
magyar színpadon nem szabad kimondani!
Ebben a viccelődésben az az elszomorító,
hogy - hazug. Lehetnek olyan kisvárosi
kulturális hatalmasságok, akik főpróbára
beülve harcot indítanak egy-egy
„szeméremsértő" jelenet ellen, vagy egy
seggberúgást is betiltanak. De amúgy vígan
röpködnek már a legnyersebb szavak is
( A tribádok éjszakája stilárisan úttörő
előadásaitól kezdve egészen --hogy filmes
példát is mondjunk - a Könnyű testi sértés

című filmig. Ez utóbbi-nak az egyik
főszereplője egyébként Erdős Mariann,
akit most már csak úgy nevez az ország az
ízetlen reklámoknak köszönhetően, hogy
„a Televízió Bűn című sorozatából ismert
Mariann". A Jöjj délre, cimborám !
előadásán, a régi színészportrék helyén az
ő meztelen fényképe fogadja a látogatót,
pucér szereplője az előadásnak, finálénak.
Remélhetőleg ez egy szép, szokatlan szí-
nészkarrier kezdete. De egyelőre az
újságreklámoknál nem ízlésesebb
képmutogatás.) E blődlik sorában a szipor-
kázó szellemességből erőlködő sületlenség,
az extravagáns színpadi kivitelből
összecsapott, silány munka, a szó-
kimondó politizálásból kisded fecsegés
lett. A mostani anyag egyetlen fölfedez-
hető szerkezeti eleme a szerkesztetlenség.
Az első rész szinte képtelen véget érni,
mert ahogy menetének nincs semmi
értelme, célja, úgy lezárásának sincs. A
szünet utáni második nem képes elkez-
dődni, igen hamar végét is szakasztják.
Elviselhetetlenül terjengős az egyik, ér-
dektelenül nyúlfarknyi a másik. A közön-
séget ez nem sokat zavarta: mihelyt a né-
zők sorában ki-ki kérdő tekintetekkel, fin-
torokkal megszerezte párjától az „enge-
délyt", kölcsönösen jókat nevettek a hol a
féfiakat, hol a nőket - hol az isteneket -
megcsipkedő-kigúnyoló alpári vicceken.

Nem hiszem, hogy egyetlen néző,
kritikus - vagy akár valamelyik alkotó,
közreműködő - rekonstruálni tudná,
honnan hová tart az előadás (hogy ne az
idejétmúlt kifejezést használjam: mi a
mondandója)? Az olümposzi istenek nem
élnek nemi életet. A félistenek igen, de
ritkán. Az emberek - amikor és akivel
bírnak, összevissza. Istenek, félistenek,
férfiak, nők és egyéb neműek kavalkádja,
viszálya, háborúja végül nagyjából oda
vezet, hogy férfi mutatóba (sem) marad, a
nők pedig készülhetnek rá, hogy ily
módon fölöslegessé lett szervüket bevarr-
ják, beforrasztják, betapasztják. Szeren-
csére aztán minden rosszra fordul, elnyer-
jük az erkölcsi intést.

Bármiféle indulat nélkül - csupán egy
műfajszínfolt eljátszása miatti keserűséggel
írom mindezt. Ha egy jelenet-remeklés, két
pompás szóvicc, három színészi bravúr,
négy zseniális rögtönzés netán elkerülte
volna figyelmemet --a délre, cimborám !
szegényes összképén az sem változtatna. A
blődli „a világ értelmi feladását", mint
kényszerű „ultima ratiót" példázta sikerült
darabjaiban. Most magát a blődlit is
föladták.

A kritikusnak a lecke van föladva.
Ellentmondásos benyomások érték
Kecskeméten. A huszonötödik színházi
örökség egyik - a csapatmunka sulyko-
lásában mutatkozó - részét szívesen látta
föléledni. Négy előadás sem volt elég
ahhoz, hogy kiemelkedő egyéni színészi
teljesítménnyel találkozzék
ezt sajnálja. Az új vezetés közönség-
toborzó ötletességében, szellemi frisse-
ségében sok fantáziát, jó esélyt lát a di-
lettantizmustól a középszerűségig válta-
kozó kivitel csak Vándorfi egyfelvonáso-
saiban tudott erős átlagszintre föllendül-ni.
S ellentmondások, aritmiák, bizonytalan
kérdések mindenütt: a színházban és -
érezhető - körötte is.

Várakozzunk.

Megjegyzés
Örömmel tölt el, hogy Tarján Tamás csak
„szépséghibákat" vél felfedezni idézett
írásomban. Mondhatnám: üsse kő, hiszen
eszerint, ami a tartalmat, a lényeget illeti,
abban egyetértünk, nevezetesen Jancsó és
Hernádi blődliszínházának megítélésében.
De mert hiú vagyok, meg kell jegyeznem,
hogy - mint alcímében is jeleztem - cikkem
a jeles szerzőpáros közös színpadi
munkáiban „a világképteremtés problematiká-
ját" feszegette, s nem kívánt a teljes monog-
ráfia igényével fellépni. A Fényes szelekkel
azért nem foglalkoztam tehát, mert azt még
nem tekintettem a majdani blődlimunkák
sematizáló előképének, mint a Vörös zsol-
tárt, amelyben a későbbi módszer, nézetem
szerint, először volt felfedezhető. Sajnálom,
ha a megfogalmazás félreértésre adhatott
alkalmat, vagyis úgy tűnt, mintha a Fényes
szelekről megfeledkeztem volna. Holott
ugyanígy például a Mata Hariról sem írtam
ebben a dolgozatomban, mert választott
gondolatmenetemhez egyszerűen nem kínált
újabb szempontokat.

Ami a Csillagszóróval kapcsolatos „vitát"

illeti, azt pedig végképp nem értem. Tarján
úgy tesz, mintha valamely ténybeli tévedé-
semet javítaná ki, amikor saját véleményét
közli a darabról. Amihez természetesen épp-
úgy joga van, mint nekem. Egyébként azt
hiszem, a félreértéseknél és kisebb nézetelté-
réseknél fontosabb az, hogy a színház mint
blődli kérdésében közös álláspontra
jutottunk.

