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Hősből karakter

Hegedűs D. Géza alakításai, rendezése

Hatalmas - és ferde - tükrök sokszoroz-
nak meg egy csodálkozó szempárt. Hom-
burg hercege a földön - vert helyzet. De:
tekintetét az égre emeli. Gyermeki kiszol-
gáltatottság a tartásban, gyermeki tiszta-
ság a szemekben.

Amikor Hegedűs D. Géza eljátszotta
Homburg hercegét, fiatal színész volt és -
egyszerű képlet. Az a bizonyos gyermeki,
akár tisztasággal, akár kiszolgáltatottsággal
párosult, megjelölte ezt az alakítást, meg a
többit is. Társult hozzá még: felvetett fej,
erőtől duzzadó fizikum, erős hang, tiszta
artikuláció, ízes, szép beszéd.

Bár a képlet egyszerű volt - de nem
konjunkturális. Amikor Hegedűs D. Géza
a színészpályát kezdte, éppen a befelé
forduló, vívódó, par excellence „intellek-
tuel" típus volt divatban. Átmenetileg,
persze; hamar felváltotta, pontosabban
visszahódította preferált helyét a sportos
külső. Változott belsővel; hiába, van
abban valami utolérhetetlenül pikáns,
amikor egy erős, egészségesnek látszó
ifjú ember játssza az életképtelent.

De Hegedűs D. Géza abban a rövidke
ellendivatban lépett először színre; gyor-
san megtudtuk róla, hogy messziről érke-
zett a színészethez. Az életút is azt ígér-
te, amit a külső: nagy belső erőt, elszánt-
ságot, hitet és - diadalt. Nagy László-i
hőst, az utolsót megelőző költői korsza-
kokból. Nem véletlen, hogy Hegedűs D.
Géza hamarosan rátalál majd a Nagy
László-versekre...

A fiatal színész - tán nem is tudta -
kitöltött egy űrt: színpadra hozta a hőst.
Először még főiskolásként: a Harminc-
éves vagyok című sikerprodukcióban sztá-
rok, ismert kollégák társaságában lépett
színpadra, s velük egyenrangú részesévé
tudott válni az előadás megérdemelt si-
kerének. Ő volt az, aki egymás felé hajlí-
totta-húzta-vonta a Kossuth-hidat jelké-
pező hatalmas vásznat; ő, az ifjú építő, a
hős. S csak jelképesen a megidézett kor
hőse; valóságosan a megidéző koré. A
rendező, Marton László azt játszatta vele,
ami volt: az erős, elszánt, fiatal hőst, a
reménybeli „korunk hősét".

Az ifjú W. újabb szenvedései című elő-
adás Édgar Wibeau-ja halovány emlék;
pedig ez is egy „korunk hőse" játék volt,
azaz „eltalálta" az állapotában késznek
látszó Hegedűs D. Gézát. A fiatalság és a
hősség - állapot mindkettő, egyik legin-
kább a másikból következik.

A kritika gyorsan felfigyelt rá, s nem-
csak azért, mert alakításainak ereje és len-

dülete erre kényszerítette. Hanem azért is,
mert a hetvenes évek szűkülő levegőjében
a színház hősre vágyott, s ha meg-találni
vélte, felmutatta, a kritika meg meg-
örökítette a „kisfiús, nyílt, őszinte arcot".

De ez a hősvárás-hősakarás lényeges
ponton különbözött egy korábbi hőste-
remtéstől: ez a kor nem szerette igazán a
hősét. Akarta szeretni, de nem tudta;
tapasztalatai gyanakvóvá, az egyértelmű-
séggel szemben fanyalgóvá tették az
érettebb közönséget, míg a fiatal - és
múlttalan - korosztály rajongott érte és
ünnepelte.

Hegedűs D. Géza pedig önmagát adta.
A Sötétruhás fiú szerepében is - pedig hát
a hős itt bűnbe esik, még gyilkol is. Hős
csak akkor maradhat, ha tettében sikerül
felvillantania az „áldozat vagyok"
motívumot - és Fejes Endre Jó estét, nyár,
jó estét, szerelem című érzelmes-szép
kisregénye színpadi formájában is
teljesítette ezt a hivatását. A Sötétruhás
fiú változatlanul kisfiús arccal, őszinte
hevüléssel vallott szerelmet mindegyik
lánynak - s nemcsak ők, mi is elhittük
minden szavát.

