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Thersites Leicával

Beszélgetés Jeney Istvánnal

„Védőszínei" olyan közismertek, hogy
szinte lelkifurdalásom van, míg elősoro-
lom őket: vézna, törékeny, kisgyerekes
termet, védtelenkék szemek vastag üvegű
ókuláré mögött, rövidre nyírt, őszbe
vegyülő hajzat - egyáltalán: valami
védtelen elesettség. S hozzá az a
másodlagos zengés nélküli, éles hangú
beszédtípus! A védtelenség, és ugyanak-
kor a győzedelmes, sarokba szorított
pimaszság vegyüléke. Gyerekes kappan-
hang vagy éles dárda, a helyzettől füg-
gően. Mondják, direkt csinálja: színpadi
helyzetekben oktávnyival magasabbra
emelkedik a hangja. Nem tudom .. .

Pályára lépése óta véleményre, döntés-
re késztető figura. Rajonganak érte fenn-
tartás nélkül, másokat viszont irritál. Előre
megmondom, értelemszerűen nem az
utóbbiak közé tartozom. Várakozásaimat,
várakozásainkat Jeney István az elmúlt
évadban mindenki számára elfogadhatóan
igazolta is. Pinter Születésnapjában
Goldberg, a szelídebbik gyilkos. A Troilus
és Cressidában egészen új Thersites. A
Három testőrben pedig D'Artagnan,
abszolút főszerep. Három embert próbáló
alakítás, amelyből voltaképp tán kettő is
elég lenne a bizonyításhoz.

A könnyebbik utat választva néhány
megfelelően kikeresett jelzővel, ellesett
színpadi pillanattal jellemezhetném ezt a
három szerepet, s már kész is lennénk a
portréval. Válasszuk azonban a bonyo-
lultabbik utat, lévén hogy Jeney nem
hétköznapi színész, s sokkal többet tud-
hatunk meg kivallatásával a szerepről,
mint amennyit az újságíró döcögő sza-
vakkal elmondhatna.

 Pályádon végigkísérnek az idős szerepek.

Még szinte az első időből a Csillag a máglyán
inkvizítora, most Thersites, Goldberg.
 Szeretek alkatilag extrém dolgokat

játszani. A legdurvább dologba is bele-
megyek, ha annak hitele, csengése lesz a
színpadon. Ez a Goldberg például öt-
venéves ember. Külsőleg nem tudok hozzá
alakulni, annál inkább sem, mert
karnyújtásnyi közelségben játszunk a kö-
zönséghez. Ugyanolyan ez, mint A játszma
végében volt. Még a lélegzetre is vigyázni
kell. Átizzott, forró előadás.

Volt rá egy egész nyarunk, s végül olyan
állapotba jutottunk, hogy megnyitottuk
magunkat: lássuk, mit tudunk, a darab, a
partnerek, a rendező hadd csinálja, ami-re
képes. Camus azt mondja: a tökéletesen
szabad ember illúzió - kivéve a színészt.
És ez így van! A magam részéről
ötvenéves, gonosz, végtelenül gonosz
emberként létezem a színpadon minden
Születésnap-előadásban.
 Ez a Goldberg nekem valahogy olyan,

mint egy kamionsofőr váltótársa. Üldögél a
másik ülésen, vakaródzik, kávét főz, netán
büdös a lába. Vár az alkalomra, amikor majd
ő vezethet, s közben ostobaságokat fecseg. Jó-
ságosan, még atyáskodva is .. .

- Mindez a csöndes humanizmus ál-
arcában létező szadizmus. Végtelenül
kegyetlen, s ezt élvezi is.

- Még most is átforrósodik a hangod. Sze-
reted Goldberget?

- Olyan élmény játszani, mint ami-kor
az ember belenéz az elektromikroszkópba,
és látja a saját vérét. Persze nem a
fluidumot, hanem azt a sok apró mi-
csodát, vértestet, sejtet. Ilyen darabos
vacak, ami zörög bennem!? Ha elutasítjuk
is Goldberget, mindannyiunkban benne
van. Néha elgondolkodom: lehet, hogy én
is ilyen gonosz vagyok .. . Talán csak nem
ilyen szervezetten.
 Thersites, akiről egyértelműen tudjuk,

hogy ,,mocskosszájú", szintén gonosz? A te
meg fogalmazásodban olyan sisteregve gyűlöl
mindenkit, aki csak a színpadra lép, hogy az
már önmagában élmény. Viszont ellen-tétben
más alakításokkal, nem gyáva. Egyszerűen
olyan gyönge, hogy pilleként sodródik ide-oda a
háborús góliátok leheletétől. De azért
hulltában is üvölt, káromol, mocskolódik. Nem
öngyilkos dolog ez ?