Mészáros Tamás

GYÖRGY PÉTER

„Egy színész"

Az imposztor

a Katona József Színházban

Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük e
kritika elején, hogy a már három premiert
és kötetnyi be nem mutatott drámát maga
mögött tudó írónak ez az első saját
szintjéhez illő, teljes értékű bemutatója. Az
19-8-as Pécsett bemutatott Nyulak Margitját

Spiró később már kritikusan értékelte, az
1980-as, általa is rendezett, Játékszínben,
bemutatott Kalmárbéla pedig össze sem
mérhető akár a Békecsászár kötetének
drámáival vagy Az imposztorral, a jelen
darabbal, melyet a Katona József Színház
mutatott be Zsámbéki Gábor
rendezésében. Még a tavalyi évadban
mutatták be - a Nemzetiben és
Békéscsabán - az Esti műtort, amely
vélekedésem szerint eddig bizonyosan, és
remélhetően ezután is Spiró leggyengébb
műve.

Mégis érdemes Az imposztor előtt pár
szót ejteni ezekről a művekről, s főképp a
belőlük kiolvasható folyamatról. Az elmúlt
három bemutatójával ugyanis Spiró írott és
játszott darabjai között riasztó módon
mélyülni látszott a szakadék. Írásban
maradtak hatalmas tragédiák, a mai
színházi gyakorlatban ki-próbálatlan
dramaturgiával, elviselhetetlenül hosszúnak
tűnő szereplőlistákkal, elképzelhetetlen
színhelyváltozásokkal. E művek, ha nem is
mindig egyenletesek, de meghatározóak,
izgatóak, és a Béke-császár vagy a Hannibál
még olvasásában is igazi drámaélményt
jelent, bizonyosan az elsodró előadás
lehetőségének ígéretét hordozza magában.
Eljátszották viszont a fogcsikorgatva
megkötött kompromisszumok
eredményeképp meg-írt, olcsó, mai tárgyú,
csekély szereplő-listát igénylő darabokat,
amelyek végre - függetlenül attól, hogy
mindenki által tudottan gyengébbek voltak
a fentiek-nél „premierre érettnek"

minősültek, ugyanis beleilleszkedtek a jelen
színházi gyakorlat áldatlan
követelményeibe.

A z imposztorral azonban megváltozott
a helyzet: Spiró itt már nem kötött
kompromisszumot, hanem a jelen gya-
korlatot mint adottságot és mint lehető-
séget ragadta meg. Változtatott a drama-
turgiáján, játszbató szintre csökkentette



a szereplők listáját, és az is igaz, hogy e
komédia már nem áll az absztrakciónak
azon a szintjén, melyen a Hannibál vagy
kiváltképp a Békecsászár.

E műben az eddig szinte teljes kizá-
rólagossággal ábrázolt nagy folyamatok
elvont elemzésének helyén a kis világ
tárgyilagos ábrázolása tűnik fel. Mindez
azonban nem jár együtt a Spiróra jellemző
problémafelvetésről való lemondással -
mint például az Esti műsorban -, e komé-
diával a szerző „hű maradt" ahhoz,
amihez úgymond ért. Az imposztor
elhagyott, isten háta mögötti Vilnájában
is ott zajlik a nagy, a világtörténelem, ott
érződik ez minden mondaton, minden
sorson, a szereplőket alakító-teremtő
meghatározottságokon. Változatlan te-hát
a történelem kutatása iránti szenvedély,
csakhogy A z imposztor esetében
perspektívaváltás történt. Megőrizvén a
drámai világára oly jellemző metsző
rosszhiszeműséget, hűvös distanciát, Az
imposztorral Spiró közel jött alakjaihoz.
Itt már nem a váltakozó folyamatokat
reprezentáló szócsövekről van szó, mint
például a Békecsászárban, ezek az emberek
már azzal az ítélettel együtt, melyet Spiró
kimond, létező figurák, szerzőjük
szenvedélyének tárgyai, saját világának
felismerhető lényei.
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Pár szót még az elemzés előtt e darab
keletkezési körülményeiről. Az imposztor,
mint ismert, Major Tamás felkérésére
készült, és tudjuk azt is, hogy az a
Bogusławski, akit a színen látunk, A z
ikszeknek, Spiró nagyregényének a főhőse
is. Lehetetlennek látszik e két művet
elválasztani egymástól, a regény világa
óhatatlanul átsugárzik a drámáé-ra is.
Csakhogy Spiró fölényesen tisztában volt
egy ilyen kapcsolat hátrányaival, s ha
saját művét fel is használta, de nem abból
élt a színdarab világát

megteremtvén. E két mű világa nem egy
vonatkozásában azonos, azonban
problémáik, alapkérdésük már jelentősen
eltér egymástól. A z imposztor története
nem szerepel A z ikszekben, a darab
színhelyét, Vilnát csak említik abban.
Bogusławski kivételével a dráma hősei
fel sem tűnnek a regényben, amelyben
egyébként a dráma tárgyát kitevő cse-
lekményről sem esik szó.

Úgy is fogalmazhatnánk, hogy a re-
génybeli Varsóból tekintve épp annyi
tudható Vilnáról, mint amennyit Vilna
szereplői sejthetnek Bogusławskiék var-
sói életéről. Igy tehát a színdarab sze-
replői, a vilnai színház művészei épp
annyit tudhatnak Bogusławskiról, mint
amennyit nekünk, a darab nézőinek ta-
nácsos tudnunk.

Bogusławski a cári Oroszországhoz
tartozó Litvánia lengyel színházába ér-
kezik vendégjátékra, egy sokféleképp és
főleg ravasz mód elnyomott városba, ahol
a lengyelség számára minden más
lehetőség hiányában a színház az élet
bizonyítéka, és így sokszorosan túlnő
önnön jelentőségén. Vilnában a művé-
szet, függetlenül gyakorlóinak sandább
vagy igazabb megfontolásaitól, meggyő-
ződéseitől, a létezés tényének szinte kizá-
rólagos bizonyítéka. E helyütt, mint
Kelet-Európában oly sokszor, a vers nem
mindössze vers, a színház nem pusztán a
színjáték előadásának a szín-helye, és
megállapíthatatlan, hogy mind-ez a
művészet előnyére vagy hátrányára
történik-e.

