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Tőkés Anna alakítására sokáig fo -

gunk emlékezni a Sóbálvány című 
filmben. Margittainé a forgatókönyv 
szerimit régivágású úriasszony, ked-
ves, szeretetre méltó, aki a család 
becsületére vigyáz fanatikusan és 
mindenekelőtt. Fanatizmusával ha-
lálba kergeti egyetlen fiáit és ebbe 
beleőrül. Tőkés Anna játékával elő-
készít a tragédiáira. Egy-egy pillan-
tása, mozdulata már előre jelzi a 
lappangó őrületet. Ahogy eszelősre 
tágult szemekkel a fiára bámul, 
mindjárt az elején, mikor megtudja, 
hogy az megszökött a katonaságtól 
— ezzel a kérlelhetetlenné vált arc-
kifejezéssel lélekben felölti a2 alez-
redesi mundért, ami megboldogult 
férjéről irámaradt. Mór sejtjük, hogy 
ez több, minit idegbajos túlzás. Ez 
már rögeszme. 

A későbbi jelenetek során' úgy 
jön-megy előttünk ez a parancso-
lásra termett asszony, oly kecsesen, 
magabiz osan vágja el mások beszé-
dét, oly szépen, melegen, kiegyen-
súlyozott ember módjára — kapko-
dás, zavar nélkül mondja el, hogy 
nem hisz f ia halálában, mert azt ő 
megérezné —, már-már azt hinnénk, 
hogy tévedtünk, nem is őrült ez az 
asszony; amikor néhány tétova, za-
varodott mozdulata elárulja. Amint 
ez a csupa lendület asszony elcsen-
desedik, mikor fia képét akarja 
látni a vendég s gyanakodva oldalt 
pillant, amint szájához emeli a szal-
vétát, hogy ezzel- is nyújtsa az időt, 
s amint mégis vontatottan feláll, ez 
a néhány moccanása elárulja, hogy 
önáltatás volt egész előző viselke-
dése. A csendes őrülték hihetetlenül 
biz 'os komédiázásával normálisnak 
tetette magát, de úgy, hogy ettől 
maga is megnyugodjon. Azzal b i -
zonygat,ta önmaga előtt fia létezését, 
hogy hangosan kimondta. Hogy 
nyugodtan beszélt róla mások e lőtt 

Most is, előttem van a keze, amint 
az orvos leleplezése után kinyúlik, 
mint a sas karma és visszaragadja a 
fiú képét Csak egy gondolatnyival 
erősebb a mozdulata a normálisnál, 
de ez már nem egyszerű harag és 
fájdalom. Ez a ragadozó mozdulat 
is az őrülethez tartozik. Mintha a 
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fiút, aki már csak a képen létezik, 
de ott eddig élt, most szavakkal 
meg aikarnák ölni. őneki , az anyá-
nak kell megvédenie. Az arca ezek 
után pillanatok alatt merev lesz és 
tehetetlenül öreg. 

— Ez nem az én fiiam! — kiáltja 
az exhumálási jelenetnél és szétcsap 
a gyászruhás gyülekezetiben, leánya 
fejéről lerántja a fekete fátyolt. 
Tombol, mint a megbolydult ős-
anyatermészet maga. Lélegzetel-
állító. 

Egy ilyen roham, után a feloldó-
dásnak kell következnie. Feloldó-
dásnak egy csendes rögeszmében. 
(Hát átéli az életrekeltés új kilenc 
hónapját s átéli, hogy közös elhatá-
rozásukból hal meg a f iú újra. Eb-
ben meg tudna nyugodni. De csak 
úgy tudja megint elhinni, ha ki is 
•beszélheti magából ezt a rögeszme-
élményt, mégpedig - éppen annak, 
aki szavaival meg akarta ölni a 
benne élő fiát. Viszont azzal, hogy 
félmosollyal (kibeszéli magából ami 
megnyugtatná, teljes erővel megro-
hanja most már a lappangó gyötre-
lem, melyet addig elnyomott magá-
ban az őrület erejével. Egy pillanat-
ra mintha magához térne, szembe-
néz saját tükörképével, hogy azután 
összezúzza a tükröt és ezzel betelje-
sedjen végzete. (Még egy — már nem 
is emfberi tekintetét őrzöm a rács 
mögül, lEgy emberi sors lezárult. 
Egy érdekes asszony élete vibrált 
előttünk az őrület különféle fázi-
sain át a megsemmisülésig. Egy lé-
lek mélységeibe pillanthatunk, rö-
vid néhány jeleneitsaron ét. Köszö-
net ér ' e Tőkés Annának. 
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