

A nagy lehetőségek hiánya: ettől szenved
minden csurkai hős. Ez deformálja X-et és
kényszeríti negatív lázadásra: értelmetlen,
öncélú játékra. („Ha már máshol nem
csinálhatunk forradalmat, csináljunk otthon
az ágyban!") Ez a hegedűtok szimbolikája,
amely végig-vonul a darab egészén és
megemeli a tragédia felé, a Ki lesz a bálanya ?
mélységéig. A hegedűtok először az
előadás első felében jelenik meg. Szilágyi
ellágyult és szentimentális, lírai és játékos
egy-


