
arcok és maszkok

sikollyal a pezsgőspoharat, ahogy a lábát
rakná a fotelra, de meggondolja közben,
az a fülledt erotika két ízléses példája. A
három testvér közül Szirtes Ági mintha
kalodába lenne zárva az esküvői ruhával,
Vajdai Vilmos fejlődésben visszamaradt
Karija tökéletes, ahogy idétlen, de kicsit
többet disznólkodik, mint kéne. Csonka
Ibolya a legnehezebbet kapta: gyereket
kell játszani. Attól jó a sértett duzzogása,
hogy nem affektál, nem gügyög. Amilyen
szigorúan néz a felnőttekre, attól meg is
javulhatnának. Benedek Miklós
házibarátja nem élvezetből jár ide, inkább
bosszúból, Gelley Kornél egoista patikusa
csöndességében is a legundorítóbb
köztük, ami nagy szó, Ujlaki Dénes a
koporsógyáros, aki nem bírja a többiek
szagát, pedig ő hullamosó volt, képzel-
hetni, az oszlás hogy bűzlik, ha ennyire
csavarja az orrát, Mádi Szabó Gábor vén-
séges kujonja végigtámolyogja az egész
esküvőt, esettségében is ellenállhatatlan.
Udvaros Dorottya patikusnéja férfi nélkül
él, azt jól mutatja, s azt is, ahogy a kanok
közeledését mégis elutasítja, mert él még
a férje, nem akar meghalni. Máté
Gábornak eleinte csak idealista szelleme
van jelen, alig avatkozik be, a kínosan
unalmas „társasjátékban" monoton és
hangos, nem ő tehet róla, nincs az kitalálva,
a végén újra elegánsan száll ki a
„buliból".

Kis túlzással szólva, a színészek a „kö-
rülmények" ellenére csinálnak jó előadást,
rossz rágondolni, mi lett volna, ha Strnisko
nem itt rendez Canettit. Sose tudnánk
meg, hogy ebben a házban halottak élnek.
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METZ KATALIN

Balladák mezsgyéjén

Tarján Györgyi a Dupla vagy semmiben

A szerelem védtelen. Mert kiszolgáltat,
lefegyverez, sebezhetővé tesz. Ám ha lé-
tét veszély fenyegeti - erőt ad. Balladák
hősei élik drámájukat példázattá ma-
gasztosulva. Így az irodalom. Színpadon
„élni" a jelképessé növesztett szerelmet -
kockázatos. A pátosz, a negéd, a melo-
dráma veszélye kísérti az óvatlan közelítőt.

A bevallottan fausti vétetésű Illyés-
dráma, a Dupla vagy semmi Eszterének
sorsát, mondhatni, a „végzet bábjátéka"
irányítja. Tarján Györgyi, a szerep bukta-
tóin átlendülve, ritka mértéktartással és
összpontosítással kerüli el a hamisan „ha-
tásos" gesztushasználatot, a hanghordo-
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zás emelkedettségét. Balladai ihletésű
alakítása puritán póztalanságban fogant.
Fiatalasszonya védtelen, de elszánt, tisz-
ta és sebezhető. Hiába szurkol érte életre
keltője, a darabbeli abszurd bábjátékos, a
környezet határtalan elvetemültsége
pusztulására tör. A színésznő, néhány
sommás taglejtéssel, markáns, titkokat
sejtető szobrot mintáz a szerelembe esett
ifjú özvegy szerepéből. Szűkszavú,
drámai kompozíciója a magyar népballa-
dák atmoszféráját sugallja. A puritán
játékban fogant érzelmi tisztaságot. A
fölös mozdulattól mentes drámai erőt. A
magasra vetett fő jogos méltóságát, az
egyszerű parasztlány fojtott feszültségtől
izzó, dacos indulatát - amint kiegye-
nesedik roskadt tartásából, amint hosz-
szas csönd után megszólal. Sosem „hatá-
sosan", sosem „szívbe markoló" modor-
ban. Inkább karcosan, konokul, szemér-
mesen. A párjára lelt, párját nem remélt
lélek mindent lebíró sorsvállalásával.
Derékra szabott, fekete ünneplőjét, akár
sorsának baljós jeleit - egyszerű méltó-
sággal viseli. Élektra, Antigoné lelki
szilárdságát, tragikus fenségét sugallja.
Hétköznapi hősnőjét a jelképek szférá-
jába emeli. Holott a szerep szerényebb
„ábrázatot" kínál. A művésznő s a ren-
dező, Szabó József érdeme, hogy a szö-
veg költőiségének mélyvizeibe merülve,
balladai-drámai erővel tölti föl a meg-
hurcolt lány ismert szerepkörét. Mert a
darab, s a veszprémi előadás, nem pusz-
tán erről szól. A költői gondolatok, el-
vont konklúziók színszerű megérzékíté-
sével viaskodva, Illyés - mint annyi más
elődje - a lét célját és értelmét fürkészi.
A bábjátékos „instrukciókkal" félbesza-
kított, meglehetősen naiv története -
melynek során egy önző érdekeket ütköz-
tető világ kel életre és hozza létre érzel-
meket tipró mechanizmusát - a történet,
mondom, a dramaturgiailag nem mindig
indokolt keretjáték meg a rendezés szür-
realista átfedései révén rugaszkodik el a
színpadi realizmustól (lásd a finálé látvá-
nyos, szuggesztív erdei koreográfiáját). S
ha a szerepformálások népies karakterje-
gyeinek s az egész mű látomásos voltának
egymással feleselő interferenciáját nem
érezzük is végig összhangban, a női
főszereplő „szoborszép" egyénisége a
tisztaság intenzív élményével ajándéko-
zott meg. Tarján Györgyi visszafogott,
tartalmas játéka a szerelem mesés burko-
latban rejlő, modern tartalékait fedte föl.


