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A gondolkodás bizánci
kapujában

Sipos László alakításai

Spiró György Csirkefejének pécsi elő-
adása után egyik vezető szociálpszicholó-
gusunk, Csepeli György tőle is szokatlan
gyilkos iróniával mondta a Sipos László
formálta Apáról: „Ők az igazi választó-
polgárok. Őket kellene megkérdezni, hogy
akarnak-e köztársasági elnököt, s ha igen,
milyet tartanának megfelelőnek; erőset
vagy inkább csak reprezentatívat."
Színikritikus barátja csak annyit jegyzett
meg: „Hát igen, félelmesek a spätjei."

És valóban. Nehezen feledhető az a
partnerei megnyilvánulásaitól szinte
minden alkalommal hol összébb szűkülő,
hol pedig tágabbra nyíló tekintet, mely
mégsem változtat az arc eredeti, a másik
megszólalása előtti kifejezésén. Nem csu-
pán két tetszőleges érzelmi állapot közötti
váltás, de a váltásra okot adó reakció
megértése is szinte meghaladni látszott az
általa formált figura szellemi képességeit.
Botond, amint a gondolkodás bizánci ka-
pujának betörésére kényszerül éppen.

Ez az alakítása azonban nem egyszeri
remeklés, hanem évek hosszú során át
végzett szokatlanul következetes színészi
munka eredménye volt. A már jelzett
eszköz sokáig szinte monomániásnak tűnő
alkalmazása végül nem csupán ki-tágította
annak alkalmazási körét, de egy olyan,
legnagyobb erővel általa képviselt típust
honosított meg - immáron vissza-
vonhatatlanul - színpadainkon, mely csak-
ugyan a lehető legtöbbet árulta el arról a
mind szélesedő rétegről, mely a politiku-
sok vágy- és rémálmaiban „csendes
többségként" szerepel. Mindenképpen
méltó hát a figyelemre és így az elemzésre
is Sipos utolsó szerepei tükrében.

Túlnyomórészt még köznapi tapaszta-
latainkhoz mérten is rendkívül bárdolat-
lanoknak látszottak az általa megjelenített
figurák. Bárdolatlanság azonban, amiként
butaság is, rendkívül sokféle van. S
tisztelet a szinte csak Sipos László által
képviselt kivételnek, legtöbb színészünk
ilyenkor a félreértésre helyezi a hangsúlyt.
A megidézett figurák a nézők számára
könnyen dekódolható arckifejezéssel is
jelzett módon valamit félreértenek. Lehet
hát rajtuk nevetni, hiszen nevetségesek:
mást hisznek, mint amit a néző - a
számára átlátható színpadi helyzettől
vezettetve - tud vagy tudni vél. A

Sipos által csaknem mindig a karikírozást
elkerülve megjelenített alakok a tudat-
lanságnak a karikírozhatónál jóval ele-
mibb fokát tették láthatóvá. Azt, amelyik-
ben még a leghétköznapibb, a legegysze-
rűbb közlések is szinte felfoghatatlanok.

Amikor például Gogol Háztűznézőjé-
ben a színre lépését követő monológja
után Anucskin (Pálfai Péter) megkérdezi:
„...Szép ország az a Szicília?", Sipos
hosszú másodperceken keresztül nem vá-
laszol. Úgy mered partnerére, mint egy
elmebetegre. Ő a köpenyéről beszélt, ez
meg itt Szicíliát hozza szóba. (Hogy mo-
nológja elején ő maga említette, azt lát-
ható módon régen elfeledte.) Még a fe-
nyegetően hosszú szünete után sem szólal
meg azonnal. Sorra vizslatja a színpadon
lévők tekintetét, érti-e valaki, hogy mit

akarhat a kérdező. Szinte észlelhetetlen,
mert észlelhetetlenül lassú átmeneteken
keresztül enged fel a megmerevedett arc,
de ez sem a kérdés megértésének a jele.
A fenyegető tompaságú agyat a kérdés
nyomán Szicília képzete uralja el. Vigyo-
rog hát, vigyorog, és szinte elbődül:
„Gyönyörű!"