Így hát a művészetet figyelmező szem-
pontok törvényszabók és alkotók részé-
ről egyaránt művészeten kívüliek, mind-
annyian azt a bizonyos politikai pluszt,
utalást keresik, egyikük vélhetően irtaná,
másikuk pedig mindenáron belerejtené
alkotásába. Am egy ilyen helyzetben - és
ebben áll a hatalom zavara és a művészet
talán lehetséges előnye - minden

utalássá, minden „mássá" lehet. Ha már
semmi sem önmaga, mert abszolút mér-
tékben hiányzik a dolgok néven neve-
zéséhez szükséges szabadság, minden
szimbolizálható, hiszen bármi reprezen-
tálhat bármit. Így hiába a Gubernátor és
mindenfajta cenzorok veszélymentes
darabot kereső lázas tevékenysége, elkö-
vetik a hibát - mint azt Bogusławski is
megállapítja, hiszen egy remekművet en-
gedélyeznek.

Ez pedig a Tartuffe, amelynek alcímére
is utal Spiró saját komédiájának címével,
az a darab, amelyet fordítója,
Bogusławski eleddig még soha nem játsz-
hatott el, és amelyet - egy ideig úgy tűnik
- már csak túl későn érhetett meg. A
Tartuffe játszható, ám az utalásokat és
allegóriákat nem csupán csak purgáló, de
azokat pozitív formában feltétlen kedvelő
hatalom némiképp átalakítja a mű-vet. A
Tartuffe fináléját, a deus ex machinát így
a cárra, annak jóságos kegyére kell érteni.
Ennek megfelelően alakul majd át e
percre a díszlet és a jelmez is, a
letartóztatást végző tisztet játszó színész
cári egyenruhában kell hogy
megérkezzék, és az átfordult dísz-
letfalakon az addigi rokokó ábrák helyett
a lengyel-orosz kibékülést sugalló
szimbólumok szemlélhetők: egy-egy sas,
valamint I. Sándor komor, fenyegető
arcképe. A színészek e jelenetnél haj-
bókolnak, fejükkel a földet illetik stb.

Egy ilyen Vilnába és egy ilyen Tartuffe-
re érkezik Bogusławski, aki azonban
természetének megfelelően botrányt akar,
minthogy mindenképp a művészetet
akarja. Épp ezért az előadás alatt el-viteti
a Tartuffe-öt letartóztató rendőrt játszó
színészt, s így a sasok és a cár arcképe
alatt már rémült csendben haj-bókolhat,
vicsoroghat, vigyoroghat s végül
rögtönözhet egy felettébb kétértelmű
versikét a cár nagy eszéről, annak kegyes
igazságszolgáltatása híján. Ilyen tehát a
hatalom által erőszakosan szült
álmegbékélés, a hatalomnak azon vágya,
hogy maximálisan uralja a művészetet.

Ez ugyanis Spiró polifon darabjának
tárgya a felszínen és a mélyén egyaránt: a
művészet esélyeinek kérdése ily nagy-
mérvű nyomás alatt. A felszín az atelier-t
jelenti, a színház a színházban játékát.
Miképp élnek a művészek a hatalom
szorításában, lehetséges-e emberi élet,
tisztességes fennmaradás, magamegőrzés
és kitartás az ily nyomorult, esélytelen
években? A csattanóval kibontakozó,
elemzendő végben pedig a szereplők, a
művészek szintjéről áttérve álta-
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lánosabban, a művészet szintjén ismét-
lődik meg a kérdés, miképp lehetséges,
hogy az mindennek ellenére önmaga
maradjon? l-la a művészetet, mint azt e
darabban is látjuk, eredendő természetétől
független, idegen dolgokkal kötik meg, ha
a zsarnokság saját eszközévé degradálja,
akkor művészetté az a botrányosan
kialakuló folyamat lesz, ahogy a művészet
saját oldalára állítja a reá kényszerített
művészetellenes eszközöket. Az „ellenére"
fordításban áll Bogusławski
botránykeltése, amely egyben művészi
tette is.

Ám mielőtt e végső pont jelentését
elemezhetnénk, fel kell villantanunk a
darab jó néhány kérdését, a teljességre
természetesen nem törekedvén. A végső
poénra élezettség ugyanis szorosan össze-
függ a darab centrális kérdésével, azzal,
hogy Bogusławski művész-e, önmaga-e
még, vagy már csak legenda, minden
emberin túli roncs? Spiró nagy érdeme e
munkával az, hogy e kérdés szinte a
végéig eldönthetetlen marad, kétségben
hagyva darabja szereplőit, és mindezzel
kényelmetlen helyzetbe hozván annak
nézőit is.

Az első felvonásban Bogusławski közli,
hogy őt e földön már csak a pénz érdekli,
semmi más. Ha megkapja a kért összeget,
azt és úgy játszik, amit és ahogy a szervilis
igazgató, Kazyński akar. De persze ez sem
igaz, hiszen nagyon érdekli a játék,
olyannyira, hogy a második felvonásban
már egy végtelenül ravasz felépítésű
próbát látunk. Bogusławski Moliére-re
tanítja a vilnai színészeket, és eközben
lassan elkezd készülni valamire, a
botrányra. Arra, amit ekkor még maga
sem tud, amiről sejtelme sincsen, hogy
hogyan és mint vigye végbe - így tehát
tanulja az embereit. Megtanítja őket a
Tartufe-re, és ekként megtanulja, hogy
azok milyen színészek és milyen emberek.
Közli velük, hogy a színpadon csak az
őszinteség számít, minden egyéb
lényegtelen. Majd az előadásra kerülvén
sor, ő lesz az, aki a többiek számára
érthetetlen módon a lehető legripacsabb
semmit nyújtja a Gubernátor színe előtt.
De Bogusławski az, aki - s talán ez a leg-
jellemzőbb, legegyértelműbb tulajdonsága
ennek a megfejthetetlen és rejtelmességére
vigyázó személynek -, vidoran közli a neki
azonnal szerelmet valló Kamińskával, a
vilnai csillaggal: „Maga elég rafinált,
leányom, de én szeretem az ilyet." (I. felv.)
De szerelemről szó nincsen, érezteti az ifjú
hölggyel, hogy

