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Billy Bibbit: Kern András

„N-n-nem én vagyok a főgyagyás, bár azt
is mondhatnám, ho-hogy majdnem én
vagyok" - ezzel a néhány nehezen,
dadogva kilökött szóval indítja Billy
Bibbit figuráját az író, s valójában ezek
azok a szavak, amelyekkel Kern András
igaz emberi figurát teremt a színpadon.
Erre a mondatra kell figyelnünk, s erre a
gondolatra épül Billy Bibbit minden
cselekedete.

Az elmegyógyintézet furcsa ápoltjai
között Billy Bibbit látszólag a legfiatalabb.
Naiv, szorongó arccal figyel, s nagy ritkán
dadogva kiejtett mondataiban mindig ott
rejtőzik a szorítás, a félelem a világtól.
Billy Bibbit anyja zsarnoki szorításából
nem tud szabadulni, ahogy fájdalmasan
meséli: „az anyám miatt történt - mikor
csak meglátogat, utána mindig szörnyen
érzem magam" - magyarázza, s közben a
színész gesztusaival bekötött csuklójára
vonja pillantásunkat. Igen, még a történet
kezdete előtt kísérelt meg öngyilkosságot
a komplexus szorításában vegetáló
fiatalember. Kern úgy hívja föl erre,
szavak nélkül, mozdulatokkal a
figyelmünket, mintha rögtön azt is
hozzátenné: Billy legnagyobb baja, hogy
nem akar csalódást okozni, s épp ezért
vegyük tudomásul, de tegyünk úgy,
mintha nem látnánk ezt az újabb sikertelen
kísérletet. Hisz Billy nem válhat felnőtté.,
mert anyja nem engedi, de nem is dönthet
sorsa, élete vagy halála fölött sem
szabadon, hisz egyike ő a mesterségesen
létrehozott engedelmeseknek, ön-
állótlanoknak. Mindezt a színész nagy-
szerűen kialakított mozgásokkal, gesz-
tusokkal, pillantásokkal fogalmazza meg.
Különösen dadogására kell figyelnünk.
Nehéz színészi feladat a színpadi dadogás.
S Kern még ebben is teljes, úgy tud
dadogni, hogy valójában csak egy-egy szót
mond ki nehézkesen, mégis úgy érezzük -
ebben rejlik színészi fölénye -, mintha
mindet dadogva ejtené, s el tudja hitetni a
fiú kínos-feszélyező beszédhibáját.

Kern Billy Bibbitje egyike az ápoltak-
nak; ha kell, szinte föloldódik az együt-
tesben. Jelen van, együtt él, együtt ját-szik,
de nem akar kiemelkedni. Aztán, ha

övé a szó, övé a történet, maris az előtér-
ben van. A Ratched nővér vezette gyű-
lésen, ahol az ápoltak tovább kínozzák
egymást, ahol nem kímélik egymás érzel-
meit, ő sem tétovázik. Hangjában saját
sértettsége bujkál, amint kimondja: „F-f-
fogadjunk, hogy fél az asszonytól." Har-
dinghoz vágja a szót, de magáról beszél.
Kern úgy tudja kimondani a kíméletlen
szavakat, hogy abban valóban benne van
Billy szánalmas életének minden iszo-
nyata, minden félelme, minden megaláz-
tatása.

Ám Ratched nővér őt sem kíméli, s
legközelebb a kérdés neki szól: vissza tud
emlékezni rá, hogy mikor kezdett el
dadogni? Kern tekintete megtörik, maga
elé mered, aztán dermedten pró-

bálja a betűket egymás mellé illesztve,
lassan, végtelen keserűséggel kimondani:
„Már az első szót is dadogtam. Azt, hogy
m-m-mama." S ahogy ezt mondja, egy
meggyötört, emberi tartásától megfosztott
lény egész életének tragédiája sejlik föl.

S amikor McMurphyt barátnője meg-
látogatja, Billy elbűvölve figyeli-követi a
lányt. Kern szótlanul éli itt Billy vágyait,
lelkének rezdüléseit. Aztán az őrült
éjszakán, amikor társai esküvőt rendeznek
számára, hogy egyetlen éjszakára
összeboronálják a lánnyal, a boldogság
árad szét vonásain. Kern a lehetőséget
játssza el, az emberi teljesség fölcsillanó
lehetőségét.

