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Napló színészekről

Malvolio filozófiája

Különös dolog történt az Amit akartok. -
azaz a Vízkereszt várszínházi elő-adásában,
melyet immár harmadik évadja tartanak
repertoáron, s melyben az el-múlt ősztől
Malvolio szerepét Reviczky Gábor vette
át. Nem is az egyetlen, nem is az első
szereplőváltozás ez az Amit akartokban,
nem is csupán azért érdemel figyelmet,
mert Reviczky ezúttal is remek figurát hoz
színpadra (hisz az eredeti előadásnak is
Malvolio volt az egyik erőssége). Sokkal
inkább azért, mert a Reviczky-féle
színészet, ez a különös gesztikuláció,
melynek megvan-nak a maga belső, rejtett
hangsúlyai (azaz olyan hangsúlyok,
melyek nem-csak a karaktert festik meg,
hanem valami mást is sejtetnek, valamit,
ami a színész egyéniségéből fakadó
gondolati többlet), új színnel,
mondhatnánk, új művészi aspektussal
gazdagítja a produkciót. Reviczky
Malvolióját nézve, érdekes módon, sok
minden indokolt-nak tetszik, amit
korábban inkább fel-színességnek, üres
teatralitásnak tartottunk az előadásban.

Iglódi rendezéséről annak idején már
megírták, hogy erénye az alakok pszi-
chológiai kidolgozásában rejlik, ami-nek
értékéből azonban nem keveset le-vesz a
szereplők „túlmozgatása". S valóban, a
várszínházi bemutatónak nem sikerült
szintézisbe hoznia a lélektani
kidolgozottságot azzal a beat-Shakespeare-
rel, melyet az Omega együttes muzsikájára
celebrálnak, azaz táncolnak el a színpadon.
Mert a produkció, mi-közben kissé a
beatmusicallel hozza mű-faji rokonságba a
Vízkeresztet, a komolyabb, s nem egyszer a
komorabb színeket hangsúlyozza a
vígjátékban, ám ezt még egy-egy
szerencsés színészi megoldás, jó ötlet
ellenére sem szerves egységként teszi,
inkább olyasféle kettős ambícióval,
melyből hol az egyik, hol a másik uralja a
színpadot. Pontosabban mindez így festett,
amíg Reviczky nem lépett az együttesbe.

Mi is hát ennek az alakításnak az igazi
érdekessége?

Malvolio filozófiája?
Tagadhatatlan, hogy Malvolio a leg-

rendhagyóbb s így a legkülönbözőbb mó

don értelmezett Shakespeare-figurák közé
tartozik. Csupa önáltatás és becsapás ez a
keserű vígjáték, de talán Malvolio
történetét illetően a leginkább az. Egyál-
talán: komikus vagy tragikus hős-e
Malvolio ? Nem rokonszenvesebb-e puri-
tanizmusa, mint a darabbeli két hercegi
udvar mesterkélt szerepjátszása? Ugyan-
akkor nem ütnek-e ki túlságosan is a
képmutatás foltjai túlhangsúlyozott pu-
ritanizmusán? Nem rejlik-e kicsinyes
önzés álszent komorsága mögött? A
színháztörténet, különösen a romantika
idejéből, egész sor méltóságteljes és
megható Malvolio-alakítást jegyzett fel;
de amennyire képtelenség könnyed,
bohózati karikatúrának értelmeznünk e
figurát, ugyanúgy disszonáns, Shakes-
peare reneszánsz életszemléletével és
kritikájával összeegyeztethetetlen fel-
fogás, ha elérzékenyülünk e kisszerű
hivatalnok megcsúfolásán. Jellemző mó-
don, a mai Vízkereszt-előadások épp a
tragikomikus kettősséget hangsúlyozzák
Malvolióban, amivel a korábbi századok,
különösen a romantikus Shakespeare-
értelmezés nem tudott megbirkózni.
Malvolio a mai kispolgár shakespeare-i
előképe, azok közé a „bolond bölcsek"
közé tartozik, akikről a darab-beli Bohóc,
a „bölcs bolond" előszeretettel élcelődik :
épp azáltal válik nevetségessé, hogy
miközben olcsó közhelyek bűvöletében él,
mindenkinél okosabbnak hiszi magát.

