
hát ki előttünk. S ezért is hadd maradjak
m é g i s inkább a drámánál, mint a hozzá-
fűzött utólagos magyarázatnál, mellyel
volna vitám.

A Nemzeti Színház ezt a lelkekben le-
játszódó, épp hogy jelzett cselekményű
drámát Marton Endre gondos, jó lég-
k ö r ű , elegáns rendezésében vitte színre.
Ha jól ítélem, ez ideig a legegyenletesebb
színvonalú Illyés-bemutató ez a
Nemzetiben. Ennyit a költő is joggal el-
ismerhetett: a rendező az ő szándékát,
szerzői utasításait követte; néha talán
túlságosan is híven: Illyés reálista; persze
a maga módján. Csányi Árpád fitogtatás
nélküli jó ízléssel tervezte meg a játék
színpadi otthonát; Vágó Nelly jelmezeinek
fő erényük, hogy nem csak tetszeni, de
jellemezni is akarnak és tudnak; gyö-
nyörűek Orzyné estélyi ruhái, s kitűnő,
hogy Teleki egy pillanatra sem húz csiz-
mát; mindvégig az egykori európai divatot
követő fekete öltönyei (amelyeken csak
diszkrét sujtás jelzi, hogy itthon vagyunk)
nemcsak férfiasan karcsúvá, de komoly-
komoran magánossá is teszik. A
szereposztás általában jó; helyenként kitű-
nő. Csupán a mártírözvegy Batthyányné
kényes szerepét nem tudja elég jelentőssé
tenni a túlságosan is modern, kicsit üres
gráciájú Nagy R é k a , lényegében ugyan-ez
mondható a Tisza Kálmánt alakító Oszter
Sándorról, még inkább a legendás Tarczay
professzort nagyon is öregesen s kicsit
már kopott pátosszal meg-jelenítő Tarsoly
Elemérről, s főként a Vaszary Kolos, a
jövendő hercegprímás szavait legfeljebb
főiskolás szinten elszavaló ifjúról. Az
udvari mesterkélt fölény és elegáns
embertelenség légkörét kitűnően
érzékeltette Szokolay Ottó; kevésbé sikerült
megoldania igen nehéz feladatát Szacsvay
Lászlónak; úgy vélem, a szerep
jellemének némi félreértése miatt; mert
hiszen a császár-királyról, aki - beava-
tottjait is meglepve, Telekit meg egye-
nesen „átejtve" - végül is megnyeri a maga
nem kis játszmáját, nem volna szabad
fejhangon parancsolgató bábjátéki figurát
formálni. Vitatkozni lehet a szerep
felfogásán, de tagadhatatlanul kitűnően
illeszkedett be az előadás légkörébe a
Nemzetihez újonnan szerződött Szilágyi
Tibor a rendőrfőnök szerepében.

Az előadás két tartópillére a két fő-
szerepben Kohut Magda és Sinkovits Imre.
A nehéz sorsú Orczyné, az idők minden
ocsmányságán ragyogó tisztasággal átgá-
zoló, odaadóan nőies, naivságában is

okos és hű élettárs méltó párja a darab
főhősének. Ő különben is Illyés egyik
legszebben, legmélyebb együttéréssel és
legárnyaltabb eszközökkel létrehívott
nőalakja. Kohut Magda alakítása egészé-
ben meggyőző, gondos, lefegyverző; nem
utolsósorban azért, mert életteli, sok-
rétűségében is egységes. Apáink deli hájú,
nagyasszonyos gyengédségű nő-
eszményét testesíti meg; ebben is hiteles.
Az első - egészében kissé vontatott -
jelenet egyre fullasztóbb szorongását
valamilyen túlfeszült játékossággal ellen-
pontozza, elragadóan; a fájdalom és ag-
godalom kitöréseinek jeleneteiben ez a
túlfeszítettség zavarja a szövegmondás
tisztaságát; a zárójelenet hangváltásai
színészi remeklések. Sinkovits alakítása
azt bizonyítja, hogy ez a kivételes színész
a megújhodás képességével is ren-
delkezik. Eszközei sokat nemesedtek.
Játékát félelmesen izzó, csak egy-egy
pillanatra felszikrázó visszafogottság, az
indulat lázát az értelem gyeplőivel fegyel-
mező egyszerűség jellemzi. Mozgása, be-
széde maga az eszköztelen tartalmasság;
apró hangváltásai ezért is olyan megren-
dítőek. Pátosztalansága magasabbra
szárnyal, mint régebben néha kissé ér-
zelmes megindultsága. Hangjának lát-
szólagos fátyolozottságán mély szenve-
dély, szenvedés és erély izzik át.

