
változtatható, remek színpadképe végül is
a színészi munka által teljesedik ki. Két
szerep - Koppány és Torda kivé-telével
kettős szereposztásban játsszák a művet. A
főbb alakok eltérő színészi és hangbeli
karaktere miatt ez a két szereposztás egy
kicsit a rendezői elképzeléseken is
módosít. Bubik István Istvánja például
keményebben és határozottabban
fogalmazott királyt mutat, hangban is,
játékban is. Benne erőteljesebb az a vonás,
ami a drámában és a zenében is benne
rejlik: az érzelmi-gondolati gazdagsággal
párosuló céltudatosság. Hirtling István
inkább a töprengő, az elhivatottságát
felismerő, de céljait lehetőleg szelíd
eszközökkel elérni kívánó Istvánt rajzolja.
Gyötrődőbb, szenvedőbb, tán esendőbb is.
Császár Angela Saroltja asszonyosabb
vonások mögé rejti a fejedelemasszony
kérlelhetetlenségét. Szemes Mari
direktebben és zabolátlanabbul
nagyasszony. Kubik Anna Rékája
kiszolgáltatottabb, Götz Annáé
szenvedőbb és tragikusabb. Juhász Róza
Gizellája érdesebb és okosabb, Kováts
Adélé törékenyebb és idegenebb. Nagy
Zoltán Asztrikja méltóságosabb, Rubold
Ödöné politikusabb és jobb hely-
zetfelismerésű. Tahi József Laborca
hetykébb, nyeglébb, Funtek Frigyesé
egzaltáltabb, zaklatottabb. Csák György
Fiatal regőse átszellemültebb, Tahi Józsefé
sodródóbb. Koppány asszonyai -
Papadimitriu Athina, Peremartoni Krisz-
tina, Pregitzer Fruzsina - Kerényi rendezői
ötlete jóvoltából nem csak enyelgő
nőstények, hanem a Koppány jeleneteit
kísérő kultikus-mitikus mozzanatok fontos
figurái is. Csurka László, Botár Endre és
Szersén Gyula köpönyegforgató urai (akik
Vágó Nelly kifordítom-befordítom
köpönyegeit viselik) egy kevés
vidámságot hoznak az egyébként elég
komor előadásba.

Vikidál Gyula, aki a testére szabott
Koppányt itt is szuggesztív erővel énekli,
színészként sem rí ki a társulatból. De
most nem róla, nem Koppányról szól az
előadás. Helyére került, s csak azokban a
jelenetekben kap különös hangsúlyt,
melyekben valóban ő áll a központban.
Egyenrangú társa lett Istvánnak, és ezzel
az egész mű kicsengése megváltozott.
Kitűnő arányérzéke attól is megóvja, hogy
bárkit „leénekeljen". Vele egyenrangú az
énekes-teljesítményben is Ivánka Csaba
Torda táltosa. A Ill. rész varázsolás- és jö-
vendölés-jelenetében elementáris erővel
szólal meg, s nemcsak az eksztázist

hiteti el, hanem azt is érzékeltetni képes,
hogy látomása a fényes jövőről túlfűtött és
légvárakat építő ábrándozás, valamiről,
ami sosem létezett, mert sosem létezhetett.
Ez a Torda az előadás egyik meglepetése,
s ezen csak keveset ront, hogy Ivánka
számára nem sikerült elég kifejező
mozgásrendszert kitalálni, s hogy egy
fontos pillanatban Kerényi a mondák
világfáját idéző göcsörtös fatörzsre
mászatja, s percekig ott is felejti.

Sok mindenben más tehát ez az István, a
király, mint amilyennek eddig is-mertük.
Igazi dimenzióit valószínűleg most kapta
meg, egy szerencsés pillanatban,
amelyben egy megfelelő adottságokkal
rendelkező fiatal színészgárda, egy igen jó
passzban lévő rendező és egy hasonlóképp
jó szériát produkáló koreográfus, meg egy
sok szempontból korszakos
jelentőségűnek tekinthető mű találkozott
egymással s egy meglévő
közönségigénnyel.

Az előadás egyik rokonszenves vonása
épp ennek a találkozásnak a felisme-rése
és az általa kínált lehetőségek okos
kibontása. Ezzel függ össze az az eléggé
nem hangsúlyozható tény is, hogy a Nem-
zetiben ez a produkció olyan energiákat
szabadított fel, olyan eddig nem igényelt
képességeket hozott felszínre, amelyekről
nem is igen sejtettük, hogy léteznek.
Hatalmas munka kellett ehhez, de
megérte.

