
arcok és maszkok
Hacks is sajnálná, hogy ez a megoldás nem
neki jutott eszébe.

Kivált ha látná megvalósulva is. El-
sőbben is, a szöveg, amelyet egyetlen
szereplő sem sulykol belénk, mintegy
büszkén, hogy e nehéz textust mily hi-
bátlanul interpretálja: abszolút termé-
szetességgel, csevegő könnyedséggel,
mégis pontos értelmezéssel hangzanak
ajkukon a bonyolult mondatok, amelyek
szituációértékét és humorlehetőségeit úgy
aknázzák ki, hogy nem próbálják őket egy
tétre menő igazi drámai küzdelem
állomásainak álcázni. Zsurzs Kati és Kánya
Kata színészi jelentőségéről eddig nemigen
éreztem magam meggyőzve. Ezúttal nem
pusztán eddigi pályájuk legjobb alakítását
nyújtják: egyszerűen jók, sőt, nagyon jók.
Zsurzs Kati „angyalian" bugyuta,
ügybuzgó, ám se feladatát, se gazdáját, se
ellenfelét nem értő Gábrielje, aki a maga jó
szándékával kövezi ki a pokol útját,
emlékezetes alakítás; mellesleg
nevetségessé teszi például azt a nyu-
gatnémet előadást, amely Gábrielt betű-
rágó, dogmatikus, veszedelmes funkcio-
náriusnak állította be. Kánya Kata Sata-
naelje - bár kezdetben többet vonaglik a
kelleténél elbűvölő egy bestia; miért
játszana sátáni mumust, ha eleve mind-egy,
hallgatnak-e rá? Kaján, szemtelen,
mulatságos, magabiztos, pajkos világfi, nő-
vagy inkább semleges nemben; a győzelem
számára sem létkérdés, inkább élvezetes
kihívás játszani akar, s forduljon akárhogy,
ezt eléri. Gábrielt legalább sikerül
legyőznie, s ennyit igazán megérdemel.

Sütő Irént, a hacksi Atyaistent, élvezet
hallgatni, de ezúttal látni is igazi öröm: hiú,
ingerlékeny, nagyképű, kiismerhe-
tetlenségében tetszelgő, de önmagával
szemben is bölcsen ironikus figurájához
emberi jellemvonásokból kever ki vala-mit,
ami már, nagyon tudatosan, nem emberi.
Kellemesen debütál a két fiatal, Incze
József és Balogh Erika is. Helyenként talán
még egy csipetnyivel több bennük az
átélés, mint a játékosság, de hát kezdőként
ők kapták a legnehezebb leckét: a legősibb
emberi tragédiát úgy szublimálni, hogy a
tragikumnak nyoma se maradjon.
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Gobbi és Sinkó

Jegyzetek a Boldogtalanok ürügyén

Amikor a Katona József Színház műsorára
tűzte Füst Milán Boldogtalanok című
drámáját Székely Gábor rendezésében, a
színházi emlékezés óhatatlanul is fölidéz-
te a négy év előtti. szolnoki előadást. Szé-
kely Gábor rendezése ezzel nem az után--
játszás, épp ellenkezőleg, az újrakezdés
kockázatát vállalta. S erről azért kell akár
csak egy mondatban is szólni, mert oly
kézenfekvő az összehasonlítás, az azono-
sítás. És hogy mégsem erről van szó, az az
önálló színházi teljesítmény, az újra-
fogalmazott Boldogtalanok eredménye.

Az újrakezdés a színész pályáján nap
mint nap bekövetkezik, hiszen minden
szerep, minden próba újrakezdés. A. tel-
jességgel ábrázolt ember formálásának
mozzanata. A megújulás kifejezést sem
kell a színészi pálya frázisai közé sorolni.
Komoly, önmaga ellen és önmagáért ví-
vott harca ez minden művésznek, minden
színésznek.

