
arcok és maszkok

okosan gazdálkodó, modern gondolko-
dású Henriette-et farag. De inkább dina-
mikus mozgásával, semmint a szavaival
aratja le a babérokat. Hirtling István
meg-győzően inog a gyengébb nem
között, és néhány mából ellesett, jól
eltalált pillanattal ragadja meg Klitander
minden szépelgéstől mentes érzéseit.

A Trissotint alakító Fülöp Zsigmond-
nak a küllemét és az ehhez társított moz-
gássort sikerül eltalálnia. Kicsit félrebic-
centett fejével, zsebre dugott kezével jól
hozza a művészieskedő allűröket. Sze-
repfelállásából azonban hiányoznak azok
a fokozatok, ahogyan az öntömjénezés-
től, hiúságának megtépázásán keresztül
eljut a lelepleződésig. A családból való
kílépőjé pedig teljesen erőtlen, szinte
észrevétlen, pedig ekkor is tovább erősít-
hetné Trissotin pózait.

Jobban társítja Kertész Péter Vadius
külcsínjéhez a belső gyengeségeket. Bam-
ba tekintet, lassan mozgó agy, kimért,
raccsoló beszéd kerül a kopottas külső
mellé. Tudós nyugalmát csak a hiúsága
ellen intézett támadás zavarja meg. Kipi-
rult arccal, felbőszült szavakkal, széles
gesztusokkal, életművét szerteszét do-
bálva vesz részt a „tudósvitában", érzé-
keltetve a nagy tudós esendőségét.

Az álságokat leleplezők közül a Chry-
sale öccsét játszó Horkai János nem talál
színeket számtalan jótéteményéhez. A
szakácsnét, Marit alakító Pregitzer Fru-
zsina jól aknázza ki a „mucsaizmusban"
rejlő lehetőségeket. Cserfes nyíltsággal
perlekedik az elbutító tudományokkal,
józan paraszti ésszel oldja meg a Chry-
sale számára oly aggasztó helyzetet.
Lefegyverző kritikájával szemben a tu-
dós nők nem találnak ellenszerre.

Mert Moliére bíráló hangja ebben az
átöltöztetett és átköltöztetett előadásban
is ott lapul. Könnyeden, szellemesen,
mindvégig figyelmet magára vonóan.
Amúgy moliére-esen.

RÓNA KATALIN

Színészek - szerepek

A magány tragikuma
Pavel: Tóth József

Magányosok - akárha ezt a címet is visel-
hetné Gorkij drámája, a Vássza Zselez-
nova elődjeként született Örökösök. Hisz
hőseit éppúgy jellemzi a már-már elvisel-
hetetlen magány és boldogtalanság, mint
az örökségre való szüntelen várakozás
kényszere. Az örökség utáni sóvár vágy,
amely nem egyéb, mint a szabadság, a
kiszabadulás lehetőségének egyetlen,
hajszálvékony mentőkötele. Mert mi más
segíthetne kiszabadulni a vasasszony
szorításából, mint a pénz, amellyel új
életet, egyáltalán: életet lehet kezdeni
másutt, más vidéken, az óhajtott
városban.

Az örökségért viseli el boldogtalan,
lehetetlen sorsát a két fiú, a felesége irá-
nyította alkoholista Szemjon és a fele-
sége szeretete-szerelme iránt vágyakozó,
örökké megcsalt Pavel, éppúgy, mint a
messziről érkezett nővér, Anna is. A leg-
szerencsétlenebb e megnyomorított csa-
ládban a külsőleg is nyomorék Pavel.
Ahogy Tóth József Pavelként föltűnik a
színen, ahogy csöndben meghúzódva áll,
figyel, hogy aztán váratlanul, szinte a
semmiből teremjen elő, abban már ott él
mindannyiuk feszültsége. A leskelődés,
a titkolózás, az elfojtott vágyak és a
takargatott szenvedélyek. Ahogy
fölcsattan és aztán szűkölve adja meg
magát, ahogy ördögi gonoszsággal
támad, hogy aztán szánalmasan
érzékeltesse magányát és szeretetvágyát,
abban nagyon pontosan egyszerre jelenik
meg az érzelmi meg-nyomorítottság és a
tiszta, egészséges emberi kapcsolatok
iránti vágy. Mindaz, ami sohasem adatott
meg számára, mert nyomoréknak
született. S mert épp ebbe a családba
született.