Egy kiemelkedően sikerült előadásnak
mindig társulatfelrázó és művészetpeda-
gógiai hatása is van. Feltehetőleg így lesz
ez most is. Legfeljebb azt sajnál-hatjuk,
hogy az ilyen kivételes pillanatok csak
ritkán adatnak meg, s nem a folytonosan
és egyenletesen magas szintű teljesítmény
produktumai, hanem az el-vétve és
kiszámíthatatlanul kicsúszó nagy dobások
eredményei.

Szörényi Levente-Bródy János: István, a király
(Nemzeti Színház)

Dramaturg: Márai Enikő. Díszlet: Götz
Béla m. v. Jelmez: Vágó Nelly. Koreográfus:
Novák Ferenc m. v. Zenei rendező: Szörényi
Szabolcs. Rendező: Kerényi Imre.

Szereplők: Hirtling István, Bubik István,
Császár Angela, Szemes Mari, Kováts Adél,
Juhász Róza m. v., Nagy Zoltán, Rubold
Ödön, Baranyi László, lzsóf Vilmos,
Mácsai Pál, Bagó Bertalan f. h., Funtek
Frigyes,
Kaszás Géza f. h., Győr i Péter f. h., Vikidál
Gyula m. v., Ivánka Csaba, Tahi József,
Götz Anna, Kubik Anna, Papadimitriu
Athina, Peremartoni Krisztina, Pregitzer
Fruzsina, Csurka László, Botár Endre, Szer-
sén Gyula, Csák György, Ferenczy Cson-
gor.

FÖLDES ANNA

A századik Macskajáték

Tizenegy évvel a Macskajáték szolnoki
ősbemutatója után beszélgettem har-
madszor a szerepek szerepéről az Örkény
elképzeléseit a világszínházban
leghitelesebben megvalósító Orbánnéval,
Sulyok Máriával. Ennek az interjúnak
záróakkordjaként hangzott cl Sulyok
színháztörténeti jóslata: „Biztos vagyok
benne, hogy ha újabb tizenegy év el-
teltével felújítják a darabot, és egy
egészen más színészgárda veszi elő, a
Macskajáték talán mást jelent majd, meg-
változhat a darab hangvétele, üzenete is,
de a siker nem pártol el tőle. Orbán-né
mindannyiunkat túlél."

A több mint egy évtizeden át tartó pesti
színházi sikerszéria folytatására nem is
kellett tizenegy évig várni. A Játékszín az
idén - huszonkét évvel a kisregény
születése és másfél évtizeddel az
ősbemutató után -- újra műsorra tűz-te és
„egészen más színészgárdával" el-
játszotta kortárs drámairodalmunk első-
számú, klasszikussá avatott sikerdarab-
ját.

A Macskajáték műsorra tűzését a magyar
drámák színházában, a tegnapi kor-társ
művekre is figyelő repertoárban
felesleges külön indokolni. Valójában a
tizenöt éves „jubileum" is elhanyagol-
ható színháztörténeti véletlen; akárcsak
az, hogy a Játékszínben látott felújítás,
Makk Károly filmjével együtt, a tizedik a
hazai Macskajáték-variációk között.
(Feltéve, hogy a magyar Szabó István
nálunk is játszott nyugatnémet tévé-
filmjét átengedjük a produkciót létre-
hozó német stábnak.) Meglehet, szeren-
csés véletlen az is, hogy a Szerzői Jog-
védő Iroda nyilvántartása szerint a vi-
lágszínházban ez a századik Macskajáték.
Bár ennek a színháztörténeti adaléknak
azért van némi szimbolikus jelentése is:
mintha a magyar színház ezzel (is) dek-
larálná, hogy Örkény világhódító élet-
művét folyamatosan magáénak vallja.

Majdnem szükségszerű az is, hogy
Berényi Gábor igazgatói ténykedése
színterén, a Játékszínben Berényi Gábor
rendező vállalkozott Örkény tragikomé-
diájának felújítására. Hiszen tizenkét
esztendős szolnoki direktorságának



egyik legnagyobb sikere, drámatörténeti
fegyverténye volt 1971-ben a Macskájá-
ték (Székely Gábor rendezte) ősbemu-
tatója.

