arcok és maszkok
Iást illeti. A műsortervben bizonyosan
figyelembe venném, hogy kik tartoznak a
társulathoz, és ők minek örülnének a
legjobban, mit szeretnének eljátszani. Ezt
igyekeznék a közönség igényeihez illeszteni. Vagy ha például a technikaiaknak egész éjjel dolgozniuk kellene valamin, ami sürgős, biztos, hogy ott lennék
én is, és nem arisztokratikusan kérném
számon reggel a munkát. Mindenképpen
bevezetnék egy kiegyensúlyozott és következetes követelményrendszert, ami-nek
a két oldala - az adok és a kérek arányosan működne.
- Meg lehet ezt valósítani?
- Biztosan. Természetes dolog, hogy
színházban más a súlya a vétségnek, a
hibának, mint másutt - ugyanis nem hozható helyre. Éppen ezért olyan szankcionálási rendszerre van szükség, amely
azonnal működni kezd, szinte automatikusan, s amelynek a működési rendszerét
mindenki ismeri. Természetesen ugyanígy
menne a jutalmazás is. Én fel-tétlenül
bevezetnék
valami
ilyesmit,
már
amennyiben egyáltalán a jogi lehetőségem
meglenne, és nem lennék jogsértő. Valószínűleg ez a feladat állna az első helyen, de legalábbis egy szinten azzal amivel egyébként is összefügg -, hogy
lehetőséget kell teremteni a színháznak, a
társulatnak és az egyéneknek, amiért
cserébe ez a követelményrendszer működik. Ha tudom, hogy egy tervszerűen
működő színházban melyik színész hogyan és mikor van elfoglalva, mindent
megtennék azért, hogy a fennmaradó
időben az arra igényt tartó intézmények
dolgoztassák. Ezt szépen, lassan tudatosítani lehetne a színészekre igényt tartó
intézményekben is. Egyébként meg vagyok győződve arról, hogy ma is minden
színházban és minden színházi vezetőben
ez a szándék munkál, csak nem biztos,
hogy a hozzá vezető utat is következetesen
végigjárják.
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Afféle színpadi erények
Bodnár Erika két szerepe

Bodnár Erika szeret utazni. Világot lát-ni,
emberekkel ismerkedni, hosszú időre
feltöltő impulzusokat szerezni. Csaknem
mindegy neki, hogy társasutazásra vállalkozik, vagy egymaga indul el az ismeretlen felé, hogy hajóra száll, vagy meghúzódik Thália szekerén, hogy Konstantinápolyba vándorol, vagy egyszerűen
csak egy konyhát térképez fel a lehető
legaprólékosabban. Egy a lényeg: ha
hazaérkezik, mindig tart egy kis színpadi
élménybeszámolót. Olyan magával ragadóan mesél, hogy nézője-hallgatója
észre sem veszi, és gondolatai már csak-is
arra kalandozhatnak, amerre a színész-nő
megengedi.
Nemrégiben két, egymástól merőben
elütő útra jelentkezett. Alaszka és egy
olasz kikötőváros volt az útirány. A két
célállomás között tengerek és szárazföldkilométerek húzódnak meg, megközelítésük különböző módszereket, eltérő felkészültséget kíván. Alaszkához inkább
gondolati síkon kell közelíteni, míg a
délvidéki túra technikát és humorérzéket
feltételez.
Afféle Alaszka

