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„Sündaratta-sünda-
bumm! "

Szombathy Gyula szerepeiről

Ha fellapoznám a nemrég írt színész-
portrékat, bizonyára olyanokra bukkannék,
amelyek szinte kivétel nélkül marcangoló,
majdnem önpusztító, önemésztő
színészekről szólnak.

Ez esetben egy olyan színészről sze-
retnék írni, pontosabban titkainak kis
részét e lap hasábjain megfejteni, aki nem
mélylélektani megközelítéssel, filo-
zofálgatással alkot meg egy figurát, ha-
nem mindennapos edzéssel, fantáziájának
és színészeszközeinek „bedobásával"
örökkön próbára készen.

hogy Szombathy Gyula jó színész, ezt
nem kell már bizonyítani; sőt rangsorba
sem kívánom helyezni. S bár úgy tudom,
hosszabb lélegzetű elemzést pályája kez-
detétől nem írtak róla, most csak A sanda
bohóc Tarbusik Eleonóra főorvosára, a
Párizsi élet Menelaosz-Petit-Jeanjára és a
nyári egri előadás Kényesijére térnék ki.
Választásom nem azért esett ezekre a
szerepekre, mert a legutóbbiak, hanem
mert úgy érzem, ezeknek az alakítások-
nak részletes elemzésével tudom bebi-
zonyítani Szombathy játékstílus-teremtő
képességét.

Minden színésznek, bizonyos évek el-
teltével kialakul a saját stílusa, külső-belső
alkatából, munkamódszeréből s a
színészetére ható rendező kezétől kialakult
színpadi egyénisége, mely a különböző
szerepek mögött is láthatóan meg-
határozza színpadi jelenlétét. Szombathy
Gyula esetében azonban nem véletlenül
használtam a játék stílus-teremtő képessé-
get. Ugyanis úgy érzeni, hogy létrehozott
egy olyan játékmódot, mely csak az övé, s
melyet ma már a tökéletességig fejlesztett
ki; bizonyítja ezt a fentebb említett három
alakítása is. A felületes szemlélő azt is
mondhatná, hogy Szombathy csupán
kiváló komikus, sőt: táncoskomikus. Ez
igaz, de mégsem elég játék-módjának
meghatározásához. Valóban mindent
megtanult, amit ezen a pályán hat év alatt
vidéken és a másik hét év alatt a
Vígszínházban megtanulhatott. A szakma
maximális ismerete és színházi fegyelme
teszi lehetővé, hogy azokban a
szerepekben is jó volt, melyek nem illettek
igazán színpadi egyéniségéhez.

Visszatérve a komikus-, illetve a tán-
coskomikus-kérdéshez, mindenképpen
igaz az, hogy nagyon sokat merített az
operettből mint játékstílusból. Mi sem
jelzi ezt inkább, mint az, hogy szellemi és
színpadi atyjának Bilicsi Tivadart érzi.
Egyrészt ezzel az örökséggel gazdagon
viszi tovább a „kocsit", az operettjátszás
szekerét, másrészt viszont korunk s a
színházművészet alakulásának megfele-
lően át is formálja azt. Másik oldalról
megközelítve: az operett eszközeit is fel-
használja „prózai színpadi" életéhez. A
színpadi technikai tudás biztonságával
létrehoz egy fanyar, groteszk, sőt sok
esetben illúziót keltően távoltartó stílust,
mely olyan darabok, illetve szerepek
esetében látható igazán, mint A sanda
bohócban, ahol a marionettjátszás a
groteszkségen és illúziót keltőségen túl
megkövetelt egy bizonyos távoltartást, a
figura kiemelését a konkrét szituációból.

Akár a Párizsi élet Menelaoszaként, akár
a Csalódások Kényesijeként, a cselek-
ményből kiemelt, néha kicsit túlnagyított
egyfajta magatartásmódot, az utóbbi
esetben e groteszk kiemelés soknak érez-
hető erős karikatúrává vált.

