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Tardy Kasparja

Valószínűleg jobban jár Tardy Balázs, ha ezt a
harminc esztendeje keletkezett beszédkínvalla-
tást - finomabban és műfajosabban szólva: be-
szédjátékot - saját képességeiben erősebben
bízva csupán elmondja, nem pedig szcenikusan
megjeleníti a Merlin Színház kistermének falai
között. A monodrámaként fölvállalt Handke-
színmű így alighanem koncentráltabb szellemi
attak-ként érhette volna a próbahelyiségben (az
ország tán legstúdióbb stúdiójában)
gyülekezőket.

A jelenlegi forma csak előadásszerű, de nem
koherens színielőadás. Az Eörsi István fordította
(nyesegetett, változtatott) szöveget tolmácsolva
Tardy nagyon magára maradt. Szembetűnő
rendező nélküli árválkodása. A színlap szerint
seregnyien segítettek neki - Selmeczi György
nyilván a zene összeállításában, Jordán Tamás
bizonyára konzultánsként -, ám ettől még nem
sikerült kivetítenie, játékegésszé tennie a darab-
ról dédelgetett látomását. A díszletszerűség csak
tendenciózusan, didaktikusan egybehordott
tárgyhalmaz. Mi működik a legfunkcionálisab-
ban? Némi kiegészítéssel az a szekrénysor,
amely egyébként is a bútorzat része. Más tárgyak
- például egy hintaló - mind csupán egy-egy
illusztratív mozzanathoz kellenek: lejátszanak,
aztán maguk is csak bámulják az ötven percnyi
eseménysort.

Ennek az egyszerre naturális és jelképes színi
történésnek a leghatásosabb pillanata az, amikor
Kaspar egy iskolai táblán (a háta fölé, mögé
nyúlva) krétával körülrajzolja magát. Ez Peter
Handke Kasparjának fő gondolata: miként pró-
bálja a szocializált életet tanuló, a társadalmi
beilleszkedéssel kísérletező ember kihasítani
magát a világból - s ezzel belevésni magát, csak
magát a világba. Tardyt végig ez a törekvés és
felelősség vezérli - kár, hogy önmagát nemigen
tudta rendezőként instruálni, így folyvást csak
elhagyogatja kellékeit, és ugrabugrál a nézőtérrel
egyenlő méretű játéktér egyik szeletéről, egyik
tárgyegyütteséről a másikra. E szökdécselés kü-
lönben illik a Kaspar modelljéhez, az 1828-ban

Tardy Balázs (Szilágyi Lenke felvétele)

Nürnbergben föltűnt tizenhat éves „vadember-
hez", az elhíresült Caspar Hauserhez.

A nyelvvel, a komrnunikációval hadilábon álló
Caspar egy - önmagában abszurd - mondatot
hajtogatott csökönyösen: „Szeretnék olyan lovas
lenni, mint az apám." A róla mintázott Kaspar is
először a hangok összeforrasztását, a beszédet
(azaz egyetlen lehetséges társadalmi önmagát)
tanulja. Tardy a jól tagolt, fizikailag is kínzó ma-
kogással, a keserves-boldog-groteszk sikerrel
már kezdetben megnyeri magának - és a nyelvi-
leg orientált ideologikus absztrakció színpadon
kényes ügyének - a publikumot. Valamennyi
későbbi beszédmódja - a tudálékos világisme-
rőé, az önmagát nyugtatgató kétségbeesetté, a
pityókás bohócé - visszavezethető az artikuláció
kezdeteihez, a grammatikailag és hangtanilag vé-
res önszüléshez.

A magyarországi bemutatón - Pécsett 1987-
ben - Bánky Gábor fehér ravatal abszurdoid élő-
halottjának játszotta a minden kimondással csak
egy érvénytelen sztereotípiát teremtő hőst (akit

négy sugalmazó vitt bele a csapdákba). Tardynál
Kasparra Caspar hatott: a kamasz az alapfigura. A
színész már sokszor igazolta képességeit tag-
baszakadt balekok, katonás hiszékenyek, javítha-
tatlan ámuldozók megformálásával. A szívének
nagyon kedves szerepben ezt a sort gyarapítja.
Hangsúlyozásának bizonytalanságai, mutáló el-
csúszásai, dikciójának némi monotonsága ép-
penséggel nem ártanak a beszédjáték cím-
szereplőjének: a soha felnőni nem tudó ember-
nek. A kamasz szinte észrevétlenül változik át
magányossá: kisproletár vagy kisértelmiségi válik
belőle, kielégületlenségét, otthontalanságát
lehetőleg elhazudó lény. Olyan, akinek semmi
nem sikerül - s ezért soha nem fogynak el kíván-
csiság és kivagyiság táplálta paradox energiái. A
díszlet mint kelléktár, lomtár, világszemétdomb
nyeri el értelmét,

