
hét órát, amelynek segítségével teljesen az
vagyok., akit a színpadon eljátszom,
amelynek segítségével egyszerre vagyok „a
gép előtt" és „a gép mögött". Lehet, hogy a
Nagy Meglepetésnek éppen az a lényege,
hogy nem jöhet el teljesen? Lukács Toncsi
művésznő biztosan mentes attól, hogy
olyan meddően tétlenkedjen, mint Beckett
Godot-ra várakozó ellenhősei. De mentes
attól is, hogy higgyen a késlekedésében is
oly boldogító - nem Godot-ban, hanem a -
Szépségben. A Lukács Toncsik talán
boldogabbak voltak és maradtak, mint én,
de nem tudják, hogy Júlia lényege
mégiscsak a hit a Szépségben.

Beszélgetéseink során (mert nemcsak
egyszer beszélgetünk, amíg összeáll az
„anyag"), egy ki nem mondott téma vár
megszólalásra. Nem az Angyal, amelyről
Racine fegyelmezett hévvel, Giraudoux
gyöngéd iróniával (Szomory Dezső meg
csúfondáros álpátosszal) szól. Nem az
Angyal, hanem a pénz. Nekem kell hát
megszólítanom a témát.

- Jó, hogy beszélt erről. Az igazi szí-
nészek ugyan ingyen is játszanának, hiszen
a játék számukra „nemzeti lantosság", de
önmegváltás is. Ám azért furcsa, hogy a
Kossuth-díjas, kiváló és érdemes művész
színészek fizetése hosszú évek óta nem
változott. Megélhetünk, sőt jól kereshetünk
„haknival". „Haknizzunk" hát, amikor mi
olyan szerepeket szeretnénk kidédelgetni
az írókból, a hazából, a világból, amire
valójában mindenki vágyik, amire
mindenkinek szüksége van? Amikor mi nem
„borravalóra" vágyunk., hanem tiszta
borra, és nemcsak (drámákból összeállt)
rangunkhoz, hanem társa-dalmi és morális
szerepünkhöz méltóan szeretnénk élni,
amelyhez megbecsülés is kell és ... és pénz
is kell. Magunknak éljünk, mint
tehetségünk aprópénzre váltói? Kis
társaságoknak, mint a Lukács Toncsik?
Vagy azért az álomért, amelyből a
közösség valódi kincse lehet? ...

- Nem vagyok közgazdász - és talán
teljesen igazságos sem -, tehát csak kér-
déseket teszek fel. A kemény válaszokért,
ha azok végül is meg tudtak győzni
igazukról, soha nem haragudtam.

Beszélgetések anyagát sűrítettük, s nem
portrét rajzoltunk egyik legjelentősebb,
pályáján mindig továbblépni tudó szí-
nésznőnkről. Amit azonban leírtunk - és
benne Tolnay Klári kérdéseit az illeté-
kesekhez, a közvéleményhez és önmagához
is -, hozzátartoznak állóképbe nem is
sűríthető arcképéhez. Ahhoz a - mondjuk
így - filmarcképhez, amely úgy tűnik, soha
nem lesz „kész". S amelynek teljességét
éppen Tolnay Klári kérdőjelezi meg új
mondanivalóval és új kérdésekkel.

ANTAL GÁBOR
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Nusi néni monodrámája

Hegedüs Ágnes
egy új magyar drámában

Jókai Anna 4447 című regényének ez az
első mondata: „Nusi néni 1944-ben vette
meg a Tömő utca 36. számú föld-szintes
házat." És az utolsó szavai : „Szervusz -
mondotta Eszter -, találkozunk még .. .

A színdarab, amely ebből a kitűnő re-
gényből készült, nem ívelhet át, szeren-
csére nem is akar átívelni egy negyed-
századot. A dráma - Fejünk felől a tetőt
címmel nagy sikerrel játssza a szolnoki
Szigligeti Színház, a SZÍNHÁZ 69/8 szá-
mában teljes terjedelemben közölte - azzal
indul, hogy Nusi néni már műveli a kertjét,
öntözi virágait, és a függöny arra a
pillanatra csukódik rá, amikor Nusi néni
öreges, cammogó léptekkel kibotorkál a
kertkapun. Jobb kezében kopott bőrönd,
baljában Karolin anyó napernyője.

A regényből írt dráma nem fog át hu-
szonöt évet, de a színmű hőse, Nusi néni -
és aki Nusi néni sorsát végigvezeti a
színpadon: Hegedüs Ágnes - sok száz év
terheit cipeli a vállán. Ezek jó-részt
előítéletek lelki púpjai: a magán-tulajdon
örökös birtoklásának babonája, ember és
ember közti látszatkülönbségek
konzerválása, a múlthoz kötődő emlék-
képek hamis ideálja. És mellettük a földi
súlyegységgel is mérhető valóságos nyűgök:
Szapper úr, a valaha nagyhangú, szoknyák
alá nyúlkáló, iszákos, mostanra már emberi
ronccsá lett férj; Jenci, a családtagként
kezelt monomániás őrült; a két gyerek,
elhibázott életutak kezdeteivel; Karolin
anyó, a nagymama.

