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Pogány-Koltai színház

A kaposvári Varsói melódiáról

Nem játékstílus kérdése, hanem szív
kérdése ez." A legszívesebben mottóul
választanám ezt a mondatot, mely nem a
Varsói metódia, hanem egy esztendők-kel
ezelőtti másik kaposvári előadás,
Mesél a bécsi erdő dunaújvárosi közönség-
találkozóján hangzott el a rendező (Ascher
Tamás) részéről. A Mesél a bécsi erdő még
a „régi" kaposvári színház egyik
kiemelkedő produkciója volt, s az említett
ankét résztvevői olyasmit feszegettek
kérdéseikkel, amit abban az időben már-
már divat volt a színházi életünk
élvonalába került együttes egy-egy sikeres
bemutatója után feltenni: voltaképp mi is a
„kaposvári játék-stílus" titka? Mitől van,
hogy a sokféle tónust, színészi hangnemet
megütő, különféle egyéniségek mégis
közös nyel-vet beszélnek, egységes
játékstílusban szólalnak meg? Ascher
Tamás válasza alighanem a lényeget
fogalmazta meg; arra utalt, hogy az igazi
színpadi titok nem a szakmában
keresendő, hanem az emberben. Á stílus,
ha „külső" kombi-náció (akár a rendezőtől
ered, akár a színésztől), bármilyen mutatós
és impozáns, bármennyi tudás és szakmai
hozzáértés rejlik benne, önmagában még
érdektelen; a színpadon - s persze nemcsak
a színpadon, de talán itt mutatkozik ez
meg a legkönyörtelenebbül -- egyedül az
érdekes, aminek emberi tartalma van.
Azaz a stílus maga az ember. S a közös
színpadi nyelv nem a hasonló szakmai
fogásokat vagy rutint jelenti, hanem a
színészi létezés mélyebb tartományait,
melyeket nehezebb körülírni, de amelyek
mégis minden néző számára kézzel-
foghatóvá válnak egy-egy olyan előadás-
ban, melynek varázsa a „szívben" rejlik.
Igy a kaposvári stúdióban most - Babarczy
László rendezésében - szín-re vitt Varsói
melódiában is.

Pogány Judit és Koltai Róbert össze-
tartoznak. Az, hogy nemcsak a szín-padon,
hanem a magánéletben is, inkább csak
életrajzi adatként fontos, Nyilván szerepe
van ennek abban, hogy együtt lettek a
hetvenes évek kaposvári színházának
népszerű egyéniségei (már-már azt
mondanám, sztárjai, ha az a

bizonyos kaposvári játékstílus nem e ki-
fejezés használatát tette volna a leginkább
kétségessé), a Nemzeti Színház át-
szervezésekor együtt jöttek Pestre, a jelen
évadtól együtt tértek vissza Kaposvárra, s
érdekes módon, bár ez lehet közönséges
véletlen, mióta visszaszerződtek, csak
együtt láttuk őket színpadon. Előbb a
Marica grófnőben, majd A7 eltört korsóban,
végül a Varsói meló-diában, mely
kétszemélyes darab, megint csak nem
egészen ideillő szóval úgy is
nevezhetnénk, hogy jutalom-játék. De
mondjuk inkább így: igazi Pogány-Koltai
színház; egymásnak és egymásból élnek,
egymásból, egymás-nak kell mindent
megteremteniök.

Ami igazán érdekes ebben a Varsói
melódiában, az Pogány Judit és Koltai
Róbert színészi összetartozása. Ha visz-
szalapozzuk az elmúlt évtized színi-
kritikáit, vagy ha visszajátsszuk emlé-
kezetünkben korábbi alakításaikat, első
pillantásra nem is magától értetődő ez az
összetartozás. Sőt, akár szembe is
állíthatnánk őket, s volt is kritikus, aki - az
ördögök kapcsán - ezt tette. Ilyenkor
persze inkább a „külső" jegyekről, az
alkatról, a szakmai „hogyan"-ról, a
munkamódszerről van szó. Ha úgy tetszik,
a stílusról, a szó fel-színibb értelmében.
De ez sem lényegtelen. Á Varsói melódia
most jó alkalom nekik arra, hogy
megmutassák, össze-tartozásuknak
mennyire fontos eleme

a különbözőségük. Úgy tűnik, mindket-
ten a legesendőbb pillanatában érik tetten
a hőst, akit megjelenítenek, azon a
ponton, ahol az emberi mivoltában tel-
jesen lemeztelenedik, kiszolgáltatottá
válik. Ez a pillanat bármennyire is gro-
teszk (mert minden esendőség az),
mintegy kihívja, kiprovokálja a szerete-
tet. Előbb a színészből, majd a színész
által a nézőből. De ebben a szeretetben
nyoma sincs az érzelgősségnek. Nagyon
is „száraz

