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Claire Lannes két arca

Törőcsik Mari, ha meg is vált a szín-padtól
(remélhetőleg csak átmenetileg, hisz
nemrég arról nyilatkozott, hogy ősszel
ismét színre lép a Nemzeti Színházban),
nem vált meg a színjátszástól, ha
kevesebbet is, de látjuk filmen, képernyőn,
s ha látjuk, újra s újra a magyar színészet
élvonalában kell számon tar-tanunk. Annál
is inkább, mert néhány hónapja az
Oroszlánszáj című tévéjáték főszerepében
ismét bebizonyította, hogy kimeríthetetlen
színészi tartalékai van-nak, s hogy az
„alkotói szabadságot", melynek
szükségességéről néhány éve beszélt, a
lehető legnemesebb értelem-ben értette,
azaz a művészi megújulás számára nem
azt jelenti, hogy látványos külső
megoldásokkal akar újszerűnek hatni,
hanem hogy az elmélyülést, az
önelemzést, az autentikus jelenlét esz-
közeinek finomítását, pontosítását keresi.

Miről is van szó? Törőcsik Mari, ha
akarta, ha nem (inkább nem akarta), sztár
lett. S a közönség, mely elragadtatottan
lelkesedik kedvenc csillagaiért, könnyen
igazságtalan is lesz velük: sokkal
érzékenyebben reagál a rutinra, a
modorosságra, ha olyan színészről van
szó, akit jól ismer, akinek gesztusait,
hanglejtését, auráját megcsodálta és
megszerette, mint a szürkébb egyéniségek
üresjárataira. Törőcsikben az a csodálatos,
hogy miközben ugyanazt az önmagát
hozza, akit jól ismerünk, vagyis miközben
eszébe se jut, hogy azzal kápráztasson el,
hogy kibújt a bőréből, képes úgy
megújulni, hogy elementáris erővel
hasson, s arra kényszerít, hogy ismét
felfedezzük benne, amit már ismerünk, de
ami most újra lebilincselő evidenciaként
kerít hatalmába: érzékeny
megfigyelésekkel, életszerű hitelességgel
ható mikrorealizmusát, ami a kamera előtt
nemegyszer jobban érvényesül, mint a
színpadon.

De nem a régi Törőcsik-legendát aka-
rom feleleveníteni az Oroszlánszáj kap-
csán, mely éppen abban látta e kivételes
színésznő nagyszerűségét és egyszerűsé-
gét, hogy Törőcsik voltaképp a filmfel-
vevőgép előtt tanulta a színjátszás forté-
lyait, hogy a színészi mesterséget olyan

állapotban ismerte meg és sajátította el,
mikor közvetlenül az orra előtt egy
érzékeny gépezet mindent szalagra vesz és
olyan közelbe hoz a nézőhöz, mintha
összezárva, láthatatlanul egy szobában
volna vele, vagyis hogy ez a sajátos
Törőcsik-színészet a színpadon is
szerencsésen ötvözte a szerep „filmes"
aprólékos kidolgozását, a mikromimikát a
színpadi játék teátrális természetű kö-
vetelményeivel; bár ezt is tehetném, mert
az Oroszlánszáj erre is ékes példa lehetne,
ám van valami mostani alakításában, ami
ennél is érdekesebb. A „mesterszínésznő",
akit méltán nevezett így egyik kritikusa,
azúttal igazi szellemi kalandra invitál,
felfedező útra, hogy Claire Lannes
devianciájában, minden általános emberi
normára rácáfoló tébolyult tettében, a
mögötte húzódó emberi drámában, ebben
az álkrimiben, melyben a bűnügyi
izgalomnál fontosabb a lélektani
nyomozás, ne az extremitásra figyeljünk,
hanem hogy felfedezzük az emberi
természet „szabad szemmel" nehezen
észrevehető labirintusait.