Az önmagát adó színész helyzete csupa
csapda: ismétlésekre kényszerül, hogy
hiteles maradhasson. Ha személyisége
stabil, ugyanúgy vagy alapvetően ugyan-
úgy kell megnyilvánulnia, mint korábban;
ha nem ezt teszi, akkor az ingatag
személyiségre utal, s egy hősnek nem
lehet ingatag a személyisége. A kör ott
zárul be, hogy Marton László, aki szíve-
sen és gyakran dolgozik Hegedűs D. Gézá-
val, éppily jól tudja ezt: Székely János Vak
Béla király című drámájának Gellért-
szerepe ezért „állt" Hegedűs D. Gézának.

Közben: Ádám Az ember tragédiájában
Szinetár Miklósnál Szegeden és az ifjú
Liszt Ferenc a jóval későbbi Liszt-tévé-
sorozatban, ismét Szinetár Miklós ren-
dezésében. Az előbbi éppúgy hites és
ihletett figura, mint az utóbbi; a kettő
között eltelt időt legfeljebb a megcsap-
pant naivitás jelzi. Ami: fogy.

A hős kiteljesedése már egy majdnem
hőstelen s egyre inkább antihősöket ku-
tató periódusra esik: Kőmíves Kelemen,
1982-ben, szintén Marton László rende-
zésében. Ez az alakítás valószínűleg a
legtisztább és a legjobb Hegedűs D. Géza
hőskorszakából; s bár a széria hat évig tart,
mégis e nemben az utolsó szerepformálás.

A hat évparadoxont eredményez: folya-
matos szembesítést a színész másik arcá-
val. Még ő Kelemen - s már ő a Fiú Nádas
Péter Találkozás című drámájában.

Hegedűs D. Géza Az ifjú W. újabb szenvedéseiben (Iklády László felvétele)



Ebben nem az a paradox, hogy egyszerre
- vagy majdnem egyszerre - hős és anti-
hős; inkább az, hogy színészete hasad
ketté. A külsőre s a belső felületére ala-
pozó önmagát adás egyidejűleg létezik a
külsővel mit sem törődő, lelki élvebon-
colásra épülő színészi átlényegüléssel. A
kettő persze nem egyformán sikeres.

A Kőmíves Kelemen jól és jókor érke-
zett, ezért tarthatta magát hat évig, még
akkor is, ha közben változtak az idők. A
„ki mondja meg, hogy szabad-e ölni,
gyilkolni, hogy álljon a Vár?" dilemmája
1982-ben csupa tiltakozás, egyértelműen
szemben álló kikiabálás volt; s hogy mi
ellen tiltakozott, s mivel állt szemben, a
nézőtér pontosan lefordította. Ha Sarkadi
Imre befejezetlen drámáját vesszük
szemügyre, fel kell hogy tűnjön: a pesti
színházi verzió - a hozzátoldott végki-
csengéssel, dramaturgiai lezárással - az
egyértelműség, egyszersmind az egysze-
rűség irányába tolja el a drámát, s szintén
errefelé hat a feldolgozás módja, a zene
is.

Kőmíves Kelemen - a figura - persze
azért megtestesíti a dilemmát és az ellent-
mondást; ehhez a szerephez Hegedűs D.
Géza már hozzászokott. Övé - talán - a
történelmi igazság, de a történelmi bűn is;
egyszerre hőse és áldozata az építés-nek.
Emberi kudarca a közösségi siker;
ráadásul tudása, morális érzékenysége,
„hősi" kivételessége, mely a vezetésre
alkalmassá teszi, rákényszeríti arra is,
hogy másként értékelje a történteket, mint
társai, azaz magányos legyen köztük. S
még az utókorral sem vigasztalód-hat - ez
már az átdolgozó Ivánka Csaba s a többi
alkotótárs kiegészítése -: az utókor
jóváhagyja a „cél szentesíti az esz-közt"
elméletét és gyakorlatát.

