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„Equust adom néked"

Alan Strang: Gálffi László

Kosztolányi Dezső írta a színészről : „ha
képeslapokra kívánkozó cukros arca van,
és harangszerűen cseng a hangja, és
istenien áll combján a bricsesz, akkor
könnyen primadonnává aljasul, és meg-
veti az igazi művészek gyötrelmét".
Valóban, nem egy színész vérzett el, ön-
fegyelem híján, a jóképűség pályát mó-
dosító útján. Ám ha a sima arc, a hódító
külső elcsábíthat, milyen önfegyelmet
kíván egy túlságosan is karakterisztikus
megjelenés? A hórihorgas termet, a már-
már meggörnyedő hát-- csak hogy ne ma-
gasodjék ki a többiek közül; a nyakiglá-
bakra jellemző hosszú karok, amelyekkel
vajh' mit is lehet kezdeni; a fiatal, szinte
kamaszos arc. Mire predesztinálhatják
ezek a külső tulajdonságok a színészt?
Nem nehéz megtalálni alkatára a skatu-
lyát. Ez önmagában persze még nem jelen-
tené azt, hogy az ilyen külsővel megáldott
fiatal művész egy életre beszorul a váll-
vonogató nyeglék dobozába, és csak kí-
méletlen gyötrelmek árán bizonyíthatja
szerepről szerepre, hogy többre képes,
mint az alkatából egyenesen következ-
tethető fickó megformálására. Hacsak .. .
Hacsak nem olyan szerencsés a színész,
hogy már pályája kezdetén, néhány va-
lóban tehetségesen megformált szerep
után találkozik a nagy lehetőséggel. A
szereppel, amely feltételezi a jellegzetes
alkatot, ugyanakkor olyan színészegyé-
niséget, olyan jellemformálást, olyan
pszichológiai árnyaltságot kíván, s ezért
cserébe olyan kiugró és egyértelmű sikert
kínál, színész és szerep találkozásának
olyan nagyszerű pillanatát ígéri, amely
egy hosszú színészi pályán is ritkán
adódik.

Ilyen ritka találkozás jött létre az Equus

előadásán. Igy találkozott Alan Strang
szerepe a színésszel, Gálffi Lászlóval.

Alan Strang alakja, a fiú drámája ma-
gában hordja egy érzékeny, fantáziagaz-
dag kamaszfiú torzult személyiségfejlő-
désének leggyakrabban felismert motí-
vumait: a kispolgári család hazug egyik
oldalon vallásos, a másikon vakon ateista -
nevelését, a gyermekkori lelki sérülést, az
érzelmi elfojtások sorozatát,

s végül a szerencsétlenül sikerült első
nemi élményt. Gálffi László kivételes
tehetséggel jeleníti meg ezt a képzelgé-
seivel, kudarcaival magára maradt Alan
Stranget. Nem kísérletezik valamiféle
látványos őrület ábrázolásával, megérti, s
eszerint él a színpadon: ez a fiatalember
nem tartozik az őrültek, az elmebetegek
sorába. Szörnyű tettét azért követte el,
hogy kiszabaduljon a világ - az általa
ismert szűk világ - zsarnoki szorításából.

Amint a reflektor először rávilágít,
szemközt áll Vasgyúróval, a lóval, ösz-
szeborulnak, szinte egymáshoz simul-nak.
Keze a ló fejét simogatja. E néma
pillanatban Gálffi alakja csupa gyöngéd-
ség, szeretet. Összetartozik Vasgyúróval.
Mindez egyetlen villanás. Amikor újra
látjuk, Alan már Dysart, a pszichiáter előtt
áll, szótlanul, összeszorított fogakkal,
makacsul fölvetett fejjel. Aztán egyszerre
csak, mintha ez lenne a világ
legtermészetesebb dolga, reklámrigmu-
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sokat kezd szavalni. Ütemesen, egyre
hangosabban és egyre több ellenséges-
séggel a hangjában. Még nem tudni, mit
leplez, milyen szorongást, félelmet ezzel a
kihívó hetykeséggel, de Gálffi úgy pörgeti
a kis verseket egyre följebb, följebb, hogy
éreznünk kell, valami nagy sértettség
kíméletlen büszkesége rejtőzik mögöttük.
A pszichiátert tágra nyílt szemmel,
mereven figyeli - és tekintetéből
kiolvasható : megértette, ez az ember tenni
fog érte valamit, mert más, mint a többiek,
akiket eddigi élete során megismert.

