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Egy színész Komáromból

Boráros Imre szerepeiről

Magas, sovány férfi. Még innen az ötve-
nen, de haja, szakálla hófehér. Keskeny,
összezárt ajkak, a szája mellett kétoldalt
mély ráncok. Ritkán nevet, mosolyogni se
sokszor láttam. Viselkedése kimért,
elegáns, megszólalásai precízek, nyugod-
tak. De minden megmozdulása belső fe-
szültségről, elfojtott indulatokról tanús-
kodik. Akár főszerepet játszik, akár kisebb
feladatokat old meg, oda kell figyelni rá,
jelenléte a színpadon súlyos. Ma-
gyarországon is dolgozhatna, de ő cseh-
szlovákiai magyar színésznek vallja ma-
gát, akinek mindenekelőtt ott van dolga.
Alighanem nehéz ember. Mint minden
szuverén alkotó. Boráros Imrének hívják,
csaknem negyedszázada a MATESZ
tagja.

Az elmúlt szezonban három előadásban
láttam, három nagyon különböző
szerepben. A produkciók - Gőzfürdő,
Keringő a pókhálóban, Mielőtt csillag let-
tem - Sütő András Káin és Ábeljével
együtt az évad gerincét alkották, így ami-
kor Boráros Imre szerepeiről szólok, a
Magyar Területi Színház szezonját is
minősíthetem.

Gőzfürdő

Az irodalmárok és a gyakorlati színházi
emberek egyetértenek abban, hogy Ma-
jakovszkij szatírái - s így a Gőzfürdő is -
olyan jellegzetesen plakátművészetet
képviselő művek, amelyek hatása a min-
denkori aktuálpolitikai viszonyok függ-
vénye. A helyzetek, a figurák sematiku-
sak, kidolgozatlanok, a kigúnyolandó je-
lenségek megjelenítése elnagyolt és fel-
színes, az igazi konfliktushelyzetek hiá-
nyában e művek epikus jellegűek. De ab-
ban is majd' minden elemző megegyezik,
hogy e darabokat kanavásznak kell te-
kinteni, s a színművekből készült elő-
adások legalább annyira függnek a színre
vivők szöveget kiteljesítő fantáziájától,
mint az éppen adott külső körülmények-
től, a produkció politikai, társadalmi
közegétől. Nem véletlen, hogy e szatírák
az író és Mejerhold szoros alkotó
együttműködése alapján nyerték el végső
formájukat, a rendező mintegy
társalkotója volt Majakovszkijnak.

Komáromban Horváth Lajos vállalko-
zott a „társalkotó" szerepére. Ez volt a
búcsúrendezése a MATESZ-nál, az új

évadtól ugyanis Csehországban dolgozik,
így most már az igazgatón kívül nincs ál-
landó rendezője a színháznak.

A Gőzfürdő rendezéséről vegyes be-
nyomásaim vannak. Az előadást a bemu-
tató után több mint fél évvel, tavasszal a
szlovákiai színházak nyitrai fesztiválján
láttam. Az amúgy sem sokat játszott darab
a fesztiválbemutatkozás előtt már
hosszabb ideje nem volt műsoron, s a
színház vezetői érthetetlen módon (vagy
talán a belső presztízsszempontokat a
kisebbségi magyar színjátszás általános
érdekei fölé emelve?) nem fektettek kel-lő
súlyt a felújításra, ezért meglehetősen
felemás produkció sikeredett a találkozón.
(A szlovák értékelőktől tudom, hogy a
premier és a fesztiválszereplés között
összehasonlíthatatlanul nagy különbség
volt, s ez a leszereplés semmivel nem
menthető bűne a színházvezetésnek.) Vi-
lágosan kivehető volt a rendezői szándék,
amely azonban a színészi és műszaki pon-
tatlanságok és trehányságok miatt csak
részben vált művészi valósággá.

