
séget, a vágyat, a habozást, a haragot, a
halált. Mindez megtalálja a maga zenei ki-
fejezését az operában - írja az esztéta -,
olyan magaslaton, amilyent Mozart soha
többé nem érhetett el.

Azért idéztem Spike Hughes könyvét,
hogy segítségével megkíséreljem nyomon
követni, vajon mit is kívánhatott el-
mondani pécsi Don Giovanni-rendezésével
a vendégművész, Kertész Gyula. Az a
rendező, aki az előbb említett kiváló deb-
receni Donizetti-előadást produkálta! Nos,
ebben az esetben Kertész Gyula szemmel
láthatóan még azt sem döntötte el, hogy
mi ennek az operának a műfaja, dramma
giocoso és opera buffa - ahogyan a szerző
határozta meg -, egy léhűtő nőcsábász
csúfos fölsülése, megérdemelt
katasztrofális véggel, avagy romantikus
melodráma, szerelmes nők gúnyrajza, az
emberi hiszékenység karikaturisztikus,
esetleg drámai mélységű ábrázolása, talán
a tapasztalt Mozart lesújtó ítélete az
emberi hazugságról. Az énekesek olyan
stílusban játszanak, mintha egy ötven év-
vel ezelőtti előadást rekonstruálnának. A
szereplők még véletlenül sem néznek
egymásra, és nincs olyan ária, amelyet ne
harsány gesztusok kíséretében, a közönség
és a karmester felé fordulva adnának elő.
Ezt a sematikus játékmodort már régóta
túlhaladta a pécsi társulat!

Miután a rendezésből nehéz kikövet-
keztetni, hogy miről szól valójában da
Ponte librettója - amely egyébként a maga
nemében mestermunka, árnyalt lélek-tani
ábrázolással, kitűnő szituációkkal - és
Mozart operája, és mert a zenekar oly-kor
egy amatőr együttes színvonalán szólal
meg, azt vártam volna, hogy az elavult
játékstílust a szereplők mozarti énekkul-
túrával pótolják. Ennyi baljós előjel után
azonban a zenei produkció egésze is meg-
lehetősen fogyatékos. Annak ellenére igaz
ez, hogy az előadás néhány pontján, pél-
dául az első és a második felvonás finálé-
jában képet kapunk arról, hogy milyen le-
hetne egy jól elgondolt Don Giovanni a
pécsi színházban, és némely további rész-
let ugyancsak sejtetni engedte a társulat és
karnagya jó képességeit.

A színház illusztris baritonistája, a ko-
rábbi címszereplő, Németh József kül-
földre szerződött, így hát a színház Don
Giovanni nélkül maradt. Ez a tény ön-
magában is fölveti a kérdést: kell-e eről-
tetni a Mozart-opera színre vitelét, ha fő-
szereplője sincsen. A színház tehát Ber-
czelly Istvánt, a pesti Operaház művészét
hívta meg vendégként erre a feladatra. Túl
azon, hogy a rövid próbaperiódus

alatt a pesti baritonista nem tudott meg-
felelően beleilleszkedni a pécsi együttes-
be, Berczelly nem elsősorban Mozart-
énekes, és semmiképpen sem ideális Don
Giovanni. Művészi tisztességgel, gondo-
san végigénekli szerepét.

Marczis Demetertől, aki az egyik legte-
hetségesebb és legkulturáltabb hangú pé-
csi énekes, ugyancsak kissé távol áll Le-
porello szerepe. Figurájának sem igazi
humora, sem tragikuma nincs, noha
mindkettő fontos jellemvonása ennek az
összetett Mozart-figurának. Becsületes
helytállással énekel, és a népszerű Lepo-
rello-ária a bizonyság arra, hogy nemes
hanganyaggal rendelkezik. A derekas
munka jellemzi Németh Alice és Szabadits
Judit alakításait. Ez utóbbi, nyilván kar-
mesteri instrukcióra elhagyta Donna Anna
második, gyönyörű áriáját. Nem tud-ni,
kényszerű rövidítés vagy az ária ne-
hézsége miatt történt ez, az opera előadása
azonban mindenképpen kárt szenvedett
ezáltal. Ahogyan kár érte a nézőt amiatt is,
hogy bizonyos helyzeteket, például Don
Giovanni megmenekülését az első rész
végén, majd pokolba süllyedését a
befejezéskor a rendezés még érzékeltetni
is alig tudta. Kovács Zoltán modoros és
sok hibával énekelt Don Ottaviója, Nagy
Gábor jelentéktelenné csökkentett
Masettója és Eszéki Zsuzsa szép, de kissé
iskolás hangú Zerlinája ugyan-csak nem
igazolta a Don Giovanni felújításának
szükségszerűségét.