Az egyik expedíciót, csak úgy, mint két évvel ezelőtt, most is Harold Pinter finanszírozta. Míg azonban akkor (Hazatérés)
határozott volt az USA-Anglia útirány,
most a teljes bizonytalanság felé kellett
elindulnia. Hogy nem ijesztette meg a
különleges feladat, az a színésznő vállalkozókedvén kívül a vándortarisznyájában
 Korábban azt mondta, hogyha felkérnék őrzött, gyors akklimatizálódást elősegítő
színházigazgatásra, feltételei lennének. A z színészi eszköztárával magyarázható.
Azokkal az apró fintorokkal, melyek a
elmondottak lennének azok?
banalitásokat is mélyebb jelentéstar- Csak kis részben.
talommal tudják felruházni, azzal a kicsit
 És milyen feltételeket szabna?
 Azt a konkrét helyzet dönti el. Biz- kántáló hanghordozással, ami valamifajta
tosan szerepelne a feltételek közt, hogy furcsa, költészet és valóság közötti lebeviszonylag harmonikus kapcsolat legyen a gésérzetet kelt, no meg azzal a naszínházat fenntartó irányító szerv és gyítólencsével, aminek a segítségével a
köztem. Tekintsük egymást kölcsönösen legfröcsögőbb rémdrámában is észreveszi
felnőttnek és felelősségteljes vezetőnek. a megbúvó élethelyzet-komikumot. S
Mint színigazgató, kapjak viszonylag Harold Pinternek éppen ezekre a ketegyértelmű követelményt, ami realizálha- tősségekre van szüksége.
Bodnár Erika az alaszkai utazás emléktó. A hogyant, a végrehajtást - bízzák rám.
képeit az indulás és a visszaérkezés között
tátongó űr befedésével próbálja

meg az emberi agy által követhető
rendszerbe foglalni. Olyan különleges
távollétről számol be, ami önmagában
nem több, mint egy nehezen megold-ható
orvosi eset. Már az is nagy esemény, ha
valaki a semmi kapujából visszafordul, de
ha ezt huszonkilenc évi távollét után teheti
csak meg, az kész csoda. Hogy az effajta
csodát hogyan lehet a' régmúlttal és a
jelennel egybevetve ép ésszel túlélni,
hogy az egymástól ilyen hosszú időre
elválasztott gyermeklelket miképp lehet
az érett női testtel egyesíteni, az már
emberpróbáló konfliktus. Ezeket a dilemmákat tárja fel a színésznő piciny lépésekkel előrehaladó, meg-megbicsakló,
majd egy hirtelen váltással az „értem"-ig
eljutó gondolatutazása. Ez a csikorgó
agymunka jelenik meg szavakra, ismét
megtanult
mozdulatokra,
nehezen
kialakuló emberi kapcsolatokra lefordítva.
Már az indulás is jelzi, hogy ennek a
reciprok tragédiának az újraélése a beteg
számára tartogat jó néhány meglepetést.
Bodnár Erika Deborah-ja ugyan-is úgy
ébred, mintha tegnap hajtotta volna
álomra a fejét. Csak a környezete
ismeretlen előtte. Kitartott, néma, kémlelő tekintettel nézi orvosát, miközben
éledő memóriaegységében kutatva a „ki
lehet ez az ember" kérdését kísérli megfejteni. Ijedten bújik a takaró alá. Lehetne
ez a mozdulat az ébredés egyik kísérőjele,
de hogy ennél többet takar, arra a
feldolgozhatatlan helyzetekben való újbóli
visszatérése utal. Válságszituációkban úgy
menekül a sötétbe, mint aki saját ébredése
elő- és utótörténetét igyekezne elfelejteni.
De kíváncsisága és életösztöne úrrá lesz e
struccpolitikán, és kócos fejét elődugva
tovább keresi önmagát.
Ehhez hívja társul azt az embert, aki
tudta nélkül figyelte az utazást, és visszatérése után is az első kapaszkodót nyújtotta. Bodnár Erika lépcsőfokról lépcsőfokra lépve írja le ezt a közeledési folyamatot, pontosan jelezve a Deborahban
végbemenő minden apró változást. Első,
összefüggéstelen
szavai
még
a
kontaktusteremtési készség teljes hiányáról árulkodnak. Mintha nehezére esne a
beszéd, oly lassan buknak elő szájából a
szavak, hogy aztán összekötő kapcsok
híján rögtön szanaszét guruljanak. A
semmibe meredő tekintettel erőlteti ki
magából az orvos felvezető kérdéseire a
válaszokat. Inkább csak automatizmus ez,
mint valódi emberi reakció, de arra
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elegendő, hogy Deborah-ban egymás
mellé helyezze a képet és a hanghatást. S
amikor csörren benne ez a nincs egyedül
felismerés, és nem tudja társítani mellé a
hol vagyok? kérdés válaszát, döbbenetes
erővel tör elő belőle a kétségbeesés.
Idegrángással
kísért
vizionálással
reagálja le ezt az első sokkhatást.
A színésznő egyszerre láttatja ezeket a
kínzó kétségeket azzal a védekezési
manőverezéssel, amivel Deborah a vele
történt abszurdum elől elfutni

