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A dada:
Esztergályos Cecília

A színpadon Bolygó Kis Erzsébetnek
hívják. Megesett parasztlány; úgy hozta
világra a gyermekét, Bolygó Kis Klárikát,
mint őt az anyja, azt a nagyanyja: apa
nélkül. A templomból kipapolja a pap, a
falusi legények megkergetik, ne-velőapja
otthon nadrágszíjjal várja; mit is tehetne
mást, elfogadja az egyetlen lehetőséget,
felmegy Pestre dadának, lánya helyett
egy kegyetlen kis idegent táplálni,
szeretni.

Esztergályos Cecília balett-táncosnőből
lett színésznő. A Te című kisfilmben tűnt
fel: végigszaladta, végigtáncolta -
végignevette a filmet. Már ismert
színésznő volt, amikor a Színművészeti
Főiskolára jelentkezett; mindent meg
akart tanulni, ami a pályához kell. Két
évi „kényszerpihenő" után (a Főiskola az
első két évben nem adja ki növendékeit
sem a filmgyárnak, sem a színházaknak)
először a József Attila Színházban
szerepelt, majd a Tháliában; ne-
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gyedéves volt, amikor egy „igazi" fő-
szerepben a filmsikerek után már komoly
színházi sikert is magáénak mond-hatott:
Móricz Zsigmond Csibéjét játszotta
kamaszos-kedvesen, fájdalmas-
szomorúan, dacos-keserűen - elragadóan.

Ez két évvel ezelőtt volt; azóta a Thália
majd mindegyik produkciójában láthattuk,
hol kisebb szerepben, hol nagyobban. És
most megint egy igazi fő-szerepben. Ez
nehezebb, bonyolultabb, ősszetettebb,
mint akármelyik eddigi szerepe; ebben a
szerepben Esztergályos Cecília jobb,
átgondoltabb, érettebb, mint akármelyik
eddigi szerepében.

Egy kis sámlin ül, háttal a közönség-
nek, amikor a függöny felmegy, hátán
megfeszül a ruha. Majd a kis pelenkákat
hajtogatja, féltő gonddal szárítgatja őket a
hideg kemence mellett. Olyan kicsire
húzza össze magát, amilyenre csak lehet;
összekuporodik, sarkokba, szögletekbe
búvik apja, anyja - saját maga elől.

Amikor az úrfi - a gyerek apja - be-lép,
kivirul, kiegyenesedik, megnő. Alig tudja,
hogyan fejezze ki örömét, végül kezet
csókol; nem szeretőjének, hanem a
gyereke apjának. És amikor az a gyereket
nem, csak őt akarja megcsókolni, nem
hagyja. A megfélemlített kis pa-
rasztlányból egy pillanat alatt vérig sértett
nő, anya lesz: elkergeti a biztos fel-lépésű,
önhitten mosolygó úrfit. „Én szedtem fel,
én tettem le" - vágja oda szüleinek.

Megérkeznek a gazdag pestiek dadát
keresni; felfogadják Erzsit, aki attól a
pillanattól kezdve már csak a gyerektől
búcsúzik. Nem zokog, nem kiabál, olyan
egyszerűen és természetesen be-szél, mint
aki tudja, hogy ez a világ rendje - csak a
szeméből folynak a könnyek. Csak a hátát
látjuk akkor is, amikor apja hatalmas
csizmájában, kék-pöttyös kendőben,
fekete nagykendőben kibotlik az ajtón:
esendő kis figura, gyermekét magára
hagyó gyermek ő maga is.

Szép új ruhában, bársony cipőben látjuk
viszont a második felvonásban, ha-ját a
hosszú, lelógó copf helyett kontyban
viseli. Leül az asztalhoz, egymás után
veszi ki a leveleket a zsebéből, forgatja,
nézegeti, a szakácsnővel olvastatja "őket;
közben kipirul az arca, ragyog a szeme:
otthon van. Az ajándékba kapott stiglicet
elereszti: rabságában a madár rabságát
még tűrhetetlenebbnek érzi.

„Nem is vagy te ember" - mondják neki.
„Én? Ember? Én dada vagyok" -
válaszolja, s úgy öleli magához a kis
Tibort, mint nem is olyan rég még Klá-
rikát ölelte.

„Én emberismerő vagyok. Lélektant
tanultam" - mondja neki büszkén Elza
kisasszony; ő csak szelíden mosolyog.
Lélektan nélkül is többet tud az embe-
rekről, mint itt bárki. És amikor az ügy-
véd úr hiábavaló és erőszakos ostroma
közben belép az asszony, és rendőrért
kiált, az addig csendes, illedelmes lány -
akárcsak az első felvonásban - hirtelen
megnő. Ráparancsolnak, hogy vegye le az
ajándékba kapott ruhákat, megteszi, s a
ruhával együtt a ráerőszakolt fegyelmet,
alázatot is levetkőzi. Fehér
alsószoknyában, fehér ingben, mezítláb áll
a szoba közepén, tisztán és egyszerűen, és
így önti ki magából mindazt a mocskot és
feketeséget, amivel az úri háznál
találkozott. Nem is tudni, miért sír
közben, magát, gazdáit vagy vesztett
illúzióit siratja.

A harmadik felvonás nyomortanyáján,
éjjeli menedékhelyén először ügyet sem
vetnek rá, észre sem veszik. Sután csetlik-
botlik, végül fáradtan leül, megriasztja ez
a sok ember, a nagy zaj: megint csak
olyan kicsire húzza össze ma-gát,
amilyenre csak tudja. Már nem Klári -
Tibor után sír, őt félti, őt sajnálja. És
amikor azt hiszi, hogy több baj már nem
történhet vele, ennél mélyebbre már nem
süllyedhet, újabb pofonok érik. Nincs egy
hatosa sem, hogy gyufát vegyen, amit
megihatna, azt is „kölcsön kell kérnie".
Megissza a gyilkos italt, és megint olyan
boldognak látjuk, mint amilyen a múlt
nyáron lehetett. Anyja ölébe ül, apjára
nevet, énekel, táncol - és összeesik.

Egyszerűen hal meg - mint ahogy
egyszerűen is élt.
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