
arcok és maszkok

kívánt szólni, s ez - a telt házakat, a vir-
tuális hallgatóközönséget tekintve - meg
is valósult. Igaz, a szervezők nyögtek is
bele . . . A szerkesztők az előadóművészek
ajánlatait messzemenően figyelembe vet-
ték, mivel ez a fesztivál lényegéből követ-
kezett. (S ezt a bírálóknak figyelembe kéne
venniük!) Mégis, főleg a két főműsorra
határozott vonalvezetés, koncepcionális
felépítettség volt jellemző. A műsor egy
része körülbelül egyharmadát Radnóti
Miklós legnagyobb, legjelentősebb köl-
teményei alkották, de mai magyar költők
nagy politikai-filozófiai költeményei, az
elkötelezettséget, életünk igenlését hir-
dető alkotások és jelenlegi fejlődési sza-
kaszunk egyes hiányosságait csipkedő,
bíráló versek is szép számmal voltak
jelen, az úgynevezett lét-líra több kép-
viselője, alkotása is. Olykor már a humor
és a játékosság színei is érzékelhetők
voltak, bár kissé visszafogottan. Ezek az
ellenpontozó részek nem mindig kerültek
a megfelelő helyre, ami némi
appercipiálási nehézséget is okozott egye-
seknek. Férfiasan, be kell vallanunk, hogy
ebben szerepet játszott az egyeztetés sok-
sok technikai és szubjektív nehézsége is.
Talán ezért is a két est műsora némikép-
pen komorabb volt a szükségesnél. Fi-
gyeltem a győri közönséget: becsületére
legyen mondva, hogy megfeszített erővel
figyelt, értékelt és egészen finom hatá-
sokat is érzékelt, noha a rádióközvetítés
az adásidő feszessége eleve laboratóriu-
mibb körülményeket és hatásokat
produkált. A félszáz művész egyenkénti
értékelését e helyütt nem végezhetjük el.
Egy pillanatnyi teljesítmény alapján nincs
is értelme az ilyen értékelésnek.

A fesztivál ezúttal „csak monstre ren-
dezvény" volt. Igaz, sok beszélgetéssel,
vitával is járt, amolyan „maszek alapon".
Érdemes lesz a továbbiak során vissza-
venni a monstre-jellegből, hogy benső-
ségesebb és mégis árnyaltabb legyen a
műsora. Az sem árt, ha a szervezők újabb
és újabb tehetségeket fedeznek fel majd,
különös tekintettel a fiatalabbakra és a
vidéki színészekre, előadóművészekre.
Gondoskodni kell arról is, hogy a vissza-
fogottabb rendezés-szervezés egyúttal
lehetővé tegye az értékelést, a teljesítmé-
nyek, a további feladatok elemzését. El
kell dönteni, hogy miképp díjazzanak,
jutalmazzanak a mostaninál szisztemati-
kusabban, hogy kevesebb legyen a
különben mindig bekövetkező reklamá-
ció, hogy valóban egy művészeti ág fej-
lődését elősegítő fórummá váljon a
hivatásos előadóművészek fesztiválja.

SAÁD KATALIN

A Tangó szerepei

A szolnoki Szigligeti Színház
bemutatója

Szolnokon színre került a Tangó. E tény
azért is örvendetes, mert régóta várt szín-
házi esemény Słavomir Mrožek 1964-ben
írt darabjának első magyarországi
bemutatója; de még inkább azért, mert -
valóban váratlanul - olyan színpadi tol-
mácsolásban szólalhatott meg ez a ma-
gyar színpad számára szokatlan mű,
mintha a rendező Paál István, a színpad-
képtervező Najmányi László és a színé-
szek, Falvay Klári, Pákodzy János, Fonyó
István, Margittay Ági, Pogány György,
Udvaros Dorottya és Újlaki Dénes
titokban régóta „műhelytanulmányokat"

folytattak volna, hogyan is kell ebben a
nálunk semmiféle hagyományra vissza
nem tekintő játékstílusban szín-házat
csinálni. Amikor azonban az elő-adást
mint „váratlant" ünnepeljük, nem akarunk
természetesen megfeledkezni az elmúlt
évek szórványos kísérleteiről, melyek
által az abszurd színház egy-egy
gyöngyszeme amatőr vagy professzio-
nális színpadon mégiscsak színre került.
Kovászként hatott minden próbálkozás,
mely a magyar színjátszást valami módon
erjesztette. A szolnoki Szigligeti Színház
bemutatóját azonban már nem
minősítenénk „próbálkozásnak".