igyekszik. Olyan hirtelen váltásokkal
csap át a balesetet megelőző élményekből a családi montázsok taglalására, majd
ismét a jelenfaggatásra, hogy ne lehessen
bizton megállapítani, mennyi új értesülés
jut el a tudatáig.
E kezdő lépéseket mind úgy teszi meg,
hogy közben nem hagyja el az ágyat,
melyen hosszú időn keresztül pihent.
Bodnár Erika e lakhelyelhagyási tilalom
ellenére képes a maga teljességében
megragadni e háromdimenziós életet.

Maga elé meredő tekintete, mozdulatlan
teste jelzi azt, hogy éppen a rég-múlt
családi vagy szerelmi ügyeiben kutat.
Elevenebbé válik az „elalvás" előtti
események felidézésekor, hiszen ezek
folytatását várja az új naptól. A
legszélsőségesebb érzelmeket a magával
és az orvossal folytatott viaskodása során
produkálja. Megkönnyebbült sóhajjal
nyugtázza, hogy nem a halálból tért
vissza. Nevetése kíséri a kómás állapotot
bemutató szemléltető oktatást. Szunnyadó
nő mivolta éled újjá kihívó mosolyában
vagy hajának igazgatásakor. Aztán
minden átmenet nélkül könnyek törnek
elő a szeméből, teste rángatódzni kezd, és
ziháló tüdővel, fuldokló hangon bocsátja
ki S.O.S. jeleit. A „talán mégsem"
reménykedését és a „bizony mégis" rideg
valójának megsejtését be-szélik el ezek a
mozdulatok.
Az első valódi lépések megtétele, az
„eleven sírtól" való elszakadás már fél
gyógyulás. A másik fele azért hiányzik,
mert Deborah-nak ismét saját szerencsétlen „balesetével" kell szembenéznie. De
Bodnár Erika a remegő térdekben az
összecsukló, földön kúszó testben is
érezteti azt az erőt, ami a nőt e próbatételeken is átsegítheti; talpra állítja, és
gyenge végtagjait egy szürrealista élettánccá rendezi. E légiessé váló lejtéssel
vezeti át Deborah-t abba az űrbe, ahol sok
éven keresztül kellett raboskodnia. Síron
túli hangon, akadozva emlékezik vissza a
léten túli állapot nyomorító, szűk terében
lejtett hasonló mozdulatokra. Az értelem
szünetelésének felidézése erős, de nem
elegendő dózis bajának orvoslására.
Szükséges ehhez még egy tükör is,
amelyben a nő saját megváltozott külsejét
láthatja viszont. Ezt nyújtja felé Pauline, a
testvére, aki a múltat hozza el neki, és
mellé teszi az illúzióit leromboló mostot.
Ez újabb menekülésre készteti a
„beteget". Mozdulatlan arccal hallgatja a
családban történtekről szóló mesét, de
ideges ujjmorzsolgatása jelzi, hogy csak
látszólag siklik át a hallottakon, agya
valójában imamalomként őrli a betáplált
információkat.
A színésznő pedig tovább lavírozik az
„elvetem" és az „elfogadom" közötti,
egyre vékonyodó érzelemsávon. Elbújik
Pauline elől, hogy aztán magához intse, és
kíváncsian nézzen szembe a nővé válás,
sőt az öregedés eltitkolhatatlan jeleivel.
Elmondatja balesetének elő-történetét,
hogy aztán húgát bolond-nak titulálva, az
orvoshoz bújva kérje

