
gus alakítóját (ifj. Újlaky Lászlót) és a
megyei ügyekben verzátus, fölényes
Gácsot (Király Levente), valamint a
gödrös arcú, bájos Kiserzsit (Fekete Gizi) -
legfeljebb annyit, hogy feltételezhetően
pontosan, zavaró túlzások nélkül követték
a szerző és a rendező intencióit, de
művészi többlettel nemigen gazdagították
az előadást.

Mindaz, amit elmondottunk, a rendező
teljesítményét is minősíti. Léner Péter
nagy figyelmet és gondot fordított az
előadás jó ritmusára, a cselekmény táplálta
feszültség fenntartására és kiaknázására. A
tágas színpadon ki-alakított oratorikus
előadásmód következtében számolnia kell
- és számol is - a szereplők állandó
jelenlétével. A hát-térben várakozó,
esetenként nyílt színen alakot váltó
színészek jelenléte nem-hogy nem zavarja,
inkább kitölti, színezi a játékot. De része
van a rendező-nek Kovács János
telitalálatnak érté-kelhető, elemi erejű
alakításában is. A szereposztás objektív
lehetőségeiből adódó gyengeségeket
viszont méltánytalanság lenne szemére
vetni. Egyetlen apróságra - nem is a hiba
tényére, ha-nem inkább a gondosság
hiányára - mégis felhívnám figyelmét.
Amikor hőse a párt lapját olvassa, az
újságlapra pingált, jókora Szabad Nép-
fejléc tő-szomszédságában, az olvasott lap
utolsó oldalán, szabad szemmel is
tökéletesen kivehető a Népszava
jellegzetes, nyomtatott fejléce. A világért
se ragaszkodnánk a naturális kellékekhez,
színpadon üres újságlapról is felolvasható
a leghatásosabb vezércikk. De ha a
jelenethez szükséges kellékek általában
megmarad-nak a reális világ szabályai
között, akkor egy ilyen apró
figyelmetlenség is elvonhatja a néző
figyelmét, és felborzolhatja a jelenet
hitelét.

A közönség a bemutatón tomboló
tapssal hálálta meg a háromórás élő-újság
jól sikerült előadását. A Közéletrajz
bemutatása a szegedi Nemzeti Színház
örvendetes sikere. Bár minden színházban
és minden évadban akadna három hozzá
hasonló .. .

Maróti Lajos: Közéletrajz (szegedi Nemzeti
Színház)
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BÁNYAI GÁBOR

Száraz György
két Megoldása

Mi késztethet egy írót arra, hogy szín-padi
életét már megkezdett darabját az új
bemutató előtt átdolgozza, gondolatait
újrafogalmazza? A legkézenfekvőbb: mert
az első változat nem hozott sikert. De oka
lehet az elégedet-lenség és a nyugtalanság
is, amikor az író azt érzi: az önálló életre
kelt figurák nem a szándéknak megfelelő
eszméket és magatartásformákat
példázták, s nem válaszolta meg a
magának meg-fogalmazott kérdéseket.

Száraz Györgyöt feltehetően mindkét
erő arra késztette, hogy a Megoldás című
drámáját - melynek eredeti be-mutatója
Veszprémben volt - most a József Attila
Színház bemutatójára alapjaiban
átdolgozza.

*

A történelem színpadi megközelítésének
számtalan módozatát ismeri a drá-
matörténet. Ha csak a XX. századi
dramaturgiát vesszük figyelembe, azt
mondhatjuk, legnagyobb sikere a valódi
vagy áltörténelmi paraboláknak volt,
melyekben a legfőbb kohéziós erő a ki-
kacsintás, a sokszor szemtelen aktuali-
zálás. Ezt talán nem is fontos hangsú-
lyozni, hiszen tulajdonképpen minden, a
történelmet tárgyul választó írásmű az
aktualizálás szándékával születik. Ha
szemügyre vesszük a történelmi drámák
módszertanát, két alaptípust min-
denképpen találhatunk. Az egyik, a
demisztifikáló típus, látszólag nagy egyé-
niséget választ központi hőséül, de
valójában épp ennek az egyéniségnek a
torzulásait s e torzulásoknak a környe-
zettel való összeütközését teszi a dráma
tárgyává. A másik a centrális típus, mely-
ben az összes súlyt egyetlen személy
hordozza, vívódásainak, gondolatfolya-
mának csak kiegészítő panoptikuma a
megjelenő összes többi figura. A kör-
nyezet tehát csak illusztráció, a drámai
összeütközések valójában a főhősben
mennek végbe. Az első típus az aktív
konfrontációt mutatja be, a másik a
lelkiismeretit.