Színházi és személyes szempontok egy-
aránt indokolták tehát a vállalkozást. Bár
a Macskajáték a mai színházlátogató
nemzedék elég nagy részének személyes
élménye, közeli emléke, mégis a szakmai
érdeklődésű keveseknél szélesebb az a
réteg, amelyik csak a legendát ismeri - ha
ismeri -, és most találkozik először
színpadon a drámával. Csábító ötlet,
lehetőség volt az is, hogy Orbánné
szerepét Berényi arra a színésznőre
oszthatta, akinek a kisregényt színpadra
képzelő direktor, Gyurkó László, a
Huszonötödik Színházban szánta. Psota
Irén számára - aki fiatalon részben
önszántából ment el a regényhős akkor
még csak körvonalakban élő szín-padi
szerepe mellett - ez a találkozás sze-
rencsére nem megkésett jóvátétel. Pso-
tának, életkora szerint, most kellett el-
játszani a Macskajáték azóta már a világ-
színpadon is fémjelzett, hálás főszerepét.

Berényi Gábornak az új előadással
nyilvánvalóan felelnie kellett arra is,
amire Sulyok Mária utal nyilatkozatában,
hogy mit jelent ma a Macskajáték. Vál-
tozott-e a nyolcvanas évekre a darab
hangvétele, üzenete ? Lehetséges, szüksé-
ges-e a maradandó emlékű ősbemutató és
a műben rejlő színpadi lehetőségeket
maximálisan kiaknázó, ahhoz méltó pesti
színházi előadássorozat után a

Macskajáték újragondolása? Vagy akkor
tesz - a műnek és a közönségnek - na-
gyobb szolgálatot a rendező, ha a min-
denáron való újítás, önmegvalósítássá
szépített önmutogatás kísértését elutasít-
va, 1985-ben új feltételek között és új
szereplőkkel visszahozza a hajdani Macs-
kajátékot a magyar színpadra?

Berényi egyszer, a jelenleginél jóval

nehezebb feltételek között, általános szín-
háztörténeti tanulságokat is hordozó fele-
letet adott egy ehhez kísértetiesen hasonló
kérdésre. Amikor Győrött (ugyan-csak az
ősbemutatóhoz közeli, pesti színházbéli
kirobbanó kritikai és közönségsiker
árnyékában) színre vitte és újraértelmezte
Páskándi Géza Vendégségét. Berényi
Gábor akkor részben a szerep-osztással,
részben bizonyos dramaturgiai
változtatásokkal - Dávid Ferenc és Socino
kapcsolatának színpadi átrendezésével,
Socino drámájának előtérbe állításával - a
korábbi előadásoknál nagyobb hangsúlyt
adott a dráma egyetemesebb, a kortól és a
történelemtől lényegében független
üzenetének, s ezzel új értelmet, érvényt
adott a Vendégségnek.

A Macskajáték esetében az újraolvasás, a
felújítás nem hozott - valószínűleg nem is
hozhatott - hasonló színházi meglepetést.
A Macskajáték több rétegű dramaturgiai
szerkezete, több szinten
megfogalmazható, de minden szinten ér-
vényes drámai mondanivalója a hetvenes
és nyolcvanas évek fordulóján (úgy
látszik) nem ment keresztül olyan jelentős
változáson, ami az írói üzenet
újraértelmezését szükségessé tenné. Az
érzelmekre ható szerelmi háromszög-
történettel mulattató, az öregek makacs
élni akarásának polemikus igenlésével
elgondolkodtató, az önmagát, gyökereit
és teljes identitását vállaló ember hűsé-
gének apoteózisával felemelő mű ma is,
most is úgy érvényes, ahogy Örkény
István megírta.

Fenntartás nélkül elfogadjuk tehát
Berényi Gábor rendezői alázatát, a szö-
veghez és az egyszer már megtalált,
kimunkált - és a műhöz méltó, Örkény
által is elfogadott - értelmezéshez való
alapvető hűséget. Amit a rendező többek
között azzal is hangsúlyoz, hogy ismét
(immáron negyedszer) Fehér Miklóst

kérte fel a Macskajáték díszletének, já-
tékterének megtervezésére. A tervező, az
író megszabta kereteken belül, még most
is tudott újítani: a változó helyszíneket
egyetlen színpadképbe sűrítő díszlet ki-
emelten felemás, látványos drapéria-kerete
újszerű. De az előadás vizuális élménye
alapjában mégsem különbözik attól, amit
már láttunk.

Nem sürgetjük tehát azt a más hang-
vételű, új üzenetet hordozó (majdani)
Macskajátékot, amelyre - egyelőre - sem
társadalmi, sem rendezői igény nem szü-
letett, és amire a kritikának nincs és nem is
lehet propozíciója. De azt azért ki kell
mondanunk, hogy a magyar színház nagy
egyéniségeit felvonultató századik
Macskajáték tisztességgel vállalható,
színvonalas és megérdemelt siker, de nem
mérföldkő sem a Játékszín, sem a dráma
történetében.

