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Mindig ámulattal töltött el, hogy harmadrangú
színházak harmadrangú produkciói-
ban harmadrangú színészek - már har-
matos ifjúkorukban is - micsoda bizton-
sággal kezelik mesterségük technikáját,
milyen elhitetőn mímelnek, gesztikulálnak, mi-
lyen tévedhetetlenül sütnek el poénokat és spé-
teket. Újra meg újra eljutottam, sokak után, a fel-
ismeréshez: olyan mesterség ez, amely techni-
ka nélkül nem élhet - de a technika sírba viheti.
Technika plusz egyéniség - ez volna a re-
cept? Még ez sem, mert ebből a legszuggesztí-

A színházcsináló

vebb egyéniség esetében is önismétlések soro-
zata születhet. Technika plusz egyéniség plusz
örökös megújulási képesség - valahol itt lehet a
titok. És ez a titok az, amely a Katona József
Színház külföldi vendégjátékain folyamatos
ámuldozásra készteti a bírálókat.

Sinkó, a Katona-színész egyike e titok első
számú birtokosainak. Bizonygatni fölösleges; ha
sorra felidézzük például Vojnyicevjét, Übüjét,
Versinyinjét, Calvusát, a Három lány kékben
csábító-figuráját, leporellóként tárul elénk skálá-
ja. Egyetlen baja, hogy túl sokat tud a technikáról,
vagy inkább: mi ismerjük már túlságosan rég-
óta ezt a technikát, és ezért - inkább keve-
sebb, mint több méltányossággal - kevésbé fe

dezzük fel alakításaiban azt az ösztönösséget,
spontaneitást, ami fiatalabb Katonás pályatársa-
inál talán csak azért hat ránk elemibb erővel,
mert az illetők „technika plusz egyéniség"-ét
még nem volt időnk megszokni. Azok - úgy tűnik
- mindent tudnak; Sinkó - úgy tűnik - túl sokat
tud. Például minden bizonnyal ezt a tényt is tud-
ja; tudja, hogy neki még többet kell dolgoznia, ha
eredetiségéről meg akar győzni.

Nos, éppen ez a mesterszínész dolga. És töb-
bek között ez a belső feszültség - saját techni-
kájának mesterfokú birtoklása és az ezzel szem-
beni szorongó bizalmatlanság között - teszi
olyan lenyűgözővé e legújabb alakítását Thomas
Bernhard A színházcsinálójában, ahol mindeme
konfliktusokat a maguk eredeti forrásvidékén, a
művészegyéniség belső laboratóriumában
szublimálhatja. Sinkó színészt játszik. Egy szí-
nészt. A színészt.

Az ezernyi fogásról és trükkről - váltásokról,
spétekről, karikírozott reakciókról, a szituáció el-
len játszó s ezért kétszeresen hatásos mimikai
és gesztuseszközökről stb. - mimográfiát is le-
hetne írni, de ezt a leírásnál sokkal megbízhatób-
ban végzi el a képi rögzítés; azt majd tanulmá-
nyozhatják későbbi színháztörténészek és színi-
növendékek. A kortárs nótárius számára fonto-
sabbnak tetszik a megállapítás: ebben az alakí-
tásban Sinkó minden tudása, tapasztalata, tech-
nikája és filozófiája a színészlét nem tragikomi-
kus, hanem tragikus és komikus kétarcúságának
enciklopédikusan aprólékos és epigrammatiku-
san tömör összefoglalását szolgálja.

Egy színész. Egy, művészetével jelenleg
Ausztriában házaló, Bruscon nevű vándor színi-
gazgató, aki talán valóban látott dicsőbb napo-
kat, de mára már csak tehetségtelen és ihlettelen
családtagjait vonszolja magával nem művészi,
legföljebb családfői tekintélye révén. Aki már
nem fiatal, nem is egészséges, aki undorodik a
sorra látogatott közönyös osztrák falvak hármas,
„disznóól, templom, nácizmus"-univerzumától,
de még ezzel a környezettel is beéri, hogy jobb
híján itt süthesse el maga írta, maga rendezte,
önmagát sztároló és feltehetően borzadályos vi-
lágtörténelmi komédiáját.

A színész. Akit a nap huszonnégy órájában
olyan „harminchat fokos láz" emészt, hogy
immár képtelen különbséget tenni színpadi és
civil létezés között, aki a magánéletben is
szerepeket oszt magára, aki mérhetetlenül
önző, hisztérikus, követelőző, kiszámíthatatlan,
rigolyás és demagóg, de közben kétségbeesve,
önmagát szakadatlan figyelve hajszolja a
tökélyt, és ön-ként feszül keresztre a
művészetért (bármit értsen is rajta - ez ebből a
szempontból érdektelen). Aki feleségétől azt
veszi elsősorban rossz néven, hogy az
„kelletlen", és nem hajlandó a színpadon
pokolra menni. Sartre-t plagizálva: Szent
Bruscon ő, komédiás és mártír.

