
Zoltán, Lengyel Ferenc, Németh Gábor,
Tarján Péter, Kocsó Gábor és Molnár Eri
ka - Őrködik azon, hogy a kisebb szerepek
se sikkadjanak el. Nincsen könnyű dolguk,
hiszen sokszor csak egy gesztussal kell je
lezniük a hadsereg és II nép, a hivatalnok
és a paraszt szenvedését, a töstér megaláz
kodását,

Akárcsak a főiskolások, mások is egy
szerre több szerepben lépnek színre. Vég
vári Tamás, azon kívül, hogy vezéregyéni
sége a majdnem kórémuzsikát játszó zene
karnak, groteszk Vencel király, kinek félel
ménél csak 'pipogyasága nagyobb. Szacsvay
Lászlónak is sok színe van, amikor elsza
kad a zenekartól. Bugrislávként egyszerre
hős és saját karikatúrája; 'a fennkölt esz
mét egyetlen fintorral zárójelbe teszi, szív
és érzelem pátoszát jól vigyázza a halan
dzsától sem visszariadó intellektualizmusa.

Hollósi Frigyes és Pap, Zoltán töstér
kettőse, már csak a különböző alkatú szí
nészek miatt is, remek pár. Hollósi a zsiro
sabb valóságra vadászik - discjockey-s hin
táslegénye (matróza) az Übü mamát meg
forgató, befejező táncban ér a csúcspont
ra -, Papp -líraibb; napról napra fogy, szin
te a csontjaiban éli meg a' Jarry-ídézte te
lek kegyetlen hidegét. Horváth József és
Kátay Endre is kifinomult eszközökkel dol
gozik, de úgy érzem, mintha megelégedné
nek a nagy gépezetben működő csavar
hasznosságával. Náluk szerencsésebb 01
savszky Éva (Rozamunda királyné), a pará
nyi szerepben is izzik egyénisége. Ujlaki
Dénes Poszomány kapitányként és Medve
ként egyformán szellemes, de nem tudom

eldönteni, hogy bennem van-e a hiba, ami
kor minden alakításától azt a tüzet. várom,
amely a Paál István-rendezte Tangó Edek
jét jellemezte.

Básti Juli Übü mamája trágár csatorna-
. töltelék, aki báj aival uralkodik férj én. A
nagy' ívű szerepformálásban gyöngéd és
rikító színek egyként fölfedezhetők. Noha
egy kisvárosi prostituálttól sem lehet távo
labb a. trón, mínt Übü mamától, Básti sze
métdombon virágzó szajhája mindent elkö
vet, hogy teljesüljön vágyálma. Alakítása
többnyire hiteles, és mégis: nincs az a
maszkmester - használjon számolhatatlan
festékréteget, csúfítson a legnagyobb mér
tékben! -, aki el tudná fedni teljesen a fia
tal színész kellemét, báj át. Bár Básti Juli
eiről mit se tehet, a bűzlő, áporodott, Übü
mama nevű asszonyroncsból elővillan né
ha a színész fiatalsága, s ez zavaró.

Ha van színházi :csoda, akkor Sinkó
László Übü papája az. Fortyog, bűzlik, bö
fög, átkozódik, ugat; úgy akarja a világot
maga alá gyúrni,. hogy egyetlen valódi fegy
vere a hurkatöltö. A Sinkó formálta Übü
papa ugyan király, de klozett a trónja. A
színész minden eszközt latba vetve el tudja
érni, hogy egyszer csak remegni kezdünk
az üresfejű zsarnoktól. Fizikai teljesít
ménynek sem utolsó a mutatványa: hatal
mas .párnákkal kitömve, vaskos harlekin"
ként eltáncolja életét atrágyadombon.
Amitől jelentésessé vált a szöveg, az saját
koreográfiája. Alakítása a legnagyobbak
közül való.

Szakolczey Lajos

Számunk írói: Szennay András pannonhalmi bencés főapát, a Pázmány Péter Hit
tudományi Akadémia professzora
Cserháti József pécsi püspök,' a Magyar Katolikus Püspöki Kar titkára
Gustavo Gutiérrez a limai katolikus egyetem professzora, a felszabadítási teológia egyik
elindftója
Szabó Ferenc S. J. a Vatikáni Rádió magyar adásának vezetője

Alszeghy Zsolt (1888-1970), 1935-1949 között a budapesti egyetem irodalom profesz
szora.
Fila Béla plébános, a Pázmány Péter Hittudományi Akadémia magántanára
Koch Valéria költő, újságíró
Boór János a Herder Verlag kiadásában megjelenőMérleg c. folyóirat szerkesztóje
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