Mindezeket úgy hozza létre, hogy a
helyzeteken belül a figurát - mikor, miért,
mit mond és mit érez alapon -- ki-bontja,
de nem a jellem egészét építi fel, hanem a
figura megnyilvánulásait, gesz-tusait,
mozgás- és hangrendszerét. Az apró
elemeire bontott figuráról még apróbb
partitúrát készít, egészen a legapróbb s
mások számára szinte jellegtelennek tűn-
hető karakterkellékekig.

A sanda bohóc próbáira először egy
összecsukható campingszékkel és egy
szintén összecsukható Goldnágel Efráim-
fotóval jött be. Ezek az eszközök nem
voltak öncélúak, felépített figurájából
adódtak. Mégis, mikor „kijátszotta ma-
gát", eldobta az ötletet a kellékkel együtt;
nemcsak azért, mert már öt jobb jutott
eszébe, hanem azért is, mert tudta, hogy
ez hosszú távon nem a legtalálóbb, a
legprecízebb eszköz. A precízségére

jellemző: ha egy jelenet s annak színészi
eszközei jónak bizonyultak, erről vissza-
jelzést kapott, egy mérnök pontosságával
tartotta meg, s addig dolgozott, illetve
dolgozik minden előadáson, amíg a
kívánt színvonal létre nem jön. A játé
kosság bizonyítéka azonban - e partitú.

rához való ragaszkodása ellenére - az a
rögtönzőképesség, mely a megfelelő
szituációkban és a darabhoz illő stílusban
magával sodorja. Mindez a helyzet és
közönség felismeréséből adódik, vagy a
partnertől kap megfelelő lökést.

A rögtönzőképességről még annyit,
hogy sajnos nagyon kevesen tudják
ennyire stílusban tartani fantáziájukat, s
ennyire tartani a rögtönzés szintjét.

„A táncoskomikusnak
szinte minden megengedhető"

A Párizsi élet megköveteli a több síkon
való játszást. Szombathynak két szerepet
kell ugyanis eljátszania: a forradalommal
szimpatizáló, de gyáva kispolgári színészt,
Petit-Jeant, a jó színészt, a jó tán-
coskomikust, akinek - életében először - el
kell játszania a Szép Heléna című operett
Menelaoszát. A rendezői cél meg-követeli
az atelier hitelességét, az állandóan
működő, mozgó próbafolyamatot, a dupla
szerepjátszás következtében bizonyos
értelemben emberközelségre is szükség
van, s harmadszor a politikai réteg (a
brechti szín létrejötte) megköveteli a
katartikus élményig jutást.

Szombathy zseniális érzékkel tudja
egyensúlybab tartani a táncoskomikus
operettjátszási túlzásait, és a színész, Petit-
Jean kissé gyáva, de alapjában becsületes
jellemét.

Petit-Jeanként végigkövethetjük azt a
feszültséget, melyet a Kommün alatti
harcok, vérveszteségek, a bukás és ezzel
egyértelműen a színházban történt rom-
bolások, pusztítások jelentenek, a másik
oldalon pedig a színjátszás örömét, lázát,
munkára serkentését. Szombathy Petit-
Jeanként elfogadja, hogy ilyen politikai
helyzetben csak operettet lehet játszani, s
az operettet pedig csak így lehet ját-
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szani. Tehát győz az életösztön, a játék
szenvedélye Betty magatartásával szem-
ben, aki azzal teremt feszültséget, hogy ha
a színház nem mondhatja ki azt, amit
szeretne, s azzal, amivel szeretné, akkor
nem érdemes színházat csinálni.

Szombathy - a többi színésszel egye-
temben - természetesen az operettjele-
netekben brillírozik. Hiszen itt valóban
primadonnát és táncoskomikust kell
látnunk. Ebben az értelemben a táncos-
komikusnak szinte minden megengedhető.
Az operettbetétek egyrészt meg-követelik
az operettjátszás ismeretét, a „régi" operett
illúzióját, másrészt viszont megkövetelik
az operett túllépését is. Ez esetben nem
karikatúráról van szó, hiszen itt az
operettet nagyon komolyan kell venni, de
a kettős helyzet következtében az
operettrészleteken belüli túlzások az adott,
1871-es politikai és művészi helyzetre
irányítanak vissza. Ezek az operett-
túlzások Szombathy Menelaosza esetében
a cselekmény „félredobásával" az operett-
jellem és az operett kibomlásához,
kibontásához vezetnek.

