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A kiközösítő bullát elébb még fenyegető
és vádló okiratként tartó erős férfikéz ujjai
elbizonytalanodnak: a papírtekercs
szorítása már nem az erő, a hatalom,
hanem a jövőtől való rettegés, a tehe-
tetlenség jele. A korosan is keményköté-
sűnek, feszes izmúnak, határozott egyé-
niségnek látszó férfi lelkileg és fizikailag
egyszerre esik össze. Roggyanó térde,
halkuló, utolsó figyelmeztető mondata a
kétségbeesésé. E figyelmeztetést el-
nyomja a láthatatlan tömeg erősödő,
forradalmat sejtető éneke: a jól ismert
Geyer Flórián-dal.

Sipos László mindössze huszonkilenc
évesen játssza el Eck János professzort,
Luther ellenfelét, Garai Gábor A re fo r -
máto r című drámájában, a pécsi Nemzeti
Színház színpadán.

Sipos eddigi pályájának egyik meg-
határozó állomása ez a szerep.

Először négy évvel ezelőtt láttam Brecht
két darabjában az Ódry Szín-padon. A
nevelő úrban és a K i spo l gár i nászban .
Elsősorban a diploma előtt álló színész
színpadi-fizikai jelenléte ragadott meg. A
bizarr külső: az erős, rusztikus alkat, a
kopasz fej. Az összhatás félelmetesnek
tűnt. Mégis, ez a „csupa erő" fizikum nem
antipátiát, inkább szimpátiát szült. Úgy
játszotta el Wenzeslaus tanítót A neve/ó'

úrban, hogy sem a gesztus-, sem a
mozgásrendszere nem azonosult az
ábrázolt figurával. A tiszta lelkiismeretű,
evést, ivást, pipázást és német precizitású
munkát az élet

értelmének feltüntető tanítót nem a
külsőségek megjelenítésével, hanem az
„agy" életprogramjának felmutatásával:
keménységgel, ellentmondást nem is-merő
határozottsággal, s közben mégis a
humánum megnyilvánulásaival ábrázolta.

Ez a színpadi-fizikai megjelenés első
pécsi szerepei során is kísérte. Úgy tűnt: a
megjelenés önmagában meg-oldja a
feladatot, létrehozza a figurát. A
beskatulyázás, az önbeskatulyázottság
ellen lépett fel a sors, a vidéki színészek
nagy lehetősége: a műfaji nyitottság. A
gyerekdarabok, az operett, s ami a
legnagyobb színészi erőpróba: az
összetettebb, a koránál jóval idősebb
szerepek. Sipos Lászlót nemcsak szín-
padi megjelenése, tehetsége is predeszti-
nálta a nagyobb fajsúlyú szerepek el-
játszására.

Lépésről lépésre, szerepről szerepre
fejlődött; a korábbi színpadi-fizikai meg-
jelenés elsődlegességét háttérbe szorította
a színész és a szerep azonosulása, a
drámai szerep egy tömbből faragottsága,
a deduktív módszer.

Sipos sokarcúságának, bővülő színészi
eszköztárának bizonyítéka: a drámai
szerepek egyszerűségével ellentétben, a
komédia és az operett karakterfigurái-nak
aprólékos, egy-egy meghatározó
jellemvonást kiemelő s annak túlzásait
külsődleges eszközzel is alátámasztó
szerepmegoldása.

A Cirkuszhercegnő Brusowsky adjutánsát
egy örökkön visszatérő „pihenj"
magatartással, sztereotip mozdulattal
ábrázolta. Ezen „állandó jellemvonássá"

avanzsáló mozgáskoreográfia nemcsak az
alárendeltséget, önmaga korlátoltságát,
hanem ravaszul a nálánál korlátoltabb
Szergiusz Vladimir nagyhercegről alko-
tott véleményét is jelezte.