Elmebeteg-e ez a Claire, amikor lát-
szólag teljesen indokolatlanul megöli
unokahúgát, a süketnéma Marie-Thérése-
t, aki háztartását vezeti, s tettének
motívumairól később se tud sokkal többet
mondani, mint hogy Marie-Thérése
„nagyon erős volt és mindig elégedett", s
hogy gyakran főzött mártásos húst,
márpedig „a mártásos hús nekem valami
iszonyatos dolog, iszonyatos". Az író,
Marguerite Duras nem hagy kétséget
afelől, hogy „klinikailag" Claire-t
elmebetegnek kell tartanunk, hisz
másképp felfoghatatlan nemcsak maga a
gyilkosság, hanem az a különös
„szertartásosság" is, mellyel a tetemet éj-
nek idején feldarabolja és a viorne-i
felüljáróról az áthaladó vonatok tetejére
hajigálja, kivéve a fejet, melyet rejté-
lyesen „eltemet" valahol, ám sosem árul-ja
el, h o l . . . Duras regénye azonban a
hatvanas évek végén íródott (annak
idején, azon frissiben meg is jelent ma-
gyarul), épp akkortájt, mikor nyugaton az
antipszichiátria hódító útjára indult az a
pszichiátriai-pszichológiai iskola, mely a
maga nemében Freud óta talán a
leghangosabb visszhangot váltotta ki,
szembehelyezkedve azzal a képpel, amit a
XIX. századi orvostudományi gondol-
kodás alakított ki az elmebajról: eredetileg
a skizofréniát elemezve, nem a szokásos
értelemben vett tünetegyüttes-
ről,,,hetegségről" beszélt, hanem egy bel

ső összefüggésekkel rendelkező, struktu-
rált „személyes tapasztalatról", hansú-
lyozva, hogy a skizofrén tapasztalat, mint
minden más emberi tapasztalat, 'ön-
magában hordja érvényességét, azaz
Megérthető és feldolgozható. Nem túl
lényeges, olvasott-e Duras
antipszichiátriai műveket, hiszen regénye
irodalmi alkotás, nem elmélet, hanem
életkép, s az antipszichiátriai szellemi
inspirációból azt tette magáévá, amiről ma
már elmond-ható, hogy az említett iskola
legmaradandóbb értékének bizonyult,
nevezetesen, hogy felhívta a figyelmet a
társa-dalmi normáktól eltérő, nem normá-
lisnak tartott cselekedetek szociális meg-
határozottságára.

S ez az a vonatkozás, amiben közel
másfél évtizeddel a regény megírása után
is kivételes színészi lehetőséget fedezhet
fel a Törőcsik formátumú mű-vész.
Számára Claire Lannes-ban nem az a
fontos, hogy devianciája mennyire kóros
vagy nem, azaz mennyire a figura egyéni
patológiájáról van szó és menynyire a
társadalom patológiájáról, hisz tisztában
van vele, hogy a kettő rend-szerint
összefügg, és igen ritka a „tiszta" eset.
„Tudja, hogy a gyilkosság nem hirtelen
jön? Nem bizony. Lassan közeledik, mint
a tank. És aztán megáll. Tessék. Itt van" -
mondja Claire a börtönben őt faggató
riporternek. Törőcsik tolmácsolásában ez
a kérdő hang-súllyal ejtett bizonyosság
különös töltést kap: itt értjük meg tisztán,
hogy történetet mond el. Nem egyszerűen
azt a történetet, mely az asszony fiatalkori
boldogságától, a cahors-i rendőrhöz fű-
ződő szerelmétől húsz-egynéhány év
boldogtalan, lefojtásokkal teli házasságon
át a gyilkossághoz vezetett, vagyis nem
egyszerűen a bomlási folyamatot akarja
éreztetni, ami az asszonyban vég-bement.
Maga a bomlási folyamat - mondjuk így: a
kór elhatalmasodása - csak az egyik pólus.
A másik: maga a tett. A gyilkosság, mely
„jó magasan lógott odafenn", majd „oda
esett le, ahol Viorne van, abba a házba,
annak a ház-nak a konyhájába", mintegy
mágnesként vonzza magához Claire-t: ő
ugyanis jó ideje tudta már, hogy „létezik
ez a gyilkosság, és hogy egy szál cérna
tartja Viorne fölött". Ez az igazi történet: a
tett, mely egyszerre kívül is van Claireen,
s amellyel Claire mégis azonos - ha
valamiben egyáltalán megtalálja azonos-
ságát, hát akkor épp ebben a „végső"
cselekedetben -, azaz Törőcsik itt hason-ló
úton jár, mint amerre Bergman