" szeretet ez, sokkal inkább
látás, mint elérzékenyülés, mond-
hatnánk, lelki technika a színpadi figura (a
megírt vagy megálmodott alak) meg-
értéséhez, elfogadásához. Á teljes ön-
átadáshoz. Pogány Juditnak ahhoz, hogy
megtalálja ezt a pontot a Varsói melódia
Helgájában, sarkított, szélsőséges lélek-
tani szituációra, drámai pillanatra van
szüksége. Koltai Róbert Viktor figuráját
inkább a groteszk felől közelíti meg. De a
Pogány-féle dráma épp sarkítottságából
eredően állandóan groteszkbe játszik át, s
a Koltai-féle groteszk, mely a hétköznapi
kisszerűségben minduntalan az örök
emberit csillantja meg, szív-szorító
dráma. Ez a kettősség azonban nem
csupán két színész különféle szakmai
módszere, hanem két különböző emberi
sors is. Helga az „ihletett", az „elhivatott",
a „művész", aki legintimebb pillanataiban
is kissé a rivalda fényében érzi és
érzékeli magát. Viktor, ha kedvét leli is
az élet által kínált szere-
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pek eljátszásában, ezt mindig „amatőr"
módon teszi, elügyetlenkedi a tündöklést, s
akkor tündököl, mikor nem akarja
túlszárnyalni önmagát. Á stílus, ami maga
az ember, a kaposvári Varsói melódiában
maga a darab is: két maga-tartás
konfliktusainak és egymást ki-egészítő
hullámzásainak története.

Ehhez Zorin darabja is némi módosu-
láson ment át. Á második világháború
utáni években Moszkvában énekesnőnek
tanuló lengyel lány és a borászati techno-
lógiával foglalkozó orosz fiú beteljesü-
letlenül maradó szerelme (hisz egy I947-
eS keltezésű rendelet megtiltotta, hogy
szovjet állampolgárok külföldiek-kel
házasságot kössenek) hamisítatlan
szentimentális történet, mely hatásos
színpadi jelenetekben szól a nagy érzések
fellobbanásáról és fájdalmas kihunyásáról.
A kényszerű elválás után tíz esztendővel
előbb Viktor vetődik el Varsóba egy
borászati delegáció tagjaként, majd újabb
tíz esztendő múltán Helga ad hang-
versenyt Moszkvában. S bár az író jól
ismeri a szerelmi viharok hinta-palintájá-
nak lélektanát, találó és hiteles helyze-
tekben tudja felvillantani az érzések mu-
landóságának és maradandóságának meg-
annyi életszerű paradoxonát, azt az
anakronizmust, ami a későbbi, véletlen-
szerű találkozásokban szükségszerűen el-
távolítja egymástól Helgát és Viktort, mai
szemmel olvasva az eredeti Varsói melódia
mégis túl patetikusnak tetszik. A mostani
kaposvári változatban nem is az a lényeges
módosulás, hogy Zorin hősei jelentősen
szűkszavúbbak lettek, hogy itt több bízatik
a színészi gesztusra és megjelenítő
képességre, s kevesebb a fellengzős
szavakra, mint az eredeti-ben, ennél
fontosabb, hogy az egész elő-adás
hangneme kevésbé teátrális, kevésbé
tragikus, inkább tragikomédiának
nevezhető, ám épp attól tud autentikusan
drámai lenni, hogy groteszk, hogy Helga
is, Viktor is a maga esendőségében kerül
közel hozzánk. Elfogadjuk és
megszeretjük, kortársainknak érezzük
őket, itt és most; a történelem, a felidézett
miliő mindehhez inkább csak kulissza,
alkalom két színésznek, hogy az emberi
sorsról valljanak.

