
vánul meg Peter adakozókedve is: az
ócska lötty helyébe két szelet húst, saját
vacsoráját adja a csavargónak.

„Csak beszél, de nem veszélyes." Lá-
zad, mert tudja, a Konyhán kívül, a meg-
élhetésen túl „van még valami".

A felnőtt

Ahogy követi a lányt, vagy ahogy az utat
porolja előtte, mintha legelső ösztönél-
ményeire emlékezne - ez mégis felnőtt
szenvedély. Ez a „megállapodás" élmé-
nye: már nem megszerezni, hanem meg-
tartani akar. És felrúgni minden köteléket
és körülményt, ami ebben megakadá-
lyozza - még a maga megsebzése árán is.

A végső nagy rombolás ennek az ér-
zésnek szól: földúlja a Konyhát, s ezzel
béklyói szimbólumát rombolja szét.

Amikor cigarettázva támaszkodik háttal
az asztalnak, hasonlít a harmincéves

színészre, aki akár kollégájának is mond-
hatná: „Tudod, mikor nem ember az em-
ber? Amikor szégyelli, hogy gyerek."

A színész újraéli szerepeit - a „szerep"-
nek itt szociálpszichológiai jelentése is
érdekes számunkra -, hogy meg-élhessük
egy személyiség teljességét. (Hiszen ez a
feladat: az ember húzza maga után
önmaga szánalmas-fönséges doku-
mentumát.)

Tulajdonképpen le kellene fényképez-
ni ezeket a letisztult mozzanatokat, hogy
végképp megmaradjanak; s az a néhány
nagyon jó tekintet is. (Melyek egyébként a
színész szerepértési pontjai lehetnek,
amikor az élet a szereppel „végre-sze-
mez".)

Talán érdemes lenne fotókkal meg-
örökíteni, de akkor is félő, hogy - akár
képek, akár szavak sora legyen is - jóval
kevesebb, mint az eleven élmény.

NÁNAY ISTVÁN

Karnyónétól Zinidáig

Sólyom Katalin szerepeiről

A Tettye XVI. századi romjaihoz cirkuszi
díszletek tapadnak, itt is, ott is BRI-QUET
CIRCUS feliratok - nem kétséges, a
manézs világa elevenedik meg a pécsi
Nyári Színház Leonyid Andrejev Aki a
pofonokat kapja című musicalbe-mutatóján.
De nehezen indul be az elő-adás.
Invenciótlan zenére lagymatagon, unottan
és ügyetlenül lejti nyitó táncát a kar, a
szereplők énekes-táncos bemutatkozása
görcsös igyekezet csupán, ám fel-tűnik a
tömegben egy fekete csizmás, fekete
háromnegyedes, testhez simuló kabátos nő
dús vörös hajzattal, kezében korbáccsal - s
egyszeriben feszültség teremtődik a
színpadon. Arca merev, kiismerhetetlen,
titokzatos és szomorúságot sugárzó,
mozgása, mint egy nemes vadé, még nem
tudunk semmit róla, csak sejtjük, hogy
oroszlánszelídítő, és érezzük, ő az úr
ebben a cirkuszban. Sólyom Katalin
játssza Zinidát, a cirkuszigazgató idomár
feleségét.

Andrejev darabja a cirkusz világában
játszódik, de nem cirkuszi történet. Az
öltözők mindennapjait eleveníti meg, a
minden környezetben egyaránt élő, ám a
művészek közegében felfokozottabban
kitárulkozó emberi viszonyokat boncol-
gatja, nem kevés misztikummal és szen-
timentalizmussal. A darab szokvány há-
romszögtörténetből tragikus négyszög-
történetté alakul át. Besano, a zsoké és
Consuella, a műlovarnő között szerelem
szövődik, de Besanót Zinida is szereti -
reménytelenül. Közéjük csöppen az is-
meretlen bohóc, Aki, ő szintén Consuella
bűvkörébe kerül, s iránta sem közömbös
Zinida. Tehát két nő, a mindenki által
szeretett Consuella és a reménytelenül
szerető Zinida mint pólusok között feszül
a drámai ív.