bél egének hitelesítését. Világa akkor dől
össze, amikor a férfi -- továbbfűzve a
baleset hiteles történetét - megteremti a
folytonosságot Pauline elbeszélése és a
jelen között.
De Bodnár Erikának mindez nem elég!
Még egy olyan fogódzót nyújt át Deborahnak, amivel nem más, ha-nem ő maga
kapcsolja össze a múltat és a jelent. Zsúrra
készül, ajándékokat remél. Az ígéretre,
hogy ez a vágya teljesül, közömbössé
válik, hogy a várt születésnap hányadik.
E gondolati rendet azonban a külvilág
felé is el kell juttatni. A színésznő ebben is
segít: ledönti a szorító falakat, szétfeszíti a
Deborah fejét nyomorító satut, hogy a nő
végre valós választ ad-hasson a „milyen
lehetek
?"önmarcangoló
kérdésére.
Bodnár
Erika
szabályos
fizikai
szenvedésként láttatja e megismerési
folyamat záró fejezetét. Szaggatott,
összefüggéstelen beszéde, látomásai és
hörgése jelzik, ahogy kínok kínjai között
újjászületik a majdnem halálba táncoltatott
lány. Fáradt lihegéssel, de letisztult
beszéddel mutatja fel az eredményt: a
megváltoztathatatlan
megértését
és
elfogadását. Bár Deborah ajka e keserű
felismeréstől még sírásra görbül, de az
átaludt időt fedő lepel végérvényesen
lehullt. S neki nincs más választása, mint a
múlt tudatában élni a jelent és a jövőt.
Az ember, az állat és az erény
Múlttal terhes jelent él meg Grazia is
Luigi Pirandello komédiájában, mégis
egész más kategóriába tartozik az olaszországi utazás. A z ember, az állat és az
erény szolgálójának egy szerelmi háromszöghöz kell hol néma szereplőként, hol
beszédes munkálkodással könnyeden
asszisztálnia. Pirandello fejtetőre állítja
szereplői sorsát, s így a háromszög
sehogyan sem illeszthető be a hagyományos megcsalatási vígjátékok sorába. Nála
ugyanis a szerető, Paolino mesterkedik
egy tortába kevert csodaszerrel azon, hogy
Perella kapitány hosszú szünet után
megtérjen hitvese ágyába, visszaadva
ezzel a házasságban élő asszony
megtépázott erényét. Az átértelmezett
erényért folytatott hajsza kettős látást
feltételez. Olyat, aminek a segítségével
együtt jelenhet meg a látomezőn a nevetés
tragikuma, az egyedi absztrakciója és a
racionalitásban rejlő képtelenség.
Bodnár Erika „humorizmusától" nem
idegen ez a pirandellói szemlélet sem, és
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emellett jó ajánlólevél az elismerésre méltó felszolgálói múltja is.
Csak egy ponton kétséges, hogy adottságai összhangba hozhatók-e a dráma-író
instrukcióival.
Graziának
ugyanis
„zsémbes, lóarcú vénasszonynak" kellene lennie. A színésznő e konfliktust
úgy oldja fel., hogy sajátképűvé formálja a
cseléd alakját. Nem ráncokkal, ősz hajszálakkal, hanem összenőtt szemöldökkel, megfáradt, lassú mozgással, riasztóan
igénytelen fekete ruhával, bekötött fejjel

öregíti magát. E koravénséggel - amellett, hogy a délvidék egyik jellegzetes
nőtípusát mintázza meg - átértékeli a
körülötte élőkkel fennálló kapcsolatrendszerét is. Bodnár Erika Graziájában
ugyanis nem életkoránál fogva nincs
semmi báj és kellem, hanem mert önszántából irt ki magából minden vonzerőt. Olyan két lábon járó, mérsékelt
teljesítményű munkagép ő, aki még véletlenül sem kelti a házban megforduló
férfiak szemében a nő látszatát.