Talán a leírás is érzékelteti, hogy Sipos
szerepépítkezéseiben nem csupán a figu-
rák karikírozását kerülte, de azt is, hogy
szerepeinek alapkarakterét azok pszi-
chopatológiájából eredeztesse. Épp a
figurák látható és eredendő normalitása
tette úgyszólván lehetetlenné, hogy azok
nevetségessé váljanak. A színész egysze-
rűen nem tudott olyan hosszú csöndet
tartani, hogy ezzel a nézőt nevetésre in-
gerelje. Szokatlanul hosszan kitartott
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csöndjei ugyanis a mindannyiunkban - ha
kisebb mértékben is - lakozó kulturá-
latlanság torokszorító következményeit
tették láthatóvá. Szinte nem is embernek,
hanem olykor állatnak hatott az általa
megformált Zselavkin éppúgy, mint a
Dezsényi Péter rendezte Amerikai bö-
lényben játszott Walter Cole, ámde csak
szinte! Az alak esetleges és beteges lélek-
tani torzulására utaló s mindenkor a kö-
zönség hálás röhögését kiváltó (tehát
olcsó) gesztusok elkerülése nyomán az
vált láthatóvá a színpadon, ami egyre
köznapibb tapasztalatunk: a kényszerűen
állati körülmények között élő ember, aki
azonban nem torz, nem patologikus,
hanem tudatlan. (Nem tud, mert nem volt
hol még megtapasztalnia sem őket, az
emberhez méltó életfeltételek-ről.) Az
együttélés elemi formáit sem is-merve,
mindent, a köszönés módját, a
legtársaságibb kérdésre adott - mások,
szerencsésebbek számára a lehető leg-
egyszerűbb - felelet formáját is ott és ak-
kor kell felfedeznie. Sipos szinte minden
mozdulata és megszólalása annak az em-
bernek a heroikus és éppen ezért torok-
szorító küzdelme, akinek a bomló kon-
venció, a széthulló kultúra maradéka is
emészthetetlenül sok. Elemei ugyanis az ő
számára nem tanult ismeretek, hanem
éppen tapasztalt tények. S mivel bomló
konvencióról s széthullott kultúráról van
szó (Gogol világa óta ezt aligha túlzás ál-
lítani), ezek az elemek tapasztalati úton
egyszerűen elsajátíthatatlanok. Minden
egyes ember ugyanis a bomlás más, indi-
viduális fázisát testesíti meg, így azután
hiába alkalmazkodik az egyik partneréhez,
a másik másként bolond; friss ismeretei
mit sem érnek. Innen, hogy Sipos játékát
mindenkor tragikus színek festik át. Hősei
ugyanis, tudatlanságuktól félre-vezetve, a
tanulhatatlant igyekeznek megtanulni:
hogyan illik viselkedni egy lényegét
tekintve illetlen társadalmi közegben,
hogyan kerülhető el az azonnali botrány
egy valójában botrányos világban.

A fentiek fényében belátható, hogy
szinte jutalomjátékként játszhatta el
Csiszár Imre rendezésében Brecht Egy fő
az egy főjének Link Lajáját. A föntebb
már körvonalazott színjátszási mód-me-
lyet nyugodtan tekinthetünk annak meg-
nyilvánulásaként, amit művészi alázat-nak
szokás nevezni, hiszen a színész minden
szerepét szinte teljes habitusával látszott
megajándékozni -, nos mindez egyetlen
elemmel gazdagodott a bemutató estéjén:
a fokozással. A hibátlan tempójú
előadásban Laja egyre gyorsabb és
gyorsabb reakciókra kényszerült. És
Siposnak volt színészi ereje annak

érzékeltetésére is, hogy az általa formált
figura egy idő után nem győzi a tempót.
Pályafutása során szinte egyedülálló
módon az általa játszott alak fokozatosan
ellágyult, szinte lekvár állagúvá puhult.
(Színpadilag érthető módon: a hadsereg-
ben nem csupán elvárják a megfelelő vi-
selkedést, de meg is mondják, hogy a pa-
rancsosztók szerint milyen az.) S ebből a
szinte ájulással határos tudatvesztésből
azután a záróképben Laja nem egysze-
rűen magához tér, de rádöbben arra,
hogy bármit tehet. Tehát fel- és elszaba-
dul. Bármit tehet, hiszen előzőleg az em-
beri létezés szinte valamennyi megalázó
stációján végigkergették. Égy szörnye-
teg, a pusztítás démona bújik hát elő Laja
bőréből. (Hogy a nézők valóban ezt érzé-
keljék, arról persze a kontraszt is gondos-
kodik. A rendezői instrukcióknak megfe-
lelően Sipos Lajája ugyanis nem közelít a
szörnyeteglét felé. Attól látszólag távo-
lodva - valósággal belerobban.)

A kultúra alatti létezés stációinak sze-
repekkel történő feltérképezése nyomán

Sipos László játékában kényszerű esen-
dőségként tűnt fel az, amit a köznapi élet-
ben is és a köznapi élet felszínéhez kötő-
dő színjátszásban is szimpla aljasságként
vagy jobb esetben alattomosságként va-
gyunk hajlamosak azonosítani. A tapasz-
talatok ugyanis a kultúrából kizártak fe-
lett sem múlnak el nyomtalanul. A Sipos
által formált s a gondolkodás határáig
kényszerített alakok ugyanis nem törőd-
nek bele, hogy kulturális hátrányaikért
újra és újra egzisztenciális vereséggel fi-
zessenek. A már említett Walter Colenak
van egy terve! Egy ötlete! S a tudat-
lanságnak abban a feneketlen mélységé-
ben, ahol ő vegetál, ez olyan valószínűt-
len csoda, hogy ennél többet még remélni
is elfelejt a néző. Morál? Ugyan! (Sem-
miképpen sem azoktól várható el egy
köbgyökvonás hibátlan elvégzése, akik
épp most tanultak meg, ráadásul maguk-
tól, összeadni.) Nem túlzás azt írni, hogy
Sipos László a romantika korában meg-
kövesedő népkultusz eleven cáfolataként
töltötte legjobb pillanatait a színpadon.

