
az ideálhoz: csendes sunyisággal átveri
mindkettőjüket. A hosszan, ám hebehur-
gyán előkészített rablás Bob hazugsága
és egyéb peches események miatt meg-
hiúsul. Prof tehetetlen dühében szétveri
az üzlet berendezését, s olyat talál sújtani
Bobra, hogy talán komoly sérülést okoz
neki. Végül mégis megbékélnek egymás-
sal és önmagukkal.

Három nagyszerű szerepet kínál Ma-
met darabja - s visszautalva a rendezői
koncepcióra -, három színész jutalomjá-
tékát élvezhetné a közönség. A jutalom-
játék elmaradását főként a szereplőktől
kérhetjük számon. Mert a párbeszédek és
az apró cselekvéssorok ritmikus meg-
komponálásán, a szituációk pontos és
lendületes fölvezetésén belül kidolgo-
zatlan maradt az ellentétes belső indíté-
kokból fakadó és szüntelenül változó
szubjektív reakcióik megjelenítése. A
gazdagon árnyalt karaktereknek csupán
egy-egy jellegzetes vonását emelték ki a
színészek. Paál László (Don Dubrow) a
jószívű és hiszékeny öregúr képét öltötte
magára, ezt később kapkodó idegesség-
gel váltotta fel. Észre sem venni, hogy
titokban készül valamire; hogy a Profot
nagyon szereti, de nem bízik benne, s
ezért nem akarja bevenni az üzletbe.
Bizalmatlansága viszont éppen abból
fakad, hogy nagyon jól ismeri Prof gyen-
geségét, tökéletesen átlát rajta. Kettejük
huzakodásában Paál László inkább a
másik iránti szeretetét, tapintatát érzé-
keltette, kevésbé fenntartásait, kibúvóit.
Hangjába még irónia sem vegyül, amikor
a Proffal vitázik. Üzletének szétrombolá-
sát majdnem egykedvű beletörődéssel
veszi tudomásul.

Sipos László (Walter Col - Prof) túl-
ságosan kemény imagót készített magá-
nak; mindig dühös vagy harcias, türel-
metlen és tettre kész, de éppen a figura
valóságos énjét nem mutatta meg a fel-

vett álarc mögött. Az ügyetlent, a balekot
vagy a jó szándékú palimadarat. Indula-
tai kétségkívül belülről fakadtak, s így az
intim színház légkörében is hitelesek
voltak, de dühének hevessége jóformán
színre lépésétől kezdve egyforma inten-
zitású volt, s így nem lehetett tudni, mi
juttatta el a nagy kitörésig, illetve a
rombolásban nem fejeződött ki addig
rejtegetett tehetetlensége, életének
egész szerencsétlensége.

Csuja Imre Bob szerepében a
félénkséget és szolgálatkészséget nem
színezte ravaszkodással, esetleg agyafúrt
céltudatossággal, holott Donnal és
Proffal szem-ben neki vannak a
legönállóbb akciói. Mintha nem tisztázta
volna eléggé szándékát, célját és a
többiekhez való viszonyát. Szelíd
csökönyösséggel várta Dontól a ki-
kunyerált pénzeket; s amikor a végén ő is
pórul járt, nem lehetett tudni, hogy való-
ban megsebesült-e, vagy csak megjátssza
magát.

Az Amerikai bölény pécsi előadása a
szobaszínház közvetlenebb kontaktusa
révén lekötötte a nézők figyelmét, de
különösebb együttérzést, önfeledtebb ne-
vetést, netán valamiféle revelációt nem
váltott ki.

Megfelelő nyelvismeret híján illeték-
telen vagyok az eredeti szöveg és a fordí-
tás, Bart István munkájának összehason-
lítására, a magyar szöveg megítélésére.
Ám komoly gyanút keltett bennem Kö-
röspataki Kiss Sándornak a színházi le-
vele, melyben a londoni előadásról szá-
molt be. Mamet darabjában - írta -
„pompás nyelvi humor virágzik. Az egyik
szereplő a fuck szót (a nemi cselekmény
angolul) kötőszónak, a másik igének
használja. Ez utóbbi olyan leleményes,
hogy helyhatározók segítségével az egész
igekészletét helyettesíteni tudja." (Film,
Színház, Muzsika, 1978. okt. 14.) Nos,
ennek a nyelvi humornak nyomát sem
leltem a fordításban.
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Romantikus
színészdrámákról
- a Kean ürügyén

A romantika eszménye a játékszíni mes-
terségben az átlényegülő színész volt.
Afféle Próteusz, aki szinte belebújt az
ábrázolt figura bőrébe, meghazudtolva
az alkat-szerepkör szokásrendjét. Ebben
segíthette ugyan jelmez, maszk, kellék és
a művésztematika mindig hálás díszlet-
környezete, de az eredetiséget, a soha-
nem-voltat a színész fizikai és szellemi
képességeinek kellett bizonyítania. Mert
a színész legfőbb próbája az volt, amikor
világhíres pályatársait vagy elődeit ala-
kíthatta.

