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godt, békés özvegyként, méltósággal éli meg elhagya-
tottságát. Van egyszer egy bágyadt kísérlete, hogy sze-
xuálisan visszaszerezze a férjét, akit – ezt éppen ô, az
asszony fogja fel egyedül – öntudatlanul elcsábított
tôle kettejük nevelt lánya, Catherine, de egyébként
Beatrice megadja magát is, férjét is a sorsuknak. 

Hargitai Iván rendezése feltehetôleg azt mondja, a
szerelem annyira sötét verem, hogy néha nem is lát-
szik. Eddie-t a maga tisztázatlan érzései nem ébresztik
rá arra, hogy szerelmes a lányba. De vajon hogy nem
veszi ezt észre? A feleségét egyáltalán nem kívánja –
ezt Gáspár Tibor és Fekete Gizi eljátsszák. Ugyan -
akkor Gáspár Eddie-je és Sallai Nóra Catherine-je
sokszor kerül meghitt, közvetlen fizikai kapcsolatba.
A lány nemegyszer elüldögél Eddie ölében. Mégiscsak
különös, hogy a férfinak nem tûnik fel a minden józan
megfontolást nélkülözô vonzalma Catherine iránt!

De Catherine érzései is zavarosnak hatnak. Sallai
Nóra – akit magam a debreceni Édes Anna óta figye-
lemre méltó fiatal színésznôként tartok számon –
ôszinte, mélyrôl jövô indulattal hibáztatja Beatricét,
amiért nem teszi boldoggá Eddie-t. Majdnem azt
mondja: ô képes lenne rá. Már nem vagyok kislány –
közli nyomatékosan Eddie-vel, arra célozva, hogy kvá-
zi in flagranti érték Rodolphóval. Majdnem azt mond-
ja: elkéstél, Eddie. Nyilván az sem véletlen, hogy
ugyanazzal a mozdulattal ugrik mindkét férfi nyakába,
az elsô felvonásban Eddie-ébe, a másodikban Ro dol -
p hóéba. Amúgy Pataki Ferenc Rodolphója nagyon rend-
ben lévô fiatalember. Kedves, tisztelettudó, jellemes,
és bájos dilettanciával énekli a You Are My Destinyt.
Ugyan ki akadna ma fenn azon, hogy hosszú, mézszô-
ke hajat hord, lófarokban összefogva? A legelôírássze -
rûbb szereplô Megyeri Zoltán Marcója. Tiszta, egysze -
rû és bivalyerôs. Mint sötét árny vetíti elôre a végzetet.

A szegediek kicsit lassú, kicsit unalmas, kicsi vivô-
erejû elôadásában Gáspár Tibor Eddie-je a nehezen
emészthetô alak. A színész mintha abból indult volna
ki, hogy Alfieri ügyvéd könnyen átlátható, mindig ön-
magát adó férfiként emlékezik Carbonéra. Meglehet,
ezért van, hogy mindent feltûnôen kitesz, láttat és nyo-
matékosít. Csak hát volna annak határa, hogy Eddie
mit mutathat meg a belsô viharaiból anélkül, hogy sa-
ját maga észrevegye. Odáig talán mégsem kellene el-
jutnia a józan esze elvesztésében, hogy tûzpiros mini-
szoknyát visz haza karácsonyi ajándékul a nevelt lá-
nyának. Gáspár Tibor kétségkívül színvonalas, ám
zavarkeltô alakítása felveti, hogy némi zártság, tartóz-
kodás, a lélek zûrzavarának beljebb szorítása jót tenne
a figurának. A tragikumának feltétlenül. Nehogy
szimplán tetû alaknak, családon belüli molesztálónak
és közönséges spiclinek nézzük Eddie Carbonét. 
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z Örkény Színház igazán derekasan teremti meg
a (hazai) semmibôl Irmgard Keun alakját.

A mûsorfüzet és a szórólap nem fukarkodik a világ-
irodalmi személyiséghez méltó jelzôkkel, a vetítések-
hez szolgáló keretben megjelenítik fényképét (hiszen
bizonyára ô az az ápolt középkorú hölgy, akirôl Doris
megállapítja, hogy harminc év múlva hasonlítani fog
hozzá), még a színpad fölé is kiírják, hogy Irmgard
Keun Strasse, bár ennek nincs sok értelme: ha a reha-
bilitációról gondoskodó mában vagyunk, mit keres a
guckkastenben Doris jellegzetesen 1930 körüli, cukros
ételekrôl álmodó szövôlány figurája a maga szerényke
drámájával?    