Messzire vezetne az okok felderítése:
ám tény, hogy a magyar drámairoda-

lomra a második út a jellemzőbb. Ez a
drámatípus is a jelent célozza, ezt is az
aktualitás élteti, de a valódi konfrontá-
lódás hiányában megfoghatatlanná válik, s
ezzel éppen célja, a jelenbe való be-
leszólás válik kétségessé.

A két típus hatásmechanizmusa sajátos
paradoxonhoz vezet. Míg a centrális
szerkesztés azt a célt tűzi maga elé, hogy
egy hős vívódásainak, nemegyszer
véghelyzetének bemutatásán keresztül az
általa képviselt gondolatmenetet példá-
zattá növelje, a demitizáló megközelítés
két, időben egymástól távol eső és reális
élethelyzetet igyekszik párhuzamba
állítani, egymásnak megfeleltetni. A
centrális szerkesztés esetében a hős épp
reális kötöttségeit veszti el, gondolati
párlattá alakul, s ezzel egyszersmind el is
távolodik attól a közegtől, befogadó
közönségétől, mely elé példaként hivatott
állíttatni. A demitizáló megközelítési mód
megfosztja emberfeletti mi-voltától a hőst,
közegének egy tagja-ként értelmezi, s
ezzel sajátságos módon közelebb jut a
példázathoz.

Mindezt el kellett mondani ahhoz, hogy
Száraz György drámájának sajátos
metamorfózisát megérthessük, s a változás
jelentőségét is felfoghassuk. A drámai
„történelmi" hős ezúttal a világirodalom
egyik legnagyobb és legvitatottabb,
legelismertebb és legmegfejthetetlenebb
alakja, Tolsztoj. A mai napig vitát vált ki
életútja. Gazdag gróf, aki remekműveket
alkot és fény-űzően él, majd szakít
életmódjával, megtagadja osztályát,
szétosztja vagyonát, de lakájok szolgálják
ki és öltöztetik reggelenként
muzsikruhába. Új vallást hirdet, hisz
benne, de céltalanságát is látja; még
mindig remekműveket alkot, de megoldást
már csak a végső szakításban, az
elvegyülésben, a „futásban" lát.

Megoldás-e ez valóban? Ezt a kérdést
feszegeti Száraz György darabja. Első
megfogalmazásban a dráma szinte
mindvégig Tolsztoj körül forgott, amit
másokról megtudtunk, azt csak a főhős
megfogalmazásai után, mintegy azok
szűrőjén át kaptuk. (Jellemző példa, hogy
Tolsztoj feleségének legfájdalmasabb és
legőszintébb kitárulkozása az eredeti
veszprémi bemutatókor a második részbe
került, amikor korábbi hisztériás jeleneteit
magyarázta csak visszamenőleg. Az új
változatban a darab elején hangzik el, s
így nemcsak önmagáról beszél, hanem
egyszersmind Tolsztoj későbbi döntését is
megmagyarázza.) Az



első dráma lényegileg arról az örök
konfliktusról szólt, melyet a nagy emberek
önmagukon belül oly végletesen élnek
meg: az ellenséges és meg nem értő

közeggel folytatott belső vitáról. Ebben a
kisszerűség, az álnokság, a hisztéria, a jó-
vagy rosszindulatú közép-szerűség átélése
löki az egyetlennek hitt megoldás felé
Tolsztojt, akinek még ezt a döntését is
igyekeznek meglovagolni: az utolsó
jelenetben a haldokló körül bebocsátást
várva megjelennek az újságírók, a gonosz
rokonok, az egy-házi és világi hatalom
képviselői, hogy sárba tapossák,
kiforgassák nézeteit, élet-elveit. Abban a
darabban az író, Száraz György végül is
kénytelen volt kivonni a játékból a túl
nagy fajsúlyú embert, hogy kívülről ő
rakjon kérdő-jeleket a „megoldás" mellé.
Egyszerű-sített: vagy-vagy szituációt
teremtett, kéttényezős problémát kreált
egy sokismeretlenes egyenletből.

