
szatér, tényleg tudatosan más és más. A
második részben a Nő lakásán megtalálom
a Kis éji zene felvételét, és felteszem a
lemezjátszóra. Aztán később, amikor ismét
a szelektálásra emlékezem, érzem a
Mozart-zene hatását, mint ennek a
szadizmusnak furcsa, különös ellen-
pontját. Észrevettem a premieren, hogy ez
a hopp-hopp-hopp a zene ritmusára
valósággal stilizált pantomimmá alakult;
ezt visszafelé az első részhez kötöttem,
amikor még nem víziószerűen bukkan fel a
szelekció. Ami azt a megjegyzést illeti,
hogy ebben a jelenetben szinte szótagon-
ként változik a hangsúly, arra a Menge-
léről alkotott elképzelésemmel felelhetek.
Mengele bizonyára precíz ember volt, aki
munkájáért fix fizetést kapott, és nem
könnyelműsködte el a dolgot. Egyénileg
szelektált tehát, nemcsak úgy, általában .. .

 Nagyon el/árad az előadás után?
 Nem is ez a jó szó erre. Inkább

szörnyen kilazulok, és egy fél óráig való-
sággal hisztérikussá válok. Fizikailag
persze fárasztó a szerep, de nem ez az
elviselhetetlen benne, hanem az, hogy úgy
érzem magam, mint amikor az ember
rettenetesen elrontotta a gyomrát, vagy
nagyon berúgott. Pokoli önutálat vesz
rajtam erőt. Védekezésül minden előadás
előtt elolvasom Radnóti Hetedik eclogáját.
Önigazolás arra, hogy érdemes ezt
végigjátszanom. Pontosabban: azért kell
eljátszanom, hogy ez ne történjék meg
soha többé. Esténként Radnóti igazolja
azt, amit csinálok.
 Most már valamilyen másfajta szerep

kellene. Nem?
 Nincs okom panaszra. Az utóbbi

időben nagyon sokat kaptam a pályán, és
talán a legtöbbet is, amit színész kap-hat:
bizalmat a színházi vezetéstől. Ezt nem
lojalitásból vagy udvariasságból mondom,
hanem azért, mert igazságtalan lennék, ha
nem említeném. Most valóban valamilyen
nagyon szép, nagyon humanista szerepet
szeretnék eljátszani. És ha ez a szerep a
Riadóban kegyetlen, ön-kínzó is, mégis
megváltozik tőle az ember. És emiatt
feltétlenül humanista is a feladat. Őszintén
mondom: iszonyatos felelősség ezt a Férfit
esténként eljátszanom.

SAÁD KATALIN

„ N e k ü n k ,

k ö d e m b e r e k n e k . . . "

Edmund: Dózsa László

O'Neill Hosszú út az éjszakába című
darabjában Edmund, a kisebbik Tyronefiú,
költői hajlamú, érzékeny lelkű fia-
talember. „Anyuka kisbabája, apuka
kedvence" - csúfolja irigyen a bátyja,
Jamie. A kisbabaságból, a családi fé-
szekből azonban hamar megszökött,
hosszú időt töltött a tengeren. Most haza-
jött, beteg. Szeretnék mindnyájan azt
hinni: kis nyári nátha, meghűlés. Ő érzi,
hogy más, de leplezi. Egy-egy túl vidám-
ra sikerült szó, túl harsányan hangzó ne-
vetés, cinikus kézlegyintés elárulja, ma-
gára hagyja: tudjuk már, hogy titkot rej-
teget. Most együtt vannak a családi asz-
talnál, és megszólal a telefon. Talán
idősebb James Tyrone-t, az apát keresik
egy újabb teleküggyel? Edmund tudja,
hogy másról van szó. Látszik rajta, hogy
tudja. És valóban, a doktor az. O 'Neill itt
mintha szántszándékkal megfeledkezett
volna Edmundról: mindenkinek adott
szerepet, csak neki nem. Az apa „erőltetett
kedélyességgel" köszönti a doktort, az
anya ujjai „sebesen játszanak az asztalon",
Jamie ijedten és szánakozva feléjük fordul
az ablaknál. Csak Edmundot nem utasítja
az író, mit tegyen, amikor bizonyossá lesz,
aminek bizonytalansága tartotta benne
eddig a lelket. Apjának megmondta az
orvos, hogy nem nyári nátha, hanem az,
amitől mindnyájan rettegtek, de még a
lehetőségére sem akartak soha gondolni.
Senki sem szól, Edmund az apa hangját
figyeli feszülten, hogy megbizonyosodjék
arról, amit már úgyis tud. Míg apja beszél
a telefonba, arcán, testén átfut az iszonyat,
de fegyelmezetten mozdulatlan marad,
csak épp bal keze ujjai köröznek mintegy
ideges szórakozottsággal a szék karfáján.
Ezzel vonja magára a figyelmünket, de
épp csak hogy magára vonja, már nem a
kezét nézzük - külsődleges eszköz szá-
mára is -, a tekintete döbbent meg, von
magához, ahogy anyja, Mary szemét ke-
resi. Riadtan kapaszkodik Mary tekinte-
tébe: egyetlen pillanatra újra védelem-re
szoruló kisbabája. Ez a két, némán
egymásba kulcsolódó tekintet uralja e
néhány pillanatban a játékteret. De már
vége is, Edmund újra önmagát keresi,