Egy többre hivatott társulat, amely jó
képességeit sokszor bizonyította már, ez-
úttal rossz útra tévedt. Am hiszem, hogy
adottak a lehetőségek - vagy ha nem,
akkor meg kell keresni azokat -, amelyek
segítségével újból tanúsíthatja elhiva-
tottságát a pécsi Nemzeti Színház opera-
részlege. A bukásból olykor több tanulság
adódik - ha megfelelő következtetést
vonnak le belőle -, mint a sikerből.

Robespierre: Kálmán György

RÓNA KATALIN

Megújító találkozások

Színészsors

Lehet-e egyedül alkotni, lehet-e magá-
nyosan teremteni a művészetben? Lehet -
adhatnók rá a legegyszerűbb választ.
Ismertünk, ismerünk nagy magányosokat,
társtalan óriásokat. Írókat, költőket,
zeneszerzőket, festőművészeket. De vajon
a színház története ismer-e ilyen ma-
gányos alkotókat? Nem. S biztosan nem
azért, mert a színpad művészete a leg-
ritkább esetben múlik egyetlen ember
teljesítményén. Nem lehet elfeledkezni és
nem lehet eleget beszélni arról, hogy mi-
lyen nagy szükség van a színházban az
őszinte alkotói társulásokra. Színész és
rendező, színészek és rendezők, színész és
színész találkozásaira. Nyitottan fogadott,
netán várt találkozásokra. Találkozásra,
amely szerencsés esetben akkor jön,
amikor a színész érzi, szüksége van a
felkészülésre, a megújulásra, amikor nem
retten vissza a kockázattól, amikor kész
változtatni alkotómódszerein, eszközein,
alkotói magatartásán.

Minden nagy színész életében jöhetnek
nehezebb időszakok, amikor valamiféle
csúcsra érve már nem képes továbblépni.
Amikor maradandó értékű teljesítményeit
- úgy érzi - már nem képes fokozni,
amikor szűnni látszik a belső lobogás. S
miközben továbbra is fő-



arcok és maszkok

Danton: Kállai Ferenc Luka: Kállai Ferenc Báró: Kálmán György (lklády László felvételei)

szerepeket játszik, mintha már nem tudna
együtt élni, együtt őrlődni, együtt izzadni a
szereppel Miközben az embert igyekszik
önmaga teljességében megformálni,
mintha csak saját magát ismételné, bevált
ábrázolásmódja csengne vissza az új
szerepekből is. Mi lehet az oka? Lehet
egyszerű fáradtság, amely előcsalja a rutin
árnyékát, a látványos, sok mindent
eltakaró technikát. Lehet a szerepskatulya
közönye. De előfordulhat az hogy a
szerepek nem alkalmasak arra, hogy a
fölfedezésre vágyó színész a
társadalomról, a korról, saját kérdéseiről,
hitéről szóljon bennük.

Van színész, akit ha elér, ha csak meg-
suhint az önismétlés szele, bizonytalanná
válik, s magatartása egyre nyilvánvalób-
ban mutatja, hogy szenved. Megérezve a
monotóniát, a rutint, türelmetlen, in-
gerlékeny lesz, néha hite is meginog, nem
látván a kiutat az új szerepekben a
megújuló eszközökhöz. Küzd és küsz-
ködik, de az önmarcangolás közben az is
megeshet, hogy félreáll egy szerep elől. Ez
a fajta művész Kálmán György.

Van azonban színész, aki látszólag
könnyebben veszi a sablon buktatóját. Bár
érzi, mégsem sújtja annyira a meg-
torpanás, könnyebben veszi az akadá-
lyokat, könnyebben - mindenesetre lát-
szólag kisebb lelki tusa árán - éli meg a
sablonok, a rutinmegoldások idejét, de a
színészi megújulás küzdelmét is. S talán
éppen ezért a külső szemlélő kevesebbet
vesz észre válságából. Ez a fajta mű-vész
Kállai Ferenc.