Sipos László a pécsi Csirkefej Apa-szerepében (a háttérben a Srác: Görög László) (Tóth László felvételei)



A Csirkefejben nyújtott alakításában az
aljassággal és alattomossággal is fém-
jelezhető morális rosszhoz vezető út szinte
szükségszerű állomásai váltak láthatóvá.
Az általa formált robusztus Apa ugyanis
fél (!) az előkerült, egyébként törékeny
testalkatú fiától (Görög László). Ez a már-
már lidérces hatású, apa és fia között
feszülő gyanakvás robban az-után
semmivé az előadás egyik legszebb
pillanatában. Az Apa egy téglarakásokkal
jelzett, rögtönzött futballkapuba áll, s
megpróbálja hárítani fia elemi erővel
meglőtt konzerves dobozát. Végre egy
pillanat, amely veszélytelen, amelyhez az
újra és újra felbukkanó rendőröknek nem
lehet közük. Sipos Apája hát olyan
végsőkig felajzott felszabadultsággal
készül a lövés hárítására, ahogyan talán a
fénykorában levő Grosics várhatta Tichy
fogadásból leadott negyvenméteres

bombáját. A védés azonban nem sikerül.
Átvitt értelemben sem: az újra fiaként
kezelt srác öl. Ezt még talán ki lehetne
bírni valahogy. Azonban előtántorog a
végletekig leépült kocsma-maca feleség
is. Külön színészi és rendezői (Vincze Já-
nos) remeklés, hogy a testet öltött önér-
tékével szembesülő Apa Sipos megfor-
málásában még itt sem törik meg, ekkor
sem roppan össze, s éppen ezáltal kény-
szeríti a nézőt arra, hogy a kibírhatatlannal
szembesüljön. A pillanat ugyanis nem
oldódik cselekvéssé vagy akár gesztussá:
kimerevedik.

Nem lenne teljes a kép, ha nem szólnék
arról is, ami az elmondottak alapján már-
már magától értetődő. Ezek a figurák
tudnillik nem csupán alatta vannak az
úgynevezett kultúrának, de ráadásul kívül
is állnak azon, amit európai tradíció-nak
szokás nevezni. Ugyanis végletesen

humortalanok. A szokottnál teljesebb-nek
ható azonosulás, a distancia látható jeleit
nélkülöző játékmód megfosztja a nézőket
azoktól a fogódzóktól, amelyek
segítségével okkal kinevethetné őket.
Azonban ez a humortalan létezés egészen
szokatlanul intenzív és súlyos színpadi
jelenlétként kamatozott majd minden
alakításában. Egyszerűen el-szoktunk az
ilyennyire egész emberek látásától, s nem
csupán a színpadon. Ez az egészség
viszont egy, az újkori európai tradíciótól
merőben idegen jelenség meg-
nyilvánulása: a kételytelenségé. (Ha szo-
ciális kényszer „eredményeként" is, de
ezek az alakok egyszerűen nincsenek ab-
ban a helyzetben, hogy választhassanak.
Mivel semmit sem kaptak, nincs is mit
kockáztatniuk, egyszerűen nincs mit el-
játszaniuk.)

Ez a kultúránktól egészen napjainkig, de
legalábbis közelmúltunkig merőben
idegen magatartásmód egy egészen szo-
katlan minőséget segített megszületni a
Lengyel György rendezte (és az erőteljes
húzások következtében meglehetősen
felemás) Antonius és Kleopátrában. Sipos
Enobarbusa nem csupán Antonius-hoz
(Héjja Sándor) mérhetően erőteljes figura,
de valóban csupán csak neve (te-hát
születése és abból is következő sze-
rencséje) különbözteti meg őt vérbő gaz-
dájától. Az inkább csak státusukban létező
különbségeket azonban Sipos Enobarbusa
szerencseként éli meg. Nem neki kell
ugyanis vesződnie a nagypolitika
életveszélyes s minden öröm ízét megke-
serítő gondjaival. A legcsekélyebb kétely
nélkül szolgálja hát gazdáját, de mivel
minden gond gazdáját sújtja, olyan po-
gány, teljességgel felszabadult örömmel
élvezi az élet apróbb és nagyobb aján-
dékait, hogy egy idő után a manapság már
ismeretlen intenzitású életöröm fényei
gyúlnak ki a színpadon.

Az ember azonban büntetlenül nem le-
het hűtlen önmagához, szól Shakespeare
példázata, s ez a telivér figura egy bravú-
ros monológban nem csupán elhalkul, de
árulása nyomán meghasad a szíve. Nem
csupán önmaga addig szerencsésebb sorsú
alteregójához lett ugyanis hűtlen, de
árulásával maga emésztette el azt a szálat,
melynek ragyogása az ő számára is
láthatóvá s ezáltal élvezhetővé tette
mindazokat a dolgokat, amelyek árulása
nyomán is megszűntek azok lenni, amik -
immár csupán politikai játszmáknak gon-
dolkodásra kényszerítő elemei.

Link Laja szerepében Brecht: Egy fő az egy fő című drámájának pécsi előadásában (Tér István felvétele)


