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A Mozaikok -
és egy elhivatott együttes

Erdélyi Sándor majdnem új név a fiatal
magyar drámaírók lassan növekvő
táborában; első darabja (Imádság Zsu-
zsáért - az Egyetemi Színpad vitte szín-re
1966-ban) elsietett bemutatkozásnak
bizonyult. Felszínes problémalátás, a
modern nyugati dráma formai külsősé-
geinek szolgai utánzása jellemezte - kí-
sérletezésnek, de próbálkozásnak is kevés
volt.

Új darabja, a Mozaikok is arról győz
meg inkább, hogy Erdélyi ismerkedése a
dráma és a színpad öntörvényű világával
egyenetlen, sok esetben felületes. Mégis, a
Mozaikok már beilleszthető az új magyar
drámai kísérletek sorába: a darab jó
érzékkel nyúl napjaink társa-dalmi
valóságanyagához, problémafelvetése
mindannyiunkat érintő, aktuális kérdéseket
feszeget.

Egy vegyészeti kutatóintézet élére új
igazgató kerül, Török Iván személyében.
Hittel, szenvedéllyel lát a munkájához, s
hamarosan felismeri, hogy szükség is van a
dinamizmusára. „Állóvizet" talál, ahol a
tehetséges fiatalok képességeik alatt
dolgoznak, jobb híján enerváltan lődö-
rögnek; ahol a pozíciójukat régről és
minden oldalról bebiztosított „káderek"
ellopják a tehetséges fiatalok újításait -
természetesen a tetemes haszonnal együtt
(Hidas bácsi); ahol egyesek a korrupció és
megvesztegethetőség talaján teremtik meg
egzisztenciájukat (Váradi Péter). Az állóvíz
megbolygatásába több vezető is belebukott
már, Törököt azonban nem lehet
szándékától eltéríteni: mindenáron fényt
akar deríteni az igazságra. Lebeszélik,
fenyegetik, „jóindulatúan" figyelmeztetik -
mindhiába. Már-már úgy látszik, hogy
sikerre viszi az ügyet, de időközben
kiderül, hogy „erkölcsi alap" nélkül harcol:
elszerette munkatársa, Balassa Géza
feleségét, Annát. A botrány kipattan,
Török minden-kitől megtagadva végül is
öngyilkos lesz. Legközelebbi barátja,
felfedezettje, Bozóki Attila elhatározza,
hogy utánanyomoz az életének,
megpróbálja mozaikok-ként összerakni a
feleletet: miért fulladt tragédiába az
igazságkeresés szenvedélye?

A dráma cselekményének e vázlatos
ismertetéséből is kitűnik legalább annyi,
hogy Erdélyi drámájának homlok-terében
két ellentétes előjelű magatartás-forma
feszül egymásnak. Az egyik oldalon a „nagy
nevek" és „nagy múltak"

fedezékét hol felhasználó, hol kihasználó,
hol attól sunyi megalkuvással rettegő
magatartásforma áll. Ez a magatartásforma
kevéssel beéri, még ha egyéniségének,
tehetségének elárulásáról van is szó, illetve
nem válogat az eszközeiben akkor, ha
valaki az igazság felderítésének lendületétől
hajtva megbolygatja az olcsó
kompromisszumok által összetákolt
komfortos nyugalmát. E magatartásfor-
mával a körülményekre nem figyelő, mert
az igazságkeresés szenvedélyétől fűtött
akarás feszül szembe. Napjaink „izgága
Jézusainak" az akarásáról van itt szó és
ezzel együtt a lehetőségeiről is
természetesen. E két magatartásforma nem
élhet meg egymás mellett, „kibé-
külésüknek" mindenképpen ára van. Er-
délyi helyesen látja, hogy ez ár nem je-
lenthet kompromisszumos megoldást, hi-
szen a tünet társadalmi méretekben, a
munkamorál és a közszellem általános
meghatározójaként jelentkezik. Két le-
hetőség marad tehát: az egyik, hogy az
„izgága Jézusoknak" sikerül megvívni
harcukat, sikerül bevenni a Hidas bácsik és
Váradi Péterek fedezékeit - sikerük
azonban csak az egyértelmű leszámolás
szintjén számíthat valóban sikernek.
Kevesebbel nem érhetik be - éppen vállalt
izgágaságuk miatt -, így azonban az esetek
többségében ők maradnak alul: ez a másik
lehetőség. A drámai konfliktus nyilvánvaló
módon ez utóbbi lehetőségtől kapja
gyújtóanyagát, föltéve persze, hogy
hitelesen motiválja a kérdést: milyen
szubjektív összetevőket hordoz ez az
izgágaság, mi a belső, lényegi tartalma
tehát?