De bármelyik típusról szóljunk is, egy
bizonyos: az igazi színész vállalja a har-

cot önmaga ellen is, önmagáért, színészi
énjének megtalálásáért. Megkeresi - vagy
ha őt keresték meg, örömmel fogadja - az
alkotótársat-segítőtársat, aki őszintén
hinni tud a színészi megújulásban. Aki
fölismeri a másikban a lehetőséget, aki
egyszerre tapintatos és kegyetlenül
kritikus, aki nemcsak a színészre bízza,
mit tesz szerepével, de magának is pontos,
határozottan körvonalazott elképzelése
van. Ezekből a találkozásokból kerülhet ki
a színész megújulva, megszabadulva a
fölösleges sallangoktól, a megszokott
maníroktól. S ezekből a találkozásokból
születhetnek nemcsak a színész, hanem
elsősorban a színház számára komoly
teljesítmények.

Robespierre: Kálmán György

„A bűnt meg kell büntetni, s az erénynek a
rémuralom által kell uralkodnia... A bűn
bizonyos időben hazaárulás" -
Robespierre szavai ezek. Robespierre-é,
az aszkétáé, aki tudja, hiszi, hogy neki
csak győznie szabad, hiszen az ő veresége
a forradalomé is. Robespierre-é, a
gondolkodóé, aki szavaival, de már je-
lenlétével is fanatizálni tudja a tömeget.

Kálmán György Robespierre-ként úgy
siet föl a színpadra, úgy hangzanak el első
mondatai, amelyekkel újabb kivégzést
állít meg, hogy érezzük: súlya, tartása van
személyiségének, beszédének. Kálmán
György Robespierre-je rideg és merev;
úgy jeleníti meg a forradalmárt, kétségünk
se maradjon aszketizmusáról. Testtartása,
arcjátéka, minden mozdulata a
fegyelmezett, az élet hívságairól le-mondó
emberé, akinek magatartása, élet-

szemlélete, életvitele fölér Krisztuséval -
ahogy önmaga hiszi. Ez a Robespierre
hideg és nyugodt, pontosan olyan, ami-
lyennek Danton mondja: „Semmi olyat
nem tett, ami az élet élvezetéhez vezetett
volna."

Kálmán érzékeltetni tudja Robespierre
hiúságát, amint a Konventben fagyos
gyűlölettel figyeli azokat, akik nem mel-
lette állnak, és csak akkor lép látványosan
előre, amikor már érzi, a hangulat
kedvezőbben alakul.

Tekintete még a Dantonnal való ta-
lálkozáskor is rezzenéstelen és kiszámít-
hatatlan, érzéseiből semmit sem árul el.
Hangja tiszta, természetes, játéka egy-
szerű. S ez már a régi, a magára talált
Kálmán György, aki legszívesebben
mozdulatlanul él a színpadon, s ilyen-kor
még szavak nélkül is feszültsége, ereje
van jelenlétének.

Éppígy rezzenéstelenül játssza el a belső
gőgöt is, amellyel az élet földi ja-vakban
kiteljesedő tékozlásait szemléli, amellyel
lesújt ellenfelére, legyen az valódi vagy
vélt. Játékának intellektuális ereje emeli ki
az alapgondolatot, a higgadt nyugalommal
megformált fanatizmust, a robespierre-i
erő megszállottságát. Így teremt
Robespierre alakjában szenvtelen,
kemény, tragikus atmoszférát.

Danton: Kállai Ferenc

„Dantonban van valami kettősség, valami
hasadás, amely megindító. Ő egy-szerre
az ész és az érzés őrültje, a természet
gyermeke, aki fiatal korában egy bikával
viaskodott, aztán a betűk másho-



va sodorják, s a forradalom megvadult
bikája föltűzi szarvára, maga alá gyűri.
Amikor a hatalom magasán áll, fölsóhajt,
hogy szeretne egyszerű halász lenni. Kor-
társai mennydörgő Jupiternek nevezték, a
Lázadás Sátánjának, a nadrágtalanok
Mirabeau-jának. Én azt hiszem, hogy ő a
forradalom lírai hőstenorja." - Kosztolányi
Dezső írt így Dantonról, s mint-ha az ő
szavai csendülnének vissza fél év-század
távolából Kállai Ferenc Danton-
szerepformálásában. Kállai ebben az elő-
adásban Danton életszeretetéből, életél-
vezetéből építi figuráját. Emberarcú em-
berként jelenik meg. Emberként, aki lát-
hatóan nem veti meg, őszintén, minden
dekadens póz nélkül szereti és élvezi az
élet örömeit.