Alan furcsa játékot eszel ki: válaszol
Dysart kérdéseire, ha a pszichiáter is felel
az övéire. Keményen koppannak a
kérdések, de a fiú gúnyosan kuncogva
megpróbálja megkerülni az őszinte fele-
leteket. S amikor Dysart látszólag meg-
unja a játékot, Gálffi Alanje egy darabig
csalódottan toporog, majd vadul, ökölbe
szorított kézzel támad a másikra, s csak
mozgással, apró, ügyetlen, néha
ügyefogyott, olykor erőt rejtő mozdu-
latokkal eljátssza a kamasz megdöbbené-
sét és haragját, amikor rájön: valójában ő
akar beszélni, neki fontos, hogy végre
elmondhassa történetét. Ahogy kicsit
mogorván, kicsit félszegen belekezd a régi
mesébe, már csak az a fontos számára,
hogy végre meghallgassák. Gálffi László
feloldódott, derűs mosolya megéli a
homokvárat építő kisfiú történetét, aki
félénken, áhítattal nézi a fiatal lovast és
lovát, aki féltő szeretettel simogatja meg a
lovat, s boldogan kapaszkodik föl a lovas
nyakába. Talán ez Alan életének egyetlen
fölszabadult mozzanata. Gálffi Alanje,
miután elmesélte lovaskaland-ját, újra
megmerevedik, már megint nem néz a
pszichiáter szemébe, és úgy veszi el a
fölajánlott magnetofont, hogy szinte
kikapva Dysart kezéből, ki is rohan a
játéktérből.

Gálffi László pontosan találja meg az
utat, ahogy érzékeltetni tudja a diadal-
masságtól a bűntudatig eljutó gyerek
érzelmeit, ahogyan magára veszi Equus
kínjait, ahogy ostorozza magát, és ahogy a
fölfedezéstől való rémületben abba-hagyja
Equus imádását. Arcán furcsa zavart derű
árad szét, amikor eljátssza a boldogságot:
lovak közelébe kerülhet, s ezzel beteljesül
minden vágya, bejut az istállóba.
Elbűvölve figyeli a lányt. Először
bizonytalanul, majd egyre bátrabban és
egyre nagyobb csodálattal utánozza
mozdulatait, s amint magára marad,
szerelmes áhítattal simogatja Vas-gyúrót.

De ahogy magához tér az átélt emlé-
kekből, újra támad: dühödten, föl s alá
rohangálva próbálja faggatni a pszichiá-
tert. Kirobbanó haragja mintha csak pa-
lástolni akarná az őszinteséget, hogy kiadta
magát. Erőszakosan faggatja az orvost,
mintha nyugalma, hite függne a vála-
szoktól.

Gálffi László úgy játssza el az Equus-
szertartást, hogy mozdulataiban, tekin-
tetében benne van Alan minden gyöt-
relme, fájdalma, kétségbeesése, ugyan-
akkor a szertartás ünnepélyes áhítata a hit
bűvölete.

Ahogy a közlési vágy elhatalmasodik a
fiún, egyre izgatottabb, egyre sürgetőbb
lesz. A színész gesztusai fölgyorsulnak,
hangja türelmetlen. Alan kínlódik, de ez a
kín már közelebb visz az igazság
kiteljesedéséhez, s vele együtt a
fölszabaduláshoz. Sürgeti az orvost, és
érezzük: tudja már, hogy meg kell sza-
badulnia a tehertől, be kell avatnia a
pszichiátert történetébe. Alan levert, té-
továzik, de mégis ott áll Dysart előtt az
igazságszérumra várva. Aztán újra ját-
szani kezd: megelevenedik suta, tapo-
gatózó együttléte Jill-lel, megalázó ta-
lálkozása apjával a pornómoziban, s aztán
az őrült rohanás az istállóba a lánnyal,
csúfos kudarca, az őrjöngő düh, a
hisztérikus üvöltés és a föltámadó
bűntudat.