Az előadást - miként a kritika is rög-
zítette - a szónak szinte legszorosabb
értelmében a vállán tartotta a Kelement
játszó Hegedűs D. Géza. Hajtotta a
többieket - elsősorban példával -, s haj-
totta önmagát. Fanatizálta társait - nem-
csak azért, mert a Várnak föl kell épülnie,
hanem azért is, mert az előadásnak jónak
kell lennie. Ismét fedte egymást ember és
szerep - boldogító azonosság,
egyszerűség.

(A pesti színházi bemutató idején aligha
sejthette bárki, hogy egyszer majd rende-
zőként irányítja ezt a drámát az akkori
főszereplő. Az elmúlt nyáron - éppen az-
után hogy rendkívüli sorozatának végére
érve a pesti színházi előadás lekerült a
repertoárról - a veszprémi társulat közre-
működésével állította színre a Kőmíves

Kelement Hegedűs D. Géza. Az előadás
tükrözi a helyzet specifikumait - részle-
tesebben majd alább szólok róla -, s ez
nem is válik egyértelműen előnyére.)

A Találkozás című Nádas Péter-dráma
előadásának Fiú-szerepét szívesen tün-
tetnénk föl valamiféle fordulópontnak
Hegedűs D. Géza eddigi pályáján - ha
nemcsak a mából visszatekintve, utólag
vettük volna észre másságát. Mentsé-
günk akad talán - de legalább magya-
rázat: az előadás, a premier pillanatában
elsősorban a színre állítás tényére,
milyenségére, valamint Ruttkai Éva játé-
kára irányult a figyelem. S mert mind-
három szemszög érdekes, izgalmas és
bőséges írnivalót kínált - Hegedűs D.
Géza alakítására alig néhány mondat s
leginkább kritikusi sablon jutott az elő-
adás bírálataiban.

Utólag sem azt kell konstatálnunk: egy
bravúros játék mellett mentünk el annak
idején. De ma már rögzíteni lehet azt a
halovány, mégis fontos másságot, amely
Hegedűs D. Géza alakítását akkor
jellemezte; nem is az előadáson, inkább
a színész addigi pályáján belül. A másság
elsősorban a bizonytalanság leplezetlen
megmutatásában derült ki; az elfogódott
mozdulatokban, tétova megnyilvánulá-
sokban, a szégyenlős-szemérmes - de
közönség elé tárt - énkeresésben mutat-
kozott meg. Az addigi hős egyszer csak
nem veszi a vállára a produkciót, mert
felméri: nem bír vele. Inkább belemerül, s
rábízza magát partnereire: az íróra, aki-
nek szövegével derekasan küzd - ettől a
hangja nem oly ércesen határozott, de
közelebb áll a bizonytalan és meditatív
többség töprengéseinek hangszínéhez -,
Valló Péter rendezőre s annak bizonyos
értelemben heroikus, más szemszögből
odaadó és kísérletező instrukcióira, vala-
mint Ruttkai Évára, akinek az övétől
teljesen elütő színészi magabiztossága
Mária alakjában a szégyenérzet nélküli

önleleplezés formáját ölti. . . S mint Fiú,
vállalja tétovaságát, s mint színész, bi-
zonytalankodik a szertartásdráma elő-
adásában. Tekintetében szomorkás kíván-
csiság, tartásában érdeklődő figyelem;
mozdulatai lassulnak, szövegmondása
visszafogottabb.

Az átmenet, a színészegyéniség vál-
toztatása persze nem korlátozódik erre
az egy szerepre. Mint lehetőség, egy
másik szinten és színvonalon is adva van:
a Rémségek kicsiny boltja című előadás-
ban. Itt aztán valóra is válik: a hét (vagy
nyolc) különböző karakter gyors váltoga-
tása a színészi rutinhoz tartozik ugyan,
de általában nem egy előadáson belül
csillogtatják effajta erényeiket mindazok,
akikben ez a képesség megvan. Hegedűs
D. Géza azonosságra épülő pályaívéből
pedig különösen kiugrik ez az örömteli
arc- és alakváltoztatás-sor: mintha első-
sorban abban lelné kedvét, hogy egyik
figura sem az eddigi önmaga, hogy
mind-egyiket el kell tartani magától, hogy
első-sorban szikár szakmai erényeket s
nem a hősi virtust kell domborítania.
Egynémely kritikus meglepődött a
teljesítményt látva; pedig nem ez volta
meglepő, inkább az: milyen boldogan és
milyen könnyedén hagyja oda a már nem
is olyan nagyon fiatal színész addigi
színpadi hősségét. Talán azért a
könnyedség, mert még ő maga sem
sejtette: végleg el kell hagynia.