Az új változat demitizáló megközelítése
megszünteti a környezet egyarcúságát,
egyéniséget kölcsönöz minden megjelenő
figurának. Ezúttal nemcsak Tolsztojhoz
van közük az embereknek, hanem
egymáshoz is, nemcsak Tolsztojnak van
igazsága, hanem bizonyos értelemben az
őt körülvevőknek is. Most nincs se
egyházi manipuláció, se goromba
csendőrkapitány, helyettük egy jól
egyénített tisztviselő cinikusan okos és -
mert eladta magát -- cinikusan aljas
igazsága válik gondolati vitapartnerré.
Nincs idegbeteg feleség, de van egy
majdnem tökéletes ember árnyékában
negyvenöt évet lehúzott, egyéniségében
mindig elnyomott asszony hiteles szen-
vedése. A darab új változatának talán
egyetlen gyenge, mert fölöslegesen di-
daktikus jelenetét a rendező, Berényi
Gábor jó érzékkel kihagyta az előadásból.
(A rendezői munkára később még
visszatérünk.) S mivel mindenki egyen-
rangúan képviselheti a maga igazságát, s
mert Tolsztoj gondolkodó, esendő,
gyengeségében is kiemelkedő, tisztán
érvelő alakká formálódik, a darab pél-
dázattá lényegül.

Száraz György drámája túllépett az első
változat dramaturgiai buktatóin, az új
változatban valóban felmerülhet a kérdés:
megoldás-e valóban a tolsztoji futás?
Némileg leegyszerűsítve: a Megoldás

új változata több történelmi és társa-
dalomfilozófiai kérdést vet fel. Vizsgálja
a vezető szerepre vágyó - és hivatott
tisztázó szándékú értelmiségi és a

tömegek viszonyát: vizsgálja, hogy a
környezetnél különb, a tökéletességet
célzó magatartású és tehetségű nagy em-
ber hogyan válhat képtelenné a kapcso-
latteremtésre.

Száraz György drámája két kulcsmon-
dat köré épül. Az egyik hol állítás-ként,
hol mentségként hangzik el, oly-kor
szemrehányásként, önvédelemként,
önigazolásként. Ez a mondat: Én Tolsztoj

zagyok. A másik a népen segíteni, a
nyomorgóknak hitet adni akaró, ezért az
irodalmat akár brosúrára változtatni is
hajlandó nagy író szájából felesel az
előbbire: De nem bírom a parasztok szagát.

Mindkét mondat túlmutat legszűkebb
jelentésén. Az első arra utal, hogy a
tehetség tökéletessége más dimenzióban
létezik, mint amit az egyszerű ember
átélni képes. A zseni új minőséget hoz
létre, így minden köznapi, józan érv
lepereg róla. Persze csak azért, hogy ezen
az új, magasabb szinten fontosabb érvek
állításaival feleseljen. De nemcsak
lehetőséget és felmentést ad ez a mondat:
fokozott felelősséget is jelöl. Hiszen a
többieknél tisztábban látó, ezért
mániákusan megoldást kereső ember
számára nem létezik az elbúvás lehe-
tősége; nem szállhat ki menet közben az
általa megindított folyamatból. Akkor
sem, ha állítólagos értelmezői valójában
meghamisítják, mert vulgarizálják
útkereséseit, esetleges eredményeit.

A második mondat csak az elsőhöz
való viszonyában kap igazi jelentést. Arra
az idegenségre mutat., mely az ér-
telmiségi magatartás - prófétálás egyik
legsajátabb kísérőjelensége. Nemcsak ar-
ról van szó - arról is! -, hogy a legjobb
szándékú értelmiségi is alább adja
világmegváltó szándékainál, amikor a

gyakorlattal szembesül, s az életszag
facsarni kezdi az orrát. Nemcsak az
értelmiség felelősségéről, mely itt épp a
nagy ember, a művész személyiségén át-
szűrve a köznapinál felnagyítottabban,
tehát épp ezért általánosíthatóbban je-
lenik meg, hanem a körülményekről, a
lehetőségekről is. Mert az idegenség
kölcsönös. mennyire Tolsztoj visszariad az
értetlen, ostoba módon élő, a meg-
váltásból legfeljebb csak közvetlen ala-
mizsnahasznot húzni akaró parasztoktól,
annyira idegenkednek azok is tőle, s
inkább jótékony bolondnak tekintik,
mintsem rajtuk alapvetően segíteni képes
vezetőnek.