Horváth Lajos előadása egyszerre ha-
gyománytisztelő és aktuális. Rendezése

főhajtás Mejerhold előtt, ugyanakkor nem
egy hajdani híres előadás másolása,
hanem a darab típusainak továbbélését
hangsúlyozó mai szatíra. A díszlet, a fel-
fokozott tempó, az erős színekkel, éles
kontúrokkal megrajzolt figurák egyértel-
műen a mejerholdi színház inspiráló ha-
tásáról vallanak. Platzner Tibor díszleté-
nek jelmondatokkal teli háttérfala, a ke-
rekeken mozgatható, különböző funk-
ciókat betöltő mobilja mint központi
díszletelem letagadhatatlanul az 1930-as
moszkvai előadással mint mintaképpel
való szellemi rokonságot hangsúlyozza.

A figurák többsége viszont hangsúlyo-
zottan mai típusokat képvisel. A rendező
azt igyekszik világossá tenni, hogy a tanu-
latlan, de pozíciójuknál fogva a minden-
ható vezető szerepébe merevült káderek,
az azonos hatalmi körbe tartozás kéz kezet
mos elvén alapuló előnyeit kihasználó,
szólamokkal operáló kiskirályok, a
bürokrácia védőbástyája mögött élősködő,
a maguk hatalmát mindenáron fenn-tartani
akaró, a társadalmi céloktól elidegenedett
apparatcsikok, illetve az ezeket
félelemből, megalkuvásból, haszonlesés-

Siposhegyi Péter: Mielőtt csil lag lettem (komáromi Magyar Területi Színház). Viszocki j: Boráros Imre



A Férfi szerepében Bukovcan: Keringő a padláson című drámájának komáromi előadásában, Skronka Tiborral (Varga
Róbert felv.)

ből szolgaian kiszolgáló „kisemberek"
nemcsak Moszkvában és nem csupán a
harmincas években éltek.

Mivel a darab lényegében egyetlen szerep
köré épül, előadásainak sikere két tényezőn
múlik: ki játssza Diadalovot, a Generális
Ügyfélszolgálati Központ igazgatóját,
illetve kik testesítik meg a többi,
hálátlanabbnak tűnő, mert meglehetősen
körvonalazatlan, de dramaturgiailag nél-
külözhetetlen mellékfigurát. Nagyrészt e
kisebb szerepek alakítóin, azok pontos,
élesen karakterizált, néhány vonással tí-
pusból élő alakot keltő munkáján múlik,
hogy a Gőzfürdő megmarad-e múzeum-
szagú példázatnak, vagy maró, aktuális
szatírává nemesedik.

A jelenetek beállításából, az egyes sze-
repek kontúrjának kijelöléséből, a koreog-
rafált mozgások és a zenei ritmusban
komponált megszólalások groteszkségéből
kitűnt: a rendező pontos formát teremtett
ahhoz, hogy mai szatíra szülessen. De a
vázlatos figurák találó jellemzéséhez
tálentumos, határozott mű-vészi egyéniségű
színészek szükségeltetnének, s úgy tűnik,
ezek hiányában a sémafigurák többsége
séma maradt.

Ketten emelkednek ki a produkcióból: a
Diadalovot játszó Holocsy István és az
igazgató titkárát, Optimisztyenko elvtársat
alakító Boráros Imre. Holocsy Diadalovja a
megtestesült középkáder, a po

fel egyetlen külsődleges mozzanatot, be-
lülről építkezik, alakításának általános
igazsága van.

Keringő a pókhálóban

Ivan Bukovcan darabját nálunk Keringő a
padláson címmel a József Attila Színház
néhány éve stúdióelőadásként mutatta be.
A háromszereplős színmű közép-pontjában
a Férfi áll, aki hosszú ideje bujkál háza
padlásán. Egyre inkább el-magányosodik,
feleségével a kapcsolata formálissá válik, s
csak a pókjaival képes zavartalanul
társalogni. Helyzete akkor válik kritikussá,
amikor kiderül, hogy a felesége évek óta
mással (is) él, s e kapcsolat fenntartása
érdekében becsapja az urát. Már rég elévült
a Férfinak az a cselekedete, aminek
esetleges büntetése elől bujkálni kezdett,
de a Nő nemcsak nem közli ezt, hanem a
körülmények súlyosbodásával riogatja. A
fiatal vendég, Dodo világosítja fel
minderről a Férfit, s ettől kezdve ketten
próbálnak menekülni a Nőtől. Hiába.
Minden marad a régiben, de mégsem lehet
ugyanúgy folytatni az életet, ahogy eddig
élték.