- Thersites az egész darabban a leg-
magányosabb. Ha megfigyelted, senkihez
sem beszél. Hozzá szólnak, megszólítják,
ő pedig valami hosszú, átkozódó
tirádában válaszol. Amikor fölkészültem a
szerepre, szokás szerint bejártam az
antikváriumokat, keresgéltem a darab régi
fordításait, más felfogású magyarításait.
Az egyik ilyen múlt század végi
kiadásban Thersites „idétlen görög bo-
hócz"-nak említtetik. A köztudatba át-
ment „mocskosszájú göröggel" szemben
azt hiszem, az előbbi meghatározás áll
közelebb a valósághoz. Mocskosszájú,
mocskosszájú, de nem ez a lényeg, ha-
nem hogy a többiek szemében bohóc és
idétlen. Úgy okoskodtam, hogy ez a
Thersites okos ember, mindenkinél több
esze van, s éppen az a tragikai vétsége,
hogy a hülye ezt még el is újságolja!

Egyre egyértelműbb a darab során, hogy
nem csinálhatja a végletekig, hogy egy-
szer majd rosszul végzi. Mert ha valaki
hazudik, rágalmaz, az nem érdekes. Be
lehet bizonyítani az igazságot. De aki a
lényeget mondja, arra mi mást süthetünk
rá, mint hogy mocskosszájú?!
 A Troilus és Cressida végig háborúban

játszódik. Ugyanakkor, amikor Shakespeare
békés darabjaiban hemzsegnek a tetemek,
ebben egyetlenegyet találunk - az sem Ther-
sites.

- Merő tapintat. Az eredeti görög monda
szerint lefejezik. Úgy gondolom, ha
megéri a békét, bíróság elé állítják. Akárki
győzött; a győztes párt bírósága elé. Nem
lehet büntetlenül mindenki pofájába
kiabálni, hogy a háborúban ilye-nek
lesznek az emberek, és hogy nincs
segítség. Shakespeare tapintatosan intézi
el, a színfalak mögött. Én ilyenkor úgy
megyek ki a színpadról, hogy mindig
tudom: odakinn tíz sötét ember vár, éles
tőrökkel. Már a vége felé éreztetni
akarom, hogy egyre fáradtabb, reményte-
lenebb vagyok: az átkozódás még harsány,
a hangom nagy, de egyre fogy. Végül
szinte észrevétlen, ahogy kimegyek, noha
még odavetem nekik a magamét.

- A Három testőrben te vagy a stréber
D'Artagnan. Krakéler, törtető figurácska, aki
egy jótanuló szende mosolyával bonyolítja a
pompázatos játék szálait .. .
 Akit ideiglenesen D'Artagnannak

neveznek e darab tartamára .. .
 Igen. Természetes, hogy itt többről van

szó. Szeretted ezt az előadást?
 Különbséget kell tenni. Az előadást

nagyon szerettem, noha olyan mérhetetlen
fizikai feladatokat rótt rám, hogy majd
beleszakadtam. Nehéz ruhában, parókában
kellett akrobatikus dolgokat csinálni.
Ugyanakkor a gascogne-i lovag alakját
nehezen tudtam megfogni.
Megszámoltam: a szerepemben öt mondat
kivételével az összes felkiáltójellel
végződik. Ez persze nem jelent valami
végzetesen bonyolult dolgot, jelképet, nem
is akarok ilyesmit mondani. D'Artagnan a
szövegkönyvben voltaképp egy betöltött
űr. Ahhoz, hogy a darab kígyóként
megtekeredjen a saját tengelye körül, hogy
ne a hagyományos hősi lovagregény
legyen, hanem a tehetségtelen
karrierizmust, a fafejű törtetést gúnyolja
ki, hogy bebizonyítsa Richelieau-ről, XIII.
Lajosról, Ausztriai Annáról, Bonacieaux-
néről meg a többiekről, hogy épp ellentétei
a megszokottnak, ahhoz D'Artagnannak is
meg kell változnia.



