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A kaposvári My Fair Lady eredetileg két
párhuzamos szereposztásban került vol-
na színre. Helyey László kiválása meg-
bolygatta a tervet; sokáig Kulka János volt
az egyetlen Higgins, s váltott Elizákkal,
illetve Doolittle-ekkel játszotta a szerepet. Rátóti
Zoltán beállása helyreállította a „világrendet",
vi-

szont abba a paradox helyzetbe hozott engem,
aki a Békés Pál által nem látott szereplőkről ké-
szülök írni, hogy kiegészítéseimet ne csupán be-
nyomásaimra, hanem részben fikcióra építsem.
Mit értek ezen? Azt, hogy a színészet - eléggé
gyakran elfelejtjük! - partnerjáték, vagyis a sze-
replők kölcsönösen meghatározzák egymás

alakítását. Egyszerűbben szólva: föltételezem,
mi több, biztos vagyok benne, hogy Kulka János
másmilyen Higgins volt Csákányi Eszter Elizájá-
nak partnereként (ahogyan Békés Pál látta), mint
Sáfár Mónikával (amikor én láttam). És termé-
szetesen Csákányi is más volt Kulkával (lásd,
mint fenn: Békés), és más Rátóti Higginse mel-
lett (én). Ez ilyen bonyolult. Arról nem beszélve,
hogy két hónap alatt árnyaltabbá válhat a sze-
replők játéka, s ennek megfelelően változhat
maga az előadás - ami egyébként bizonyos fo-
kig amúgy is minden este más.

Ilyen körülmények között egyebet nem tehe-
tek, mint leírom, milyennek láttam Sáfár Mónikát
(Eliza) és Bezerédi Zoltánt (Doolittle) a premie-
ren, illetve Rátóti Zoltánt (Higgins) a december
26-i előadáson. Ezenközben néha kénytelen va-
gyok átfedni Békés Pált, minthogy mindkét, álta-
lam látott előadás esetében (a bemutatón Sáfár-
Kulka-Bezerédi, december 26-án Csákányi-
Rátóti-Hunyadkürti) elkerülhetetlen az utalás a
partnerjátékra.

Sáfár Mónikának megadatott, hogy Mária
mennybemenetele után (lásd a Müller-szerző-
pár, atya és fiú, illetve Tolcsvay László opuszát,
Madách Színház) leszálljon a földre. A bemuta-
tón még nem érezte mindkét lába alatt szilárdan
a talajt. Mondhatnám: a szurtos külvárosi lápvi-
rágban kezdettől fogva benne volta hajlam, hogy
az a későbbi középosztálybeli sznob polgári nő
legyen, akivé majd Higgins neveli. (Csákányinál
épp fordítva történt: ő kikupálva is megmaradt
nyersnek, talpraesettnek és egy kicsit közönsé-
gesnek.) Adottságainak kihasználására kiváló
lehetőséget kapott Sáfár Mónika a szerepben, él
is vele, dámává váló kibomlása szerfölött meg-
győző, groteszk iránti érzékenysége határozot-
tan fejlődőben van, hangja makulátlan, muzikali-
tása kiváló, stilisztikailag az operett és a musical
között egyensúlyoz, ahogy a darab (és a rende-
ző) kívánja. Színészi eszközei még esztergálat-
lanok, aminek természetes előnye, hogy eseté-
ben szóba sem kerülhet a ziccerszerű poentíro-
zás, hátránya viszont a Higginsel való utolsó
nagyjelenet aluljátszása, amelyben a darab a
legtöbbet mentette át a shaw-i eredetiből. Itt nem
világos Eliza személyes drámája, Sáfár Mónika
nem érzékelteti eléggé a professzora keze alatt
kiformálódott egyéniség légüres terét, az
„öntudatosodás" akcióra alkalmas terepet
kereső, dacos akarnokságát. (Ezáltal Kulka
János pompázatosan hányaveti, érdesen lezser
Higginse is elhalványul, mert értékelhető partneri
gesztusok híján nem tud váltani, nem tudja
komoly dráma-ként megélni a saját tragikomikus
paradoxonát, hogy tudniillik az egyéniséggé
formált ta-

Bezerédi Zoltán (Doolittle) (Ilovszky Béla
felvétele)
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ítvány diadalmámora sehogyan sem fér össze
zzal a számára szokatlan hiányérzettel, hogy
rre a nőre kétségbeesetten szüksége van, nem
int nőre, hanem mint tulajdonra, de még mint
őre, társra, bútordarabra is, csak épp ezeket a
ülönböző minőségeket képtelen elválasztani
agában.)
Itt most átcsapok Rátóti Zoltánra, az ő Higgin-

e ugyanis épp ezt a szituációt teljes dühvel és
gyanakkor teljes értetlenséggel (amitől még
agyobb a dühe), azaz kifejezetten shaw-i szel-

emben átéli; ehhez persze hozzásegíti Csáká-
yi Eszter, aki hasonló indulati töltéssel képviseli
maga önállósodásának, személyiséggé tere-