Az első igazi jelenet: Menelaosz belé-
pője. A néző előtt válik Petit-Jean Me-
nelaosszá. Felveszi (a későbbiekben is
funkcionáló) hosszú hálóingét, fejére teszi
a hálósapkát, s kezében egy kispárnával
homlokát fogva készül a nagy pillanatra.
A belépésre váró színész jól is-mert
idegességével löki félre újonc partnerét az
útból. Aztán fellép a deszkára, énekel és a
próba kezdeti stádiumához mérten kicsit
táncol is. (Szombathy természetesen egy
tökéletesen kidolgozott koreográfiájú
meggyorsított „táncot" mozog le.)
Szombathy meggyorsította a dal tempóját,
lábai is a meggyorsított dal ütemét kísérik,
majd mikor teljesen kifullad, közli: ,,... én
ezt nem bírom, én nem tudtam, hogy
nekem itt díszítenem is kel l . . ." -
természetesen ez az idézet nem pontos,
hiszen ez is Szombathy rögzült
rögtönzéseihez tartozik, és a taps miatt
egyébként sem érthető.

Az előbb említett operett-túlzás és az
azt követő kilépés egyik példája, amikor
Szombathy-Menelaosz végighallgatja
Heléna intelmeit. Majd megszólal a lehető
legegyszerűbb és legbensőségesebb
hangon: „Igazad van, Heléna. Felejtsük el
az egészet. Bocsáss meg." E legeszköz-
telenebb színészi megszólalás ellenére a
nézőt a görcsös nevetés kerülgeti, s ennek
oka, hogy a színész a szituáció ellen
játszik, hangjának látszatőszintesége pe-
tárdát takar, mely a következő percben el
is pukkan. Mikor Ruttkai megbocsát,

Szombathy vált, s a kolléga gyomrába
süllyesztve mutatóujját, idétlenül és gye-
rekes hangon mondja: „Heléna... Ir-
gum. . . burgumI"

Ekkor az igazgató a még mindig tér-
deplő Petit-Jeant elviszi, egy olyan gesz-
tussal, mely jelzi, ez azért túlzás volt. A
„színész" dühösen feláll, mozdulatai ezt
jelzik: ha ezeknek én még egyszer játszani
fogok...

Menelaosz hazatérését mindenképpen
szeretném még rögzíteni. Ez a jelenet a
Latabár-filmből is jól ismert. Szombathy
ismerte, fel is használta ezeket a gegeket.
de tovább is lépett.

Szombathy kezén kesztyű, leveszi, ki-
számolja: szeret, nem szeret, a kesztyűt
virágnak nézve, s közben konferálja, hogy
mit fog csinálni. Vázába is teszi a
kesztyűt. Majd „Most pedig megyünk
csucsukálni" - kijelentéssel az eddig
ingnek tűnő hálóinget kihúzza nadrágjá-
ból, és fejére teszi az eddig szépen össze-
hajtogatott hálósapkát. A jól ismert dupla
spéttel veszi észre, hogy a brokáttakaró
alatt két fej van; gyerekesen leül és sír.
Dadogva kérdezi meg Helénától: „Mondd,
mit keres ez a férfi az ágyadban. . ."
Amikor Calchas belép, neki el-panaszolja
megcsúfolásának történetét. Méghozzá
úgy, hogy félig sírva, félig dühösen,
érthetetlen szöveget mond, majd egy
váltással a legreálisabban közli: .. .
„hazajövök, és itt találom Helénát ket-
tesben ezzel az úrral. Az ágyban. Mezte-
lenül".

Pénz, pénz, pénz!