Eugenia: Falvay Klári

„Az egyelőre nagymamának nevezett
személy öreg, de friss és mozgékony,
csak néha ernyeszti cl a korával járó
gyöngeség. Uszályos ruhában van,
uszálya a földön tekereg. Ruhája rikítóan
élénk színű, hatalmas virágokkal. Fején
zsokésapka, lábán fűzős teniszcipő. Rö-
vidlátó." (Mrožek)

No hiszen, ez aztán nagymama! Nin-
csen kora: egyszerre szenilis és infantilis.
Dobálja a lapokat, izeg-mozog, rittyenget.
Egy csapásra fölmérhető, hogy ártal-
matlan teremtmény, sőt valahogy kifeje-
zetten megnyerő. Mrožek a Hamletet
választotta modellül darabja számára - ezt
nekünk nézőknek nem kötelező tudnunk;
azt viszont minden bizonnyal nyomban
megállapítjuk, hogy a színen levő
nagymama páratlanul szokatlan jelenség,
a drámairodalom nem ilyen
nagymamákkal operál. Nyilván eszünkbe

jut a talán leghírhedtebb közöttük: az
álszent és veszélyes Pernelle-né a Tartuffe-
ből. Ez itt gyermetegségét mindjárt le-
jelzi, mihelyt elhelyezkedik a régről itt-
ragadt babakocsiban. Különben is, semmi
vizet nem zavar, egyetlen szenvedélye a
kártya. Vagy egyáltalán: a játék. Az es-
küvőre várván, hosszú uszályos ünnepi
ruháját két kezével alaposan megkurtítja,
tornacipős lábszárai kivillannak, s ugrálni
kezd a képzeletbeli kockákon páros lábat
terpesszel váltogatva. E háromgenerációs
„családdrámán" tűnődve azért is eszünkbe
juthat a Tartuffe, mert Moliére (egyéb
mondandói mellett) egy „normális" polgári
famílián mutatja be a fentről lefelé
gyakorolt hatalmi téboly működését.
Mrožek „abszurd" családjában a téboly
lentről indul, az unoka, Artur terrorizálja a
családot, s akárcsak Orgon, ő is erőszakkal
igyekszik üdvözíteni. A darab vége felé
tökrészegen jut el a végső konklúzióhoz:
„Csak egyvalami lehetséges: a hatalom...
A hatalom az egyetlen, amit meg lehet
teremteni a semmiből."

A már készülődő terror értelmében kerül
a nagymama büntetésből mindjárt az
előadás elején a ravatalra, később fegy-
verrel arra kényszerítve, hogy áldja meg az
újdonsült jegyespárt. Akárha egy régi
értelemben vett unoka kérne egy régi
értelemben vett nagymamát. Falvay Klári
nagymama-kreatúrája egész testében
viszolyog a jelenet álságától, s a ki-
kényszerített áldás sokkal inkább átokká
sikeredik. „Megáldalak, gyermekeim...
vigyen el az ördög." A vidám óriás papa-
gáj sziszegő kígyóvá változik, varázserő,
boszorkánykodás lengi körül a mélyen
előrenyújtott öregasszonyfejet. A többiek
elhagyják a színpadot, Falvay még mindig,
hibbant tekintettel áll a széken,
belemerevedett a megáldó pózba. A meg-
dermedt múlt idő.

Legélettelibb a halála. Komikus att-
rakcióval penderíti fel magát újra a rava-
talra, s a szelíd búcsúszóval közelintett
család köréből éles röhögéssel szakítja ki
magát.

Eugeniusz: Pákozdy János

„Egy idősebb úr, ősz hajú, nagyon jól
nevelt, vékony aranykeretes szemüveget
visel, de ruházata elhanyagolt, poros és
bátortalan. Fekete szalonkabát, magas,
merev gallér, fehér, de piszkos; széles
nyakkendős ingmell, gyöngyház nyak-
kendőtű, lejjebb azonban térdig érő,
khakiszínű sort. Skót magas zokni, repe-
dezett lakkcipő, meztelen térd."



A nagybácsi, Eugenia testvére, a hajdani
lovastiszt, a „régi iskola" úriembere.
Mrožek tőle valószínűleg még inkább
viszolyog, mint a hatalomra kerülő la-
kájtól, Edektől. A nagybácsi példás pályát
fut be a három felvonás alatt. Gyára
kétszínű, árulkodik és árulásra kész -
gerinctelenségét sok apró jelenetben teszi
próbára. Nyomban lepaktál az unoka-öcs
hatalmi ambícióival (noha Arturka épp
csak az imént húzta a bácsi fejére a
feneketlen madárkalitkát), a fináléban
viszont ugyanezen unokaöcs hullája fölött
táncra perdül a „lélekben megvetett"
lakájjal. Eugeniusz a lehető legundorítóbb
jellem bravúros karikatúrája. (A rendező
külön is fel akarja hívni a figyelmünket e
tényre: a széljegyzetekkel ellátott
szövegkönyv ezúttal az Eugeniuszt játszó
színész példánya.)

