
rülvevő, fenntartó társadalommal. Ám a
hatás oda-vissza érvényes. A kibocsátott
fiatal művészek tudása, szellemisége,
ízlése, igényessége formálja a jövő hazai
színházát, közönségét, ezért nézem a
szakmai elismerés mellett némi aggoda-
lommal, amikor az Ódry Színpadot zsú-
folásig megtöltő fiatalok, gyerekek a
Godspellben rockmozgással a mikrofonba
éneklő ügyes fiatal színészeket tomboló
dobogással ünneplik. Önmagában jó, kell
itt ez a siker, de ha most mára Sportcsar-
noktól a Petőfi Csarnokon és a művelő-
dési házakon át az Ódry Színpadig lassan
ez válik egyedüli eszményképükké, akkor
nemsokára egy oda-vissza öngerjesztő
folyamattal már-már bezárul a kör.

E rövid magánjellegű ízlésszociológiai
kitérő után visszatérve a testét hangszer-
ként használni tudó színészi eszmény-
képhez, a főiskola - mint mondottuk -
csupán indítást adhat a cél megközelíté-
séhez, amely a színész későbbi pályafu-
tása során egyéni munkával és végső
soron a színházakon, társulatokon belüli
rendszeres tréninggel, műhelymunkával
bontakozhat ki igazán.

A kiváló tanárok valamennyien hang-
súlyozták, hogy ők alapozó munkát vé-
geznek, igényt keltenek fel a további
önképzéshez. Ennek módozatai egyéni
hajlam, szemlélet és lehetőség szerint
szinte kimeríthetetlenek. Még vázlatos
jelzésük is túlmenne e rövid beszámoló
keretein. Csupán megemlítem, hogy ha-
tárainkon túltekintve például azt látjuk,
hogy Béjart brüsszeli Mudra-iskolájában
táncosok mellett színészek is részt vesz-
nek a tanfolyamokon. De még korábbról
is, akár egyéni tapasztalatból is szólhat-
nék például J. L. Barrault igencsak
különös pantomimtanítási módszeréről.
Ugyanakkor magam is hosszú évekig fog-
lalkoztam Párizsban színinövendékek, fia-
tal színészek és filmszínészek mozgáskép-
zésével. Az egyéni foglalkozásokon a két-
három fős kis csoportokban, magánórákon
nincsen kötöttség, nyitva áll az út a balettől
a „modern danse"-on, a jóga és „autogén-
tréning" változatain át az improvizációt,
egymásra való reagálást, belső koncentrá-
ciót kívánó gyakorlatok, tesztek türelmes
próbálgatásáig. Párizsi kollégáimtól az el-
múlt években úgy hallottam, hogy akkori-
ban Peter Brooknál rendszeresen folyt
ilyen típusú laboratóriumi munka.

Remélem, hazánkban is lelhetünk erre
példát.

CSIZNER ILDIKÓ

Tablókép a Vas utcából

Horvai-tanítványok vizsgaelőadásai

Ha elfogadjuk azt az állítást, hogy a
negyedéves vizsgaelőadások egyik, sőt
talán legfőbb célja, hogy „eladják" a nö-
vendékeket, akkor Horvai István és Ka-
pás Dezső nagyon igyekezett. Egy szín-
házi repertoárnak is beillő mennyiségű
darabbal küldték színpadra végzőseiket.
Az osztály már szeptemberben meg-
kezdte az évadot Dosztojevszkij A Kara-
mazov testvérekjével, hogy aztán egy
újabb klasszikussal, Csehov Ványa bácsi-
jával álljanak színpadra. Ezt egy kétsze-
mélyes kamaradarab, Egon Wolff Papír-
virágokja követte, majd egy gyors stílus-
és ritmusváltással Beaumarchais vígjá-
téka, A sevillai borbély következett. Már
ez a darab is igényelt némi zenei jártassá-
got, de zenés mesterségből igazából Ste-
phen Schwartz nálunk eddig még nem
játszott musicaljében, a Godspellben
vizsgáztak. Ezeken kívül - mintegy rá-
adásképp - Marton László végzős osztá-
lyával közös produkcióban Jaroslav Hasek
Svejkj ével, egy igazi főiskola-paródiával
búcsúznak az Ódry Színpadtól.