-Így lesz belőle D'Artagnan mínusz
D'Artagnan?

- Körülbelül. Ez az alak mindannak az
ellentéte, amit a regényből megismertünk.
Na de hát akkor micsoda? Egy mínusz egy
az nulla. De ha nem matematikailag
nézem: nincs olyan ember, aki-nek csak
rossz tulajdonságai vannak. Ennek a
pofának pedig szemlátomást csak ilyenjei
vannak.

 Szemlátomást? Végül is mi a gascogne-i
pozitívuma?

Á meztelensége.
- No igen, ez sok port vert föl a nézők

között. A z egyik jelenetben Milady körül-
dongja D'Artagnant, vetkőztetni kezdi. Köpeny,
kard le, ing is, csizma is, trikó is, már csak egy
lovaglónadrág marad. Milady ekkor nekilát a
nadrágnak is. A néző dermedten nézi, hogy
bizony a nadrág véletlenségből az alsóval
együtt csúszik lefelé. Én legalábbis akivel
beszéltem, nem tudta eldönteni, véletlen volt-e
vagy sem?

- Nem volt véletlen.
- A z elmúlt évadban azokat a darabokat

lenne könnyebb összeszámolni, melyekben nem
akadt némi pucérság. A z ilyesmi azonban
közmegegyezés alapján a szép női testhez
kapcsolódik ...
 Ennek a megmozdulásnak nem szé-

pészeti vagy meghökkentési oka volt. A
próbák során sokat beszélgettünk
Margittay Ágival arról, hogy ennek a
D'Artagnannak kell legyen valami emberi
oldala is. Egy perc, egy jelenet, ami a
gyengeségét, kiszolgáltatottságát sugallja.
Sokkal több alkalom nem is volt rá, mint
ez az egy. Én javasoltam a meztelenséget;
többet nem bírt meg a darab, ez viszont
sokat jelent. Igaz, sok szerepben ruhástul
is kiszolgáltatottabb a színész, mint
ruhátlanul.

- Bármit megtennél a siker érdekében?
-Általában a siker érdekében nem. Csak

akkor, ha ezzel elmélyítem, értelmezem a
szerep jelentését. Ragaszkodni szoktam a
biológiai effektusokhoz, a „valódisághoz".
Még Kaposváron, a Csillag a máglyán
próbái során Zsámbéki azt kérdezte: mit
szólnál, ha kopasz lennél? Az inkvizítor
szerepében nem akarta, hogy álkopaszan
jelenjek meg. Kézzel-lábbal küzdöttem az
ötlet ellen, képtelen voltam elfogadni.
Azután egyik próbaszünetben kimentem a
borbély-hoz, és kopaszra nyírattam
magam.

- Csak azért is?
Hadd örüljön a rendező. Örült is neki.

Én meg valahogy akkor kezdtem igazán
érezni a szerepet.

- Rendezők számára nem lehetsz túl könnyű
ember ...

- Különösen érzékeny vagyok a rendező
eszére. Ha nem okos, akkor a különben
kézenfekvő dolgokat se hiszem el neki.
Szerencsére a pályám során sok okos
rendezővel találkoztam. A legjobbak?
Zsámbéki, Szőke, Horváth Jenő, Paál
Pista.

- Gondolom, azért sok olyannal is talál-
koztál, akit - akár rendezőt, akár színészt - nem
tartottál okosnak. Legalábbis arra kö-
vetkeztetek abból, hogy sok helyen meg for-
dultál.
 A Huszonötödik Színházban kezd-

tem. Mit szépítsem a dolgot, gyakorlatilag
felmondtak. Kölcsönös volt, de a papír az
papír. Azzal vigasztalom magam, hogy
azok, akik akkor akadályokat gördítettek a
pályám elé, ma már a pályán sincsenek.
Kaposváron öt évet töltöttem, azután
egyetlen délután eldöntöttem, hogy elég
volt. Nem a változások, meg hogy ki
ment, ki maradt; sok minden összejött,
elmentem Kecskemétre. Onnan előnyös
ajánlatot kaptam, s így kerültem
Szolnokra. Nem olyan sok ez.