Erdélyi darabja ezt a kérdést koránt-sem
oldja fel megnyugtató módon; és itt most
nem pusztán egy polémiára kész-tető
dramaturgiai vargabetűről van szó, hanem
a konfliktus hitelét döntő módon kikezdő
félmegoldásról, vázlatosságról.

A darabban Török Iván képviseli a
körülményekre nem figyelő, csak a szín-
tiszta igazságot hajszoló lendületet. Alakja
ellentmondásos: a hiba azonban ott van,
hogy ezeket az ellentmondásokat nem neki
kell elhinnünk, hanem a keretjáték
szereplőinek, így legfőképpen Bozóki
Attilának, aki a darabban bizonyos
mértékig a narrátor szerepét tölti be.
Amikor a függöny felgördül, a tragédia
már bekövetkezett, s most Bozóki
nyomozómunkájának eredményeképpen
pereg le újra a néző előtt. Erdélyi az
expozíciót megtartja hagyományos funk-
ciójában; az expozíció célja: a tragédia két
legközelebbi részesének, Attilának és
Annának a dialógusán keresztül bemutatni,
„bejelenteni" a főhőst, Török Ivánt.

Mit tudunk meg itt, a legelején Törökről?
Legközelebbi munkatársa szájából azt,
hogy mindent megzavart, össze-kuszált,
tönkretett, hogy: „Beszélt, be-

szélt és minden megtelt hittel, bizalom-
ma l . . . pedig hazudott." Nos, Bozóki
szavait sem Török darabbéli pályája, sem
Bozóki nem igazolják a későbbiekben,
ellenkezőleg: a fiatal mérnököt éppen
Török fedezi fel, állítja maga mellé a
Hidasék elleni harcban, s Attila örömmel
és hittel vállalja a feladatot, hiszen, mint
mondja, illetve ezt is ő mondja: „Semmit
sem csinálunk .. . Semmit! Ha eltűnne egy
szép napon ez az egész vízfejjé nőtt
kutatóintézet, a kutya sem keresné." A két
megnyilatkozás közötti ellentmondás
nyilvánvaló. Oka: Török beosztottjának,
Balassa Gézának a felesége, Anna. Török
elszereti az asszonyt, és ezáltal erkölcsi
hitelét veszti minden eddigi tette, Hidasék
újból győztesen kerülnek ki a tudományos
lopás körüli harcból.

Itt merülnek fel azok a kérdések,
amelyeket ez a dráma nem tud megvá-
laszolni. Legelőször Annával kapcsolat-
ban: Anna saját bevallása szerint azt
szereti meg Törökben, amit a férjében
hiányol: az erőt, a lendületet, a kiállás
bátorságát. Akkor lesz Török szeretője,
amikor férje a minisztériumban megfu-
tamodik, cserbenhagyja az ügyet. Török
szándékai becsületesek, mindamellett
megalapozottak is: kész feleségül venni
Annát. Ám ekkor, a végső konfliktus
kellős közepén az asszony hagyja cser-
ben. Miért? Félelemből? Lehet, de az ő
félelméért semmiképpen sem Török a
felelős, mint ahogy ez utolsó találkozá-
sukkor az asszony szájából vádlóan el-
hangzik: „ ... a te igazságodhoz romokon
át lehet csak eljutni ..." De miért vád ez?
Ez általában így szokott lenni, és jó, hogy
így szokott lenni, és adott esetben, a
Hidasék képviselte megvesztegethetőség,
korrupció romjain fel nem fogható, hogy
mit kellene sajnálnunk. A darab végén
Hidas okítólag fordul az erkölcsileg
agyonvert Törökhöz: „És megnyugtatlak,
ha nem követed el ezt a disznóságot, ezt
az aljas ocsmányságot ezzel a szegény
Géza fiúval szemben, akkor is elvesztél
volna." Távol áll tőlem, hogy szatirizáljam
a témát, mégis azt kell mondanom:
szerencsés lenne, ha erről Erdélyi is
megnyugtatna minket. Mert azzal, hogy
Török valójában nem Hidasék miatt
marad vesztes ebben a küzdelemben, de
egy morálisan, pszichikailag,
dramaturgiailag motiválatlan kapcsolat
miatt, amelyben alig érezzük bűnösnek,
Erdélyi elmossa a konfliktus valódi
értelmét; ráadásul e pontról visszafelé
tekintve egy egész sor szituáció hitelét
veszti, kártyavárszerűen összedől.