Főiskolai mértékkel mérve nemcsak a
bemutatószám magas - hiszen a negyed-
évesek átlagosan két-három produkcióval
állnak a közönség elé -, de a műfaji skála
is széles. A musicaltől a zenés vígjátékon
keresztül a lélektani drámáig, a modern
szerzőktől a klasszikusokig terjed. Sem
Horvai, sem Kapás nem próbálta tehát
saját képére formálni tanítványait. A mai
„mindenevő" színházi struktúrához
igazodva mindent játszókká nevelték őket.
S mivel nem egy darabban kel-lett
mindenkit ziccerszerephez juttatni, így
patikamérleget sem kellett elővenniük.
Nem került hátrányosabb helyzetbe egyik
növendék sem azzal, hogy az egyik elő-
adásban csupán epizódszerephez jutott,
hiszen tudta, hogy a következőben vala-
melyik főszerep az övé. Ezzel elkerülték
azt az évek óta kísértő főiskolai betegséget
is, hogy a háttér lejátssza a színpadról a
főszereplőt, hogy míg a főhős vérben
úszik, addig a közönség egy epizodista
magánszámán nevet. Így az egyes darabo-
kon belül mindenki a helyén volt, hiszen
bízhatott abban, hogy az öt bemutató alap-
ján reális kép alakulhat ki mesterségbeli
tudásáról. Csak az a kérdés, hogy kinek.

Ritka az a színházi vezető, aki már
szeptemberben elgondolkodik, s ennek
megfelelően szemlélődik, melyik végzős
növendéket látná szívesen a márciusi-
áprilisi szerződtetésekkor a társulatában.
Hogy folyamatról, egy végzős különböző
arcairól már ne is essék szó. S aki csak a
szerződéskötések előtti időszakban ébred,
csupán egyetlen mű, a karakter-formáló
képességről is csak kevéssé árulkodó,
pusztán az ének- és tánctudást mérő
musicalt tekintheti meg. Hogy ez alapján
csak a képességek egyik - prózai osztály
lévén, talán nem is a legfontosabb - része
ítélhető meg'? Az a diákok egyéni pechje.
S legkevésbé sem múlik rajtuk.

Mivel Horvai István pedagógiájának
egyik alapelve, hogy a négy főiskolai év
ne kettő, ne három, hanem lehetőség
szerint négy legyen, ezért csak a legin-
dokoltabb esetben adja ki tanítványait
rádiónak, televíziónak, filmnek. Igy ma-
radnak a színházi gyakorlatokon eljátszott
nem túl jelentős, többnyire csak néhány
mondatos szerepek (ez alól csak Szarvas
József erőt próbáló Kirillov-alakítása
kivétel a vígszínházi Ördögökben és
szövegmennyiségéi tekintve Lux Ádám
Tengerecki Pálja a Radnóti Miklós Színpad
Mesélő kert című gyermekelőadásában)
meg a főiskola. S itt ismét visszaka-
nyarodhatunk az előző megállapítások-
hoz anélkül, hogy egy tapodtat is előre-
léptünk volna.

Pedig az osztályt vivő két tanár látszó-
lag körültekintően járt el. A két klasszi-
kust, Dosztojevszkijt és Csehovot nem az
Ódry nagyszínpadán, hanem az úgy-
nevezett vetítőteremben játszották. Ez a
leszűkített tér jó terep az emberközpontú
színjátszás számára. Könnyebb a kontak-
tusteremtés, hamarabb találkozhatnak a
szempárok, biztosabban épülhet apró rez-
dülésekből a jellem. Meg a növendékek is
védhetők. Nem kell üres nézőtérnek
játszaniuk. Hiszen Csehovot és Doszto-
jevszkijt több előadás erejéig nem biztos,
hogy elbírta volna a nagyszínpad. A főis-
kolán is a könnyedebb műfaj s főképpen a
musical hódít.

A növendékek alaposan felkészültek: ez
a két produkció már tulajdonképpen
harmadévben készen volt. Játszották is
mindkettőt vizsgaelőadásként. Doszto-
jevszkijt Kapás Dezső rendezésében, Cse-
hovot pedig Jelenetek a Ványa bácsiból
címmel a harmadévben dívó jelenetek
helyett egész estét betöltő előadásként.

A két év vizsgáit összevetve legfeljebb
annyi változott, hogy a növendékek hoz-



Csehov Ványa bácsija a főiskolások előadásában
(Cserna Antal, Román Judit, Varga Éva, Jantyik Csaba, Szarvas József és Lux Ádám)

záértek a szerepekhez. Érzelemgazdagab-
bak, átéltebbek, mélyebbek, több oldalról
körüljártak lettek az alakítások. Így például
Jelena Andrejevna magakellető nőből ér-
zelmeiben ingatag, megfáradt asszonnyá
változott, Szerebrjakov professzor öncélú
humora bölcs iróniává, egy magát észrevé-
tetni kívánó férfi kétségbeesett hadakozá-
sává szelídült, Iván Karamazov pedig nem-
csak a szavaiban, de tudatában is magáévá
tette a közös bűnt.