vitte színészeit immár klasszikusnak ne-
vezhető alkotásában, a Personában nem a
pszichológiai igazság érdekli, hanem
olyasmi, ami túl van a pszichológián,
legalábbis nem írható le lélektani folya-
matként: a személyiség megkettőződése itt
a világ kettősségének tükre. A világé,
mely idegen is, azonos is: az emberé, aki
lehet, hogy az elhatalmasodó elmekór, le-
het, hogy a környezet deformálódása
folytán -- itt most ez másodlagos kérdés -
szembe kényszerül nézni az idegenség-
azonosság eszkatologikusan felvetett kér-
désével.

Claire Lannes-nak Törőcsik megfor-
málásában két arca van. Mondhatnánk, az
első, amikor még „kívül van" a tettén,
noha elkövette már, a másik, amikor
nemcsak bevallja, de önkutató
kíváncsisággal boncolgatja is magát. Az
első fölényes és beavatott, többet tud
mindenkinél; a második megtört és
kiszolgáltatott: a tudás, amire a gyilkosság
által szert tett, eltörpül a mellett az új
rejtély mellett, amit saját tette nyitott meg
előtte. Minden, ami itt színészi technika,
ha virtuóz is (vagy épp azért, mert valóban
virtuóz), inkább csak utalás arra, ami nem
egykönnyen írható körül szavakkal, vagy
ha igen, túl nagy szavak kellenének hozzá.
Törőcsik Mari azonban egyszerű és
kézenfekvő titkokat mond el nekünk a
sorsának kiszolgáltatott emberről, akinek
bűne és szabadsága egy helyről ered.

Bors néni és a gyerekek

Hát ilyen gazdagok vagyunk ?! Óhatat-
lanul felszakad az emberből a kérdés,
amikor végre Dayka Margitot színpadon
látjuk. Igaz, „csak" az Egyetemi Színpadon
és „csak" egy gyermekszínházi
előadásban. De épp az, ahogy Dayka
Margit jelen van a Nemes Nagy Ágnes
meséiből és gyermek verseiből összeállí-
tott Bors néni című vasárnap délelőtti
produkcióban, bizonyítja a legékesebben,
mennyire indokolt az idézőjel a „csak"
körül, hisz a Dayka Margitéi ezúttal is a
legigazabb színészi pillanatok közé tar-
toznak. Csupán azt nem tehetjük macska-
körömbe, hogy végre, mert ez nagyon is
szó szerint értendő: elképesztő, milyen
mostohán tudunk bánni legragyogóbb
színészi tehetségeinkkel, csupán azért (?),
mert történetesen túllépték a nyug-
díjkorhatárt. Még szerencse, hogy időn-
ként akadnak olyan jó ösztönű, szín-házat
csinálni vágyó emberek (úgy látszik,
inkább a színházi élet peremvidékéről,
mint a „bennfentesek" közül),

mint Novák János, aki egy személyben
zeneszerzője, rendezője és előadóművé-
sze a Bors néninek, s aki meglátta
Daykában a költői fantázia szülte Bors
nénit, egyúttal lehetőséget teremtve e ki-
vételes és elbűvölő színészi egyéniség-
nek, hogy újra tanúságot tegyen magával
ragadó alkotói kedvéről, töretlen varázs-
latosságának erejéről, ritka természetes-
ségéről, örökifjú temperamentumáról. És
nem utolsósorban lehetőséget terem-tett
nekünk, nézőknek, hogy Dayka Margit
könnyed, szellemes, bensőséges
játékában gyönyörködjünk.
S ha már gyönyörködünk, elkerülhe-

tetlenül megfogalmazódik bennünk a
kérdés: mik a (rejtett) forrásai Davka
örökifjú temperamentumának, mitől cso-
dáljuk meg újra s újra varázslatosságát,
elbűvölő színészi személyiségét? Mitől
van az, hogy ha Dayka Margit belép a
színpadra, egyszerre szinte
kézzelfoghatóan sűrűbb lesz a levegő,
egyszerre úgy érezzük, igazi emberi
történés tanúi vagyunk, a meséből élet
lesz, azaz valóság. Ahogy persze minden
igaz költészet valóság: mindez művészi --
színpadi
hitelesség kérdése. Dayka színpadi je-

