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 KRITIKAI TÜKÖR 

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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mondása körüli hercehurcában.) Nem látszik
szerencsés megoldásnak azonban, hogy kései
szenvedélyét épp abba a bizonyos fehér telefon-
ba sírja, neveti, hadarja bele, amelybe beleha-
darja. Egyrészt, mert ilyen akkor még nem na-
gyon létezett (ez a kisebb baj az amúgy is elég
eklektikus képi világú előadásban), másrészt,
mert a fehér telefon aránylag közismert
szimbóluma a polgári jólétnek és luxusnak. Igaz,
még ez sem volna túl nagy baj, ha
valamiképpen megindokolná önmagát. De nem
teszi. Csak van. Mint annyi minden ebben az
előadásban.

Egyebek között arra sem kapunk megnyugta-
tó magyarázatot, hogy Cs. Bruckner Adelaidát
miért éppen Kovács Gyula játssza, ámbár igen
impozáns a megjelenése, és nem kell szégyen-
keznie az eddig látott Cs. Bruckner Adelaidák so-
rában. Azt is érdekes lenne megtudni, hogy a
szöveg szerint finom eleganciájú Giza, miért lett
Lőrinczy Éva megformálásában tornyosra púpo-
zott parókájú, szemöldökig kékre mázolt, se-
lyembe-csipkébe bugyolált, smukkoktól ros-
kadozó viaszfigura, s miért visszafogott és arisz-
tokratikus modorú Patassy Tibor az eredetileg
meglehetősen gusztustalan, főként testi funkció-
inak élő Csermlényi szerepében.

Az alcímben jelzett előadásról volnék hivatott
e helyt írni. Hogy most mégsem ezzel
kezdem, annak egyetlen oka van: elolvasva a
Romantika előadásához készült
műsorfüzetben a szerzőnek saját darabjai
fölötti védőbeszédét, találva éreztem magam.
Muszáj tehát visszakanyarodnom az előző be-
mutatóhoz, az egri Gárdonyi Géza Színházban
játszott, És a hősök hazatérnek című darabhoz; e
kis kitérő talán nem érdektelen az itt tárgyalandó
előadás szempontjából sem.

Kezdhetném mindjárt egy visszavágással,
mondván: régen rossz, ha egy drámaírónak utóla-
gos kommentárokat kell fűznie művéhez, magya-
ráznia kell a darab „üzenetét"; de mert úgy érzem,
magam is okozója vagyok e magyarázkodásnak
(egy másutt megjelent egyflekkes írásomban nem
sikerült kételyeim jogosságáról meggyőznöm a
szerzőt), nem vagdalkozom. Mi több, amíg e félre-
értésről elmélkedtem, azt hiszem, megleltem a
megoldást is, amit ezúton szeretettel megosztok
Sultz Sándorral. De előbb a tisztáznivalók.

Az ily módon fölborult drámai egyensúly (ki a
fene adna egy percig is igazat a taszító Gizának a
finom Csermlényivel szemben?) a legérzéke-
nyebben Berek Katit érinti, aki egyébként is
szívesebben mutatja a mogyorószín dzsörzés,
körömcipős Orbánnét, mint a fűzős cipős, he-
veskedő tramplit. A karaktereknek hálásabb a
feladatuk, s ezzel többnyire élnek is, jóllehet Réti
Erika adekvátan közönséges Paulájának kon-
cert alatti ásítozása és Ambrus Asma kitűnően
nyávogó Egérkéjének éppen groteszkségében
szívszorongató levélmonológja önmagában ke-
vés helyrebillenteni az elmozdult egyensúlyt.

Olyan ez az egész, mintha Illés István merő jó-
szándékból megkocogtatta volna a szerzőt:
ugyan már egyenesedjékföl, és nyújtóztassa ki a
tagjait. Erről hosszan elbeszélgettek, majd Ö. I.
maradt. Jobb ez így.

Neki is. Nekünk is.

Örkény István: Macskajáték (kecskeméti Katona Jó-
zsef Színház)
Díszlet és jelmez: Mira János. Rendezte: Illés István.
Szereplők: Berek Katalin, Lőrinczy Éva, Réti Erika,
Ambrus Asma, Borbáth Ottilia, Kovács Gyula, Patassy
Tibor, Horváth Károly, Zelei Gábor.