Azt a közös bűnt, mely Kapás Dezső
rendezésének egyik vezérmotívuma. Szín-
padán nincsenek bűnösök és áldozatok,
hanem mindenki egyszerre bűnös és ár-
tatlan. A Karamazov testvérekben - csak-
úgy, mint Dosztojevszkij szinte minden
művében - eltűnnek a kristálytiszta jelle-
mek, értelmét veszti az abszolút jó és az
abszolút rossz kategóriája. Ha nem a tet-
teiért, akkor a gondolataiért bárki vádol-
ható. Az apagyilkosságért vétkessé tehető
a legnagyobb fiú, az apát veszettül gyűlölő
Dimitrij éppúgy, mint a pszichikai
bűnsegéddé váló Iván vagy a végzetes
esemény bekövetkeztét előre látó, de meg-
akadályozni nem tudó Aljosa. A bűntettet
végrehajtó Szmergyakov is csak ön-maga
előtt mentesül a „parancsra tettem"
védekezésével. Ahogy a férfi-, úgy a
nőalakok is ellentmondással teltek.
Grusában, az élet sűrűjében élő, az öreg
Karamazovot és a fiait egyaránt az ujja
köré csavaró, rossz hírű nőből több emberi
érzelem csalogatható elő, mint a
tisztességes, erényes nő hírében álló, de a
bosszúvágytól önmagából kiforduló
Katyerinából. Kapás Dezső e lelkiismereti
vizsgálódáshoz egyetlen helyszínt jelölt
ki: egy karzattal övezett tárgyaló-termet,
ahol önmagukról és másokról vallanak a
dosztojevszkiji hősök.

Müller Péter segítségével a rendező a
regényből azokat az epizódokat emelte

Dimitrij bűnösségét is. Ily módon egy
személybe olvad össze az áldozat és a bűn
elkövetője, sőt a tett felett ítélkező is.
Kapás Dezső ezzel nemcsak egy merész és
gondolkodásra késztető ötletet vetett fel,
hanem - s a vizsgaelőadásnál ez a
fontosabb - két tanítványának is
lehetőséget teremtett több jellem, ha nem
is kibontására, de legalább felvillantására.

S a két növendék jól él a felkínált lehe-
tőséggel. Jantyik Csaba a keménység
fokozatait játssza el. A kolostor öreg pap-
jában az erkölcsi szilárdságot hangsú-
lyozza, az öreg Karamazov és fiai utolsó
együttlétekor az apa dúvadságát és meg-
kérgesedettségét mutatja meg, míg a tör-
vény képviselőjében a hajlíthatatlanság,
egy rögeszméhez való görcsös ragaszko-
dás kerül előtérbe. Cserna Antal ironiku-
san közelít az öreg Karamazovhoz. A
szituáció ellentmondásosságára épít. A
kolostorba lépve fékek közé kényszeríti az
öreg indulatait. Megpróbálja elfedni
istentagadóságát és normamentes életét.
De minduntalan előtűnnek ezek a leplezni
kívánt alapvonások, hogy a végén a
kolostori világ hazugságain felháborodva
távozzék. S a következőkben Szmergya-
kovként, Karamazov állítólagos törvény-
telen fiaként éljen tovább. E jelenetek-ben
Cserna Antal úgy jár-kel a Karamazov-
házban, mint a lakók rossz szelleme.
Hallgatásában, rezzenéstelen arcában, tá-
volba meredő tekintetében van valami
titokzatos és egyszersmind félelmetes is.
Nem engedi megfejteni, hogy őrülttel
vagy egy hidegfejű, a testvéreknél sokkal
racionálisabban gondolkodó gyilkossal
állunk-e szemben. S amikor Ivánnak be-
vallja a bűn elkövetését, rögtön tovább is
adja a felelősség súlyát.

S Iván ezek alatta lelki terhek alatt telje-
sen összeroppan. Lux Ádám pontosan
járja be azt az utat, melynek során gondol-
kodó elméje végképp darabokra hullik.
Egy félnihilista Ivánt játszik el. Ólyat, aki
nem hisz a boldogságban, tagadja istent és
a világ kegyetlenségeit, de még minden
„nem" jének az oka is foglalkoztatja. Irigyli
Aljosa istenfélőségét és Dimitrij ösztönös-
ségét, ugyanakkor egyikkel sem tud azono-
sulni. Így a legteljesebb mértékben egye-
dül marad: a gondolataival. Ezért is tudja
Szmergyakov elültetni benne oly könnyen a
felelősségmagot, mely tudatában rövid idő
alatt óriásivá nő, s ami aztán őrületbe is
kergeti. S Lux Ádám Ivánjának mássága,
érzékenysége, folyton-folyvást a miértek
után kutató öngyötrése ezt a lehetőséget a
kezdetektől magában hordja.

