
gára döbbenés pillanataiban is csöndes
meditációba tud fordulni. Harsogása ál-
talában helyénvaló, mesterségbelileg hite-
les, kimunkált - a szerep kívánta han-
gosság, néha mégis elveti a sulykot. Ezért
némaságában, csöndjeiben, vissza-fogott
megszólalásaiban tetszik még inkább. A
száműzetés-jelenetben - mikor
viszontválaszul ő száműzi a népét, ide - és
az Aufidiushoz történő bekéredzkedéskor,
a megalázottságot gúnyra, a gúnyt
fölényre váltva mutatkozik nagy
színésznek. Coriolanusszal való találkozá-
sa maradandóan emlékezetes színházi
esemény.

Nagy gondolati erővel kivitelezett, bár
saját szellemi iramát a szünet után kevésbé
bíró előadás ez. A kivételes erkölcsi
felelősségű korképek közé sorolódó.
Önvallomás Székely Gábortól -
természetesen nem valamiféle közvetlen
önéletrajzi értelemben. Rómának kell
megváltoznia, mert amíg így marad,
Coriolanus is elbukik, a nép is csak
zsivajog. De Róma: Coriolanus és a nép.

Eligazít-e a sötétben Cajus Marcius
Coriolanus legszebb mondata: ,,... a ma-
gam / Módján inkább leszek szolgájuk,
mint uruk / Az ő módjukon"?

Ha nem?
Akkor - „El, mindnyájan",

Shakespeare: Coriolanus (Katona József
Színház)

Az előadás szövege Eörsi István fordítá-
sának felhasználásával készült. Dramaturg:
Duró Győző. Díszlet: Székely László.
Jelmez: Szakács Györgyi. Zeneszerző: Sári
László. Rendező: Székely Gábor.

Szereplők: Cserhalmi György, Rajhona
Ádám, Koós Olga, Máthé Erzsi, Vajda
László, Papp Zoltán, Balkay Géza, Eperjes
Károly, Dörner György, Bodnár Erika,
Ronyecz Mária.

SZÁNTÓ JUDIT

A cica
már csak dorombol

A Macska a forró bádogtetőn a
Várszínházban

A Nemzeti Színház - elvileg dicséretesen -
igyekszik olyan repertoárt kiépíteni és
nyilván, ha lehet, hosszabb időre
konzerválni, amelyen egy-egy jellegzetes
művükkel képviseltetik magukat a hazai
és a külföldi drámaírás időálló értékei,
régebbi és modern klasszikusai. Am a
színház, amelynek színészi állománya, fő-
képp a főiskoláról kikerült fiatalok révén,
szerencsésen erősödik, rendezőkkel még
mindig nincs ideálisan ellátva, s így
nehezen győzi az egymást érő fel-
újításokat. Ritka kivétel volt az érdekesen
elgondolt s kiválóan megvalósított
Tartuffe; általában inkább csak múzeumi
tárgyak kerülnek tárlókba, s ezek bár
könnyen konzerválhatók, az eleven
élmény forrósága már kezdettől hiányzik
belőlük. Elsősorban Ibsent és Shaw-t érte
mostoha sors, de a Victor Hugó-nak és a
Gorkijnak lerótt hódolat is inkább csak
gesztus maradt. És az új évad elején máris
megérhettünk egy újabb reprízt, amely,
kifejező angol meg-határozással, maga a
„non-event", mondjuk: antiesemény. A
modern klasszikus-ként szervírozott
Tennessee Williams drámáját, a Macska a
forró bádogtetőnt érte ez a sors.

Pedig hát épp a nemrég elhunyt ame-
rikai íróra nagyon is ráfért volna egy
konkluzív perújrafelvétel. Utókorának
friss, tehát rendkívül kényes szakaszában
jár: vagy egyáltalán nem játsszák - korunk
vezető rendezőcsapata egyéb-ként mindig
is tartózkodott tőle - vagy, ha játsszák,
élénk vitákat vált ki: jelentős drámaíró-e
egyáltalán, vagy csak gyorsan évülő
egykori divatjelenség. Nálunk is
meglehetősen polarizált a visszhang.
Legjava kritikusaink szerint e drámáknak
legföljebb szórakoztató-andalító valőrjeik
vannak, s magára valamit adó rendezőnek
(színháznak) aligha érdemes lefújni róluk
a még vékony, de igencsak tapadós
porréteget - de például épp a SZÍNHÁZ
hasábjain Fejes Endre íróilag igen szép
esszében tett hitet A vágy villamosa mint
remekmű mellett. A Vágy egyébként
nézetem szerint is fénypontja egy amúgy
eléggé romlékony életműnek ; Williams
nem volt