Ugyanez a felhőtlen derű, boldog lubic-
kolás jellemezte A kalóz című nyári elő-
adásban nyújtott alakítását, amelyhez
még egy fontos tapasztalás járult. A job-
bára szűk körben dolgozó színész ezúttal
Zsámbéki Gábor rendezőhöz és egy má-
sik színészcsapathoz „kirándult" - és
simán beilleszkedett közéjük, láthatóan
élvezte az együttlétet. Zsámbéki elsősor-
ban humort, vígjátéki színészetet akart
tőle - természetesen azon a bizonyos több-
rétegű, „Katona József-es" módon •-,
meg szakmai-technikai biztonságot, fizi-
kai rugalmasságot, szellemi gyorsaságot.

Hegedűs D. Géza A találkozásban Ruttkai Évával (MTI-fotó)



annyira dicsérő, mint inkább pontos a
színészszemélyiség változását illetően.

„Hegedűs D. Géza nem a megtévesz-
tően új külsővel, hajviselettel remekel,
hanem a szélsőségek eddig még nem lá-
tott s lefojtott vegyítésével. Az érzelmes-
ségtől a szilajságig mindenre akad színe.
Nem színei erre is, meg arra is. Színt vall
a figura - arról, aki az engedékenyebb
Sztavrogin is lehetett volna." (Tarján Ta-
más, Népszabadság, 1986. október 13.)

A lenyalt frizura, a félszeg tartás új
külsőt, az elfojtottság újfajta szenvedélyt
mutat. Egyetlen dolog látszik változat-
lannak: a jelenlét erőteljessége, holott ez
is változott minőségű, mert már nem a
személyiség erejéről, hanem a színészi
megjelenítés erőteljességéről szól. Nem
véletlen, hogy a számos „csúcsjelenetet"
felvillantó előadásból is képes kiválni
Hegedűs D. Géza és Pap Vera kettőse. Aki
emlékszik rá, tudja: a színpad bal olda-
lán, a vaságy szélén két szerencsétlen,
boldogtalan ember rettegett az élettől.

Valószínűleg nem túl sokan látták He-
gedűs D. Gézát egy másik Dosztojev-
szkij-produkcióban, a Szkénében játszott
A félkegyelműben, Rogozsinként. A Ka-
pás Dezső rendezte előadás egésze Gálffi
László és Hegedűs D. Géza minden aka-
rása és őszinte odaadása ellenére inkább

Biff: Hegedűs D. Géza (Tordy Gézával) (Iklády László
felvétele)

kudarc volt, mint siker: nem sikerült
megbirkózni a Dosztojevszkij-mű réteg-
zettségével. De Rogozsin alakjában He-
gedűs D. Géza már nemcsak próbálgatta,
inkább „beszélte" azt a színészi nyelvet,
amely a bonyolultságból, az összetett-
ségből, a befelé figyelésből nő ki. Rogo-
zsin kiváló alkalom volt a gyakorlásra;
sok más, a színészeken kívüli tényező
okozhatta, hogy nem lett több ennél.

Amikor Szikora János rendező Hege-
dűs D. Gézára bízta Miller Az ügynök
halála című drámájában Biff szerepét,
alighanem tudta: mellékszerepet oszt rá.
Ahhoz képest mellékszerepet, amit kon-
vencionálisan ebből a drámából el szok-
tak játszani... Az ügynök fiának jelleme
elsősorban az ügynökéhez képest izgal-
mas; a gondolkodás mássága szintén az
apáéhoz méretik. Ahogy mondani szokás:
ez a figura csak pontosan kidolgozott
viszonyrendszerben él meg.