E legfőbb dramaturgiai buktatókon
kívül más oka is van a szituációk váz-
latosságának: a darab figurái nem annyira
a maguk jelentésével azonosak, inkább
csak egy meglehetősen sematikus módon
körülrajzolt típust képviselnek.
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SINKOVITS IMRE (TÖRÖK IVÁN)

Innen van, hogy a helyzetek jó része eleve
megkonstruált helyzet, és innen van, hogy
sok esetben kívülről kell e helyzetekbe
becsempészni a drámai izzást biztosító
gyújtóanyagot.

Hogy ezek a figurák mégis élnek a
színpadon, az a rendezőnek (Babarczy
László) és főként a színészi aprómunkának
köszönhető. Nem arról van szó, mintha az
ő együttes munkájuk képes lenne eltüntetni
a darab alapvető dramaturgiai
fogyatékosságait, ellentmondásait. Ez
egyébként sem sikerülhet, soha. Mégis, ez
az előadás elsősorban az ő munkájuk
nyomán válik élménnyé, indokolt tehát,
hogy elemzésükre külön is kitérjünk.

Babarczy a darab ritmusának ívét a
társadalmi ténydráma oldaláról komponálja
- helyesen. Elsősorban arra ügyel, hogy a
két magatartásforma közvetlen harcát
hordozó jeleneteket, szituációkat
súlypontozza. A rendezői szuggesztivitás -
egyszerűbben: éleslátás - belső, lényegi
tartalma itt a leleplező szándék ma-
radéktalan érvényre juttatása. Így, erről az
oldalról kap megkettőzött hangsúlyt a
Lovas-Török-Balassa szituáció; ez a szándék
juttatja döntő szerephez az ön-magában,
karakterisztikusan meglehetősen sematikus
módon ábrázolt Váradi figuráját.
Vizsgálódásunknak fel kell figyelnie arra is,
hogy a Török-Ajtai-Bozóki jelenet
dinamikája a későbbiek folyamán mozgásba
hoz, legalább lendítő sebességet ad egy sor
olyan helyzetnek is, amelyet egyébként az
írói megjelenítés a szárazon illusztratív
stagnálás állapotában hagy: a Török-Bozóki
és a Váradi-Hidas párjelenetekre gondolunk
elsősorban. Babarczy érthetően nagy
gondot fordít a darab szövetének morális
jelzéseire is, ám ezúttal csakugyan keveset
mondhat az „igyekezet méltánylása" - Géza
és Anna, valamint Török és Anna dialógusai
a legtöbb esetben „üresen futnak", ezekben
a jelenetekben az egyébként jeles színészi
munka sem tudja feledtetni a rákérdezés
csalódottságát. Talán feszesebbre foghatta
volna e jelenetek ívét, épp úgy, mint ahogy
ezt jó érzékkel a keretjátékban tette. A da-
rabnak ezek a - hol narratív, hol meditatív,
hol didaktikus felhangokat közvetítő -
részei, a pontosan kimunkált, kon-
centrikusan felépített belső ritmustól kapják
funkcionális hitelüket.

Említettük már, hogy a gondos, elhi-
vatott rendezői munka mellett jórészt a
színészi játékok árnyalt gazdagsága biz-
tosítja a valós színházi élményt. Más-
képpen úgy is fogalmazhatnánk, hogy a
színészek, a Mozaikok esetében a szó
szorosan vett értelmében is társszerzői a
darabnak. Munkájukon látszik, érződik az
átérzett felelősség, a próbálkozás sikerébe
vetett hit, egyszóval a közös ügy

érdekében vállalt erőfeszítés, hogy tudták:
az új magyar dráma kibontakozásának,
felfelé ívelésének dolgáról van szó.
Különösképpen érvényes mindez Sinkovits
Imre, Kállai Ferenc, Balázs Samu, Avar
István és Sinkó László játékára; de
szólnunk kell Somogyvári Pál
epizódalakításáról is: rövid jelenetében
érzékletesen tárja fel az alamizsnával ki-
fizethető, könnyen befolyásolható figura
lényegét: a félelem remegését. Azt, hogy
ennek a fiatal, tehetséges mérnöknek
tulajdonképpen csak elméletileg van igaza,
ahhoz, hogy meg is harcoljon az igazáért,
épp a legdöntőbb hiányzik belőle: a belső
tartás, a hit izzása.

