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Már csak a zárt száj és a szemek. Nem
mozdul, nem szól. Kendője körbezárja
sápadt, keskeny arcát. Néha mondja, amit
mondania muszáj, de metszett szája ekkor
sem nyílik. Teszi, amit tennie muszáj, de inkább
csak áll, vagy ül egyenes derékkal. Meg-
szólíthatatlan. Elnéz messzire, mintha nem is
előre, inkább vissza a múltba, amikor még jó volt
minden, ő maga is. De állandó készenléte, feszült
várakozása, szeme rebbenése mutatja, még itt
van, még kötődik az élethez. Kötik gyermekei,
háza-földje, köti gyámoltalan-jólelkű férje, akit
szeret. Még tud szeretni, de már nem tud jó lenni.
Túl van. Eltemetett három gyermeket, kiismerte a
hódítók hústépő durvaságát és álságos simo-
gatását. Nem fél. Nem hisz és nem bízik semmi-
ben - csak abban, amit itt és most tíz körömmel
megszerez, s amit körme alá rejtve, ökölbe zárt
kézzel megőriz. Egy asszony az
1600-as évek Cromwell legyűrte Írországából,
egy asszony Helen Edmundson
Irtás című drámájából, amelyet a
debreceni Csokonai Színház
stúdiója mutatott be. A szerepet
Kakuts Ágnes játssza.

Hosszan lehetne sorolni-cifrázni,
mennyi mindent tudhat, és tud is,
Kakuts Ágnes e helyzet
sajátosságairól. No, nem az ír-
angol viszonyról vagy a nálunk
egyelőre ismeretlen fiatal brit
drámaírónőről. Sokkal inkább az
1900-as évek ceauşescujai által
legyűrt Romániájáról tud ő, hiszen
Marosvásárhelyen járt főiskolára, s
előbb a Székely Színház, majd a
kolozsvári társulat tagja volt - s
egy évtizede tudhat már a
Magyarországra áttelepültek
kisebbségi görcseiről is. Hosszan
s hitelesnek tetsző pátosszal
sorolhatnám mindezt - csak-hogy
ezzel a publicisztikus meg-
fejtéssel éppen azt a színészi-
emberi teljesítményt fajsúly-
talanítanám, amelynek lényege
nem a megmutatás, nem a tudás
kiárusítása, hanem a szavakat
szinte a hallgatásig összesűrítő

bölcsesség s annak sugárzó lenyomata, az inten-
zív jelenlét. Kakuts Ágnes színpadi létezésébe
belesűrül a végtelen szakadéknyi tudás az életről,
önmagáról. Ez nem információhalmaz, tehát
nem is megfejtendő, nem kell hozzá tudni a
vásárhelyi főiskolát, Harag György kolozsvári
próbáit vagy éppen a kiváló színész férj pillanat-
nyi betegségét. De nem lehet nem megsejteni-
megérezni a finom gesztusok, alig-megszólalások
mögötti jéghegynyi, súlyos élettömböt. Nyilvánva-
ló, hogy a színésznő tökéletesen ismeri ezt a
Susaneh nevű asszonyt, jobban talán, mint maga
az írónő vagy a rendező. Jobban, mert a színészi
megismerés azonos a színpadi létezéssel.

Kakuts Ágnes alakításának titka az, hogy mi-
közben „semmit nem csinál", semmit nem is
egyszerűsít. Gesztus nélküli tőmondatai mögött
gazdag életű asszonyt sejthetünk. „Biztos va-

gyok benne, hogy valaha jólelkű voltam. Valami
megkeményedett bennem..." - szégyenkezve,
szikár szigorral mondja ezt önmagáról Susaneh,
s közben beléhasít a fájdalom, hisz jó akar ő lenni
most is, de hát gyarló az ember, s különben is,
ha őrizni akarja a körme alá rejett életet, meg kell
keményítenie szívét. „Vagyok olyan makacs, mint
te" - dobja a mondatot ellentmondást nem tűrve
Madeleine felé, aki fiatal, és tud még sírni, de
éppen Susaneh keményen kopogó szavai a
bizonyítékok: a férjét és gyermekét veszítő fiatal-
asszonynak egyszer csak nem lesz könnye se
már. „Szegény Robert!" - ismétli négyszer
Kakuts-Susaneh. Ajka nem mozdul, szeme se
rebben - és mégis négyféleképpen hangzik a
mondat. Benne ugyan a sajnálat, de sokkal in-
kább a lenézés, a hideg önvédelem és a sistergő
gyűlölet. Merthogy Robert gyengének, kevésnek
bizonyult. 0, Susaneh annyi mindent kényszerült
adni már, hogy mástól sem tűri el a kevesebbet.
Szigorú, talán kegyetlen is. Így lehet, mondja egy
asszony akkor és most, de szűkülő tekintetében
benne van az is, hogy így talán már nem érde-
mes. Mert megkeményedik a szív, s mozdulatlan,
néma lesz az ember, akár a kő.
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