elég kemény, könyörtelen, ítélkezni kész
művész ahhoz, hogy igazán jelentős
drámaíró maradhasson. Több okkal ér-
tékelhetjük - kitűnő mesterségbeli felké-
szültségén túl - lágy és érzékeny szín-padi
lírikusként; elsősorban e minőségé-ben
írta leggyengédebb s tán leghar-
monikusabb drámáját, az Üvegfigurákat.
Eleve is erősen szubjektív színpadi lí-
rájában azonban később elburjánoztak
privát rögeszméi, nem szólva e líra egyre
irritálóbb szecessziós és szimbolista
sallangjairól, melyek utolsó műveit már-
már élvezhetetlenné teszik.

A Macska a forró bádogtetőn természe-
tesen nem tartozik ez utóbbiak közé; az
író első s legerősebb korszakának kevésbé
sikerült alkotása. Voltaképp A vágy
villamosának alapkonfliktusa tér itt vissza, a
szép és kifinomult örök vesztesek és a
nyers életerőt jelképező gátlástalan
győztesek között, persze megszelídítve
azáltal, hogy míg Stanley Kowalski
abszolút közömbös volt áldozata, Blanche
iránt, addig Maggie, az életerős macska
szerelmes a dekadensen esendő Brickbe,
vagyis nem zúzza szét, nem teszi tönkre,
hanem beéri azzal, hogy akaratát
rákényszerítve ágyba vigye; így aztán
Williamsnek, aki amúgy a szép vesztesek
pártján áll, módja nyílik, hogy
mindkettőjükkel rokonszenvezzen. Ter-
mészetesen más a környezet is: szegé-
nyes proletárnegyedből milliomos ültet-
vényesek világába lépünk, akikért Willi-
ams, a poéta ugyan nem rajong, de vé-
leménye se nagyon van róluk; tökéletesen
meg van elégedve azzal a perspektívával,
hogy a számító, ellenszenves Gooper-ág
helyett a rokonszenves és varázslatosan
életrevaló Maggie, valamint a
rokonszenves és varázslatosan életre nem
való Brick és ivadékaik válnak „a Delta
legnagyobb gyapotültetvényének" uraivá -
így már helyrebillent a világ-rend. Ez az
igazságtétel erősen lírai, vagyis elfogult,
mert a nézőnek azt szuggerálja, hogy
Maggie és Brick még meg se fogant
magzata feltétlenül méltóbb a milliókra,
mint Gooperék öt egyöntetűen nyaktalan
kis szörnyetege, a születendő hatodikkal
egyetemben - ugyan miért? Másfelől
Williams nem is titkolja, hogy Maggie,
Brick visszahódításán túl, a birtok
meghódításában is érdekelt: „Hát erről
van szó! Hogy tinálatok legyen minden, és
nekünk kegyeket osztogassatok! - robban
ki Gooperék ellen, akiket nem sok
erkölcsi alappal marasztal el „kapzsiság,
mohóság, pénzsóvárság" bűnében, hiszen
bármily



megrendítőnek szánja is Williams a Big
Daddy lábai előtt tett hazug vallomást
terhességéről, Maggie pontosan tudja, hogy
e vallomással nemcsak megédesíti a
haldokló végnapjait, de a birtokot is
maguknak szerzi meg. Arról már nem is
szólva, hogy Big Daddy alakjának elér-
zékenyült monumentalizálása sem éppen
meggyőző - az, hogy a család többi
tagjával szemben egyedül Gooperék viszik
el a kapitalizmus minden balhéját, lírailag
hiteles ugyan, de drámaírói
állásfoglalásként aligha fogadható el.