Ez mind-mind ránehezedik Nusi néni-
re; amikor lép egyet, teste meg-megro-
gyadozik a sok-sok testi-lelki teher alatt.

Hegedüs Ágnes a ház megszerzésétől a
ház elvesztéséig, a kis közösség álbékéjétől
a család atomokra hullásáig hatalmas utat
jár be. Mindenekelőtt kapcsolatai minősítik
ezt a nagyon emlékezetes, egységes és
koncepciózus alakítást, a kötelékei,
amelyek a dráma szereplőihez, a kis
közösség tagjaihoz fűzik, és amelye-

ket óriási energiák fölhasználásával erő-sít
vagy tép szét Nusi néni.

Hangja érdes, sziszegő és réselően éles,
amikor Kaolin anyó - 86 esztendős anyja -
tűnik fel a közelben. Föl-fölkapja a fejet,
ha Andaházy Margit - ő alakítja kitűnően
Karolint - óvatos neszezését meghallja.
Megenyhülni akkor tud, amikor az
öregasszony váratlanul meghal. Most
megszabadult egy gondtól, nem kell már
anyját a szeretetházba sem kísérnie.
Ellágyulni is hajlandó ezúttal: első
osztályú vasútjegyet váltott neki, íme,
néha emberségre is kapható. Talán még
több humánum is szorulhatott volna belé,
ha ez a Gyula, ez a Szapper úr...

Férjét, Szapper urat - akit Linka György
nagyon találóan jellemez - több rétegben
gyűlöli. Szinte habzik a szája a dühtől,
amikor a mámorító múltat idézve az
egykor gazdag Szapper Gyuláról beszél,
akihez a számító anya kényszerítette
hozzá.' A szikár gyűlölet 20-30 év alatt
már kihűlt szánalommá aszalódott. Oly
szenvtelenül veti meg ezt az ember-
töredéket, hogy amikor kedves akar len-ni
hozzá, akkor is beleborzad szinte az
undorba. Gyula nylonharisnyát hoz aján-
dékba „édes anyukájának", az ajándékra
Nusi néni „ajándékkal" válaszol: a ma-
gasból lefelé nyújtja, törzsétől rézsút el-
távolítva kezét Gyula felé. Fejét elfordítja,
mert a testével és az érzékszerveivel nem
kíván tanúja lenni a kínos jelenetnek, hogy
a hálás férj szája a kezéhez ér. Szilveszter
este egy pohár borral is megprezentálja
Gyulát, csak hogy rövid időre csönd és
békesség legyen a házban; ezt a csöppnyi
italt is úgy nyújtja át, vagy inkább
parancsolóan úgy löki elé, mintha mérget
adna. És tudja is, meg érezteti is, hogy
valójában méreg ez a bor, hiszen most
már ujjnyi is elég belőle, és ez
szerencsétlen roncs élettelenül
összecsukódik.

Emberi arcát lelki torzulások és keserű
ráncok nélkül fia, Janika - a színpadon
Kránitz Lajos - láthatja egyedül. Ő a
mesebeli legkisebb fiú a drámában; életét
Nusi néni, azaz Hegedüs Ágnes szeretve
óvó pátyolgatással teszi tönkre. Hisz a
tehetségében és az elhivatottságában, és
gyötri már, mert Janika az „undorító"
fizikai munka aprópénzére váltja fel
képességeit. Valami kis szeretetet
kaphatna Nusi néni máshol és ingyen is; ő
a fiától pénzért vásárolná meg a simogató
becézést. A színésznőnek van ez-úttal is
egy fontos pillanata: nem bírja ki a magára
erőszakolt tartózkodást, már-már egy
öregedő kéjsóvár asszony szenvedélyével
szegi meg a játékszabályokat, és Csókot
kunyerál fiától. Janika gonoszul dobja oda
csók helyett: nem vagyok selyemfiú! S
Hegedüs Ágnes arcán megfeszülnek az
izmok, fogait annyira összezárja, hogy a
hang csak keskeny résen préselődik ki,
úgy sziszeg, iz-
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zik, tombol és reszket az elutasítás miatt,
és ami ennél is több: attól a testetlen
félelemtől, hogy ez az építmény is, amit
Janika jelent az életében, összeomlóban
van, mint a foggal-körömmel meg-szerzett
ház.

Asszonylánya, Eszter - Szakács Eszteré a
szerep - szörnyű kálváriájában többször is
anyjára szorul. És Nusi néni, sanyarú élete
sovány elégtételeként átengedi egyetlen
rendes szobáját lánya lopott légyottjai
számára. A szeretetet és a gyűlöletet itt a
bénult közömbösség váltja fel: tudja, hogy
ennek a szerencsétlen lánynak mit jelent az
a néhány perc, amit Ivánnal a kopott
szobában tölthet. Aztán mintha egy
fadarab és nem is emberi lény szólalna
meg, úgy veti oda később merev arccal és
meg nem emelkedő hangsúllyal Eszternek:
nem mehettek be, mert nincs rendben a
szoba. És ugyanezzel a kegyetlen közöm-
bösséggel, ismét csak saját eltékozolt élete
gyér igazolásaként veszi tudomásul Eszter
megcsalatását és kisszerű tragédiáját.
Mintha pillanatokra élvezné is a helyzetet,
amelyet ő teremtett meg, ő épített fel, és
ami az ő akarata folytán is omlik össze
kártyavárként.