Csernus Mariann minden jeles igyeke-
zete ellenére sem tud életet vinni dra-
maturgiai kellékként funkcionáló szere-
pébe. Annának voltaképp egyetlen -
pszichikailag kellőképpen motivált - je-
lenete sincs a színpadon; a mondatai után
felrémlő kérdőjeleket minden bizonnyal a
színésznő is látja, érzi. Nehéz a dolga tehát.
Gór Nagy Máriának szintén hálátlan
feladat jutott. Ez a fiatal színésznő
mindenesetre tehetségesebb annál, hogy -
mégha vázlatos szerepben is - a kezdők
artikulátlanságával hív-ja fel magára a
figyelmet. Gesztusai, de hangtechnikája is
gondosabb belső értelmezést kíván.

Török Iván: Sinkovits Imre.
Sinkovits helyes érzékkel a lendülete, a

szenvedély fehérizzása felől közelít a
figurához. Az átérzett igaza felől tehát. Jól
tudja viszont, hogy ennek a lendületnek alig
van íve a darabban, a kezdő és végpontok
látszatállomások csupán, hiszen a
pszichikai, morális zsákutcák által
teremtődnek. Tudjuk Sinkovitsról, hogy
belső hitel nélkül képtelen kontaktust
teremteni bármilyen figurával is - e
szerepében egyszerűen nem vesz tudomást
a kívülről becsempészett morális

KÁLLAI FERENC (BALASSA GÉZA)

felhangokról: az ő Török Ivánjának a darab
folyamán végig igaza van. Igaza van a
tények, a körülmények, de a belső
összetevők oldaláról is, hiszen ő csak-ugyan
az életét teszi kockára az ügyért, amit vállalt.
A meggyőződés és a hit ereje izzik .t ezen az
alakításon, s a színész valóban társszerzői
szinten oldja meg a feladatát. Ha kell, széles
gesztusokkal, máskor a kutató, felfedező
értelem célratörő, kemény hangján perel a
komfortos manipuláltság ellen. Annával
való jelenetében is az őszinte érzelmek nyílt
vállalását hangsúlyozza, noha bizonnyal ő is
érzi, hogy alakításával kijavítja a mű
koncepcióját. Az ő szerepértelmezésébén
Török bűnéül legfeljebb egy bizonyosfajta
darabosságot lehetne felróni - egyebet (tehát
kíméletlenséget, durva erőszakot, morális
gyengeséget) aligha. Alakító, újjáformáló
szerepértelmezés ez, mert Sinkovits Imre
hőse csak-ugyan a Hidas bácsik és az óvatos
gyávák elleni harcban marad egyedül. És
nem önmaga miatt, mint ahogy ezt a darab
bizonyító logikája kívánná. De hiszen az
általa képviselt magatartásforma igazsága és
jogossága is így loboghat csak tovább a
végzetes pisztolylövés után is.

Balassa Géza: Kállai Ferenc.
Kállai Ferenc arra az alapvető, eredeti

elgondolásra építi fel szerepét, amely szerint
könnyű megfélemlíteni, bizonytalanná tenni
azt, akiből eleve hiányzik az igazság hite, a
kiállás bátorsága.

Amikor Török szövetségesül kéri, még
csak bizonytalan: érzi ugyan, hogy ez az út
végre az oly régen óhajtott önmagához
vezethetne, mégis, legszívesebben már most
kiegyezne fele-fele alapon. Hidas bácsival
szemben már fél, már érveket keres, már jó
előre magyarázatokat gyárt . . . Török előtt
még csak feszengő, kényelmetlen tartása,
kétértelmű hang-
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BALÁZS SAMU (HIDAS BÁCSI) ÉS AVAR ISTVÁN (VÁRADI PÉTER)