ki és alkalmazta színpadra, melyekben
testközelben létezhetnek a szereplők,
csaphatnak magasra az indulatok, szik-
rázhatnak a gondolatok, tombolhatnak az
érzelmek. Ennek a sűrítettségnek is
köszönhetően igen szép és erőteljes ket-
tősök születtek. Aljosa és Iván együtt-
léteiben egy közös gyermekkor szétvá-
laszthatatlanul egymáshoz kötő benső-
séges hangulata és az eltérő világlátásuk
miatt gondolkodásban messze sodró ide-
genségérzés kerül egymás mellé. Dimitrij
és Aljosa beszélgetéseiből kölcsönös
tisztelet érződik. Az istenfélő fiatalabb
testvérben a Dimitrijben tomboló kara-
mazovi őserő és szabadságvágy kelt el-
ismerést, míg a tékozló fiút öccsének
kamaszos hite és szeplőtlensége bilin-
cseli le. S amikor bármelyikük is Szmer-
gyakov közelébe kerül, a tartózkodáson és
a lenézésen kívül a titokzatosságától való
félelem vesz erőt rajtuk. A szeretve gyűlöl
ellentmondása derül ki Dimitrij és Grusa
viharos szerelmi jelenetéből, míg Aljosa,
csakúgy, mint fivéreiből, az ösztönei
szerint élő nőből is előhívja azokat a tiszta
érzéseket, melyeket egy póz mögött
rejtegetett.

S a rendező egy gondolattal még
tovább építi a Karamazovokat. Ha egy
emberben szétválaszthatatlanul egybe-
mosódnak bűnök és erények, akkor innen
már csak egyetlen lépcső, s maguk a
lelkek is vándorolhatnak. Így lehetséges,
hogy a kolostor bölcs sztarece egy másik
jelenetben mint öreg Karamazov él
tovább, majd a dráma végén vádlóként
faggatja az apagyilkosnak kikiáltott Di-
mitrijt. S ennél is érdekesebb az az áttű-
nés, hogy az első jelenetben a Karamazov
fivérek apját ugyanaz a növendék játssza,
aki a továbbiakban a bűnt véghez-vivő
Szmergyakovban él tovább, hogy aztán az
ő hangja mondja ki a tárgyaláson



Csakúgy, mint Aljosa a maga rendíthe-
tetlen istenhitét. Megyeri Zoltán legkisebb
Karamazovja őszinte és úgy lelkesedik,
mint egy tapasztalatlan, naiv kamasz.
Ezzel magyarázza, hogy két fivére miért is
vonzódik hozzá. Érintetlen tisztasága
sosem volt érzéseket csalogat elő belőlük!
Megszelídülnek, kinyílnak a közelében.
Aljosa pedig szivacsként szív-ja magába
mások lelki kínjait. Megyeri Zoltán el
tudja hitetni, hogy egy-egy nyugtató,
eligazító szavával enyhítheti a
szenvedéseket, és elfedheti a bűnt.

A bűnt, melyet apja ellen Dimitrij
nemcsak szavakban, de félbeszakított
mozdulatokban már annyiszor véghez-vitt.
Szarvas József legidősebb fivére za-
bolázatlan ösztöneiben, erkölcsöt nem
ismerő életében, szögletességében, nyer-
seségében viseli magán az atyai örökséget.
A végletek embere. Ahogy a gyűlölet-ben,
úgy a szeretetben is szertelen. Vonz és
taszít. Félelmetes és esendő. Szarvas
József nemcsak eljátssza ezeket az emberi
érzéseket, de természetessé, magától
értetődővé is teszi. Egy olyan ember
sajátjaivá, aki minden tilalom alól fel-
szabadította önmagát. Vezeklésképp az
egész életéért vállalja fel a bűnt. De csak
pillanatérzés ez is, csakúgy, minta többi.
A tárgyaláson már újra reménykedik, és
várja az életfolytatást. Lemondóan veszi
tudomásul a büntetést, hogy aztán két-
ségbeesetten szakadjon ki belőle az utol-
só kiáltás: „Mentsenek fel, nem bírom a
rabságot!" Ez Dimitrij minden cseleke-
detének a magyarázata.

Ez a szabadságkapocs köti oly erősen
Grusához, akit Varga Éva szűkebbre sza-
bott keretekben, kevéssé nyersen, de
Dimitrijhez hasonló végzetességgel kelt
életre. Kihívó dinamizmus, önbecsülés,
tartás, szenvedélyesség és érzékenység
keveredik benne egy vonzóan izgalmas
nőalakká. Ellentétét Román Judit Katye-
rinában mintázza meg. Egy az elvárások-
nak megfelelő, maga köré hidegség-burkot
vonó, tiszteletet parancsoló szobor-
szerűségből indít, hogy az események
hatására fokozatosan elhatalmasodjék
fölötte a féltékenység és a bosszúvágy, és
elárulja azt a férfit, aki nem őt, hanem
Grusát szereti.

