
rűen elügyetlenkedte a bejutást. Jeney
elindul a túlbuzgóság, az izgalom, na-
gyokhoz tartozni akarás, a nagydiákká
válás utáni olthatatlan szomj, a túlhajtott
igyekezet lelki vadonjába, s nem-csak hogy
nem téved el, hanem a szurkolói
öntudatvesztés olyan lenyűgöző rajzát
teremti elénk, hogy a nézőtér valósággal
Népstadionná alakul. Ekkor már egyetlen
szó som jut át érthető formában a rivaldán,
hisz a színház néző-tere egyfolytában

morajlik, harsog, dől a nevetéstől ; de itt
nincs is szükség szavakra. Kitűnő hármas
van a színpadon: Molnár Piroska annyi
kedvességgel, humorral, belső csillogással
színezi át Connie esetlenségét és érzelmi
hullámzását, Csorba István oly igazi
komikusként esik csillagászattan-tanárként
a gólya valóságos áldozatául, hogy Jeney
lerághatja róla a ruhát, letépheti, megtapos-
hatja a kalapját, mely ijesztő és kápráztató
szentségtörés e tanári vaskalaposság ellen;
azaz szentségtörés lenne, ha e
stadionállapotban nem történhetne meg
minden, ami normális körülmények közt
soha. Még az is, hogy a gólya felakaszt-ja
magát azzal az ugrókötéllel, mellyel az első
felvonásban ügyetlenül játszadozott — s
épp abban a pillanatban, amikor beröpül, a
chicagóiiak hálójába a bostoni győzelmet
jelentő gól. Jeney, a gólya, nyakában a
kötéllel, a boldogságtól beröpülve a
pályára, kis híján a torkára szorul a hurok.

A felvonás fináléja: a győztes csapat és
a szurkolók ünnepélyes bevonulása a
színpadra, vagyis kivonulása a stadionból a
parkba, leheverednek a fübe, colát, sört
isznak, és szól a – csárdás. Rendezői
hatásvadászat? Az is lehetne. De hisz már
rég nem a húszas évek Amerikájában
vagyunk, hanem a Nép-stadionban! A
varázslat titka ezúttal is a színészben rejlik.
A színészi improvizációban, s így
aközönségben is. Ezt a színházat valóban
az az elektromosság működteti, mely a
színész és a nézőtér kölcsönös
impulzusaiból jön létre. A színészi
szélsőséges állapot a néző szélsőséges
állapotára apellál. A színész, ha igazán
érdekes — ha igazi értéket hoz fel magából
— érdekessé teszi a közönséget is. Hamis
operettesdi helyett őszin-te 'komédiázás,
valódi népszínház: a kaposvári
Diákszerelem tükröt tart a néző elé, s
egyúttal kitűnően szórakoztat.

CSERJE ZSUZSA

Josie: Pécsi Ildikó

Pécsi Ildikó főiskolás korában A salemi
boszorkányok Abigailjeként mutatkozott
be a Nemzeti Színház színpadán. Fia-
talsága, sugárzó szépsége, nőiessége pó-
tolta a még hiányzó színészi érettséget.
Igazi felfedezés volt. Majd a Pécsi Nemzeti
Színházhoz szerződött, ahol ragyogó
szerepek, drámai hősnők sorát játszotta el,
többnyire sikeresen. Ennek köszönhető
talán, hogy ezután a Víg-színház
szerződtette. Az itt töltött idő nem hozta
meg a várt sikereket. A kö-vetkező
állomás: a Mikroszkóp. A si-keres
magánszámok azonban nem pótolják az
igazi színészi feladatokat. Pécsi Ildikó is
érezte ezt, s azt is: vannak még rejtett
tartalékai. Felcserélte hát a kényelmesebb
pesti szerződést a szakmai továbbfejlődést
ígérő vidékire: le-szerződött Kecskemétre.
A jó alkotói légkör, a pezsgő színházi
közegben végzett munka meghozta
gyümölcsét.