*

Utóirat
Hogy ellenőrizzem benyomásaimat,

megnéztem egy későbbi előadást is.
Minden világosabb, tisztább lett: a jó még
határozottabban elvált a rossztól.
Szacsvaynak és Oszternek sikerült tar-
talmasabbá tenni játékát; Sinkovits a
bemutató valóságos lázát a lélek kiforrot-
tabb s egyben mélyebb mozgására cserél-
te át, Kohut úrrá lett apróbb egyenet-
lenségein. Mindez összecsiszoltabbá tette
az együttes teljesítményét. A mű s az
előadás számomra legvitatottabb alakjá-
nak, a rendőrfőnöknek megformálásával
is sikerült egyetértésre jutnom. Az utol-só
jelenetet Veszprémben valamiféle lá-
tomássá formálták, akkor úgy véltem,
helyesen. Most már jobban érteni vélem
Illyés kívánságát, hogy az alak a maga
félelmetes példázatosságában valóságos
legyen a színpadon. Mert hiszen végül is
benne testesül meg az emberi hitványság.
Módosítanom kell tehát véleményemet: a
mű nem Illyés Werthere, hanem Athéni
Timonja - persze modernebb,
visszafogottabb hangnemben megfogal-
mazva, mint a nagy angol átkai.

TARJÁN TAMÁS

A Különc a Nemzeti
Színházban

Miért Teleki László?
Tizennégy évvel keletkezése után Buda-
pesten is színpadra jutott lllyés Gyula
1963-as drámája, a Különc: az ország első
színpadára. Nemcsak ez a premier - már
az eredeti bemutató is megkésett: 1972-
ben, Pethes György irányításával,
Veszprémben került rá sor. Az egykori
előadás ma már színháztörténeti jelen-
tőségű, nemcsak az úttörés érdeme miatt:
a főszerepet Latinovits Zoltán játszotta,
Teleki László figuráját épp olyan inten-
zitással élve sajátjává - önmagává -, mint
ahogyan később, hanglemezén az „Ady-
szerepbe" oltotta-oldotta aktuális érvényű
és radikális közlendőjét. S mellette
Majczen Mária alakította Orczynét: korai
halála előtt utolsó nagy csillogása. volt ez.

A nemzeti színházi bemutató mellett
számos érv szólt - és számos körülmény
ellene. Tudatos program és hagyomány
kötelezte nemes hivatás itt a magyar tör-
ténelmi dráma ügyének ápolása. Illyés
Gyula november 2-án töltötte be 75.
életévét - méltó születésnapi ajándéknak
ígérkezett tehát a történelmi dráma leg-
nagyobb élő mesterének egyik legkevésbé
ismert művét közkinccsé tenni; olyan
ünnepnek, ahol - a színház mű-vészeinek
alkotó közreműködésével - maga az
ünnepelt lepi meg közönségét.

Ugyanakkor előre sejthető nehézségek s
alig leküzdhetőnek ígérkező gondok
árnyékolták a vállalkozást. Az első: a
megkésettség. Illyésnek ez a drámája a ma-
gyar társadalom fejlődésének egy korábbi
szakaszában született, a hatvanas évek
elején - akkor, amikor néhány esztendeig
állandó vita tárgya volt, s a különböző
művészeti ágak figyelmét is elsőrendűen
kötötte le a hatalom problematikája. Illyés
ehhez a nemegyszer elvontan, helytelenül,
misztifikáltan vizsgált kérdéshez szólt
hozzá - s mindjárt két darabbal is: „át-
igazította", színpadképessé tette Teleki
László Kegyenc című torzóját, s - amint
arról többször is vallott - e szép munka
lázában egy másik dráma, párdarab hősévé
szerette ezt az írónak, politikusnak
egyaránt tragikus sorsú, kiemelkedő
egyéniséget.

