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Két este Berek Katival

Jó, ha egy színész mindent játszik. Berek
Kati hosszú évekig veretes drámák ama-
zonszerepeit alakította. Egy-egy komédia
szereposztásakor a neve - ki tudja, miért -
fel sem merült. Aztán fordult a színház.
Ma már kevesebb a műsorra tűzött
klasszikus darab, jó, ha egy-egy befér a
könnyedebb, sekélyesebb, zenésebb
darabok közé. S ez a váltás a színésznőre
vetítve kialakította az optimális arányt. A

Bodnárné hajlíthatatlan parasztasszonya
és a Kaviár és lencse nénije; A z ember
tragédiája Luciferje és a Kakukk Marci
káráló cigányasszonya. Egy fajsúlyos
drámai főszerep és egy könnyedebb ka-
rakter. Egy mélyre ásós, „belehalós" fel-
adat és egy olyan, amelyben a színésznő
komédiázókedvét teheti próbára. Így ke-
rültek párba az elmúlt két évadban Berek
Kati szerepei a győri Kisfaludy Színház-
ban. Idén 0 ' Neillből és Hunyady Sán-
dorból állt össze a szerzőpáros. A Hosszú
út az éjszakába című műre hajdanán azt
mondták, hogy ízig-vérig Amerika, míg
Hunyady Sándor a H á r o m sárkányban a

magyar valóságból merít. A két győri elő-
adást egymás mellé helyezve, úgy tűnik,
megfordult a világ. 1912 közelebb került,
mint 1935, a nyírborzatői falusi kúria
messzebb sodródott, mint az észak-ame-
rikai farm. Illés István rendezésében
érzékenyen tapintott rá azokra a neural-
gikus pontokra, melyeken keresztül meg-
teremthető a kapcsolat a mai Magyaror-
szág és a tegnapelőtti Amerika között.
Bor József viszont érezhetően a tegnapi
Magyarország kiszínezett képének fel-
idézésére törekedett. Egy kis úri muri,
sok zene és még ennél is több könnyed-
ség. Hiába esik oly sokszor szó a darab-
ban a pénzzavarról, a szegénységről, a
kuporgatásról, mégis megmarad a távol-
ság. De mindkét előadásban feltűnik egy
kontyos nő. Jól szituált ötvenes az egyik.
Marynek hívják. Tisztes háztartásbeli, aki
kábítószerrel feledi a múltját. Kedves
sárkány a másik, hatvanéves aggszűz, Juli
a neve. Berek Kati kelti életre mindkettőt.

Hosszú út az éjszakába

Árulkodó az előadás záróképe. Mint egy
fotón, úgy merevülnek ki az arcok. Há-
rom férfi vesz körül egy karosszékben
ülő, tébolyult tekintetű asszonyt. Kezü-

ket a nő vállán pihentetik, tekintetük a
távolba mered. Hiába vannak egymás
mellett, nincs köztük kapcsolat. O' Neill
Tyrone családja beteg. James Tyrone, a
családfő a letűnt színpadi sztár pózában
tetszeleg, miközben a betevő falatért
küszködve ostoba ügyleteket köt, és kí-
nos spórolásával betegíti a körülötte élő-
ket. Áts Gyula az alak nyers vonásait, ír
temperamentumát már az első előadá-
sokra hozza, de Tyrone kisstílűségbe
bújtatott megkeseredettségével, valamint
annak a személyiségbomlasztó dilemmá-
nak a kivetítésével, amelyet felesége
iránti szeretete, illetve tehetetlen meg-
vetése okoz, csak később készül el. S ettől
kezdve van küzdelmének igazi tétje s épp
ezért ereje a családon belül. Halmágyi
Sándor Jamie-je egyszerre kópés és mér-
hetetlenül keserű. A színész úgy játssza el
a fiú alkoholizmusát, hogy annak nem
látványos külső jegyeit villantja fel, ha-
nem a belső leépülésnek ad hitelt. Fekete
humorral, kívülről szemléli családja ver-
gődését és önmagát, de közben megérez-
teti azt is, hogy a változtatáshoz ő maga
milyen kevés. Lamanda László pályájá-
nak egyik legőszintébb, legmélyebbről
fakadó alakítását nyújtva formálja meg a
kisebbik fiút, Edmundot. Egy pontig hő-
siesen viseli tuberkulózisát, s játssza a
család mintagyerekét, hogy aztán annál
nagyobb erővel szakadjon fel belőle a
vád. Emellett a meghatóan szép színpadi
pillanatokban tárja fel az anyjához való
ragaszkodásának okait is.