Ilyen Malvolio a Reviczky Gáboré is. S
lehet, ennyi elég is lenne a jó és

Malvolio: Reviczky Cl c r (Iklády László felv.)

hiteles színészi alakításhoz, Reviczky hoz
még valami mást is, amiért érdemes
odafigyelnünk rá. Ez a többlet pedig a
figura mozdulatvilágában rejlik. Reviczky
nemcsak eljátssza, de egyúttal
megmutatja Malvolio kisszerű esendősé-
gét vagy esendő kisszerűségét. De az
„eljátszás" és a „megmutatás" ezúttal
szerves egységet alkot: úgy nevetteti ki
velünk hősét, hogy közben összeszorul a
sajnálattól a torkunk. Ebben a csupa
mozgás előadásban Reviczky „koreográ-
fiája" filozofikus hangsúlyokat sejtet:
groteszk módon elnyújtott léptei, suta
karmozgása, összegabalyodó lábai, az,
ahogy kétszer is hasra vágódik kifűzött
cipőpertlijétől, ahogy a szó szoros ér-
telmében felhúzza az orrát stb. stb., nem
egyszerűen karikírozás, inkább színészi
értelmezés, művészi önkommentár: a
figura kívülről való megmutatása. S
ahogy ezt nézzük, felmerül bennünk a
kérdés : nem az hiányzott-e kezdettől a
várszínházi Amit akartokból, ami eb-ben
az alakításban oly nyilvánvalóan
kiegészíti egymást? A belülről lélek-
tanilag pontosan, már-már „meghatóan"
kidolgozott Malvolio „külső" leleplezése:
az a filozófia, ami a mozdulatokból
olvasható ki.

Strindberg ürügyén

Lehet, hogy Per Olov Enquist számára
egyszerűen csak ürügy a századforduló
svéd íróóriásának megidézése ahhoz, hogy
a „nemek háborújának" nagyon is mai
fejezetéről szólhasson? Vagy ellenkezőleg,
darabja valójában egy „apokrif"
Strindberg-dráma? Annyi bizonyos, hogy
A tribádok éjszakája nemcsak jól megírt
színdarab, hanem - a miskolciak
jóvoltából, kiknek előadása a fővárosban a
Játékszín repertoárjára is felkerült - a jelen
évad egyik legsikeresebb bemutatója. A
SZÍNHAZ januári számában elemző cikk
foglalkozott az elő-adással, s ezen belül
Blaskó Péter ragyogó Strindberg-
alakításával is; nem sok értelme volna
most Blaskó szerep-építését ismét
részletekbe menően fel-idézni, ahogy
színpadi Strindbergjével a hamis
életszerepek lelepleződésének kálváriáját
végigjáratja az önteltségtől a kudarcig, a
dühkitörésektől á megszégyenülésig, hisz
minderről volt már szó e hasábokon; ha
még egyszer mégis visszatérek Blaskó
Péter játékához, akkor inkább ürügyül
használom Strindbergjét, hogy néhány
vonással hozzá-járuljak színészi
profiljának megrajzolásához. Az alkalom
kínálja magát; Blaskó



Strinderg: Blaskó Péter (Jármay György felv.)

Péter, akiről immár közhely leírni, hogy az
elmúlt évek során jelentős színésszé érett,
alighanem eddigi pályájának legjobb
alakítását nyújtja A t r ibádok, é j - szakájában.

Blaskó Strindbergjét az első perctől az
utolsóig elhiszem és elfogadom, azaz meg
se kísért a gondolat, hogy a játék, mely a
színlap szerinti 899-ben folyik, de
valójában igencsak mai játék, anakro-
nisztikus lenne. Talán mert a négy sze-
replő közül ő él a legkevésbé a figura
megformálásának külső eszközeivel ? Ta-
lán, mert minden hangsúlya, mozdulata,
kézrezdülése, verítékes homloka fontos
szerepet játszik? Mindez igaz. S igaz az is,
hogy Blaskó, miközben elhiteti a mai
publikummal, hogy az a „törtenelmi"

Strindberget látja, ízig-vérig mai embert
hoz a színpadra. Az igazán izgalmas
kérdés épp itt rejlik: hogyan éri ezt el?
Nincs értelme különösebb trükk után
nyomoznunk: színész és néző olyan intim
közelségét feltételezi ez a játék, melyben
minden manír és minden „fogás" elárulja
magát - csak az hiteles, ami belülről jön és
aminek emberi fedezete van. Blaskó
alakításának nagyon egyszerű nyitja van:
rátapint arra, ami Enquist darabjában a
legértékesebb, a szenvedélyek belső
logikájára. Nem azzal foglalkozik hát,
hogy megfejtse, ki-elemezze a drámabeli
Strindberg lelki konfliktusainak
szövevényét, hanem az indulatok vonalát
követi, s ez a belső szenvedélyrajz
lehetővé teszi, hogy a maga
elementaritásában ragadja meg a figurát.
Es minden, amit így elmond, ter-
mészetszerűleg érvényes a nyolcvan
esztendővel ezelőtti drámai szituációra is,
holott nyilvánvalóan itt és most születik, s
mai nyelven szól.