Társadalmunk mai fejlettségi fokán



„a hatalom természetrajza" kevesebb ér-
dekességgel bír, új kérdések váltak iz-
gatókká. A megkésettség tehát annyit
jelentett: sikerül-e Marton Endre ren-
dezőnek egy új társadalmi-történelmi
szituációban is érvényessé tennie á vál-
tozatlanul hagyott darabot.

Közismert, hogy Illyés Gyula fárad-
ságot nem kímélve többször is átdolgozta,
újraírta drámai műveit, amiként a tökély
igézetében átdolgozta, újraírta másokét is.
A Különcöt nem. Itt mind-össze ennyi a
szabad kezet adó instrukció: ,,...bővebb a
szöveg, mint ahogy a színpad irama
megkívánná. A történeti háttér, a jellemek
festése végett történt. Amit a közönség
értesültsége fölös-legessé tesz,
elhagyható." A tömörítés hasznos módszer
lehet, de nem elegendő: éppen a Különc
szorulna rá leginkább arra, hogy maga a
szerző igazítsa át, nem is kis mértékben.

A közönség értesültsége -- ez nehezen
ítélhető meg, nehezen mérhető föl. Illyés

is pesszimista: „»Valami író« - mondja az
iskolavégzett. Ám visszhang - valami
műnek az emléke - erre sem jő. »Igen,
mert aztán politikus lett.« De mit tett mint
politikus? A visszhang most is elmarad. A
legjobbak is csak a végzetes
pisztolydörrenést hallják."

Szegényíti az előzetes tudást, hogy no-
ha a Különc címének rokon hangzásával is
nyomatékosítottan fele valaminek: a

Másokért egyedül címen összefoglalt drá-
mák egyike, a Kegyenc párdarabja - nem
remélheti maga mögött a Kegyenc isme-
retét. Sok évvel ezelőtt játszották ugyan -
a Madách Színházban és Debrecen-ben -,
nyomtatásban pedig könnyűszerrel
hozzáférhető, számítani józanul még-is
arra kell, hogy a közönség nem tud
összefüggést találni a Teleki László meg-
élte és teremtette szituáció között. A
Különc természetesen megáll a Kegyenc
nélkül, de - lévén annál kevésbé szín-padi
alkotás - helyzete ingatag.

Végezetül: Veszprémben Latinovits
Zoltán egyénisége, az - itt nem elemzendő
„Latinovits-jelenség" szinte ki-követelte
magának ezt a darabot; hogy miért, az a
kíméletlenül égő-égető s meg-alkuvás
nélkül aktív Teleki-figura ismeretében
alighanem azok számára is érthető, akik
nem látták a veszprémi előadást, Igényes
produkció, szép rendezés volt az, de nem
tagadható: lendületét, elhitető erejét
Latinovitstól kapta, aki az önkifejezés
lehetőségét találta meg a drámában, s így
szokatlanul intenzív és hatásos kapcsolata
volt a darab egészé

vel. Az egykori és a mostani előadás
összehasonlítása semmiképpen sem lehet
feladatunk - a két főszereplő között
összehasonlítást tenni pedig (mivel ez ér-
telmetlen és lehetetlen) semmi szín alatt
nem kívánunk. Tény azonban, hogy Sin-
kovits Imrének alapvetően eltérő a vi-
szonya az általa játszott figurákhoz. Sin-
kovits nagy színész, s a mai magyar szín-

padon - Bessenyei Ferenc mellett a
történelmi hősöknek tudottan legkitűnőbb
és leghitelesebb megszólaltatója. Már a
bemutató előtt bizonyosra vehettük, hogy
- miközben jelenlegi repertoárjában is
vagy féltucatnyi nagy történelmi alak
szerepel - Teleki László alakjával nem
kerülhet olyan szoros kontaktusba, mint
Latinovits. Ez, Sinkovits egyéniségét és
színészi alkatát, fölfogását tekintve
rendjén is van, így termékeny - miért
fontos hát mégis a kérdés? Azért, mert így
a Különcnek - amelynek, látni fogjuk, több
mozzanata objektíve vitatható vagy nem
logikus - le kell mondania a szubjektív
hitelesítésről. Mivel e tízszereplős dráma
paradox módon monodrámának is
tekinthető, ezért szerep és szereplő
viszonya a Teleki-figurában a szokottnál
is meghatározóbb jelentőségű.