Tóth József a jellem- és lélekábrázolás
tökéletes biztonságával ábrázolja Pavel
figurájának külső és belső vonásait. Meg-
mutatja a fiú testi nyomorékságát is, de
úgy viseli púpját, olyan szívszorító ter-
mészetességgel, hogy az egy pillanatig
sem válik merő formalizmussá. Viseli,
mint a lélek nyomorát, a szellem terhelt-
ségét. Néma tekintete, tiszta pillanatai,
csöndjei éppúgy megrendítőek, miként
félelmetesek kirobbanásai, fékevesztett,
szenvedélyes fölcsattanásai. A lélek és a
szellem pillanatnyi rezdüléseit, állapotát

igen tisztán érzékelteti, a hangulati váltá-
sai a mélységet jelzik, így teljesítve ki
Pavel-alakítását.

A „delejes erő" asszonya
Clodia: Udvaros Dorottya

Az éles fényben gyors léptű, siető nő.
Asszony? Fiatal lány? Ókori dáma vagy
mai, élete értelmét kereső nő? Arca fá-
radt és unott, tekintete leplezetlenül
izgatott. Útja sietős lehet, terve kész.
Fölényes és elszánt. Valami szokatlan,
„delejes erő" veszi körül. Es ez az erő
nemcsak a furcsa, már-már kibogozha-
tatlan kapcsolatrendszerekből árad, sok-
kal inkább magából az asszonyból. Mert
Clodia igazán asszony, női mivoltának
legszebb és legcsúfabb vonásaival ékítve.
Kiismerhetetlen és gátlástalan, szenve-
délyes és szereleméhes, szabadság iránt
vágyakozó és magát minduntalan lekötő,
büszke és céltudatos, érzelmeiben magá-
val ragadó és elsöprő, elvágyódó és meg-
nyugvást remélő.

Udvaros Dorottya Clodiája Füst Mi-
lán: Catullus című drámájában az asszonyi
szenvedély és az izgató nőiesség ritka
példáját adja. Ahogy megérkezik a kocs-
ma szennyébe, ahogy összecsap anyósá-
val, ahogy távozásra készen izgatottan
csomagol, ahogy a magányérzést Metel-
lus fejéhez vágja, ahogy kiszolgáltatot-
tan, rémülten menekül a fojtogatás elől,
ahogy gonoszul odadobja férjét, ahogy
démonikusan várja a férfi pusztulását, s
ahogy végül megérti, mi sem változott
életében, a gyűlölet és szeretet „szerte-
szakító kínjában" a boldogság elérhetet-
len. Clodia a maga kis érzelmeivel és
nagy szenvedélyeivel, rebbenő tekinte-
tével, simulékonyságával Udvaros Do-
rottya megformálásában a női lélek tel-
jességét mutatja. Udvaros Clodiája magá-
val ragadóan nőies, és az asszonylét kivé-
telesen gazdag ábrázolásával, az intenzív
színészi jelenléttel teszi igazzá és hite-
lessé a reménytelenség drámájának női
alakját.

Szalonvígjátékban
A férj és Cecile:
Kozák András és Takács Katalin

A megjelent kritikák birtokában már-már
úgy tetszik, védelemre szorulnak. Hogy
tán csak valamit fölcsillantanak,
ismételgetnek színészetük korábbi szí-
neiből, fényeiből? Hogy lehetne más-
ként, bravúrosabban, színesebben, izgal-
masabban is. Ellenvéleményem van: ők
ketten úgy játsszák Herczeg Ferenc da-
rabocskájának szerepeit, ahogy azt ma



lehet, ha kell. Mert a Kék róka szórakoz-
tató gépezetecskéje - ne tekintsük más-
nak, mint ami - igencsak működik, ha
életre keltik, s működés közben ráadásul
szórakoztat is. Kár ezt letagadni. Mint
ahogy azt sem kell: nem tőle várjuk a
színház „megmentését", üdvözítő útját.