Nem tudok szabadulni attól az érzéstől,
hogy Blaskó úgy játssza le a szenvedélyek
e partitúráját, akár a zenészek a

kottából megidézett zeneművet. Miközben
teljesen átadja magát Strindbergje belső
történetének, s ezt olyan intenzitással teszi,
hogy valósággal süt körötte a levegő,
mindvégig marad benne valami nehezen
meghatározható higgadtság, valami, amitől
a legeszeveszettebb és legféktelenebb
pillanataiban is érezni a kontrolláltságot;
érezni, hogy „csak" a színpadon szabadult
el a pokol, a színészben nem, neki még a
legtébolyultabb pillanatokban is megvan a
maga szeme, a maga „rálátása" a saját
tébolyára. Ez az, amit a színészi spontanei-
tás és fegyelem alkotó szimbiózisának
neveznék, ami művészi létfeltétele a
mélyről fakadó szenvedélyek felszabadí-
tásának: csak azt tárhatja fel előttünk,
aminek egyúttal ura is. Blaskó alakításá-
ban az a legmegnyerőbb, hogy meg-nyitva
a lélek mély és rejtett tartományait,
meglepően sokat mutatva meg abból, ami
csak ösztönösen és indulatilag ragadható
meg a figurában-önmagában, egyetlen
percre se engedi el ma-gát, nem hallgat a
rossz értelemben vett „ösztönösség"
csábítására, s így játéka mindvégig pontos
marad. Oly-annyira pontos, hogy akár
modellszerű-nek is nevezhetném. Vagyis
érzékletesen megrajzolja-megjeleníti egy
maga-tartás - akár Strindberg-
magatartásnak is mondhatnánk - modelljét.
S ez a „modellezés" különös értékekkel
ruházza fel játékát: ami elsőre a maga
természetességével kerít hatása alá (a
szenvedélyek belső rajza), az így más
szinten - mint-egy egzakt módon is -
hiteles lesz.

Íme egy intellektuális színész. De ez
megint csak közhely. Tehát inkább így
fogalmaznék: íme egy tudatos és minden
részletében aprólékosan kidolgozott
színészi alakítás, mely elsősorban mégis az
emberi indulatok elementaritásával és
hitelességével ragad meg.

Gróf Endrődy-Wittenburg paradoxona

A kaposvári Marica grófnő-előadás, mely a
„változat egy operettre" műfaji meg-
határozást viseli, többféleképp is paradox
színháznak nevezhető. Egyrészt, mert a
kaposváriak ezúttal is úgy kíván-nak
eleget tenni a nagyérdemű publikum kétes
értékű operettigényének, hogy egyúttal
meg is fricskázzák azt, másrészt
elsősorban nem úgy érik el céljukat, hogy
mai disszonanciákat kevernek a hajdani
operettbe, hanem hogy a Marica gró fnő
„elpestiesített" közismert változata helyett
visszatérnek az eredeti, Brammer-
Grünwald-féle bécsi-

Gróf Endrődy-Wittenburg Tasziló: Spindler Béla
(Fábián József felv.)

hez. Ráadásul ezt is oly módon teszik,
hogy beavatják a közönséget vállalkozá-
suk paradox jellegébe, hisz a színpadi
játék többször is elakad, s a színészek
hajba kapnak azon, hogy végül melyik
változatot adják elő. A legérdekesebb
paradoxont azonban a gróf Endrődy-
Wittenburg Taszilót alakító Spindler Béla
tartogatja számunkra, holott első
pillantásra úgy tűnik, az ő alakításában
nincs szó semmiféle áttételességről, amit
játszik, az „egy az egyben" operett.

Vagy mégsem? Annyi bizonyos, hogy
Spindler alakítása a lehető legtávolabb van
az operettparódiától. Ha viszont az
„operettes" jelzőn bárminemű teátrális
olcsóságot értünk (s ma már aligha titkol-
ható el e kifejezés pejoratív színezete), ak-
kor ez sem illik rá: egyetlen percre sem
engedi meg magának, hogy éljen a szerep
kínálta olcsó hatáskeltés lehetőségeivel.
Egyszerűen nincs rá szüksége. Már csak
azért sincs, mert olyan szakmai bizton-
sággal rendelkezik, ami sajnos, ritkaság-
nak számít a főiskoláról frissen kikerült
színészévjáratok soraiban. Nemcsak az
mondható el róla, hogy dikciója mindig
pontos, jól érthető és kifejező, hogy ha
táncol és énekel, annak mindig drámai
(azaz emberi) tartalma van, hogy
mozgáskultúrájával, akrobatikus felké-
szültségével azt tanúsítja, imponálóan ura
testének, de mindezen erények mögött
vagy ezek mélyén ott rejlik benne valami,
amit már sokkal nehezebb meg-határozni,
de ami a legnemesebb színészi értékek
közé tartozik: az a fölény, amit csak az
eszközeinek teljesen birtokában levő akton
engedhet meg magának.