A szeretetéhség kínozza Csehov Ványa
bácsijának szereplőit is. Hogy ezen kívül
még milyen betegségek, arra keresi a
választ Horvai István rendezése. Ha
Horvai Csehovot rendez, arra mindig oda
kell figyelni. Még akkor is, ha nincs olyan
kísérletezőkedvében, mint nyolc évvel
ezelőtt végzett osztályának vissz-

Nevetséges, ahogy Vojnyickij egy csokor
őszirózsával próbálja meghódítani a haj-
dan elszalasztott Jelena Andrejevnát,
ahogy Szerebrjakov professzor szerettei
helyett a köszvényével foglalatoskodik,
ahogy Asztrov doktornak világmegváltó
erdőtelepítési tervei vannak, s közben már
nem tud igazán szeretni, legfeljebb csak
egy könnyű kis kaland vonzza már, ahogy
Jelena Andrejevna bájosan unatkozik a
csehovi hintán, s ahogy Szonya fiatalos
lendületével vénlányságra kárhoztattatott.
Csakhogy ezek arcunkra fagyasztott
nevetések.

S ezt a növendékek egy pillanatra sem
engedik felolvadni. Pedig életkorukból
adódóan idegen lehet még tőlük ez a
semmibe hömpölygő végállapot. Csak
Szonya kivétel ez alól. S Román Judit -
aki A Karamazov testvérek Katyerinájaként
rideg volt és kemény - érzelemgazdag,
szép játékkal vall arról, hogyan omlanak
össze a fiatal lány jövőépítő álmai.
Felvillantja a boldogság-reményt, de csak
azért, hogy mosolyát vénlány-
komolyságra váltsa, szeretetét gúzsba
kösse, könnyeit szemüvege mögé rejtse.
Hiszen elmentek adni vágyó keze mellett.
Nem hagy kétséget afelől, hogy tűrésre
ítéltetése nemcsak átmeneti. A vendégek
távozása után újrakezdett munka már nem
öröm számára, hanem mártíromságának
kezdete. S ezt a gyógyíthatatlanságot
Asztrov doktor is megerősíti.

Román Judit és Szarvas József A Karamazov testvérekben (Lányi András felvételei)

hangos Platonov-rendezésekor, vagy nem
köti annyira a darabot a búcsúzás tényé-
hez, mint négy éve a Cseresznyéskert
beszögeltetett Ranyevszkaja-birtokát. Ak-
kor élettel, nyüzsgéssel, elevenséggel
töltötte meg a házat, most inkább anti-
élettel. Akkor arról beszélt, hogy el-
hagyva az ősi házat talán nehezebb lesz
élni, most arról szól, hogy ezek az embe-
rek nem tudnak élni. Sem a Szerebrjakov-
birtokon, sem máshol. Fecsegnek, szen-
vednek, sajnálják magukat, és közben
semmi sem változik. A „bezzeg tegnap"
megszépített emlékeivel a múltból táp-
lálkoznak, és közben a jelenüket rontják.
Hosszú-hosszú önfeltáró monológokba
bocsátkoznak, de ezek a vallomások süket
fülekre találnak. Vagy még ennél is
rosszabb esetben félreértik egymást.

A Ványa bácsi tehetetlen, kiürült alakjai
nem szeretik egymást, sőt senkit sem
szeretnek. A rendező sem őket. Ennek
megfelelően eltartja a szereplőket, s nem
engedi meg, hogy a legcsekélyebb szá-
nalmat is kiváltsák. Növendékeit ezzel
igen nehéz feladat elé állítja. Úgy kell
permanens érzelmi válságokat ábrázol-
niuk, nagy fellobbanásokat és hirtelen
elhamvadásokat hitelesen megélniük,
hogy közben idegenek maradjanak, sem-
miféle szimpátiát ne ébresszenek. Erez-
tetniük kell, hogy kimondott szavaik
erőtlenek, csak az idő kitöltésére elegen-
dők, és sohasem állnak össze tetté.



Lux Ádám Asztrovja ugyanis egy félig
égett embert hoz el Vojnyickijhoz. Még
elszomorítja és pillanatnyi önmagába
fordulásra készteti egy betege halála,
még fellelkesül a hangja, amikor a járás
jövőjéről beszél, még a munkájában örö-
mét leli, de érzelmei csupán egy kalandra
s nem Szonyára elegendők. Még tartása
van, még megígéri, hogy nem vesz többé
italos poharat a kezébe, de magában már
érzi, hogy lassan Ványa bácsival együtt
„dörmögő medvévé" vadul. Jelenában
még ennyi céltudatosság sincs, és az
ereje is elfogyott. Elfásult a professzor
oldalán. Legfeljebb szikrái vannak, nem
lobbanásai. Ilyen az a néhány meghitt
perc, amikor Szonyának békejobbot
ajánl, s két kamasz lány titkolódzó össze-
bújásával beszélik meg legrejtettebb
érzéseiket. Csupa reménykedés az a né-
hány pillanata is, melyben a professzor
válaszát várja, hogy újra odaülhet-e a
régen használt zongorához. A nem halla-
tán azonban ismét a megszokott Jele-
nává merevül. Ám Varga Éva e lelki
fáradtság mellett felmutatja azt a kedves-
séget, kacérsággal párosuló természetes-
séget is, mellyel a körülötte élő férfiakat
magához vonzza. Csak hát repülni
képtelen.