ő már mindössze egy árny, valóban az,
aminek Kamińska nevezi, egy rozzant
aggastyán, semmi más. De aztán a máso-
dik felvonás egyik jelenetében, Kamińska
férje és szeretője előtt Tartuffe-öt ala-
kítva tökéletesen újraértelmezi a szerepet,
s így tesz vallomást, forrót és igazit.
„Köszönöm", válaszolja szerepen kívül
Kamińska, joggal érezvén mindezt több-
nek, mint Bogusławski Tartuffe-kénti tö-
kéletességének. Igy hát a próba után
azonnal ráborul Bogusławskira: „El-
megyek magával." Ez a pillanat, úgy vé-
lem, a sokszoros szerepjátszással terhelt,
álmagatartásokkal teli darab talán leg-
meztelenebb, legleplezetlenebb pontja. Itt
egy pillanatra Bogusławski sem ját-szik,
és őszintén kérdez vissza: „Velem ?
Hová?", és nem mondja, hogy nem. Itt
valóban mindkettejük egyik és igazi
részéről van szó, csakhogy mindketten
sokkal jobban belebonyolódtak saját sze-
repeik kényszerébe annál, hogy ez az
őszinteség, még ha igaz is, teljes, ered-
ményes lehessen. Kamińska itt eszelős
rémülettel érzékeli saját helyzetének ab-
szurditását, és most villan fel előtte a
menekülés útja („Egy emberrel akarok
élni"). Az összetákolt hazugságrendszer
helyett bármi jó. Hátha van valami, hátha
nem csak a hazugság van. Bogusławski
válasza egy villanásra megint őszinte:
„Nagyon megbánná ..." Majd ezután
azonnal megmutatja ott, vallomás
közben, hogy mire is gondolt meg-bánás
alatt. Kihasználva a közeledő Kamiński
jelenlétét, húzódik vissza, és az
őszintétlenségéről mondott, feltétlen
őszinte szövegével alázza meg, távolítja
el magától Kamińskát. „Szép alkat a
magáé. Szebb, mint az enyém." - mond-ja
búcsúzóul, s igaz, ami igaz, a maga
lehetetlenségében, valóra válthatatlansá-
gában ez így van. Bogusławski hazugság-
szükséglete egy hazuggá vált világban a
teremtés kényszerű eszköze. Számára a
hazugság stratégia. Nincsen semmilyen

fennkölt célja, nincsen olyan eszméje,
amelynek megvalósítása érdekében lenne
ez az eszköz, Bogusławski épp azért
hazudik, amiért a többiek: kényszerből és
létfenntartási ösztönétől hajtva. Am van
egy óriási különbség közte és a többiek
között: míg azok igyekeznek
hazugságaikat koherenssé tenni, és ha-
zugságukhoz igazítani személyiségüket,
tehát azt elhivén és vallván, konszolidálni
helyzetüket, addig Bogusławski
egyetlenegy pillanatra sem tartja igaz-nak
azt, ami hazug. Hazudik, ahogy kell, de
nem rontja meg magát azzal, hogy
higgyen mindebben, s ebből a gátlástalan
őszinteségéből származik személyi-
ségének megfoghatatlansága és szétesett-
sége ellenére való megfejthetetlensége.
Ezt nem ismeri föl a Gubernátor, „egy
színész", mondja Bogusławskival beszél-
ve, mintegy hozzátéve, csak az. Am
Bogusławski valóban színész, és sokkal
inkább, mint azt a Gubernátor hihetné.
Kettejük között valóban vannak azonos-
ságok, egyikük sem szeret úgymond ki-
csiben játszani. Csakhogy míg a Guber-
nátor cinizmusa abban áll, hogy szeretné
elhinni: béke az, amit hozott, nem pusz-
tán az erőszak egyik újabb aljassága,
addig Bogusławski számára az igazság
még mindig szent, akkor is, ha már nem
létezik.

E darab folyamata, belső története nem
más, mint Bogusławski útkeresése az
igazság hiányának a demonstrálásáig.
Tetten érhetőek az egyes stádiumok: a
közönyös tehetetlenséggel viselkedő hős
lassan kérdezősködni kezd, érzékelhetően
veszélyessé válik, készül vala-mire, s épp
annyira csak sejthetjük, hogy mire, mint
ő. Figyelme mindenre kiterjed, kérdései
egyre pontosabbak. Az egyre
intencionáltabb viselkedés mögött lassan
felismerhetően ott lapul a Rybakot
eszközzé tevő terv, amely már világos a
második felvonás végén. Hiszen ezért is
búcsúzik oly szépen
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Bogusławski a fiatal színésztől, akit
Bogusławski többre becsül ugyan a
többieknél, de mindez nem akadályozza
meg abban, amit tenni kíván.

Bogusławski figyelme végső soron te-
hát arra irányul, hogy olyan helyzetbe
hozhassa önmagát és a többieket egy-
aránt, ahol felmutathatja nekik az igaz-
ságot vagy annak riasztó hiányát, még ha
sokkal nagyobb áron és kényelmetlenebb
módon, mint azt akármelyikük is
szeretné.

