
arcok és maszkok

nagy szerepe volt Horvai István rendezői
munkájának, kitűnő színészvezetésének.

Dobos Ildikó Gróti Ágnes szerepében
átgondolt, kimunkált alakítást nyújtott.
Tökéletesen azonosulni tudott szerepével.
Megjelenése finom, mozdulatai, arca és
szeme rezdülései érzékenyen kifejezőek,
halk, tiszta hangja sugárzóan őszinte volt.
A fiatal színésznő finom eszközökkel,
játékának egyszerűségével,
mélységével kitűnően érzékeltetni tudta
az öregedően is fiatalos gondolkodású
okos asszony hűségét saját fiatalságához,
elveihez, vonzalmát Hódi Barna iránt.

Tánczos Tibor minden felesleges gesz-
tus, külsődleges eszköz nélkül, fegyelme-
zett, visszafogott, átélt alakítást nyúj-
tott Hódi professzor szerepében. Külön
dicsérendő igényes, szép, értelmező szö-
vegmondása.

Joós László mindvégig egyenletes,
pszichológiailag végiggondolt játékot
nyújtott az apai becsvágytól megcsömör-
lött nagyobbik fiú, Lóránt szerepében.
Kitűnően érzékeltette Lóránt belső, vib-
ráló nyugtalanságát.

A főszereplőkön kívül négy-öt olyan
szerep is van a drámában, melyekben a
fiatal, nemrégiben diplomázott színé-
szeknek alkalmuk nyílik tehetségük bizo-
nyítására. Dancsházi Hajnal meglepő
érettséggel formálja meg a vidám kedvű,
bájosan kacér Hanna rendkívül összetett,
nehéz szerepét. Egri Katalin elsősorban
közvetlenségével, természetességével,
míg Hűvösvölgyi Ildikó kedvességével,
egyénisége bájával aratott megérdemelt
sikert.

Az előadás többi szereplője is gondos
szerepformálással járult hozzá a produk-
ció sikeréhez. Közülük ki kell emelni
Tóth Titusz szeleburdi Hódi Bélusát,
Halmágyi Sándor egyéni ízeket felvo-
nultató Áfra Mihályát, valamint Vajda
Károly szellemes újságíróalakítását.

Fehér Miklós az eredeti színi utasítá-
soknak megfelelő egyszerű, jól bejátsz-
ható színpadképet tervezett. Hruby Mária
szép jelmezei korhűek voltak.

Németh László: Mathiász-panzió (Veszprémi
Petőfi Színház)

Rendezte: Horvai István m.v., díszlet:
Fehér Miklós m.v. Jelmez: Hruby Mária.

Szereplők: Dobos Ildikó, Dancsházi Haj-
nal, Egri Katalin, Hűvösvölgyi Ildikó, Tán-
czos Tibor, Joós László, Tóth Titusz, Hal-
mágyi Sándor, Vajda Károly, Kenderesi Ti-
bor, Czeglédy Sándor, Háromszéki Péter,
Tatár Mária.

MÁRAI BOTOND

A Mathiász-panzió
gazdája

Portrévázlat Dobos Ildikóiról

Németh László nőalakjai sajátos sorba
rendeződnek társadalmi drámáinak egy
részében. A Cseresnyés, a Győzelem, a

Szörnyeteg és a Mathiász-panzió talán a

legjobb példa erre. Ezek az asszonyok
kimódolatlan egyéniségük varázsával, az
Égető Eszterek fészekalkotó tehetségével
teremtenek közösséget maguk köré. Ezek
a közösségek vigyáznák és jeleznék
őrtoronyként - Németh László szándéka
szerint - az értelmiség és a nép kiútját
egyaránt, a parasztság és értelmiség egy-
másba épülésével, egymást-megváltásá-
val. Ezekre a kezdeményező „őssejtek-re"
épülhetne rá a többi, egy egész meg-újult
társadalom. Ez megírásuk korában
nyilvánvalóan csak fikció, utópia lehetett.

Dobos Ildikó, a Mathiász-panzió Gróti Ágnese (MTI-fotó)
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lyan modellek, melyek nem tölthetvén be
ivatásukat, csak kuriózumok lehettek
olna, a keresés és próbálkozás szomorú
uriózumai. Németh Lászlónak ezek a
űvei tézisdrámák, vérbeli alakokkal, s -

ogy az ismert kifejezést használjam - a
realizmus diadalai". Mert felelős művész
s gondolkodó saját programja,
ondolatmenete ellen is tudja mozgatni
rámái cselekményét, a realizmus, a
ondolat realizmusa irányába. Itt sajátos
olyamatnak lehetünk tanúi: a korábban
rott Cseresnyés és Győzelem még
gyértelműen hitet tesz az új, kiutat mutató
özösségek mellett, a későbbi S z ö r nyeteg
s Mathiász-panzió felhangjai pedig egyre
nkább a kétséget szólaltatják meg. Ez
egjobban a Mathiász-panzióban érződik.

szerző igaz szívből nem adhat pozitív
álaszt a darabbeli koncepció prob-
émájára a „tanú" álláspontjából, ugyan-
kkor egészen negatív választ sem adhat,
isz nem a kiúttalanság vezette a tollát,
anem a keresés. Ő is érezheti a teória
yengülő erejét, s a mű hitelét írói remek-
éssel adja vissza. Mert hősiesen újat akaró
s harcoló nőalakjai között is leg-
arkánsabb, leginkább magával ragadó
gnes, a Mathiász-panzió hősnője.