Kállai anélkül, hogy túlzott gesztusokat
tenne, anélkül, hogy megemelné hangját,
értelmezi a fölfokozott indulatokat. S
anélkül, hogy túlságosan lelassítaná
mozdulatait, hogy egyformán
hangsúlytalanul morzsolná a szavakat,
megmutatja Danton belső bénultságát.
Úgy teremt életteli embert, hogy közben
éreztetni tudja annak államférfiúi nagy-
ságát. Megrajzolja a forradalmár portré-ját
s vele együtt a természetes életre vágyó
emberét. Színpadi cselekvései le-tisztult
gesztusokban, hangsúlyokban fo-
galmazódnak meg, nincs itt már semmi a
hanghordozás korábbi modorosságából, az
arcjáték ismert karikaturisztikus rán-
dulásaiból, a sokszor látott hiszteroid
fellángolásokból. Pedig valószínűleg nem
arról van szó, hogy Kállai higgadt volna
le, hanem arról, hogy olyan szereppel
találkozott, s olyan színpadi társulásra lelt,
amelyben a pontosan kidolgozott fizikai
cselekvések nem kívülről kellett hogy
megfogalmazódjanak, hanem a dráma, a
szerep belső törvényeiből természetesen
következtek.

Kállai Dantonja épp ezért az első perctől
párhuzamosan tudja megmutatni az
életszeretetet és a cselekvésképtelenséget.
Azt az embert, aki ha el is mondja élet-
filozófiáját, emberi elveit, de küzdeni már
nem tud vagy nem hajlandó értük. S úgy
megy a vérpadra, olyan elszán-tan, biztos
léptekkel, hogy abban benne van az út,
ami a rezignációtól a fölisme-résig
vezetett. Kállai Dantonja nem néz hátra,
nem búcsúzik a tébolyult emberi világtól.

Báró: Kálmán György

„De énnekem. . . úgy látszik, nincs jel-
lemem..." - a Báró beszél így az Éj-jeli
menedékhely utolsó felvonásában, mi-

közben azt próbálja megértetni az élet
számkivetettjeivel, hogy neki egykor ne-
mesi családja volt, birtoka, háza, vagyona.
A Báró felindultan magyaráz, hang-ját
egyre följebb, följebb viszi, kétségbe-
esetten ordít, miközben érzi, senki sem
hisz neki. Itt, ezen a boldogtalan, sivár
tanyán ő is csak egy a személyiségét vesz-
tett emberek között. Hiába járt valaha
hintón, tudja-sejti, hogy Szatyinnak igaza
van, a múlt hintóján sehova sem utazhat.

Kálmán György mintha már elejétől
fogva erre a mondatra építené föl a Bá-ró
figuráját. Az egyéniségét vesztett embert
játssza, az ostobaság látszatában tet-
szelgőt, akinek mindenkihez van egy
rossz, gúnyos szava, akinek abban telik
öröme, hogy szavaival gyötörje társait, aki
fütyörészik, mintha semmi sem érdekelné,
semmi sem zavarná. Kálmán Bá-rója
élvezettel megy bele a tréfákba, de már
előre éreztetni tudja, a tréfacsináló
gúnyos-cinikus arca mögött ott az ember,
akiben már nincs ellenállás, hogy küzd-jön
sorsa ellen. Talán tudja már, a pokol
kínjait neki is végig kell járnia, egyszer
mégiscsak végig kell gondolnia, végig kell
mondania az igazságot. S amikor erre a
Szatyinnal folytatott beszélgetésben sor
kerül, a színész arca kifejezéstelenné
válik, a hangja személytelen, tárgyilagos
lesz. A menthetetlenek öntisztító félel-
mével szólal meg. Szavai megrendítően
hangzanak. Míg felszakad belőle a ma-
gányos kérdés: „De valamiért mégis-csak
születtem, mi?" Egy pillanatig mintha a
kimondott szótól végre megnyugodva,
meghatottan, sóváran várná Szatyin
válaszát, de aztán maga is megretten,
zavarba jön, nem illik hozzá ez az
őszinteség, s szinte görcsösen keres vala-
mi más témát, ürügyet, hogy távozzék.

Még egy tragikus mondatra visszatér,
hogy bejelentse, a Színész fölakasztotta
magát. Arcán rémület, megdöbbenés és
felismerés : a kirekesztettek birodalmából
már nincs visszatérés. Kálmán György úgy
építi föl, úgy játssza el a Báró szerepét,
hogy érezzük, biztosan visszatalál az őt
oly jellemző játékmód-hoz, amelyben
egyszerre él a fájdalom, az önirónia és a
költészet. Legjobb alakításainak színei
ezek, tehetségének egyedülálló vonásai,
amelyekkel az emberi széthullást
ábrázolja.