Amiért élnie -érdemes…

„ A k i művész, az mindig megkeresi és meg is
találja azt, amiért élnie érdemes. Mert örökké
keres, örökké elégedetlen, indulatoktól és
tettvágytól fölajzott." - Gobbi Hilda néhány
évvel ezelőtti vallomásának részlete. A
szavakat nála mindig a tett követte. Azok
közül Való, akik színészi létük leg-
nehezebb periódusaiban is mindig találtak
feladatot önmaguk. számára. Akik, ha
színpadra léptek, sűrű volt körülöttük a
levegő, Örkény István Vérrokonok című
drámájában Rizit játszotta, s amint szerepe
szerint azt mondta: „Élni annyi, mint

vállalkozni" - nem lehetett másra gondolni,
mint a színésznőre, Gobbi Hildára, a
mindig vállalkozóra, a mindig cselekedni
akaróra. A művészre, aki nem-csak
magáért, de társaiért is újra és újra
vállalkozik a fontosnak tartott feladatra.

1979 novemberében szubjektív hangú,
megható levélben búcsúzott a Nemzeti
Színháztól. Nyugdíjba vonult. Sokakban
fölrémlett akkor, tán sokan örömmel is
vették volna, ám levelében cáfolta, nem az
„ifjú gárda" elleni demonstráció volt e
lépés. S hogy mennyire így van ez, bi-
zonyította, hogy a következő esztendő-ben
Gobbi ismét a Nemzeti Színház színpadára
lépett. Szerencsére nem tartott sokáig a
vágyott „színházmentes

Özv. Huberné: Gobbi Hilda
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bíró szolgáját, Dávidot. A Tarelkin halá-
lában - Székely Gábor rendezte - Svan-
kint, a földbirtokost alakítja. Ahogy a
magatartásváltozásban eljut a nyugodt
flegmaságtól a későn megértett hátra-
húzódáson, a megaláztatáson át a szemét
bánatosan borogató áldozatig, az már
teljes emberi sorsot ábrázol. Létével,
lényével nemcsak azt mutatja meg, ami a
színpadon szemünk láttára történik, hanem
eljátssza azt is, mi történhetett a színpadon
kívül a zárkában.

Ezt a sort, a fontos epizódok, tömören
megfogalmazott karakterek sorát egye-
lőre egy nagy szerepsor zárta, úgy is
mondhatjuk, betetőzte. A Játékszínben
bemutatott Hallelujára gondolok: az Ip-
sére, aki micisapkában és viharkabátban

Hu
kesség". Föltámadt a nyugodni nem
aró, pihenésre sohasem vágyó bohóc: a
ínésznő igazi énje. Sürge asszonyt
tssza Shakespeare I V . Henrikjében. Ke-
lyes humorral, harsány színekből raj-
lva, shakespeare-i bohócként éli meg a
rbő reneszánsz asszonyságot. Sürög-
rog a Vadkanfőhöz címzett fogadóban.
orcsmárosné és kerítőnő. Résztvevője és
ányítója Falstaff életének, társa cse-
kedeteinek.

szeretet komédiása

nkó Lászlót, elcsépelt, sokszor leírt
ondat ez is, az utóbbi esztendők avatták
azán jó színésszé. Jó színésszé, aki-nek
yénisége, karaktere meghatározó
erepeiben, alakításaiban. Tehetsége fe-
l sohasem volt kétség, ám a hetvenes
ek Nemzeti Színháza nem kedvezett az
yéni stílus megteremtésének, meg-
zésének. Kezdetben nagyon sokat ját-
ott, mindig színpadon volt. Aztán jött
yan időszak is, amikor alig kapott
ínházában feladatot, s a ráosztott sze-
pek sem segítették a művészi fejlődést.

a csönd, ha színészt vesz körül,
egsemmisítő erejű lehet. Megszünteti a
lső lobogást, önismétléshez vezet,
őcsalja a rutint, megingathatja hitében a
ínészt. S ha nem érkezik időben a
gítség, nincs meg az az alkotótárs, aki
lismeri a másikban a lehetőséget, aki
yszerre tud tapintatos és kegyetlenül
itikus lenni, akinek pontos, határozott
képzelése van, akkor megszűnik még a
hetősége is a jövő teljesítményeinek, a
vábblépésnek, ha úgy tetszik, az
rakezdésnek.
Sinkó László pályáján az újrakezdés

egybefonódik a Nemzeti Színház meg-
újulásának kezdetével. Nem jelent persze
egy egyik napról a másikra, egyik
szerepről a másikra történő változást. De
a szerepek sora, a teljesítmények szintje
jól mutatja a színész útját.