Bodnár Erikának egy felvonásnyi idő
áll a rendelkezésére, hogy a maga
tenyeres-talpasságában megmutassa e
vonzás nélküliség minden indokát. Azért
oly fontos a pontos expozíció, mert
enélkül nemcsak későbbi, gyors hódításának humoréle tompulna el, de romba
dőlne a ferdére tervezett házasságba törési
konstrukció is.
Nincs állandóan jelen, ezért a belépőit
kellett
a
legaprólékosabban
megterveznie. Lépcsőn érkezik, akár egy
primadonna, csakhogy nem lefelé lejt,
hanem egy modernizált egérlyukból kapaszkodik felfelé. Mintha teherként cipelné saját testét, úgy vonszolódik keresztül
a szobán. Mozdulatait inkább félúton
megállítja, mintsem feleslegesen fárassza
magát. E szigorú mozgásspóroláson csak
néha enyhít egy keveset, s lazításképp
vállát megrántva jelzi, hogy menynyire
közömbösen
szemléli
a
körülötte
történteket.
E külcsínek mellé társítja a színésznő
Grazia zsémbes belbecsét. Takarékosan
bánik a szavakkal is, ami a többiek
szózuhatagai mellé állítva különösen
feltűnő. De hogy ezt a méla befelé
fordulást nem a „cselédnek hallgass a
neve!" elv tiszteletben tartása váltja ki, azt
ritka, ámde tartalmas megszólalásai
bizonyítják. Nem hangerővel, hanem
hanghordozással szúr. Bodnár Erika oly
tökéletesre fejleszti a gúny és a cinizmus
együttes fegyverét, hogy az szinte célzás
nélkül is talál.

az derül ki, hogy Grazia asszonya ügyét
támogatja, de Perella javíthatatlanságáról
alkotott véleményét is összegezi. Felháborodás, sajnálat és megvetés váltogatja
egymást a hangzavart kísérő némajátékában. Többször szólásra nyitja a száját, de
aztán egy kézlegyintéssel vagy egy
fejcsóválással lemond a kísérletezésről, s
helyette eltakarítja az asztalra borított
spagettiromot. Ahogy elterelő hadműveletként égő süteménykölteményét magasba tartva, megnyújtott, ünnepélyes
lépésekkel bevonul a harcolók közé, az
önmagában is e g y színészi győzelem,
mégis kevés ahhoz, hogy megfékezze a
családi viszályt. Grazia ötlete ugyanis túl
lassú lépésekkel érkezik, s így égő kandeláberét már csak a felborított szoba
cserép- és üvegdarabjai fölé helyezheti el.
Ez az elnyúló bemutatkozás szükséges
ahhoz, hogy másnap reggel tetten érhető
legyen a Graziában végbement változás.
A színésznő úgy vezeti fel az átalakulást,
hogy előbb annak tüneteit írja körül, s
csak azután sejteti-jelzi-teszi bizonyossá
az okát. A félbemaradt mozdulatok, az
elharapott szavak Perel-la megjelenésekor
válnak
egyjelentésűvé.
Szidalmak
közepette hátrál a „vadállat" elől, hogy ezt
követően a tett helyszínét jelentő
felborított asztal lábai közé rogyva, lábát
szétvetve, „ne érjen hozzám!" felkiáltással
várja az újabb támadást. Ösztön és erény,
vágyakozás és meg-vetés ambivalenciája
szólal meg a szavakban és az ellene ható
mozdulatokban.

