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Madách Színházban

1.

Illyés utóbbi években írt drámáinak nagy
része, amint a Sorsválasztók is, a nemzeti
szolgálat nevében fogantak. E komédiák
és tragédiák egyaránt a nép és nemzet
sorsdöntő kérdéseit elemzik, nem kevés
hévvel, mély, a X X. századi magyar
irodalom egyik alapvető hang-ütését
megadó elkötelezettséggel. E művek
nemegyszer tandrámák, közös, a színház
nyilvánossága általi moralizálás-ra, az
együttes-nemzeti élmény ébren-tartására
vagy épp fellobbantására születtek, belső
szerkezetük kidolgozottsága,
dramaturgiájuk másodlagossága,
könyvjellegük is ebből ered.

Nem dolgom, e cikk határait megha-
ladná, Illyés elmúlt évekbeli darabjainak
elemzése, méltatása. Nem foglalkozhatunk
mással, mint a Sorsválasztókkal, ezzel
viszont éppen témája, morális igényszintje
miatt a lehető legnagyobb őszinteséggel és
tárgyilagossággal.

Mert e mű témája, felvetett problémája
a jelenkori magyar társadalom létező,
mindennapjaiban nemegyszer konf-
liktusteremtő kérdése, amelyről beszélünk,
de írni az elmúlt években nem volt szokás,

Akármiként is állítsuk fel tehát később
a Sorsválasztók mérlegét, feltétlenül igazat
kell adnunk Földes Annának (SZÍNHÁZ,
1981/5): a mű megírása, amint bemutatója
is, nem kevés erkölcsi bátorságot követelt
meg.

De mi az a kérdés, amelyet lllyés fel-
vet, s amelynek megközelítőleg pontos
megválaszolása többek között e cikk dolga
is. Pontatlanul és felületesen ha-mar
válaszolhatunk, ha azt állítjuk például,
hogy Illyés darabja, amely itt és ma
játszódik, témája szerint a zsidó-kérdésről,
az antiszemitizmusról szól. Ám ekkor a
priori - túlságosan elsietetten -
meghatároztuk a művel kapcsolatos
problémákat, a szöveg minimális vizs-
gálata előtt akaratlanul válaszoltunk egy
sor olyan kérdésre, amelyet valójában fel
sem tettünk, s amelyet meg kell válaszol-
nunk. Nem mondhatjuk, mert prejudikált
ítéleteink eredményeképp tévedések

forrásává válhatna fogalmazásunk, hogy
ez az első magyar színdarab, amelyet a
jelenkori antiszemitizmusról írtak. A ha-
sározott névelő ugyanis, ha segít is, csal.
Használata által létezőnek tűnik egy sor
kérdés, amelynek kimondásától így elte-
kinthettünk, viszont amelynek bizonyos-
sága, megléte iránt erős lehet kételyünk.

Épp ezért ideiglenesen fogalmazzunk
igy: Illyés darabja hosszú évek óta az első
mű, amelyben nem pusztán az utalások
vagy akár a rosszul leplezett célzások által,
tehát egy tudott, sokak által meg-élt, de ki
nem mondott konszenzus fel-
használásával esik szó centrális kérdés-
ként többek közölt zsidóságról és antisze-
mitizmusrós is. Többek között, mert e két
motívum a legszorosabban össze-
kapcsolódik a nemzet és kisebbség sor-
sának, helyzetének lllyést oly magas
hőfokon foglalkoztató problémáival.

Alább remélhetően látni fogjuk, hogy e
szinte illetlenül óvatoskodó kitérő talán
mégsem volt felesleges. Ugyanis az a tény,
hogy Illyés darabjában szó esik
zsidóságról, antiszemitizmusról, s mind-
ez vita tárgyává lesz, nem feltétlenül je-
lenti azt, hogy a darab erről és csak erről
szól.