A nem különösen nagyigényű, megle-
hetősen kevés drámai helyzetet tartalmazó,
ugyanakkor kissé túlírt darab három jó
alakításra nyújt lehetőséget. A dramaturg,
Viktória Janousková igen óvatosan nyúlt a
szöveghez, így a darab hibáit nem
küszöbölte ki. S ez nem sikerült a
rendezőnek, Stefan Korencinek sem, bár a
lehetőségeken belül igyekezett feszes
szituációkat kidolgozni. Nem próbálta a
történetet s annak előzményeit
konkretizálni, meghagyta a sztori megha-
tározatlan lebegését, ugyanakkor precízen
kidolgozta a három ember közötti vi-
szonyokat s azok változásait.

Katarína Bieliková díszlete önmagában
kitűnő munka, a naturalista pontosságú,
gerendákból összeállított padlás
keresztmetszete jó játékteret alkot, de a
hatalmas alapterület miatt annyira kitágul a
tér, hogy a játékhoz szükséges intimitás
teljesen elvész.

Részben ez is magyarázza, hogy Né-
meth Ica meglehetősen teátrálisan, küI-
sődleges eszközökkel játssza a Nő sze-
repét. (Mivel más feladatokat is hasonló
módon old meg, nyilván színészi habitu-
sából is adódik a külsőséges figuraformá-
lás.)

Skronka Tibor játssza Dodót. A fiatal
színész igen sokat dolgozik, csaknem
minden darabban benne van, s ez nagyon
hasznos; ugyanakkor a rutin eluralkodá-
sának veszélyével is járhat, különösen ha
hiányzik a megfelelő rendezői kontroll.
Skronka alakításában a külsődleges és a

zícióját, hatalmát, befolyását foggal-kö-
römmel védő, a pozíció védettségébe ka-
paszkodó felfuvalkodott senki. Aligha-nem
volt honnan megmintáznia ezt a minden
ízében hiteles figurát. A színész éppen
csak annyira rajzolja el az alakot, hogy
típus voltát hangsúlyozni tudja, de nem
csinál karikatúrát; apró gesztusokkal
hitelesíti s teszi ismerőssé Diadalovot.
Egyszerre képes makro- és mikroelemzést
adni a főszerepről.

Boráros Imre még kevésbé él a karika-
túra eszközeivel. Véresen komolyan veszi
a figurát, ettől lesz egyszerre nevetséges és
félelmetes a minden rezsimet ki-szolgáló
titkár. Sok-sok ügyfélriasztó táblával
körülbástyázott íróasztala mögött
rezzenéstelen arccal ül, elvárja, sőt
kiköveteli az ajándékokat, s tünteti el a
folyamodványokat a szemétkosárban. S
közben falatozik, éli az életét, kénye-kedve
szerint fogadja vagy utasítja el a
kérelmezőket. Rá nem hatnak Diadalov
hisztériás kirohanásai, kapkodó utasításai.
Ő a legbiztosabb pontja a társadalmi
hierarchiának. Boráros alakításából nyil-
vánvaló: ez a típus sohasem vész ki, ez
mindig a helyén marad. Nemcsak a da-
rabbeli jelenben, hanem a Foszforeszkáló
nő által beígért jövőben is, hiszen ott
szintén szükség lesz hivatalra, s ebből kö-
vetkezően titkárra. Boráros Imre játékában
még ebben a szatírában sem fedezni



négyszemközt

bensőséges, eszköztelen játékmód elemei
egyaránt megtalálhatók. Őszinte játékába
időnként teátrális mozzanatok keverednek.
A rendező jó érzékkel használta ki a
színészi fejlődéséből adódó pillanatnyi
korlátokat, s arra törekedett, hogy a
technikás megoldások lehetőleg a figura
szerepjátszásának epizódjaiban ér-
vényesüljenek.