S itt kell visszatérnünk a darab művé-
szet - nem művészet határkérdéséhez,
amely Spiró egyik legfontosabb meglá-
tása. Bogusławski tudja, hogy mindaz,
amit tőle mint művésztől várnak el, ha
teljesíthető is még, ebben a helyzetben
már kevés. Tudja, hogy ahhoz, amit ő itt
akarhat, ahhoz a színészet és a művészet
hagyományos fogalma elégtelen, teljes
életét és minden kaméleonképességét
kell latba vetnie ahhoz, hogy meg-
mutathassa, mi is a színház valójában:

hogy a botrány megvillanó fényében
ábrázolhassa a teljes hazugságba dermedt
világot.
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Az előadás problémái két kérdéskörbe
tartoznak. A megvalósíthatóságnak nyil-
vánvalóan centrális része volt a Tartuffe
botrányjelenetének milyensége, hiszen itt
Zsámbékinak valóban egy nehéz
helyzettel kellett számolnia. Azzal ugyan-
is, hogy itt az előadás tényleges és a
darab virtuális közönsége már egybe kel-
lene hogy olvadjon, ellenkező esetben
ugyanis igen kétséges erejű a színpadi
botrány valódi hatása, ereje. Ha e „két
közönség" nem válik eggyé, akkor a
helyzet úgy alakul, hogy a színház valódi
közönsége ugyan tudja, hogy a botrány
jelenetét látja, de amit lát, az számára
nem az, s ezért valóban nem elég hatásos.
Ez a helyzet valóban szinte meg-
valósíthatatlannak tűnik, ám ebben az
esetben Zsámbéki a reá jellemző, apró
megfigyelésekre építő, realista rendezői

munkája mintha gyengítette volna a
megoldás lehetőségeit. Ő ugyanis a bot-
rányjelenetet megelőző hosszas Tartuffe-
bejátszást szinte egyértelműen színészi
jutalomjátéknak szánta, tisztán sikeresre
formált s csak a valós közönség számára
rendezett jelenetté alakította. Nincsen
ezzel a komédiázással semmi baj, beval-
lom, hogy önmagában módfelett élveze-
tesnek találtam, azonban a mű egészé-nek
az ívét mégis megtörte. Az önfeledt
jókedv percei után kellett hirtelen
váltanunk, és visszajutnunk a darab és az
előadás eredeti légkörébe, így tehát ez
után a rész után érthetetlennek és
idegennek tűnt, ami a színpadon történik,
ahol ekkor mára botrányt játsszák el.

Ha - bár tartok tőle, hogy ez az, amit
jobb, ha kritikus minél kevesebbszer ír le -
ebben a részben Zsámbéki az eredeti
helyzet nyomott, félelemmel teli, ijedt
légköréhez igazítja a játékmódot, akkor
talán a „két közönség" jobban egymásra
mosódik, és ennek megfelelően a hatás is
teljesebb.

Mindez azonban már az egész előadás
hangvételével is összefügg. Zsámbéki
minden erénye, finom, miniciózus pon-
tossága, jelentésadó képessége, helyzet-
kidolgozó stratégiája mintha azt is szol-
gálta volna, hogy a rendezői munkával az
eredeti szövegnél világosabbra hangolja az
összképet. Kevésbé volt mind-ez
rettenetes és elviselhetetlen légkörű, mint
amennyire azt a szöveg árulja el. Így tehát
a színpadon nem annyira elviselhetetlen
félelemben élő embereket, ha-nem apróbb
árulások között vergődőeket látunk. A
darab elején például ezért olyan suta a
Díszletező és a Kellékes párbeszéde, mert
annak elementáris rémületéből Zsámbéki
mintha visszafogott volna. Holott ez a két
ember nem általában fél, hanem konkrétan
attól, hogy bármelyik percben elvihetik
őket. De az sem véletlen, hogy Kazyński
az első felvonásban titkosrendőrnek nézi
Bogusławskit, hiszen ez legalább olyan
riasztó, mint amilyen szellemes. A
rémület, a félelem nem csupán egy
motivációja e darabnak, hanem
alaphangulata.

Érthető persze Zsámbéki átstilizálása,
ennek egy része nyilvánvalóan abból a reá
jellemző és jogos igényből fakad, hogy az
a kép, amelyet megteremt, arányos és
árnyalt legyen, ne legyen túlzott,
pamfletszerű. Viszont a kicsit kedélyes,
inkább nevetséges, mintsem félelmetes
alaphang visszavetette Bogusławski
figurájának veszélyességét is. (Ezért nem
volt érzékelhető az sem,
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hogy Bogusławski valóban Szibéria kocká-
zatát is vállalja, elsősorban Rybakért, és

csak másodsorban, esetleg magáért.)
Ennek az átstilizálásnak, áthumani-

zálásnak a másik következménye a szín-
padkép szövegtől jelentősen eltérő ala-
kulása is. Elismerem, hogy Pauer Gyula
munkája nem egy pillanatban szép és
felejthetetlen, ám mégis inkább elhibá-
zottnak érzem és feleslegesnek, mint
amilyen hasznosnak. A forgószínpad
ugyanis széjjeltördelte a teret, apró, ér-
telmezhetetlen szeleteket hozva létre. Így
tehát az egyes, szöveg szerint teljes
nyilvánosság előtti mondatok intim pár-
beszédek részeivé váltak, és ezért óha-
tatlanul vesztettek jelentőségükből.
Mindezt azért tartom különösen
jelentékenynek, hiszen Pauer és Zsámbéki
eddig oly termékeny együttműködésé-nek
egyik legnagyobb eredménye azok az
egyértelmű, nem agresszív, de mindig
domináns terek, amelyek az egyes elő-
adásokat úgyszólván keretbe foglalták.
(Igy például a Mirandolina vagy A Manó
esetében.) Az tehát, hogy az együtt-
működésük a szokottnál zavartabb, az nem
lehet mindössze a véletlen eredménye,
hanem belső bizonytalanság követ-
kezményének tűnik. Vélekedésem szerint
Zsámbékit távolságtartása és arány-érzéke
térítette el a darab evidens szintjétől.
Holott nem vitás, Zsámbéki azonosult a
darab egészével, úgy érzem, ebben az
esetben mégsem sikerült teljes egészében
megvalósítania azt a víziót, amelyet a
szöveg alapján megteremtenie lehetséges
lett volna.