II.
É műben olyan fogalmak válnak drámai
összeütköző erővé, a tragédia forrásává,
amelyeknek jelentése a mindennapi gya-
korlatuk és használatuk szintjén enyhén
szólva többértelmű., hangsúlyoktól, mi-
nimális kontextusváltozásaiktól függő. E
cseppet sem semleges fogalmak hatá-
rozzák meg a darab alaphangulatát, tör-
ténetének alakulását. Fogalmak, mágikus
erőként ható szavak kimondása nyomán
szabadulnak el az indulatok, maga a
drámai titok a legmélyebben ezzel kap-
csolatos. Faj, nemzet, nép, zsidóság, ma-
gyarság, kisebbség kérdései határozzák
meg a sorstragédiát, és a kérdés az, hogy
miképp teszik mindezt, miképp jelenik
meg mindez a szereplők élettörténeté-
ben. Meg kell kérdeznünk, hogy ha csak
egyetlen aspektusból, a mű kontextusában
mindezek mit jelentenek, mit involválnak,
mert kérdésünk épp az, hogy jelentésük a
szövegben kikristályosodik-e, vagy
poliszémikus természetük korlátozatlan
maradván, ellentmondásaik, szerkezeti és
esetleges konklúzióbeli kérdésekhez,
kételyekhez vezetnek-e el. A
Sorválasztókban szó esik tehát antisze-
mitizmusról, zsidókérdésről, nemzetről,
sorsról, kisebbségről. A kérdés a követ-
kezű: saját egyéniségének, élettörténe-

tének, világnézetének megfelelően félre-
érthetetlenné téve álláspontját, mindent

kimond-e a szerző? Mert figyelembe véve
a témát, halál s pontossággal ki kell
mondania., hogy szerinte itt és ma miben
áll az az antiszemitizmus, amely a darab
hátterében áll. Ugyanis a Sorsválasztók
elkerülhetetlenül involválja, hogy Illyés
ezt létezőnek te kinti, e közös tudás té-
nyérc épít, hatásmechanizmusai kiépíté-
sében számít erre, anélkül azonban, hogy
akár egy vita vagy monológ keretében
félreérthetetlen .1 közölné saját álláspont-
ját,

Holott erre igencsak szükség lenne.
Épp a verbálisan, de szinte kizárólag e
formában létező kérdés ténye miatt,
amely a társadalmi nyilvánosság nem egy
formájában szerepet játszik, de az el-múlt
években sohasem írva, kinyomtatva, azaz
legálisan bevallva. És ez az a kérdés,
amely visszautal a határozott név-elő
kérdésére s. Túllép-e e tekintetben a
Sorsválasztók e konszenzuson, amely
kiváltképp elhallgatásból és célzásból áll,
egyértelműen kijelenti-e saját véleményét?
Sajnos lllyés e tekintetben nem bizonyult
elég körültekintőnek, higgadt-nak.

A darabban minderre csak utalások
történnek, apró tényeket említ a főhős
tette motivációjaként. És mindössze
ennyi a higgadt elemzés. Gábor, a főhős
beszél arról, hogy zsidó származása ki-
derülvén, elkezdődik a suttogás, később a
másként nézés, végül kóser éttermi hir-
detést kap postán (sic!), mindezek után
pedig másként szalutál a liftkezelő, rá-
adásképp pedig elveszik szerepét az Úri

muriban, mondván, immár nem megfe-
lelő magyar típus. Konkrétan ez minden,
amit arról a létező háttérről állít Illyés,
amelyet művével tételez, és amelyben
hősei cselekszenek, s a néző benne él.
Csupán még egy dologra utal Illyés, az
asszimiláns zsidó barát valamikori ön-
gyilkosságára, ám ez végképp kétértelmű,
mert e tett óhatatlanul és szándékol-tan
összefüggésbe került az identitás-
válsággal, Tibor magyartudatának vál-
ságával, ami így megmagyarázatlanul talán
kissé vaskos.