Hegedűs D. Géza Biff-alakítását még-
is kiemelten kezelte a színikritika. Nem-
csak azért, mert akadtak olyan kollégák,
akik csak most vették észre - vagy most
írták le először -, hogy ez a színész nem
egészen olyan, mint volt néhány eszten-
deje, hanem azért is, mert Hegedűs D.
Géza nemcsak az apa függvényében for-
mált fiúszerepet Biffből. Kitalálta, elját-
szotta a hiányzó vagy hiányosan jelzett
motívumokat is, kitöltötte azt a kontúrt,
amelyet az átmenetileg visszatérő, ka-
landos életutú fiatalemberről Miller fel-
vázolt. Biffje lezárt, érett karakternek
látszik: felnőtt. A színész játékában nyo-
ma sincsen a hősi pózoknak, a „szereppel
vagyok azonos" hatásos megnyilvánulá-
sának; a sikerületlen, kudarcokkal teli
életutat járó, de azt sikerré stilizálni már
nem hajlandó koraérett ifjú pszichológiai
fejlődésregénye, kórképe karakter-
színészi munka. A szakmát kell birto-
kolni hozzá, nem egy jellemet.

Az amerikai félklasszikusok sorában
Tennessee Williams-dráma következett,
ismét Szikora János rendezésében: A vágy
villamosa. Ismét mellékszerep, bár a
hálásnak tudott fajtából: Mitch. Rá kel-
lett jönnünk, látván az előadást, hogy lát-
tuk már valahol ezt a félszeg, magába
forduló, gátlásos fiatalembert; s legalább-
is én jóleső érzéssel vettem tudomásul,
hogy ez a karakter Hegedűs D. Géza
korábbi alakításaiból már ismerős. Saját-
jává lettek - úgy tűnik, most már anya-
nyelvi szinten - azok a játékbeli fordula-
tok, amelyek nem agresszívan, hanem
finoman és érzékenyen rajzolják meg a
figurát. Egykori ereje - akárcsak Satov

Csupa olyasmit, amit Hegedűs D. Géza
tudott ugyan, de nem vezéregyéniség-
ként, nem elsőként hozta, hanem úgy,
mint sokan mások abból a csapatból.
Nem kiemelkednie kellett, hanem be-
illeszkednie. Nem a vállán tartani egy
produkciót - hanem belemerülni. Más
adottságokat, készségeket kellett felvil-
lantania ahhoz, hogy ebben a más közeg-
ben is észrevétesse magát. Sikerült.

A kritika lassan rögzíti a változó szí-
nészt. A kisfiús arc helyett egyszer csak
markáns arcról kezd beszélni; hősiesség
helyett humorérzéket emleget; erőteljes,
megbízható középponti jelenlét helyett
színes karaktert, meglepően változatos
eszköztárat.

És jött az Ördögök Satov-figurája.
Ascher Tamás Dosztojevszkij-rendezése
nemcsak a színházi életben, hanem a
Vígszínházon - és társulatán - belül is
esemény volt; nem azért, mintha kirob-
banó, elsöprő siker lett volna (bár sokak-
nak, nekem is, nagyon tetszett), hanem
mert ismét a másságra irányította figyel-
münket. A Satovot játszó Hegedűs D.
Gézáról már másként írnak: „Korábbi
szenvedélyességét most újhullámos iró-
nia borzolja", mondja Reményi József
Tamás a SZÍNHÁZ 1987/1. számában
írott kritikájában, s az észrevétel nem



Jelenet a Kőmíves Kelemen veszprémi előadásából (Badacsonyi Éva felvétele)

szerepében - most is a visszafogottság-
ban van; s mennyivel többet mond és
messzebbre szól most egy emelt hang,
egy kiemelt gesztus... Most figyelni lehet
rá akkor is, ha némán van jelen a tömeg-
ben, mint például az előadás végén, ami-
kor Blanche-ot elvezetik az ápolók, és ő
döbbent-szánakozó-keserű pillantással,
merev tartással „lekíséri". Sokkal inkább
figyelni lehet erre, mint amikor nem le-
hetett nem figyelni rá.

Hogyan lesz egy színész rendező? Sok-
féleképpen és nehezen. Gyakrabban és
könnyebben fordul elő, hogy egy színész
rendezést vállal - ez persze minőségileg
más, majdnem olyan, mint egy szerep;
egy olyan szerep ráadásul, amelyet sok-
szor figyelt ő maga is, „élesben", a szín-
padról lefelé.