Zárójelben: nem kívánnék holmi vul-
gármarxizmus gyanújába esni, tudom,
mindez nem elsőrendűen fontos és minő-
sítő erejű, hiszen a szereplők egy zárt,
számukra magától értetődő világban élnek,
s a vagyon épp olyan természetes
járandóság szemükben, mint a
shakespeare-i királydrámák rokonszenves
és kevésbé rokonszenves hősei számára
egyaránt a hatalom. Az írói véleményezés
azonban mindenestül hiányzik, és ez
szükségképp kihat a mindenkori
előadásokra is. Az az impozáns huma-
nizáló művelet, melyet A vágy villamosa
kaposvári előadásán Ács János végrehajt-
hatott, itt alighanem megismételhetetlen,
mert - a két dráma részleteinek számos
különbségén túl - a rendező hiába foglalna
el a szöveghez képest egy külső
nézőpontot: az író rokonszenvének ten-

Tennessee Williams: Macska a forró bádogtetőn (Várszínház).
Trokán Péter (Brick) és Esztergályos Cecilia (Maggie)

getik, sőt, egy esetben Speakert - azaz
Szpíkert - is hallottam), Brick lelki
összeomlásának és alkoholizmusának okát
- nem csekély joggal úgy érzik, ez a
mozzanat érdektelen, esetleges, ezt is
pótolhatná bármi más, akár Brick
dekadenciája egymagában, minden külső
indok nélkül is. A homoszexuális Williams
számára azonban, mint annyi más
művében, itt is döntően fontos volt ez a
komplexus (Brick ugyanazt a tragédiát éli
meg Skipperrel, mint Blanche a fér-jével);
a maga számára, a maga érdekében akart itt
valamit kiírni magából, valamiről
meggyőzni közönségét és ön-magát. És ez
a háromszög-konstelláció Maggie, Brick és
a halott Skipper között fontosabb számára
az egész ültetvényesmiliőnél, Big
Daddystül-Big Ma-mástul; a líraiság
elszívja a teret az igazi dráma elől.

Néhány kritikuskollégám kárhoztat-ta az
előadást azért is, mert a két harmadik
felvonás közül a későbbit választotta: azt,
amelyet Williams, kedve ellenére
megalkudva, az ősbemutató rendezőjének,
Elia Kazannak kívánságára írt, s amely
állítólag radikális visszalépést jelentene az
eredeti koncepcióhoz képest. Nos,
kétségtelen, hogy az eredeti hangvételét ma
elfogadhatóbbnak érezzük, s a mostani
repríz rendezőjének ízlését mindenképp
jellemzi, hogy a második verzió mellett
döntött: a halálos beteg Big Daddy
látványos comebackje és az előtte térdre
borulva kegyeset hazudó Maggie fölösen
megrendítő drámai pillanatai erősen
hollywoodi ízűek - de alapvetően,
koncepcionálisan a két verzió között nincs
különbség. Igaz, az elsőben Brick nem
hatódik meg annyira felesége hazugságán,
és a záró-jelenetre több fanyarságot őriz
meg, de itt sem kétséges, hogy még ma
éjjel beadja derekát (hogy eufemizmussal
éljek), és Maggie itt is ugyanolyan joggal
mondhatja el a hírer zárómonológot a
„gyönge, szép emberekről", akik „csak
megadni tudják magukat", ami pontosan
annyit jelent, mint a második változatban a
„milyen elegánsan tudjátok föladni a
harcot" kifejezés. A két változat közötti
választás tehát csak az előadásra hat ki;
magának a műnek a megítélését a
különbség nem érinti. (Egyébként a
második változatból merítette a rendező
Szurdi Miklós az egyes felvonások
élőképes átkötésének ötletét, vagyis azt,
hogy az előző zárómozzanatát a szünet
után a következő meg-ismétli. Ami
Williamsnek csak másod-

denciózus és végső soron elfogadhatatlan
megoszlása minduntalan megakadályozná
szemléletének következetes
érvényesítésében.

Es végül, de nem utolsósorban: a néző
dolga sem kevés, ha azonosulni akar -
márpedig a Tennessee Williams-féle
dramaturgia ezt igényli tőle, s ha e célját
nem éri el, akkor szép, nagy, egzotikus
virágként menet közben hervad el.
Azonosulni itt csak egyvalamivel lehet:
egy makacs, szívós, erőszakos asszony
harcával, melyet a kiszemelt hím
meghódításáért folytat. Ez önmagában
nem feltétlenül rokonszenves; ezért a
nőnek szépnek és fiatalnak kell lennie, és
a szerepet persze megejtő szuggesz-
tivitással kell eljátszani; s az sem árt, ha a
kiszemelt hím nemcsak az ő számára
értékes zsákmány. És a többi? Hova-
tovább kiderül, hogy az egész ültetvé-
nyesmiliő, a család valamennyi többi tagja
esetleges; ezt a szexuális támadó-háborút
ők is végigasszisztálhatják, de épp úgy
megtennék egészen más személyek is.
Holott ez elvben nem lenne szükségszerű,
a kapcsolódási láncolat lehetne szerves is;
Williams szemléleté-nek lazasága,
ítélkezésének puhasága állja csak útját.
Figyelemre méltó részlet: a dráma
kritikusai általában meg se említik a
Skipper-vonalat (őt a szereplők egyéb-
ként Skeepernek, azaz Szkípernek emle-