Nem tudom, hogy igaz vagy nem igaz
az, amit Illyés ezzel állít. Nem tudom,
hogy miképp szalutál a portás stb. Ezek-
nek az apró, a darab egész szellemiségéhez
méltatlanul alacsonyrendű célzásoknak a
realitástartalma így érdektelen. Mert akár-
mit is jelentse mindez, a műben éppúgy
csak célzások és utalások vannak, mint



valóságunkban, lenn a nézőtéren. Az
elhallgatás, az utalás, a célzás sajnos
súlyos mulasztása a műnek, olyan gyenge
pont, amely elvezet az egész mű hiteles-
ségének kérdéséhez.

Ugyanis nem tudom, hogy a mai ma-
gyar antiszemitizmus mily mértékű, a
társadalmi nyilvánosság hiányos mivolta
miatt mindössze saját tapasztalataimra
lehetnék utalva, ezek viszont, minthogy
nem reprezentatívak, nem is publikusak. E
tekintetben nálunk a hallgatás eleddig
szinte kötelező volt. Ez egy feltétlenül
pozitív dolgot mindenképpen eredmé-
nyezett: az antiszemitizmus nyíltan nem
kaphat teret, nem juthat nyilvánosság-hoz.
De jól tudjuk - erre mutat Illyés
darabjának a ténye -, hogy mindezzel nem
töröltük el az antiszemitizmust. Az elfojtás
nem szül kultúrát, jelen esetben semmi
esetre sem. Viszont az, hogy „erről" nem
beszélünk, nemegyszer már-már a
viktoriánus illemet meghazudtolóan,
vitathatatlanul torzulásokhoz vezetett. A
társadalmi feszültségek e tekintet-ben, ha
nem a legnagyobb nyilvánosság, úgy az
interperszonalitás szintjén, de érezhetőek.
Amilyen beláthatóak a hallgatás
politikájának előnyei rövid távon, éppoly
kellemetlenek lehetnek következményei
hosszú távon. Nem írhatnak az
antiszemitizmus létező tényéről az anti-
szemiták, de nem szólalhatnak meg a
kérdés tárgyilagos elemzői sem. A kérdés
nincs: mindez ahhoz vezetett, hogy az
elmúlt évtizedekben írott, felülmúlhatatlan
tisztességű elemzések egyike, Szá

raz György munkája is gyakorlatilag le-
zárult 1945-tel. Morális kötelességünk így
fogalmazni: nem tudhatjuk, a kérdés
komoly-e vagy sem. Nem állíthatja senki,
hogy a mai antiszemitizmus ilyen és ilyen
mértékű, a mindennapi tapasztalatok,
akárkiéi is legyenek, e tekintetben soha
nem relevánsak.

III.
Végső soron mi az az alapgondolat, me-
lyek azok a belátható tévedések, amelyek
Illyés művét jellemzik, s amelyeknek kö-
vetkeztében elkerülhetetlenné váltak az
arányeltolódások, a szerkezeti gyengesé-
gek? Hogyan jött létre az a történet,
amelynek formája és végkicsengése egy-
aránt, ha groteszken is, de sorstragédia ?
Mindaz, amiről ez a történet beszél, való-
ban társadalmunk legnagyobb nyilvá-
nosságát is foglalkoztató kérdés. Azonban
ahogyan a történet alakul, a fordulatok
lezajlanak, az nincsen összhangban sem
minőségében, sem hitelességében a fel-
vetett problémával. A sorstragédia for-
dulatai kínosan kimódoltak, leplezetlenül
művi jellegűek, mindezt azonban nem
Illyés drámaírói gyengeségének, esetleges
figyelmetlenségének kell betudnunk, ha-
nem a sorstragédia, a feltétlenül akart
műfaj alapvető tisztázatlanságának, fogal-
mi többértelműségeinek, ellentmondásai
következményének. Illyés sorstragédiát
írt, a darabban nyíltan el is hangzik Gábor
és Oidipusz analógiája. Bizonyos
értelemben modernet, hisz ha tragikus
végbe fúlót is, ám groteszket. Az anya

végső tette inkább kínos, inkább arány-
talanságában lehetne megrázó, mintsem
önértékének súlyánál fogva felemelő vagy
épp katartikus.