A Danton halálában Legendre szerepét
formálja. Alakítása az első lépés a mai ka-
rakterszínész stílusa felé. S valószínűleg
az előadás szerepösszevonásából követ-
kezett, hogy e figurát nem tudta teljessé,
egész emberré tenni. Az önmagával, a
helyzetével való elégedetlenség, az újat
akarás vezette Kecskemétre, ahol ven-
dégként eljátszotta Károlyi Mihály
Ravelszkijének címszerepét és az Úri muri
Szakhmáry Zoltánját. Ez utóbbiban alig
igyekezett megmutatni azt a vad és nagy
indulatú alföldi földbirtokost, akiről
Móricz Zsigmond írt. Boldogtalan és
keserű, gyönge akaratú és tehetetlen,
aligha hihető, hogy valaha is voltak nagy
tervei. De talán erőt, hitet adott Sinkónak
a főszerep próbája.

Mintha a Nemzeti Színház is megérez-te
volna, észrevette volna, hogy érdemes
Sinkó Lászlóra figyelni. Az Ascher Ta-
más rendezte Jövedelmező állásban Doszu-
zsevet játssza. Az alkohol mámorába
menekülő értelmiségi már megkötötte a
maga alkuját, de még megélt valamit az
emberi élet szépségéből. S ízelítőt is ad
erről tragikomikus színezetű jeleneteiben.
Ritka telitalálata egy mozdulata, ahogy
fölhajtja italát, és a pillantása, amivel
maga elé, a semmibe néz a leitatott
Zsadov fölött. A IV. Henrikben Zsámbéki
Gábor három szerepet osztott rá.
Worcester grófját formázza, a boros-
poharak bűvöletében élő Petót és a béke-

erkölcsi bizonyítványra vadászik, az ön-
gyilkosra, akiben minden összekeveredik,
hiába a lelki tanácsadás, Sóstaira, aki
megvesztegetni kész a lakáshivatalban,
Jakotára, az ördögi főfejesre, az Apára, aki
összefoglalója, megtestesítője a különböző
típusoknak. A szeretet komédiájának
második nemzedékét jelzi figuráiban.
Miközben többféle alakban jelenik meg,
soha nem tudja, éppen mit kell mondania,
hogyan kell cselekednie. A színész
rendkívüli karakterformáló készséggel,
humorral, iróniával s a kitérőkre,
karikírozásra csábító szerepsorban
nagyszerű művészi fegyelemmel alakítja a
Halleluja többrétegű figuráit. Úgy lép át
magatartások között, úgy vált egyik
alakból a másikba, hogy minden epizódot
önmagában és együttesen is egésszé, már-
már főszereppé tesz.

Egy lélek két arca

A művészi megújulás és akarás, a hiva-
tástudat és a hivatásszeretet útján így ér-
kezett el Füst Milán Boldogtalanokjának
előadásához Gobbi Hilda és Sinkó László.
A Boldogtalanok egy korról, annak
társadalmi és emberi kapcsolatoktól
megfosztott alakjairól szól. Egy világról,
amely elidegeníti az embert önmagától,
amely elkorcsosítja az emberséget,
megszünteti az igazi életformákat, amely
eltávolítja egymástól az együvé tartozókat,
megöli a természetes emberi kapcso-
latokat. Emberekről szól, akik már alig
ismerik a tiszta érzéseket, megtagadják a
családi kapcsolatokat, akiknek nincsenek
valódi érzelmeik, nincsenek ideáljaik.
Nincs erejük ahhoz, hogy másként te-
gyenek, másként éljenek. Talán nem is
ismerik a mást. Életelemük a tehetetlen-
ség, életük a kilátástalanság. Végzetes,
végletes sorsok. Méltóság nélküli embe-

ber Vilmos: Sinkó László (lklády László felvételei)