A színésznő nagy gondot fordít Grazia
„pedantériájának"
csillogtatására
is.
„Tisztaságmániáját"
két,
pontosan
megtervezett jelenetben poentírozza.
Hosszasan bámulja a kezét, amikor megcsókolják azt, majd egy hirtelen mozdulattal szoknyájába törli az árulkodó szégyenfoltot. Nem kevésbé gondos a díszvacsora feltálalásánál. Az első fogás behozatalakor két ujja közé fogva csíp el a
levesben egy legyet, érzékeltetve ezzel
nemcsak a felszolgálás, de az azt
megelőző műveletek hiányosságait is.
Hogy a második és a harmadik fogással
sincs nagyobb szerencséje, az már nem
elsősorban az ő érdeme. Grazia e
kudarcélményeket a tőle meg-szokott
módon reagálja le. Teljes egykedvűséggel fogadja a menetrendszerűen
érkező családi háborút, de aztán őt is
megérinti a mesterségesen szított botrány,
és az asztal mellett állva, né-mán
kommentálja az eseményeket.
Bodnár Erika pantomimjéből nemcsak

Hogy a titok ne maradjon mások előtt
sokáig rejtve, arról Grazia szavak nélkül
is gondoskodik. Szemérmes tartásával,
mindent kibeszélő vigyorával szemlélteti
a Paolino-Perella disputa során az éjszakai
randevút. Bodnár Erika olyan meggyőző
erővel játssza el a meg-esett nő esetét,
hogy ezzel kizár minden további
kombinációs lehetőséget. Elhiteti, hogy e
különös éjszakán a Perella-házban Grazia
volt az egyetlen igazi nő. A helyzet
komiko-tragédiáját tovább fokozza azzal,
hogy a hódításélmény át-adása után mintegy kísérőként - nyomban mellékeli
Grazia világfájdalmas arcát, lomha
járását, minden mindegy szavait. Ez az
őszinte tévedésben tartás szükséges
ahhoz, hogy a titok a maga teljességében
csak Perelláné belépője után tudódjék ki,
és - a pirandellói tótágasból szemlélve - a
ház asszonya is erényessé váljon.
E friss emlékképek mellett elevenen
élnek a közelmúlt emlékezetes élmé-

nyei is. Armanda, akiben Moliére klaszszikus verssorai között oly vitriolos éllel
tárja fel a „tudós nőket" jellemző
sznobizmus és élniakarás feloldhatatlannak tűnő ellentmondásait. Szerafima Vlagyimirovna, akivel gyengeségeit és esendőségét megértve hat álomképen keresztül
együtt menekül a polgárháború sújtotta
orosz földről, hogy aztán egy hon-vággyal
teli ponton megállítsa és visszaparancsolja a hazájába új életet kezdeni
(Menekülés). A vilnai színház súgónője,
akit a súgópéldánnyal a kezében egy
székre ültet, s arról faggat: hogyan élte
meg azt a színpadi csodát, amit úgy hívtak
- Boguslawski ( A z impo s ztor ).
Bodnár Erika megszólalási alaphangja a
mélyről fakadó irónia, de gyémántkeménnyé és simogatóan kedvessé is tud
válni, ha úgy érzi, hogy ekképp sikerülhet
csak a megismertekről a legtöbbet
átnyújtania. Közelítési sokszínűsége segíti
őt abban, hogy hosszú idő óta nem üt
hamis hangot, bárkiről szóljon is, mindig
igazul beszél. Így aztán amikor a vilnai
színház súgónője azt mondatja vele, hogy
... én a színházért mindent adok,
mindenemet ..., ezt is elhisszük neki.

E számunk szerzői:
BÉCSY TAMÁS
az ELTE Világirodalom Tanszékének
egyetemi tanára
CSÁKI JUDIT újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa
CSIZNER ILDIKÓ szerkesztő
CSONTOS SÁNDOR újságíró,
az Új Írás munkatársa GÁBOR ISTVÁN
újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa
GYÖRGY PÉTER
az ELTE Esztétika Tanszékének
tanársegédje
KOVÁCS DEZSŐ újságíró, a Kritika
munkatársa
NÁNAY ISTVÁN újságíró, a
SZÍNHÁZ munkatársa
NOVÁK MÁRIA tanár P.
MÜLLER PÉTER
tudományos továbbképzési ösztöndíjas
SOMLYAI JÁNOS lektor