Ezekben az utolsó jelenetekben derül ki
igazán, hogy a színész mennyire ura
mozgásának, hogyan használ fel minden
gesztust, minden lépést, minden moz-
dulatot Alan Strang pontos ábrázolásához.
Miközben valóban úgy tűnik, mestere a
színjátszás külső kellékeivel való
játéknak, úgy tud a tehetetlenség, a
magány arcával nézni, hogy az már túl
van az egyszerű arcjáték külsődleges esz-
közén. Nemcsak egy pillantás, nemcsak
egy színész tekintete. Több annál, a figura
lényéből áradó ijesztő titokzatosság.
Gálffi lépésről lépésre vezet el idáig, ha
játékát figyeljük, megértjük, Alan Stran-
get a félelem víziója, a lázálom, a titok-
zatosság mítosza kergeti őrült kalandokba.
Miközben a színész arcán különös mosoly
dereng, félelem torzítja el. Mindentől fél,
emberektől, érzésektől, érzelmektől - fut
az emberi világ elől, a lovak világába
menekül. A döbbenet tekintetével néz,
figyel. Gálffi László úgy éli meg Alan
Strang fékevesztett, őrjöngésbe torkolló
magatartását, ahogy az csak színész és
szerep kivételes találkozásában teljesedhet
ki.

PÁLYI ANDRÁS

Mephisto
a Nap Színházában

Ariane Mnouchkine új előadása

A Théâtre du Soleil nemcsak a francia
szellemi élet egyik mindig vitát, érdek-
lődést keltő, művészi rangot jelentő
színházi műhelye, mely a Párizs melletti
Cartoucherie-ban, egy hatalmas hangárban
tartja előadásait, hanem világszín-házi
mércével mérve is a legjobbak közé
tartozik: Mnouchkine nagy előadásai
olyan színházat teremtettek, melyekre
méltán illik a népszínház kifejezés, hisz
kitágította a nézőteret (hangárban és
cirkuszi sátorban szeret játszani), és ki-
tágította a színpadot, előadásai a történe-
lemről szólnak. A magyar sajtóban is több
beszámolót olvashattunk a Nap
Színházáról, moziban láthattuk az 1789
filmfelvételét, nem kell tehát bemutat-
nunk. Ariane Mnouchkine új előadása
mégis meglepetés, úgy tűnik, a Nap Szín-
háza a megújulás lehetőségét keresi. A
Mephisto Klaus Mann regényéből készült
(mely magyar fordításban nem jelent
meg), s bár maga a mű többé-kevésbé
kulcsregény a harmincas évek Né-
metországáról, ami később különféle jogi
bonyodalmakat okozott az írónak, de ez a
Mnouchkine-előadás szempontjából
kevéssé érdekes, mert a Théâtre du Soleil
ürügynek használja a regény-beli
történetet, ami kiderül az előadás
alcíméből: Egy karrier regénye Klaus Mann
nyomán (Le roman d'une carrriére d'aprés
Klaus Mann). Egy német színész karrierje
a Harmadik Birodalomban, egy színészé,
aki a nagy ambíció és a nagy gyengeség
között hányódik, s aki-nek a művészi
sikerek a lassú morális hanyatlást hozzák:
jó alkalom ez Mnouchkine-nak, hogy
egyén és közösség történelmi
felelősségén, a politikai aktivitás
természetén tűnődjék. Mégis meg-lepően
hat, hogy a Nap Színháza, mely az utóbbi
években inkább a történelem-könyvek
lapjairól és az együttes improvizációs
fantáziájából „írta" előadásait, most
regénydramatizálással jelentkezik.

A hangár, a játéktér rendhagyósága
ismerősnek tetszik. A jobb oldali fal-
felületet hatalmas freskók borítják. Az
első: győzelmi jelenet - a német hódítás, a
hősök erejének és bátorságának apo-