A szövegen Berényi Gábor kisebb
dramaturgiai beavatkozást végzett. Eb-ben
a változatban kimaradt Orbánné vejének,
Józsinak a szerepe, és a Nárciszban nem
pincér, hanem felszolgálónő hozza
Erzsinek és Paulának a kávét. E két,
önmagában jelentéktelen módosítás együtt
jelentést nyer. Azt eredményezi, hogy a

Macskajáték majdnem annyira női drámává
lesz, mint a Bernarda Alba háza. Azzal a
különbséggel, hogy az egyetlen férfi,
Csermlényi Viktor, akiért a küzdelem
zajlik, itt - Pepe Romanóval ellentétben -
jelen van a színpadon.

Az expozícióban Berényi egy sokat ígérő
ötlettel nyeri meg a dráma szövegét már
túlságosan ismerő (szakma-beli)
közönséget. A két Szkalla lány el-sárgult,
régi fényképe, a szerzői utasítástól
eltérően, ezúttal nem a vetítő-vásznon
jelenik meg, még csak nem is a falon,
hanem kizárólag a közönség képzeletében.
Psota Irén ugyanis egy üres képkeretet
mutat fel, és a szövegre, illetve a nézőre
bízza az emlékek síkján megidézett
látvány konkretizálását. Ez a trouvaille,
éppen mert a néző közreműködésére,
képzeletére épít, tulajdonképpen
hitelesebben örkényi, mint az, amit ő maga
javasol. Örkény látásmódjához illő és
méltó az a rendezői szelekció, amellyel
Berényi Gábor a színen le-vő tárgyak
között válogat. Ahogy súlyt és szerepet ad
egyetlen szál vörös rózsának, amit Erzsi
Csermlényitől kapott; kiemeli az énekes
Orbánnénál felejtett karimás fekete
kalapját, és premier planba helyezi Erzsi
kitaposott papucsát is. Ezek a tárgyak a
színpadon egyszerre

Psota lrén és Tolnay Klári a Macskajátékban (Játékszín)



töltik be valóságos és jelképi funkciójukat,
s a kettő közül nyilvánvalóan az utóbbi a
fontosabb. Ugyanakkor Örkény - illetve
Berényi - itt is, most is merészen lemond
bizonyos gyakran emlegetett naturális
kellékekről, eszközök-ről. Az a
körülmény, hogy a két nővér az
ősbemutató óta folyamatosan telefon-
készülék nélkül beszél egymással az or-
szághatárokon át, a cselekmény sodrában
és a szöveg sugallatában annyira evidens,
hogy még a naturalista szín-házhoz szokott
nézőnek sem okoz gondot. A megoldás
nyilvánvalóan a dráma különböző
megközelítésben fogalmazott
közlendőinek színpadi egységét szolgálja.
Így, és csak így válik magától értetődővé
az is, hogy a szereplők egy-más helyett
gyakran közvetlenül hozzánk, nézőkhöz
szólnak.

A felújítás egészére jellemző, amit
Örkény mindig is követelt: a rendező
valóban úgy játszatja a darabot, „mintha
egyetlen mondat volna". Ez természetesen
nemcsak a szövegmondás tempójából
következik, hanem az előadás szer-
kezetéből, a szövegszekvenciák egymás-
hoz illesztéséből is. A játék ritmusát
valójában a darab dramaturgiája diktálja.
Erzsi és Giza levélmonológjai - akárcsak a
Székely Gábor rendezte előadásban - most
is következetesen, zökkenő és átmenet
nélkül fordulnak át telefondialógusba, s az
elbeszélés által (közvetetten) megjelenített
tegnapi történéseket gördülékenyen
követik a szín-padon itt és most zajló
jelenetek. A közlésmódnak ez a szövegből
eredeztetett változatossága oly módon
felel meg a drámai hangvétel
többszólamúságának, hogy semmilyen
formális kapcsolat, kötődés nem mutatható
ki. Értelmetlen lenne azt bizonygatni, hogy
a telefonmonológok a darab groteszk, a
megjelenített mozzanatok pedig tragikus
vonulatát alkotják. Hiszen a szöveg ennek
a fordítottjára legalább annyi bizonyítékot
kínál. A rendezőnek a mindenkori szituá-
cióból és a szereplők pillanatnyi lelki-
állapotából kiindulva kell a tragikomédia
villódzását és színpadi egységét -- való-
ságos világát és a cselekményen túli,
áttételes érvényét - megteremteni.