SINKÓ LÁSZLÓ (BOZÓKI ATTILA) ÉS GÓR NAGY MÁRIA (JUTKA)

hordozása árulkodott; ezúttal gesztusait
egy riadtan szapora ritmus irányítja. A
minisztériumban, a döntő ütközet előes-
téjén: megfutamodik. Darabbéli pályája
szerint az ő figurája egyszerűen csak:
gyáva, egy azok közül, akik valamilyen
formában cserbenhagyják Ivánt. Ám Kállai
többet árul el erről az alakról, épp azáltal,
hogy gondosan kimunkálja, fokozatonként
láttatja szerepének lélek-tani árnyalását. Az
ő Balassa Gézája a gyávaság tipizált
külsőségei mögött a saját álmaihoz gyenge,
szerencsétlen ember belső, mélyrétegi
lényegét is láttatni tudja.

Hidas bácsi: Balázs Samu.
Tartása kicsit görnyedt - de csak a

„megviseltség eleganciájának" határáig -,
mozdulatai precízek, kiszámítottak,
kedvessége atyáskodva leereszkedő. Ő a
nagy múlttal rendelkező nagy név. Egyéb
érve talán nincs is soha, jól - és régen -
tudja azonban, hogy mindez éppen
elegendő az abszolút megtámadhatatlanság
állapotához. S ha valaki mégis arra
vetemedik, hogy felülvizsgálja ezt az
állapotát, aligha sikerülhet kizökkentenie a
nyugalmából. Töröknek is csak
pillanatokra sikerülhet ez; Balázs Samu
remekül érzékelteti itt, hogy tisztában

van a helyzettel, jó előre tudja a mérkőzés
eredményét, tiltakozása valójában
látszattiltakozás csak - így követeli a „nagy
szakember", a sokat próbált „nagy öreg"
etikája. A színész azonban - gondoljunk
jelenetére Váradi Péterrel - elárulja, hogy
ez az ember maga sem hiszi már régen
egyiket sem. Egyszerűen csak kihasználja,
felhasználja pozicionális, helyzeti előnyét;
szinte nehezére is esik a védekezés.
Hangjában mindvégig van valami fáradt,
monoton vontatottság: sok ilyen
forrófejűvel találkozott ő már, és egyiknek
sem sikerült, mert ugye egyiküknek sem
sikerülhetett, és a vége mindig az, hogy
meg kell magyarázni nekik, ki kell oktatni
őket, ezeket a tapasztalatlan „kedveskéket"
- megérdemelnek egy „barackot" a fejükre
... Valahogy így, ezen a skálán teremti meg
a figurát Balázs Samu - a karakterformálás
magas szintjén.

Váradi Péter: Avar István.
Avar a hideg, számító logikával építkező

intellektust képviseli a darabban; e
képessége teszi lehetővé, hogy kívül és
felül álljon a konfliktuson, hogy a saját
körén belül is kezébe ragadja az irányítást,
a kezdeményezést - tény, hogy a játszmát
végül is ő dönti majd el.

„Hálás szerep" tehát? Aligha. Sok mindent
el kell hitetnie, be kell bizonyítania, amihez
szerepe egyáltalán nem nyújt belső
fogódzókat. Legelőször meg kell győznie
arról, hogy valamikor ő is „messiásként"
kezdte; aztán, hogy gyilkosan sima
cinizmusát a kiábrándultság és a
beletörődés táplálja, s végül, hogy való-
jában az ő játékszabályai a legtisztábbak, a
legbecsületesebbek. Avar játékát az emeli a
sematikus tipizálás fölé, hogy egyiket sem
bizonyítja be. Egyszerű - és így hatásos -
eszközökkel a mások gyengeségéből
táplálkozó védettség szintjére szállítja le a
figura látszólag sokrétű pszichikai töltését;
fanyar szemvillanásaival elárulja, hogy a
messiási múltat ő maga sem hiszi el,
hűvösen simulékony, cinikus
hanglejtésével pedig azt is még, hogy csak
addig és olyan mértékben volt kiábrándult,
ameddig megérte. Jól érzi Avar, hogy
egyszerűen nem veheti komolyan a saját
szólamait, hiszen tettei minduntalan és
szemmel látható módon cáfolva
árulkodnának. Ezért te-hát ő árulkodik
magáról - kifelé. Fő-ként a Hidas bácsival
való jelenetben: magabiztos tartása,
gunyoros dikciója nem is annyira a
fölényét közvetíti, ha-nem a tanítvány
hűségét inkább a mester módszereihez. S
egyebet alig is tudna



bizonyítani, hiszen kicsinyes eszközei, át-
látszó cselszövényei voltaképp semmiféle
fölényt nem kölcsönöznek szerepének -
ezt a darab logikája legfeljebb csak kívülről
ruházza rá. Avar játékában te-hát megint
csak az alakító szerepértelmezés gondos
munkáját dicsérhetjük elsősorban.