A Férfi: Boráros Imre. Kényes szerep,
csábít a túlzásokra, az őrület szélsőségei-
nek bemutatására. A színész rendkívüli
ökonómiával építi fel szerepét, s a félelem,
a féltékenység, a bosszú, a megalázottság
ellentétes érzelmi-indulati állapotait
mindvégig lélektanilag hitelesen mutatja
meg. Hosszú monológjai éppen olyan
természetesek, mint a másik két
szereplővel közös jelenetei. Széles emo-
cionális skálát használ, de mindig az alap-
figurán belül marad. Nem kifelé játszik,
nem illusztrál. Boráros Imre erőteljes, a
szép és kifejező szövegmondást az impul-
zív mozgással párosító, (artaud-i érte-
lemben) kegyetlen alakítása teszi elfo-
gadhatóvá a dráma kissé kimódolt alap-
szituációját.

Mielőtt csillag lettem

Vlagyimir Viszockij - legenda. Személye,
élete, a szovjet társadalomban kényszerűen
felvállalt szerepe, dalai, alakításai,
házassága Marina Vladyval - mind-mind
része egy legendának. S mint ilyen - lát-
szólag - ideális drámatéma. Nem is kerülte
el a sorsát: életéből dráma készült. Írója
Siposhegyi Péter. A darabot már játszották
Budapesten (Hegedűs D. Géza
személyesítette meg Viszockijt). Most
Komáromban Boráros Imre rendezte és
játssza a lényegében egyszemélyes mű-
vet. (Viszockij mellett van ugyan még egy
szereplő, de ennek alig jut érdemleges
drámai funkció.)

Műről azonban alig beszélhetünk. Drá-
máról még kevésbé. Siposhegyi tulaj-
donképpen keretet kreált néhány dalhoz,
ez a keret a színész önmarcangoló mono-
lógja, amelyből a V. V.-t ért sértéseket,
atrocitásokat, megaláztatásokat ismer-
hetjük meg. Minden, amit megtudunk a
főhősről és az általa elszenvedett sérel-
mekről, a levélfelbontásoktól a fegyel-
mikig, a beidézésektől a műsorbetiltásig,
Viszockij életének leginkább ismert ese-
ményei. Ezek valóban tragédiába haj-
szolták a művészt, de bemutatásuk csak
akkor indokolt, ha az emberi dráma lé-
nyege tárul fel általuk. Erről azonban szó
sincs. A legfelszínesebb megközelítés-ben,
melodramatikusan tálalja a tragédia egyes
elemeit az író. A szöveg dagályos,
édeskés, szépelgő. Drámai helyzet nincs,

csak önnarráció. Anna, a színház titkár-
nője afféle besúgó, aki azonban szereti
Vologyát (ki ne szeretné ezt a vad gyere-
ket!?), így sok mindent elnéz neki, vagy
igyekszik elsimítani a dolgait (máskor vi-
szont undok vele, de hogy mikor milyen,
arra nem derül fény). Leginkább csak to-
vábblökdösi megjelenéseivel az új műsor
összeállításának ürügyén zajló önmar-
cangolás el-ellankadó folyamát. (Lőrincz
Margit mindent megtesz e papirosfigura
életre keltéséért, s van is néhány szép,
őszinte gesztusa, megszólalása, de csodát
nem művelhet.) Különösen akkor derül ki
az írói anyag sekélyessége, amikor
megszólalnak a Viszockij-dalok. A stiláris
és gondolati kontraszt óriási.

Ez az ellentét áthidalhatatlan. Boráros
Imre előadása is két részre esik szét: külön
életet élnek a darabon belül a dalok.
Gizela Miháliková dramaturgiai munká-
jának alig van látszata. Hiába húztak va-
lamit Siposhegyi szövegéből, ettől nem
lett jobb az anyag. Ezen csak egyvalami
segített volna: a darab helyett több Vi-
szockij-dalból, eredeti szövegből, doku-
mentumból szerkeszteni kellett volna egy
pódiumműsort. Mint ahogy a műsor pó-
diumjellegét hangsúlyozta Platzner Tibor
egy dobogóra helyezett stilizált játéktere,
amely színészöltözővel, fogassal, székkel
éppen csak jelezte a helyszínt.