Berényi Gábor értelmezésének első-
rendű érdeme az a gondosság, amellyel ezt
a műfaj követelte, nagyon is érzékeny
egyensúlyt létrehozta. Hogy nem engedi
elszaladni a színészeket a kínálkozó,
mindig tapsot ígérő komédia felé, de nem
hatódik meg a szerepek és szövegek
lírájától sem. Így érhető el,

hogy ne a szereplőket, hanem a nézőket
rendítse meg Orbánné - részleteiben
komikus, egészében, összefüggésében
eszméltető - tragédiája. Az előadás egyet-
len lényeges ponton tér el a pesti szín-házi
változattól: a darabzáró macskajáték
dinamikusabb és sokkal szertelenebb, de
éppen ezért expresszívebb és hang-
súlyosabb is, mint ahogy emlékeze-
tünkben él.

A Macskajáték - ezt talán felesleges
ismételni - Orbánné drámája. Az elő-adás
hangvétele, sikere, súlya a szerepet játszó
színésznőn múlik. Psota Irént színészi
skálájának gazdagsága, tragikus alkata és
a groteszkre való fogékonysága is
alkalmassá teszi a szerepre. Szerep-
felfogására jellemző, hogy Orbánnéban
elsősorban azt az elnyűhetetlen élni aka-
rást testesíti meg, amely lehetővé tette
számára, hogy özvegyen, magányosan,
korábbi társadalmi státusát és anyagi
biztonságát elveszítve is megőrizze ener-
giáit, megőrizze önmagát. Hogy a fel-
ajánlott garmischpartenkircheni vagy akár
létai nyugalom helyett, megint csak a
küzdelmes pesti hétköznapokat, az örökös
újrakezdést válassza. Psota Orbánnéja
érdességében, nyerseségében,
kisszerűségében ízig-vérig pesti illetősé-
gű. Ha okvetetlenkedni akarnék, azt mon-
danám, még csak nem is a Csatárka
utcában, inkább az Erzsébetvárosban van
otthon. Magatartásában nem sok nyoma
érződik a létai Szkalla lány született vagy
belénevelt eleganciájának. Talán azt is
felőrölte a kényszerű, küzdelmes
magányosság, az örökös védekezés
reflexe.

Akárhogy is, ez a megkérgesedett, Rizi-
szerű öregasszony egyetlen szerel-mi
jelenetében tökéletesen vált. Psota Irén
magára húzott tüskés páncélja alatt a sötét
előszobában egyszer csak megérezzük a
társra vágyó asszony ki-szolgáltatottságát,
a hűségéért viszonzást érdemlő szerető
reménykedő boldogság-vágyát is. Ehhez
hasonló érzelmi-színészi magaslatra Psota
csak az öngyilkos-sági jelenetben ér el,
ahol a kis híján tragikus szituáció
komikuma az álom lírájával keveredik.
Emlékezetem szerint csak az ősbemutató
Orbánnéja, Hegedűs Ágnes merte ilyen
harsányan, merészen és pontosan
érzékeltetni az ön-csalás lélekállapotát is.

Orbánné komplex jellemét Örkény
kommentárjában szinte képletszerűen is
meghatározta, amikor a szerepet játszó
színésznőktől azt követeli, hogy egy
nagyszájú kofa közönségességét egy gö

rög tragika fenségével párosítsák. Psota az
elsőt gátlástalanul és teljes szívvel
felvállalja: ismerős lompossága, dühki-
töréseinek pukkancs-pimaszsága, a körül-
mények hatására természetévé lett szá-
nalmas kisszerűsége és már-már imponáló,
elszánt makacssága hitelesíti figuráját. De
ugyanezek a vonások földhöz-ragadttá
teszik, a pesti aszfalthoz kötik akkor is,
amikor szárnyalnia kellene. A görög
tragika fensége - ami Sulyok Mária
Orbánnéját mitikussá nagyította, jelképi
erejűvé avatta - Psota alakításából szinte
teljesen hiányzik.

