
Csuklóján aranynak látszó karkötőszíjas
óra."

Eddi, a szolgáló, lumpenproletár elem..
Nyers és közönséges mivoltában kívül áll
a civilizációs értékek hatókörén. Primitív
lény, bivalyerején kívül mégis van egy
fontos adottsága: tanulékony.

Újlaki Dénes finom ösztönnel tapogatta
ki Eddi magatartássémáit: a laza családi
körben kártyázó házibarát s az úrnak
engedelmeskedő szolga gesztus-
megnyilvánulásait. Szükség szerint vált
egyikből a másikba és vissza. Váltásai
precízek, pontosak. A III. felvonást ő
indítja. Hangos és lüktető ritmusú zenére
rámolja össze a szanaszét heverő
kacatokat, s rendet teremt a lakodalomhoz.
Öltözete és ha viselete lakájhoz illő,
mozdulataiból ijesztő határozottság árad.
Középen áll egy szék, rajta felejtődött a
pisztoly; Ujlaki a fegyvert üdvözült
mosollyal elrejti. Exponálja a tragédiát,
anélkül, hogy mozdulatainak ritmusából
egyetlen pillanatra is kibillenne.
Lakájtesttartásban az ajtófélfához áll:
kezdődhet a felvonás.

Edek előtt Artur nyitja meg a pályát.
Megvizsgálja a lakáj ütőképességét, s a
szolga szívesen áll Artur oldalára. A lakáj
küzdelmét a szolgabeidegződésekkel
Újlaki maga mögé rejtett két keze
játékával árulja el. Edei első új feladata,
hogy Stomilt feltartóztassa. A kéz hátul
ütésbe lendül, majd visszahunyászkodik.
De íme itt a pillanat, ahol tanulékonyságát
bebizonyíthatja. A részeg Artur az
asztalon randalírozik, s a hatalomról
papol, Edek egy széken ül, de egész teste
megfeszül a figyelemtől, ő a testet öltött
tudásszomj, pórusaival issza a hatalomról
szóló tanítást. Mikor egyetlen mozdulattal
le iti Arturt, és átveszi a hatalmat -
nyilvánvaló, hogy az imént elsajátított
elméletet fordítja le a maga gyakorlatias
nyelvére. Artur végtére is csak egy
sebezhető idealista volt, s szükségszerűen
el kellett buknia. A brutális fickó táncra
perdül a nagybácsival, hogy a tradicionális
morális értékek megsemmisülését világgá
kürtölje.

„Ezzel a harc az egyedül lehetséges
logikus módon fejeződik be - állapítja meg
Esslin; a kultúrát és humanizmust
tökéletesen nélkülöző brutális erőszak
szövetséget köt a tekintélyuralmi feudális
renddel, amelyben a jó modor és az
arisztokratikus simaság vékony mázrétege
alatt ugyanúgy a brutális erőszak
uralkodott."

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Portré - gipszben

Jónásné: Tábori Nóra

A Frangepán utcai házmesterlakás fölé a
Vígszínház vasfüggönye borul. Ebben a
gerendákkal felpolcolt, félhomályos szu-
terénben él és virágzik Csurka István
jellegzetes pesti kisembertenyészete: a
házmestercsalád.

A lumpenproletár-család összetartó-ja,
fenntartója, megtartója, sőt eltartó-ja
Jónásné, a házmester. Jellemében a
hajdani cseléd szívóssága és józan pa-
raszti érzéke szerencsésen ötvöződik az
egészséges erőszakossággal és természe-
tes életrevalósággal. Ő „korunk hőse, a
magára hagyott asszony", ahogy Csurka
fogalmazza, aki egyedül neveli gyerekeit,
és eltartja mindenkori szeretőit. Ő az, aki
túlélve háborút, katonákat, nagyságos
urakat és házkezelőséget, napjainkban a
szocializmus gebines előnyeit fölözi le
virágzó „melléküzemág" formájában. 0 az,
aki szívósan és erőszakosan, a túlélők
fölényével és magabiztosságával áll a
lábán. Ordenáré életrevalóság - ez
jellemzi a Hág-mestersirató Jónásnéját.

Tábori Nóra lábtörés miatt gipszkö-
tésben játssza Jónásné szerepét. Alkatától
idegen visszafogottsággal, korlátolt
mozgáslehetőséggel kell életre keltenie
ezt a temperamentumos, bővérű,
örökmozgó, lepcsesszájú modern
markotányosnőt. Meghatározott test-
helyzetben (inkább ülve, mert az állás
láthatóan fárasztja), apróra beosztott,
óvatos mozdulatokkal, a mozgásra való
fokozottabb koncentrációval kell játsza-
nia, bár ez nem gátolja meg szerep-
építésének hitelességét.

Csiszeg-csoszog, sántikál, perel, takarít,
beágyaz, rakosgat, összead, kivon,
jegyezget. Egykedvűen végzi a dolgát a
népes család kavalkádja közepette. Csak
akkor élénkül föl, ha libasorban bema-
síroznak a kliensei, a bögrecsárda hajnali
törzsvendégei. Ilyenkor Jónásné a helyzet
magaslatán áll: gazdaasszonyi és
tyúkanyói minőségében pálinkát mér,
eloszt, beszedi a pénzt, utánaszámol, tré-
fálkozik, kedveskedik.