Hegedűs D. Géza mint a Kőmíves Ke-
lemen rendezője - ez megint külön eset,
hisz önmagából egy darabot kell színre
állítania. Ha a színlap egészen pontos
lenne, a díszlettervező, jelmeztervező és
koreográfus - meg persze a szerzők -
nevének azonosságán kívül feltüntetné a
hat évvel ezelőtti bemutató rendezőjét is,
hiszen ez a veszprémi Kőmíves Kelemen
Marton László rendezését eleveníti fel.
Az eltérés csekély, és nem is tud fontossá
válni. Nem hinném, hogy sértő bár-kire
nézve, ha Hegedűs D. Géza közre-
működésének főleg technikai jelentősé-
get tulajdonítok. Hiszen majdnem kép-
telenség, hogy egy általa is épített, be-
gyakorolt, idegekbe épült főszerep után
képes legyen másként látni a darabot,
mint ahogy ő maga is eljátszotta... Nem
is látja másként.

Más kérdés, hogy az idő más - és a
Kőmíves Kelemen egyrétegűnek látszó
igazságának kevésbé kedvez. Más az
akusztikája ma a heroizmusnak, a
fűtöttség-nek, az önfeláldozásnak;
mindennek már önmagában is van némi
nosztalgikus fel-hangja.

Érdekes tapasztalás, hogy a lelkes és
odaadó veszprémi csapat az azonnali,
pillanatnyi hatást tekintve sikerrel dacol
az idővel; s e sikernek természetesen
része a színházi előzmény, a pesti szín-
házi előadás is.

Elsősorban a főszereplő, Borbiczki Fe-
renc alakítása érdekes, különösen a ren-
dező személyével összefüggésben. Hisz
a kőművesek ugyanazokon a létrákon
kínlódnak a vár építésével, s Kőmíves
Kelemen ugyanazokkal a mozdulatokkal
hajtja őket munkára újra és újra; majd-
nem természetes, hogy Borbiczki Ferenc
alakítása ugyanazokat a jelzőket vonzza,
mint annak idején Hegedűs D. Gézáé.
Fanatikus, lendületes, ellentmondást nem
tűrően hősies... és mozdulataiban, tánc-
lépéseiben, tekintetében már-már trük-
kösen képes hasonlítani Hegedűs D. Gé-
zára. Nemcsak az alakítás, a játék, ha-
nem a figura, még a külső is. Majdnem-
szőke, mondhatnánk, átvitt értelemben
persze.

A rockballada előadása megérdemelt
siker. Hegedűs D. Géza pedig megtanul-
ta kívülről látni önmagát. Tudja, milyen
hatás eléréséhez milyen eszközökre van
szükség. Ami önmaga volt egykor - ma
szerep vagy szereplehetőség. Mással is
reprodukálható, reprodukáltatható. S ami
tartalmát tekintve hőstípus - mint szí-
nészi feladat, karakterré válik. Aligha-
nem így van ez rendjén.

Szörényi Levente-Bródy János: Kőmíves Kele-
men (Veszprémi Nyári Színház)

Sarkadi Imre drámáját zenés színpadra át-

dolgozta: Ivánka Csaba. Díszlettervező: Fehér
Miklós. Jelmeztervező: Jánoskúti Márta. Ko-
reográfus: Novák Ferenc. Szeenikus: Perlaki
Róbert. Zenei vezető: Nagy Arpád. Korrepeti-
tor: Völgyesi Gyöngyi. Koreográfusasszisz-
tens: Babos Károly. Rendezőasszisztens: Per-
laki Ilona. Rendezte: Hegedűs D. Géza.

Szereplők: Kolti Helga, Borbiczki Ferenc,
Fazekas István, Pogány György, Kiss László,
Mészáros Károly, Várnagy Zoltán, Kolos Ist-
ván, Körösi Csaba, Nyirkó István, Horváth
György, Lang Rudolf, Fülöp László, Kőmíves
Sándor, Hullán Zsuzsa.
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A csőre töltött szappan

Szántó Judit:
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Erdei János:
Az elmaradt katarzis nyomában

Nánay István:
A személyiségvesztés drámája