Ha azt mondtam fentebb, a Varsói
melódia igazi Pogány-Koltai színház, ez azt
jelenti, többek közt arra jó nekik e darab,
hogy olyasmit mutassanak meg magukból,
ami eredendően a sajátjuk, színészetük
lényege. Az eredetileg próba-teremül
szolgáló kaposvári stúdió az ország
legparányibb színháztermei közé

tartozik, így a játéktér eleve „kényszer-
helyzetet" is teremt: a természetes emberi
gesztuson kívül itt más nem él meg. Nem
is tehettek egyebet, mint amit valószínűleg
egyébként is megtettek volna: le kellett
„fordítaniuk" a nagy érzések színházát
egyszerű hétköznapi történetre. Azaz nem
a nagybetűs érzelem, nem a szerelmi
romantika felől közelítik meg az embert,
hanem az emberből, az emberben, akiben
vágy és esendőség, szárnyalás és bukás,
érzelmi odaadás és ellaposodás együtt
van, felfedezik azt, ami a „szív kérdése",
ami színház is, élet is, szerep is, szerep
mögötti valóság is: a szerelmet, mely
teljességnek mutatja magát, mégis
tünékenynek bizonyul. z előadás egyik
legmegkapóbb jelenetében Helga sírva
bújik Viktorhoz, s arról be-szél, milyen
szörnyű, hogy a vágyak, melyek nagyok
és határtalanok, minduntalan korlátokba
ütköznek. A kaposvári Varsói melódiában
ezek a korlátok nem annyira a külső,
objektív nehézségeket jelentik, inkább
azokat a belső gátakat, amelyek magából
az emberi természetből fakadnak. S így
Helga és Viktor történetének érzelmi
gazdagsága a Pogány-Koltai színházban
épp „profanitásában" rejlik. Ebből születik
meg az a bensőséges színész-néző viszony
is, ami a legnemesebb színházi értékek
közé tartozik: személyes ismerősként
őrizzük meg magunkban őket.

E számunk szerzői.
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ISZLAI ZOLTÁN újságíró,
az Élet és Irodalom rovatvezetője
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Kállai Ferenc és Cserhalmi György
a IV. Henrikben

Két felismerhetetlen alak fekszik elöl a
színpad szélén, az utcai lefolyót jel-
képező rácstéglalap mellett. z előző
éjszaka mámorosító részegsége nyugodt-
tá, kiegyensúlyozottá teszi álmukat. Egyi-
kük hason fekszik, "kabátját" fejére húz-
va, a másik féloldalt - a közönségnek
háttal -, csak borzas szürkésfehér haját s
kopaszodó feje búbját lehet látni. Utóbbi
hangosan horkol, a megelégedett em-
berek kiegyensúlyozottságával. Horkolá-
sa nem direkt, tehát nem sértő, nem ne-
vetésre vadászó: természetes.

Társa a hirtelenébredők rugalmassá-
gával ugrik talpra, fel-alá járkál. Igyek-
szik összeragasztani a tegnapi eseménye-
ket, összegezni a történteket, miközben
konstatálja a másnapot. Csípőre teszi
kezét, amikor a horkolóra téved a
tekintete, majd felrugdossa az alvót.

Á másik - kettőjük közül az idősebb -
abbahagyja a horkolást, morog, majd
hirtelen felül. Á sokszor másnaposok és
mindig ráérők nyugalmával tekint körül,
homlokát összeráncolja, az előbbi álom
édes zamata még ott fénylik z ajkán. z
időn és térenkívüliségből most tér
magához, elsimítja borzas ha-ját,
ráhunyorog az előtte álló, nála jóval
mozgékonyabb fiatalemberre, s a sehova
sem sietők kíváncsiságával meg-kérdezi :
„Mennyi az idő, kölyök ?"

E két férfi, Harry herceg és Falstaff.
Harry, a trónörökös, aki a királyi udvar
etikettszerű, zárt és hideg világát meg-
unva, Falstaffhoz, az útonálló kompánia
vezéréhez, a cinikus, dorbézoló kövér
lovaghoz társult. Vas István Shakespeare-
tanulmányában így ír kettőjük
viszonyáról: „Amikor Falstaff »az
éjszaka rendjének lovagjai« és a »hold
kedvencei« kitüntető címével jellemzi
rablóbandájukat, válaszában Harry így
folytatja a szólamot: »mi holdemberek«
igenis vállalva tehát a züllött lovag-rend
közösségét. z egész első részből
nyilvánvaló, hogy érdekli őt ez a hold-
élet, sőt élvezettel veszi ki belőle a ré-
szét." A két férfi kapcsolatának ez a leg-
idillisztikusabb, legegyetértőbb jelenete,
a darab további részében ez az elválaszt-
hatatlannak tűnő barátság egyre inkább


