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Stephanie: Pécsi Ildikó

Hat jelenet, hat beszélgetés a pszichiá-
terrel, hat lélekelemző szópárbaj -- ez Tom
Kempinski Magányos due t t című drámájának
színtere, helyzete. Duett, amelyet ketten
játszanak, mégis egy-mástól függetlenül,
magányosan. Az orvos, a pszichiáter - a
hallgató, a kérdező, a beszélgetés
akaratlagos, olykor mégis látszólag
akaratán kívüli irányít ó j a . Miközben
kívülállóként, idegen-ként higgadtan
vezeti a beszélgetéseket, miközben
látszólag fölényesen veszi tudomásul a
vallomásokat, szemléli a másik vívódását,
maga is a magányos. Harca éppoly
belülről fakadó, mi-ként a másiké, a
kezelté. Küzdelme épp-úgy nem tét
nélküli, mint partneréé.

Az asszony, a kezelt, a tehetséges he-
gedűművész tudja már, hogy betegsége
miatt végérvényesen le kell számolnia
hivatásával, szembe kell néznie egy bénult
ember jövőjével. S ha mindezt tudja,
józanul kellene szemlélnie sorsát. S ha
képes rá, vállalnia kell egy új,
tehetetlenségre kényszerítő életet.
Választása csupán annyi: vállal-j a - e a
tolószékhez kötöttséget, de még-is az
életet, vagy önkézzel okozott halálba
menekül.

Bár Tom Kempinski kétszereplős
színjátéka nem kerüli a tragédia, az ér-
zelgősség sokszor hatásvadász eszközeit,
pszichológiai érzéke, ismerete elegendő
arra, hogy az egyéni drámát egy színészi
játékra jó alkalmat teremtő színpadi
figurává formálja, s így a pszichológiai
játék, ha nem is fontos színpadi alkotássá,
de jó szereplehetőséggé emelődjék.

A Radnóti Miklós Színpadon Stephanie
Abrahamst Pécsi Ildikó játssza, lélektani
teljességgel, józanul megfon-tolt,
önismeretében megingó, fölvillanyozott és
letört, szerepjátszó és őszin-te pillanatait
váltón. Stephanie, az írói jellemzés szerint
egykor lázadásra kény-szerült, hogy
megvalósítsa muzsikusi ál-mait. Ez a
lázadás, ez az ellenállás az apai akarattal
szemben, tette szókimondóvá, gyakran
erőszakossá, szellemesen szarkasztikussá,
keserűvé és érezhetően-láthatóan
magabiztossá. Tudja, mennyit

ér a művészete, és tudja azt is, hogy most
el kell búcsúznia pályájától és szép
álmaitól. Ez a felismerés pattanásig fe-
szíti, a látszólag nyugodt felszín mögött a
természetes kétségbeesés foglya. Á szí-
nésznő tolószékén gördül be a szín-padra,
a pszichiáter rendelőjébe; mosolyog, de
tekintete némi riadtsággal pásztázza
végig a szobát. S még tréfálni is van
kedve: azt kérdi, hogy a „vallató-szék"

alatt reménytelen esetekben, meg-nyílik-e
a csapóajtó. De érezzük, mind-ez csak
játék, amellyel belső izgalmát leplezi.

Amint beszélgetni kezdenek, az orvos
kérdéseire hideg, fensőséges, szinte
elutasítóan zárkózott válaszok érkeznek.
Aztán - amint betegségéről beszél - egyre
több a feltárulkozó felelet. Majd egy
hirtelen elhatározással, mintha orvosi
esettanulmányt akarna ábrázolni,
bemutatja a kór mikéntjét: izgatottan fel-
áll, sarkon fordul, a kezeit mozgatja, s
egyszerre csak mintha kicsúszna alóla a
bal lába, elesik. Ám e perctől kezdve
mintha nagyobb lenne az elszánás az
őszinteségre, az együttműködésre.