Sipos László külső és belső alkata - még
ha első hallásra paradoxonnak is tűnik -
ellentétben áll egymással: a belső,
nemcsak a külső által meghatározott erőt,
humort, komikumot, hanem esendőséget,
lírát is hordoz magában. Ezért mondható
már szereposztásában is teli-találatnak
Békés Pál-Rozgonyi Ádám Szegény Lázár
című vígjátékának cím-szerepe, melyet
közel egy évvel ezelőtt játszott. (Az
előadásról szóló kritika a SZÍNHÁZ
1984/7. számában található.)

Sipos örökkön alulmaradó Lázárja a
férfias erő és a gyermeki elesettség para-
doxona. A korán árván maradt Lázár
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gyermekkora óta menekül a szolgaság
elől. A szolgaság: alárendeltséget, sza-
badságtól való megfosztottságot jelent.
Különböző nemű és rangú urakat szol-gál,
remélve: a pénzkuporgatás egyszer őt is
úrrá teszi. Az utolsó pillanatban mindig
megfosztják pénzétől, legtöbbször „övön
aluli" váratlan ütéssel. Az utolsó eset
jellemátalakító, végzetes. Kiderül:
felesége gazdájukkal csalja. Feljelentése
az inkvizíciónál nem jár eredménnyel.
Gazdája nem le, felfelé bukik.

Sipos hittel, alázattal, szeretettel és
lázadó gyűlölettel ábrázolja Lázárt, ki-nek
sorsa a végső kiábrándultságba torkollik.
Erős, férfias megjelenése elhiteti a fizikai,
lelki megpróbáltatásokon való
felülkerekedést, és képes általános érvé-
nyűvé, szimbólummá növeszteni a lázári
sorsot. „Én becsülettel szolgáltam vala-
mennyiüket! De maguk nem gazdálkodtak
velem becsülettel" - mondja egykori
gazdáinak; nem kisfiús elkeseredéssel
vagy tehetetlenséggel, hanem tudatos,
„forradalmi" erővel, mely nem ismer
megbocsátást.

Sipos mosolyának jelentősége, ereje
van. Gesztusaival csínján bánik, de mo-
solya meghatározó, Mindazt a kisfiús
elesettséget, szeretetre vágyást, kópés
iróniát tartalmazza, mely a teljes Lázár-
képnek elengedhetetlen összetevője.

S végül, de nem utolsósorban: Eck
János Garai Gábor darabjában. Eck
Jánosnak, az ingolstadti egyetem taná-
rának, aki katolikus részről Luther fő
ellenfele volt, az írói szándék szerint nincs
sorsa, csak funkciója. Kulcsfigura a
kronológiai rendet hűségesen követő
darabban. Eck a wormsi birodalmi gyű-
lésen jelenik meg, amikor is felolvassa a
Luthert kiátkozó hullát. A Luther-Münzer
szembenállás előtti idő ez, mi-kor még az
elkövetkező konfliktusnak csak a csírái
érzékelhetők; Luther tábora még egységes.

Sipos László szerencsésen elkerül
minden csapdát; mindent, amitől hitelét
veszthetné ez az alakítás.

Megjelenése - sápadttá maszkírozott
arca - idős férfi benyomását kelti; hangja,
hangsúlyai erőt sugároznak. A pápai bulla
elégetésekor, mikor szemtől szem-

ben vitázhat Lutherrel, oly józan, fegyel-
mezett és megfontolt - hangjával néha az
idegesség visszafogottságát jelezve,
minden rosszindulatot, gyűlöletet
kiküszöbölve , hogy alig-alig tudunk
Luther pártjára állni. Nem átkoz, végze-
tes jövendőt jósol: „ ... ellened lesznek
égi és földi hatalmak, meghasonlás kél
híveid között."

Sipos László Eck Jánosának sorsa

van. Mialatt a színész rezzenéstelen arc-
cal felolvassa a birodalmi kiátkozó bul-
lát, alig érzékelhető mozgással, gesztus-
sal leél egy teljes életet; a hittől a csaló-
dásig. Hit az eszmében, a vallásban;
csalódás az egyházban; félelem a jövőtől.
E tisztánlátás cselekvőképtelenné teszi,
magányra ítéli. A megtört arcú,
megkeseredett ember utolsó sóhaja: és
csend legyen már végre.
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