élyesedésének végpontját. A kulcsjelenet itt „el
an játszva", csakugyan két csatahajó készül
sszeütközni egymással, mint a Pygmalionban,
íg a párhuzamos szereposztásban (legalábbis
premieren) nem lehetett érteni, miről van szó

gyáltalán.
Rátóti hendikeppel indult, nem a későbbi be-

llás miatt, hanem mert Higgins nem az ő szere-

. I.-jelöljük közismert monogramjával a szer-
őt - hajlamából adódóan tartózkodott a pá-
osztól. Mi sem állt tőle távolabb, mint úgymond
ölmutatni az úgymond emberi nagyságot. Föl-
utatás helyett inkább szétterpesztett lábai közé
ajolt, onnan szemlélte a világot és benne az
mbert: kicsinységét és kicsinyességét, gyarló-
ágát és esendőségét. Hogy megfigyelései vég-
redményben nem vitatják el fajunktól (úgy mint:
mber) a grandiozitást? Amellett, hogy ez rá és
ánk nézve egyaránt roppant hízelgő, még nem
elenti azt, hogy műveit, példának okáért a

acskajátékot - akárcsak részben is -
egfoszthatjuk a fanyar grimaszoktól.

Ezzel korántsem szeretném állítani, hogy a
ecskeméti előadás híján van a fanyarságnak.
icsoda savanyú grimasz például az az ága-

esztett, vörös színű neoncsillag, amely rozogán
óg a bal oldalon -- hol másutt lógna?! - egy

éti Erika (Paula) és Berek Kati (Orbánné)
MTI-fotó)

pe, épp a különc, a csodabogár, a kezelhetetlen
agglegény durva sármja (ez is paradoxon, per-
sze) hiányzik belőle. Fiatal is még egy kicsit Hig-
ginshez, nem korban, hanem mentalitásban,
egészében véve inkább tanársegéd, mint pro-
fesszor, széllebéleltebb, súlytalanabb a kelleté-
nél. Színészete viszont markánsabbá vált az
utóbbi időben, jót tett neki a lenge szépfiúfigurák
elmaradása - a Janika karakterszerepében pél-
dául kiváló -, é$ mint az előbbiekben bizonyítani
próbáltam, Higginst is fokozatosan birtokba ve-
szi az előadás folyamán.

Bezerédiről nincs mit írnom. Hang, mozgás, fi-
gura - tökéletes. Minimálisat játszik. Fölhúzott
vállakkal, „egy tömbben", kicsit görnyedtnek és
tagbaszakadtnak látszik - ő Doolittle. A táncok-
ban mintha dróton rángatnák, valószerűtlen ru-
ganyossággal dobálja kezét, lábát, testét. Ha a
színpadon van; jobbára rá kell figyelni, ő a
koreografikus forgatag középpontja. Ezek a tán-
cos kavalkádok különben is a meglehetősen jól
sikerült előadás legjobb jelenetei.

asztali Lenin-szobor távoli társaságában. Illés
István rendezésének revelatív mozzanata lehet-
ne, hogy e csillag felől figyeli a dráma jelenét,

azaz a hatvanas éveket. De nem az. Az említett
ötágú ugyanis nem kap más szerepet, mint hogy
ellenpontozza azt a polgári miliőt, amely Orbán-
né otthonában uralkodik - feszülettel, régi ka-
lapdobozza , miegyébbel kiegészítve -, a játék,
az előttünk zajló történet már alig törődik vele. Ott
van vagy nincs - végső soron egyre megy.

A tárgyak nagy többségének hasonlóképp
dekorációs szerepe van az előadásban. Nincs
titkuk, nem kelnek életre, a kutya se használja
őket. Egymásra hányt bőröndök a szekrény tete-
jén, szomorú üvegben árválkodó befőttek szo-
ronganak idegenül a térben, amely leginkább
Orbánné budai társbérletét mutatja, de
presszó, művház, München melletti otthon is
egyszerre. Vagy inkább egyik se. E tárgyak,
amelyek egy le-tűnt világ - a háború előtti -
rekvizítumai a drámai jelenben, jelzésértéküket
tekintve abnormálisan fölértékelődnek,
miközben használati esz-közként nincs semmi
funkciójuk. Mintha megelégednének annak
sugalmazásával, hogy Orbán-né, a volt Szkalla
lány, emberi nagysága-nagyszerűsége
kizárólag ama bizonyos letűnt kor, a „boldog
békeidők" értékeinek átmentéséből ered. S ha
ez így van, az meglehetősen sarkított, ám
korántsem vitathatatlan ítélet.

Özv. Orbán Béláné egyetlen tárggyal kerül
igazán organikus kapcsolatba az előadás során,
ez pedig a telefon, A telefon, amely az emberi ci-
vilizáció egyik legfurcsább terméke. Élettelen lé-
tére élőkéni: viselkedik: meghallgat és válaszol-
gat. Vagyis groteszk helyzetek sokaságát hoz-
hatja létre például azáltal, hogy alkalomadtán
vad indulatokat üvöltözünk bele. Berek Katalin,
aki a darab rendezőjével osztozva inkább
vonzódik a nosztalgikus pátoszhoz, mint a
választott darab szerzője, ezekben a
jelenetekben meg-győző példát mutat a másutt
elsinkófált szikár groteszkségre. (Így a távirat
föladása, illetve le-
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