De azért valami fontosat mégis adott
ez az este: megmutatta, mi történhet egy
színésszel, ha kikerül megszokott, túlsá-
gosan is elkényelmesedett, elkényelme

sítő helyzetéből. Ha valami arra készteti,
megmutassa, birtokában van még színész-
lényének, színészi eszközeinek. Igen. Ko-
zák Andrásra gondolok. A színészre, aki
tán két évtizede a legnagyobb remények-
kel indult. Színház és film egyaránt szá-
mított rá. S a szerepek sodrában - kü-
lönösen ami a színházat illeti - egyre
inkább azt kellett észrevennünk, fárad,
szűkül. Mintha már nemis tenne különb-
séget szerep és szerep között, elmaradt

Tóth József az Őrökösök szolnoki előadásában

színészetéből a játék szenvedélye és hite.
Mindent megoldott, többé-kevésbé emi-
nens módon - színháza igénye szerint -,
csak épp az a többlet hiányzott alakításai-
ból, ami igazán kiemelte volna a többi
közül. Illetve: egyre ritkábban volt al-
kalma kivételes színházi pillanatok létre-
hozására. Es tegyünk itt egy kis kitérőt.
Azt írtam: színháza igénye szerint. Mit is
jelent ez a mondat? A Thália Színház
általános színésznevelési, színjátékszer-
vezési gyakorlatáról beszélek. Arról az
illusztratív színjátszásról, amely lassan
leszoktatta még legtehetségesebb színé-
szeit is az igazi emberábrázolásról, a
mélységek, a belső mozgatórugók föl-
tárásáról, és megelégszik a színjátszás
külsőségeivel, általában a formális képi
ábrázolással.

Az elegendőnek vélt színpadi illuszt-
ráció bűvköréből nem került ki Kozák
András sem, s már-már az ő színészetét
is úgy fogtuk föl, mint amellyel nem
nagyon érdemes foglalkozni, hisz a szí-
nész látszólag nem kívánt szabadulni a
ráerőltetett, némileg tán önként vállalt
formáktól. Szinte végszóként érkezett a
vendégjáték a Radnóti Színpadon. Mint-
egy igazolva, ha a színész akar, meg tud
válni a rámerevedett sablonoktól.

Kozák András a férjet játssza a Kék
rókában. Játssza - csupa nagybetűvel,
mert ez jelenlétének lényege. Örömmel
láthattuk, hogy fölszabadultan él koráb-
ban alig ismert humora és iróniája, hogy
jól tudja a stílusjáték fortélyait is. Meg-
mutatja a természettudományok
professzorának szórakozottságát, belső
derűjét, azt a lazaságot és szelíd
nyugalmat,

Udvaros Dorottya mint Clodia a Catullusban (Iklády László felv.)



amellyel hagyja, hogy csak játsszanak vele
a nők. Képes arra, hogy úgy teremtsen
meg egy régmúlt figurát, hogy könnyed
bájjal mai férfiarcát is mutassa.

Nagyszerű párosa Takács Katalin Ce-
cile-jével, aki nemcsak korábbi csillogó
szerepépítéseit ismétli, nem azok fényé-
ben tetszeleg, hanem úgy hozza az
asszonyi bűvös-bájosságot, az ösztönök
boszorkányos játékát, az okos fölényt,
megfűszerezve csipetnyi iróniával, hogy
azzal a szalonjáték mintáját példázza. Az
élő asszonysors ábrázolása Takács Kata-
lin igazi világa - láttuk ezt már nemegy-
szer. S ennek adja karakteres képét a
könnyű kis komédiában is. Jó lenne látni,
hogy színháza vagy akár más színház is
gondolkodik színészetében. A
színésznőben, aki nagy asszonysorsok,
komoly életutak és pillanatok
megformálására alkalmas.

A fiatalság hite
Andrea Sarti: Szirtes Gábor

A gyermek ül és figyel. Tekintetét alig
tudja levenni mesteréről, amint az ok-tatja
őt. A Földről beszél, és a Napról, a
csodálatos fénylő korongról. Galilei egy
almát tart kezében, és úgy magyaráz
egyre izgatottabban, egyre átszellemül-
tebben. A fiú figyeli, érti is meg nem is,
hiszi is meg nemis, amire a tudós oktatja.
De bűvkörébe kerül, az bizonyos. Andrea
Sarti, a háziasszony fia ő, aki gyermek-
ként ismeri meg Galileit, s aki mellette nő
föl, aki tudásának követője, tanainak
hirdetője-őrzője lesz élete során.