Mert hogy milyen színész a színész? Ki tudja.
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Sinkó mindenesetre nem árulja el, és ez alakítá-
sának egyik legizgalmasabb - és legbonyolul-
tabban megvalósítható - rétege. Látjuk játszani
a magánéletben - zseniálisan és ripacskodva.
Látjuk, amint részleteket instruál vagy mutat be a
produkcióból - zseniálisan és ripacskodva. Egy
mindent befuttató önirónia és egy mindent befut-
tató önimádat sajátos elegyével. Ki mondhatja,
hogy egy pillanatra is komolyan veszi, amit
csinál? Ki mondhatja, hogy nem tartja szentnek
minden pillanatban, amit csinál? Soha nem tud-
juk meg, milyen színész Bruscon; csak azt tud-
juk, hogy nagy színész, aki játssza.

Sinkó alakítása díjra gyanús, színpadot
betöltő produkció, amely egyaránt elbűvölte a
premier vájtfülűit és a sokadik előadás jórészt
abszolút naiv, többnyire fiatal nézőit. De vajon
nem könnyebb fajsúlyú-e ez az alakítás (és általa
az előadás is) annál, mint amit a különös szerző
ki akart fejezni? Hiszen Bernhard valóban min-
dent beleömlesztett már-már monodrámának
mondható művébe és a dolog természeténél
fogva elsősorban Bruscon alakjába: az Ausztria -
provincializmus és fasizmussal kacérkodó
konzervativizmus - iránti Hassliebe viszonyától
az emberi állapotról alkotott filozófiájáig - mi-
közben Sinkó nem játszik egyebet, csak egy szí-
nészt, jó, engedjük meg: a színészt. Bernhard
darabját látjuk-e még - avagy Sinkó László ava-
tott rendezői segédlettel elkövetett öncelebrálá-
sát?

Persze elképzelhető a darabnak sokkal
absztraktabb előadása is, mondjuk, commedia
dell'arte-szerű maszkokkal és tipizálásokkal,
elemelve a konkrétumoktól, akár becketti színe-
zettel is, ahol a soha meg nem valósuló tökéletes
színielőadás „játszaná" Godot szerepét. Elkép-
zelhetők másfajta Brusconok is: nyíltabban tra-
gikusak, meditatívabbak, metafizikusabbak.
Ezek a Brusconok, ezek az előadások persze
nem lehetnének ily elsöprően sikeresek, no de
ezt a szempontot úgy-e nem illik abszolutizálni.

Tolmár Tamásé egyfajta előadás, Sinkó Lász-
lóé egyfajta Bruscon. De ezen belül - függetle-
nül attól, hogy a hatás mindenestől magával ra-
gadó - létrejön egy relatív teljesség. Ausztria?
Kit érdekel - amikor itt és most hasonló lejtőre
kerülnek az egykor állami színészek (Bogácsi
Erzsébet hangsúlyozta ezt Népszabadság-beli
bírálatában), és hovatovább a Hitler-kép kereté-
be is van kit (kiket) behelyettesíteni. Az „egy szí-
nész" nálunk is lehet „egy színész". Ne adj' isten:
még Sinkó László is lehet az. Alakításán leg-
alábbis érződik: bele van élve ez a lehetőség is.

A színész? Erről már volt szó. Sinkó, a techni-
ka virtuóza és foglya, akit - hadd hencegjek --
magam is láttam már civilként szerepjátszani, e
tárgyban is elmond minden elmondhatót.

Na és az ember? És a filozófia? Sinkó valóban
nem Estragon-Vladimir. De hadd utaljak, kissé

pironkodva, ama bizonyos „szegény ripacsnak"
az ő „zengő tombolására", amely örök időkre a
színészt az emberi állapot metaforájává koro-
názta. Tésztaleves, Römerquelle, tűzoltópa-
rancsnok, szívgörcs és köhögőroham, próbák a
fórumon és a szobában: megannyi stáción át-
vergődve készülünk mind a nagy, mindent
igazoló előadásra, amelyet aztán
törvényszerűen el-

visz a víz meg a tűz. Ha Sinkó László ezt elsősor-
ban színészként éli meg - nem helyettünk, nem
a nevünkben száll-e ripacsként a poklokra?
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