Hamarosan kiderült, hogy igen erős
jellemábrázoló készsége és jó humora is
van. Kertész Ákos Névnapjában egy
lompos munkásasszony szerepében há-
zimunkától, gyerekneveléstől, cipekedéstől
fáradt, trampli, nagyszájú, elviselhetetlenül
idegesítő asszonyt formált. Raffai Sarolta
Vasderes című színművében a tanácselnök
feleségét, a „város első asszonyát”, ezt a
válogatott ízléstelenséggel öltözködő
szépasszonyt játszotta, és remek humoráról
tett tanúbizonyságot. Ellenszenves
fejhangja és furcsa vihogása, bűbájos
mosolya, melylyel elárasztja környezetét, s
melyen át csak úgy sugárzik a jóindulatnak
álcázott rosszindulat, emlékezetes maradt.

Drámai tehetsége kivirulásának is tanúi
lehettünk, mikor a stúdiószínházban Balázs
Béla A kékszakállú herceg vára című
darabjának előadásában Juditként
láthattuk. A félelem, a szenvedés, a
mindent megismerni akarás szenvedélye, a
nő férfihoz való kapcsolódásának ezernyi
rejtélye bomlott ki játékában.

S hogy a szerelem tragikus és felemelő,
boldogító és boldogtalantó érzését milyen
intenzív erővel képes megeleveníteni, azt a
Boldogtalan hold Josie-jának szerepében
bizonyítja. Az O'Neill-

játszás egyik legnagyobb veszélye a
melodramatikus érzelgősség. Pécsi Ildikó
Josie szerelmének ábrázolására olyan
eszközöket talált, amelyekkel sikerült el-
kerülnie ezt. O 'Neill mindenre kiterjedő
részletességgel ontja a lélektani inst-
rukciókat, leírja szereplőinek legapróbb
reagálásait is, szerzői utasításai kordában
tartuják a színészt, nem adva túl sok
lehetőséget az egyéni fantázia szárnya-
lására. Néhányat ezekből a Josie-ra vo-
natkozó instrukciókból: „Elpirul, látszik
rajta, hogy zavarban van, és dühös is
magára, hogy zavarban van”, „elhallgat,
közel hozzá, hogy keserű, megalázott
könnyeket sírjon”, „túlságosan ijedt és
zavarodott, nem tud dühöngeni, hangja
megremeg a váratlan engedékenységtől”,
.,fájdalmas kétségbeeséssel, furcsa
szégyenkezéssel zokogni kezd", „ahogy
szerelme és gyámolító együttérzése
visszatér, enyhül a felháborodása.”

Pécsi Ildikó alakításában ezek a szerep
életévé válnak. Megformálásában ennek az
egészséges, talpraesett, mezítlábas,
tenyeres-talpas, nagy darab falusi lánynak
minden megnyilvánulása kettős :
természetes nyíltsága, drasztikus stílusa,
szókimondása, daróc természete álarc
csupán. Öccsétől búcsúzik, érces, mély
hangján is átsüt a testvéri szeretet. „Te
ronda, vén rabszolgahajcsár” — mondja
apjának, s közben elcsuklik a hangja az
elérzékenyülésitől. Úgy viselkedik, úgy
mozog, mint egy „romlott” nő, vagyis úgy,
ahogy Josie képzeli a közönséges nőt.
Nagy, testes nőszemély ez a Josie, kezeit
lazán és tunyán lógatja két vaskos combja
mellett. Ami-kor törökülésben ül,
ernyedten egymásba kulcsolja őket.
Máskor csípőre tett kézzel, szétvetett
lábbal áll, úgy tartja kezében a seprűt,
majd a vasvillát, mint életének fontos
tartozékait, mint fegyvert, mellyel
megvédheti magát. Fizikai erejét is
fitogtatja ezzel. Pécsi megtalál-ja azt a
néhány pillanatot, amikor Josie belülről
sugárzó tisztasága ellensúlyozza és
leleplezi a felvett közönségesség pózait.
Zavarában gyakran az övével bíbelődik, ki-
be köti a szalagját, vagy éppen a
szoknyáját húzkodja, rángatja, igazgatja.
Gyakran elpirul, és oly lágy mosoly ül az
arcán, mely megkérdőjelezi közönséges
viselkedését.