Tardy koncepciója és erőfeszítése, tehetsége
és eredménye becsesebb annál, semhogy tíz-ti-
zenkét előadás után beduguljon a Kaspar. Sze-
rintem a mozgáskombinációkat kissé redukálva
és stilizálva, pusztán két-három szuggesztíven
jelképes kelléket - és ama táblát - megtartva a
hagyományos monodráma keretei közt találhatná
meg ideális alakját a mű. Evvel már úgy járhatná
Tardy Balázs az országot, ahogy hőse rója a
világot: hátán háza, kebelén kenyere.

Tarján Tamás

EGYEDÜL A SZÍNPADON
MONOJÁTÉKOK
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Mácsai Örkényt mesél

Nem tudom, miért: Örkény István alá újra meg
újra „visszacsúszik" az idő. Ezzel nem azt
akarom mondani, hogy máskor meg kicsúszik
alóla - persze mégiscsak ezt mondom tétován -,
de ezt leginkább abból venni-vehetni észre,
hogy egy-szer csak ismét Örkénnyel lehet a
legjobban megfogalmazni egy-egy helyzetet,
érzést. Például a mai sikersztorik lényegét, me-
lyek igen emlékeztetnek a temető
kapujában landoló, paradicsomban
tapicskoló pilóta történetére.

Ebben persze része lehet annak
is, hogy Örkény sosem
„klasszicizálódott". Legalábbis abban
az értelemben nem, ahogy például
Illyés vagy Németh László szinte
még életében. Örkényhez tisztelet-
lenül közvetlen a viszonya minden
olvasó, színházba járó embernek;
Örkény a műveiben ugyanolyan, mint
a leveleiben, mondhatnánk: Örkény
maga a legörkényibb figura minden
Bokorok, Tóték közül.

Mácsai Pál egy eddig megíratlan
Örkény-monodrámát mutat be a
Komédium kicsi színháztermé-ben,
és ez a monodráma magáról
Örkényről szól, ő nem írta meg,
„csak" élte. Övé háta szöveg, „Pista
mesél" (mikor is mernénk „gyuszizni"
Illyést?!), egy bő, kétszer egyórás
„egypercesben" az életét meséli el.

Illetve Mácsai Pál meséli el - ő is
állította össze, Radnóti Zsuzsa
segítségével, szinte mondaton-ként.
Alighanem minden Örkényírást el
kellett olvasni ennek az új-nak a
„megírásához" - még azokat is,
amelyek csak később, mostanában
jelentek meg az Egyperces levelek

című könyvheti kötetben. Össze
kellett rakni - mint valami mozaikot -
egy embert, egy sorsot, egy életet,
aki és amely össze-hangzik egy
terjedelmes, szerte-ágazó, sokrétegű
és mégis demonstratívan homogén
élet-művel.

Es ez az összerakás, ennek az
előadásnak az alapja kitűnően
sikerült. Nemcsak azért, mert a
kronológia sima, nagyobb „lyukak" nélküli, ha-
nem azért is, mert a szinte mondatonkénti ol-
lózások stilárisan is egymáshoz simulnak, a tör-
ténetnek íve keletkezik, ritmusa, sodrása van, és
az ismert-közismert részletek úgy tapadnak a

kevésbé ismertekhez vagy a teljesen
ismeretlenekhez, hogy nem ugranak ki az „illesz-
tések". Ez eddig formai kérdés.

Az azonban már tartalmi, hogy a hol történel-
mi, hol „sima" hétköznapok sodrában álló-úszó
hős leginkább dramaturgiai értelemben hős. Ka-
rakterét tekintve kisemberszerű alak, akiben
gyarlóság és bátorság, alku és konokság kevere-
dik. Hihető és hiteles. És mert a mesében közel-
múltunk története és ismerős figurája is meg-
képződik, a kettős lezártság - a halál és a

Mácsai Pál (Kissimon István felvétele)

korszakhatár - révén tisztul és erősödik a drámai
feszültség.

Mácsai Pál közismerten intellektuális típusú-
hajlamú színészeink közé tartozik; a klisének van
értelme, ha értéke önmagában nincs is. Intellek-

tusának fajtája azonban az első, felületes „blikk-
re" éppen hogy nem Örkényé, nem örkényi. (In-
kább, ha tippelni kell, babitsi, kosztolányis.) Az az
érzelmes irónia, amely Örkény műveinek nagy
részében oly jellemző, Mácsait inkább külön jel-
lemzi: külön az irónia, külön az érzelmesség.