jára, egy hígabb változatban jutott eszébe,
az előadásnak is fölöslegesen teátrális
tehertétele.)

A priori ugyanis nem állítható - mint
ahogy soha semmilyen érdemleges művel
kapcsolatban sem -, hogy a Macskából ne
készülhetne izgalmas, újszerű, a dráma
rejtett lehetőségeit kiaknázó előadás. Be-
vallom, ez esetben ugyan fogalmam sincs,
hogy ez miféle előadás lehetne; afelől
viszont bizonyos vagyok, hogy a szó
hagyományosabb értelmében vett hatásos,
feszült és - nem utolsósorban - nagyszerű
színészi alakításokkal ékeskedő előadás itt
és most is születhetnék Williams
darabjából. Szurdi Miklós azonban
nemcsak hogy nem véleményezte a művet,
nemcsak hogy alkotó módon nem lépett fel
vele szemben, de a jó szórakoztató
színházzal is adós maradt. Az alapállás az
lehetett, hogy ez a mű nem jelent
problémát; a közönség megfogására
elegendő, ha szöveg- és instrukcióhíven,
minél teátrálisabban, az egyes mozzanatok
közmegegyezéses le-jelzésével
végigmennek rajta.

Némi gyanút kelt már a díszlet, Csikós
Attila munkája is. Tudom, Williams írta
elő, hogy a bútorzat középpontjában az ágy
és a bárszekrény legyen - így illik ez egy
olyan darabhoz, melyben a hős alkoholista,
a hősnő pedig a mondott alkoholistát ágyba
akarja terel-ni. Am az ötvenes évek
szimbolista-naturalista jelzésrendszeréhez
nemcsak azért nem kéne ragaszkodni, mert
nincs divatban; azért nincs divatban, mert
ma másképp látunk. Közvetettebben, bo-
nyolultabban, a meglepő, váratlan
asszociációk iránt érzékenyebben, és a
szájbarágós helyettünk-értelmezést
idegesítően gyermetegnek érezzük.

De ha már Williamshez hűek vagyunk:
miért nem adja vissza a színpadkép a
williamsi koncepció lírai titokzatossá-gát
is? „A színpadi kép azonban a világért se
legyen oly naturalista, mint amilyet ez a
leírás sugalmaz. Úgy gondolom, a falak
mennyezet helyett olvadjanak át
titokzatosan a levegőbe, az ég boltozza be
az egész színpadot, s a csillagokat és holdat
csak opálos, sápadt fény jelezze, mintha
rosszul be-állított távcső lencséjén keresztül
látnánk." Ennek az instrukciónak -- pon-
tosabban szellemének - figyelembevételével
a helyszín, az atmoszféra a különösség
régióiba idegenedhetett volna, ami persze
nem az egyedül üdvözítő, de mindenesetre
valamilyen megoldás; a most látható
szokványos, fantáziátlan be- és el-

a jellemkülönbségeket is elfedi. Úgy tűnik,
ezen túlmenően a színészek nem sok
segítséget kaptak a rendezőtől, s így esik,
hogy olyan kiváló színészek, mint Tábori
Nóra és Kállai Ferenc, nézőemlékezetem
óta legrosszabb munkájukat nyújtják.
Tábori Nóra a legüresebb és legharsogóbb
komikai ripacsériákkal játszik meg egy
közönséges, idegesítő és mélységesen
szerencsét-len idős asszonyt, akihez
kulcsot is lehetett volna találni; ha Big
Mama csak nevetséges és csak idegesítő,
akkor egy-szerűen kilökődik a dráma
erőteréből. Kállai Ferenc rutinjából,
színészi eszközeinek gazdag tartalékából
sok mindent megold, egyes mozzanatai
önazonosak, csak épp egységes
jellemportrét nem tud még ő sem egymaga
összerakni. Nincs eldöntve, hogy az
előadás, a rendezés, a színész az
ellenszenves nagy-ragadozót, a brutális
magánembert, a szánandó haldoklót, a jó
humorú, eszes, a többieknél messzebb látó
szellemet, avagy a gyengéd, szerető apát
tartja-e meghatározónak, így aztán Kállai
egymás után, nem egyszer mondatonként
váltva játssza el hol ezt, hol azt, a hiányzó
kohéziót és belső meggyőződést hang-
erővel, széles mozgásokkal, semleges és
ismerős töltelékeszközökkel pótolva; a lI.
felvonás nagy párjelenete helyenként, már
csak némi szövegzavarok okán is,
kifejezetten kínos volt. (Mellesleg az elő-
adás bizonytalanságát mutatja, hogy e