Illés Mary Tyrone köré komponálja
meg a színpadi helyzeteket. Az ő reakciói
indítanak meg egy-egy kifakadást, bon-
tanak meg egy már-már kialakuló meg-
hittebb kapcsolatot, robbantanak ki in-
dulatokat, vagy teszik nyilvánvalóvá a
család kiúttalanságát. De Mary múltjából
eredeztethető fiainak és férjének jelene
is. Ugyanúgy meghatározója „betegsé-
gük" kialakulásának, mint jelenlegi álla-
potuknak.

Berek Kati úgy játssza el a meghatá-
rozóvá emelkedett szerepet, hogy nem-
csak a családban elfoglalt helyét, a férfi-
akhoz való kapcsolatát teszi teljessé, ha-
nem közben megvívja saját belső harcát
is. S ebben a küzdelemben alulmarad. A
színésznő az első lépést azzal teszi meg
Mary felé, hogy énidegen külsőt ölt ma-
gára. A kontyba összefogott hajkorona, a
műszempillával kikerekített szem, a fes-
tett arc segítségével az asszonyhoz gyen-
gíti magát. E külső változás azért is
lényeges, mert a színésznő a
megjelenéséből is építkezhet, és Mary
zavarának leplezéséhez is - O'Neill
elgondolásához híven - jó fogódzót kap.
Ha hosszabban időzik rajta fiai vagy férje
tekintete, izgatottan igaz

gatja a haját, és monomániásan érdeklő-
dik frizurájáról. De a színésznő kidolgoz
még néhány további mozzanatot, mely-
nek segítségével elültetheti a „valami baj
van" érzetét. Felgyorsított, kapkodó
mozdulatokkal rendezkedik a szobában,
kényszeredett mosolyt erőltet az arcára,
amikor valaki belép, erőltetten nevet Ed-
mund feszültséget oldó történetén, majd
hirtelen váltással ujjait tördeli, és szere-
tetével szinte agyonnyomja a családot.

Berek Kati mozdulataiból, szavaiból az
érződik: az asszony valamit nagyon el
akar kendőzni, s ettől válik minden indu-
lata, érzelemmegnyilvánulása hamissá,
túlzottá. Ha egyedül marad, magára eről-
tetett rendezettsége szinte teljesen szét-
esik, nyughatatlanul járkál a szobában,
tekintetéből félelem olvasható ki.

Erre az alapállapotra építi fel a
színésznő a gyógyszerezés következő stá-
diumát. Retteg az egyedülléttől, ugyan-
akkor fellélegzik, ha nem kell tovább a
család előtt szerepet játszania.

De Berek Kati a kábítószeréhség erő-
södése mellett eljátssza a családról való
leszakadás folyamatát is. Jamie tekintete
elől szinte a kezdetektől menekül, hiszen
ez a fiú veszi leghamarabb észre, hogy
anyja ismét kábítja magát. Edmunddal
szemben viszont a végsőkig igyekszik
fenntartani a látszatot. Csitítja, pátyol-
gatja, valódi és megjátszott aggodalmat
mutat iránta, miközben igyekszik el-
nyomni magában azt az élményt, hogy a
fiú születése után kezdte gyógyszerezni
magát, s egy olyan hazug, hamis boldog-
ságvilágot tár elé, amelyről mindketten
tudják, hogy soha nem lehet részük ben-
ne. Férjével szemben csupa vádaskodás;
de mégis ő az, akinek egy bizonytalan
félmondattal („annyira akartam"), fel-
tárja titkát. Sírva borul a vállára, hogy a
következő pillanatban erőt vegyen ma-
gán, és törölve az előző képet, visszavon-
ja beismerő vallomását. Mintha később
függöny hullana a való világ és a múlt
közé, Mary olyannyira belefeledkezik az
emlékeibe. Berek Kati úgy kapja el ezt az
állapotot, hogy közben eljátssza azt is,
hogy az asszony „itt van és még sincs se-
hol". Hallja férje szavait, de nem akar
(vagy nem tud) reagálni rájuk. Az emlé-
kek asszociációs folyamatot indítanak el
benne, s ebben eluralkodik a vád és a
bűntudat. Aztán bekattan a jelen, és az
asszony ismét makacsul tagad. A színész-
nő váltásaiban benne van az a kétségbe-
esés is, hogy retteg a vádló tekintetektől,
ugyanakkor fél a teljes magára maradás-
tól is, de megoldást nem tud. Ekkor még
Mary képes hideg fejjel értékelni a hely-
zetét. Amikor családja bemegy a városba,
és ő egyedül marad, eltűnik arcáról az



