
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.
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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.
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Mindent összevetve: Piros Ildikó be-
mutatkozása nagyon jól sikerült a Madách
Színház színpadán.

A másik fiatal női főszereplő a Kecs-
kemétről Pestre szerződött Káldy Nóra.
Az övé a kevésbé hálás szerep, éppen
ezért az érdekes, izgalmas alakításért
külön figyelmet érdemel a fiatal színész-
nő. Ljubát egyáltalán nem volt magától
értetődő Káldy Nórára osztani. Ezzel a
szereposztással is „vállalt" valamit a
színház. Ljuba - a darab szerint - bu-
tácska, lusta, önző nyárspolgári asszony-
ka. Csak a mama egy mondata utal rá,
hogy valamikor, házassága előtt „több
volt" ebben a fiatal nőben. Káldy ala-
kításában modernebb, izgalmasabb lett a
figura. Káldy Nóra érdekes, fanyar
humorú, vibráló, ideges alkatú színész-nő.
Szexepiles, pikáns nő. Ljubája nem-csak
érdekesebb lett, hanem mélyebb, igazabb
is. Káldy meg tudja mutatni, vagy
legalábbis sejteti azt a pluszt, ami a fiatal
nőben lehetett - és így jobban érzékelteti
a kiúttalanságot is, amibe a megalkuvó,
nem szerencsés házasság

folytán került. Ljuba Káldy alakításában
nem buta, csak céltalannak tartja a
gondolkozást. S ettől a tudatosan vállalt
tunyaságtól cinikusabb, kegyetlenebb és
veszélyesebb lesz a figura.

Az író a szép expozíció után sajnos elég
mostohán bánik Ljuba szerepével, mintha
a darab végére elfeledkezne róla - s ezen
Káldy Nóra sem tud segíteni. Azon
azonban tudna, hogy átgondoltabb,
tudatosabb, összefogottabb szerepépítés-
sel, kiegyensúlyozottabb játékkal - az író
adta lehetőségen belül - jobban egy-
befogja a figurát. Egyelőre csak kitűnő
jelenetei vannak, de alakítása nem kerek
egész.

Ennek ellenére vitába kell szállnom
azzal a kritikussal, aki első Madách-beli
alakítása alapján „kételkedik színészi
jövőjében". Csak dicsérni lehet a szín-
házat, hogy felfigyelt erre a különös te-
hetségű, érdekes fiatal színésznőre.

Horesnyi Lászlónak - aki szintén né-
hány vidéki év után került Pestre - nem
ez az első szerepe a Madách Színházban,
de ez az első főszerepe. S itt megint csak
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vissza kell térni a szereposztásra. Nem
Horesnyi szerepe lenne tulajdonképpen ez
a Szemjon; bátorságra vall, hogy mégis rá
osztották. Alakítása szintén az előadás
egyik kellemes meglepetése volt.

Szemjon, Horesnyi megformálásában
(mint Káldy Ljubája is) a megírtnál ér-
dekesebb, ellentmondásosabb lett. Szem-
jon jóravaló, de tunya, tunyaságában ár-
talmas, de valahogy mégis szánnivaló
ember. Horesnyi mindezt jól ábrázolja, de
meg tud mutatni benne ezen túlmenően
valami teljes, megrendítő elveszettséget is -
Szemjon lesz a darab legmagányosabb
figurája.

Érdekes ez a szereposztás külső meg-
jelenése szempontjából is. Horesnyi, a
nevetséges, tehetetlen, megcsalt férj ala-
kítója jóképű, kellemes külsejű, behízelgő
orgánumú fiatalember. Megszoktuk, hogy
a megcsalt férjeket a színpadon
kopaszodó, enyhén pocakos, nem túl von-
zó külsejű színészek játsszák. Horesnyi
kénytelen volt mindezt „belülről" elját-
szani. A férjet, aki még nem kövér és nem
kopasz - de az lesz; a lénye már-is az.

Szemjon szerepe is csábítja a színészt az
érzelmességre. Olyan emberről van szó,
aki állandóan sajnálja magát; nem könnyű
ezt úgy játszani, hogy a színész ne önmagát
sajnálja! Horesnyinek ez majdnem teljesen
sikerült.