fórum
rek, akik tudják, élniük kell ebben a ma-
gukra vett, utáltan is vállalt helyzetben.
Füst Milán drámája nem egyetlen ember
tragédiája a körötte mozgó világban. Unt,
utált sorsok, amelyek a „változtatnod nem
lehet" komor motívumának, a boldogság
lehetetlenségének gyötrő fel-ismerését
mutatják. S köztük is a mazsolaszőlőért
áhítozó, fülbajt szimuláló, második
gyermekkorát élő öregasszony és fia, a
nők után futkosó, már-már értelmiségi
papi nyomdász, az elveszett emberi
méltóság nagyon különböző és mégis oly
hasonszőrű megtestesítői. Özvegy Huber
Evermódné és Huber Vilmos. Egy lélek
két arca. A lelke mélyén szép iránt
áhítozó, de tehetetlenségéhen és
lehetetlenségében rútat, gonoszat cselekvő
ember. S hogy a belső esettség miként
fejeződik ki anya és fia cselekedeteiben,
az csak helyzeteik különbö-zőségéből
fakad. Egyek ők, egyformák a
gyűlöletben, a ritkán megvilágosodó
emberi érzésben, tragikomikus pillana-
taikban, tragédiájukban.

Gobbi Hilda özvegy Huberné szerepét a
gonoszságból, a kegyetlenségből építi.
Nem enged egy pillanatra sem a
gyöngédségnek, még önmaga sajnálatát is
oly keményen, oly groteszk szenvedéssel
ábrázolja, hogy mindenkinek értenie kell,
nincs ok itt az ámításra, nincs a szeretetre.
Ez az öregasszony csak meg-érdemelt
sorsát kapja, fia csak úgy fizet neki, ahogy
ő bánt vele. Nem csodálkozik ő semmin,
amikor hívatlanul kérni jön. Talán egy
pillanatra mégis megrendül, a fia életét
látva, arcán mintha az emlékezés futna át.
Aztán a kiadott gyerek-ről hallva mintha
föltámadna benne az ember. De ez sem
több egy rezzenésnél. Gobbi Hilda a
könyörgést, a siránkozást is úgy játssza el,
érti ő, miért e sors. Még-is oly szánnivaló,
ahogy egy pillanatra megpróbál újra fiatal
lenni, előkelőbb-nek látszani, ahogy a
lányának szánt rózsaszín ruhában, egy
papírzacskóból mazsolaszőlőt csipegetve
visszatipeg a nyomdába.

Ördögi komédiába kezd az orvossal.
Teheti hisz egyelőre csak ő tudja az
igazságot. Tudja vagy csak érzi. Gobbi az
öregasszony félelmét is eljátssza, az ijedt
rettenetet, hogy tán mégis megtudja a
világ, mi lappang benne. Micsoda keserű
humorral, játékkal hozza be az üveg
konyakot, hogy fillérekért eladja Rózának.
A kisszerűség ábrázolata válik itt
tökéletessé. Csak akkor döbben meg,
akkor kezd életén szégyenkezni, amikor
rájön, már nemcsak Róza, de Vilma is

együtt él fiával. S újra komédiába kezd,
amikor megérti, vége a hazugságnak,
mindenki tudja már, miért tették ki állá-
sából. Amikor a megszégyenítéstől sírva
rimánkodik fiának, mintha föltámadt
volna benne az ember. S az ember utolsó
gesztusával oltja ki életét. Az állandó
tragikomikus ellentét, amelyből a szí-
nésznő szerepét fölépíti, amellyel a belső
esettség és a rózsaszín ruha közti ellen-
tétet kifejezni képes, az a legmagasabb
rendű színészet.