„Én mindenféle szerelemmel szeretlek”
— mondja Josic a dráma egy pont-ján.
Talán erre a mondatra építette Pécsi Ildikó
ezt a csodálatosan összetett szerepet. A
várva várt éjjeli találkozá-





son, a nagy vallomások éjszakáján a sze-
relmes Josie minden arcát megmutatja.
Dacos kamaszlányként bosszankodik,
kéreti magát, gyerekesen kacér, ahogy
kiprovokálja a csókot. Kíváncsi és naiv,
tágra nyílt ,szem ekkel nézi a férfit,
fenntartás nélkül követi minden
megnyilvánulását, hangulatváltásait.
Boldog, amiikor Jim a kezét simogatja,
(noha a férfi önkéntelenül teszi) és meg-
remeg a csalódottságtól, amikor egy váratlan
mozdulattal elhúzza onnan. A férfi
odahajtja fejét a lány keblére, Josie arca
ellágyul, nagy melegség tölti el, aztán Jim
elveszi fejét, s ő szerelmes mozdulattal
fonja át karjával saját testét, melleit, még a
helyét is szereti an-nak, ahol Jim feküdt.
Kislányosan, szemérmesen boldog és
zavart, amiért le-leplezték ártatlanságát,
boldogan kucorog Jim lábához.

Am amikor jim megöleli, és úgy bánik
vele, mint az oly sokat emlegetett
broadway-i nőcskékkel: hisztérikusan
kiszakítja magát a férfi karjaiból. Aztán
hamar túlteszi magát a szenvedésen, el
akarja felejteni megaláztatását, ismét bol-
dognak látszik. A férfinak szüksége van rá:
hát szerelméért mindent elvisel. A
varázslat szertefoszlott, csak puha anyai
gyöngédség maradt. Ölében Jim feje, si-
mogatja, s a hajával 'babrál. A mama ha-
lálát meséli Tyrone, Josie érzékenyen kö-
veti a hátborzongató történetet. Látjuk az
arcán az idegenséget, az elfojtott undort,
érezzük, visszatartja érzéseit, mert mindent
meg akar tudni, szeretne segíteni,
megérteni, feloldozni. Ám tekintetében azt
is látjuk: már tudja, szerelmük
menthetetlen, már nem remél, csak
vigasztal, úgy bánlik Jimmel, mint a
nagybeteggel, gyengéden, finoman. Ölé-be
fekteti, ringatja, altatódalt dúdol, elaltatja,
elsimítja ráncait. Mikor Jim fel-ébred és
felkel, ő is feltápászkodik, vég-re
kinyújthatja elzsibbadt tagjait, izom-láza
van, hiszen órákig feküdt így ölé-ben a
férfi. Az utolsó csók után lehunyt szemmel,
mozdulatlanul áll, kissé előretolt
felsőtesttel.

Aztán Jim elmegy. Apjának, aki közben
visszaérkezett, befelé nyelt könnyein át
válaszolgat. Csak áll, fejét a faajtónak
támasztva, nézi a holdat, még egy pil-
lanatra nyüszítő fájdalma is kitör, köny-
nyes mosolya szenvedéssel teli boldog-
ságot is rejt. Aztán hangja isimét meg-
keményedik, de most van benne valami
dicsőséges is; legyőzte a fájdalmat. Tud-ja,
ha egyetlen éjszakára is, de meg-adatott
neki a szerelem.

RÓNA KATALIN

Jim Tyrone:
Gábor Miklós

Gábor Miklós második szerepét játssza
ebben az évadban a Kecskeméti Katona
József Színházban. Pályájának egy
elnehezedett pillanatában vállalta a harcot
önmaga ellen, de önmagáért – színészi
énjének megtalálásáért, ahogy ezt a Don
Carlos bemutatója után a SZÍNHAZ
has'ábj'ain elmondta: „Azt a lépést tettem
meg, amit szerintem minden művésznek
meg kell tennie, ha úgy érzi, lefékeződött a
p á lyán . . . erre a lépésre, erre a
találkozásra most élet-fontosságú
'szükségem volt.” Gábor Miklós Ruszt
József személyében olyan segítőtársra
talált, aki őszintén hitt a színész
megújulásában, és aki tudta, hogy semmit
sem csökkent egy színház értékén, egy
rendező művészi erényein, ha színészei
alkatának, karakterének, egyéniségének
megfelelően keres és választ darabot.