Cserna Antal Szerebrjakov professzora
minden zsörtölődésével, látványos beteg-
ségével, tudálékosságával szeretet után ki-
ált. De a megfelelő szavakat és a hozzá illő
hangot nem találja meg. Úgy menekül
vissza a városba, mintha betegségét a falu
tespedtsége, Ványa bácsi céltévesztett
lövései és kétségbeesett kifakadása idézte
volna elő. Pedig a gócokat befelé fordulva
kellene keresnie. S ezt Cserna Antal
finoman karikírozó, cseppet megemelt
játékával maradéktalanul ki is fejezi.

Ványa bácsi még nála is öregebb. Ha
nem is az életkora szerint, de érzelmi-
értelmi fáradtságát tekintve mindenképp.
S Szarvas József minden külső segítség
nélkül hozzátörik megfáradt, nehézkes
járású, görnyedt tartású alakjához. Ványa
bácsija nem hisz és nem szárnyal. Nyoma
sincs benne a tehetséges ember éltető
erejének. Megöregedett. Kihűlt. A pohár
fenekére néz, és önként vállalt eltemetke-
zése felett kesereg. Minden mozdulata
szívbemarkolóan nevetséges. Az is, ahogy
Jelenának udvarol, az is, ahogy Szerebrja-
kovot élete megrontójának kiáltja ki, az is,
ahogy Asztrov doktor ampulláit gyermeki
makacssággal rejtegeti. S lázas munkába
temetkezése sem egyéb, mint öncsalás,
pótcselekvéseinek folytatása, mely a ven-
dégek távozása után újra természetes álla-
potává merevül.

Ha Horvai István a gondolatokat moz-
gató, tanítványai erejét mérő Csehov-
darab után Beaumarchais-hoz fordul lazí-
tásképp, annak egyetlen oka lehet. Más-
fajta stílusban, ritkán próbált szerepkörök-
ben akarja megmutatni növendékeit. A
sevillai borbély, avagy a hiábavaló elő-
vigyázatban nem az emberábrázolás,
sokkal inkább a szituációérzékenység, a
karakterteremtő képesség, a karikírozó
hajlam, a játékosság, a lazaság, a humor
iránti fogékonyság a vizsgaanyag. Beau-
marchais könnyen követhető s már az
elején megfejthető történetét ötletekkel
kell feldúsítani. Ezek az ötletek rendsze-
rint kívülről érkeznek, biztos jelét adva
annak, hogy a rendező - aki rendszerint
külső máztól mentesen, kizárólag a szí-
nészek kifejezőerejére építkezik - járat-
lan területre érkezett. Hatalmas fürdő-
medencét alakíttat ki a színpad elején,
melyben ellazulhatnak a mérkőző felek.

Maszkok mögé rejti színészeit, „jelmez-
mankót" nyom a kezükbe, hogy azok is
beszéljenek. De még e segédeszközök
alkalmazásával sem sikerül mindvégig
megtartania a játék pergőségét, nevetés-
ből nevetésbe torkolló hömpölygését.
Célját azonban a rendezői félmegoldások
ellenére is eléri. Tanítványai meg-
mutathatják egy másik arcukat is. Lux
Ádám, aki előtte Iván Karamazovként és
Mihail Lvovicsként intellektusát tette
próbára, most Almaviva grófként nem-
csak egy hősszerelmest játszhat el, de jel-
mezváltásaival - mint huszárhadnagy és
zenetanár - valóságos kis jellemparódiá-
kat is bemutathat. Szarvas József a súlyos
drámai alakok után egy epizódnyi sze-
repben, Basilióként, Rosina énektanárja-
ként komédiázhat, és teremthet néhány
perc alatt figyelmet magára vonó karak-
tert. Román Judit kipróbálhatja a naiva-
szerepkört, egyesítve Rosina alakjában a
Beaumarchais-korabeli és a mai vonáso-
kat. De az igazi lehetőség Jantyik Csabáé
és Cserna Antalé. Jantyik Rosina gyám-
atyjaként az emberi butaság és gyarlóság
oly jól ismert vonásaira épít. Ravaszko-
dik, mégis kijátszható, hiúságánál meg-
fogható vén szoknyapecér. Széles gesz-
tusokkal, elferdült, furcsa járással, hang-
szín- és hangerőváltoztatással követi
Bartolo színeváltozásait. Cserna Antal
Figaro borbélya szervez és bonyolít, csel-
vetőként, üzenetközvetítőként tevékeny-
kedik, összegabalyít és happy endesít.
Figaro itt, Figaro ott, Figaro mindenütt.
Ám nem a megszokott, oly jól ismert für-
geséggel és hévvel. Blazírt képpel, komó-
tosan, de a humorpetárdákat mindenütt
felrobbantva. Csillogó szellemességgel,
elegáns megoldások egész sorát bemu-
tatva. Cserna Antal a többi szerepébe is
igyekezett - ha mértékkel is - belevinni
kétségtelenül eredeti, fekete humorát. A
sevillai borbély alakjában minden addig
visszafogott késztetését kiélhette. S
mindez nem is volt szövegidegen.