Ám a mámoros éjszakát újra a valóság

Kern András (Billy Bibbit) és Koncz Gábor (McMurphy) a Kakukkfészekben
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nül a háttérben maradni, hogy mindun-
talan érezzük jelenlétét. Nem szemlélődő
narrátor, több annál. S épp azt tudja, ami a
legfontosabb: a színpadi csöndet. A
szavak nélküli színpadi létet, s közben
végigélni a történetet, megélni Bromden
metamorfózisát.

McMurphy érkezésekor, ahogy Brom-
den-Bujtor rápillant, tekintetében benne
van a csodálkozással vegyes érdeklődés,
mint aki megérezte, most valami történ-
ni fog, végre történnie kell valaminek.
Ránéz az előtte álló McMurphyre, majd
lassan, tétován fölemeli a kezét derék-
magasságig. S ebben a mozdulatban ben-
ne feszül a várakozás - íme, eljött valaki,
aki őt ki tudta mozdítani megfoghatatlan
szemlélődéséből. Ettől a perctől kezdődik
Bromden átalakulása. Még mindig figyel,
nem tesz semmit, csak tekintete villan
talán élesebben. S amikor McMurphy
megpróbálja fölemelni a műszert,
Bromden a háttérben szinte együtt moz-
dul vele, mint aki testének minden moz-
dulatával együtt van, mint aki így próbál
segíteni. Ám ezek még csak alig észreve-
hető gesztusok, de amint McMurphy
szavazást indítványoz, Bromden végre
kilendül nyugalmából. A „most mutassuk
meg, hogy emberek vagyunk-e vagy
majmok" szavaira, a rámeredő döbbent
pillantások kereszttüzében Bromden
megemeli a kezét. Szavaz. Bujtor nehéz-
kesen indítja Bromden mozdulatát, mint-
ha óriási erőfeszítésébe kerülne a Főnök-
nek - a színész itt újra némán, egyetlen
karmozdulattal tudja eljátszani az emberi
pillanatot.

Amikor ismét a színpadra lép, sötét
van. Körülnéz, figyel, mintha valaki hív-
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öveti. S amint Billy csapzottan, de bol-
ogan megjelenik a nővér és a többi
polt előtt, még él benne a pillanat adta
iztonság, még nem szégyelli magát,
ég dacos, még vállalja, amit tett - a ter-
észetes, a normális cselekedetet. S már

em dadog. Folyamatosan, nyugodtan
eszél. Megismert, megérzett valamit,
mi több, mint amit eddig a világból ka-
ott. Végre embernek, teljes értékű em-
ernek érzi magát. De fölénye nem soká-
g tarthat, hisz Ratched nővér pontosan
udja feladatát. Tudja, hogyan kell kiölni
poltjaiból még a lehetőségét is az em-
ernek, s Billy anyja nevének hallatára
em bírja tovább. Újra dadogni kezd,
iáltozik, vadul zokogva McMurphyt
kolja mindenért. Most már tudja, mit
esztett.

Kern András úgy tudja eljátszani ezt az
utolsó, kétségbeesett pillanatot, hogy
még egyszer fölvillantja Billy Bibbit föl-
tárult emberi arcát, összeomlását és vég-
ső búcsúját.

Bromden: Bujtor István
Az elmegyógyintézet látszólag ép ápolt-
jai között a sarokban ül a Főnök, az
indián: Bromden. Csöndben, szótlanul
figyel. Senki sem foglalkozik vele, s ő
sem szól senkihez. Időnként, ha egyedül
marad az egyetlen fénycsóvával megvi-
lágított színpadon, zavaros emlékeiből
tisztán villan elő a kép: indián törzse,
apja, az egykori törzsfőnök, akit a társa-
dalom, az Üzem taszított a pusztulásba.
Aztán újra a csönd pillanatai következ-
nek. Bujtor István úgy tud rezzenéstele-

ta volna, mintha valakit keresne. Aztán a
magasban levő ablak elé lép, talán a
holdat nézi. A hozzálépő McMurphytől
elveszi a felé nyújtott rágógumit, s rekedt
hangon tör fel belőle a szó: köszönöm.
Ezt az egyetlen szót Bujtor úgy ejti ki,
hogy ebben benne sűrűsödik minden
korábban elnyomott szó és mondat. Mint
aki végre megkönnyebbült, magára talált
- társra lelt. S végre beszélhet nemcsak
magában, magának vagy a sápadt
holdvilágnak, hanem valaki másnak, egy
embernek is. Ahogy beszélni kezd,
mintha kiszakadna belőle minden
keserűség és fájdalom: „Nem vagyok
elég nagy. Valaha nagy voltam, de az
már rég volt." A színész egy élet tragi-
kumát önti Bromden mondataiba, ami-
kor így folytatja: „Úgy dolgoznak meg,
hogy szinte észre sem veszed. Elkapnak
és már nem vagy az, aki voltál." Brom-