És itt már korántsem csak a pa-
rasztokról van szó. Az egész közegről,
mely a változtatni szándékozót
körülveszi. Ez az ember ugyanis ké-
nyelmetlen. Kényelmetlen, mert többet
tud másoknál, mert nemcsak fellángolásai
akadnak, hanem programja is van. A
kiválót, aki súlyával agyonnyomja a
hétköznapit ösztönösen gyűlölik. Akit
nem a kiválósága ingerel, az a beleszólást
kéri számon, és azt hánytorgatja föl, hogy
vajon miért nem teljes egészében számol
le életével, miért nem segít abban, hogy
elvei dog-mákká válhassanak. Ez a
környezet ugyanis csak két lehetőséget
hajlandó adni: vagy a kívülmaradást, vagy
a dog-mákat. Tolsztojnak pedig olyan
megoldásra van szüksége, mellyel
mindkét zsákutca kikerülhető. A halál
küszöbén is úgy élni és úgy cselekedni,
mintha az egész élet előttünk volna ... Ez
a megoldás ... véli fölismerni a helyes utat
Tolsztoj. De ez csak szólam, valójában a
kudarc beismerése. Hiszen semmi sem
változott: a parasztok nem élnek jobban,
s a szaguk sem változott:

Bánffy György (Csertkov), Horváth Sándor (Tolsztoj) és Szabó Éva (Szása) a Megoldásban



a köréje verbuválódott néhány tolsztojá-
nus gondolatait, eszméit dogmává torzít-
ja, s így értelmüket veszi el.

Tolsztoj futása tehát szükséges lépés,
de nem megoldás. Szükséges, mert ő
valójában nem tudja megérteni a pa-
rasztokat, s azok sem értik őt. Szüksé-
ges, mert a környezete csak hasznot akar
húzni belőle: sütkérezni a zseni
fényében, vagy anyagi hasznot húzni, s
amikor ez nem adatik meg, akkor ellene
fordulnak. Szükséges a futása, mert az
őt kirakatba tevő hatalomnak ezzel talán
az orra alá dörgölhet valamit. Talán
annyit meg tud mutatni, hogy nem
győzhették le. A megoldás

tehát: patthelyzet. Mert ő sem győzött. A
cselekvésképtelenség és az
elszigetelődés patthelyzetével zárul a drá-
ma. Tolsztoj számára, a tolsztoji út
számára nincs megoldás.

*

Berényi Gábor rendezése mindvégig tiszta
gondolatmenetű, világos vonal-vezetésű
munka. (Legföljebb azon lenne érdemes
igencsak elgondolkodni, hogy egy ilyen
típusú darabnak és előadásnak miért kell
álcsehovi díszletek között és szinte
naturalista jelmezekben működnie; hogy
nem szolgálná-e jobban

a gondolatot egy a valóságot és a gon-
dolati struktúrát egyaránt segítő és elem-
ző színpadképi-szcenikai megoldás ? 1)
Berényi nem a valóságos tér- és idő-
szerkezetet veszi alapul, hanem gondolati
stációkban viszi előre a cselekményt.
Tartózkodik a látványos rendezői
ötletektől: ehelyett minden színészétől azt
követeli, hogy élje át a maga igazságát,
váljék vitapartnerré. A szöveg
értelmezése is mintaszerű. Ami-kor a
darab elején Tolsztoj alamizsnát oszt a
koldusoknak, egy idő után belefáradva a
pótcselekvésbe, türelmetlenül elküldi a
pontosan megjelent kéregetőket; Berényi
a látszólag semmitmondó szöveget
felgyorsítja, érzelmileg túlhajtja, s így az
ő Tolsztoja korbácsát emelve dobja ki az
értetlen parasztokat: már ennél a
mozdulatnál megcsendítve a végighúzódó
alapkonfliktust.

És ha már a szöveg értelmezésénél
tartunk, nem szabad elfelednünk, hogy a
darab új és lényegesen jobb változatának
létrejöttében az író mellett épp a
rendezőnek van a legnagyobb szerepe.
Elég rossz színházi gyakorlat nálunk,
hogy ha egy magyar darabot valahol
bemutatnak, akkor a kötelező eredeti
bemutató kipipálásával sokszor a darab
pályafutása is befejeződik. Néha ugyan
egy másik színház rendezője is megpró-
bál valamit a darab kapcsán elmondani,
de ehhez szívesebben szervez magának
eredeti bemutatót. Arra meg végképp
igen ritkán van eset, hogy az első
bemutatón nem egyértelműen sikeres
drámában valaki elkezdjen keresgélni a
megőrízhető legfontosabb momentumok
után, s aztán újra leüljön az íróval - most
már jóval hálátlanabb szerepkörben, mint
az, aki a darabot először rendezte. Hiszen
oly kevesen tudják, hogy itt valami
egészen másról van szó! Nos, a József
Attila Színházban nem szégyellik ezt a
második, nehezebb munkát. Így akár azt
is mond-hatni, hogy Berényi Gábor
rendezésének talán legnagyobb érdeme
Száraz György darabjának
újrafelfedezése, újraértelmezése, a
veszprémi változat utáni sikeres és
izgalmas dráma megteremtése.