lenlététől mi sem áll távolabb, mint a
gügyögő, selypítő, a gyerekekhez „le-
ereszkedő" mesemondás. Épp ellenkező-
leg: az a bölcsesség Bors néni-alakítá-
sának forrása, mely partnerként tudja
megszólítani a gyerekeket, mely tudja, a
legifjabb publikum szemében minden
megjátszás, minden tettetés, minden szí-
nészkedő csalafintaság olcsó trükknek bi-
zonyulna és leleplezné magát. Tudja,
ezen a dobogón csak annak van hitele,
ami őszinte és nyílt, ami valóban szívből
jön, ami egyenes beszéd. Nem akar tehát
különösebb mutatványt produkálni,

nem akar elkápráztatni mesterségbeli
sziporkázásával, nem akar egyebet, mint
az életről beszélni, elárulni egy-két nyílt
titkot, amit valahol mélyen mindnyájan
tudunk, de amit mégsem árt fel-
szabadítani vagy inkább előszabadítani
ifjabb és idősebb nézőiből, mert hajla-
mosak vagyunk a szeretet és a jóindulat
magától értetődő igazságát elrejteni, el-
felejteni vagy legalábbis mesébe való-
nak elkönyvelni. És Dayka most, ha tet-
szik, ha nem, legalább másfél-két órára
rákényszerít, hogy naivak és tiszta szí-
vűek legyünk, hogy felfedezzük a mesé-
ben a mélyebb, szívünk szerint való va-
lóságot, hogy elfelejtsük okoskodásain-
kat és ravaszságunkat, amit másképp
felnőtt észjárásnak szoktunk nevezni,
mert az ő Bors nénije csak egy életet is-
mer: azt, ami kendőzetlenül igaz, azt,
amiről minden természetes emberi gesz-
tus vall, azt, amiben nincs tettetés, nincs
póz, nincs rossz teatralitás.

Igen, Dayka Margit olyan színész,
akitől a lehető legtávolabb áll a színész-
kedés. Talán nem is ismerte ezt a kísér-
tést, vagy hat valamikor ismerte, követ-
kezetesen és határozottan kiűzte magából
ezt az ördögöt. Nézem, ahogy lép, táncol,
énekel, ahogy ott van a színpadon, s
egyszerre úgy érzem, semmi ne-
hézségébe nem kerül, hogy megtalálja
ezt a természetes, emberi hitelességével
rabul ejtő Bors nénit, hisz mindig is,
„felnőtt" szerepeiben is ez volt, pontosan
tudta ezt, mindig könnyed volt, s épp
könnyedségében oly erős és hatásos, hogy
nem tudtuk levenni róla a szemünket.
Már-már azt mondanám, sokkal inkább
nyilvánvaló és leplezetlen, mély-ről jövő
emberségével kerít hatalmába, nem is
színészi mindentudásával; csak-

Claire Lannes: Törőcsik Mari (Lippai Ágnes felv.)



hogy a gyakorlott színházi szem azonnal
észreveszi, milyen pontos és fegyelmezett
színpadi művészt lát, olyat, aki egyetlen
elhibázott másodpercet, egyet-len
félresikerült gesztust se enged meg
magának, s akinek impozáns könnyedsé-
ge mögött alapos és biztos szakmai
felkészültség rejlik, de akinek, mint
minden nagy művésznek, a mesterség esz-
közeinek birtoklása a szó legjobb értel-
mében vett segédeszközt jelent: az emberi
feltárulkozás lehetőségét. S innen az a
technikai fölény színpadi jelenlétében,
ami valósággal szárnyakat ad a játék-nak:
varázslat ez, a színházi varázslat
legnemesebb fajtájából való.