Azért egy fenntartás idekívánkozik: elképzelhetô,
hogy Keun két jelentôsnek mondott regényének elol-
vasásával változna a meddônek tetszô kanonizáció op-
tikája. Lehet, hogy csak Gáspár Ildikó adaptációjában
fest a történet ilyen banálisnak, közhelyekbe mártott-
nak, számtalan elôd és utód mûbôl ismertnek (Há mo ri
Gabriellának még a hanglejtése is emlékeztet a filmes
Bridget Jonesra), és az eredetiben markánsabb szerzôi
értékek jelennek meg. Ha van a dologban üzlet vagy
legalább – legyünk jóindulatúak – erkölcsi sikerlehe-
tôség, töméntelen kiadóvállalatunk valamelyik prédára
vagy skalpra lesô szemfülesebbje bizonnyal gondos-
kodni fog tájékoztatásunkról. 

Az adaptációnak és még inkább persze az elôadás-
nak van azért önálló mondanivalója is. Már Hámori
Gabriella elsô, rövid ideig viselt jelmeze is a mához kö-
zelíti a monodramolettet (ha így nézzük, még az emlí-
tett utcanév is értelmet nyer), és a munkanélküliség, a
nyomor, a hatalmas vagyoni különbségek, illetve ezek
nyomán a szegény kis hôsnô-bogár szinte törvény-
szerû kiútkeresése bûnözésben, prostitúcióban meg-
annyi ismerôs mozzanat: mi is forrongó, változást áhí-
tó társadalomban vagyunk. (Csak nehogy ez a bizo-
nyos változás is hasonlóan alakuljon…)

A végére az adaptáció egyébként elfárad: az egymást
villanásszerûen követô és végképp csontvázra (és mo-
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tívumismétlésre) redukált jelenetek nem futtatják ki,
nem „dobják fel” a szcenáriumot, sôt, ha jól hallottam,
még egy képtelen katarzist is elôrevetítenek: Doris, aki
végül a szimbolikus jelentôségû lopott mókusbundát
is visszaküldi a tulajdonosnak, „felismeri”, hogy talán
nem is érdemes „nagy nôvé” válni. Áldásunk rá.

Bagossy László, a rendezô Ignjatovic Krisztina díszlet-
és jelmeztervezô segítségével egyszerû, de jól funkcio-
náló keretet teremtett a színészi szóló köré. A vetíté-
sekbôl nekem különösen tetszett a Verrückt nach Leben
(Az életért bolondulva) és még inkább az Entartete
Musik (Elfajzott zene) feliratú plakát; az utóbbi, amely
a néger dzsesszmuzsikust Dávid-csillagot viselô fekete
majomnak láttatja, tömören utal a nácik összes fóbiá-
jára, miközben ugyanakkor Bagossyék ízlését dicséri,
hogy ennél messzebb nem mennek a hitleráj emblé-
marendszerének felidézésében. Ignjatovic Krisztina a
puritán díszletért a jelmezek, parókák, kellékek szel-
lemben is dús gazdagságával kárpótolja magát.
Szerencséje is van: Hámori Gabriella hibátlan stílus-
érzékkel viseli kreációit, és alighanem a legtöbb nézô
külön méltányolni fogja a töméntelen (láthatatlan, de
hatékony segítséggel megoldott) villámgyors átöltözés
bravúrját.  

Hámori, aki Lulut, Irmát, Nyinát is korán, de jókor
kapta (a Kávécsarnok nyúlfarknyi epizódszerepében
pedig néhány pillanatra besugározta a színpadot), eh-
hez a jutalomjátéknak beillô one woman show-hoz is
korán jutott. Az ilyen virtuóz mutatványok persze
elbûvölik a közönséget, de azért ne feledjük, hogy el-
sôsorban technika és rutin kell megvalósításukhoz, és
a fiatal színésznô magabiztosan sajátította el a szak-

mát. A legnagyobb természetesség hatását keltve vált
hangulatokat, a csillagszemû optimizmustól és gyer-
meki derûtôl a kis madáragyat megterhelô gondolko-
dási kísérleteken át a legsötétebb kétségbeesésig vagy
gyászig. Ô az, aki újra és újra megöleli a forró kályhát:
minden mocskos és banális kis kalandban a hollywoo-
di normáknak megfelelô nagy szerelmet keresi és re-
méli, hogy aztán újra és újra csalódnia kelljen; ezen-
közben takarékos, de biztos eszközökkel eleveníti meg
egy-egy barátnô vagy széptevô portréját. A sok színbôl
végül egységes, cserfes, eleven, de szigorúan átlagos
szellemi színvonalú figurát hoz össze: olyan szövô-
lánykát, akitôl csak mûselyem telik, a hernyóselymet
másoknak szövik. Érdekes vonása játékának, hogy a
slusszpoénokat nem felnagyítással, hanem mollba
tompítással juttatja érvényre; ebbôl is kitetszik, meny-
nyire ura eszközeinek.

Az Örkény Színháznak szerzôt nem sikerült avatnia;
az elôadásnak annyi az eredménye, hogy besorol
Hámori Gabriella szép pályájának állomásai közé.
Elvégre a jó színész, mint tudjuk, a telefonkönyv felol-
vasásából is színházat csinál.      
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