útra bocsátó mosoly, vonásai megkemé-
nyednek, és hideg, tárgyilagos hangon
szembesíti magát önbecsapásával. „Olyan
elhagyatottnak érzem magamat. Megint
hazudsz magadnak. Te akartál szabadul-ni
tőlük, nem kellemes társaság a megve-
tésük, az undoruk. Örülsz, hogy elmentek.
Akkor hát, Szűzanyám, miért vagyok el-
hagyatott?" Berek Kati érezteti, ez Mary
utolsó tiszta pillanata.

Mert Cathleennel, a konyhalánnyal már
begyógyszerezett állapotában cseveg.
Berek Kati minden ízében éli a múltat,
hogy ebből a feldobott állapotból hirtelen
kedélyváltással visszazuhanjon a jelenbe,
amikor újra egyedül marad. Arca
megmerevedik férje hangjának hallatán, s
úgy kuporodik a kanapé mögé, mint egy
számonkéréstől rettegő gyerek.
Imádkozik, arcán angyali mosoly. „Bol-
dog vagyok" - rebegi, s ebben a pillanat-
ban a mindent gyógyító szer hatása alatt el
is hiszi ezt.

Nehezen merít bátorságot és erőt, hogy
újra szembenézzen szeretteivel.
Beszédében zavarosan keveredik az
elérzékenyült hangnem az útszéli stílussal,
a bocsánatkérés a vádaskodással. Keresi a
szavakat, okol és menteget, s köz-ben
nemcsak a jelen, de a múlt is ősz-

szezavarodik benne. Újra a hintaszékben
kucorog, amikor esküvőjüket idézi visz-
sza. Úgy beszél menyasszonyi ruhájáról,
mint valami ereklyéről. Olyan láttató-
ereje van szavainak, hogy szinte megjele-
nik a csupa csipke ruhaköltemény. Ebből
a már-már idilli pillanatból zökken vissza
a jelenbe. Hangja az őrület határát súrol-
ja, üvölt és nyöszörög, megvallja, hogy
morfinista, s most már hiába keres zo-
kogva menedéket Tyrone vállán, nem
nyer megnyugvást. S mint akinek egyet-
len gondolatra szűkül be az agya, úgy vált
hangot megint, halkká, kimértté válnak a

szavai, s elvonul, hogy újabb morfium-
adaggal csillapítsa kínjait.

Végül mint „tébolyult kísértet" jelenik
meg az éjszakai utazás utolsó állomá-
saként Edmund, Jamie és james előtt, az
idő megtépázta esküvői ruhában. Ez már a
túladagolás állapota, amikor már nem-
csak idézi a múltat, de éli is, visszafiatalít-
ja magát. Elveszett álmok, meghiúsult re-
mények, ritkán érzett boldogság, féle-
lemmentes élet után kutat. Letérdel,
imádkozik, szeméhez kapkod, mintha a
zavaró képeket akarná elhessegetni. Az-
tán tekintete üvegessé válik, összekul-

Halmágyi Sándor (Jamie), Lamanda László (Edmund), Berek Kati és Áts Gyula a győri O'Neill-előadásban (MTI-fotó - llovszky Béla felvételei)

O'Neill: Hosszú út az éjszakába (győri Kisfaludy Színház). Berek Kati (Mary) és Áts Gyula (James)



csolt kézzel várja az apácarend esti áj-
tatosságát. Fadarabként irányítja a család
a karosszék felé, de kezük hiába pihen a
vállán, Mary egész más tájakon utazik. S
Berek Katinak ehhez a végállapot-hoz is
olyan színészi eszközei vannak,
melyekkel a szavakon túl, minden szenti-
mentalizmustól mentesen, akár egy jó
pszichoanalitikus, elemzi ki és jeleníti
meg - a tényt.