A dráma hőse az igazság nyomába ered,
Illyés szerint sorsát tárja fel. Meg-tudja az
igazságot, és ezért buknia kell, az igazság
útja egyben az áldozaté is. Alapvető a
darab címe, a sors választásáról van szó.
Ám látnunk kell, hogy a kérdés ez: milyen
igazságot keres a hős, milyen sorsot hív
ki, ha van, miben álljon tragikus vétsége?

Tudjuk, hogy a sorstragédia mélyén
szinte minden esetben jellem és sors egy-
sége, megbonthatatlansága, kikezdhe-
tetlensége áll, s ez jelenti egyben minden
individualitás alapját is. (Kinek-kinek az
ethosza a daimon, tanítja Hérakleitosz, és
ez mindenfajta dráma lehetőségének
alapja is.) Oidipusz: megölt egy idegent
(apját), házasságot kötött egy asszony-
nyal (anyjával). Az ő sorsa kikerülhetetlen
volt, és ha nem is tudta, hogy mit tesz,
mindezt megcselekedte, ölt, és át-lépte az
egyik legősibb tabu határát. Bű-ne és tette
személyében egy. Akaratlanul cselekedett,
és mindennek súlya vissza-háramlik reá.
Elégedjünk meg ennyivel: a klasszikus
sorstragédiában a vétség tett formájában
jelentkezik, a cselekvés a személy
megnyilvánulásának formája. Így van ez
akkor is, ha a cselekvés épp a titok őrzése,
mint például Kierkegaard-nál.

Illyés hőse ebben az értelemben: bűn
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telen és sorstalan is. Nem keresheti sorsa
igazságát, mert saját életében nincs mit
fellelnie. Saját élettörténete nem rejtett
előle semmit. Saját tettei nem létezőek,
nincs miért felelnie, önmaga múltjából
nincs mit rejtenie. Oidipusz tett valamit, és
ezért felelnie kell. Illyés hőse hall valamit,
és ezért felelni akar. A sorsválasztása
ebben áll. És ez a tévedés meghatározó
forrása. Illyés a zsidóság fogalmát sorsnak
tekinti. Ezzel szemben bizonyosan
állíthatjuk, hogy a zsidóság és sors a priori
soha nem azonosak, vagy ha igen, ügy az a
személyesség, az individualitás abszolút
erejű visszavonásához vezet. Akarva-
akaratlanul, de immáron jóvátehetetlenül
összekeveredett a sors, a faj és a nemzet
fogalma, és ez a tisztázatlanság az, ami
megszüli a maga eredményeit. Innen ered
az inkongruencia mondani-való és
szerkezet, téma és kivitelezés között.
Elhangzik a bűvös szó: a hős meg-hallja
magáról, hogy zsidó, és egy sors tragédia
kezdődik el. Sorstragédia ott és úgy, ahol
mindez érthetetlen. Nem a hős saját
személyes története indul el, hanem egy
ideológiai, történetfilozófiai probléma
erőszakos drámává változtatásának
vagyunk tanúi.

Ha a zsidóságot nem tekintjük sors-
fogalomnak, kényszerítő erejű, a személyt
kisajátító, individualitását elrabló,
egyszeriségét kizáró kategóriának, úgy a
tragédia, amelyet lllyés tételez - nincsen,
legalábbis ebben a formájában, ebben a
koncepcióban nem lehetséges, mert a
tragikus vétség: nem létezik. Csak a zsi-
dóság sorskénti értelmezése vezethet el
ahhoz az egyébként ironikusan is érthető
fordulathoz, amelyet Illyés hőse követ:
megtudván, hogy zsidó, azonnal Izraelbe
emigrálna. Ez a fordulat, amelyet a darab
valódi, asszimilált zsidó hőse is vissza-
utasít, mutatja a legpontosabban, hogy
maga Illyés sem volt bizonyos, milyen
jelentéssel ruházza fel hősének útját, az
igazságfeltárás végzetes kalandját. Ez a
komolyan alig vehető, már-már abszurd
fordulat végig kétértelműen lebeg, és fel-
kínálja az értelmezés egy másik lehetősé-
gét is. Mert ebben a fordulatban észre lehet
vennünk azt az igazságot, hogy milyen
durva és artikulálatlan lépésekre
kényszerül az, aki a sors és a faj fogalmát
összekeveri, miképp jár az, aki az ősök
kutatásának kérdését a legsajátabb ügyévé
teszi, mondván: „egy vagyok". E hangzatos
mondat, amellyel hősünk tettét végső
soron indokolja, ha nem is tragikus vétség,
de mindenképp durva tévedés. Viszont az
alapvető probléma az,