Magam is azon kritikusok közé tartozom, akik
- amint a védőbeszédben is olvasható - kifo-
gásolták, hogy az És a hősök hazatérnek című
dráma hősnője infantilis, holott közel jár a negy-
venhez, és megkérdezték: „Miként lehet az hite-
les, hogy egy harmincnyolc éves asszony puszta
durcából felköti (?) magát, csak azért, mert az
apja meg úgy mindenki körülötte hazudott neki?"
Márpedig Sultz szerint éppen „itt van a kutya el-
ásva", éppen ez; az életkor, illetve a gyermekded
érzelmek, tettek közötti „kontraszt", ez a drámai
alapkonfliktus e művek üzenete. Hát persze,
hogy ez az „üzenet", kedves Sándor - evidencia
ugyan, de üzenet, könnyen megfejthető -; a baj
az, hogy pusztán egy hiteltelen drámai szituáció

kívülről hozzárendelt magyarázataként - a hi-
teltelenség magyarázataként - értelmezhető,
nem magából a szituációból fakad. Annak a drá-
mai helyzetnek kellene hitelesnek lennie, amely
ezt az „üzenetet" hivatott megérzékíteni, kifeje-
zésre juttatni a maga bonyolultságában,
ellentmondásosságában. Az a fajta generációs
infan

tilizmus ugyanis, amely történelmileg adatott
meg nekünk, aligha kellő lélektani motiváció ah-
hoz, hogy egy harmincnyolc éves asszony - aki
feltehetően már szeretett, csalódott és csalt is,
aki találkozott már a férfi-nő kapcsolat szenve-
délyével - olyan gyilkos indulattal forduljon az
anyja és a lelepleződés drámai pillanatáig édes-
nek hitt, szeretett nevelőapja ellen, ahogyan Kis-
anna teszi; s hogy velük szemben a váratlanul
felbukkant, sohasem látott, nem is ismert férfit
válassza csak azért, mert az a vér szerinti apja.
És mert ez a drámai alapkonfliktus, nem a törté-
nelmi hazugságok - azok csak később jönnek -,
ennek kéne hitelesítenie a továbbiakat. Ben-ne
van persze ebben is, mint minden személyes
sorsban, a történelem - ez is közhe ly - ; kérdés,
mennyire tud meghatározóvá válni a drámában.
Adott esetben a történelmi elem az erősen ma-
gánjellegű, nem kellően motivált összeomlásnak
már csak betetőzése, amolyan utolsó csepp a
pohárban. A szentnek, makulátlannak hitt apa
politikai múltjának, történelmi hazugságainak le-
lepleződése éppen ezért nem is töltheti be a
szerző kívánta dramaturgiai funkciót, a kétféle
motívumrendszer nem képes összekapcsolód-
ni, s így az „üzenet" fellengzősen huppan a
semmibe. Ily módon Kisanna esetében legfel-
jebb az empátiás készség tökéletes hiánya ne-
vezhető drámainak, ez azonban a drámához
kevés. De - és itt következik a „felfedezésem" -
a darabban benne vannak mindazok a moz-
zanatok, amelyek átszerkesztve talán hiteles
drámává szervesülhetnének, mert a szerző a
színpadon dialógusokban gondolkodva azért
lényegesen árnyaltabb világlátásról, világértel-
mezésről tesz tanúbizonyságot, mint az idézett
védőbeszédben. (Ha ugyanis „minden foga-
lomnak ellenkező volt a jelentése, ám igazsága
egyiknek sem lehetett", akkor az egész tökéle-
tesen világos, egyértelműen megfejthető, és
nincs miről drámát írni. Akkor e megállapítást
tudomásul vettük és kész.)

Jó szándékomat bizonyítandó, íme, a verzió,
amely szerint Kisanna némileg mentesülne az
empátiahiány meglehetősen drámaiatlan tulaj-
donságától, miközben Sultz szándékai töretlenül
érvényre juthatnának. Mi volna, ha megcseré-
lődnének a szerepek?! Ha Kisanna abban a tu-
datban nőne fel, hogy az az édesapja, aki neveli
- jóllehet édesanyjával nem házasodhatnak
össze -, s az Amerikában élő férfiról csak annyit
tudna, hogy anyja első férje, akinek '56 után me-
nekülnie kellett. Megjelenésekor azonban eljut-
hatnának Kisannához a pletykák a férfi ÁVH-s
múltjáról, ami markáns ellenszenvvé, averzióvá
változtathatná addigi szemlélődő érdeklődését.
S csupán eztán derülne ki, hogy megvetésének
tárgya a vér szerinti édesapja, s hogy a szeretett
és apjának hitt férfi éppúgy becsapta őt, ahogyan
az anyja is; hogy körülötte valóban minden ha-
zugság. Lélektanilag is hihetőbb volna így Kisan-
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