romden, a főnök (Bujtor István) a tévézés mellett szavaz



den megérzi: csak McMurphy segítheti,
hogy ismét nagy, ismét ember lehessen. Es
ez a tudat állítja a vagány mellé, ezért
ragaszkodik hozzá.

S ő, aki eddig csak kellék volt, akivel
mindenki kényére-kedvére tréfálkozhatott,
most egyre növekvő aggodalommal
figyeli, hogy észrevették, már nem lélegző
fabábnak tekintik. Amint Ratched nővér is
foglalkozni kezd vele, lát-szik, nem sokáig
tűr. Miközben a nővér beszél, Bromden
ijedt, csodálkozó arccal hallgat,
megmarkolja széke karfáját, mint aki
máris védekezni kezd. Majd föl-
emelkedik, hátrálni kezd, tekintetén ré-
mület fut át, amint segélyt kérőn kiáltja el
Mac nevét.

Bujtor Istvánnak Bromden megfor-
málásában még egy kiáltása van. Ám ez
már nem ugyanaz a hang. Az elektrosokk-
kezelés előtt McMurphy biztatására is-
métli hangosan, egyre hangosabban a
„csakazértis"-t. S ha Bujtor első kiáltása
még a rémületet tükrözte, úgy ebben a
másodikban már egy élet kínlódását fejezi
ki. Ez a kiáltás már a harcot vállaló ember
hangja.

Az éjszakai muri tragikus befejezése
után Bromdenre ismét „köd borul". Megint
úgy érzi, nincs többé kiút, nincs
menekülés. S amikor kivilágosodik a
színpad, Bromden-Bujtor úgy ül, ugyan-
abban a pózban, a katatonikus helyzetben
összegörnyedve, semmibe vesző te-
kintettel, mint amikor megismertük a
darab elején. Rendíthetetlen nyugalmából
talán már semmi sem mozdíthatja ki. Vagy
mégis?

Egyedül áll a színpadon, amikor a műtét
után egy kerekes ágyon betolják
McMurphyt. Lassan az ágyhoz lép,
csöndesen áll, sötét tekintettel nézi a
mozdulatlan testet. Aztán újra rekedten,
nyersen szólal meg, szinte csak maga elé:
„Ez nem McMurphy." Bujtor hangjában
benne játszik a bizonyosság, már tudja,
hogy mit fog tenni. Tudja, hogy az igazi,
az eleven McMurphyt a gépezet
megszüntette, ami maradt belőle, az már
csak a gondolkodásra, tettekre képtelen
test. S azt is érzi, biztos benne, hogy
McMurphy nem örülne, ha roncsolt teste
még évtizedekig tengődne itt, s Ratched
nővér vele példálózna. Bromden még vár,
s míg a többiek vizsgálgatják a testet,
kihúz egy párnát, és McMurphy arcára
szorítja. Testének mozgásával, ahogy
szinte ráfekszik a másik testére,
érzékeltetni tudja az erőfeszítést,
McMurphy szívós ragaszkodását az
élethez.

Amikor Harding lerántja a testről, sír-

ni kezd, mint egy gyermek, összecsuklik.
Bujtor játéka Bromden őszinte összeom-
lását mutatja, az összeomlást, amelyben a
vég fogalmazódik meg. A búcsú, az
elvesztett barát és az elvesztett remény
utolsó felszakadó fájdalma. S amint a
többiek a szökést javasolják, némi habo-
zás után rettegve kezdi megérteni, mit
ajánlanak neki. Végre ráébred, hogy
McMurphy mellett ismét nagy lett, ismét
erős emberré vált. Bujtor eljátssza a két-
séget, és eljátssza a cselekvés vállalásának
biztonságát is. Eljátssza, megéli Bromden
átalakulását. Ahogy Bromden az
elektromos készülékre tekint, abban ben-
ne van a fölismerés és benne van a bizo-
nyosság, hogy meg tudja tenni, amit
McMurphy még csak megpróbált - az ő
ereje most már elegendő a kitöréshez.
Mély lélegzetet vesz, megragadja a ké-
szüléket, egy villanás, egy hatalmas ugrás
. . . és Bromden szabad.