Három sárkány

Sokkal kedélyesebben néz szembe egy
család fenyegető széthullásával Hunyady
Sándor. Művében egy megcsontosodott
hétszilvafás világ szembesül a moder-
nebb, városiasabb élettel, s az utóbbi ki-
sebb konfliktusok után teljes diadalt arat.
A csinos pesti színésznő nemcsak a nyír-
egyházi színház közönségét hódítja meg,
de ujja köré csavarja idősebb és ifjabb
Csohalyi Balázst, és ami még ennél is na-
gyobb szó, a három sárkánynak titulált,
élemedett korú Csohalyi lányokat is
megnyeri. Berek Kati a legidősebbet, a
pártában maradt Julit alakítja. Őszbe
hajló kontya, szolid öltözéke, tollas kis
kalapja, időnként orrára illesztett lor-
nyonja adja meg azt a külsőt, melyből a
sárkányság kibontható lenne. A színész-
nő azonban nem ebbe az irányba indul el.
Kedélyes öregasszonyt játszik, aki inkább
csak lánytestvéreinek házsártosságából
meríti erejét. Ha közösen kell kárálniuk,
vagy a család jó hírnevét védeniük, egy
tömbbé válnak. Ősidők óta is-merik
egymás szokásait, nézeteit, és épp ezért
pillanatok alatt létrehozzák szö-
vetségüket. Összenézéseikkel, azonos
gesztusaikkal vagy hanghordozásukkal
érzékeltetik együvé tartozásukat. A há-
rom színésznő - Berek Kati mellett Bes-
senyei Zsófia és Baranyai Ibolya - finom
iróniával játssza el, hogy ezek a nők mi-
lyen begyepesedettek. Külön tanulmány,
ahogy megvitatják a család ügyes-bajos
dolgait, ahogy szavaik összecsengenek,
és ahogy görög szavalókórusként együtt
hirdetik ki álláspontjukat. De Berek Kati
el is különíti magát a másik két Csohalyi
lánytól azzal, hogy Julit karakteres egyé-
ni vonásokkal ruházza fel. Abból a több-
ször elhangzó véleményből indul ki, mi-
szerint ez a vénkisasszony a legkedve-
sebb, leglágyszívűbb Csohalyi lány. Apró
rezdülésekbe bújtatottan vagy széles
mozdulatokba foglalva játssza el azt a
„lelki traumát", melyet a nőtanács egy-
egy szigorúbb határozata kivált belőle.
Elbizonytalanodik, szélvészsebesen meg-
teszi elenlépéseit (pénzt dug az öccse
markába, vagy keblére öleli a nemkívá-
natosnak nyilvánított pesti művésznőt),

majd bátorságába belepirul, és kamasz
lányos zavarral kiszalad a szobából. Sze-
mérmes vihogásával vagy vágyakozó te-
kintetével hitelt ad azoknak a szituáció-
nak is, melyek vénlánysága miatt szokat-
lanok a számára.

Talán életében először hagyja el szű-
kebb környezetét, amikor húgaival együtt
az elveszett hímnemű Csohalyiak
felkutatására Pestre érkezik. S ekkor Juli
rácsodálkozik a világra. Unokaöccse le-
génylakásában úgy szimatol az árulkodó
nyomok után, hogy Miss Marple is meg-
irigyelhetné. Kétségbeesetten fedezi fel
felbontatlan leveleiket, és rosszallásának
hangot adva foglalja le a kicsapongó élet-
ről árulkodó kártyacsomagot. Azt a lát-
ványt pedig, amely a szekrény ajtajának
belső felén elé tárul, ártatlan lelke már
nem tudja elviselni. A fotókat megpil-
lantva levegő után kapkod, és ájultan esik
testvérei karjába. Ám alig eszméi, máris
kezébe kapja az első lyukas zoknit, s mi-
után némi segédlettel a cérna a tűbe talál,
sebesen stoppolni kezd, és rögtön otthon
érzi magát.

A színésznő panorámás rózsadombi
villájában az „ilyen is van?" hitetlensé-
gével ámuldozik, hogy az „elrabolt" idő-
sebb és ifjabb Csohalyi Balázs vissza-
szerzése érdekében érkeztek látogatóba.
Minden tárgyat aprólékosan szemügyre
vesz, és úgy simítja meg a kanapé kárpit-
ját, mint valami csodát. Látható érdeklő-
déssel mustrálja a színésznőt, s közben
nem tudja elleplezni, hogy finomsága
elbűvöli. Észre sem veszi testvérei rosz-
szalló pillantásait, mosolygó tereferébe
kezd, ellágyul, és szemmel láthatóan jól
érzi magát.