hogy Illyés darabja egyáltalán nem ennek
a gondolatmenetnek a nevetségességé-ről,
esetleges elutasításáról szól, hisz ha így
lenne, úgy nem beszélhetnénk sors-
tragédiáról, nem lenne mód a nemzeti
problémák teljességének felmutatására,
Másrészt valószínűleg értelmetlen is len-
ne egy militáns fajiságot képviselő zsidó
viselkedést épp a mai nap magyar szín-
padán kifigurázni. De Illyés nem is ezt
teszi.
Ő igaznak, elkerülhetetlennek, jogos-

nak, tragikusnak érzi tehát hőse útját, akit
mint reprezentatív alakot minden jóval
felruház. (A rendezői utasításban lllyés
Gábort „jellemeszménynek" te-kinti.)

Lássuk például az első felvonást: mi-ért,
milyen indokok alapján akarja hősünk
megtudni igazságát, miért elemi erejű e
szükséglete, miért nem tekinti családi
ügynek, miért van az, hogy számára a
legszemélyesebb ügye: közügy? Ugyanis
az a reális alternatíva teljesen hiányzik e
darabból, hogy mindez magánügy. Illyést
a probléma egyetemessége, a magyarság
sorskérdései foglalkoztatják, számára ez
az alternatíva kizárt. Gábor elsősorban
kijelenti, hogy „bánom is én, hogy zsidó,
nem zsidó". Kimondja,

nem e kérdés szociális vonatkozásai ér
deklik, így fogalmaz: „az akarok lenni,
ami vagyok Es ehhez a tudáshoz a
származás tudása kell, amely eszerint ab-
szolút erővel határozza meg a személyt.
(Ezt joggal csak Oidipusz mondhatja. Az,
aki ölt, anyjával hált, neki van mit
megtudnia. Illyés hőse silány dolgokat:
tudhat és tud I. meg, Zilahyra emlékez-
tető lányregényeket, rosszul használt,
túlértékelt információkat.) Mindez már
involválja Gábor következő mondatát:
„egy vagyok". Vagy-vagy tehát. Ugyan-
akkor mondja mindezt, amikor kijelenti,
„köpök arra, hogy faj". Illyés morálisan
feddhetetlen. Valóban, számára a faj lé-
nyegtelen. De az ellentmondásukból ki-
derül, hogy a tisztázatlanságok kö-
vetkezményei tévedések forrásai. „Egy
vagyok", ez a személyiség védelme, amely
egyébként a leginkább hiányzik a
darabból. A megfogható, élő személy, a
jellem, amely tettekben nyilvánul meg.
Mindez hiányzik, mert e műben nincsenek
tettek, s akaratlanul is, de e kontextusban
ezt hozza magával : vagy-vagy. Vagy
zsidó, vagy magyar tehát. Es itt érhető
tetten működésében az egész gon-
dolatmenet belső ellentmondása. Ha igaz
az, hogy 'alaki köp a fajra, akkor
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számára az igazság kérdése nem a sors és
faj azonosságában felkutatandó, számára a
kérdés nem a priori tragédiák forrása. Egy
ilyen ember lehet mérhetetlenül kíváncsi,
ám e kettő közötti különbség
mérhetetlenül, kifejezhetetlenül fontos.
Mert valóban érdeklődésre tarthat számot,
ha valaki megtudja magáról, hogy zsidó
származású, és valódinak vélt szülei csak
mostohák. De mindez nem azonos azzal,
hogy önmaga marad-e. A személyiséget
mindez még nem kezdi ki, csak abban az
esetben, ha a faj és a sors azonossága
feltétlenül uralja a szín-padot.