Bujtor nem néz vissza, de még vissza-
szól: „Bizony hosszú ideig elvoltam." S
ezeket a búcsúszavakat úgy mondja ki a
színész, hogy nem feledhetjük, hosszú idő
után új embert köszöntenek.

McMurphy: Koncz Gábor

A McMurphy személyiségéből áradó
nyíltság, amint megérkezik az elmegyógy-
intézetbe, mintha teljesen ellentétes lenne
a hely zárt, szűk világával. Koncz Gábor,
McMurphy szerepében úgy robban be a
színre, úgy tudja kimondani, hogy elha-
tározott szándéka átvenni a vezetést, hogy
máris tudjuk: ő az az ember, aki mindig,
mindenütt a középpont szokott lenni, aki
nem ismeri a háttérbe húzódást, a csöndes
belenyugvás magatartását. Ahogy
megismerkedik leendő társaival, ahogy
rátalál köztük a Főnökre, Koncz Gábor
pillantásában ott bujkál a fölismerés: mi
ketten meg tudjuk majd mozgatni a
többieket.

Koncz McMurphyként ha kell, harsány
mókamesterré válik; ha kell, gunyorosan
mond ellent az ápolóknak. Gyorsan átlátja,
mi folyik az intézetben, megérti Ratched
nővér indítékát, ahogy nagy igyekezettel,
a demokratizmus látszatával módszeresen
öli ki az ápoltakból az embert. S amikor
erre az első „csirke-bulin" ráébred, már
nem sokáig bírja szótlanul. Komolyan
csattan föl Harding védelmében:
„Hagyjátok békén ezt a fickót, jó?" Koncz
hangjában itt még csak a harag és a
társáért érzett aggodalom vegyül. Érezteti,
hogy McMurphy még nem biztos benne,
miért vállalja a harcot. Talán játékból,
talán csak azért,

hogy az időt elüsse. De talán többről is szó
van, talán valóban föl akarja rázni az
intézet „nyuszijait".

S megkezdődik a pokoli játék, McMur-
phy életveszélyes komédiája, párviadala
Ratched nővérrel.

„Mert nekem senki nem fogja bedu-
málni, hogy valami nem megy, amíg meg
nem próbálom" - mondja, s nekigyürkőzik
az elektromos készüléknek. Izmai
megfeszülnek, egész teste remeg az eről-
ködéstől, arcán az elszántság, amint meg-
kísérli fölemelni. Ám a műszer nem moz-
dul. McMurphy minden erejét beleadta a
hasztalan próbálkozásba, s most szemében
a düh és a csalódottság villan. Aztán a
színész fölemelkedik, s arcán a
csalódottságot fölváltja a de-én-megpró-
báltam tudata, érzése, biztonsága, amint
rájön, hogy a kísérlet mégsem volt hasz-
talan. S Koncz úgy formálja meg ezt a
jelenetet, hogy egyszerre megérezzük, itt
már többről van szó, mint életvidám va-
gánykodásról. McMurphy a fenegyerekből
most kezd cselekedni-kész emberré
alakulni.

Aztán újra csak a mókamester tör elő
belőle, amint az üres képernyő előtt hir-
telen közvetíteni kezdi a sporteseményt,
mintha valóban látna valamit. De amikor
az ápoltak magukra maradnak, és Harding
magyarázni kezdi helyzetüket, McMurphy
egy másodperc alatt ért meg mindent.
Ahogy szinte villámcsapásként cikázik át
rajta a gondolat, láthatólag fel-dúlja a
tudat, hogy ez nem börtön, ahol az elítélt
tudja a szabadulás napját. Az
elmegyógyintézet kapui nem nyílnak ki,
ha Ratched nővér nem akarja. Koncz
arcán végigfut a rémület, aztán gúnyos
mosolyra húzódik a szája, nem szól egy
szót sem, s a döbbent csöndben, mintha
meggondolta volna, hirtelen sarkon fordul,
fölkapja a tisztítószereket ... talán a
szabadulás érdekében vállalja az együtt-
működést Ratched nővérrel?