Beszél a csüggedésről, a tehetetlenség-
ről. Aztán csönd lesz. Az orvos maga elé
néz, az asszony szinte türelmetlenül vár az
új kérdésre. De rá kell döbbennie, hogy a
pszichiáter nem kérdez, a folytatást reméli.
A zavart csöndet ismét Stephanie szavai
bontják meg. Meg-értette, az orvos
bizonytalanságot akar kelteni benne, hogy
őszinte vallomásra késztesse. Ettől újra
fölényesebbé válik, de az érzések, a
gondolatok áradni kezdenek. S amikor a
kezelés, a beszélgetés után távozni készül,
még vet egy pillantást, egy dicsérő szót az
orvos zenei berendezésére. Látszik,
fölrémlik benne saját hivatása.

A második kezelésre Stephanie mint-ha
megváltozott volna. Harsány, jókedvű,
földobott. Gondolkodás nélkül sorolja
ügybuzgó tennivalóit. Lelkesen,

nagy igyekezettel magyaráz. De Pécsi
Ildikó hanghordozása éreztetni képes,
hogy ez a túlzott igyekezet takar vala-mit.
Aztán amikor a pszichiáter végre
megszakítja a szóáradatot, mintha lefor-
rázta volna az asszonyt. Arcán először
döbbenet, majd düh fejeződik ki. Még a
térdét is egymáshoz veri haragjában. Vé-
gül rosszkedvű hallgatásba burkolózik.
Utóbb, amikor megnyugodni látszik,
szívesen beszél a hangszeréről. De már
tudja, az orvos gyakorlott fürkésző te-
kintetét, ismereteit nem lehet megzavarni,
tévutakra vinni. Ám amint e g y - e g y
közbevetett kérdés kibillenti nyugalmából,
újra a dühkitöréshez folyamodik. Csak a
zene, a zenéről folytatott beszélgetés
nyugtatja meg. Arca átszellemül, ahogy a
férjével való első találkozásról beszél,
ahogy fölidézi az első közös Beethoven-
játékot. Gyorsan csap át az iróniába, ahogy
e kapcsolat változásáról szól. S ez a
sokszínű, változásokra való készség a
színésznő játékának fő mozgatórugója.

Stephanie azonban még mindig nem
hajlandó legbensőbb érzését kimondani, és
így a lelki feszültség, amely ki-kiraj-
zolódik az arcra, megjelenik a gesztu-
sokban is. Aztán végső erőfeszítéssel
talpra áll, hogy az ajtóhoz siessen. A nagy
kitörés az orvos igazságától való félel-
metes menekülés pillanata.

Á következő alkalom már az őszinte-
séget, a mélységet hozza. Pécsi Ildikó úgy
fakad sírva Stephanie monológja alatt,
könnyei annyira belülről jönnek, olyan
fájdalmasan tiszták, hogy bennük van az
oldódó görcs, a szorongás. El-elcsukló
hangon vall, s ezúttal szavai őszinték,
semmi sincs már bennük a tettetésből. A
kétségbeesés, a tehetetlenség eluralkodik
rajta.

Agresszív és vad is tud lenni, amikor azt
akarja mutatni, gyűrötten, összetörten,
nemcsak bensőjében, hanem külsejében is
megváltozottan, hogy már nem érdekli
semmi. Sem a kezelés, sem az orvos, sem a
zene. Az orvost szapulja - gorombán,
sértetten és megalázón.

S amikor a doktor hangja, modora,
stílusa is erőszakosabbá válik, az asszony
rácsodálkozik: így is lehet?

Az utolsó kezelésre újra az az elegáns
asszony érkezik, kissé zavartan, feszülten,
aki az első alkalommal volt. Búcsúzni jött,
bár tudja, a harc nem ért véget. Pécsi Ildikó
olyan tisztán, annyi belső lobogással játssza
el ezt az utolsó jelenetet, hogy éreztetni
képes az élet igazságát.