Aki gyakran jár gyermekszínházi elő-
adásokra, aki odafigyel a gyermekszíné-
szekre és a gyermekszínházi előadásokon
nemegyszer spontán a színpadra hívott
gyerekek „színészetére", az jól tudja, hogy
jószerivel minden gyermekben ott a
természetes és hiteles színész, ott az a
romlatlan és őszinte játszótárs, akiről a
legnagyobb színészegyéniségek is több-
nyire csodálattal beszélnek. A Bors néni

előadásából se marad ki ez a „szembe-
sülés", s amikor Daykát ott látjuk a
gyermekek közt, nyilvánvalóvá lesz, mi-
től oly elbűvölő: magától értetődően
„veszi" és viszonozza a gyermekek im-
pulzusait, otthonosan mozog abban a
metanyelvben, amit gyermek-játszótársai
hoznak. S így lesz Bors nénije tiszta
(sallangmentes) színészetének egyik leg-
szebb, legmegkapóbb, emlékezetes pél-
dája.

Anya, aki hiányzik

Megvallom, sokáig úgy emlékeztem Bod-
nár Erika tíz esztendővel ezelőtti Nyi-
nájára a szolnoki színház ,)'irály-előadásá-
ból, hogy nehezen tudtam volna elkép-
zelni, szép, belső sugárzású, mély emberi-
drámai tartalmakat rejtő alakítását valaha
is felülmúlja. Annál is inkább, mert
sokáig úgy tűnt, ez az igen tehetséges
színésznő is hasonló csapdában vergődik,
mint nem egy pályatársa: felkerülve
vidékről Pestre, ahol mostohább
körülmények közt dolgozva, jelentős ala-
kításokkal hívta fel magára a figyelmet, a
fővárosban egyre több lesz a rutin, egyre
jobban kísérti a sablonosság
szerepformálásaiban. De az igazsághoz az
is hozzátartozik, hogy soha, legkevésbé
sikerült színpadi pillanataiban sem gya-
núsíthattuk azzal, hogy „elvesztette"

volna tehetségét, sőt mindannyiszor ta-
nújelét adta annak az alkotó küzdelem-
nek, az „anyaggal" - önmagával és a
szereppel - való birkózásnak, ami nélkül
nincs művészi újjászületés, nincs igazi
színészet. Az, amit a Nemzeti Színház
évadvégi, játékszínbeli bemutatóján, a
Halleluja előadásán látunk tőle, mégis
meglepetés. Nem egyszerűen a régi
Bodnár Erika „feltámadásának" lehetünk
szemtanúi, inkább azt mondanám, némi
túlzással, új színész született belőle.
Olyannak látjuk, amilyennek korábban
sosem: előbb épp eszközeinek
sokrétűségével, változatosságával, színes-
ségével kerít hatása alá, hogy később
másra is felnyissa a szemünket.

Kornis Mihály darabjának főhőse, a mai
harmincévesek jellegzetes képvi

selője, aki hosszan küszködik a felnőtté
válás számára megoldhatatlan problé-
májával, s aki az egész darabon át arra
vár, hogy apja, anyja megérkezzenek. Az
apa haza is érkezik, de semminemű
kapcsolatra sem képes .a fiával, az anya
viszont örökre hiány marad. Zsámbéki
Gábor rendezése az epizódszerepek sajá-
tos átértelmezésével húzza alá ezt a hi-
ányt: az apát alakító Sinkó Lászlóval
csakúgy, mint Bodnár Erikával eljátszat
egy sor figurát, akik többé-kevésbé ab-
szurd módon, bár drámailag korántsem
indokolatlanul kerülnek be és ki a szín-
padról; Bodnár Erikának tehát mintegy az
anya hiányát, a „negatív lenyomatot" kell
a játékba hoznia e nagyon eltérő, groteszk
módon sarkított alakok tiszavirág-életű kis
tragédiáival vagy inkább tragikomédiáival.
S ami színészetének mindjárt
szembeszökő, igen megnyerő vonása:
maradéktalanul odaadja magát a játéknak.
Nemcsak érti és eljátssza e szélsőségesen
sarkított karaktereket, ha-nem meg is éli
groteszk, nevetségesen esendő sorsukat.
Ez az odaadás pedig megfelelő színészi
nyelvet jelent, ha úgy tetszik, igen
karakteres stílust: eltalálja azt az abszurd
hangot, ami éppen nem a drámai
motiváltság ellentéte, hanem maga a dráma
- a felnőtté válni képtelen Lebovics
életének hol karikaturisztikusan
mulatságos, hol torokszorítóan szo-

Lebovics egyik felesége: Bodnár Erika (lklády
László felvételei)

Bors néni: Dayka Margit



fórum
morú tükörképe. S ha ez a tükörkép
sikerül, érzékelhetővé válik a negatív
lenyomat is, a hiány színészi megjelenítése
is, ami pedig nem könnyű és nem
látványos feladat: ez csak belülről jöhet és
csak kimondatlanul fogalmazódhat meg.