Varga Éva és Megyeri Zoltán követ-
kező nagy vizsgája a chilei származású
Egon Wolff kamaradarabjában, a Papír-
virágokban volt. A főiskola újonnan épített
stúdiótermében, tükrök előtt pergették le a
két véletlenül egymás mellé sodródott
ember különös egymásra találását. Egy
középkorú, magányosan élő nő és egy nála
jóval fiatalabb, csavargó külsejű férfi pró-
bálja ledönteni a közöttük lévő, konven-
ciókból, társadalmi ellentétekből, korosz-
tályi különbségekből, kommunikációkép-
telenségből emelt válaszfalat. S ahogy az
asszony jóvoltából és alkalmazkodásának

Cserna Antal, Román Judit, Lux Ádám és Jantyik Csaba A sevillai borbélyban
(MTI fotó - Rózsahegyi Tibor felvétele)



játékszín

eredményeként egyre közelebb kerülnek
egymáshoz, úgy tűnnek el lakásából a
polgári jólét megszokott kellékei: a szo-
bát elborítják a férfi által készített papír-
virágok, roncshalmazzá változnak a bú-
torok, egyre nagyobb lesz a szemét, a nő
pedig megtépázott külsővel és belsővel
fogadja társul az ösztöneit végleg felsza-
badított férfit. Nincs szó tehát idillikus
szerelemről. Kegyetlen egymásra találás
Evaé és Snecié. Szerelmük „széttört híd,
széttört fogsorral, széttört forgókarral,
ami minden irányba forog, és széttöri a
koponyákat".

Valló Péter rendezésében a két növen-
dék kényesen egyensúlyoz a realista és
szimbolista megközelítés között. Valós
helyzeteket élnek meg úgy, hogy a sza-
vak és a használt jelképek segítségével az
egész történet megemelkedjék, és a nász
záróperceire az abszurditás szintjére
érjen el. Közben pedig érzékeny jelle-
mek épülnek. Varga Éva diagnózisszerű
hitelességgel írja le Eva magányának
jellemzőit. Udvarias hidegséggel kísérli
meg elküldeni lakásából az idegent, majd
fokozatosan oldódik. Megérinti a férfi
zárkózottsága, görcsös kisebbrendűségi
érzése. Kedvesen, elnézően fogadja
Sneci hóbortjait, s szinte észrevétlenül a
hatalma alá kerül. Minden társa-dalmi
konvenciót levetkőzve ajánlja fel
szerelmét az élete részévé vált, társtalan-
ságát oldó embernek. S amikor rádöb-
ben, hogy kapcsolatuk sohasem alakul-
hat az elképzeléseinek megfelelően, már
nincs ereje nemet mondani. Könnyeivel
küszködve, de tehetetlenül tűri, hogy
Sneci ízlésének megfelelően elrongyo-
sítsa az esküvői ruhát, és rá is kiaggassa
papírvirágait. Megyeri Zoltán csavargója
a kezdetekkor tele van gátlásokkal és
görcsökkel. Félénk mozdulataival, két-
kedő tekintetével, állandó szúrásra elő-
készített szavaival mindent megkérdő-
jelez. Csak azokban a pillanatokban
mutatja gyermeki, ámde nyers, szadiz-
musba hajló énjét, amikor egyedül ma-
rad. Aztán lassan Evát is bizalmasává
teszi. Egyre erőszakosabbá és ellent-
mondást nem tűrőbbé válik. Az esküvői
szertartásra magabiztossága odáig fejlő-
dik, hogy elhiszi, kettejük személyisége
szétválaszthatatlanul eggyé olvadt.

