
Illyés Kinga a pódiumon (Iklády László felvételei)

Illyés Kinga a pódiumon

Előre kell bocsátanom, hogy lllyés Kinga
estjeiről csak illegálisan tudok beszámolni,
mert előadásaira nem sikerült jegyet
szereznem. De belógtam. Először azért
lógtam be, mert bár említettem, hogy a
SZÍNHÁZ részére szeretnék írni róla,
addigra az utolsó pótszékeket is el-vitték
már. Az egyiken, ha jól láttam a sötétben,
Jancsó Adrienne ült ... A má-

sodik alkalommal azért lógtam be, mert
nagyon kíváncsi voltam arra, vajon mit
csinál az egyébként is gyermekhangú Illyés
Kinga akkor, amikor gyermekként kell
megszólalnia. Vajon nem esik-e, ag-
gódtam, saját hangjának csapdájába? De
Illyés Kinga nem esett semmiféle csapdába
sem akkor, sem előtte.

Pedig, ha meggondolom, nem volt
könnyű dolga. Az Egyetemi Színpad kö-
zönsége hozzá van edződve a jó előadó-
estekhez; akármivel nem lehetett szín-
padra lépnie. Hogy tisztában volt-e ezzel
vagy sem, hogy Fagyöngy című mű-sorát
erre az alkalomra állította-e ösz-

sze vagy már másutt is bemutatta, nem
tudom. Egy biztos, ez az előadóest nem
leckefelmondás volt. Illyés Kinga nem azt
mutatta meg, hogy milyen mai erdélyi
költőket, régi csángó népdalokat és
balladákat ismer, vagy hogy miket dedi-
kálna az itteni közönségnek. (Bár biztos
vagyok benne, hogy a Kallós Zoltán
gyűjtötte kitűnő „Balladák könyvé"-t sokan
keresni fogják ezután, és talán az Utunk
évfolyamait is sűrűbben kikérik a
könyvtárakból, hogy elolvassák benne
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gedi - nem ülhetnek nyugodtan, kényel-
mesen, elandalodva az érzelmes történeten.
Az előadás egésze, stílusa, légköre
megvalósítja azt a brechti elvet - mely oly
kevéssé érvényesült eddigi hazai Brecht-
előadásainkon -, hogy a néző nem külső,
passzív szemlélője a színpadi
cselekvésnek, hanem önmagában kénytelen
ütköztetni a darab egyes részleteit,
részmegállapításait és saját tapasztalatát.
Azaz, a néző gondolati aktivitásra
kényszerül. Ezt a szembesítést leginkább a
songok segítik elő, amelyek mintegy
szentenciákként sűrítik a darab különböző
részmondandóit. Babarczy a songokat úgy
énekelteti, hogy szinte le-rohanja a nézőket
(legjobb példa erre

az Ágyúdal egész színpadot bevonó meg-
oldása, a Ballada a kellemes életről
egyenesen a közönségnek címzett elő-
adása vagy a koldusfinálék demonstráló
beállítása és intenzitása).

Az előadásban - egy-két kisebb szereptől
eltekintve - mindenki a helyén volt. Ritkán
tapasztalható fegyelmezett, kidolgozott
produkció, amelyben a neves színészek és
az epizodisták egyként az egész sikeréért
munkálkodtak. Ez a színház légkörét és
Babarczy László rendezői munkáját
egyaránt dicséri.

Csehov, Sütő András, de Filippo, Brecht,
Giraudoux. Remek névsor. Jelzi a színház
igen igényes műsorpolitikáját. Az a
választás pedig, hogy egyik zenés