Teleki László a magyar történelem nagy
és alig ismert alakja. 1-la azonban nem a
névre figyelünk, hanem valóban az alakra,
mindjárt ismerőse lesz, rokona

sokaknak, a mai magyar színháznak pedig
egyik leggyakrabban fölbukkanó hő-se --
mert ő:

A kiegyezés nélküli ember
Mondhatnánk - amint gyakrabban szokás -
kompromisszum nélküli, komp-
romisszumra képtelen embert is, de a
magyar szó talán pontosabb, mert utal egy
konkrét történelmi eseményre is.

A kiegyezés nélküli ember a mai ma-
gyar színpad egyik legállandóbb, leg-
gyakoribb alakja. Amióta a hatalom-
problematikát - részben abból kinövően -
fölváltotta a hit-problematika (és nem
csupán a drámairodalomban, de az epi-
kában, sőt a művészet más ágaiban is),
azóta Elektrák, Szervétek, távolabbról
Dávid Ferencek kérlelhetetlen követke-
zetességét szokhattuk meg. Ismerőseink:
példaképeink vagy vitapartnereink lettek a
tiszta, időtől független etika nevében élő
moralisták, az utópia radikálisai. Nem
véletlen - erre már többen, többször
rámutattak -, hogy e drámák jelentős része
tárgyszerűen is a hitről szól, vitázik; s
hogy megformálását tekintve a Szerelmem,
Elektra éppúgy mélyen költői, mint a
Csillag a máglyán; a Vendégség, mint
magának Illyésnek egy másik darabja, a
Testvérek.

Jellegzetessége e műveknek az is -
korábban, Sütő András drámaírói mun-
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kássága kapcsán itt a SZÍNHÁZ-ban „a
testvérek-motívum" címszó alatt
igyekeztem elemezni -, hogy a főhős
(testvére, barátja, szerelme személyében)
„ellenjátékost kap": az időtől el-szakadt,
örök és szép igazságot hirdető, teljességet
áhító ember a valóságos időben élőt, a
résszel is megelégedőt, a
kompromisszumra hajlandó realistát.
Megalkuvás, kompromisszum és kiegye-
zés persze különféle lehet, amiként a
„különcök" sem valamiféle erkölcsi kap-
tafára készülnek. Sokféleképpen moti-
válódhat tehát a „testvérek" viszonya:
Elektrához Oresztész fivérként, szerel-
mesként és gyilkosként tartozik, Szervét
Mihályt Kálvin János égetteti meg, mégis
a kálvinizmus lesz megmaradó vallás, nem
a „szervétizmus"; Dávid Ferencnek
Socino-titkosrendőre van - s
folytathatnánk a sort, újabb viszony-
típusokat jelezve, Dózsa Györggyel és
Dózsa Gergellyel, Kolhaas Mihállyal és
Nagelschmidttel, vagy - bár ismeretlen
szövegről véleményt formálni nem helyes
- a cím alapján ebbe a kérdéskörbe
sorolódó, ígért nemzeti színházi bemuta-
tóval, Sütő András készülő Káin és Ábel
című drámájával.

Miért van szükség, szinte törvénysze-
rűen, a főszereplő e sajátságos megkettő-
zésére (vagy megfelezésére), s miért a
líraiságra? Az utópista erkölcsi igazság
érvényesítése érdekében. Az eleve kisebb
célt maga elé tűző, a hétköznapi élet
ellentmondásai vagy a napi politika
gyakorlata miatt kötöttebb, jellemében
hajlékonyabb és számítóbb Oresztészek és
Kálvinok mellett az Elektrák és Szer-vétek
fölmagasztosulnak. Elegendő, ha a
„csökkentett program" ellen érvelnek
meggyőzően; nem szükséges, hogy meg-
győzően érveljenek a saját abszolút
programjuk mellett. Magában a tagadás-
ban rejlik az érv, amelynek a költői meg-
fogalmazás, a lírai szárnyalás újabb len-
dítő érzelmi energiát kölcsönöz.