(Jim Tyrone visszatér) A Hosszú út az
éjszakába négy pokoljárója közül az
idősebb fiú, a talaját vesztett ripacs, az
iszákos semmittevő, a gyűlölet és a szeretet
érzelmi hullámai közt vergődő Jamie,
miközben Swinburne Búcsúvételét
szavalja, tudja, 'már veszített, nincs az
életben miért küzdenie. Meghasonlottan
válik el a nézőtől. A ,búcsú azonban
O'Neill drámáinak sorában ezúttal mégsem
végleges. Jim Tyrone még egy-szer
visszatér, hogy belső kínoktól hajtva,
emlékektől üldözve mondjon végső búcsút
az o'neilli megtisztulás drámájának, a
Boldogtalan holdnak a színpadán.

Jim Tyrone-t Gábor Miklós játssza.
Megnyerő bájjal, szarkasztikus mosolylyal
lép be a színpadra. Mintha csak egy
megkezdett játékot folytatna, élvezettel

mókázik Phil Hogannal. Ugyanígy ját-szik,
élcelődik, évődik mesterkélt nem-
törődömséggel Hogan lányával, Josie-val
is. S mint aki jó tréfát eszelt ki, és élvezi
saját ördögi trükkjét, lesi-figyeli, amint
Hoganék bolondot csinálnak a földesúrból.
Ám a vidám-gunyoros hangok közé őszinte
keserűség fészkelődik, amikor Josie-val
vagy Josie-ról, a holdfényes éjszakai
rendevúról beszél. Gábor úgy fogalmazza
meg ezt a rö-

vid jelenetet, hogy előre éreztetni tudja a
két ember születő drámáját, a tréfa-csináló
fáradt arca mögött azt az embert, akiben
már nincs ellenállás, hogy küzdjön sorsa
ellen.

(Ha ez az éjszaka más volna) Ami-kor
éjszaka megérkezik, hogy a hold éles
fényében találkozzék Josie-val, már túl van
egy kocsmabeli tréfán, túl az első
részegségen. Könnyedén, lazán közeledik,
de pillantása mintha egy távoli, ismeretlen
világba látna. A színész feszülten figyel,
de annak az embernek a tekintetével, aki
hiába néz, mégsem lát maga körül semmit.
Josie zavart csipkelődéseire újra felveszi
álarcát, átcsap a régi gúnyba, mint az, aki
váratlanul arra eszmél, hogy elárulta
gyöngeségét, aki attól fél, rosszkor, rossz
helyen kopogtatott igaz érzelmeivel. Aztán
mégis megpróbálja: „Szeretném, ha ez az
éjszaka .más volna, mint a többi.” Gábor
ezzel az egy mondattal elmondja-eljátssza-
végigéli: Jim Tyrone-nak talán még
lehetnek vágyai. Ha őszinte tudna lenni, és
ha vele is őszinte lenne Josie, talán 'még
lenne egy utolsó lehetősége.

De amint Josie a lépcsőn összekuporodva
ülő, a semmibe bámuló Tyrone-t magára
hagyja, egyszerre elfogja a nyugtalanság, a
félelem. Szája és keze remegni kezd.
Felugrik, cigarettát keres, nagynehezen
meggyújtja a gyufát, s a felvillanó fény
megvilágítja szenvedélyes-szörnyű arcát.
A rátörő múlt elől menekülni próbálván,
felgyorsulnak mozdulatai, hangja elfúló,
fel-felcsukló lesz. Gábor úgy tudja
eljátszani a fel-támadó delírium lidérces
pillanatait, hogy érezteti a pusztulás és a
széthullás feletti fájdalom mélységeit is.
Majd úr-rá lesz a kezdődő összeroppanás
fölött, s hangja, ahogy a régi slágert
dúdolja, miközben a folyékony vigaszért, a
whiskyért nyúl, ismét gúnyos és cinikus.
Sejteti: a pokol kínjait végig kell járnia.

(A halott múlt csak hadd temesse el
halottait) Ezen az éjszakán a boldogtalan
hold árnyékában nincs más, csak Jim
Tyrone és Josie. Mit kezdhetnek
egymással, hogyan próbálják megtalál-ni
egymást? Ha elmondhatnák egymás-nak,
amit éreznek, ha nem akarnák, ál-arc mögé
bújva, másnak mutatni magukat, mint
amilyenek, talán ,még nem lenne késő,
még segíthetnének egymáson. Gábor
Miklós Jim Tyrone-jának minden

hangsúlya, minden gesztusa, minden
arcrándulása a félelmetesen