A sikerületlen botrányjelenet követ-
kezménye az is, hogy esik a darab vége.
Hiszen az egyrészt érthetetlen, másrészt
túlságosan is didaktikus poén után a szí-
nészek nem újra átélik, hanem mintha
mindössze elmagyaráznák a nézőknek
mindazt, ami az előbb történt. S ezért
sajnos majdnem értelmezetlen marad a
darab nagy fontosságú utolsó mondata is.
Ebben ugyanis Spiró, úgy hiszem,
többrétű utalást rejtett el. Egyrészt itt
valóban visszaköszön Az ikszek világa, a
fragmentális mondattöredékek, a múlt idő
mind-mind Fiszer Bogusławskihoz írott
regényzáró levéltöredékére mutatna, ezzel
is utalván Rybak és Fiszer lényegi
azonosságára. Ám túl mindezen, Spiró itt
még egyszer perspektívát vált, és visszatér
ahhoz a nagyobb távlathoz, ahonnan
például a Hannibál esetében szemlélte
hőseit, a történelmet egyaránt. Rybak itt
már Grodnón túlról beszél, és azt sem
felejthetjük el, hogy szövege

egyes számban kezdődik, és többes szám-
mal fejeződik be. Úgy hiszem, hogy e
szöveg eleje és vége között újabb, hatal-
mas idők múltak el. „Mily rég volt,
amikor én színész voltam ..." - kezdődik a
mondat, s ekkor Rybak még csak
önmagára tekint vissza, s ezen keresztül
egész Vilnára. A középső rész („amikor itt
játszott Bogusławski, a mester...")
mintegy a darab főhősének a temetése is.
Es az utolsó többes szám („Hát itt is
voltunk egyszer.") már mindannyiunkra
vonatkozik, akik itt jártunk, így vagy úgy,
ugyanilyen cipőben, félelemben és
rettegésben, Vilnában vagy bárhol
máshol, tegnap és nemegyszer még ma.
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Nyilvánvalónak látszik, hogy - füg-
getlenül a történelmi különbségekből
adódó evidens eltérésektől - Major Tamás
valami, számára igen fontosat ismerhetett
fel Bogusławskiban, ne restelljük leírni, a
nagyságot, a színészetet totális
életgyakorlattá tevő zsenialitást, annak
ígéretét sejthette meg.

Es ezt el is játssza, szinte maradék-
talanul, szívet szorító pontossággal és
fegyelemmel egyrészt, és ugyanakkor ha-
talmas jókedvvel, zabolázhatatlannak tű-
nő színészi csínyekből kifogyhatatlanul.
Kimeríthetetlennek tűnik Major játék-
kedve, minden jelenetet a maximumig
kihasznál, minden lehetőségre lecsap. Az
ismert majori erények mellett
legfontosabbnak számomra azonban a ve-
szélyessé válásnak, a magáratalálás folya-
matának ábrázolása tűnik, amelyet Ma-

jor igen nagy türelemmel és pontossággal
épít föl, jól érzékelvén, hogy ez a különös
metamorfózis szerepe lényege. Így lesz
minden gesztusa kétértelmű, talán csak
idézett Kamińskával való jelenetéhen
engedi meg egy pillanatra, hogy
ráismerhessünk. A kétértelműségekkel
való játék azért lehet igazán eleven, mert
minden arcban, minden új és új modorban
benne rejlik valami az igazságból is.

Igaz az is, hogy Bogusławski halálosan
fáradt, ki-kihagy a memóriája. Igaz ez, de
nem pusztán ennyi a lényege, s így ezért,
amikor Major a rosszullét perceit játssza,
Kazyński támadásait mint-egy
visszaverendő, az igazgató akkor sem
lehet biztos benne, hogy Bogusławski
valóban rosszul van-e, vagy tényleg már-
már fenyegetően közel a vég. Igaz az is,
hogy ez az ember pénzéhes, és kéjesen,
őszinten az. De hiszen ennek a kimutatása
is csak játék, egy újabb mozzanat
megteremtésének érdekében. Igaz az is,
hogy egy szervilis öregember, olyan,
ahogy a Gubernátorral be-szél. Csakhogy
ekkor is színjátékot folytat egy nagyobb
játék kedvéért. Bogusławski szétesett
személyiségének sokrétűségét, az együtt
élő részigazságok különböző
magatartásait teszi egységgé Major, teszi
ezt ritka bravúrként, valóban igaz tehát
az, hogy ha nem csak ő játszhatja is e
szerepet, először valóban neki kellett el
játszania.

Major játékához méltóak társai is: ismét
kiderült, hogy a Katona József Szín-ház
társulata e rövid idő alatt is ritka erős
csapattá formálódott, ahol az egyes
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séggel tartozik mindazért, amihez közben
hiányzik a felelősségvállaláshoz szükséges
hatalma. Sinkó tehát ordít és fölényeskedik.
Unatkozva figyeli a próbát, és
majdhogynem nyüszít az idegességtől,
mikor Bogusławski elkezdi komolyan
venni a remekművet, mert hát az új
értelmezést nem ismeri, és lehet, hogy az
rendszerellenes. Sinkó hadarása,
nyögvenyelt türelme, feszültsége, űzöttsége
legalább olyan eleven, mint Major
Bogusławskija. S valóban, ők ketten ve-
zénylik ezt az előadást és a helyzetet
egyaránt. Sinkó legdöbbenetesebb percei
azok, amikor e színész megérteti azt, hogy
itt még Kazyńskinak is lehet némi igaza,
még ha ezt ő maga érti is a legkevésbé. Így
válik emlékezetessé az előadás széteső
végét megemelő utolsó jelenete, melyben a
rendőrségről már visszaérkező, elemi
rettegésétől megszabaduló figurát játssza el.
Ekkor már ahhoz is fáradt, hogy rendesen
be-széljen, szinte csak tőmondatok hang-
zanak el.