Koncz mimikájában, gesztusaiban,
mozgásában itt még benne van a kérdés,
benne van a megfontolás. De McMurphy
nem enged, s mint aki nevetve megy a
vérpadra, még az elektrosokk-kezelés ár-
nyékában sem hajlandó megadni magát,
föladni a most már kétségtelenül vállalt
magatartást. Koncz el tudja játszani, hogy
McMurphy, aki sohasem volt hős-típus,
hogyan magasztosul az Üzem szo-
rításában, szinte akaratlanul hőssé, való-
jában „csak" cselekedni akaró emberré.

Amint visszatér, azt játssza - hadd lássák
a többiek -, hogy az elektrosokk nem-



igen tett kárt természetes életkedvében,
életerejében. Még tréfálkozni is tud.
Koncz játéka érzékeltetni képes, hogy
McMurphy most már megértette, mit
tartogat számára a kórház. Miközben
virgoncan tréfálkozik, tekintetében már ott
bujkál, tudja, mi vár rá, de azt is tud-ja,
hogy ő az egyetlen itt, aki talán fölráz-
hatja az ápoltakat, aki megértetheti velük,
hogy nem nyugodhatnak bele a ve-
getálásba. S amikor Billy Bibbit a fejéhez
vágja, hogy itt mindig csak ő akar nyerni,
Koncz-McMurphy keserű iróniával
mondja : „Hogy mindig én nyerek ..." A
színész behunyja a szemét, megérinti
halántékán az elektródák helyét, arca
hirtelen elkeseredetté válik, szinte védtelen
lesz. Lefoszlik róla a mosoly, mint akiben
most egyszerre fölrém-lik a jövő. Aztán
hirtelen megfordul, és sietős léptekkel
hagyja el a színpadot.

De még egyszer előjön McMurphyből a
mókamester. Megszervezte az elme-
gyógyintézeti karnevált, s arra is van ereje,
hogy Ratched nővér figyelmét játékos,
könnyed csellel még utoljára elterelje.
Mókázik, de úgy, mint aki tudja: ez már
több egyszerű tréfánál ; ebből a tréfából,
ebből a szorítóból már nem léphet ki.

S hiába könyörögnek társai a nyitott
ablak előtt, McMurphyt valami bizony-
talan, ismeretlen erő visszatartja. Talán
még akkor sem lenne késő, amikor
Ratched nővér dühödten ajánlja a szökést.
De amikor meglátja Billyt és Sandyt a
mámoros éjszaka után, döbbenten meg-áll.
Ebben a pillanatban megértette: a
menekülés ideje lejárt. Végleg maradnia
kell, bármi lesz is a következmény, nem
hagyhatja magukra társait, mindaz, amit
értük-velük tett, örökre ideköti őt is.

A színész dermedten áll, a megkésett
borzalom fut végig a tekintetén. Koncz
Gábor ebben az egyetlen döbbent pilla-
natban megteremti McMurphy katartikus
halálát. Megteremtette az embert, aki
sosem akart hős lenni, de akit sorsa,
végzete s embersége mégis erre
kényszerített.

Koncz Gábor-McMurphy nem tér
vissza többet, csak ronccsá silányított
testét tolják be a színpadra az utolsó jele-
netben. S társai, miközben a Főnök párnát
szorít McMurphy fejére, még egy-szer
szavakban fölidézik tréfáit, játékait, tetteit.
Hallgatjuk őket, s mintha valóban újra
előttünk állna, mintha újra végigélné
történetét. Ezek a képzeletünk-ben
fölmerülő képek igazolják Koncz Gábor
megrázó színészi teljesítményét.

A jelenlét ereje

Kovács Lajos a Névnapban

Meglehetősen nehéz úgy udvarlásba kez-
deni, hogy az ostrom tárgya vérig sértett,
rosszkedvű és elkeseredett. Ráadásul
egyetlen ajtó választ el a szomszéd szobá-
ban lassan már ünneplő hangulatba rin-
gatódzó haveroktól. No meg az áspis-
kígyóként éber hitvestől. De ha már úgy
hozta az élet, hogy éppen ilyenkor adódik
alkalom, mit ehet tenni? Meg kell
próbálni. Méghozzá szinte szöveg nélkül.