De van hálás és látványos oldala is
Bodnár Erika epizódsorozatának: előbb
ú g y kerül. a színpadra, mint Lebovics
»egyik babája", aki egyszerre szemérmes
szűzlány és harsány-közönséges kurva,
pontosan úgy, ahogy Lebovics is egyik
pillanatban még az iskolapadban szoron-
gó, nagyra nőtt kamasz, a másikban meg
fennhéjázó, nagyképű tisztviselő; majd
vénkisasszonyosan összeaszott, agresz-
szíven bőbeszédű, saját betegségéből-
bajából semerre kipillantani nem tudó
Demeternéként kerül Lebovicsék lepusz-
tult lakásába, amit SZTK.-rendelőnek néz,
hisz olyasféle ő, akinek lassan az egész
világ SZTK-rendelővé válik, s életének
egyetlen fényes perce az, amikor a
„főorvos úr" végre megvizsgálja (s amire,
természetesen, egész idő alatt hiába vár);
majd „Lebovics egyik feleségeként" látjuk
viszont, aki épp gyermeket vár, és akinek
a legszörnyűbb megaláztatást kell
elviselnie a férfitól, hisz az a szó szoros
értelmében kirúgja a remegő ajkú asszonyt
a lakásból. S bár hosszan méltathatnánk e
színészi váltások bravúrját, azt az
aprólékos kidolgozást, amivel mindhárom
figura elhihetővé lesz, a színpadi illúzió
pedig életszerűvé; mégis fontosabbnak
érzem azt, ami a mutatós színészi
figurateremtés „hátországa", azt a
drámaiságot, amitől az adott groteszk-
abszurd helyzet komikuma inkább csak
álarc, azt a belső feszültséget, ami épp oly
módon fogalmazódik meg, hogy a színész
minden szélsőség-nek odaadja magát:
vállalja a legképtelenebb önmagából
kifordulást is.

Azt hiszem, ez az igazi meglepetés
Bodnár Erika mostani játékában: hogy a
sokarcúság, a változatosság, a gazdagság
nem önmagáért való, noha jótáll
önmagáért. Ha nem látunk meg belőle
többet, mint ami a színészi technika, akkor
is vérbő komikának tartjuk. De ha
érzékenyebben azt is felfedezzük, ami
ennek mögöttese - a hiányzó anya
negatívját , akkor Bodnár Erika komi-
kumában megérezzük azt a szorongást,
ami a Lebovicsok alapélménye, s amiből
nem egyszer agresszivitás fakad : innen az
általa megformált szerencsétlen-
nevetséges nőalakok megrázó kiszolgál-
tatottsága.

KOLTAI TAMÁS

Az eltűnt stílus
nyomában

Évad utáni jegyzetek

A stílus dogmatikusai könnyen kimond-
ják: klasszikust klasszikusan, romantikust
romantikusan, modernet modernül ,
Csakhogy az irodalomtörténeti stílusok.
nem. azonosíthatók a különböző korok
színházi játékstílusával. Az utóbbi sokkal
romlékonyabb. Ha hangszalagról
meghallgatjuk Bajor Gizit az Ármány és

szerelem Lady Milford-szerepében
legalábbis komikusnak találjuk. Bajor
ettől nem lesz kisebb színésznő, viszont
elgondolkodhatunk azon, hogy a
színháztörténet mi-ért nem
konzerválhatja a stílusformákat. Ezért
tájékozatlanok, akik a történetiség
fogalmát mechanikusan alkalmazzák a
színházra, és a klasszikus műveket elmúlt
korok színházi konvenciói-. nak
megfelelően, egy amúgy is rekonst-
ruálhatatlan játékstílus törvényeinek vet-
nék alá. Csak a művek. maradnak válto-
zatlanok, előadási stílusuk változik. A
francia klasszicista színház a maga ké-
pére formálta az antik témákat, a XIX.
században romantikusan játszották
Shakespeare-t, a századelő színházi
avantgarde-ja az irodalommal szemben a
képzőművészeti látvány, a gesztusok, a
mozgás, az öntörvényű színpadi konstruk-
ció jogait kezdte hirdetni. .A történelmi
rekonstrukció bűvölete rövid, átmeneti
korszaknak bizonyult.

