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(,,..(„...a magyar színészet sokat vesztett a régi
értékéből. »Hol vagytok, ti régi játszótársak?« A vi-
lágirodalom legnagyobb szerepeit nem lehet ki-
osztani, alig vannak nagy„ átütő egyéniségek...",
nyilatkozza, egyebek között, Vámos László a
Színház júniusi számában.)

Egy Kaszás Gergő nevű színész behoz egy

összekötözött testet a térbe, és finoman lerakja

azt a földre. Kaszás Philostratot, Theseus

udvar-mesterét játssza. Kis szerep, bár hogyha

össze-vonják Oberon kisinasával, a tündéri

Manóval, egész formátumos alakítás

kerekedhet belőle. Itt most, a Csányi János-

féle Szentivánéjiben összevonás történik - és

Kaszás alkalmas a fel-adatra. Nem csinál

hókusz-pókuszt, jelenléte természetes, és

mégis fura figurát, egy állandóan kint is, bent is

lévő lényt látunk. Minden megtörténik vele is -

ezért bújik ott, szája szeg-letében a kemény-

keserű ránc -, mégis kívül marad mindenen,

elrepül mellette a történet, és ő időn kívül áll a

hintaerdőben.

A test megmozdul, próbál kiszabadulni a kö-

tésből, de csak felállni bír. Udvaros Dorottya az,

Hippolyta alakítója. Kicsi szerep, de hát ő lesz

majd Titánia is. Kulka János, Theseus-Oberon

belép, Hippolyta méltóságát őrizve kiegyenese-

dik, Theseus a birtokos magabiztosságával

mozdul felé, de a túlérzékeny értelmiségi empá-

tiájával átélve a helyzet fonákságát tétován meg-

torpan, bizonytalanul érinti meg a fogoly

asszony arcát. Udvaros szeme összeszűkül,

arca és egész teste megrezzen, megfeszül -

mindez egy villanás, mert hiszen nem mutatja,

mi történik, hanem ő maga történik meg. Ha

valaki eleddig nem tudta volna, mostantól tudva

tudja: Udvaros nagy színésznő, Kulka pedig nagy

színész. Ahogyan ebben az előadásban

egyébként is mindenki kiváló formáját futhatja. A

csapzottan színpad alá süllyedő rendező, Mucsi

Zoltán, aki minden kudarcon átgázolva csak

azért is örökké rendezni fog, Szabó Győző,

akinek a színészet-ről bizonyára nincsen

pecsétes papírja, Kurtha Miklósként tíz percen

át elővezeti a nagy halált, és benne összesűríti

a végre lehetőséget kapó amatőr mértéktelen

dilettantizmusát, élniakarását és önigazolását...

Közben nem messze Csányi hintáitól Stohl

András Zuboly-szamara esté-ről estére

megvalósítja az átváltozás csodáját, amit

Hollósi Frigyes zavarodottan pislogó, toporgó,

borsodi sörhöz szokott melós-Gyaluja rettegve

végigasszisztál. Ugyanazon a színpadon - a

Katonáén - maradva újra megbizonyosod-

hatunk arról, hogy Végvári Tamás nem egy a sok

jó színész közül - ő egyike a legnagyobbaknak:

Ursusként, bölcs, öreg csepűrágóként a hiába-

valóság biztos tudatával vonszolja tovább bol-

dog-együgyű kompániáját, míg kimért útjának

végére nem ér. Ugyanez a bölcsesség sugárzik

Csomós Mari fáradt-kopott Mirigyéből, aki az Éj

magányába zárva tudja, hogy hiába, mégis talp-

ra segíti Csongorékat. Mindent tud mára cekke-

res clochard-ősasszony, Margitai Ági Saloméja

is, amint egyik kezében koponyát lóbálva, másik-

kal a szupermarket kocsiját maga előtt tolva bo-

lyong közöttünk.

És jönnek sorra a nevek: Kovács Zsolt Férfi-

Claudiusa a győri Hamletben és simulékony, te-

nyérbe mászó pofájú papja a kaposvári

lstenítéIetben, Kakuts Ágnes fülsértően kajabáló

süket vénasszonya Darvasi Debrecenben

bemutatott darabjában, Cserna Antal ócska

poénokat kerülő, egyszerű, szeretni való

cigányembere Kárpáti darabjában, a Pesti

Színházban, Gáspár Tibor elvakult, esendő

Apája Békéscsabán, a szikrázóan tehetséges

főiskolás, Fekete Tibor őrült tanítója Ionesco

abszurdjában, Epres Attila ravasz, csibész

Adam bírója Szolnokon, Magyar Attila

szerencsétlenül nyöszörgő, jóravaló, jámbor

patikussegédje és Takács Kati szépséges,

hervadt patikusnéja, akinek fáj a foga, ha egye-

dül van, de erre Laposladányban nem tud senki

gyógyszert...