Pákozdy János korrektül és becsületesen
játssza el a szerepet. S emellett fel-mutat
egy figyelemreméltó színészi erényt is:
ö r ömé t leli a játékban. Élvezi hősének
bravúros jellemtelenségeit, és nem kacsint
ki mögüle, jelezvén, „ez karikatúra, kérem,
ez nem én vagyok".

Stomil: Fonyó István

„Belép Stomil, Artur apja, Eleonora férje,
álmosan, pizsamában, ásítozva és
vakarózva. Kövér, nagy darab ember... "

A Tangóban a nemzedéki konfliktus
minden megnyilvánulásában feje tetejére
van állítva a dolgok szokásos rendje. Itt a
szülők a forradalmárok, s a fiú vágyódik a
konzervatív rend után. „De hat ez csak
természetes - írja Martin Esslin Túl az
abszurdon című esszékötetében. - Hisz a
fiúk generációja mindig is lázad az apáké
ellen; ha mármost történetesen az apák
képviselik a lázadás totális győzelmét,
egyetlen lehetőség marad, lázadni a
lázadás ellen. azaz harcolni a dolgok régi
rendjének visszaállításáért, azért a rendért,
mely azelőtt létezett, hogy a forradalom
szétzúzta volna."

Nos, hogyan is nézett ki ez a forrada-
lom, melyért Artur szülei síkra szálltak?
Első szintjén lázadás volt ez valamennyi
tradicionális norma ellen, a művészet
területén is. Mielőtt győzött volna a for-
radalmuk, magyarázza Stomil Arturnak,
„bátorság kellett ahhoz, hogy tangót
táncoljon az ember". Artur számára a
családban Stomil az egyetlen intellektuális
(vita)partner. De Fonyó nem „intellektuális
színész". Épp ezért az első fel-vonás
közben, amikor is Fonyó a Stomil-féle
lázadáselmélete: boncolgatja, hajlamosak
vagyunk azt gondolni, nem elég

szerencsés a szereposztás. A második
felvonásban viszont, ahol is Artur tudatni
véli apjával, hogy „Edek a mamával hál"

- még az olyan, erőtlenebb előadás
alkalmával is, ahol mindeddig „nem
szállt át az angyal a szobán", hirtelen föl-
tör belőlünk a nevetés, s az egész előadás
jó formába lendül. Fonyónak itt valami
váratlan dolog sikerült. Mrožek stílusá-
nak ősforrását nemcsak az európai ab-
szurdban kell keresnünk, hanem a lengyel
színház groteszk iránt való különös
vonzalmában. Elődei közt tartjuk számon
Witkacyt és Gombrowiczot; az előbbi
drámáiban a legkülönfélébb esz-
telenségek és szürrealista bakugrások
közt balanszíroz, az utóbbi szürrealiz-
musa inkább az álom minőségeként nyil-
vánul meg. Velük összehasonlítva Mrožek
realista és logikus. Karikíroz ugyan, de az
ősképekkel való rokonság nyomban
szembeszökő, és mély bepillantást enged
azok valódi természetébe. Fonyót szíven
találták a megbicsaklott ősképek, s arra kész-

tették, hogy lefordítsa őket a saját (szí-
nészi) magatartásnyelvére. Stomil pizsa-
mában teng-leng egész nap, mert kedveli
ezt a hanyag öltözetet. Mégis abban a
jelenetben, amikor Artur számon kéri
rajta, miért nem védi meg férji
becsületét, Fonyó ingerült
felsőtestmozdulatai arról tanúskodnak,
hogy a sértett férfiú legalábbis zsakettban
képzeli magát. Hasonlóképp nevetséges
ellentmondás feszül beszédmódja és
indulatai között. A tagolt artikuláció jól
illik az intellektuális okfejtéshez és
okkereséshez; komikusan hat azonban a
szétfeszítő belső indulat tolmácsolására.
Fonyó és Stomil tehát -- nagyszerű
találkozás,

Eleonora: Margi t tay Ági

„Belép Eleonora, középkorú, zenitjén
levő hölgy, gyermeknapozó-ruha van
rajta."