darabjuk Brecht Koldusoperája, azt a di-
cséretes célkitűzését mutatja, hogy az
igényesség mellett közönségük ízlésszint-
jé( is szüntelen magasabbra emeljék.
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Illyés Kinga talán még azt sem akarta
megmutatni, hogy tud-e szavalni egy-
általában, Versmondásából és dalolásából
mindenekelőtt az a küzdelem érződött,
ahogy az előadóművész eljut az anyagáig,
az a folyamat, ahogy valamilyen
némaságból, a betű vagy a csend
némaságából hirtelen megszületik a szó.
Nem a születés szépségéért, hanem azért,
hogy kapcsolatot teremtsen, visszhangot
keltsen. Az egyes darabok közé csupán
lélegzetvételnyi szüneteket iktatott. A
versek után úgy szólaltatta meg a nép-
dalokat, s a népdalok után a balladákat,
mintha csupán kötőszavak választanák el
egyik formát a másiktól: egy-egy
„valamint", „azonkívül", „következés-
kép p en " . . . Az élő szó két lehetősége a
vers és a dal közt annyi különbséget
éreztetett, amennyi két mozdulat között
lehet: ahogy a közönséggel szemközt ülő,
feketébe öltözött színésznő feláll, és
megindul a színpad háttere felé .. .

Illyés Kinga előadásában így termé-
szetesen elmosódtak a határok nemcsak
vers és népdal, de vers és vers, népdal és
népdal között is, ugyanakkor azonban
rejtett összefüggések tárultak fel, össze
nem tartozónak hitt dolgok össze-tartozása,
távoli sorsok összerímelése, a költészet és a
dal elemi megnyilvánulásainak állandó
azonossága. Illyés Kinga mindezt nem
filológiai szövegegyezéseken keresztül
mutatta ki, hanem egy sajátos
előadóművészi stílus segítségével, azoknak
az apró, alig észrevehető jelzéseknek a
segítségével, a hosszan, gyötrődve kitartott
szavak, széttépett mondatok, a váratlanul
felgyorsuló ritmus, újra meg újra
megismétlődő mozdulatok, mozgások, a
fényben elforduló arc változásainak
segítségével, egy sajátos előadói
„mondattan" segítségével fogalmazza újra
anyagát.

Mint mondtam, a második Illyés Kinga-
estre elsősorban az a kíváncsiság hajtott,
hogy megtudjam, milyen hangon szólal
meg a Kis Herceg. Nincs elkeserítőbb
ugyanis, mint amikor egy gyerek a
felnőttek által elképzelt rajzfilmhangon
szólal meg. Amiben ott bujkál a felnőttek
leereszkedő magabiztossága, meg-értő
önhittsége. Saint-Exupérytől mi sem
állhatott távolabb. Ha a Kis Herceget
összehasonlítjuk más írásaival, nemigen
veszünk észre stiláris különbségeket. A
mesei kép is ismerős: pilóta lát ilyet a
magasból; pilóta, aki sajnálja „a mozik és a
metrók között szorongó tömeget".

Radu Penciulescu rendezésében Illyés
Kinga annak a megrontatlan emberi ál-
lapotnak a jogáért emelt szót, amely talán
sohasem létezett, de amelyet - a
mindenkori megújulás reményének tük-
reképpen - újra meg újra a gyermekek
világában fedezünk fel. És Illyés Kinga
megtalálta a külön hangját nemcsak ennek
a gyermekeszménynek, de annak is, ami
ezzel ellentétes: az ostoba felnőtt-
gügyögésnek - mintegy feleletképp a
kérdésemre -, a terméketlen tudálékos-
ságnak, a rövidlátó prakticizmusnak, az
öntetszelgésnek, az értelmetlen kiskirá-
lyoskodásnak, amelyet a felnőtteknek is
szóló mese egy-egy figurája képvisel.
Előadásának mégsem ez a legmeggyőzőbb
vonása, hanem az a virtuozitás, ahogy a
színpadon megvalósítja az elbeszélés
folyamatosságát. Néhány kellék: egy
tábla, amelyen az emlékezetes óriás-kígyó,
a Kis Herceg, a majomkenyérfa (itt:
atomfelhővé aktualizált) rajza lát-ható;
egy emelvény - két oldalán lép-csőkkel;
néhány gumilabda (a világ-egyetem
röptében odavetett bolygói) - mindez elég
Illyés Kingának ahhoz, hogy teret, időt,
szereplő személyeket érzékeltessen.
Mindezt úgy tölti ki érzékeny
mozgáskultúrával, apró gesztusokkal,
fintorokkal, hangváltásokkal, hogy köz-
ben egy pillanatra sem hagy alább az
elbeszélés lendülete. Amikor végül ki-
perdül a színpadról, mintha maga is el-
érzékenyülne kissé a B 612-es számú
bolygó egyetlen lakója mi a t t . . .