Berényi emellett a legnagyobb munkát
a színészvezetésben végezte. Rég
láthattunk már ebben a színházban ennyi
kiérlelt és maníroktól mentes alakítást.
Az élre Kállai Ilona kívánkozik, aki
Tolsztoj feleségének szerepében olyan
magánéleti és általánosítható tragédiát
tud bemutatni, amilyenre csak a leg-
jobbak képesek. Hisztériái, kapkodó

Száraz György: Megoldás (József Attila Színház). Horváth Sándor Tolsztoj szerepében
(Iklády László felvételei)



arcok és maszkok

és meleg gesztusai mögött egy meg-
szenvedett élet őszinte pózai sejlenek föl.
Mer csúnya és ellenszenves, és tud
kedves, fiatal és szép lenni. Mozdulatai
takarékosak: de a szeme egy óriási mo-
zivásznon sem élhetne jobban, mint e
színpadon. Kitűnően teremti meg az átélés
és az okos, értő, értelmező megmutatás
kettősségét, s így ő mutatja fel leginkább a
rendezés távolság-tartásra és beleélésre
egyszerre számító hangütését. Ezt a stílust
kitűnően érti Horváth Sándor is, aki
Tolsztoj szerepében és élethű maszkjában
is képes arra, hogy a figura mögötti
általánosítható mezőre koncentráljon.
Nem a nyolcvankét éves öregembert
játssza el, ha-nem azt a kortalan vagy
inkább más értelemben korhoz kötött
problémát, melyet: ő is átél, ő is képvisel.
Az egyik jelenetben Tolsztoj - azt hívén,
hogy egyedül van a kertben - megpróbál
felemelni egy kerti széket, hogy
bizonyíthassa önmaga előtt erejét, hisz ha
ez sikerül, akkor új élethez is lesz talán
ereje. Horváth remek mozgással és
arcjátékkal nem azt érzékelteti, hogy
ebben a korban milyen nehéz egy széket
kinyomni : ez ugyanis üres naturalizmus
lenne. Gyürkőzésében „csak" egy
elhatározás nehézsége jelenik meg, a nem
lankadó értelem küzdelme. Játékának ez a
legnagyobb ereje: sohasem a pillanatnyi
szituációt értelmezi, hanem a mögötte
levő szövedékes gondolatmenetet.

Ugyancsak a kettős értelmezésű játék-
stílus pontos eltalálása teszi kitűnő
alakítássá Kaló Flórián cári rendőrhiva-
talnokát; puha, nesztelen macskaléptei-
ben, cinikus és hideg okoskodásában fé-
lelmetes erő rejtezik. Tóth Judit, Makay
Sándor és Végvári Tamás alakítása attól
emlékezetes, hogy sorsokat tudnak
viszonylag kurta szövegük mögé láttatni.
Szabó Éva és Vogt Károly is átélik
szerepüket: a meggondolkodtató
általánosíthatósággal azonban ők adósak
maradtak.

Száraz György: Megoldás (József Attila Szín-
ház)

Rendező ér dramaturg: Berényi Gábor.
Díszlet: Szlávik István. Jelmez: Kemenes
Fanny.

Szereplők. Horváth Sándor, Kállai Ilona,
Szabó Eva, Vogt Károly, Tóth Judit, Ma-
kay Sándor, Végvári Tamás, Turgonyi Pál,
Geréb Attila, Kaló Flórián, Soós Lajos,
Téri Árpád, Bánffy György.

KERESZTURY DEZSŐ

Egy eszményítő realista

Sinkovits Imréről
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Az emberi lét igen változatos formákban
ölt alakot.