A falusi kisasszonyok szertartásossá-
gával csókolja meg két oldalról az új ba-
rátnő arcát, annak rendje-módja szerint
tegezést ajánl fel, majd hirtelen megfe-
ledkezve a jó modorról, megpaskolja a
hátsó felét. Ezek az egymással feleselő
mozdulatok Csohalyi Juli habókosságára
utalnak, s ezt a színésznő egy-egy újabb
elentétpár bevetésével tovább erősíti. De
gazdagodik a szerep attól is, hogy ez a Juli
soha nem esik ki a családi eseményekből,
mindenre figyel, és mindenhez élénk
gesztikulációval kísért kommentárt fűz.
Nemcsak a saját, de mások életét is éli, s
olyan kedvesen teszi ezt, hogy már hiány-
zik, ha nincs jelen.

De a rendezés nem biztosít számára
hosszú életet. Még önfeledt körtáncot lejt
révbe ért családtagjaival, s aztán mozgása
- csakúgy, mint a többieké - lelassul, ki-
merevedik. Közbeszól a világháború. El-
tűnik a Csohalyiak világa s benne Juli.
Pedig Berek Kati játéka alapján akár örök
életet is megszavaztunk volna neki.

E. J.

A j ó s ág s z ü l e t é s e

Bregyán Péter szerepei

Bár 1988-ban egy sokra hivatott társulat,
a miskolci úgyszólván elemeire hullott
szét, a rekviem mellett változatlanul
időszerűnek látszik maguknak az ele-
meknek a számbavétele. (Meglehet, hogy
épp ezen az úton íródik meg annak a
rekviemnek az egyik tétele, mellyel
mindmáig adós a magyar színházkritika.)
Nemcsak nagyszerű előadások s nem is
egyszerűen jelentős rendezői oeuvre-k
(mindenekelőtt Csiszár Imre- és Szőke
István-, de bizonyos értelemben Szűcs
Jánosé is) születtek itt meg, de eközben
olyan színészegyéniségek pályája bonta-
kozott ki, akik azóta más társulatokban -
a szó mindkét értelmében - játszva őrzik
Miskolcon kivívott rangjukat. Talán elég
lenne a Katona József Színházhoz szerző-
dött Blaskó Péter, a Radnóti Színházban
sikerrel debütált Mihályi Győző, a Vár-
színházban végre jelentős(ebb) szerep-
ben bemutatkozott Szirtes Gábor nevét
említeni, de ugyanígy beszélni kellene a
jelenleg társulat nélkül egzisztáló Tímár
Éva avagy a Miskolcon rekedt Dóczy
Péter alakításairól.

Annak, hogy most a Bregyán Péter által
megidézett szerepek számbavételére
teszek kísérletet, nemcsak az az oka,
hogy ő egy „miskolci" rendező, Szőke
István irányításával folytatja, igaz, Eger-
ben a pályáját, tehát a kontinuitás ma-
gától értetődő(bb), de főként az, hogy
alakításainak rendjéből rekonstruálható
az a színészpedagógiai munka is, mely
nem egyszerűen sajnálatos, de - színmű-
vészetünk egészét tekintve is - tragikus
módon szakadt meg Miskolcon: a színész
és rendező harmonikus (!) együttműkö-
désével megvalósított pálya eddigi
csúcsaként játszhatta el azt a főszerepet,
Büchner Dantonját, mely ha nem lezárt
volna egy korszakot, úgy a miskolci Nem-
zeti Színház működésében sem sír-, de
mérföldkő lehetett volna.

Budai Katalin a Szőke István rendezte
Arrabal-mű, Az építész és az asszír császár
kapcsán e lap hasábjain fogalmazta meg
azt az óhaját, hogy bárha az itt felszínre
került színészi eszközök „komolyabb"
darabokban is kamatozhatnának. Kézen-
fekvő lenne most azt írni, hogy ez történt,
hogy ennek a frenetikus előadásnak kö-
szönhető Mihályi Győző Robespierre-je
és Brutusa éppúgy, mint Bregyán Péter
Danton-alakítása, vagy épp - a szintúgy e