Bagossy László rendezésében a melo-
drámába forduló előadás kiérleletlen és
széteső, a szereposztásból adódóan az

erőviszonyok is felbomlanak. Az előadás
valódi, fájdalmasan groteszk alaphangja
csak Aki és Zinida jeleneteiben szólal
meg. Vallai Péter és Sólyom Katalin páros
jeleneteikben a sokrétű szituációk majd'
minden árnyalatát eljátsszák, ezek-nek a
jeleneteknek pregnáns ritmusa van,
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a szavak és az elhallgatások mögött fel-
sejlik a darab egyik lényeges eleme, a
titokzatosság, a dolgok, az érzelmek, az
emberi viszonyok kiismerhetetlensége,
ugyanakkor az érzelem nem válik érzel-
mességgé, sőt megkapja az oly szükséges
groteszk felhangokat is.

Ahogy Sólyom Katalin egy érzelmes
vallomást a jellegzetes sólyomkatis, mély-
ről indított, altból a magasabb regiszte-
rekbe csapó nevetéssel lezár, ahogy a
visszautasítások fölött érzett őszinte dü-
hében, elkeseredésében is van egy csipet-
nyi, a cirkuszi „szakmájából" adódó sze-
repjátszás, ahogy a kulcspillanatokban
egyszerre tudja kívülről és belülről meg-
mutatni a figuráját, az több, mint jeles
szerepmegoldás, az magába sűríti egy
groteszk látásmódú színész érzékenységét,
és felmutatja a darab megvalósításának
lehetséges stílusjegyeit.

Sólyom Katalin a groteszk iránt hal-
latlanul fogékony színésznő. Az elmúlt
évtizedek abszurd-abszurdoid-groteszk
hangvételű műveinek - ha egyáltalán a
különböző meggondolások miatt színre
kerültek - többnyire csak részben volt
sikerük, mert hiányzanak hozzájuk a
„nyelvet" jól ismerő színészek. Ennek a
stílusnak nincs nálunk színi hagyománya,
és erre nemigen készít fel a színi-oktatás
sem. Sólyom Katalin viszont első nagy
sikereit is ebben a stílusban aratta, színészi
alkata-tehetsége eleve ilyen indíttatású.

Emlékezzünk vissza a budapesti Uni-
versitas együttesbeli indulására, amikor
néhány év alatt tucatnyi jelentős szerepet
játszott, komikusat és drámait egyaránt,
például a Kékszakállú herceg várának Ju-
ditját, A gyilkosok éjszakájának Bebéjét, a
Cselédek Solange-át, Lorca Yermáját. Es a
legemlékezetesebbet, az 1965-ös Karnyóné
címszerepét, frenetikusan, s olyan, ma már
a színházi és a kulturális életben igencsak
„jegyzett" partnerek társaságában, mint
Fodor Tamás, Hetényi Pál, Jordán Tamás,
Halász Péter, Kristóf Tibor, Adamis Anna,
Csaplár Kati, Bőhm Edit, a rendező Ruszt
József, asszisztense Érdi Sándor. Termé-
szetesen élt mozgásban-beszédben-ének-
ben egyaránt a túlzó eszközökkel, s vég-
letesen komikus színekkel ábrázolta Kar-
nyónét, de a komolyan vett komikum
minduntalan átcsapott ellentettjébe, és a
színésznő magától értetődően mutatta meg
a figura tragikumát is. A két réteg
sohasem külön-külön jelent meg az ala-
kításban, hanem olyan egységben, amely-
nek kettőssége hordozta azt a bizonyos

groteszkséget, amely a szerep lényegét
adta.