Luka: Kállai Ferenc

Az Éjjeli menedékhely előadásában Lukát,
az okos filozófust, a megváltó hazugság
hirdetőjét Kállai Ferenc játssza.

Amint megjelenik a színen, nyaka köré

tekert sállal, kéretlenül vallomást téve az
emberszeretetről, tudjuk-látjuk-érezzük,
ebben az előadásban ő a fő szervező, ő
forgatja maga körül a menedékhely esen-
dő lakóit. Megjelenik váratlanul, hívat-
lanul. Semmi sem maradhat titokban
előtte. Mindent meglát, észrevesz, min-
denre odafigyel. Kállai mégsem csak a
kedélyesen kíváncsiskodó öreget mutat-
ja, már itt jóval több annál. Az ember
érdekli őt, az embert.

Szatyin úgy emlékezik rá „ez a vén
élesztő valamennyit erjedésbe hozta", s
valóban, Kállai Lukája nem a prófétát
formázza. Ízig-vérig ember ő. Magatar-
tása az emberismeretből és az embersze-
retetből táplálkozik. S épp ezért benne
mindenki azt találja meg, amit keres, va-
lójában azt, aki. Tanító ő, s tanításának
legfőbb lényege, hogy az ember nem fel-
tétlenül azonos sorsával, az ember épp
attól ember, hogyha van bátorsága, er-
kölcsi tartása, maga alakíthatja életét.

Kállai mozgása egyszerű, hangjai tisz-
ták - láthatjuk, teljesen megszabadult
mindattól, amit az utolsó években kény-
telen-kelletlen manírjaiként emlegettünk.
Ez a Luka halk és világos, ha az életről
magyaráz, mosoly mögé rejti a szánalmat,
haragja is csöndes, ha valakit védelmébe
vesz. A legnagyobb hittel a Színésznek
beszél, vele akarja elhitetni leginkább,
hogy van kiút e szomorú életből. Kállai
beszél, éli saját szavait, látszik, már maga
is hisz abban, amit mond. Luka ebben a
szerepformálásban egy pillanatig sem hat
szószátyárnak vagy szószékről
ideszabadult prófétának. Kállai Ferenc
minden hangsúlyában, minden
mozdulatában az embert mutatja, aki, ha
másképp nem megy, legalább szavaival,
hitével megpróbál segíteni a másikon.

Azután véget ér szerepe. Kállai Lukája
még egyszer végighordozza tekintetét a
társaságon, s távozik. Csöndesen, feltűnés
nélkül, amiként jött. Miért kel-lett
eltűnnie? Megtanította a menedék-hely
lakóit életfilozófiájára? Nincs már több
mondanivalója a világról? Elég reményt
keltett már a többiekben? Talán. Kállai
Ferenc olyan teljesnek, egésznek
fogalmazza meg Lukát, hogy távozásakor
tátongó űrt hagy maga után. Az ő Lukája
valóban alakította, formálta társait, hitet
keltett bennük, reményt ébresztett.
Ahogyan Kállai Ferenc Gorkij hősét
eljátssza, az a kivételesen nagy színészi
alakítások közül való, többet és
mélyebbet tudhatunk meg belőle az
emberi természetről.



Amikor győz, önmagán győz

Hegedüs Gyuláról írta Kosztolányi: „Az
igazi színész ilyen, amikor győz, ön-
magán győz." És ez nemcsak akkor érvé-
nyes igazság, ha a színész szerepkört győz
le, hanem akkor is, ha játékának sémáitól,
korábbi stílusának görcseitől tud
megválni. Kálmán Györgynek és Kállai
Ferencnek ebben az évadban két
megújító, újrateremtő találkozása volt.
Mindkettő színházi alapigazságot bizo-
nyított újra. Ha a színész valóban egyé-
niségének, alkatának, karakterének meg-
felelő szerepet kap, ha munkáját a ren-
dező személyében értő társ segíti, meg-
szűnnek védekezésül magára aggatott
vagy önkéntelenül előráncigált modo-
rosságai, eltűnik a manír, a monotónia, és
marad az igazi emberábrázolás. Ami e két
művész pályáján ebben az évadban
bekövetkezett, az valóban a nagyszerű
színházi társulások, egymásra találások
példája, s egyben két kivételes hitű szí-
nész és ember küzdelme önmagáért,
színész énjének megtalálásáért, a
lefékeződött művészi pálya megújításáért.