Az anyjával való végső kegyetlen ösz-
szecsapásból szinte visszafelé bontakozik
ki Huber Vilmos alakja. Hisz oly egy-
formák ők komédiájukban, tragédiájuk-
ban. Sinkó László oly kíméletlenül ka-
cagja végig szánandó helyzeteit, hogy ki-
teljesedik benne a Füst Milán-i tragiko-
média minden színe, motívuma, hangja
teljes valójában, bonyolultságában. El-
játssza a szenvedélyt és az egykori meg-
alázottságot, a gyötrő életet és az indula-
tos irtózatot, a föllobbanó szánalmat és a
gyűlöletet, a látszólagos nyugalmat és
fölényt, a haragot és a félelmet. Sinkó
László azt a Huber Vilmost mutatja meg,
aki bensőjében leginkább attól fél, hogy
összetalálkozik saját magával, igazi
énjével, egykori valójával. Menekül, és
tán nem is a családja elől, nem is a nők
elől, hanem az elől az ember elől, aki va-
lamikor volt, még inkább aki lehetett
volna. Az anyja iránti megvetés, utálat is
mintha önmaga ellen fordulna. Hisz benne
a maga sorsát, a maga útját látja. Önmagát
veti meg, önmagát utálja. Mindezt Sinkó
olyan izzó szenvedéllyel, a formai és
tartalmi eszközök oly gazdagságával
mutatja meg, hogy abban benne van
emberábrázolásának egész hitele,
teljessége. Ahogy szaggatottan, szinte
félmondatokban beszél vagy kiált - túlzott
hangossága is a felfokozottságot hitelesíti
, ahogy gúnyosan fölkacag, végigveti
magát az ágyon, ahogy kirohan szinte
önmaga elől, ahogy tehetetlenül szemléli a
körötte forrongó családot, abban benne
van lélekábrázolásának lényege. Amint az
eldördülő fegyver hal-latára a
dermedtségben tétova lépést tesz Róza
felé, ahogy tehetetlenül a lányra pillant,
abban már ott van az „elvégezte-tett"

érzete. A feloldhatatlan magány pillanata
ez. Szemében ott a már korábban
kimondott: „Hát állatok vagyunk

kíméletlen, végső ítélete. Többet, mé-
lyebbet tudunk meg belőle az emberi
természetről.

PÁLYI ANDRÁS

Az avantgarde
és a közönség

Régi igazság, hogy a színházi viták nem-
csak a sajtóban vagy egyéb nyilvános fó-
rumokon folynak, hanem a kulisszák mö-
gött, a színházbarát értelmiség (vagy nem
is csupán az értelmiség) soraiban is. A
szóbeszéddel és a mendemondákkal vitat-
kozni persze nem más, mint fantomokkal
való hadakozás még akkor is, ha mind-
nyájan, akik így vagy úgy „érdekelve
vagyunk" a magyar színház jelenét és
jövőjét illetően, többé-kevésbé tisztában
vagyunk azzal, hogy mi a valódi köz-
hangulat és mi a mesterségesen szított
hisztéria. Ilyen szóbeszédként és kissé
mesterséges hisztériaként kapott lábra az
utóbbi időben az a nézet, hogy mai szín-
házunknak az a fő baja, hogy tú l avant-
garde; mondták ezt a Nemzeti Színházról
csakúgy, mint a győri, kaposvári, szolnoki
együttes bemutatóiról. Ha most e
szóbeszéddel vitába szállok, arra nem
annyira a mendemondák kínálnak alkal-
mat, mint inkább az, hogy Almási Mik-
lós, a kiváló esztéta, a Kritika színházi
vitája keretében lényegileg meg is fogal-
mazza ezt a nézetet. Almási többnyire
kerüli az avantgarde kifejezést, inkább „új
színházról" és színházi „nyelvújításról"

beszél, ám azzal, amit cikkében egyéb-
ként megfogalmaz, egy-két fontos ponton
nem érthetek egyet. Itt most mégsem
elsősorban Almásival szeretnék vitat-
kozni, nyilván megteszik ezt mások a
Kritika hasábjain, mint inkább az általa
rajzolt „helyzetképből" kiindulva hozzá-
járulni néhány, meggyőződésem szerint
alapvetően hamis színházi vagy színház
körüli mítosz szertefoszlatásához.

Almási színházművészeti újítási hul-
lámsorozatunk „túlfutásáról" beszél,
megállapítja, hogy az első reformnemze-
déket alig pár év alatt beérte a következő,
aztán feltűnt egy még radikálisabb gárda
stb. S többek közt ezt a tanulságot szűri le:
„Csakhogy ezzel a felgyorsított, ön-
gerjesztő folyamattal veszélybe került az
új színházi formanyelv, »köznyelv « való-
ságra való vonatkozása, az a vívmány, ami
e reformmozgalom indulásának igazi
értékújítása volt, Háttérbe kerül a világ-
képteremtő produkció, a köznyelvi kultúra
»pedagogikus« (saját közönséget