Immáron egy évtizede Sólyom Katalin a
pécsi Nemzeti Színház tagja. Ott nemigen
építettek a színésznő groteszk iránti
érzékenységére. Sok kisebb-nagyobb és
többnyire jól megoldott karakterfeladat
mellett elsősorban a gyerek-darabok
főszerepeit játszotta éveken át. A
gyerekközönség rajongása ösztönözte
többek között arra, hogy önálló gyerek-
műsorokat is készítsen és úttörő vállal-
kozásként műfajt teremtsen. Műsorait -
Mesebál, Csipkefa, S z í n o r s z á g Csodák és
furcsaságok (ezekről a SZÍNHÁZ 1974/ 1

2., 1978/9. és 1979/10. számaiban már
beszámolt) - nemcsak a pécsiek, hanem az
ország minden részének kisiskolásai és
óvodásai is megismerték.

Bár ezek. a műsorok művészileg és pe-
dagógiailag is kitűnőek, egy színésznő
számára csak munkásságának egyik olda-
lát jelenthetik, a másik, a színpadi szere-
pekben kiteljesedő is elengedhetetlen. Ezt
a kiteljesedésélménvt kapta meg Sólyom
Katalin Szikora Jánossal való alkotó
együttműködése során. Először Kafka A
perében nyújtott egészen különleges
alakítást, majd Vian Birodalomépítők című
abszurdjában bizonyította: e műfajt neki
teremtették.

A perben viszonylag kis szerepe volt,
Lénit, az ügyvéd mindenesét játszotta,
hallatlanul összetetten. Már a megjelenése
is a figura ellentmondásosságát és kiis-
merhetetlenségét sugallta. A magasra fel

tornyozott frizura, a tiszta és takaros ru-
házat ellentétben állt a merev, görcsös
tartással, a bal keze hibájának - két ujja
között hártya feszült vállalásából és el-
rejtéséből adódó ambivalens magatartás-
sal. Közönséges és gyengéd, kéjvágyó és
frigid, segítőkész és az elesettekbe bele-
rúgó volt egyszerre és egyidejűleg ez a
Léni Sólyom Katalin alakításában, titok-
zatos, mint az a világ, amely a főhőst,
Jozef K.-t körülvette, mégis volt benne
valami esendően emberi.

A Birodalomépítőben viszont nemcsak
jelentős szerepe volt, ő az, aki egyedül be-
szélte tökéletesen azt a színházi nyelvet,
amit ez a mű megkíván. Az Anya szere-
pét játszotta, annak a polgári társadalmi
kövületnek az Apával közös képviselőjét,
amely fölött könyörtelenül átszáguld az
idő, amelyet összenyomnak az előadás
láthatatlan erői által mozgatott falak.
Sólyom Katalin Anyája maga a megtes-
tesült polgári korlátoltság és kisszerűség;
ez az anya - bármilyen világrengető ese-
mények zajlanak is körülötte -- csak a
család s nem utolsósorban a maga ké-
nyelmének megteremtésére, a megszo-
kott rend mégoly visszonylagos és redu-
kált fenntartására tud gondolni. Sólyom
mégsem akkor a legemlékezetesebb, ami-
kor lányával, férjével és Amáléval, a cse-
lédlánnyal kicsinyes céljait elérendő, pö-
röl. Három epizódja teremti meg igazán
azt a légkört, mely a darab sokrétűségé-
ből következik : a szomszéddal beszélget-
ve, a régi emlékek felidézésénél és utolsó
kiáltásakor.

Sólyom Katalin a Birodalomépitőkben (Koszta Gabriellával és Szivler Józseffel)



világszínház
Sólyom Katalin haja felcsavarva lok-

nikba, nyűtt slafrokban, merev derékkal,
felvetett fejjel, összecsücsörített ajkakkal a
szék szélén egyensúlyozva egy kis asz-
talkánál ül, szemben a szomszéddal, mel-
lette az Apa. Peregnek a társalgás elkop-
tatott kliséi, az Anya szemez a szomszéd-
dal, aki semmit nem vesz észre, heves
vágyat érez a férfi iránt, mindenáron fel
akarja magára hívni a figyelmét, de úgy,
hogy a konvenciók szellemében járjon el.
E kettős érzelem viharzik át rajta, ezek-kel
tusakodik, mígnem kimeredt szemmel,
székéről előrehajolva elveszti egyen-
súlyát, és a szomszéd lábai elé hull.
Minden apró mozdulat, minden rezzenés
pontosan megtervezett és kitűnően ki-
vitelezett, olyan, mint egy bonyolult ko-
reográfia vagy/és egy tökéletes bohóc-
tréfa.