hogy nyugodt, érdektelen hangon meg-
kérdezze, mit mondott a doktor. Választ
persze nem kap, mindenki összevissza,
másról beszél. Edmundból süt a belső
remegés és az irtózatos erőfeszítés, hogy
elfedje kétségbeesését. Most már mi is
megbizonyosodhatunk: tüdőbaja van, on-
nan benne ez a rémület.

Egy, már önmagában is sokat jelző je-
lenet ez Dózsa László Edmund-alakítá-
sából. A Debreceni Csokonai Színház
Ruszt József rendezésében mutatta be
O 'Neill Hosszú út az éjszakába című
darabját. Ruszt jóformán ugyanazt a sze-
replőgárdát választotta, mint a két évvel
ezelőtt sikerrel bemutatott másik O'Neill-
műhöz, az Amerikai Elektrához. A
főiskola után mindjárt Debrecenbe került
fiatal Dózsa Lászlót bízta meg akkor Orin
szerepének megformálásával. Orin
nemcsak O'Neill életművén belül, hanem a
figura árnyaltságát illetően is előképe
Edmundnak. Ezért volt különösen
szerencsés, de egyúttal vakmerő is a
rendező választása: Orintól Edmundhoz út
vezet, melyet nem nehéz észrevennünk, ha
a két hős „alkatát", drámai fejlődését
vizsgáljuk. Dózsa László bejárta ezt az
utat az elmúlt két év alatt.

Dózsának szép orgánuma van, s ez bi-
zonyos egyoldalúsággal fenyegeti őt. A
rendező erősen meghúzta a darabot.
„megcsonkította" a szerepeket, különösen
Edmundét: jóformán szótalan a többiekhez
és a darabban megírt önmagához képest.
Dózsa nem mondhatja el O 'Neill
fájdalmas-szép monológjait, de magába
szívta a költészetüket. Megter-
mékenyítették őt az elhallgatásra ítélt
szavak. Lehetővé tették, hogy benne ma-
gában, a kimondhatatlanság fojtó leve-
gőjében történjék a dráma. Igy lett képes
arra, hogy ne illusztrálja Edmund szép és
patetikus gondolatait, ne a tüdő-beteget
játssza el, hanem hogy megalkosson egy
hiteles és élő Edmundot.

Valójában Mary a dráma főszereplője, az
ő küzdelme a morfium ellen és végső
elveszettsége a z a mag, mely köré ez a
„könnyel és vérrel" írt családi dráma fo-
nódik. Edmund mégis kulcsfigura, O'Neill
benne többé-kevésbé önmagát írta meg, s
Dózsa mintha bele akarná emelni a megírt
szerepbe magát O'Neillt, elsősorban nem
is a „kulcs" megfejtésére törekedve,
hanem az o'neilli szellemmel való
átittasulásra. A híres ködmonológból is
csak néhány mondatot mond el, de ebben a
pár szóban ott sűrűsödik Edmund egész
múltja: „Nekünk, ködembereknek
anyanyelvünk a dadogás" -
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halljuk a színész szájából, s ekkor értjük
meg, hogy valójában miről is van szó. Ez a
darab tényleg a „ködemberek" dadogásának
drámája, különösen a Debreceni Csokonai
Színház színpadán, s eb-ben - hogy ez a
„ködemberség" megjelenik a színen, hogy
az előadáson át-átfut a szakadozó dadogás
véleményem szerint a legjelentősebb része
Dózsa Lászlónak van.