Bozóki Attila: Sinkó László.
Sinkó szerepe kettős rétegű. A keret-

játékban kérdéseinek és állításainak pergő
dinamikájú ritmusa a múltat hozza
mozgásba, ez a feladata. Sinkó fő-ként az
elhivatott, célját és igazát konokul kereső
ember határozottságát közvetíti a
keretjátékban. E szikár, szárazan égő
magatartással egyrészt kivédi szerepének
ellentmondásos motívumait, más-részt -
helyesen - a Török által képviselt
magatartás egyenes folytatójaként lép fel -
még ha körültekintőbben, már keserves
tapasztalatokkal árnyékoltan is.

„Török drámájában" is kulcsszerepe
van: szerepe a harc intenzitásából egy
pillanatra sem engedő Török mellett az,
hogy a körülmények reális látására intsen -
de a figurának ez a funkciója és beállítása
egyenetlen, sok esetben szül hamis
hangokat. Észre kell vennünk, hogy Sinkó
elsősorban a saját álmainak, terveinek a
féltését húzza alá a körültekintő társ
szerepében; ezáltal képes egyéni, érzékletes
színt kölcsönözni ennek a meglehetősen
illusztratív, szürke figurának.

Erdélyi Sándor: Mozaikok. Katona
József Színház.

Rendezte: Babarczy László, díszlet:
Varga Mátyás, jelmez: Schäffer Judit.
Szereplők: Sinkovits Imre, Kállai Ferenc,
Csernus Mariann, Sinkó László, Avar
István, Balázs Samu, Győrffy György,
Somogyvári Pál, Gór Nagy Mária.

OSZTRÁK ÁLLAMI DÍJAZ EURÓPAI
IRODALOMÉRT

legújabb kitüntetettje Vaclav Havel.
Színdarabjait eddig 600 német nyelvű
színházban tűzték műsorra. Az 1937-
ben Prágában született író harmadik
színművét,
Erschwerte Möglichkeit der
Konzentration (A koncentráció
megnehezített lehetősége) címmel a
berlini Schiller-Theater
mutatja be.

Theater Rundschau, 1969 október

MÁRTON VERA

Fiatalok a Rakétában

Alekszej Tolsztoj Rakéta című darab-
jának bemutatóját a Madách Színház Ka-
maraszínházában általában a felfedezés-
nek járó örömmel és az előadásnak szó-ló
elismeréssel fogadta a kritika.

E bemutató egyik legfőbb érdeme a
„fiatal" szereposztás volt. Nem egy fiatal
színész váratlan feltűnéséről van szó,
hanem olyan előadásról, ahol minden fő-
szerepet fiatal (főiskolás, nemrég végzett,
vidékről felkerült) színészek játszanak. A
rendező, Kerényi Imre is a legfiatalabb
rendezőgenerációhoz tartozik.

Fontos és örvendetes jelenség ez szín-
házi életünkben. Azért merek jelenségről
beszélni, mert nem egyszeri véletlennek
tartom a Madách Színház vállalkozását;
ilyen törekvéssel más pesti szín-háznál is
találkozhatunk. A Nemzeti Színház a
fiatal Iglódy Istvánra egymás-után bíz
rendkívüli színészi feladatokat jelentő
főszerepeket. (Hogy csak a két utolsót
említsem: Miskin herceg A
félkegyelműben s az Athéni Timon cím-
szerepe.) De ide sorolhatjuk az Operett-
színház néhány előadását, elsősorban a
West Side Storyt is.

A fiatal színészek, rendezők „betörése" a
színpadra nemcsak egy-egy előadásban
jelent új színt, új hangot, hanem ezen
túlmenően, új megoldásokra, a sablontól
eltérő új munkamódszerekre is ösztönzi a
színházat.