Kertész Ákos állítja e meglehetősen
nehéz feladat elé a Mazúr Lacit játszó
színészt, Kovács Lajost a Névnap című
furcsa komédiájában. Egy a szobában
párhuzamosan zajló „főjelenet" tartamára
kiviszi a háziasszonyt, Ilonát - és persze a
körülötte sündörgő Mazúr Lacit - a
konyhába. Miután a két helyiséget egymás
mellett egyszerre látjuk, nem okoz gondot
e kimenetel alatt történendők figyelemmel
kísérése. Csak a színész-nek gond a
„jelenlét" okos, finom és ökonomikus
megoldása.

A békéscsabai előadásban az ünnep-
lésre összegyűlt társaságból Kovács
Mazúrja az egyetlen, akit ösztönei ráérez-
tetnek az Ilonában végbement változás-ra.
És Kovács már a majdani „eltűnést" is
gondosan előkészíti. Az érkezéssel, a
kölcsönös üdvözlésekkel egyidőben fel-
figyel már Ilona megváltozására. Egye-
lőre persze még csak a külcsínre: a divatos
frizurára, csinos ruhára, kozmetikára.
Igyekszik mozgását óvatos céltudatos-
sággal úgy irányítani, hogy felhívja Ilona
figyelmét magára, apró figyelmességeire.
Ugyanakkor rendkívüli találékonysággal
próbálja közeledését neje előtt
semmitmondó oldalgássá, közömbös
lötyögéssé jelentékteleníteni. De
pillantásával, kérdő, csodálkozó, hódoló
pillantásaival folytonosan kutatja-vallatja
Ilona titkát. Ezt a hirtelen kivirágzott
nőiességet. Kőzben persze részt vesz, részt
kell vegyen a kínosan, döcögve induló,
témátlan társalgásban. Mondja is szépen
szokvány, közhelyszerűségükben
„mindig" nevettető élceit. De egész lénye
egyetlen feladatot jár körbe gondolatban:
valahogy, valamilyen módon be-
cserkészni a fiatalasszonyt. És az éber
figyelem, az ügyes sündörgés váratlanul
lehetőséget kap : Ilona a férje és a többiek

Kovács Lajos Kertész Ákos Névnap
című színművében (Békés megyei Jókai Színház)

durva tréfáitól vérig sértve kisiet a kony-
hába. Kovács Mazúrja mint a villám,
mohón csap le a kínálkozó alkalomra.
Miközben a „majd én segítek" ajánlkozását
közönyösre, mintegy mellékesre tompítja,
az idegek, izmok sokat váró villódzásával
kint is van a szobából.

És most - daliásan, nagy nekibuzdulással
- indulhat az ostrom. Indulhatna. Ha
minden férfivágya, feleségbosszantó
káröröme, a fiatalasszony ingerlő közel-
ségének varázsa elegendő lenne a bátor-
sághoz. A hódításhoz. Legalább egy gyors
ölelés, egy csók erejéig. Kovács Mazúrja
majd hogy meg nem vész vágya-
kozásában. Csak éppen a kezét is alig meri
kinyújtani. Legfeljebb egy röpke érintés
erejéig. De tulajdonképpen mitől is fél
Mazúr Laci? A visszautasítástól? Neje
váratlan benyitásától. Nem. Ez a fiatal,
harminc-egynéhány éves „házas-ember" a
nők, izgalmas kalandok utáni
vágyakozását nem vesztette még el, de az
emberi kapcsolatteremtés őszinteségébe és
nagyszerűségébe vetett hitét már régen. A
kellemes-izgalmas flört felhőt-len
perceinek boldogságában meg talán soha
nem is mert hinni. Sündörögve-
óvatoskodva, hetykén-bátortalanul,
rámenősen-meghatóan elkövet mindent,
amit hím, nőstény behálózására kedves-
kedve elkövethet. De a dürgés férfias
gesztusai mögül ki-kirebben egy óvatlan,
árulkodó mozdulat: istenem, mi lesz, ha
Ilona komolyan veszi? Kell ez nekem? És
ugyan miért ne kellhetne ez nekem?...

Kovács Lajos egy hosszú jeleneten
keresztül szinte kizárólag a színészi jelen-
lét és gondosan megkomponált fizikai
cselekvés eszközeire építhet. Képes rá,
hogy ebből a jelenetből megismertesse
velünk mindazt, amit a Mazúr Lacikról,
kicsinyes, fantáziátlan, saját erőtlensé-
gükbe bilincselt életéről tud.

R. E.