Nem hibátlan, nem is egészen kiforrott
alakítás az övé; mégis olyan, mely az
autentikus színház élményét kelti, s ezért
érdemes rá külön felfigyelnünk.
Alakításának legértékesebb, azt is mond-
hatnánk, leginkább előre mutató vonása,
hogy ez a színész, akit szíve talán még ma
is a szépen zengő mondatok felé vonz,
egyre jobban megérti, hogy a kor-szerű
színészetben a szó művészete mellett helyet
kér magának a gesztus, a mozdulat
művészete, a drámának a színész testében
való megformálása is. Ez a folyamat az,
melynek tudatosulását legutóbbi
szerepeiben megfigyelhettük. A Lear király
bolondját még pusztán ösztönös komédiázó
kedvével játszotta el; a MacBird Robertját
alakítva már tudta, hogy az érzelmi
robbanásra épít; A kegyenc Palladius-
szerepében pedig pontos és tudatos színészi
alakítást nyújtott, még akkor is, ha nem
tudott belsőleg azonosulni a szereppel. Úgy
tűnik, Dózsát a rendezőnek szinte
kényszerítenie kell a tudatos játékra; ez
azonban nem-csak elmarasztalás, hanem
dicséret is: Dózsa László egyre inkább élni
tud akkor is, ha megfosztják éltető
közegétől, a „szép" szövegtől, ahogy most
Ruszt is tette a Hosszú útban. Sőt, ebben a
kény-szerállapotban, ebben a
megszorítottságban kezd igazán élni mint
művész, amit mi sem bizonyít jobban, mint
az, hogy olyan erők szabadulnak fel benne,
melyeket a szavak elfedtek: sok adottsága
van rá, hogy kialakítsa gesztus-nyelvét,
amit érzelmi telítettsége felhevíthet, s ami
szélsőséges érzelmi feszítettségét mű-
vészileg fegyelmezi. Ezen az úton indult el
Dózsa, s ezért érezzük, hogy amit az
Amerikai Elektra Orinjában ösztönösen
ragadott meg, az Edmund-alakításában már
tudatos.

Amikor belép a színpadra, az író uta-
sítása szerint nyilvánvalóan látszik rajta,
hogy beteg, mégis épp vidámsága az, ami
meglep, ami kiemeli a többiek közül.
Mintha ő lenne az egyedüli, akit nem rág a
titkos, közös bú, mint aki kívül akar
maradni rajta. Elég azonban egyetlen,
régről ismert gesztus: az apa bátyját,

Jamie-t kezdi szidalmazni, s Edmund már
robban: remegő izgalom a mozdulataiban, a
vibrálás átfut a hangjára, kifakad, elszalad a
könyvéért. A néző könnyen gyanút foghatna,
nem is alaptalanul: Edmundnak ugyanis
azért „kell" elfutnia, hogy a család
megbeszélhesse betegségét. A dráma c
dramaturgiailag gyenge pontját csak
Edmund mentheti meg, s meg is menti:
Edmund menekülésében már ott a későbbi
feszültség, s ez indokolja elfutását. Itt
láthatjuk, mit jelent a fentebb említett
tudatosság: Dózsa nem hagyatkozik rá a
pillanatra (ami önmagában is teljes drámai
szituáció), hanem gesztusában, reflexében a
később kibomló drámát is exponálja.

Elmondták tehát róla, hogy komoly beteg.
Semmi külsődleges jelét nem mutatja
azonban, köhögései kezdetben
visszafogottak, mintegy véletlenszerűek.
Apja és bátyja eltűnnek a kertben, végre
visszalopózhat anyjához. Mélységesen
gyengéd és bensőséges kettejük viszonya.
Elgondolkozva, szelíd arccal figyeli Mary
mozdulatait, mindenhova nyomon kíséri.
Aggodalom van a tekintetében és oly-kor
gyanú is. Lassan növekszik benne az

izgalom, a nevetései nem nevetések, s
amikor apját ebédelni hívja, kirohan a
szobából; olyan hevesen készséges, hogy
azt csak egy kétségbeesett kiáltás követheti,
s a megbizonyosodás, amikor visszajön a
kertből, hogy Mary és Jamie között már
végleges a szakadék. Mary egyetlen
panaszszavára nekiugrik Jamienek,
kirobban belőle az a feszültség, melyről
már az első percekben jelzést adott. Egy
egész jelenetsor zajlik le, melyben alig van
szövege, mégis a dráma legaktívabb
résztvevője: úgy tud jelen lenni a
színpadon, hogy abban minden korábbi
vibrálása ott van.