Itt lép előtérbe a színészet, a szakmai tudás,
mint az előadás sikerének másik fő záloga. Az,
hogy bár meglehet, Mácsai személyisége nem
közeli rokona az Örkényének, el tudja játszani,
mégpedig nem a közeli rokonságot, hanem azt a

másikat magát. Ennek a játéknak,
a színészetnek, a szakmába való
átlépésnek a fázisai tisztán látha-
tók, nyomon is követhetők az elő-
adás kezdetén: előbb Mácsai Pál
mondja Örkény István szövegét,
majd a színész, és akkor már va-
lóban „Pista mesél".

Kis kitérő, bár talán nem feles-
leges: Bálint András Babits-estjében
az író és a színész találkozásának
egy másik alaptípusát láthattuk-
hallhattuk. A feltűnően színházi
környezetben fel sem merült, hogy
Bálint eljátszaná Babits Mihályt; nem
a személyiséghez, hanem a
művekhez keresett és talált kulcsot,
ehhez persze fel-használt mindent, a
személyiséget, a műveket, a
színházi környezetet, kellékeket,
mintha kapaszkodni akarna beléjük.
Jól is tette, hogy a megvalósításnak
teátrális atmoszférát adott.

Mácsai körül a színpadon semmi
sincsen. (Néhány néző, ha máshová
már nem férnek.) ÜI egy
karosszékben, néha feláll, lép egyet-
kettőt. Kollokviális, társalgási, mi
több, társasági modorban mesél,
gondosan ügyelve arra, hogy a
pátoszt, mely Örkényhez talán a
legkevésbé illik, messziről elkerülje.
Hangsúlyt, nyomatékot csak kissé
hosszabb hallgatással, egy-egy
gesztussal, mimikával ad - ahogyan
akkor tenné, ha valóban
társaságban, rögtönözve
születnének a mondatok. Mácsai Pál
alázattal végez-te és végzi ezt a
nem mindennapi

feladatot: Örkény élettörténetének
Örkény szelle-

mében történő „színháziasítását".
Akik ott voltak,

előbb feszülten, majd hátradőlve, kényelmesen
hallgatták történetét. Melynek végén ott lapult a
kicsit önironikus, kicsit feszélyezett, kicsit piron-
kodva-tétován komponált ósdi színházi relikvia:

a katarzis.
Csáki Judit
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Kézdy-Karinthy

Előttem egy műsorfüzet: Fiatal előadóművészek
fesztiválja - Egyetemi Színpad - 1971. október 1-
13. Tizenketten léptek pódiumra: Bűrös Gyöngyi,
Margitai Ági, Márai Enikő, Sólyom Katalin, Bálint
András, Fodor Tamás, Madaras József, Markaly
Gábor, Ujlaky Károly, Vallai Péter és - Kézdy
György.

Divatja volt akkora szerkesztett műsoroknak,
a verselőadásoknak. Mint mindig, ha nem lehet
egyenesen szólni mindarról, ami fáj, ami bántja
az embert, akkor is igény volt a szép és igaz
szóra. Ezt érezték meg azok az amatőr csoportok,
amelyek irodalmi színpadi, lírai oratóriumi for-
mában szólaltatták meg a költői összeállításokat,
meg azok az előadóművészek, akik hivatásul vá-
lasztották vagy „csupán" színészi működésük
szerves részének tekintették a költészet népsze-
rűsítését, szolgálatát.

De nemcsak a képes beszédre volt szükségük
fiataloknak és idősebbeknek, hanem azokra a
személyiségekre is, akik hitelesen tudták közve-
títeni a költők gondolatait, akik a versek, prózák
és dokumentumanyagok egymásra vonatkozta-
tásával továbbgondolandó, új összefüggéseket
voltak képesek sugallni. Ilyen személyiség volt
Mensáros László, aki 1967-ben A XX. század
című estjével iskolát teremtett, s ilyen Latinovits
Zoltán, aki 1969-ben - Mezei Máriával és Cser-
halmi Annával - mutatta be Izgága Jézusok című
Ady-József Attila-Nagy László-műsorát. S
ugyanebben az időben léptek közönség elé azok a
fiatalok, akik aztán 1971-ben huszadik századi -
főleg a kortársaik, a szintén fiatal - költők és írók
szavaival egy generáció életérzését is kifejezve
közösen szóltak magukról, a világról.