Trokán Péter (Brick) és Kállai Ferenc (Big Daddy) a Williams-színműben

rendezés viszont egy rózsadombi kis-
iparos-vállának se válnék becsületére.
Amely elgondolást respektálni lehetne, ha

az előadás szellemisége netán mai
valóságunkhoz akarná közelíteni a drámát.
Igaz, ez a művelet nehezen lenne
végrehajtható, de ilyen szándékot egye-
bekben az előadás nem is mutat. Így hát
bele kell nyugodnunk: a díszlet naturalista
és érdektelen. Egyébként meg-lepően
unalmas és elmosódott a kísérő-zene is
(összeállítóját nem jelzi a plakát), pedig e
korszakhoz és miliőhöz aztán bőven állt
volna rendelkezésre atmoszférateremtő
erőben gazdag zenei anyag.

Marad a jó és hatásos előadás lehető-
sége - s ezt aztán., ismerjük el, a dráma
bőkezűen kínálja. Hogy Szurdi Miklós
ezzel (is) adós maradt, az már nem
művészi., hanem egyszerűen szakmai-mes-
terségbeli problémákat vet fel. A cse-
lekmény nagy, átfogó ívét (amihez persze
értelmezés szükségeltetett volna) egy
visszatérő monoton séma pótolja: pár- és
csoportos jelenetek egyaránt csendesen,
kedélyesen indulnak, aztán morajlani
kezdenek az indulatok, hogy végül egy
csúcsponti hisztériáig fokozzák magukat,
aztán váltás - és minden kezdődik elölről.
Mindig ugyanúgy, minden szereplőre
vonatkoztatva ugyanúgy. A négy
főszereplő alakítását Szurdi szinte
egyformán építi fel, oly azonos mód-
szerekkel, hogy az indulatmozgás még



Somogyvári Pál, Szokolay Ottó, Tábori Nóra, Miklósy Judit és Fonyó István a Várszínház előadásán
(Iklády László felvételei)

szövegzavarok lehetnek esetleg a figura
tétovaságát jelző tudatos megoldások is,
mint ahogy számomra eldönthetetlen
maradt, szándékosan esik-e le és hullik
szemeire Maggie gyöngysora, szándéko-
san gyűrődik-e meg és marad igazítatlan a
III. felvonásban a szőnyeg, holott persze
az effajta kérdések tisztázására léteznek
határozott rendezői-színészi módszerek.)
Mindenesetre: számomra valósággal
fájdalmas volt e két nagy színészt ilyen
méltatlan szituációban látni.

Megsínyli a rendezői kéz hiányát Tro-
kán Péter is; nem először fordul elő nála,
hogy - rosszul irányítva - alig ismerhető
fel benne a remek Ruszt-színész.
Vonatkozik ez még külsejére is: az ideális
megjelenésű fiatal művész - részben a
fantáziátlan jelmez okán is - egy percre
sem tudja szuggerálni azt az isteni
szépségű atlétát, aki Maggie-ben él (holott
Achillesként, Posaként vagy Urbain
Grandier-ként Trokán tudott ilyen „szép"

lenni). Érdekes színészi jelenség: ha nem
kap segítséget a szerep belső
megalkotásához, úgy látszik, külsőleg is
megszürkül. Amúgy - ennyi ilyen
körülmények között is telik tőle - játéka
diszkrét és intelligens, sőt, az is érződik,
hogy a rá is rákényszerített sűrű
hisztérikus kitöréseket, teátrális el-
vágódásokat és monoton, de mindig
bravúrszámként fölvezetett ivászatokat
kínosnak tartja; de a figura dekadens
varázsa, az, hogy „valahányszor meg-
szólal, megmozdul vagy megjelenik va-
lahol, mindenki őt nézi" - teljességgel
hiányzik belőle. Ami elvileg partnerei
dolgát is bonyolítaná - ha ez az elő-adás
valóban súlyt fektetne a viszonylatok
kimunkálására, és nem hagyná ma-