Illyés Gyula a Különcben lemond arról a
dramaturgiai lehetőségről, amellyel
máskor a Testvéreken kívül is nemegyszer
élt: Teleki László mellé nem állít
egyenrangú vitafelet. Annál inkább ki-
aknázza viszont a költőiséget: ez a mű
még Illyés mindig gyönyörű nyelvű
drámáinak sorából is kiemelkedik, költői
képeinek gazdagságával és aforizma-
tikusságával.

Költői kép és aforizma: nem elsősorban
a dráma építőkövei. A Különc Illyés
„drámaiatlan drámái" közé tartozik, ahová
például a Testvérek, a Dupla

vagy semmi... is (a másik sorozat, az írott
szépséget igazi színpadi életre váltó
művek képviseletében Illyés legjelentő-
sebb drámai művét, a Tisztákat említjük).
Illyés Gyulának - valamennyi mű-fajban -
egyik legnagyobb és legteremtőbb erénye
a szerkesztőkészség - s a drámát négy
képre, tükörszimmetriával hat jelenetre
tagoló, feszes és szép szer-kezet itt is
szinte képes elfedni a dramaturgiai és
logikai gyengéket. A Teleki-figura
elhibázottsága azonban fölbillenti
valamennyi - mind a hat - szituációt.

Az egyensúly nélküli színpad

Teleki László nem fejlődő jellem. Nem is
lehet az, hiszen abszolútumok vonzásában
él - ezért is lett (már sokkal a dráma
kezdete előtt) különc. Telekinek végig
mindenben igaza van; igazsága a pilla-
natra sem lankadó forradalmár igazsága.
Magatartása akkor válhatna - nem lírai,
hanem drámai, színpadi értelemben! -
nem csupán tiszteletreméltóvá, hanem ér-
dekessé és aktivizálóvá-gondolkodtatóvá
is, ha vagy benne magában ébredne föl
olykor a távol helyett közelre, álom
helyett realitásra (sőt: a költői helyett a
prózaira) is figyelő, kételyt (nem teátrális
tépelődést) is ismerő „ellenjátékos" - vagy
ha hozzá méltó környezet-tel: más
gondolkodású, de hasonló súlyú
egyéniségekkel szembeni küzdelemben
maradna alul.

A Különcből mindkét megoldás hiány-
zik. Talán azért, mert - amint az a már
idézett előszóból kitűnik - Illyés leg-
nagyobb szeretettel-egyetértéssel és leg-
kisebb kritikai távolságtartással írott
drámája ez. Teleki a Fáklyaláng Kossuth-
jánál is monumentálisabb hérosz, 1861
néhány hetét, Teleki aktív és reményteli
hónapjait pedig az i 848-49-essel fölérő
történelmi szituációnak, a magyar história
sorsfordító, de elszalasztott pillanatának
láttatja a szerző.

Nem lenne baj, hogy ezzel az állás-
ponttal a történettudósok nagy része nem
ért egyet: tetszik, nem tetszik, 1867, a
kiegyezés a határkő, feltételei egy-más-fél
évtizeden keresztül érlelődtek; s 1861-ben
- európai összefüggésekben gondolkodva
- nem volt realitása az újabb
forradalomnak. Nem lenne ez baj, hiszen
csak annyit jelentene: Illyésnek
különvéleménye van egy történelmi
kérdésben. Ettől még nem szenvedne
csorbát a drámai igazság. A baj az, hogy
Telekiből hiányzik a körülmények, az idő
józan mérlegelése. A mérlegelés még nem
jelentene megalkuvást! Ha viszont

igen, akkor Teleki nem lehet korszerű
példa: mert a korszerűen cselekvő, hi-
tének, meggyőződésének etikusan elkö-
telezett ember sem nélkülözheti a józan
megfontolást. Ez még akkor is így van, ha
a „mérlegelés", „józanság", „meg-
fontolás" ma nem túl jól csengő szavak, a
rossz kompromisszum látszólagos is-
mérvei.