A Madách Színház vállalkozása - ezt a
szerepekben nagyon is igényes dara-bot
fiatalokkal eljátszatni - tiszteletre-méltó és
bátor tett volt. Az eredmény a színház
vezetőit és a rendező Kerényi Imrét
igazolja: a fiatal művészektől érett,
„felnőtt", meggyőző előadást láttunk.

Az előadás nagy felfedezése Piros Il-
dikó, aki már alkatilag is telitalálat Dása
szerepére. Szépsége, pompás szín-padi
megjelenése, sugárzó nőiessége be-lépése
első pillanatában biztosítja számára a
sikert. De ez még kevés volna ahhoz,
hogy egy előadáson keresztül lekösse
figyelmünket. A még főiskolás Piros
Ildikó azonban nemcsak szép, ha-nem
tehetséges, szuggesztív erejű, meg-lepően
érett színésznő. Magától értetődő
természetességgel és imponáló biztonság-
gal kerüli el a szerep buktatóit. Dása
szerepe tulajdonképpen rendkívül kényes.
Egy nő, aki nem szereti, unja a férjét,
megveti, utálja a szeretőjét és tar-
tózkodóan távol tartja magát nagy sze-
relmétől! Ha a színésznő nem eléggé

„nő", már másról szól a darab, de eltorzul
a mondanivaló akkor is, ha a főszereplő
„csak nő".

Piros Ildikó vonzó nőiessége szerencsés
alkati adottság, mégis beszélni kell róla,
hiszen ez rendkívül fontos egy színésznő
számára. Es nagyon jó dolog, ha egy fiatal
színésznő minden affektáltság, látványos
pózolás és bűvölő turbékolás nélkül tud
nő lenni. Magabiztosan hódító jelenség,
nem játssza el a „nőt", az „igazit";
egyszerűen tudja magáról, hogy az.

Az a tény, hogy alkatilag nagyon neki
való a szerep - a könnyebb megoldás, a
külsőséges ábrázolás felé csábíthatná a
színésznőt. Piros Ildikó alakítása okosan
értelmezett, őszinte, a figura belső
igazságaira figyelő, s ezt ábrázolni is tudó
alakítás.

Nagy dolog, hogy ebben az érzelmes-
ségre csábító szerepben soha nem válik
érzelgőssé, nem hatódik meg önmagától.
Ezért tudja jól érzékeltetni az asszony
visszafojtott szenvedélyességét, állandóan
kitörni készülő indulatait.

Nincs egyetlen felesleges gesztusa;
egyetlen felesleges lépést sem tesz. Sőt,
mozgása túlságosan is visszafogott, kor-
látok közé szorított. Furcsa, tragédiákat,
veszélyeket setető feszültséget tud ezzel a
figura köré teremteni.

Hangja is fegyelmezett, tisztán, maga-
biztosan cseng. A kemény, szinte szenv-
telen hang furcsa ellentétben van rend-
kívül kifejező, nagyon érzékeny, a leg-
apróbb rezdüléseket is éreztetni tudó
arcjátékával. Tud beszédesen hallgatni a
színpadon! Alakításának talán ezek a
sokatmondó hallgatások voltak a legjobb
pillanatai. Feszültséget teremt maga körül
azzal is, hogy intenzíven figyel partnerére,
együtt rezdül, együtt él vele, felszívja,
feldolgozza magában a másik érzéseit,
gondolatait.

Bár mozgásának fegyelmezettségét,
gesztusainak lefojtottságát ebben az ala-
kításban lehet dicsérni, de mintha ez még
némi bizonytalanságról és görcsösségről is
árulkodna. (A harmadik felvonásbeli nagy
kitörésénél bizony lehetett volna
zabolátlanabbul, gátlástalanabbul
szenvedélyes, itt kicsit erőtlennek tűnt.)
Talán ebből a bizonytalanságból ered az
is, hogy kezével hol egy gyöngysort, hol az
ernyőt, hol egy vállkendőt babrál; mintha
megkapaszkodna a kellékben, és nem
tudna mihez kezdeni a kezével.

Hangja szép, telt, erőteljes - ez is
szerencsés adottság. De hogy szépen ar-
tikulál, hogy minden szavát érteni, ez már
a fiatal 'színésznő érdeme. Ide is kí-
vánkozik még egy megjegyzés: meg kell
még tanulnia jobban bánni a hangjával,
jobban játszani vele. Nem hiszem, hogy
csak a sajátos szerepfelfogásból ered
hangjának helyenként már monotonná
váló keménysége.