Visszatérve Bajor Gizi. példájához: ő
már a maga idején is kirívó jelenség-. nek
számított. Úgy tartották, hogy amit csinál,
az mástól elfogadhatatlan volna. Bajornak
kétségtelenül „stílusa volt" --lehet, hogy
ma modorosságnak mondanánk -, amit a
személyiség hitelesített. A stílus a
színházban (és nemcsak a színházban)
gyakran azonos a személyiséggel, Akinek
stílusa van, arra oda-figyelünk. Így
figyeltünk oda a „régi színházban" a
színész-sztárra, aki el-ütött az együttestől.
A mai. előadásoknak a rendező jóvoltából
van stílusuk. Ha van. Mert sok a szürke,
jellegtelen elő-adás. Másrészről akad épp
elég modoros előadás is, ami legtöbbször
a (tartalom nélküli) stílus látványos
eluralkodásából fakad.

Mindez így túl egyszerű volna. A stílus
tobzódásának lehet tartalmi oka,

mint ahogy a stílus háttérbe szorítása sem
föltétlenül elszürkítő tényező, A darab
stílusát „kijátszani" néha fölér egy
paródiával. Ám igaz a fenti tétel
ellenkezője is: a „stílustörés" diadalra
viheti a mű legmélyebb tartalmi igaz-
ságát.

A stílus klasszikus értelemben vett el-
tűnésének okai mindenekelőtt a modern
színház fölfogásában keresendők. A
színházművészet polarizálódása, a szín-
padi dramaturgia klasszikus szabályai-
nak fölbomlása tarthatatlanná tette az
úgynevezett Shakespeare- vagy Moliére-
stílus számonkérését. A történetiség--
tabut tudatosan ledöntő meiningenizmus
utáni. színházban a stílus megszüntetésé-
nek és újrateremtésének összefüggése az
eddigiektől eltérő formában vetődik föl.

Bohózat és "bohóc-zat"
Az Osztrigás Mici kecskeméti előadásán
furcsa jelenségnek lehetünk tanúi. Feydeau
„klasszikus bohózata", amelyet rémi joggal
tekintenek sokan a lonescotípusú abszurd
komédia elődjének (tudniillik a darabbeli
cselekmény képtelensége hasonlít az
abszurdoknál ábrázolt életviszonyok
képtelenségéhez), egy „realista"

előadásban valószínűleg rendkívül
mulatságosad, sőt ironikusan hatna. Na a
játék szereplői embert mivoltukban meg-
ragadhatók, akkor még a filozófiai. ab-
szurd paródiája is kiolvasható abból, hogy
nem tudnak úrrá lenni a mechanizmus --
értsd: a darabbeli kiszámított
cselekményszerkezet működésén. A vi-
szonyok képtelensége és a hozzájuk kötött
emberek ,,valódisága" drámai feszültséget
teremthet. Az előadást rendező Szőke
István azonban csaknem az abszurdumig
elrajzolta a figurákat, vásári bábokká,
egyetlen szenvedélyen pendülő
marionettekké változtatta őket. Ezáltal
elvesztettük irántuk korábbi érdeklődé-
sünket, amely abból fakadt, hogy tanúi
voltunk az emberi helyzetük fenntartásáért
folytatott groteszk küzdelmüknek. A
lényegen nem változtat, hogy Szőke
valószínűleg nem akart karikatúrát csinál-
ni a szereplőkből, csupán - a rá jellemző
rendezői módszerrel - érzelmi határ-
helyzetbe kívánta hozni őket, hogy kiél-
hessék a lelkük legmélyére rejtett szen-
vedélyeiket Vagyis nem tett rájuk
bohócmaszkot, éppen ellenkezőleg, va-
lósággal leásott a tudatalattijukba, Az
eredmény szempontjából mindegy - a
jelenség nem először figyelhető meg Szőke
rendezéséiben -, hogy ezek szerint