E kettős játék után Stephen Schwartz
musicaljében, a Godspellben ismét
együtt volt az osztály. Bizonyították,
hogy a zenés műfaj sem idegen tőlük.
Egy laza szövegkönyvet kaptak a ke-
zükbe, mely Máté evangélumának fel-
használásával készült. Az ismert Jézus-
történetet, illetve annak egyes epizódjait
Iglódi István rendezőtanári irányítása
mellett a commedia dell'arte hagyomá-
nyaira alapozva, mai keretek közé he-
lyezték. A „játszik az osztály" alapgon-
dolatára építkeztek. A jól ismert székfog-
laló játékkal teremtették meg az alap-
hangulatot, majd a játékmester (aki egy-
ben Jézus megtestesítője is volt) irá-
nyításával rögtönzésszerűen adták elő a
különböző bibliai jeleneteket. Ügyesen
ötvözve mát, tegnapot és régmúltat, úgy
találtak ki minden apró mozdulatot,
hogy az valóban akkor és ott születettnek
tessék. S amilyen jól használható, gyor-
san átalakítható piros rúd- és dobozdísz-
letet tervezett számukra Benedek Péter,
a növendékek ugyanolyan gyorsan tud-
tak alakot, stílust és hangulatot váltani.
Bátran helyezték egymás mellé a sirató-
falat és a rajzfigura, Gusztáv paródiáját, a
gecsemáni kert borongós hangulatát és a
most mutasd meg pantomimjáték
ötleteit.

De Schwartz tovább nehezítette a dol-
gukat. Szép, de nem könnyen énekelhető
dallamokat írt elő a szereplőknek. A
növendékek állták a próbát. A play back
mankójáról lemondva, vállalva a csúszá-
sok, torzulások, lihegések kockázatát,
élőben adták elő a dalokat. Nemegyszer
táncbetétek után, előtt vagy éppen kísé-
retében. Tisztán, összeszokottan hang-
zottak fel a dallamok.

A közel egy év megannyi vizsgaelőadása
alapján a ki mit tud kérdése mindenkép-
pen megválaszolható. Ilorvai István és
Kapás Dezső hét növendéke becsület-tel
felkészült a pályára. Megtanulta a
szakma alapfogásait, miközben sok irány-
ban próbálkozhatott. A IV/A öt átgon-
dolt lépést tett a színházi szakemberek
felé. Legalább ilyen gonddal kellene fe-
léjük is lépni.

TARJÁN TAMÁS

A mű működ

A Lepkék a kalapon bemutatójáról

1

„Mivel a halál korunkban nem élhető át,
ezért át nem élhető tájat teremtettünk,
amelyben úgy állunk némaságra ítélve,
mint korunk haldoklói, a tükörsima élte-
tőgépek között, egyedül.

Átélhetők-e még a dolgok, átélhető-e
a táj? - így hangzik a depresszió kérdése,
azé a depresszióé, mely »könnyek tava«,
néma hattyú és hideg vizek; azé a
depresszióé, amely az üres, kifosztott
bohóc nevetgélése mélyén van.
Gyanítom, hogy a fenti kérdéssel
párhuzamos a legújabb próza néhány,
végletesen stilizáltnak látszó, sokszor
ornamentális darabja. Márton László
fantasztikus epikája, amely csak kezdete
valaminek, ennek a kérdés-nek és ennek
a világórának lesz a művészete. Ha
bírja, mind az egyik, mind a másik."
(Jelenkor, 1986. december - Balassa
Péter)

2

Márton László prózája mellett a drama-
turgiája is bizonyára kezdete valaminek;
a »fantasztikus" jelzővel még várhatunk.
Kínkastély és Lepkék a kalapon című első
két drámájának önmagában is van kez-

dete: az előbbié Spiró György regénye,
Az Ikszek, az utóbbié Gozsdu Elek re-
génye, a Köd. A most huszonnyolc éves
szerző - vallomása szerint - nem tartja
elengedhetetlenül szükségesnek az ere-
detiséget, sőt a drámában kifejezetten
célravezetőnek ítéli »a meglévő történe-
tek átvételét és a meglévő formák kon-
vencionális utánzását. A történet erede-
tisége csak megterheli a színműveket, és
elvonja a cselekmény fordulataira kí-
váncsi nézők figyelmét a helyzetek és az
akciók minőségétől, a forma eredetisége
pedig - amennyiben csakugyan eredeti
formáról van szó, nem pedig az adott for-
mák értő és leleményes megvalósításáról
- megterheli a színészeket, sőt szinte
megoldhatatlan feladat elé állítja őket,
mivel meghitt és bevált fogódzóikat
szüntetné meg: a lélektan és a balett jó-
ízűen furcsa keverékének megannyi bájos
emlékeztetőjét". Ezek után talán mon-
danunk sem kell, hogy a fiatal író merő-
ben eredeti drámákat ír. A Lepkék a kala-
pon mindenesetre az. Márton ép elmével