Egyéniségének terjedelmes bugyrából
húzza elő azt a megvetését is, amellyel a

magyarosított nevű maszek kályhás lá-
nyának, Katinak sűrűsödő látogatásait
kommentálja. Halványan fölsejlenek most
a hajdani gőg maradványai: az egy-kor
gazdag Szapper úr, a nyolcezer pengő, amit
Nusi néni a földszintes házra
összegyűjtött, Janika, akiből még mérnök
lehet. És jön ez a hebrencs csitri - a
színpadon Baranyai Ibolya -, aki a Szap-
per-háznak álmokból szőtt légvárait is
ledöntené, aki az otthon töltött percektől
is megfosztaná Janikát. Gépírónő leszek -
feleli Kati Nusi néninek arra a kérdésére,
hogy minek készül. Az is jó - löki oda a
választ Hegedüs Ágnes -, és ezzel a néhány
szóval meg egy félig gunyoros, félig
sajnálkozó gesztussal falat húz a világ két
„tábora" közé. Az egyik oldalon az ő fia
áll, aki átmeneti megtorpanás ellenére
egyszer még igazi úr lesz, a másik oldalon
pedig ez a sete-suta Kati, a kályharakó
Eingruber lánya, aki sunyi pillantásaival
nem átallotta megkörnyékezni az
elérhetetlen nagyságot.

A gőgöt, amely Kati felé csap ki, szá-

nalmas alázat, szinte szolgai együgyűség
váltja fel az egyetemi tanár fiának, Iván-
nak a bejövetelekor. (Ez egyébként az
előadás egyetlen megoldatlan alakítása, a
fiatal Csikós Sándor nem készült el eléggé
ezzel a szereppel.) Ez az Iván ál-

mai felé röpítené Nusi nénit, hiszen a fia
barátja, és az ilyen professzor-fiúk
közelében Janika útja is olajozottabb sí-
neken haladhat. A lehetőségre érez rá Nusi
néni, amikor alázatoskodó lihegéssel,
valahai jobb életéből őrzött feszességgel
sürgölődik Iván körül; kötényével szinte
beborítaná azt a lelki és valóságos
nyomort, ami ezt az ápolt külsejű fiatal-
embert a Szapper-házban fogadja. Hege-
düs Ágnes kiegyenesedik: ez az asszony,
aki sátáni indulattal tud pörlekedni fillérek
ürügyén, most fölemelkedhet talán
Ivánhoz. Egy társaságbeli asszony allűr-
jeivel - vagy a piacon ellesett hanghor-
dozással - cseveg, érdeklődik Iván családja
iránt. Egykor talán az ő fia is eb-ben a
körben lesz honos .. .

Gőg és alázat, lángoló gyűlölet és
jéghideg közömbösség mellett van még
egy hangja, van még egy arca Hegedüs
Ágnesnek. Ezzel Jencihez, a félőrült fel-
találóhoz - Baranyi László alakítja -
kötődik. Megkeseredett, torz, ízetlen érzés
ez; Jenci, a hagymázas álmaiban pénzről,
hírnévről, sikerről ábrándozó fantaszta az
egyedüli lény, akitől még szép szavakat
lehet kapni ebben a rozoga házban.
Józanabb eszével megveti Jencit, de
vannak szédült percek, amikor kisimítja
ruháját, enyhe kacérságra is ké-
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pes; ennyi jutott csak neki, ez a félre-
sikerült, hazug, örömtelen viszony, kevéske
kárpótlás azért, amit el kell szenvednie.

Sok-sok belső motívumból összeálló, jól
mérlegelt lépésekkel fölfejlesztett alakítás
Hegedüs Ágnesé. És ennek az aprólékos
gonddal lecsiszolt, a való életben is
minduntalan megmerített alakításnak az
eredményeiben - csakúgy, mint az egész
dráma színre vitelében - lényeges része van
a rendezőnek, Berényi Gábornak. Az ő
kétségkívül nagy érdeme is, hogy Nusi néni
ilyen sallangmentesen, a rikító színeket
elkerülve jelenik meg a színpadon, és hogy
partnerei is megteremtik azt a kapcsolatot,
amelyben ezek a szituációk mind-mind a
maguk pontos helyén találhatók Jókai Anna
Fejünk felől a tetőt című kitűnő, izgalmas
drámájában.

Jókai Anna: Fejünk felől a tetőt. Szol-

noki Szigligeti Színház.

Rendezte: Berényi Gábor, díszlet: Fehér
Miklós, jelmez: Jánoskúti Mária. Szereplők:
Hegedüs Ágnes, Linka György, Szakács
Eszter, Kránitz Lajos, Andaházy Margit,
Baranyi László, Csikós Sándor, Baranyai
Ibolya.