Kétségtelen, hogy Orbánné szerepe
minden színész számára fantasztikus
fizikai és koncentrációs erőpróba. Nem
csoda, hogy a színész ezt a próbát nem
állja minden este egyformán. Többen
állították, hogy Psota a sajtóbemutató
estéjén nem nyújtotta azt az élményt, mint
a premieren. Tény, hogy amikor én láttam,
sokszor szereptudása, szövegmondása is
bizonytalannak tűnt. Az ismétlődő bakik
pedig nem-csak a dikció egy-egy
szakaszát, a dialógusok menetét zavarták
meg, hanem a színészt is. Csak ezzel
magyarázható, hogy Psota szövegében a
szavak és a mondatok (gyakran már-már
az érthetőség rovására) kergették egymást.
Ezáltal az Örkény-szöveg egy-egy
árnyalata, költői szépsége, felszikrázó
iróniája elsikkadt. ()szintén remélem, hogy
ez az indiszpozíció időleges és legyőzhető,
és akkor. Psota Irén tehetségéhez és a
legszebb jelenetekhez méltó szinten
játssza majd a testére szabott szerepet.

A századik Macskajáték szereposztásá-
nak ünnepi gazdagságát, az egy-egy pro-
dukcióra szervezett társulatok szinte be-
hozhatatlan helyzeti előnyét bizonyítja,
hogy Berényi Gábor Giza hálátlanabb,
passzívabb szerepére is olyan sugárzó
egyéniségű művészt nyert meg, mint
Tolnay Klári. Tolnaynak nem is erénye,
inkább talán művészi természete, ter-
mészetes adottsága, hogy ha színpadra lép,
róla szól a dráma. Ezúttal azonban a
tolókocsiban játszó nővér szerepe nemcsak
terjedelmében kisebb Orbánnéénál. Giza
hősként, emberként is másod-hegedűs a
drámában. Erzsivel szemben többször és
többek által hangoztatott fölénye csak
látszólagos. Eleganciája, a fegyelem
méltósággal viselt páncélja csak a
kívülállók elől takarja el a gar-
mischpartenkircheni jómódban, fia ke-
gyelemkenyerén szerzett sebeit. Míg
Orbánné, ha újra kezdhetné, megint csak
saját életét vállalná, választaná, Giza -



húga félelem nélküli, következetes küz-
delmének féltő tanújaként is - egyre vi-
lágosabban látja saját, téli álomhoz hason-
lított árnyékéletének kudarcát. Tolnay
Klári olyan tökéletes Giza, olyan meg-
győzően, sugárzóan bölcs és hitelesen
kiegyensúlyozott, hogy - a szöveg elle-
nében - igazi fölénybe kerül húgával
szemben. Psota és Tolnay kettőse szél-
sőségesen polarizált: mintha nem is egy
anya szülte volna őket ... Á közöttük lévő
karakterkülönbség, magatartásuk eltérő
volta is magyarázza, hogy Erzsi és a
körülötte élők - Ilus és Egérke is - mind
őszinte, áhítatos tisztelettel csodálják a
sorscsapást méltósággal viselő nővért, ám
kérdésessé, vitathatóvá teszik a testvérek
kapcsolatának fonák-

Törőcsik Mari (Egérke) a Játékszín előadásában

ját. Semmi sem igazolja a jelen reali-
tásából a múlt álomvilágába vágyódó,
erőtlen, passzív nővér energikus és bá-tor
húga iránt érzett, bevallott irigységét.
Hogy a Szkalla lányok életének végső
mérlegén Erzsi sorsa serpenyőjét húzzák
le a végigjárt úton összegyűjtött
élmények, érzelmek és tapasztalatok.

Hetekkel a bemutató előtt, a Stúdió '8 5
jóvoltából, néhány percre részt vehettünk
a Macskajáték próbáin. Már ott és akkor
sejthető volt, ami az előadáson
bebizonyosodott: ennek a változatnak
Egérke a hőse, Törőcsik Mari a
legellenállhatatlanabb, legszuggesztívebb
szereplője. Az ellentmondás a figura be-
cézett csúfneve és a jelzők között nem sok
jót ígér. Papírforma szerint, ha

Egérke jelenléte, drámája szétfeszíti a
cselekmény szabta kereteket, akkor Egérke
már nem is egér, felborul a figurák
hierarchiája, baj van a szerepformálással,
baj az előadással.