Amikor viszont az Apa elmeséli fiatal-
ságukat, megismerkedésüket, esküvőjüket,
leányuk születését, Sólyom Katalin
balettruhában van és az Apa elbeszélését
táncmozdulatokkal kíséri. A tiráda befe-
jeztével az Apa és az Anya szédületes pas
de deux-t táncol. Sólyom tánca jól kivi-
telezett balettprodukció, ugyanakkor
minden mozdulat idézőjelbe is van téve.
Szivler József Apaként nehézkesen és
ügyetlenül téblábol körülötte, ezzel még
inkább hangsúlyos lesz annak a táncnak a
hamissága, amely lényegéből eredően
maga lenne a szépség - miként életük
kezdete is annak tűnt -, de ahogy ez most
megjelenik, ahogy a már korosodó embe-
rek ezt eltáncolják, az szánnivalóan ne-
vetséges, és a szituáció gyökeres hazugsá-
gáról árulkodik. Sólyom Katalin ezúttal is
halálosan komolyan valósítja meg a
harsányan komikus jelenetet, ez az ellen-
tét ad különös hangsúlyt és színt az alakí-
tásának.

Az utolsó színi megnyilvánulása egy
iszonyatos üvöltés. A Hang, mint any-
nyiszor, ismét megszólal, ezzel egyidejű-
leg a falak is megmozdulnak, szűkül a tér.
Az Anya még berohan az összezáró-dó
falak között az Apa nadrágjáért, de vissza
már nem tud jönni, a feje beszorul, s csak
egy kiáltásra futja erejéből. Ez a kiáltás
nem a figura eddigi jellemzéséből
következik, ez egyértelműen a helyzet
tragikumát felfogó ember végső meg-
nyilatkozása. Amit a többiek csak rész-ben
vagy egyáltalán nem tudtak megoldani, azt
Sólyom Katalin egymagában megtette: a
viani modell abszurditását és humanitását
egyidejűleg és totálisan ábrázolta.

HEGEDÜS GÉZA

Peter Hall Othellója

Az 1979/80-as színházi évadnak Lon-
donban alighanem a legirodalmibb -
színházi és dramaturgiai szakemberek
számára is, az olvasó emberek számára is
-, legnagyobb szenzációja az Othello
felújítása volt Peter Hall rendezésében. Az
idei év első felében került erre a sor, és jó
sorsom úgy hozta, hogy áprilisban éppen
Londonban lehettem, s minthogy ottani
enyéim idejében gondoskodtak jegyről -
amire nagyon is szükség volt, mert a nem
túlságosan nagy közönség számára épített
Olivier-színházban az ilyenféle
előadásokra jó előre kell gondoskodni -
április i4-én este ott ülhettem a nézőtéren.
Nem először voltam ebben a színházban,
amely az oly hosszú előkészítés után
végre megvalósult Angol Nemzeti
Színház (National Theatre) egyik terme,
de olyan terem, amely tud-tom és
tapasztalatom szerint ma a föld-kerekség
legjobb akusztikájú és optikájú színházi
nézőtere. Legutóbb Marlowe N a gy
Tamerlánját (Timburlain the Great) láttam
itt ugyancsak Peter Hall rendezésében, és
már akkor megerősödött bennem az az
objektíve szakmainak, szubjektíve a néző
esztétikai gyönyör-keltő képességének
mondható felismerés, hogy ez a Peter Hall
a mi esztendeinknek - világviszonylatban
- legalábbis az egyik legnagyobb színházi
rendezőmű-vésze. Vitatkozni azt lehet és
néha kell is vele, de ahogy ő értelmezi a
drámairodalom remekeit, azt legalábbis
mint az értelmezés egyik érvényes
lehetőségét okvetlenül tudomásul kell
venni. Láttam már jó néhány rendezését,
és ezek közt az utóbbi húsz évben több
Shakespeare-értelmezést is. Még olvastam
is egy-két írásbeli megjegyzését a shakes-
peare-i művek színpadi értelmezéséről, s
így alakult ki bennem az a tudat, hogy ez
a színházi rendező - a láttatás mű-vésze -
manapság a világ egyik legjobb
Shakespeare-szakértője, vagyis az iro-
dalmi értelmezés olyan tudósa, aki egyen-
rangú vitapartner irodalomtörténészek,
kultúrtörténészek és dramaturgiában ala-
posan felkészült kritikusok körében is.