Teleki igazságát kisebbíti, hogy kivétel
nélkül minden szituációban valamilyen
okból jelentéktelen figurákkal kerül
összeütközésbe, és nem is mindig ért-
hetően. A darab expozíciója igen szép és
lélektanilag hibátlan, noha kissé elnyújtott
(talán épp a szépség gátolta a rendezőt
abban, hogy itt, élve az Illyés kínálta
lehetőséggel, bátrabban rövidítsen). Két-
ségtelen tény viszont, hogy Orczyné szel-
lemi értelemben nem társ Teleki számára;
látóköre intelligenciája és szerelmi
ragaszkodása ellenére is háziasszonyi.
Rontja az első kép hitelét Teleki naivitása:
a politikát tisztességnek képzeli, önmagát
ezért nem félti. (Zavaró az is: miért hívja-
vinné haza, Magyarországra Orczyné a
kedvesét - mikor azt még Drezdában is
letartóztatás, kiadatás fenyegeti,
jelképesen végrehajtott halálos ítéletét föl
nem oldották, Ferenc József színe elé is
csak 186o szilveszterén kerül majd.)

Illyés - ismételjük: kitűnően szerkesztett
- jeleneteinek egymásutánja a
továbbiakban is méltatlan partnereket állít
Teleki ellenében. A naivul tisztességes
Telekivel szemben Karlovitz, a
titkosrendőr a racionális, de teljességgel
tisztességtelen politikus megtestesítője.
Másodszori s a Nemzeti előadásában is
álomszerűvé komponált megjelenése nem
kielégítő magyarázata a főhős gyorsan,
határozottan és méltóságteljes ön-
sajnálattal végrehajtott suicidiumának:
ennek az öngyilkosságnak a dráma -tehát
nem az egykori történelmi valóság ! -
szempontjából csakis akkor lenne értelme,
ha Teleki fölrázna vele bárkit is. Holott
csak Orczynét rázza meg. Marton Endre,
aki igen jó érzékkel küszöbölte ki a kisebb
hibákat, ezt is észrevette: Orczyné
följajdulása a tetem mellett elmarad. Nagy
kár, hogy a rendező a mű lényegesebb
kérdéseit nem látja kérdéseknek,
teljességgel azonosul Illyés álláspontjával
- így történhetett, hogy a helyesen
elhagyott utolsó szavak helyett
teljességgel oda nem illően és hamis lát-
szatot keltve a halott ablaka alatt föl-
hangzik a Kossuth-nóta.

Sorra vehetnénk az összes jelenetet;



Ferenc József jelentéktelenségét kato-
nassággal leplező egyébként is abszolút
fölényhelyzetet élvező - uralkodója épp
úgy eltörpül Teleki mellett, mint a fiatal
Tisza Kálmán vagy az érzelgősen
súlytalan Podmaniczky. Vay, Crenneville,
Batthyányné: a gyávaság, a hinta-politika
és korlátoltság megtestesítői.

Telekinek nincsen környezete - a
megvetett, értetlen vagy jelentéktelen
emberek közül az önmagába fordulással
kell kiemelkednie. Szavait nem címezheti
senkinek, kérdéseire merőben más
régiókból nem remélhet választ, eszméire
megértést; innen a monodráma-szerűség
érzete, s innen a sok szentencia, aforizma:
Teleki önmagának fogalmaz.

A Különc leleményesen és céltudatosan
kitervelt szituációi elvesztik egyensúlyu-
kat: az önmagába zárt - humort, kételyt,
hibát nem ismerő - tökély és a számos
figurában variált gyarlóság egymástól
függetlenül léteznek.

Meglepetés nélkül
Marton Endre a tőle megszokott - a
magyar színházakban ritkán tapasztal-
ható - eleganciával, igényességgel és
nagyvonalúsággal állította színpadra a
darabot. Mint már mondottuk, a lényegi
kérdésekben azonosul a szerzővel, Telekit
tehát meghagyja lllyés hősének - de
részben magáévá is lényegíti: Telekiben
egy nemzedék képviselőjét, aktuális hőst,
típust állítva elénk. Teleki ötvenéves;
fiatalon ott volt, ahol és amikor
forradalmat csináltak s „javakorba"

érkezve is forradalmárabb, mint a
kiskapukat kereső, nagyfüstű-kislángú
újabb nemzedék. E - csak rész-ben
generációs - problematika szintén
gyakorta foglalkoztatja napjaink magyar
művészetét. Marton a Teleki kontra
Tisza-Podmaniczky vitában (Orczyné
asszisztálása mellett) a darabban ki nem
rívóan, de nyomatékosan aktualizál:
Telekivel egy kisebb küldetésű -- vagy a
küldetés alól kibúvó - nemzedék kritikáját
mondatva el.