E számunk szerzői

BALLA LÁSZLÓ ideggyógyász
DÉS MIHÁLY műfordító
ÉBERT TIBOR író
ÉZSIÁS ERZSÉBET

a Kulturális Minisztérium főelőadója
FÖLDES ANNA újságíró,

a Nők Lapja rovatvezetője
GÁBOR ISTVÁN újságíró,

a Magyar Nemzet munkatársa
GERGELY GÉZA rendező,

a marosvásárhelyi színművészeti akadémia
tanára

HÁMORI ANDRÁS újságíró
HERMANN ISTVÁN filozófus,

az ELTE tanszékvezető egyetemi tanára
KAZIMIR KÁROLY a Thália Színház

igazgatója
KROÓ ANDRÁS egyetemi hallgató
MIHÁLYI GÁBOR újságíró,

a Nagyvilág rovatvezetője
NÁDUDVARI ANNA író
NÁNAY ISTVÁN újságíró, a SZÍNHÁZ

munkatársa
RÓNA KATALIN újságíró,

a Hungarian Travel Magazine munkatársa
SZÁNTÓ JUDIT dramaturg,

a Színházi Intézet munkatársa
SZÉKELY GYÖRGY a Színházi Intézet
igazgatóhelyettese
ZSEGIN. NYIKOLAJ kritikus,

a moszkvai TYEATR rovatvezetője

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Kettős portré

Szoboszlai Sándor és Környei Oszkár
a veszprémi Emigránsokban

Két ember egy szuterénben. Két típus, két
világnézet, két lehetőség, két kudarc - két
emigráns. Az ő összeütközésük,
egymásrautaltságuk drámáját fogalmazta
meg Mrožek az Emigránsok című drámá-
jában. Adott egy kísérleti lombikhelyzet --
egy szuterén valahol a világban -
amelyben kristálytiszta pontossággal
vizsgálható a két alaptípus viselkedés-
rendszere, sorsuk törvényszerűségei. Az
Emigránsok alapszituációja éppúgy mo-
dellhelyzet, mint az egyfelvonásosok
(Károly, Nyílt tengeren). A modellhelyzet
két pólusa AA, az értelmiségi és XX, a
tömegember.

A veszprémi Petőfi Színház stúdióelő-
adásán a két ember külsőleg is lényegesen
eltér egymástól. Szoboszlai Sándor (AA)
vékonycsontú, mozgékony, ideges,
szeszélyes, vibráló érzékenységű, pszi-
chotikus alkat. Agya, keze, idegrendszere
állandó mozgásban van. Gondolkodó,
analizáló, töprengő szellemi lény.

Környei Oszkár (XX) nagydarab, erős
fizikumú ember, őszülő halántékkal., ki-
dolgozott izomzattal. Afféle behemót óri-

ás, aki leginkább nagyra nőtt gyerekhez
hasonlít. Maga a megtestesült, jó szán-
dékú esetlenség és együgyűség. Szelíd
mackóssága mögött gátlástalan és szél-
sőséges indulatok, vad ösztönvilág rejlik.
Az építőiparban dolgozik, fizikai munkás,
akit a gyors meggazdagodás vágya sodort
idegenbe. Jól megfizetik, még-sem él
emberhez méltó életet. Gyűjtö-
getőszenvedélyében fukarrá válik (nem
fizeti a lakbért, eldugja a pénzét, a leg-
olcsóbb konzervet vásárolja kutyaeledelt,
mert a nyelvet sem ismeri!). Érdeklődési
köre nem terjed túl az étel, az ital, a szex
bűvkörén. Álmai „lépcső-házi",
„pályaudvari" álmok, a primitív fantázia
primitív vágyképei. Érzelmesen tiszteli a
családot, a gyerekkort, az ünnepeket, a
hazát. Szenved a honvágytól. A
hazautazásról, házépítésről, otthonala-
pításról álmodik.

Környei színészi skálája a gyilkos, ke-
gyetlen dühtől az önfeledt kedélyességig
sokféle színt felvillant. Jól érzékelteti XX
kiszolgáltatottságát, befolyásolhatóságát,
manipulálhatóságát. Szerepépítkezése
szinkronban van partnerével, az együttes
játék része.

AA politikai emigráns, alkotó értel-
miségi, író (sokan Mrožekkal azonosítják,
noha a képlet nem ilyen egyszerű!), aki
szorongó bűntudatában és önkínzó
aszketizmusában már mindent kigúnyol:
társát, helyzetét, életét, önmagát. Tiszta
éleslátását még nem vesztette el, ponto-

XX: Környei Oszkár, AA: Szoboszlai Sándor