Függetlenül a Tartuffe-betét rendezői
koncepciójának ambivalens mivoltától,
pusztán a színészi teljesítményt figyelve,
meg kell állapítanunk, hogy a társaság
minden tagja önmaga szinte legjobb for-
máját nyújtotta, vagy esetenként már-már
fölülmúlta azt. Elsősorban Rajhona Ádám
Rogowskijáról van szó: ez az alakítás
karikatúraszerűsége ellenére is már-már
hátborzongató volt. C) játszotta ugyanis az
„önelégült hímet", az önnön-maga
csodálatában elvesző majmot, aki
jeleneteken belül minden ok nélkül átáll
jobb oldalról balra, aki éppoly természe-

Szacsvay László és Végvári Tamás az Imposztorok
című előadásban

tesen vágja magát a földhöz, mint amilyen
természetesen áll fel utána. Rajhona
legnagyobb érdeme az, hogy XIX. száza-
disága ellenére ez a figura létezik, felis-
merhető, mai. Láttunk és látni fogunk
ilyen színészeket, akiket semmi más nem
érdekel saját szerepük vélt poénlehető-
ségein kívül. Rajhona pedig e színészet
saját eszközeivel bizonyítja be, hogy e
pusztán narcisztikus magatartás mennyi-re
üres és már-már használhatatlan. De a
Moliére-komédiától függetlenül is pontos
az alakítása, az ordító, bámuló, riadt, buta
ember, a „nagy színész" megvalósítása -
telitalálat.

Kamińskát Udvaros Dorottya alakítja,
akinek igazi lehetősége és teljesítménye is
ezen az előadáson a már emutett szerelmi
szál lehetőségének realizálásában állott. Ő
ugyan erre fektette a fő hang-súlyt, s
meglehet, hogy érdemes lenne ezt
erősítenie. Az első felvonásbeli be-
szélgetésük akkor még majdhogynem
inadekvátnak tűnő hisztérikuma, felfoko-
zottsága, suttogáson áttörő sikolya mind
igazolttá válik később, hiszen mindez már
Kamińska fő vágyát mutatja, a menekülés
reményébe való kapaszkodást. Férjét,
Kamińskit Szacsvay László játssza,
megint csak mesterien. O is egy teljesen
reménytelen embert alakít, hiszen színész
és gazdag ember egyaránt csak felesége s
annak szeretője által lehet. Ahhoz sincsen
sok szava, amikor Bogusławski is kikezd a
feleségével, csak áll s néz maga elé,
Szacsvay pontosan kijátssza ennek az
embernek minden baját: azt, hogy sem
ereje, sem képessége nincsen arra, hogy
kiszolgáltatottságát feloldja. Kiválónak
vélem Szacsvay maszk-bajuszkáját is,
mely hepciásságot és bátorságot sugall,
miközben ennek az embernek valójában
mindössze egy-egy tapséhségre valló
táncos lépéskére telik.

Nem egyszerű a másik színészpáros
helyzete sem. A feleséget, Skibinskát Má-
thé Erzsi alakítja, s övé a Bogusławskit
Vilna játékmódjáról felvilágosító,
vallomásszerű monológ. Nagyon sok
múlik azon, hogy Máthé e szöveget hihe-
tően mondja el, s az előadás sikerének
egyik kulcsa az, hogy a színésznő tár-
gyilagos, nem meggyőzni vagy átverni
akarja Bogusławskit, hanem mindössze
feltárja számára lehetőségeiket, korlátai-
kat. Érthető, hogy a Máthé által interp-
retált szövegre Bogusławskinak semmi-
lyen más szava nem lehet az „ühüm"

dünnyögésén kívül. Férjét, az alkoholista
Skibinskit Végvári Tamás alakítja,
döbbenetes erővel. Az illúziók elvesz-

szerepekben kiváló színészeket láthattunk.
Elsősorban a Major számára teljes értékű
partnerré váló Sinkó Lászlót kell
megemlítenünk, Kazyński szerepé-ben, ez
az alakítás az évek óta egyre lendületesebb
módon fejlődő színész egyik emlékezetes
bravúrjává válhat. Kazyński agresszivítása
és rettegése két dologra épül, és Sinkó
mindkettőt világosan értelmezi,
megmutatja. Egyrészt ő az az ember,
akinek minden valószínűség szerint
szégyellnie kell magát Bogusławski előtt,
hiszen társulata csapni-való, jelleme
ugyancsak kívánnivalókat hagy maga
után, rendezői képességei iránt kételyeink
ébredhetnek, s ráadásul még, ha csak egy
este idejére is, de a Varsóból jött színész
főnökeként is viselkednie kell. Ezért hát
gyűlölettel teli haszonleséssel figyeli a
Mestert, akit ide-hívott saját célja
elérésének érdekében, de akit saját céljait
féltve inkább soha nem látna. Annyit ő is
tud erről az emberről, hogy az ő céljai
Bogusławski számára nem létezőek.
Kazyński Böll novellájának hőséhez
hasonlóan - ama gyáva férfiú, aki mint
minden cirkusz-igazgató, kényszerűségből
a közönség kedvéért oroszlánt is tart,
holott hát szíve szerint csak nyulakkal
dolgozna. Ezért lesz agresszív és ostoba,
amint nem is tehet másképp, hiszen valódi,
jó oka van a rettegésre. Ezért van másrészt
Kazyńskinak tragikus, ironikus módon
valami igaza is. Hiszen a Mester jön,
megy, és ők maradnak. Ő tudja, hogy
ugyanúgy nem képes a hátát tartani
semmiért, ahogy tudja, hogy a Gubernátor
sem, de azt is látja, hogy felelős-



tésén síró részeg színész anélkül, hogy
feltűnően, a darabtól idegen módon
aktualizálná a figurát, maivá, ismerőssé
lesz. Így aztán az egyébként igaz, de nem
különösen mély mondatok e színész révén
megfellebbezhetetlen igazságként
hathatnak reánk.