A „homo ludens": a játékos ember, a
„homo faber": a munkálkodó ember, a
„homo sapiens" activus, moralis, a
cselekvő, lajhárkodó, szerelmetes, iszákos
verekedő, szelíd ember, felebarátaink
megszámlálhatatlan változata jár itt ve-
lünk, körülöttünk, egymásba gomolyodva.
Sors, körülmény, szándék és lehetőség el
is határolja, meg is merevítheti ezeket az
életformákat. Szereppé lesznek: vállaljuk
őket, vagy küszködünk ellenük,
felnagyítjuk, elmélyítjük, rögeszmévé
tesszük őket. Eszményi énünk és
valóságos életünk közt nem egyszer
nagyra nő a feszültség: nem férünk a
bőrünkbe, átlépjük ha-tárunkat,
belepusztulunk természetünk és
előírásaink, erőszakosságunk és szere-
tetünk ellentmondásaiba. Az írók „ember
és szerep" erőjátékának felidézésével
ábrázolják alakjaikat, az olvasók úgy
gazdagodnak, rettegnek és oldódnak,
hogy rokonszenves vagy félelmes sorsok
útjait járják végig olvasmányaikban. A
színházi élmény legmélyebb gyökerei is
idáig nyúlnak le.

A színész olyan művész, aki az emberi
létformák, az élet nyújtotta szerepek
sokaságát tudja megjeleníteni. Ha csak a
külsőségekig jut el, mestersége:
foglalkozás. A szórakoztatás, a szabad
időt kitöltő üzem névtelen dolgozója ő
ilyenkor; amit létrehoz, épp oly mulandó,
mint a pillanat, amelyben fel-villant. De
ha nagyobbra néz, mélyebbről merít, s
van lényeges mondanivalója azon túl is,
amit felmond, ha ez a mondanivaló eljut
közönségének érzésvilágáig, ahol
megőrzik a mély benyomásokat, az
újraéledni képes emlékeket: a színész
percnyi alkotása maradandóvá lesz, a
lélek táplálékává. Ő maga pedig talán
legendává. Ilyenné lett: Déryné, Lendvay,
Egressy, Blaháné, Szentgyörgyi, Jászai,
Gózon, Csortos, Bajor, Latinovits s
annyian mások. A színész nemcsak játszó
ember lehet tehát, hanem alkotó,
cselekvő, példájával sírján átlépő művész
is. A közösség szülte,

formálta, a közösség őrzi is meg emlé-
kezetében.

Bizonyosan tudom hogy Sinkovits Imre
ezek közé a legendás színészek közé
tartozik.
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Már túl volt á Főiskoláról kilépett kezdők
első szerepein (Hiszen félig gyermekként
lett a Nemzeti Színház társulatának tagja),
amikor felfigyeltem rá. Három
egyfelvonásos művet mutatott be akkor a
Katona József Színház, Nagy Lajos: Új
vendég érkezett, Déry Tibor: Talpsimogató
és Urbán Ernő: Párviadal című darabját.
Sinkovits Imre mindháromban fellépett. A
elsőben ő volt a századélő „gentry-
magyar ura", Duhay földbirtokos, Déry
szatírájában pedig Rendes Péter, a diák,
aki az öreg Pribék Vince professzornak
maszkírozza magát, hogy Okos Elemért, a
„talp-simogatót" leleplezze. Urbán
groteszkjében egy reumás kubikost
alakított. Négy szerep egy este. Hallottam
már hírét legendás utánzóképességének,
amit azonban a színpadon láttam, több
volt a szokásos beszédkarikatúránál. Egy-
egy jellem egészének eleven torz-képe
öltött testet: a hanghordozáson túl a
viselkedésé, a mozgásé, az egyéniség
légköréé.

A mesterség olyan virtuózaként mu-
tatkozott be, hogy félteni kellett: el ne
kapassa a siker, s a virtuozitásból - amint
ez sajnos oly gyakran megtörténik -
modorosság ne váljék.

Aztán jó ideig csak emlegetni hallottam;
ha összejöttünk is, főként civilben. Első
újabb színpadi találkozásunk inkább
aggodalmamat erősítette, bár
csodálatomat is. A József Attila Szín-
házba száműzötten, nyilván meg is akarta
mutatni, hogy mi mindenre képes; bár az
is lehet, hogy kedves angyalföldi
közönségét őszinte tiszteletből és vi-
szonzott hálából fakadóan a kiváló cir-
kuszi bohócok mutatványaival is szóra-
koztatni akarta. A három testőr igen
mulatságos színpadi változatának színész
főhőse lett: igazi modern szem-kápráztató
művész-Fregolija. Szédületes irammal
mintegy kéttucatnyi szerepet játszott cl
egyetlen előadásban; a legellentétesebb
jelmezeket és jellemeket villanásnyi
gyorsasággal váltogatta; s ritka
artistateljesítményként még egy ingatag
létrán végzett, a legjobb tor-nászokat is
megszégyenítő tornamutatvánnyal is
kibővítette szerepkörét. Bebizonyította,
hogy kiváló adottságait: nagy terjedelmű,
szép, suttogva és