A rendezői megvalósítás igényes, de
semmiféle meglepetést nem szerez: hi-
ányzik az az erő, ragaszkodás, amely az
esetleges hibákon is átütve mindig érző-
dik, ha valóban a művészi közlendő kife-
jezésére adekvátan alkalmas, a rendező
számára különösen fontos műről van szó.
Itt inkább az ügy kerül előtérbe: a Különc

ügye, színpadra juttatása s lllyés Gyula
drámaírói munkásságának szolgálata.

A nagyon sokat és nagyon változó
színvonalon dolgozó Csányi Árpád illú-

ziót keltő és jól bejátszható díszletet ter-
vezett. Mindkettő érdem, különösen az
utóbbi: végre elmarad a színházainkban
ma megszokott komikus bukdácsolás és
székkerülgetés. A minden jeleneten vé-
gigvonuló hatalmas zöld függöny viszont
kicsit unalmas.

Meglepetések nélküli a színészi játék is.
Sinkovits Imre ezúttal olyan történelmi
hőssel találkozott, akinek figurája nem
igazán az ő testére szabott. Ennek az az
előnye, hogy Sinkovits alkotó küzdelmet
folytat a szereppel, s nem éri be
rutinjának és színészi eszköztárának az
utóbbi időben túl gyakran alkalmazott
fogásaival. Ha újat nem is hoz, de ké-
pességeinek legjavát kölcsönzi Teleki-
nek. Amikor tökéletességének önfényé-
ben kell sütkéreznie, kevésbé érzi jól
magát s kevésbé is hiteles, mint amikor
néhány percre élő szituációba kerül, vi-
tázhat, vagy a maga tréfát nem ismerő
módján ironizálhat. A néző emlékezeté-
ben markáns figura marad meg. De inkább
Sinkovitsra gondol vissza, mint Telekire.

A végre komolyabb szerephez jutó
Kohut Magda Orczynéként hiteles és
szép portrét formál. Néhol harsányabb a
kelleténél, de ezeket a ritka
aránytévesztéseket feledtetik azok a
percei, ami-kor nem csupán végszavakat
kell adnia imádottjának. Különösen az
első jelenetben sikerült mély beleérzéssel
jellemeznie a tehetetlenül aggódó, nemes
ki

csinyességgel ravaszkodó szerelmes asz-
szonyt.

Szilágyi Tibor Karlovitza mintaszerű
alakítás Szilágyi egyre szaporodó cinikus
ördögei sorából, még mindig új le-
leményekkel s példás önfegyelemmel: a
dráma leghálásabb sikerszerepe egy pil-
lanatra sem lesz hatásvadász színészi
trükkök áldozata. Szacsvay László moz-
gással jól jellemzi Ferenc Józsefet, hang-

gal, gesztussal, mimikával már nem: a
szürkeséget nem könnyű szürkeséggel áb-
rázolni. Oszter Sándor nem Tisza, Szersén
Gyula nem Podmaniczky: előbbi zava-
róan harsány, utóbbi gyámoltalan és
érzelgős; mindketten szereposztási
tévedés áldozatai is. Tyll Attila (Vay) és
Szokolay Ottó (Crenneville)
lelkiismeretesen alakít két kisebb
szerepet; húsz percen át azt
teszik, amit belépésük pillanatában várni
és elképzelni lehet. Nagy Rékának (Baty-
thyányné) csak hamis hangjai vannak. A

Különc előadása elegáns, látványos
ünnepi produkció - örömteli meglepetés
nélkül.

Illyés Gyula: Különc (Nemzeti Színház)
Rendezte: Marton Endre. Díszlet: Csányi

Árpád. Jelmez: Vágó Nelly. A rendező
munkatársa: Bodnár Sándor. Dramaturg:
Benedek András.

Szereplők: Sinkovits Imre, Kohut Magda,
Szilágyi Tibor, Szokolay Ottó, Tyll Attila,
Nagy Réka, Szacsvay László, Oszter Sándor,
Szersén Gyula, Jancsek Rudolf, Sárvári
Győző f. h., Tarsoly Elemér.

Sinkovits Imre (Teleki) és Kohut Magda (Orczyné) a Nemzeti Színház előadásában (Iklády László felv.)