Törőcsik Mari azonban rá se ránt az
ilyenfajta kritikusi prekoncepciókra. O
annak tudatában játssza el a megfélem-
lített, magányra ítéltetett szürke kis egér
szerepét, hogy róla, az élet örökös mel-
lékszereplőjéről is megírhatta volna Ör-
kén y a maga tragikomédiáját. Törőcsik
színészként ennek a csak mozzanatokban
létező, egyetlen levélmonológba sűrített
tragikomédiának a főszerepét játssza. Ezért
azután minden kimondott szava mögött
kimondatlan mondatok, elhallgatott
sérelmek, kuncogásában elfojtott
zokogások torlódnak. Színpadra lépése
pillanatától kezdve folyamatosan bocsá-
natot kér, mert hazajön saját lakásába, mert
bekopog Erzsikéhez, bocsánatot kér azért
is, hogy él. De közben keskeny egérarca,
erőtlen válla, megnyomorított keze - csupa
elfojtott kiáltás. Ám Törőcsik azt is tudja,
hogy Egérke nem tragikus hős. Gizához
írott levelében Örkény módot ad arra, hogy
Al-mási Mihályné megfogalmazza
önmagát. Nem annyira az életéről
elmondott, el-rebegett tényekkel, mint
vallomásának stílusával, gyermeteg
lelkesedésével, rajongó naivitásával és a
konfekcionált udvariassági formulák
vidékies használatával. Törőcsik
szürkeségének ezer szí-ne van,
jelentéktelensége azáltal válik jelentőssé,
hogy érzékelteti: ilyen egér-kékből száz és
ezer tengődik az Orbánnék árnyékában.
Részvétet és szimpátiát keltő
boldogtalanságába a színésznő beleszövi
az irónia és az önirónia szálát is. Férfi
nélküli, erényes életével úgy hivalkodik
Gizának, hogy egyetlen fintora a magányra
kárhoztatott, elhagyott feleség elfojtott női
ösztönét is megvillant-ja, és mintegy
zárójelben azt is sejteti: talán kár volt
egérke módon élni. Az utol-só
macskajátékban Törőcsik Egérke túl-
ságosan megzabolázott, mesterségesen le-
halkított közlésvágyát, játékos kedvét
ereszti szabadjára, és ezekben a percekben
mintha az arcáról is lehullana az
egérkemaszk, egyszer csak párját kereső
tüzelő macskává válik.

Á Macskajáték - Orbánné, az Orbánnék
drámája. Á századik Macskajáték
sajtóbemutatóján mindkét nyíltszíni taps
Törőcsik Marit köszöntötte.

A Macskajáték közönségsikerébe és
színházon belüli népszerűségébe is bele-



játszott, hogy nemcsak a három fő-
szereplőnek, de a társulatnak is jó lehető-
ségeket, hálás szerepeket kínál. A Játék-
szín társulata, tartaléka szinte az egész
magyar színházi élet.

Csermlényi Viktor szerepére a próba-
időszakot kísérő mindenkori pletykák,
hírek Melis Györgyöt emlegették, és ez
nemcsak az operabarátoknak ígért (volna)
különleges csemegét. Hiszen Melis - nem
is olyan régen - a Há n y az óra, Vekker úr?
című filmben már be is bizonyította, hogy
prózai karakterszínésznek is jelentékeny.
Inke Lászlónak te-hát most nemcsak
Csermlényi Viktor hálás szerepével, de a
nézőtérre be-szivárgó csalódással is meg
kellett küzdenie. Alakítása stílusos,
hibátlan, a szerelmi jelenetben és a koncert
utáni ön-elégült szerénység
érzékeltetésekor egészen kitűnő. Talán
csak Csermlényi Viktor színpadi
megjelenése, külső habi-tusa vitatható.
Ugyanaz történhetett, mint az angol
Macskajátékban, ahol
Örkénytől tudjuk - Elisabeth Bergner
túlságosan sok gondot fordított arra, hogy
a hősnő megőrizze emberi és angol
méltóságát, visszariadt a figura
agresszivitásától, nyers modorától. Inke
László is makacsul őrzi Csermlényi Viktor
hajdani világfiallűrjeit; elhiteti velünk
fényes múltját, hírét, de talán nem meri
eléggé felvállalni a kiábrándító jelent.
Nem hajlandó eléggé pocakos, eléggé
visszataszító lenni. Márpedig Viktor mű-
vészi deklasszálódása, férfiúi vonzerejé-
nek megszűnte fokozná a konfliktus
komikumát, de még a női magány tra-
gikumát is. Kár, hogy Berényi Gábor-nak
erről, úgy látszik, nem sikerült
meggyőznie a szerepét egyébként jó íz-
léssel, bölcs mértéktartással és elegáns
iróniával játszó színészt.

