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Valahányszor új arc tűnik föl színpadainkon,
mindig eltöprengek: vajon kik teremtik újjá
a magyar színházat? A kritikák lajstromozni
szokták a nemzedékváltásokat, strukturális
átalakulást, formanyelvi újítást többnyire a ritkán
feltünedező rendezőgenerációktól várnak, s alig
veszik számba a színre lépő szí-
nészkorosztályokat. A Katona József Színházban
az utóbbi években radikális nemzedékváltás zaj-
lik: most lépnek színre azok az ifjú színészek
vagy főiskolások, akik meghatároz-
zák majd e teátrum következő évtize-
deinek művészi karakterét, s az ő
tehetségükön, szakmai igényessé-
gükön is múlik, hogy miféle helyet,
szerepet tölt majd be e műhely a
színházi palettán.

Csalog Zsoltnak, akinek Csendet
akarok című (a Kritika tavaly márciusi
számában megjelent) dokumen-
tumprózájából készült monodrámáját
mutatta be a Katona stúdiószínháza,
alighanem szerencséje volt szín-
házzal, rendezővel s mindenekelőtt a
művének hajléktalanfiguráját meg-
testesítő debütáns ifjú színésszel,
Fullajtár Andreával, aki bemutatkozá-
sul mindjárt a legnehezebb feladatot
kapta: több mint egy órán át egyes-
egyedül, társak és kellékek nélküli
puritán térben kell lekötnie a Kamra
nézőinek figyelmét. Előre kell bocsá-
tanom, a produkció tökéletesen sike-
rült, az egyéniség benső sugárzása
átlelkesítette az írói anyagot, Fullajtár
érzékeny alakformálása révén élni s
ragyogni kezdett az a megdöbbentő és
sokkoló életdarab, amelyet Csalog oly
plasztikusan, szuggesztíven és
empatikus erővel megírt.

A darabbeli főhősnő, a hajlékta-
lanlétbe taszított s ott kiúttalanul
vergődő Kocsis Etelka csaknem két-
szer olyan idős, mint a figurát meg-
formáló főiskolás színésznő, mégis
Fullajtár maszkírozás és smink nél-
kül játssza el, hogy ő bizony már
élemedett korú nő, látott egyet s mást,
megélt az életből nagyon sokat, mondhatni, túl
van jón és rosszon, szemlélődik csupán, s
gazdag tapasztalatait megosztja hallgatóival.

Csalog roppant hitelesen és szeretetteljesen,
nyelvileg is pontosan és plasztikusan írta meg
kallódó hősnőjét, s bár a monodráma külső for-
mája egyes szám első személyben előadott mo-
nológ, a mű, a mesélő feltárulkozása és hánya-
tott sorsa révén, fokozatosan telítődik drámai-
sággal, a beszédhelyzet pedig, amely Csalog
művének keretét adja, alapvetően drámai fo-
gantatású.

Egy ember elmondja az életét nekünk, né-
zőknek, de megrokkant élettársának is, aki az
előadás végéig ott kuporog a színpad hátterében,
görnyedt alakja s a padhoz támasztott mankója
hosszú fekete árnyékként vetül a játéktér falára.
Históriája vádbeszéd és segélykiáltás, drámai vi-
viszekció és szociálpszichológiai esettanulmány:
ritka írói látlelet a pár éve még elképzelhetetlen-
nek tartott és mára oly tragikusan
mindennapossá lett emberi-társadalmi
nyomorúságról. Csa-

Kocsis Etelka: Fullajtár Andrea (Ilovszky Béla
felvétele)

log egyike azon keveseknek, akik az újsütetű
magyar vadkapitalizmus eme új jelenségét „test-
közelből" is ismerik és megjelenítik: műve szocio-
grafikus hitelességgel és drámai erővel tudósít
egy életformáról, egy egzisztenciális
határhelyzetről. S persze azokról az emberi
csapdákról, a kiútkeresés tétova módozatairól,
amelyek olyan rejtőzködővé, ismeretlenné,
bizonyos értelem-ben szakrálissá teszik ezt az
emberi léthelyzetet.

Fullajtár hajléktalanja nem sír, nem is rendül
meg - elsősorban játszik. Mivel a rendező-tanár,
Zsámbéki Gábor úgy vitte színre a játékot, hogy a
főhős a színpad szélén görnyedten ül és mesél,
szinte csupán a mimikájával, a hangjával, hangszí-
nének változásaival, szemének mozgásával kell
eljátszania élete drámáját. Es Fullajtár hunyorít,
mosolyog, szeme összeszűkül, motyog, szipog,
magába zuhan, hangja elhalkul, majd fölerősödik
és fölcsattan, arca kipirul és elsápad, idegesen

cikázó mozdulatokkal, remegő kézzel
cigarettára gyújt, és az égő cigarettát
kezébe rejti. A szociografikus prózát
valójában az ő szuggesztív játéka
emeli drámává: megrendítő
monológjából teljes emberi
viszonyrendszer rajzolódik ki előttünk,
mindenekelőtt Kocsis Etelka
ambivalens viszonya nyomorék,
alkoholista élettársával s a csak
emlékképeiben élő, elveszített
gyermekekkel, szülővel.

Fullajtár hajléktalanfigurájának
meg-formálása közben kényes
egyensúlyt teremtve kerüli ki a
kínálkozó színpadi csapdákat: a
hajléktalanlét, a szegénység, az
elesettség romantizálását éppúgy, mint
a nyers, brutális, sokkoló naturalizmust.
Kocsis Etelkája kemény, karcos, tiszta
és esendő ember, aki tudatosan és
öntudattal viseli női sorsát. A színésznő
nem démonizálja és nem romantizálja a
társadalomból való ki-rekesztettség
stációit: azt mutatja még, hogy egy
adott társadalmi kontextusban, adott
feltételek és körülmények közepette
bárkivel megtörténhet az, ami vele
megtörtént. Ettől lesz figurájának
erkölcsi tartása és drámai súlya: a
kollektívvé tett tapasztalat, a megélt-
megszenvedett sors, az emberi
méltóság megőrzésének vágya teszi
alakformálását hitelessé és
katartikussá.

(Este negyed kilenckor a játék vé-
get ér, a Kamrában döbbent csend,
majd kitartó taps, Fullajtár

felszabadultan hunyorog, halvány mosoly a
szájszögletében, fények gyúlnak, kilépsz a fagyos
téli éjszakába, s pár méterre, a Dunához közeli
üres aluljáróban egy emberi test fekszik
mozdulatlanul a betonon, rongyokba bugyolálva,
minusz öt fok van, elhaladsz mellette,
visszalépsz, fémpénzt keresel, odaejted,
megmoccan, sietősen távozol, elteszed gondosan
a képet, együtt Csaloggal, Fullajtárral.)
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