lidációval hirtelen kitáguló műsorskála
műfordítói gárdánkat készületlenül találta;
meglepően sok esetben a nyelv-tudás maga
is tökéletlen, a legtöbb színház által
szentesítettnek tekintett szövegekben
hemzsegnek a félrefordítások (Bányay
Geyzáét ilyen szempontból nem
vizsgáltam, rá tehát ez nem vonatkozik), s a
korrektebbje is sokszor túlzottan tapad az
eredetihez; ma ezen a téren is fordultak a
követelmények. Williams esetében a
szecessziós cirádákat, az édeskésséget, a
jelződömpinget legalábbis tompítani
kellene, épp a drámák elfogadhatósága
érdekében; nehéz ma hallgatni az
olyasmiket, hogy „tüzes kis macska vagy",
„drága kis kölykem" vagy „Isten tartsa meg
a drága öregurat!" (és ezt nem Mae, ha-nem
Maggie mondja); sokalljuk, hogy az öltöny
„szép, római és santung", a
mandzsettagomb nemcsak „zafírköves", de
„gyönyörű" is (és mindezt e holmik
tulajdonosával közlik), és még sorolhatnám.

Végül: a legkönnyebb dolguk pontosan
körülírt szerepeikben Gooper és Mae
alakítóinak van; rajtuk a színész-nek nem
kell sokat töprengeni, ők lehetnek
egyértelműen ellenszenvesek, és ezt Fonyó
István és kivált az egyre jobb
karakterszínésznővé érő Miklósy Judit jó
érzékkel ki is használja; noha időn-ként ők
is hisztériázni kénytelenek, mégis, az
előadás legüdébb színfoltjai. Bár - talán
nemcsak az előadásé. Az 1967-es,
sztárokkal telitűzdelt vígszínházi
előadásból is Földi Teri és Tomanek
Nándor alakítására emlékszem vissza a
legszívesebben. Ez már több két produkció
esetlegességénél: ez talán már a drámára
magára is jellemző lehet.
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gányosan küszködni a színészeket figurá-
juk jellemével és kapcsolatrendszerével.

Esztergályos Cecília mint Maggie, a
macska - cica inkább: bájos és rokon-
szenves. Játéka a középfekvésben, a tár-
salgási regiszterben finom és kulturált is
(ezért volt eddigi legjobb nemzeti színházi
szereplése Kertész Akos darabjának
Erzsikéje, ahol javarészt csak erre a
regiszterre volt szüksége). Úgy tetszik,
egyelőre ez az igazi terrénuma, innen csak
nagyon gondos és találékony rendezői
irányítás tudná -- esetleg - továbblendíteni.
(Bár ez még Kerényi Imrének sem sikerült,
a János királyban.) Mert most fokozásai és
csúcspontjai, bármily buzgón és
lelkiismeretesen igyekszik felépíteni őket,
üresek és csináltak - az erős drámai vagy
épp tragikus pillanatokat egyszerűen nem
tudja meg-élni. Amellett ez esetben külön
akadály, hogy - bármily ragyogóan őrzi is a
színésznő női vonzerejét és sex appealjét -
mégiscsak hiányzik a legföljebb har-
mincéves Maggie villódzó, elementáris
szuggesztivitása, fiatalságából eredő szu-
verén önbizalma.

A két epizódfigurát, a papot és a tisz-
teletest Williams épp csak odarakta a kép
szélére; kitalálni az előadásnak kell őket.
Ennek híján Szokolay Ottó és Somogyvári
Pál csak kényelmetlenül feszengenek, s a
pap portréja attól sem lesz teljesebb, hogy
mikor az illemhelyet keresi, Big Daddy
útbaigazító szövege egy „humoros"

betoldást kap : „Ha kibírja odáig ..."
Egyébként, ha már a szövegnél tartunk:

mint annyi más, negyedszázadot megért
fordításra, Bányay Geyzáéra is ráfért
volna némi munka. A konszo-