Amikor Kényesi kiszáll a hintóból a
Csalódások egri előadásában, kezében
tartva piciny táskáját, a cselédek sorfala
előtt elhaladva megkérdi Lombaitól:
„Szobám... szobám... szobám" - pon-
tosabban: nem is kérdi, hanem kijelenti,
majdnem követeli, s választ sem várva
megy tovább.

Azt hiszem, az utóbbi szerepek közül ez
a legvitatottabb Szombathy-alakítás. Úgy
érzem, meg kell védenem, bár egyes
túlzásaival én sem értek egyet. Elsősorban
annyit, hogy ennek a darabnak bizonyos
szerepei csak karikatúrával formál-hatók
meg. Ez nemcsak Kényesire vonatkozik,
hanem Lucára is. Kényesi a cselekmény
bonyolódásának egyik mellékága, több
Kisfaludy-műből visszaköszönő alak, aki
szegény, de hiúsága nem tűri e szegénység
beismerését, franciás megjelenésű és
hanghordozású piperkőc, aki gazdag
hozományra áhítozik.

Szombathy nyilvánvalóan a figura ka-
rikatúráját akarta nyújtani, hiszen ez az,
amivel el tud távolítani, amivel ellenszen-
vessé tudja tenni a figurát, sőt ezt a típust,
ezt az életfelfogást is. Lehet, hogy sok
volt az affektált hang, a szinte ugrás-szerű
mozgás, a külföldieskedő kiejtés. Mégis
azt hiszem, a célnak ezek az eszközök
felelnek meg.

Ebből az alakításból két mozzanatot
emelnék ki, amelyek emlékezetessé tették
ezt a Kényesi-felfogást.

Az egyik: Szombathy az esti mulatozás
jelenetben egy villára tűzött csirke-
combbal jön be a színpadra, melyből
néha-néha harap egyet, egyszer innen,
majd onnan. Olyan az egész, mint egy
Fenini-kép, hiszen a csirkecomb mögött
megjelenik az asszociáció : az asszonyok, a
vágy, hogy egy gazdag nő jóvoltából
nagyot haraphasson az életbe.

A másik: amikor Lombai megtudakolja:
„Pénz kell-e nagyságodnak vagy
asszony?" - Kényesi úgy néz, olyan
mozdulatot tesz, mint aki elítéli a rossz-
indulatú kérdésfeltevést, majd váratlanul
rávágja: „Pénz, pénz, pénz!" Amikor
félreérti a rózsában talált levelet, mert azt
hiszi, Lina vallomása neki szól, akkor
körülugrálja Elemirt, mert a megvaló-
suláshoz közel látja az eddig csak álom-
nak gondolt jövendő életét, s kitör belőle
legféltettebb vágya, álma: „...francia
szakácsot tartok, angol lovászt. . . a ma-
gyar föld csak pénzt adjon, pénzt, pénzt,
pénzt.. ." - s ekkor elkezd táncolni, s ezt
az egy szót mondogatja egészen az
önkívületig. Félelmetes és nagyon igaz ez
a pillanat, a lemeztelenedett hiú piperkőc
egyetlen őszinte pillanata. Mozdulatai
lassúak, illetve egy lassú ritmusra mozog,
melynek tempója egyre gyorsul, gyorsul,
egészen addig, amíg már nem érezheti a
talajt.. .

Két marionettbábu beszélget
az őserdőben

Ha az előbbiekben azt mondtuk, hogy
Szombathy nem a jellem egészét építi fel,
hanem a figura legapróbb megnyilvá-
nulásait, mozgás- és hangrendszerét emeli
ki, akkor ez a kijelentés a leginkább
Tarbusik Eleonóra főorvosra érvényes.