A színészdrámák bravúralakításaihoz
persze megfelelő történet, szöveg is kel-
lett. Külön színjátéktípus alakult ki ezért,
amelyet franciául piéce á tiroirnak, „fió-
kos darabnak" neveztek, hiszen a színész
mint egy komód fiókjaiból húzogatta elő
mestersége kelléktárából a különböző
figurákat. Németül Verkleidungsstück-
nek is nevezték, utalva arra, hogy a gyors
átöltözés a hatásos és ismételt megoldá-
sok közé tartozott.

Régi színészetünk szintén kedvelte,
Nemzeti Színházunk is műsorán tartotta
az ilyen darabokat. Már a budai Várszín-
ház közönsége tapsolhatott 1836-ban
Johann Ludwig Deinhardstein Garrick
Bristolban című vígjátékának s benne az
ösztönös magyar színész-zseni, Megyeri
Károly alakításának. Ő pedig - életrajz,
anekdota és korstílus egybeesik - azért
kényszerült búcsút mondani már a civil
életnek is, mert a tiszttartó megtéveszté-
sig hűséges utánzásával riogatta írnok-
társait a tótmegyeri Károlyi-uradalom-
ban. A darabban David Garrick egy kriti-
kus alakját ölti magára, hogy házasság-
hoz segítse barátját - nem csoda, hogy a
Nemzetiben Egressy Gábor és Lendvay
Márton is sikerrel játszotta. A francia
Jules-Regnault de Prémaray egyfelvoná-
sosában, a Robin orvosban ismét a
„házasságszerző" Garrick a főszereplő:
előbb orvosként próbálja meggyógyítani
színházmániás betegét, amíg annak ra-
jongása láttán ki nem esik szerepéből,
hogy ezután - részegséget mímelve -
ábrándítsa ki magából a leányt. Franz
von Elsholtz egyfelvonásos tréfája, a Jer
ide! nem több helyzetgyakorlatok
soránál, amelyet a címadó mondatra a
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színháztörténet

színigazgató rögtönöz primadonnajelölt-
jének, mellesleg régi szerelmének, akit
végül persze karjaiba invitál - a maga
korában azonban parádés szereplehető-
séget biztosított Lendvayné Hivatal Ani-
kónak és Laborfalvi Rózának.

Volt a romantikus színészdrámáknak
értékesebb vonulata is, amely a művész-
élet tágabb problémakörét tárgyalta. Jean-
Francois-Alfred Bayard és Marie-
Emanuel Théaulon egész estét betöltő
vígjátékában, Az aggszínész és leányában
Sugár, az öreg színész (Megyeri és Szent-
péteri Zsigmond is játszotta) lánya szer-
ződtetéséért küzd; az Égy színész életében
(Charles Desnoyer és Eugéne Labat da-
rabjában) a férfi főszereplő Moliére-t
játszhatta el. A művész, esetünkben a
színész mindig hálás témának bizonyult -
szabálytalan, zaklatott, „bohém" életével -
a kispolgári néző számára, kivált, ha
hiánytalanul körberakták mestersége
kellékeivel, környezetének összetéveszt-
hetetlen elemeivel. A „színház a színház-
ban" effektus például sohasem tévesztette
el hatását: Pesten is nagy feltűnést keltett,
hogy ezekben a darabokban párizsi min-
tára olykor a proszcénium-páholyokat is
„bejátszották" a cselekménybe.

A szívesen, szinte sorozatban játszott
piéce á tiroirok és színészdrámák sorából
kiemelkedett a magyar színháztörténet-
ben is az idősebb Alexandre Dumas (vagy
ahogyan akkoriban mondták: Dumas
Sándor) Kean vagy könnyelműség és
lángész című ötfelvonásos színjátéka. A
magyar bemutató alig két évvel követte a
párizsit. Dumas-nak nem nagyon kellett
keresgélnie: bőven szolgált azzal Kean
nehéz természete és botrányokban, sike-
rekben egyformán gazdag pályája, hogy a
romantika ellenpontozó technikájával
felépítse színpadi alakját - persze a
dramaturgia szabályai szerint formálva
anyagát. A játékszíni Kean önerőből lett
művész-zseni, jól fejlett „bajazzo-komp-
lexussal", amelynek indulatai a színész-
mesterség polgári lenézettségéből fakad-
nak. Kicsapongó és szegény, hisztérikus
és jószívű, arisztokratikus a művészet-ben
és közönséges a csapszékekben.