No persze jól tudom, h o g y Peter I-lall
mögött már sok egyéb mellett 24 (igen:

huszonnégy!) eddigi Shakespeare-ren-
dezés áll. Ebből még az én nézői múl-
tamban is feledhetetlen élmény volt előbb
a Vízkereszt, majd A velencei kalmár
előadássá varázslása Stratfordban, illetve
az Aldwich Theatre-ben. Amikor a Ví z -
keresztet láttam az ő rendezésében, akkor
jöttem rá, hogy Shakespeare az angolok
számára nem csak az, ami nekünk Katona
József, hanem az is, ami nekünk Szigligeti
Ede. Peter Halltól tanultam meg, hogy a
Vízkereszt többek közt népszínmű is. El
tudom képzelni, hogy ha ő állítja
színpadra a Windsori v í g nőket, akkor ebből
a királydrámákhoz kapcsolódó víg-
játékból akár amolyan farce jellegű vásári
komédiát is lehet csinálni. Peter Hall
Vízkeresztjéből ki tudtam találni, milyen
is lehet az ő elképzelése szerint az a
shakespeare-i vígjáték, amely valójában
középkori gyökérzetű, egyszerre kritikai
és mégis burleszk jellegű blődlizés, mint
ahogy a shakespeare-i tragédia részben az
ókori tragédiákban, részben a romantikát
előlegező krónikairodalomban elő-
készített emberi dokumentum.

Nagyon jó példa és példázat volt szá-
momra Peter Hall A velencei ka lm á r - é r -
telmezése. Hiszen ez a mű - amely esz-
meileg is, sorrendben is közvetlenül meg-
előzi a Hamletet - vígjátéki kibontakozása
ellenére tragikus helyzetek sorozata,
tragikus lelki alkatok összeütközése és
lényegében jogtörténeti probléma-
megfogalmazás, amely az olvasó és a néző
számára megvilágítja, hogy a reneszánsz
ember milyen lelki válságok közepette élte
át azt a hite jogot, amely a feudális
gondolkozásban váltójogként, a j övőt
előkészítő polgári gondolkodásban
kereskedelmi jogként (a római jog klasz-
szikus kifejezésével a iu s strictum és a iu s
aequum szükségszerű történelmi konflik-
tusában) jelent meg. Peter Hallról azóta
tudom, hogy nemcsak nagy rendező, de
nagyon jó kultúrhistorikus is, amióta A
velencei kalmárában sem Antoniót, sem
Shylockot nem ábrázolta se negatívnak, se
pozitívnak, hanem mint két jogi ma-
gatartás egyenértékű képviselőjét mutatta
meg.

Peter Hall tehát nem volt ismeretlen a
számomra, amikor most az Olivier-
színházban szembekerültem Othellójával.
Es talán még arra is emlékszik, hogy na-
gyon sok évvel ezelőtt a Vízkereszt egyik
előadása után személyesen is leültünk
Shakespeare-ről beszélgetni, és kiderül-
vén, hogy angol fordításban olvasta A
velencei kalmárról írt tanulmányomat, a
kitűnő angol művésznő, Dorothy Tu-