Amikor újra föltűnik a színen, a mis-
kolci Nemzeti Színház előadásában, a
gyermekszereplőt már fölváltja a fiatal-
emberré cseperedett Andrea, hogy az-után
férfivá érve maga mondja ki a végső
szentenciát imádott, tisztelt és megvetett
mestere, Galilei életére.

A fölnőtt Andrea Sartit Szirtes Gábor
formázza. Mesterét követve Sarti végig-
járja az ismeretek útját, végigkíséri Gali-
leit alkotó életén, küzdelmein. Szirtes Gá-
bor Andrea Sartija hű követője Galileinek.
Csendes, elhivatott, figyelő, tágra nyílt
tekintetű tanítvány. Lelkes ifjú, aki tüzelné
is Galileit, de tán óvná is. Félti a
vergődéstől, de biztatná, hogy álljon ki
tanaiért.

Az előadás egyik legpontosabb jele-
nete, amint a tanítványok és Galilei lánya
várja az inkvizíció ítéletével hazatérő
tudóst. A lány imádkozik, hogy apja vál-
jon meg tanaitól, a tanítványok remélik,
hogy Galilei nem lesz a tudás árulója. De
amint fölzúgnak a harangok, már vala-
mennyien tudják: Galilei visszavonta el-
méletét. S amint a megtört, az inkvizíció

vallatásától és saját szégyenének súlyától
összeroppant Gelilei megérkezik, Sarti
szinte magának, de mesterének is zokog-
va vágja oda: „Szerencsétlen ország az,
melynek nincsenek hősei." Szirtes Gábor
úgy löki ki magából a szavakat, olyan
fájdalmas erővel, mint aki tudja, az igaz-
ság pillanata odaveszett. Annyi szomo-
rúság, annyi sóvárgás, a hitvesztés tragé-
diája van ebben a jelenetben, hogy azzal
Szirtes megteremti Sarti alakjának igazi
arcát. A fiatalság hite, bizalma és lendü-
lete veszett oda egyszeriben - így érzi
Sarti, így mutatja Szirtes Gábor. Nincs
tovább útja az ő nemzedékének sem, ha
mestere, vezetője imigyen önmaga és a
tudás árulója lehetett.

Andrea Sarti még egyszer visszatér.
Az öreg, szeme világát vesztett Galileit
keresi föl. Hidegen, kimérten, mint aki
még mindig nem tud szabadulni annak a
percnek az emlékétől, amikor az „áruló"
Galileit legutóbb látta. De ennek a Sarti-
nak - és Szirtes Gábor ezt is nagyon tisz-
tán ábrázolja - közben már többet kellett

tudnia a világról, az életről, már neki is
csak álmai és emlékei lehetnek. Ám még
őt is „lángba tudja borítani" a fölismerés,
Galilei befejezte életművét, megírta a
Discorsit, matematikai érveléseit és bizo-
nyításait. Szirtes a találkozásoknak ebben
az utolsó jelenetében azt is megmutatja,
hogyan kell meglátnia a fiatalembernek,
hogy nem a szavak, a tevékeny élet szá-
mít. Mert mit jelent a tudós „árulása" a
műhöz képest! Szirtes azt is eljátssza,
Galileinek még talán volt választása, de
mivé lett az ő nemzedékének akarása,
mit tudnak ők fölmutatni.

Andrea Sartinak már csak egyetlen
föladata van: kicsempészni a művet Hol-
landiába. Kezet sem foghat utoljára mes-
terével, mert Galilei ebben az előadás-
ban éppúgy elhárítja azt, mint a már-már
áradó, megértő dicshimnuszt. Szirtes
Gábor Sartija a „dicső" utókor embere,
ebben a színészi megfogalmazásban méltó
és az emberi-művészi teljesség igényével
és sikerével megformált partnere Blaskó
Péter nagyívű Galilei-alakításának.

Kozák András (Pál) és Takács Katalin (Cecil) a Kék rókában (MTI-fotó)

Szirtes Gábor mint Andrea Sarti a miskolci Galilei életében (a címszereplő Blaskó Péterrel)
(MTI-fotó - Ilovszky Béla)