Ezen a körön kívül szinte minden antologikus
műsorban szerepelt Karinthy Frigyes valamelyik
írása. Akkor fedeztük fel Karinthyt, a gondolkodót
meg az abszurd előfutárát (az abszurdot is akkor
kezdtük megismerni!). Az Egyetemi Szín-pad
egyik legnagyobb sikere 1966-ban épp az a
Karinthy-est volt, amelyben a klasszikussá vált
humoreszkek, jelenetek, paródiák mellett, azokat
ellenpontozva hangzottak el az író versei és filo-
zofikus írásai. Máig élő élményem a Cirkusz
Hetényi Pál szuggesztív előadásában.

Ilyen előzmények után és körülmények között
szerkesztette meg s adta elő Kézdy György, a
pécsi színház színésze a maga egyszemélyes
Karinthy-estjét. Nem akármilyen válogatás volt:
Cirkusz, M es e a hároméves kisfiúnak, Barabbás,
Naplójegyzetek, Szép, Pitypang, Festék, A rossz
tanuló felel, A jó tanuló felel, Noteszlapok, Talál-
kozás egy fiatalemberrel, Ki kérdezett? Lírai
skicc, groteszk karcolat, humoreszk, vallomásos
kisnovella, filozófiai-etikai példázat... A Cirkusz

adta meg az est alaphangját, majd a műsor első
fele inkább elegyes, a második kifejezetten tema-
tikus szerkesztésű lett. A Barabbás szövegének,
gondolatainak súlyosságát a többi szám játékos-
sága ellenpontozta, míg A rossz tanuló feleltől a
Ki kérdezett!-ig egy identitáskeresés latens tör-
ténete rajzolódott ki.

Kézdy György másfél órára Karinthyvá válto-
zott. Nem a nagy író szerepét játszotta, hanem
azonosult vele; a szerző gondolatai, indulatai,
érzései a sajátjaivá váltak. Mintha Kézdy pörölt
volna a világgal s nem Karinthy. Iróniája, száraz
humora, színészkedéstől mentes, intellektuális
szövegmondása, rekedtes hangja, mosolygósan
szúrós és szigorúan derűs tekintete,
szemérmesen rejtőzködő lénye tökéletesen fedte
azt a képet, amely a szövegek alapján
Karinthyról kirajzolódott. Az ő Cirkusz-
interpretálása méltán került emlékeimben a
Hetényié mellé. A Barabbás és a Ki kérdezett?
sok év után is hátborzongató emlék, az egyik
hideg racionalitásával, a másik izzó
szenvedélyességével hatott. A legemlékeze-
tesebb a Találkozás volt, amelyben a fiatalember
hetyke számonkérése nem csupán az író és énje
közötti viszonyt fejezte ki, hanem Kézdy generá-
ciójának a hatalommal, az őket körülvevő világ-
gal szembeni ellentmondásos attitűdjét is.

Az összeállítást Kézdy György ebben a sze-
zonban ismét bemutatta: a Merlin Színház és a

veszprémi Petőfi Színház közös produkciójaként
látható. A színész - csakúgy, mint
negyedszázada - eszköztelenül, minden kellék
és díszlet nélkül kiáll a hallgatóság elé, s
beszélni kezd. Mesél. A hangja szelíd és
játékos. Időnként megkeményedik, vagy
gunyoros, kétség-beesett, ellágyuló lesz. A
sokat megélt ember keserűsége és bölcsessége
szövi át a szöveget, amit azonban mindig
ellenpontoz a színész alapvető játékossága.
Ahogy a Tanár úr kérem két epizódját elmondja,
az mindezen mozzanatok ötvözete.

Ma mára Találkozásban nem annyira a fiatal-
embernek van igaza, mint inkább az írónak.
Kézdynél ezúttal is megszületik a számonkérés
gesztusa, csak kicsit megértőbb lett azzal szem-
ben, aki álmait ugyan nem adta fel, csak hát a
körülmények, az élet... Mégsem ez a végkicsen-
gése az estnek, hiszen a Ki kérdezett? változatla-
nul a huszonöt évvel ezelőtti indulattal szól, szinte
tarkón vág, ma is elszorul tőle a szívünk, összeszo-
rul a gyomrunk. Lélekben felkavarva, mégis valami
megmagyarázhatatlan derűvel távozunk.

Kézdy György negyedszázada abban a bizo-
nyos műsorfüzetben ezt írta: „Ha egyszer talál-
kozom a Fiatalemberrel, aki számon kéri tőlem a
teljesítendőket- nyugodtan szeretnék a szemébe
nézni." Teheti.

Nánay István

Kézdy György 1971-ben és 1996-ban (Ikládi László és Szilágyi Lenke felvétele)