Rendkívül jellemzőek Jónásné emberi
relációi. A családja körében házsártos,
kötekedő, nagyszájú asszony minden

Ismeretlenben 'ellenséget gyanít. Ősi be-
idegződésként alapvető bizalmatlanság él
benne minden „hivatali közeggel"
szemben, legyen az rendőr, tömbbizalmi
vagy szociológus. Ilyenkor összehúzott
tekintettel, lopva figyel, résen áll
támadásra és védekezésre egyaránt. Más a
helyzet azokkal az emberekkel, akiket
már megismert, és valamilyen módon
közös érdekszférába került velük.
Közvetlen felettesét, Szász elvtársat, a
FIK-alkalmazottat egyszerűen Iekenyerezi
- beveszi csendestársnak az üzlet-be, és
időnként maga mellé az ágyba. Ezzel
elejét veszi a hivatalos zaklatás-nak.
Lánya szeretőjét, Herceg Pistát kedveli,
közülük valónak tartja, bár ösztönösen
érzi, hogy a fiatal író - talán tehetségénél,
talán helyzeténél fogva - többet engedhet
meg magának, mint a házmesterék. A
lakók nyelvétől tart, nyilván jó oka van rá.
A szociológus úrigyerekeket sanda
gyanakvással fogadja, makacs

ravaszsággal védekezik egészen addig;
míg a bögrecsárda létezése ki nem derül.
Ezután már cinkos-társként kezeli őket,
nincs titka előttük.

A fejtetőre állított szociológiai felmérés
Tábori Nóra Jónásnéja számára három
fázisban történik. Kérdezők és kérdezet-
tek felborult viszonyában őt is megval-
latják múltjáról, önmagáról. Először csak
nekifut, belekezd a témába, de
visszahúzódik. Még nem látja a dolog
értelmét és célját. Inkább a többieket nézi,
figyelmes csendességgel hallgatja a
váratlanul feltáruló emberi tragédiákat.
Másodjára már belemegy a játékba, leül a
vallatóhokedlire (Horvai István rendezői
ötlete, hogy egy gyerekágy-ketreccel
bírósági emelvénnyé magasztosítja a
konyhaszéket!), és elkezd mesélni viharos
múltjáról. Őszintén, egy-szerűen,
álszemérem, kertelés és szépítgetés
nélkül. Beszéde jól tükrözi egyéniségét és
gondolkodásmódját. Nélkülözi a többiek
pszichologizáló módszerét, fontoskodó
okfejtését és önmentegetőzését. Jónásné
tényeket közöl, tárgyilagosan és
természetesen, némi csibészes humorral,
jóízű furfanggal. (Ez illik például a
homoszexuális tiszt történetéhez.)

A vallomás betetőzése: a testi és lelki
pőrére vetkezés. A házmesterné kicsit már
ittasan és gátlástalanul, kezdeti óva-
tosságától és bizalmatlanságától megsza-
badulva, alpári szókimondással meséli el
házassága és két apától született gyerme-
kei történetét. A színésznő közben szinte
gépiesen, anélkül, hogy észrevenné,
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elkezd vetkőzni. Még ebben a mechanikus
állapotban, a reflexszerű mozgásban is
pedánsan rendszerető: egyen-ként veti le a
ruhadarabjait, gondosan összehajtogatja,
karfára teszi őket. Mint-ha a többiek ott
sem lennének, mintha fennhangon, csak
önmagának vallana. A fizikai és pszichikai
vetkőzést egy életet sommázó
megállapítással fejezi be: „Nem is voltam
olyan nagy kurva!" - nem
mentegetőzésként, pusztán tény-ként. Mert
ebben a típusban az életben-maradáshoz
szükséges ösztönök, a nők praktikum
iránti érzéke és a túlélők képessége
fokozottan munkál.

Író és rendező egyaránt a beteg szí-
nésznő segítségére sietett. Csurka István
módosította a darabot, belevett né-hány
utalást a Marx téri építkezésekről, amely
magyarázza Jónásné begipszelt

lábát. Horvai István, a kitűnő előadás
rendezője igyekszik tehermentesíteni a
színésznőt, és ugyanez mondható cl a
kollégák játékáról is. Tábori Nóra
példamutató kötelességtudással, művészi
alázattal és szinte az emberi teljesí-
tőképesség határán túl ment meg estéről
estére egy kitűnő előadást. Ez a be-
gipszelt láb csak egyetlen mondat erejéig
téma a színpadon, a továbbiakban nem
figyelnek oda rá, és nem figyelünk oda rá
mi sem, a nézők. Önzőn belemerülünk a
játék izgalmába. Mégis a színész-nő
épsége és egészsége kevesebb mozgást
igényelne. Tábori Nóra olyan jó
színésznő, hogy ha egy hokedlin ülve
játszaná végig az előadást, akkor is hiteles
házmesterné lenne. Az alakítás legjobb
pillanatai így is azok, amelyeket a „val-
lató" konyhaszéken ülve teremt meg.

Tábori Nóráról nem először írjuk le,
hogy kitűnő színésznő. (Előző szerepé-
ben, Molnár Ferenc Üvegcipőjében egy
villanásnyi lehetőséget kapott, hogy ki-
bontsa a gyászruhás józsefvárosi kup-
lerájosné szerepét. Alakítása elegáns,
könnyed, fölényes telitalálat. Rövid szín-
padi jelenléte az előadás legjobb része; az
ő Molnár Ferencet értő játékára kel-lett
volna építeni e balul sikerült produkció
egész stílusát!)

Tábori Nóráról azt sem először írjuk le,
hogy fegyelmezett művész. E két tu-
lajdonsága most ritka teljesítményt hozott
létre : a fizikai és szellemi erőnlét kemény
helytállását, a színészi alázat és fegyelem
kiemelkedő példáját. Begipszelt lábú
Jónásnéja a színpad ritka csodái-nak
egyike.