Nehéz helyzetben volt a
Hrehorowiczownát alakító Olsavszky
Éva. Ugyan-is, úgy vélem, hogy az övé
volt a legsematikusabb, ugyanakkor
karakterjátékkal a legnehezebben
kitölthető szöveg. Olsavszky talán nem
elég idős, nem elég megkeseredett ehhez a
szerephez, ezért aztán alakítása saját
lehetőségeihez képest kicsit halványabb
maradt. Pieknowska fiatal kis „libáját"

Csonka Ibolya játssza, kellő erővel,
hitelességgel. A második felvonás közepén
-- míg Bogusławski elöl tárgyal a
különböző színészekkel - fel-alá mászkál a
színpad mélyén, üveggel a kezében, s
időről időre felbőg vagy inkább felnyüszít.
Zsámbéki kitűnő ötletét Csonka felejthe-
tetlenné teszi, pontosan érzékelteti, hogy e
fiatal lányka nekikeseredett ivásába
legalább annyi kétségbeesés szorult, mint
például a képzeletbeli darabjának ordi-
bálását gyakorolgató Rybak életébe. Ry-
bakot pedig Bán János alakítja, és e fiatal
színész jól érzékelteti a lényegi
különbséget figurája és a többi színész
között. Hiszen ha kiszolgáltatottságuk
ugyanolyan is, Rybak azért még nem
számolt le semmilyen illúziójával, és nem
pusztán félelemben, hanem az intenzív
gyűlöletben is él. Bán érthetővé teszi,
hogy Rybak miért hálás Bogusławskinak a
kényszerű megveretésért, hiszen ezáltal
nyer megváltatást a semmiből. A
tehetetlenségbe már teljesen bele-szűkült,
iróniáját még megőrző, de ha kell, cári
sasokat is festegető színészt alakítja Gelley
Kornél, Niedzielskije megérdemelt siker.
Ez az alakítás pontosan megmutatja, hogy
kellő rendezői erély valamint ritka erős
színészi tálentum esetén egy olvasásban
még sajátosság nélküli figura milyen
szükségképpen igazzá, emberivé lehet.
Gelley kény-szerű fejehajtása a sors előtt,
az öröm, amellyel Bogusławskit hallgatja,
ambivalens magatartása az előadás
alaphangulatának meghatározó
'motívuma. Niedzielski megnyomorodott
és megalázott ember. Ezt játssza el Gelley,
és nem véletlen a közönség érzékelhetően
erős reakciója, hiszen a nézők jelentős
része számára a Niedzielski-féle életve-
zetés nem pusztán történelmi, de jócskán
életélmény még.

Talán egy kicsit egysíkúbb, mint-sem
lehetne a Damsét alakító Puskás Tamás,
annak ellenére, hogy alakítása egységes,
végiggondolt, vitathatatlanul felkészült
színészt mutat. Ugyanis úgy hiszem,
Damse romantikus rángatózásában,
lefojtott hisztériájában több aljasság
rejlik, mint amit így láthatunk. Hiszen ez
a mindenkihez kedves, behódoló figura
elsősorban csak magáért retteg. Kiválóan
mutatja az elaljasult embert Papp Zoltán
Chodzko kritikus szerepében. Remekül
használja ki a Gubernátorral való
jelenetében Spiró ironikus szövegét. 0
fordítja a Gubernátor mondatait
lengyelről oroszra természetesen mind a
két szöveget magyarul halljuk -, s nem
meri lefordítani annak a mondatait egy az
egyben. Nem is értem - mondja például a
Gubernátor miért nem engedélyeztem
eddig ezt az előadást, és Papp Zoltán
rémült vigyorral fordítja: ... miért nem
engedélyezték. Engedélyeztem, vág visz-
sza a Gubernátor, és Chodzko alig meri
utánamondani az egyes szám első szemé-
lyű ítéletet. A mindent túlteljesítő, min-
den elvárásnál aljasabb személyiség re-
mek villanása ez, és Papp Zoltán pon-
tosan eljátssza azt az embert, aki soha
nem azt teszi, amit valóban várnak tőle,
hanem mindig azt, amit képzel, amitől
retteg. Kiválóan bólogatja végig a próbát,
épp úgy viselkedik, ahogy a hatalom
árnyékában viselkedni szokás, fölé-nyes
és alázatos egyszerre, és senki sem retteg
jobban a Gubernátortól, mint ő, ezért is
merészkedik hozzá oly közel.

A Gubernátort Cserhalmi György ala-
kítja, jóval formálisabban teremtve meg a
nagyvonalú elnyomó figuráját, mint-sem
arra a szöveg és saját tehetsége egyaránt
lehetőséget adna.

Fontos szerephez jutott Hollósi Fri-
gyes az Ügyelőt játszván. E színész
kiismerhetetlen maszkja mögé rejti a fe-
gyelemre ügyelő és mindent jelentő be-
súgót. Fel sem villan faarca mögött a

félelem, amint egész végig nem érzékel-
teti a Kazyńskihoz fűződő ambivalens
viszonyát sem, csak az előadás sikerét
hisztériájával fenyegető Hrehorowiczow-
nával tehetetlenkedő Direktornak szól
oda: „Nem tudom, meddig lehet ezt ..." S
ekkor már világos, hogy itt az Ügyelő,
azért, mert besúgó, némiképp az igazgató
főnöke is.

Az előadás két keretszereplője a
Díszletező és a Kellékes. S e két fo-
lyamatosan részeg figurát Horváth József
és Helyey László játsszák, egyre több
hévvel és színnel. Nem pusztán arról van
szó, hogy ez a két ember alkoholista,
hanem arról, hogy hogyan részegednek le,
milyen fenekedetten, el-vakultan isznak:
minden más lehetőség helyett. Ok a
Bogusławski-legenda élte-tői, fenntartói
is. És mindössze ez a hit iránti vágy az,
amely átüti részegségük közönyét, amely
erősebb tehetetlenkedő ostobaságuknál
is, és amely azt mutat-ja, hogy mégiscsak
tudják, hol élnek. Az, hogy az ilyen
emberek minden látszat ellenére igencsak
figyelnek az események alakulására,
egyike a darab és a rendezés tanulságos
figyelmeztetéseinek. A társulat lelkét
játssza Súgónőként Bodnár Erika, aki
természetesen Rybakba szerelmes, de
aggódik mindenkiért. E remek színésznő
egyik nagy átváltozási alakítása ez,
tökéletes pontossággal és
fegyelmezettséggel játssza el ezt a riadt
egeret, aki azonban nem pusztán fél,
hanem félelménél erősebb a színház iránt
érzett olthatatlan, reménytelen szerelme.
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