Boráros gyakran kínlódik a tulajdon-
képpeni darab álságos mondataival, mes-
terséges feszültséget hoz létre. Képte-
lenség teljesen a darab ellen játszani, így
hol patetikus, hol szentimentális a meg-
szólalása. Gyakran folyamodik a kellékek
segítségéhez, a külsődleges megoldá-
sokhoz. Színészetét dicséri, hogy még
ezekben a jelenetekben is hallatlan erő van
alakításában.

Amikor viszont énekel, akkor elemé-ben
van. Szintetizátor-ütőhangszer együttes
kísérettel szólaltat meg néhány Viszockij-
dalt, megrendítően. Mindegyik dal külön
dráma. Ezekben nyoma sincs a prózában
tetten érhető színésztechnikai
eszközöknek. Itt a legapróbb rebbenésig,
gesztusig minden kidolgozott, mégis őszin-
te és természetes. Boráros vad, szélsősé-
ges érzelem- és indulatmegnyilvánuláso-
kat is megengedi magának természete-sen
összhangban a dalok lényegével. Nem
imitálja, utánozza Viszockijt, mégis
felidéződik a dalokban a nagy színész
alakja, lénye. Viszockij keserűsége talál-
kozik Boráros keserűségével, ettől oly
katartikus hatásúak a dalok. S ezt átélve
sajnálhatjuk igazán, hogy nem egy szál gi-
tárral a kezében vall önmagáról és a vi-

lágról Boráros Imre. Egy jelentős művész
hitével, szenvedélyével és őszinteségével.

CSIBA GÉZA-TARICS PÉTER

Kettős interjú

Beszélgetés Lőrincz Margittal
és Boráros Imrével

A komáromi Magyar Területi Színház
stúdióprodukcióként mutatta be Sipos-
hegyi Péter Mielőtt csillag lettem című da-
rabját, amely a legendás szovjet színész,
Vlagyimir Viszockij életéből meríti té-
máját. A színmű két szereplője a cseh-
szlovákiai magyar színjátszás két nagyra
becsült művésze, akik több évtizedes pá-
lyájuk tapasztalatairól, a kisebbségi szí-
nészsorsról, emlékezetes munkáikról be-
szélnek.

„Feloldjuk egymás feszültségét"

Lőrinci Margit a csehszlovákiai magyar
színjátszás kiemelkedő egyénisége. Mű-
vészi pályafutása egyidős a Magyar Terü-
leti Színházzal, tehát több mint harminc-öt
éve színésznő. A színház alapító tagja volt
1952-ben, és azóta több mint száz szerepet
játszott. Bármilyen zsánerű mű-ben
maradéktalanul teljesíti művészi fel-
adatát. Láthatta őt a közönség klasszikus
drámában és vígjátékban, mai témájú ko-
médiában, zenés darabban, bűnügyi já-
tékban, szatírában, mesejátékban... Sze-
repeire mindig alaposan felkészül, jó hu-
morérzéke van.
 Melyek voltak a legkedvesebb szere-

pei?
 Nehéz választani, mert amelyik sze-

repet a színész végigszenvedte, és végül
megbirkózott vele, arra mindig szívesen
emlékszik vissza. Esetemben talán a leg-
jobb példa erre Fejes Endre Rozsdatemető
című darabjában Csele Juli alakja, amely
nagyon távol állt tőlem. El voltam
keseredve, amikor megkaptam ezt a sze-
repet. Sokat kínlódtam vele, de végül is
nagy sikert aratott, és igen megszerettem
ezt a figurát is. Legkedvesebb szerepem
talán A tanítónőben Tóth Flóra volt. Na-
gyon fiatalon kaptam meg. Sikere arra
kötelezett, hogy további alakításaimban is
megtartsam azt a színvonalat, amelyet
ezzel - úgy érzem - sikerült elérnem.

Hivatásos színészi pályámnak ehhez az
első főszerepéhez aligha kaphattam volna
jobb segítséget, mint amit a pedagógus-
rendező Lendvay Ferenc adott. Nagy
türelemmel segített felderíteni a szövegem
mélyén meghúzódó bonyolult érzéseket és
gondolatokat, s biztos kézzel vezetett el az
átéléséhez. A legnagyobb boldogság az
volt, hogy már a próbák folya-