*

veszprémi Petőfi Színház színpadára
eremtett Mathiász-panzió előadása nem
ogja le a nézők képzeletét felesleges na-
uralizmussal, inkább serkenti azt. Így az
lőadás folyamán, mihelyst megismer-
edünk a szereplőkkel, előjön a kérdés: mi
z a Gróti Ágnes alkotta panzió? Itt
elejtett Éden? Búvóhely? Kövület?
ourier-szerű hősi kísérlet? Kommuna?
rodalmi és tudományos szalon? Temető?
alán mindegyik, s talán egyik sem. A
érdés feltevése csak azért szükséges, mert
mekkora Agnes, akkora a kísérlet, a
eremtés hordereje is. S Dobos Ildikó
gnes-alakítása alapján a kísérlet akár

egendai méretűvé is nőhet.
Miből építkezik Dobos Ildikó Ágnes

amája?
Inkább először: miből nem? Nem

asznál fel az alakításhoz semmi olyat,
mi nem az övé, ami tőle idegen. Nem
áltoztat sem járást, sem hangot; semmit,
mi azt jelezné a nézőnek, hogy ő egy
letkoránál körülbelül húsz évvel idősebb
sszonyt alakít. Sem önmagát nem akarja
rőszakosan Agnes mamává alaki-tani -
gy alakításából éppen az egyéniség
arázsa hiányozna --, sem pedig Agnest
em akarja Dobos Ildikóvá gyúrni. Bár

lehet, h o g y akkor is kitűnő alakítást kap-
tunk volna, csak nem találnánk Gróti Ag-
nest. Ellenben ahol a két alak azonos,
miután aprólékos és kemény munkával
feltárattak ezek a pontok, ott illeszkedik
alakító és szerep, s olyan szorosan össze-
forrnak, hogy jószerivel nem is lehet szét-
választani őket.

Dobos Ildikó maszk nélkül játssza a
negyven éven felüli Agnes mamát, fel-
élesztve a szem fantáziáját, ami annyit
jelent, hogy a néző az alakító fizikai
adottságait figyelmen kívül hagyva, azt
látja benne, akit alakít. Az ember szeme
ugyanis a jelzések mankóira támaszkodva
ellustulhat, s csak kevésszer él-heti át ezt a
heuréka-élménnyel is felérő izgalmas
kettősséget, melyet most Dobos Ildikó
maszknélkülisége keltett.

Dobos Ildikó alakításának fontos eleme
még a vidámság, a derű. Ezzel egy-részt
sok helyütt elüti az olcsó érzelmességet,
önsajnálat helyett öniróniát mutat,
másrészt különös vibrálást ad a figurának.
Az ő vidámsága nem egyenlő a gátlásosok
örökös lárvaarcmosolyával, sem a
komolytalanok örökös heherészésével. Ez
a derű nagy mélységeken ível át, a
magában feltétlen biztos ember derűje. S
ugyanez a vonás mutatkozik a dráma
utolsó pillanataiban a véget ambivalenssé
és végképp katartikussá téve.

Hasonló alapállásból éli meg Ágnes a
vénleányságot is. Ez nála nem okoz sem-
milyen lelki deformációt, nem lesz erény-
csősz, sem délibábos. Őszinte rezignáció-
val tölti el, hogy az egyetlen ember, akivel
le tudta volna élni az életét, akinek az
ifjúkori álmát próbálta megvalósítani a
panzióban, az megtagadta ezt az álmot, de
nem azért, hogy radikálisabbra cserélje fel,
hanem azért, hogy kiállhasson a sorból,
feladja álmait, s polgári normák szerint
csináljon karriert. Agnes ezt tudja jól,
mindketten tudják jól, s így folynak
dialógusaik, vitáik, csörtéik.

Nos, a dráma szerkezetében itt történik
változás. Ugyanis ez a veszprémi Agnes
mama olyan erős fegyverzetben, olyan
szuggesztív erővel lép a színpadra, hogy a
közte és Hódi Barna között zajló viadal
már az első percben eldöntetett. Hódinak
egy szem esélye sem maradt, te-hát a néző
a tizedik percben kerül - bizonyos
mértékig - abba az állapotba, amely-be a
darab félidejénél kellene kerülnie. Ágnes
hibáit észre sem vesszük, vagy ha
észrevesszük is, hajlamosak vagyunk
erénynek vélni. Az alakítás ily módon
ezen a helyen „túllőtt a célon". De hát
egyáltalán lehetséges-e ez, hisz nem szí-

nészi harsányságról van szó, hanem egy
koncepciónak a szokásosnál erősebb ki-
fejtéséről. Itt tulajdonképpen nem történt
egyéb, mint az, hogy Hódi Barna világa
előbb, Ágnesé pedig később és kisebb
mértékben törik össze.

A monomániásan, de ugyanakkor he-
roikusan s - nemcsak az előadás, a darab is
ezt sugallja - teljesen hiábavalóan őrzött
tézis, a keménységbe oltott líraiság, a
derűbe oltott elégikus felhangok, s ezer
apró rezzenés, kicsi íz, csodálatos kris-
tályszerkezetbe rendeződik a panzió sa-
játos levegőjében. Az alakítás olyan kerek
egész, mely sehol sem bontható, törhető
fel. S ugyanilyen illékony is.

Rendhagyó, rendbontó: talán leginkább
ezt lehetne mondani rá. Mikor az ember
azt hiszi, egy alakítása titkának nyomára
bukkant, éppen akkor került messze tőle.
Pályája is rendhagyó. A fő-iskoláról
kikerülve drámai hősnőket ját-szik, tíz év
múlva csitriket, s most Gróti Agnest.
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