Meg kellett küzdenie azzal a veszéllyel is,
hogy a figura túlságosan egysíkúvá és végül
is unalmassá válik nagy jóságában és
tehetetlenségében. A színészi alakítás egy-
egy pillanatban olyan keménységet és
hisztérikus gyűlölködést is felszínre hozott
(különösen utolsó jelenetében), ami
megsejteti a nézővel, hogy veszélyesebb és
kétségbeesettebb ember ez, mint
amilyennek látszik.

Horesnyi jó komikusi adottságának
ebben a szerepben is bizonyítékát adja.
Szemjon esendőségében megmosolyogni
való figura. Ezt a lehetőséget a színész ki is
használja - egyelőre még mérték-tartóan.
De felvillant valami másféle humort,
valami szelíd iróniát is (s ezt már nem
kínálja magától értetődően a szerep),
amivel a többiek küszködését, ma-
rakodását szemléli. A fájdalmas rezignáció,
ami végigvonul Horesnyi sok korábbi
színpadi alakításán (s amiből oly-kor
szenvelgés lesz), ezúttal a megcsalt férjet
nagyon esendővé és emberivé teszi.

Ha Piros Ildikónál megemlítettem a szép
szövegmondást, itt el kell mondanom,
hogy Horesnyinek erre jobban kellene
ügyelnie. Sokszor nem érteni, hogy mit
mond, lenyeli a szavak, mondatok végét.
Ez nemcsak idegesítő - zavaróbb
következményei is lehetnek. Az egész
alakításra rányomhatja a bélyegét valami
bosszantó hanyagság, felületesség; megöli
maga körül a feszültséget és elszínteleníti a
figurát.
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IROS ILDIKÓ (DÁSA) ÉS JUHÁSZ JÁCINT
ZANOSSZKIJ)

KÁLDY NÓRA (LJUBA) ÉS HORESNYI LÁSZLÓ
(SZEMJON)

IROS ILDIKÓ (DÁSA), HUSZTI PÉTER (ALEKSZEJ) ÉS
ORESNYI LÁSZLÓ (SZEMJON) A RAKÉTÁBAN

Horesnyi és Káldy a nem egészen rájuk
rt szerepet oldották meg rendkívül
rdekesen - Huszti Péter egy neki való
zerepet játszott el nagyon jól.
A z övé a férfi főszerep a Ra kétá b a n , de

em lehet állítani, hogy ez, Alekszej
zerepe lenne a legérdekesebb szerepe is a
arabnak. A becsületes, tiszta szívű,
deálokért őszintén lelkesedő, tehát vonzó
mberi tulajdonságokkal rendelkező
lekszej tulajdonképpen nem túlságosan
álás színészi feladat. Huszti Péter legfőbb
rdeme, hogy felkeltette érdeklődésünket,
lfogadtatta és megszerettette a ma kissé
divatjamúlt" figurát. (S ezen nem
áltoztat az az egyébként eredeti rendezői
eállítás sem, amely idéző-jelbe teszi a
arab tolsztoji befejezését. Alekszej alakja
ttől nem veszti el hite-lét, igazságát -
sak az válik evidenssé, hogy a
örülmények őt is előbb-utóbb
egfojtják.) Husztinak ezt azért sikerült

lérnie, mert meri vállalni a figurát -
rzelmességével, idealizmusával, naivsá-
ával együtt. Nem játssza el a szerep
ritikáját, csak annyi kis fanyarságot lop
ele, amivel közelebb hozza a mához, és
em fél attól, hogy nevetséges lesz. Ala-
ítása ezért őszinte, hiteles, meggyőző.
lekszeje nagyvonalúan felépített és
ondosan kimunkált, pontos, fegyelmezett
zínészi munka eredménye. Minden
esztusának, hangsúlyának értelme van -
vé az előadás legprecízebben kidolgozott
lakítása.
Talán felesleges is ezt az érett, jó ala-

ítást külsőséges va g y legalábbis annak
űnő eszközökkel megterhelni. Az elma-
adhatatlan tudósi szemüveg még hagyján
talán segít a színésznek abban,

PIROS ILDIKÓ (DÁSA) ÉS HUSZTI PÉTER (ALEKSZEJ)