Sz. A.

FORRADALMI SZÍNHÁZAT

akar teremteni a munkásosztály számára
tizenkét olasz színész. Már 1970 no-
vemberében kiváltak hagyományos szín-
játszást művelő társulataikból, első be-
mutatójukra mégiscsak nagy sokára került
sor. A viszonylag hosszú és bonyolult
rendszerű próbafolyamat meghozta a sikert:
Brecht/Gorkij Az anya című mű-vét immár
hat hónapja játsszák a városi színházakban és
a falvakban. Naponta átlag háromszáz
kilométert utaznak, hogy a munkások,
parasztok, tanárok s egyáltalán, a lakosság
minél több rétege előtt bemutatkozhassanak.
Az előadásaikat követő vita, beszélgetés
során újra és újra párhuzamba állítják a
Gorkij-mű születésének körülményeit, az
1905-ös oroszországi eseményeket - s saját,
jelenlegi politikai-társadalmi helyzetüket az
1971-es Olaszországban.

(Theater der Zeit, 1972/1.)

PÁLYI ANDRÁS

Latinovits
avagy a színészet
új paradoxona

1. Pierre-Amiel

A színházi világban ezekben a hónapokban
ugyan Latinovits Teleki László-alakításáról
esik a legtöbb szó, én ezt a portrét mégis
egy régebbi szerepének elemzésével
kezdem. Bizonyára sokan meghökkennek,
ha azt állítom, Latinovits Zoltán szerepei
közül a legmélyebb hatást a Ti s z tá k

Pierre-Amielje tette rám. Ezt az „alakítást"
- s itt az idézőjel nem véletlen - általában
bukásként tartja számon színházi
közvéleményünk; Latinovits, úgy
emlékszem, összesen háromszor játszotta
Pierre-Amielt, majd le is adta a szerepet. E
sorok írója a premieren látta; nincs oka
azonban kételkedni azok benyomásában,
akik a második és harmadik estén
erőtlennek és hamisnak érezték. A nagy
sikert és a nagy bukást végül is csak egy
hajszál választja el egymástól. S Latinovits
Pierre-Amieljének premiernagyságában ott
volt a más-napi bukás na g y lehetősége is.

Pierre-Amiel a Tisztákban, állapítsuk
meg mindjárt, első látszatra korántsem
tűnik különleges alkalomnak. Intrikus
szerep, mely a drámán belüli súlyához
képest meglehetősen motiválatlan; Pierre-
Amiel pápai legátus rendkívüli gyűlöletét,
amit a „tiszták" és a nekik oltalmat adó
Perella Raymond ellen érez, voltaképp
egyetlen motívum indokolja; hogy Corba,
Perella felesége egy-kor a szeretője volt, a
Pierre-Amiel ma is esztelen szenvedéllyel
kívánja az asszonyt, aki immár férjével
sem él házas-életet, csatlakozott a „tiszták"
szektájához. Pierre-Amiel szerelmi
ostromát keményen visszaveri, s a pápai
legátus végül is e szerelemnek lesz
áldozata: az asszony miatt jön fel a
várostrom idején másodszor is követként a
várba, s ami-kor kilép a várkapun, kőzápor
sújtja agyon.

A Ti sz tá k szövege rendkívül nehéz
színpadi szöveg, a színésznek külön meg
kellett küzdenie a dialógusok érthető-
ségéért. A súlyos és gyakran nehézkes,
máskor költőien méltóságteljes illyési
mondatok megelevenítéséért a Vígszín-ház
emlékezetes Tiszták-bemutatóján La-
tinovits tette a legtöbbet, holott nem