Illyés hőse nem kíváncsi. Nem pusztán
érdekli mindez. Látványosan összeomlik,
amit megtud magáról, az lényegét támad-
ja, és ez érthetetlen. A dráma heve, az őt
védő Fruska igazságának kétes értéke
innen ered, ez a hevület a legkevésbé sze-
mélyes, e félelem barbár. A tragédia tehát
valójában ez: a hős a fajiság és a személyi-
ség összekeverésének áldozata. Ha vala-
miben vétkes, úgy éppen abban, hogy
képtelen a személyisége megőrzésére.
Háborút indít, szélső, végső kérdést tesz
ott fel, ahol a legrosszabb esetben is csa-
ládi titkok lappangnak. A mama történe-
tének drámai vége, e halál ijesztő hitelte-
lensége is ide vezet, ez a romantikus sze-
relmi történet legfeljebb egy társalgási
dráma feszültségét bírná el, de nem ala-
pulhat mindezen egy nemzeti sorstragédiá
személyiséget kikezdő alapkérdése. Ha ezt
a hőst, Illyés színészét figyelmesen
szemügyre vesszük, be kell látnunk, hogy
ez a figura valójában igaztalanul képviseli
a példaerejű jellemeszményt.

Ez a hős a személytelenség modellje.

Honnan ered ez a zsidóságértelmezés,
miből következik mindez, miképp érthető
Illyés hősének pálfordulása? Ez a
zsidóságértelmezés (más kérdés, hogy az
ortodox zsidóság és Izrael között is
húzódik egy határ, amelyet a darab ab-
szolút nem érzékeltet, holott igencsak
lényeges) egyetlen forrásból fakadhat, egy
ugyanilyen végletes és sarkított ma-
gyarságértelmezésből. Csak az kerget-heti
magát végig egy ilyen úton, aki épp-így
kizárólagossággal élte meg a magyarságot.
Az „egy vagyok" tragikus, történelmi
tévedés. A valódi alternatíva az is-is,
amelyet a civilizáció, a tolerancia kínál.
Mindez a személyiség, az egyediség, az
individualitás visszavonásához vezet,
jóllehet a végtelenség, a nyitottság
lehetősége, az is-isben nyílik meg. De
Illyés főhőse nem Tibor, aki sajnos in

kább impresszionisztikus színekkel fel-
ruházottan képviseli ezt az álláspontot,
hanem Gábor. Vitájuk - Gábor Izraelbe
menetele - az ideológiai megalapozottságú
szerkezet legnyilvánvalóbb és sajnos a
dráma egyik legkétesebb jelenete. E vita
inkább csak formális. Tibor szerepe a
kérdések feladására korlátozódik, röviden
kudarcot is vall, „hogy férkőzzek ...
hozzád, hogy mégis megbirkózzak a te
ördögien éles, pokolian pusztító agyaddal
?". S itt minden iróniától mentesen meg
kell állnunk. Gábor e jelenet-béli logikája
pusztítónak pusztító ugyan, de nem ördögi
és enyhén szólva nem éles. „Megyek. Az
enyéim közé. Akár megnyúzottan.
Itthagyva, képetekbe dobva a bőrömet."
Mindez minden, csak nem logikus.
Kettejük párbeszéde ekkorra már a
süketeké és vakoké, ez pedig
megengedhetetlen. S a drámai vég, az
elszánt Gábor és kétségbeesett mamájának
vége, ezen a szinten, ahova Illyés ekkor
felemeli az egész történetet, majd-
hogynem tarthatatlan, szétesett.