1838-tól Pest-Budán a címszerepet fel-
váltva játszotta a két nagynevű, vetélkedő
színész, Lendvay Márton és Egressy
Gábor. Az utóbbit azonban nemcsak az
alakítás lehetősége izgatta Dumas szöve-
gében, hanem annak világnézeti tartalma
is vonzotta: a magyar romantikus színész
művészsorsát látta meg benne, akinek - új
színház ide vagy oda - még ekkor is
harcolnia kellett megélheté-

séért, társadalmi elfogadtatásáért. Hála a
kritikusok régi szokásának, hogy a nekik
kevésbé tetsző értelmezéseket és alakítá-
sokat részletesebb elemzéssel bírálják,
Egressy szerepformálásának fejlődéséről
a darab nagyjelenetében pontos képünk
van, páratlan bepillantást nyújtva egy rég
halott játékstílus alkotóműhelyébe. Arról
a jelenetről van szó, amikor Kean a belé
szerelmes és arisztokrata kérője _elől
hozzá menekülő polgárlányt, Anna
Dambyt el akarja riasztani a sok buktatót
rejtegető színésznői pályától. A nagy rit-
musváltásokkal felépített monológ tető-
pontján Kean ráförmed a lányra: „Vagy
tán szerelmét fogja a miss eladni?" (Fán-
csy Lajos fordításában.) A szerep birtok-
bavételének korai szakaszában Egressy a
mondatnak csak szó szerinti jelentését
érzékeltette. Bajza József kritikusi meg-
fogalmazásában: „...igen komolyan és
tiszteletteli tartózkodással, földre sütött
szemekkel intézte a misshez... gyengéden
ugyan, de jó akaratának egész
komolyságával akarja a missnek tudtára
adni, mi veszélyek fenyegetik a színészi
pályán." Ekkor - 1838 és 1841 között -
még vándorszínészi modorosságok is
keveredtek játékába (amiktől színészeti
könyvében majd fiatal pályatársait óvja):
az érzelmeket hasára szorított kézzel
jelezte, hetvenkedését pedig a mellény
hónaljkivágásába akasztott hüvelykujjal
ábrázolta. 1841-ben, sikeres vidéki ven-
dégjátékok után, amikor Bajza szerint
„művészietlen természetesség" kezdett
eluralkodni játékán, az Anna Damby-
jelenetben is új eszközökkel kísérletezett,
a leány rajongására válaszul érve-lése
„fagyos közönyösséggel beszélte-tett",
Két év múlva, 1843 januárjában Egressy
megjátszotta az ominózus mondatot,
Kean mesterségét, színész voltát
érzékeltetve ekkor is: „ ...olly édelgő
hangon és egészen a misshez simulva
mondta, mintha ki akarná hízelegni a
misstől ebbeli szándékát, és bizonyos
lévén benne, ő akarna lenni ezen szerelem
megvásárlója." Egressy ekkor már párizsi
tanulmányútjára készült, ahol a Théátre
Porte-St. Martinben 1843. december 2-án
egybevethette alakítását egy francia
előadással. (A Garrick Bristolban
esetében a helyzet megfordított volt: azt
előbb láthatta a bécsi Burgtheaterben,
mintsem játszotta.) Hazatérve Egressy
újabb, finomítottabb szerepkidolgozással

közelítette meg a jelenetet, Bajza József-
nek azonban ez sem tetszett: „A jelenést
Damby Annával majd érthetetlenség,
majd rögtöni fellobbanás, majd jéghideg
közönösség bélyegzé..." A monológot
váltásaiban megvalósító, fokozó és el-
lenpontozó színészi technika ellen (ezt
tanítja majd Egressy tankönyvében is)
Bajza vádja a régi, megint a „művészietlen
természetesség". 1847-ben Vahot Imre is
vitatkozott Egressy szerepfelfogásával,
mimikáját az Anna Damby-jelenetben túl-
zottnak, járását nehézkesnek találta, és
helytelenítette, hogy a játékot megtagadó
Kean „gyerekes düh"-ét egy másik jelenet-
ben a közönség kinevette. Vahot egyik
megjegyzése (hogy tudniillik Egressy nem
tudott „a romantica lovagja" lenni) kimon-
datlanul is arra utal, hogy a kortársak
zömének jobban tetszett Lendvay alakí-
tása. A kor daliás Romeója, Bánk bánja
Keant is - a romantikus esztétikához
inkább közelítve - „megnemesítve" ábrá-
zolhatta; ugyanezt megtette már például
III. Richárddal is. Minthogy ugyanakkor a
kritika általában Egressy tudatosságát, a
kidolgozottságot és az egyenletes színvo-
nalat dicsérte alakításaiban, az elfoglalt,
ekkor már rendezőként, drámabírálóként,
fordítóként, igazgatósági tagként is tevé-
kenykedő és emellett havonta tíz-tizenöt
fellépést teljesítő színésznek ez az évtize-
des harca a szerep minél teljesebb meghó-
dítására csak egyet bizonyíthat: fontos
személyes mondanivalója is volt vele.

Amikor Jean-Paul Sartre egyetemes
művészsorsot talált Dumas átdolgozandó
darabjában, a romantikus színészdrámák
legjobbikát' választotta. Hogy mire és
hogyan, az egy másik, a két változatot egy-
bevető tanulmány témája lehetne. Egy
dolog azonban változatlan maradt: a nagy
magyar játékhagyománnyal rendelkező,
nálunk is száznegyvennyolc éve ismert
darab - igazi szerepdráma lévén - mind
Dumas, mind Sartre verziójában nagy szí-
nészről szól, és nagy kihívást jelent, mert
nagy alakítást feltételez.