Aztán már szinte Mary és Edmund
tekintetének vonzásában játszódik a dráma.
Amikor az apa bemegy a városba a két
fiúval, Mary egyedül várakozik rájuk.
Megjönnek, Edmund belép, megáll a szoba
hátterében, vészjósló a némasága. Rámered
az anyjára, szinte szuggerálja. Az anya
ahelyett, hogy megkérdezné, mi volt az
orvosnál, a múltról mesél. Edmund még
mindig csak áll, majd villanásszerűen
megmozdul, előreindul, ideges hangon a
vacsora iránt érdeklődik. Ez a tetőpont: vad
köhögési roham
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tör rá. Fuldoklik, arcát keze közé temeti,
aztán merőn, szomorúan nézi az anyját. A
dráma lezajlott. Az apa iszik - ők a
semmibe bámulnak. S még egy utolsó,
kétségbeesett lázadás mindkettőjük
részéről - a legkegyetlenebb jelenet:
Edmund az anyja szemébe vágja, hogy
megrögzött morfinista.

Mi történhet ezután? Edmundban fel-
gyorsul minden. Az indulat, a szenvedés, a
betegség. Gyűri zsebkendőjét, szégyen-
lősen mosolyog az apjára, elkomorodik,
elmélyül. Megtörli a homlokát a zseb-
kendővel. Kártyáznak. Ideges, kezén is
látszik, ritmikusan felgyorsuló a reme-
gése, gorombán rászól az apjára, az anya
morfiummámorában elsétál előttük. Ed-
mund arcán iszonyat, a száját harapja.
Visszatér még a való világba? Mintha
máris arra a pontra érkezett volna, ahol
többé nem léteznek érzelmi ugrások,
vadság, düh s bocsánatkérés. Most már
egyenesen halad a végső feláldoztatás
felé: bátyja nagy önvádrohama közben
siránkozik, nyafog, nem akarja meghall-
gatni, a földet bámulja, szinte beleolvad,
ordítva könyörgi, dadogja, hogy
hallgasson el. Térdel, ül a sarkán, fejét a
kezébe temeti, keze két térde fölött.
Szemét már nem is látni a fájdalomtól.

Ide érkezik meg a dráma utolsó jele-
netében Mary, révült múltba-merengéssel
vonszolja maga után hajdani meny-
asszonyi ruháját. Edmund simítóan nyúl a
ruha után, síró arccal követi tekintetével,
újra megpróbál a ködfüggönyén áttörni
hozzá, nyüszítve kiáltja: „Anyu, nem
meghűlés, tüdőbaj !" Görnyedten térdel,
arcát anyjára függeszti, keze
összekulcsolva. Összeomlása ebben a pil-
lanatban mindnyájuk megsemmisülésének
jelképévé lesz.

O 'Neill szerepei tele vannak hirtelen és
felfokozott érzelmi váltásokkal: Edmund
kegyetlen vádat vág az anyja szemébe, de
egyetlen másodperc sem kell, hogy
föleszméljen, és engesztelő könyörgéssel
kér bocsánatot, gyötri kezével az arcát.
Betegség, roham, düh vagy kétség-beesett
bocsánatkérés: a pillanat tört részei alatt
teljes zuhanás az egyik állapotból a
másikba. Már-már valamilyen lelki
kötéltánc ez, talán a „legtöbbet el-áruló"
feladat a színész számára, mely a belső
változásokban szinte artistabravúrt
követel. Dózsa végig bírja hitelességgel e
váltásokat, a hirtelen átcsapásokat, az
indulat és a szégyen vad feleselését, a
betegség fojtogató eluralkodását. Érzelmi
váltásainak intenzitása és

az időközök megrövidülése úgy fokozó-
dik, ahogy halad előre a cselekmény,
pontosabban a belső történés (hiszen kül-
ső cselekményről O'Neillnél jóformán
nem is beszélhetünk). Váltásainak, vál-
tozásainak ábrája fölfelé haladó, föl-felé
elkeskenyedő spirálnak hat.

Ez az a kép, mely végül megmarad
bennünk, ha alakítására visszagondolunk.
A legnagyobb csábításnak ellent tudott
mondani (s ebben segítségére volt az
erősen meghúzott szöveg): a
hagyományos karakterizálás helyett a lelki
fejlődés spirálja adja meg alakításának
vázát. Ezért tudta egy emlékezetes és
korszerű Edmonddal megajándékozni a
nézőt.

O'Neill: Hosszú út az éjszakába.
Rendezte: Ruszt József, díszlettervező:
Langmár András, jelmeztervező: Greguss
Ildikó. Szereplők: Gerbár Tibor,
Olsavszky Éva, Kóti Árpád, Dózsa László,
Szabó Ibolya.