Ennek a fölénynek ugyanis nem a
technikai csillogás a lényege. Talán jobb is
lenne, ha a „fölény" kifejezés helyett a
szereppel szembeni nagylelkűségről
beszélnék. A „külső" technika, bár-



milyen impozáns is, itt mellékessé válik; a
mozgásnál, táncnál, akrobatikánál stb.
fontosabb az, ami „belső" technikának
nevezhető: a találkozás a szereppel.
Spindler megteheti, hogy teljesen át-adja
magát az operettfigurának, abban a gróf
Endrődy-Wittenburg Taszilóban, akinek
bőrében a színre lép, semmi „operettes"
nincs. Spindler fölénye onnan ered, hogy
tisztában van azzal, Endrődy gróf
mindenképp kreatúra marad, s csak
annyiban él meg, amennyiben ő életre
kelti. Vagyis épp abból meríti az ihletet,
hogy tudja, papírmasé világ az, amibe
életet lehel. A színészi alakítás „lelke" az
a gesztus, amit teremtő altruizmusnak
mondhatnánk: minél inkább odaadja hús-
vér önmagát az operett álvalóságának,
minél inkább eltűnik a „technikai"

távolságtartás, és minél teljesebb lesz
azonossága a szereppel, annál nyilván-
valóbb lesz a színész teremtő egyénisége.
A kívülről tetszés szerint szaporítható
stiláris idézőjelek helyett ily módon az
alkotó gesztusban találja meg azt a mé-
lyebb és értékesebb idézőjelet, ami volta-
képp nem egyéb, mint archaizálás : el-
hiszi az operettet. De attól, hogy elhiszi,
mintegy rákényszerít bennünket arra,
hogy kívülről pillantsunk a játékra is,
magunkra is. Hisz be kell vallanunk,
hogy azért a legellágyultabb operettes
nosztalgiánkban sem vettük ennyire ko-
molyan az operettet.

Felvethető persze, hogy mindez nem
csúszik-e (vagy nem csúszhatna-e) át épp
az ellenkezőjébe, az „operettes" szín-ház
apoteózisába? S ha azt kell állítanunk,
hogy nem, akkor eljutunk a soha teljesen
ki nem elemezhető színészi ti-tokhoz: a
tehetséghez. Spindler Béla titka talán gróf
Endrődy-Wittenburgjának
paradoxonjában érhető tetten a legjobban;
e többrétű alakítás, miközben épp
egyneműségével ragad meg, előzékenyen
betessékel bennünket a Marica grófnő
bájfelhői közé, hogy aztán meg-
mosolyogjuk magunkat. Sőt, hogy meg-
borzongjunk tőle: abban a pillanatban,
hogy megérezzük a színészben a
„mágust", már maga az operett is, gróf
Endrődy-Wittenburg is puszta eszközzé
válik. Spindler úgy játszik, hogy elhiteti
velünk, a játék hatalmasabb az embernél,
s ez a borzongás még akkor is kísért,
mikor mágikus köréből már ki-kerültünk.

SZ. P.

Porszem a bárd alatt

Huszár László
Hochwálder Közvádlójában

Sokféle szörnyeteg van körülöttünk.
Magunk se, de tán ők se veszik észre,
hogy azok, amik. Mert hiszen a ször-
nyetegség lényegi megjelenéséhez vál-
ságkorszakokra, életveszélyesen kritikus
állapotokra van szükség. Ilyen korszak
volt a francia forradalomé, ahol tegnapi
bírák tetemére taposva ítélkeztek hol-
napi áldozatok, tisztaszemű hősök, per-
verz lelkű igazság bajnokai, arisztokraták
és térdnadrág nélküliek.