- Régi, igazságtalan felosztás, hogy léte-ik
okos színész és "jó" színész. Egyértelműen azok
közé tartozol, akik módszeresen fölkészülnek,
akik nem gesztusokból, utcán ellesett
fintorokból, hanem gondolatokból, elemző
munkával építik föl szerepeiket. A z t jelentené
ez, hogy így pótlod, ami a „jóságból " hiányzik
? Hiszel az ösztönösségben?
 Vermeer majdnem minden képére

ráfestett valamilyen jellegzetes alakot. Ez
volt az ő copyrightja. De ettől azért még
különböztek egymástól a képei. No most:
néha úgy érzem, túlságosan egyforma
vagyok mindenben, de ez nem csak a
copyright, ez valami kívül-állás. Én
játszom a szerepet, én gondolkodtam rajta,
belőlem jött létre. Mi ez az azonosság?
Nem tudom. Ilyenek jut-nak eszembe,
hogy a legnagyobb tragédiák alján is akad
valami egészséges derű meg hasonlók.
Nézd, szóval nem vagyok az a színész, aki
állathangokat tud utánozni, meg a
kollégákat, és ha maszkba, jelmezbe
bújik, nem ismer rá a színházi portás.
Magamon át szűröm a szerepeimet. Van
ennek viszont egy óriási előnye. Valaki -
talán nem is túlságosan nagy jószándékkal
- azt mondta egyszer, azért örül nekem
minden színház, mert a rendező el tudja
velem játszatni saját magát.

- Kintről is, bentről is?
- Valahogy úgy. Minden szavammal,

megmozdulásommal egyben kommentá-

lom is magam. Ami nem jelenti, hogy
hideg színész lennék. Hiszek abban, hogy
a színház jó polgári passzió, annak is, aki
nézi, annak is, aki csinálja. A színész
eszerint éljen.
 Mai színházi viszonyaink között ez nem

mindig valósítható meg.
 Szeretnék olyan előadásokat, ahol a

nézőtér ki van világítva. Ez nem valami-
féle bamba, ,;demokratikus" kézfogást
jelent. Ne csináljunk úgy, mintha nem
lenne ott ötszáz ember, amikor épp
mennydörgünk, megcsalatunk, megha-
lunk. Nemrég egy barátom bevitt egy
műtétjére, ott láttam, hogy az orvos egész
idő alatt beszél a beteggel. Vala-hogy így
kéne a színházban is lennie .. .
 Hány utcát ismersz Szolnokon?
 Talán ha hármat. Rideg és csúnya

város.
Mégis sok fényképet készítettél itt.

 Nem a városról. Olyan dolgokat
fényképezek, ahol nincsenek emberek.
Fölfedeztem magamnak egy híres fotó-
művészt, Edward Westont, azt hiszem, az
ő munkái állnak hozzám a legközelebb.
Elképesztően éles fényképeket csinált
addig ábrázolhatatlan képekről. Ökölbe
szorított kézről, villanypóznákról, oszló
pelikántetemekről. Élesben világította a
dolgokat. De hát mit magyarázzam ?
 Tudtommal bőséggel vannak olyan ké-

peid is, amelyek embereket ábrázolnak. A
színházi fotókra gondolok.
 Igen. Szinte mióta színész vagyok,

fényképezek a kulisszák mögött. Pró-
bákon, előadásokon. Komoly gyűjtemé-
nyem van, egyszer egy kiállítást csinálni
se lenne ostobaság. Néha előveszem, né-
zegetem ezeket a képeket. Olyan furcsa,
titokzatos: ménnyi színész, ismerős és ma
már idegen, némelyik meghalt és így
tovább. Mintha a múlt előjönne ...

Jeney valaha csak „okos" színész volt,
miközben nemzedékes társai vasfüg-
gönydöngető sikereket arattak. Mostan-ra
viszont ő érett be, s mivel minden
megsavanyodik egyszer, minden modor
modorossággá válhat megállapodván,
gondoljunk a továbblépésre is.
Thersitesnek szeretet kell, hogy tovább
élhessen - nem amit kap, hanem amit ad.
Talán kicsit jobb, tisztességesebb gö-
rögök, vagy talán alacsonyabb, emberi
léptékkel átugorható mérce. Tehetség,
okosság, kevesebb hűvös szenvedély.
Nem is rossz recept.