A felsorolás oldalakon át folytatható, szeren-

csére, mert hogy kis és nagy szerepekben szá-

mos kiváló alakítás született az elmúlt évadban.

Legendákat zengenek a múlt nagy epizodistáiról

- vajon színházi szakmánk sokat látott-tapasz-

talt bölcsei közéjük sorolnák-e Holl István zseni-

ális uzsorását a Don Juanból, Borhy Gergely bal-

káni vasutasát a zalaegerszegi Névtelen csillag-

ból, Barkó György vénségesen vén szolgáját a

pécsi Boldogtalanokból, Tóth Ildikó fájdalmasan

szép Ledérjét az Új Színháziból, vagy mondjuk,

Scherer Péter epizódszerepről ábrándozó örök

asszisztensét a Szentivánéji álomból? Vajon

eléggé „átütő egyéniség-e" a már korábban em-

lítettek mellett Cserhalmi György halált kereső,

végzettel szembenéző Don Juanja, Derzsi

János simeoni makacssággal halálba tartó

Huber Vilmosa vagy a halálba meg is érkező

nagy mű-vész, Molière alakítója, Csiky András

és az ő be-teljesedett sorsát az uralkodók hűvös

fegyelmével végignéző XIV. Lajos, azaz Bíró

József a kolozsváriak gyönyörű Bulgakov-

előadásában?
És X., akit nem láttam az elmúlt évadban, és

Y., akit balszerencséje közepes vagy gyenge

előadásokba sorolt, és Z., akinek zsenialitásáról

meg vagyunk győződve, de saját vagy mások hi-

bájából ritkán lép színpadra? Felsorolásaim és

kérdéseim vannak - bizonyítékaim nincsenek,

nem lehetnek. A színészi személyiség súlya, az

alakítás minősége nehezen összevethető, rá-

adásul keveset tudok, még kevesebb személyes

élménnyel rendelkezem a múlt nagy színésze-

gyéniségeiről. Lehetséges, hogy egy ilyen felso-

rolás húsz-harminc évvel ezelőtt is elvégezhető

lett volna, bár nem olvastam arról, hogy annyi iz-

galmas és jó előadás született volna, mondjuk,

1965-ben, mint az elmúlt évadban (más kérdés,

tükrözte-e ezt a Budapestre rejtett Országos

Színházi Találkozó). De azt is el tudom képzelni,

bár nem szeretném, hogy húsz év múlva ezt a

felsorolásomat lobogtatom nosztalgiával megtá-

masztott elégedetlenséggel, és e papíros elta-

karja majd szemem elől a jövő nagy színészeit.

(,,...a szöveg mint a színház anyaga immár

nyolcvanhetedrendűvé vált")

Én másutt látom a problémát. Tulajdonképpen

nem az a baj, hogy a magyar színházakban a

szöveg még mindig kizárólagos, de legalábbis

elsődleges fontosságot élvez - minthogy baj

lenne, ha nyolcvanhetedrendűvé válna, de sze-

rencsére ennek jelét nem tapasztaltam -, ha-

nem az, hogy sokszor hiányzik a szövegek és az

őket teremtő szituációk pontos és alapos elem-

zése. Elképzelhetjük akár azt is, hogy a szöveget

csak felmondják, és akkora látszata szó elsődle-

ges fontosságát mutatja. Pedig dehogyis. Ez

ugyanis a szöveg álságos tisztelete, ami azt

szolgálja, hogy rejtse a fantáziátlanságot és

megspórolja az alapos elemzést. S éppen ez si-

lányítja mellékessé, nyolcvanhetedrendűvé a

szöveget.

(„Beválogattam két olyan fiatal rendezését,

akiket én nem vettem föl a főiskolára... Azt hi-

szem, nagyon jól döntöttem annak idején, mert

nekik talán ártott volna a főiskola, letörte volna a

szárnyaikat.")

Részemről no comment. De vajon hogyan lát-

ja ezt a kérdést Mohácsi János és Czeizel Gá-

bor? És hogyan látja a „szárnyakat letörő" főis-

kola?