Egy esztendő alatt két alkalommal
láthattuk Fritz Hochwalder Ködvádló ját ,
amely a francia forradalom egyik jeles
alakjával ismertet meg bennünket, a
szörnyetegek egyik legszínesebbjével. A
pécsi - nagyszínpadra túlságosan kicsi -
előadásban Győry Emil mint Fouquier-
Tinville megkeseredett, gyomorbajos,
gonosz ember, akinek a rosszindulat, a
gyűlölködés soha el nem múló, mély,
keserű ráncokat szántott az arcára. A
Radnóti Színpadon Huszár László evilá-
gibb, alapjában jó szándékú hóhért ját-
szik.

Győry Emil torokszorító pillanata volt,
mikor Fouquier rádöbben, hogy csapdába
csalták, s a vadfogóalkalmatosságot saját
maga szerelte föl saját magának. A
közvádló villámsújtottan, fahasábként
zuhan végig a színpadon. A viselkedés, a
taktikázás, a civilizáció máza fölfeslett
ebben a mozdulatban a hidegen
számítgató közvádló arcán.

A fővárosi előadásból ez az elzuhanás
hiányzott, ez az egy pont volt követke-
zetlen. Huszár úgy fogadta saját halál-
hírét, mintha távoli gyászoló rokona
lenne önmagának. Mégis az ő szerepfor-
málása volt következetesebb, elhihetőbb.
Azok közé a színészek közé tartozik, akik
képesek elkerülni a színpadi fajba,
alfajba, fajtába sorolást. Lerázta magáról
a testalkatra figyelő skatulyákat, nem
játszik kedélyes Sancho Panzát vagy
rengő hasú Porthost. Az évekkel ezelőtti,
gyáván gonosz, „szaharba" hibbant, koz-
mikus Übü királytól hosszú volt az út a
párizsi forradalom közvádlójáig, de
megérte!

Szóljunk néhány szót erről az alakról és
magáról a darabról is. Fouquier-Tin-

ville - mint majd' minden figura a darab-
ban - olyan, hogy csak a váza adott, a
hitelesítés a színészre bízatik. Csalóka
dolog ez, hiszen Hochwálder a klasszikus
dramaturgia aprólékos követésével
látszólag tökéletes darabot termelt; csak a
színpadi lététől megfosztott szöveg elem-
zésekor jönnek elő a mű gyógyíthatatlan
sérülései, melyeket jól-rosszul fedhetnek
be egy-egy előadás ragtapaszai.

A Ködvádló először is olyan krimi, ahol
a szerző nem csupán a harmadik
felvonásbeli gyilkosság tettesét árulja el
az elsőben, de még a gyilkosság módját,
időrendjét is. Izgulnunk nincs miért:
Robespierre és a jakobinusok halottak, a
forradalmi terror vezérkarának egyet-len
túlélője a még hivatalban levő Fouquier
közvádló, a darab szerint a minden-kori
hatalom hóhérbárdja. A thermidori
ellenforradalom „vezérlő angyala", Mme
Tallien a terrortörvény megszüntetésén
fáradozik. A dráma szerint e törvény
segítségével, tisztességes per, meghallga-
tás, tanúk nélkül juttatott ezreket vér-
padra Fouquier. Tallienné azonban tudja,
hogy a törvény megszűnte előtt még el
kell pusztítania a közvádlót, aki egy
tisztességes, nyilvános pörben sok-féle
kellemetlen dolgot fecseghetne ki.

Azonban a közvádló önmagában a ter-
rortörvény. Tehát önmagának kell a
közvádlót halálra ítélnie. Mme Tallien
királycsele ez: „személyes" szívességként
kéri Fouquier-től, hogy ítéljen el egy
embert, akinek neve majd csak ítélethir-
detéskor derül ki.

Fouquier állandó túlélőnek hiszi ma-
gát, belemegy a játékba. A darab a to-
vábbiakban már csak a módszert mutatja
be: ahogy a kiszemelt vad bele-sétál az
általunk ismert csapdába.

Rokonszenvünk semmiképp sem lehet a
hóhéré. De Talliennek és felesé-gének
sem szurkolhatunk; hisz maga a közvádló
olvassa föl titkos dossziéjukból
múltjukat, thermidori kedéllyel:
„hullarablás, csalások - régi ügyek, nem
érdekesek". A thermidori fordulat ezen
vezéralakjai az előző „rezsim" vezetőinek
térdéig se érnek föl, mert ha akkor
folyvást véres volt is a Szajna, azok
legalább meggyőződésből cselekedtek. Itt
a rosszak meg a jók egyaránt rosszak,
önjellemzésükben mintha egy sematikus
filmben a szabotőr vallomását hallanánk.

A nézőt egyvalami kötheti le: az éle-
tért, illetve a győzelemért folyó hajsza és
az, hogy választ kap, miként lehet,