Paula és Ilus szerepe sohasem ígért
túlságosan sok babért a szereplőknek.
Kohut Magdát viszont rég láttuk ilyen
felszabadultnak! Elszánt, hódítani akaró
Paulája egy árnyalattal közönségesebb,
mint ahogy a szövegből kitetszik, de
meggyőző. Elhisszük, hogy Psota lrén
Orbánnéjával csak ez a Paula kevered-
betett barátságba, és Viktornál is neki van
nagyobb esélye. Csomós Mari Ilusát az
Esti Hírlap kritikusa „sötét tónusú, mély
lelki életű, önmagába zártan boldogtalan"
figurának látja. Bevallom, én mindennek
nem sok nyomát, jelét láttam. Csomós
Mari - szerintem helyesen - a
kommunikációképtelen süketséget
hangsúlyozta szerepében, és ennél többet
nem is várhattunk tőle. Annak

idején, amikor Brigitte Soubeyran a
Volksbühnében az emberi kommunikáció
működésére, illetve csődjére, Orbánná
kapcsolatteremtési kísérletének kudarcára
helyezte a Macskajáték hangsúlyát,
Örkény lényegében elhatárolta magát
ettől az értelmezéstől. Csomós Mari
azonban a maga jelenetében visszahozza
és hitelesen fejezi ki ezt a gondolatot, a
drámának ezt a (sokadik) jelentését.

Végezetül egy kényes kérdés. Berényi
Gábor előadásaira Szolnokon is, Buda-
pesten is jellemző volt a játékstílus
zavartalan egysége, minden disszonáns
motívum, minden színpadi üzemzavar
elkerülése. Ez most a Macskajáték ren-
dezőjének csak kis híján sikerült. Mellé-
fogását úgy hívják, hogy Cs. Bruckner
Adelaida. Örkény legjobb epizódfigurái
és Cs. Bruckner Adelaida ezek közül való
- színpadra lépésük pillanatában vagy az
azt követő néhány perc alatt már sűrítve
kifejezik teljes énjüket. Á kiöregedett
operaházi örökös tag, a parancsoláshoz
szokott zsarnok öregasszony, a büszke és
örökké szorongó, irigy „fiús mama" - nem
egyszerűen hálás, bátran állíthatjuk, hogy
nagyszerű szerep. Annak idején (Szolno-
kon és Budapesten) méltán hozott ki-
robbanó sikert, kései jóvátételt a szerep-
re született, robusztus alkatú idős szí-
nésznőnek, Kaszab Annának. Csermlényi
Viktor játékszínbeli anyjának, Delly
Rózsinak nyilvánvalóan nem kell elját-
szania a hajdani nagy operaénekesnőt,
mindannyian tudjuk róla, hogy az. Csak
éppen a prózai színpadon Cs. Bruckner
Adelaida szövegével nem tudja elhitetni.
Megjelenése pillanatától kezdve kínosan
nyársat nyelt, merev, beszédét néha alig
érteni. Jelenete alatt hirtelen

megszakad a színpad és a nézőtér közötti
áramkör, a közönség feszengeni kezd. Ez
a bizarr szereposztási ötlet - amely talán
Melis szerepeltetésének meg-hiúsult
szándékából fakad? - sem a köz-
tiszteletben álló, jeles nagy művésznő-
nek, sem a századik Macskajátéknak nem
hozott babért.

A színházi legendákkal - különösen, ha
még élénken élnek mindnyájunk em-
lékezetében - nem könnyű versenyre
kelni. De talán nem is ez volt a fel-újítás
célja. Berényi bizonyára nemcsak a
szakmai csemegékre és új művészi meg-
oldásokra is kíváncsi keveseknek, hanem
a Macskajátékot csak könyvből-filmből-
tévéből ismerő fiataloknak állította szín-
padra Örkény időállónak bizonyuló re-
mekművét. Akiknek a századik Macska-
játék a legelső, és akiknek a játékszín
pontosan értelmezett, kiegyensúlyozott és
részleteiben varázsos erejű előadása
jelenti és jelentheti majd Örkény tragi-
komédiáját. Nem elmarasztalásnak, ha-
nem biztatásnak szánjuk, amikor a szá-
zadik Macskajáték premierje után is jelez-
zük: várjuk a százegyediket, a nyolcvanas
évek végének Macskajátékát. De ami még
ennél is időszerűbb, indokoltabb
kívánság: a századik Macskajáték után
most már helye lenne a játékszín
repertoárjában egy újragondolt
Vérrokonoknak is.

Örkény István: Macskajáték (Játékszín)
Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez: Jánoskúti
Márta. Rendező: Berényi Gábor.

Szereplők: Psota lrén, Tolnay Klári,
Törőcsik Mari, Csomós Mari, Kohut Mag-
da, Inke László, Delly Rózsi, Gyurkovics
Zsuzsa.

Paula: Kohut Magda (Iklády László felvételei)