Már a megjelenése is marionettszerű. A
süllyesztőből, egy lift segítségével tűnik
elő, a közönség felé fordulva,
hátulgombolós orvosi köpenyben, fején
gégetükörrel, kezében egy orrcsipesz;
olyan, mint egy viaszbábu. Mozgása is



fórum
marionettszerű, annak ellenére, hogy nem
markírozza a stílust, nem alkalmazkodik
még képzeletbeli zsinórokhoz sem. Amitől
bábuszínház-jellegű, az a hangja,
hangváltozásai és mozgásának egyenletes
ritmusa. Érthetetlen nyafogással, kincseket
keresve csúszik-mászik, majd mikor
észreveszi az ismeretlent, szégyenlősen
megfogja a hasát, mint aki jelezni akarja
fájdalmát, de egyben el is titkolni. A has-
és fogfájás kapcsolatos a gyűlölt ellenfél
nevének kimondásával, mely új meg új
fájdalmat okoz. Annyira, hogy a mellette
ülő ismeretlen - egyéb-ként civilben a
gyűlölt ellenség, Goldnágel Efráim -
kénytelen segíteni, s Tarbusik fájdalmát
megelőzve, kimondani a gyűlöletes nevet.
Ebben a jelenet-ben nem is két
marionettbábu, hanem valójában két bohóc
beszélget. Szombathy és Kern a
bohóciskola minden kellé-két, eszközét
felvonultatja. A közös le-ülés a semmibe, a
cigarettának kínált preparált virág, a
hangszín, a beszéd-ritmus. A nyávogós
affektált hang a gyerekek egymást
túllicitáló hangjára emlékeztet, s ez az
egymás előtti dicsekvést hivatott közölni.
Tarbusik úgy vonja be bizalmas dolgaiba
az ismeretlent, hogy fogalma sincs arról: a
legnagyobb ellenségével beszéli meg még
a legapróbb részleteket is. Ezekre a
részekre a jól ismert „váltás", a dupla
„spétek" halmaza jellemző. Kern beszél,
Szombathy bólogat, majd késleltetve jön
rá, miről van szó, s ekkor mindezt
„lereagálja" a „húsz tojásból rántottát" -
kezdetű rész, vagy a „nem nagyon, csak
egy kicsit" - a leghuncutabb
megnyilvánulás és a legbarátibb pillanat.
Miután megette a füvet, melytől Goldnágel
ígérete szerint elmúlik a fog- és hasfájás,
mennyei táncot lejt, nem sejtve még:
mindennek ára van, az orra megnőtt.

Az a gyűlölet is játékos, mellyel keresi
Goldnágelt a városban. Játékosságában
felnőttnek s együttjátszónak tekinti a
közönséget, gyerekszínházszerűen szól ki:
„Nem láttátok Goldnágelt?" S ezt addig
kérdi, míg a felnőtt, gyerek egyaránt
válaszol. Azért írtam legutoljára erről az
alakításról, mert úgy érzem, ez a darab az,
amelyben a legnehezebb eltalálni a stílust,
mert a megszokottól eltérő igényekkel lép
fel a színésszel szemben. Ez az a darab,
amelyik éppen e nehézsége miatt a
legtöbbet csiszolt Szombathyn; fantáziája
és eszközei kiteljesedéséhez a legtöbb
lehetőséget nyújtotta.

SZILÁDI JÁNOS

Töprengés
a Nemzeti Színházról
Múlt, jelen, jövő

I.

A Nemzeti Színház - nemzeti intézmény.
Mindenkori feladata a legdöntőbb „nem-
zeti ügy" színházi képviselete és teljesí-
tése.

A Nemzeti Színház elvi lényegének
összefogásával és felmutatásával azonban
nem helyettesíthető az azt megvalósító
társadalmi és színházi gyakorlat elemzése,
vagyis a ma szemszögéből tekintve -
annak a hagyománykörnek a vizsgálata,
amellyel kapcsolatban - a Nemzeti
Színház mai feladatait kijelölendő - állást
kell foglalni.

Ugyanis már elvi hipotézisként sem
tételezhető fel, hogy csaknem másfél év-
századon keresztül a színház meghatározó
feladatát jelentő nemzeti ügy egy és
ugyanaz volt. Ha viszont a változó
történelmi-társadalmi helyzetekben vál-
tozott a képviselendő nemzeti ügy is,
akkor máris kérdésbe botlunk. Neveze-
tesen abba, hogy kik és hogyan határozták
meg az adott történelmi időszak konkrét
nemzeti - annak vélt vagy annak
minősített - ügyét. Es hogy vajon a
meghatározott nemzeti ügy ténylegesen az
volt-e.