IV.
Ádám Ottó szinte mindent elkövetett,
hogy e végletekig hevített, sarkított
drámát relatív higgadttá, arányossá tegye.
Igy elhagyta például Gábor „zsidós"
ruháját, ez a legmélyebben helyeselhető.
Ugyanakkor azonban a díszlettel a vég-
telenség, az általánosság szintjére emelte
az előadást. Ezt szolgálja a váltakozó
felhőjáték háttere, a puszta dombokat
idéző tér, amelyben a vidéki kúriákba illő
bútorok között a játék történik. Az
absztrahálás szándéka kettős eredményre
vezet. Egyrészt könnyít a szereplők já-
tékmódján, a díszlet, a tér egyértelműen
érzékelteti: amit látunk, az példázat, al-
legória, és nem egyértelműen polgári
színdarab, ahol minden dialógus a realitás
szintjéről indul el. Mindez mélyen
összhangban áll a darab nyelvével, a
Racine-ra emlékeztető veretes és higgadt,
körmondatokban fogalmazott, élőbe-
szédtől távolinak tűnő dialógusokkal.
Ugyanakkor e díszlet tovább tágítja a
darab jelentéskörét, a példázat ereje a
nemzet kérdéseit sugallja. Ezzel viszont
épp a fentiek miatt messze nem érthetünk
egyet.

Nehéz és meghatározó kérdés a darab
előadásának esetében a színészválasztás.
Sztankay István játssza Gábort, s amint a
választás, úgy a színész játékmódja
egyaránt nyilvánvalóvá teszi, hogy nem az
ideális Gábort magát látjuk, hanem egy őt

játszó színészt. Ezt a távolságtar

tást szolgálja Sztankay szöveghez mért
higgadtságával, fegyelmével, orgánumá-
val való mértéktartó bánásmódjával.
Szerepe oly végletes, hogy nem egy vo-
natkozásban hiteltelen, így ha a színész
lemond a teljes, feltétel nélküli azonosu-
lásról, az épp az előadás érdekében tör-
ténik. E távolságtartás szinte kötelező, e
szöveget distancia nélkül elmondani szin-
te lehetetlen, pontosabban hatása enyhén
szólva kétes. Mensáros László és Tolnay
Klári játsszák Gábor szüleit, s e két mes-
terszínész mindent elkövet, hogy hitelessé
és elfogadhatóvá tegyék a figurákat.
Mensáros introvertált fegyelme mély
megértésről, figyelemről, aggódásról ta-
núskodik, e visszahúzódásában is jelen
levő alakot a maga idealitásában a lehe-
tőségekhez képest élővé teszi. Más kérdés,
hogy ahol a szöveg teatralitása erősebb
lesz, ott ő sem segíthet, a figura hi-
telessége nem egy ponton lehetetlenné
válik. Tolnay Klárinak túl kellett juttatnia
a mama alakját a Zilahyra emlékez-tető
könnyes, inkább kínos történeten, és e
sorsot a tragédia részévé kellett tennie.
Halála tragikumát kellett igazolnia, és
ehhez kellett felemelnie minden mondata
jelentésének értékét. Tolnay Klári igazán
nagy színésznő, minden, amit tesz,
tökéletes. Szolgálja ezt a darabot, teljes
tudásával, s ez az este talán legkie-
melkedőbb alakításához vezet. Lehető-
ségeihez mérten kiváló volt Koltai János
Tiborja is. E. jócskán vázlatosan megírt
figurát maximális személyességgel ru-
házta fel, túllépett a szerepén, valóban a
barátot játszotta el, s nem elégedett meg a
tragikus sorsú, asszimiláltságát meg-
szenvedett zsidó színpadra állításával. A
személyesség hangsúlyozása feltétlenül jó
választása volt. Fruska és Kati, Piros
Ildikó és Bencze Ilona alakítása a fentiek-
nél halványabban sikerült. Piros Ildikó
nem sok árnyaltságot, realitást tudott vinni
e férfiért aggódó, hozzá minden-áron
ragaszkodó leány szövegébe, Bencze
Ilona pedig sajnos kifejezetten modo-
rosan, külsődlegesen és túl egyszerűen
játszotta el a disszidens nagyvonalúságát,
idegenségét, vonzó-taszító elevenségét. A
döntő jelentőségű rendezői koncepciót
feltétlenül jól szolgáló díszletet Götz Béla
tervezte.
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