II.

A Nemzeti Színházat Széchenyi kora
teremtette meg. Az alapítást kiharcolók
többsége - a köznemesség - „...a szín-
házért nem mint szórakozóhelyért, ha-nem
mint nemzeti ügyért küzdött" - írja
Pukánszkyné Kádár Jolán: A nem-veti
színház története című könyvében
(Budapest, 1940). Kimutatja, hogy a mi-
énkhez hasonló fejlődés csak a lengye-
leknél található „...a lengyel nemzetnek
éppúgy, mint az egykorú magyarnak, csak
a nyelve maradt meg nemzetisége őréül, s
éppúgy ennek védelmében látta létének
utolsó mentsvárát. A színház ott sem játszi
mulatság helye, hanem a nemzetiség
temploma. A magyar Nemzeti Színház
keletkezésének ez a magasabb indítóoka
adta meg léte egész folyamán a
köztudatban azt a kiemelkedő helyet,
melyet ma is elfoglal".

Az alapítást kiharcolók mintegy fél

évszázaddal korábbi terveket, kezde-
ményezéseket váltottak valóra. Egy
Euripidész-fordításának előszavában
Zechenter Antal már 1775-ben azt írta,
hogy „ .. míg valami igaz hazafinak a
kegyelméből magyar theatrum fel nem
állíttatik, soha a magyar nyelv tökéletes
nem lészen". Zechenter még csak általá-
ban magyar színházat sürget, de négy év
múlva Unghváry János röpiratának német
nyelvű példánya maradt ránk - már
kimondottan Nemzeti Színház-köve-
teléssel lép fel, s a helyet, festet is meg-
jelöli.

A létrejött színház, a kibontakozó
színházi gyakorlat a létrehívókat igazolta:
a Nemzeti Színház szerepe ekkor a
pallérozott magyar beszéd kialakításával
és terjesztésével nem kevesebb, mint a
magyar irodalmi nyelv megteremtése és
terjesztése. Politikai síkon fogalmazva: a
nemzeti függetlenség bizonyítása majd
kivívása - ez esetben - a nemzeti nyelv
segítségével.

Az eredeti magyar dráma kérdése a
színház létrejöttekor nem merült fel. A
színházi gyakorlat viszont hamarosan
megmutatta, hogy a magyar nyelv ápo-
lásának legtermészetesebb közege a ma-
gyar dráma. Érdemes felfigyelni a fel-
adat-keletkezés körülményeire, amely
részben magából a színházi szükségletből
tevődik össze - mármint abból, hogy
egyáltalán legyen mit játszani -, de rész-
ben abból is, hogy ez egyben a színház fő
feladatának teljesítését is segíti. A magyar
dráma támogatásának követelménye - a
színház gyakorlatára épülve - az 1865. évi
szabályrendelettel került he a Nemzeti
Színház programjába.

Az ezután következő időszak a Nemzeti
Színház történetének legendás kor-szaka.
Szigligeti és Paulay igazgatása alatt
szisztematikus, a színházi munka minden
részére kiterjedő reformtevékenység
kezdődött a színházban, a mű-
sorpolitikától kezdve - a görög és a
francia klasszikusok ekkor kerültek be a
repertoárba, s az addig egyedüli Bánk bán
mellé a Csongor és Tünde és A z ember
tragédiája -- az együttes megszervezésén
keresztül, a rendezés jelentőségének fel-
ismeréséig.

Elmúlt azonban az a korszak, melyet -
más oldalról - Keresztury Dezső A
Nemzeti Színház és a magyar dráma című
tanulmányában (SZÍNHÁZ 1981. i . sz.)*

úgy jellemez, hogy ,,...ez a színház

* A következőkben Keresztury Dezsőnek
ezt a tanulmányát idézem.