Arturka mamája. Mindenekelőtt is
miatta, az ő erkölcstelensége miatt szen-
ved a Hamlet-utód.

Mrozek: Tangó (Szolnoki Szigligeti Színház). Udvaros Dorottya (Ala), Margittay Ági (Eleonora) és
Újlaki Dénes (Edek)

Margittay Ági (Eleonora), Falvay Klári (Eugenia) és Fonyó István (Stomil)



Margittaynak vitathatatlan, mond-hatni
vele született érzéke van a groteszkhez.
Ú g y tűnik, természetes közege a groteszk
színjátszás, s játékának valamennyi
mozzanata visszautal rá. Személyes
vallomás a fényképezésnél kihívóan
oldalra nyújtott láb, fogsorának
megtörlése a kesztyűs kéz ujjával mint
előkészületi cselekmény a családi fény-
képfelvétel előtt, v a g y a molyokat üldöző
szitakötő-röpdösés. Az a benyomásunk
támad, hogy csak toalettjét hagyja az
öltözőben (a kiváló kosztümöket Vágó
Nelly készítette), Eleonora alakját
magával viszi színház-utánra is. Hogy
polemizáljunk Fonyó Stomiljára tett
megállapításunkkal, e helyütt azt
mondhatjuk: Margittay számára Eleonora
nemcsak találkozás, hanem rátalálás.

Artur: Pogány György

... fiatalember lép be, legföljebb hu-
szonöt éves, normálisan fejlett, délceg,
arányos termetű. Tetszetős, jól rászabott
sötétkék öltönyben, fehér ing, nyak-
kendő. Tiszta, szépen vasalt. Hóna alatt
néhány könyvet és jegyzetet tart - éppen
egyetemi előadásról érkezik."

Pogány György az előadás problema-
tikus súlypontja.

Az ifjú Artur torkig v a n a rendetlen-
séggel, unja, hogy nem állnak rendelke-
zésre a különféle alkalmakra különféle
érzelmek, elege van a tökéletes kötetlen-
ségével annak az életformának, melyben
minden meg van engedve. Kedvetlenné
teszi, hogy unokahúgát nem kell meg-
hódítania, mert neki éppúgy, mint más-
nak, csak intenie kell a lánynak, s az

máris az ágyában terem. Apja destruktív
művészi kísérleteit megveti, anyja
házasságtörő viszonyától pedig éppen-
séggel szenved. Mivel fiatal, fel kell
mindezek ellen lázadnia.

A nagybácsi segítségével magához
ragadja a hatalmat, s a régi formák
visszaállítására kényszeríti a családot.
Majd hirtelen fordulattal kiábrándul a for-
mákból, s Eddivel, a mama szeretőjével a
nyers erőszakot kívánja megteremteni.
Erőszak, erotika, hatalom és morális
meghasonlottság - ezek Mrožek kedvenc
témái. Mrožek Arturja olyan személyiség,
aki e meghasonlottságot hordozni és
képviselni tudja. Az előadás Arturja nem
ilyen. Paál a finom intellektusú Pogány
Györgyben reprezentálhatónak vélte az
intellektus vereségét a nyers erőszakkal
szemben. A színpadon azonban mindig a

színészi személyiségek is megmérkőznek; a z

előadás fogyatékossága éppen az, hogy
nem a durva lakáj győzi le a lázas
szellemű egyetemistát, hanem az erősebb
színészszemélyiség a gyengébbet. Ezáltal
Mrožek dialektikus forradalomelemzése
is csorbát szenved.

Ala: Udvaros Dorottya

„Szép termetű, tizennyolc éves lány,
hosszú, sima haj, pislog, ásít ..."

Udvaros Dorottya az előadás egyik leg-
ragyogóbb meglepetése. Játékát figyelve
időnként elbizonytalanodunk, vajon nem
egy lengyel színésznőt látunk a színpadon?
A szerep megformálása minden
mozzanatában tudatos konstrukció. Ebben
a vonatkozásában talán né-melyek
idegenkedését is kiválthatja - azokra
gondolunk, akik gyanakszanak a teljesen
t u d a to s szerepkompozícióra. Mrožek
logikája és racionalizmusa azonban
kifejezetten biztat az efféle sze-
repmegközelítési munkamódra. Tévedés
lenne azt hinni, hogy Udvaros játéka ettől
hideggé válik: átfűti a mélyről áradó
nőiesség és kacérság.

Edek: Újlaki Dénes

„...módfelett zavaros és gyanús. Csúnya
kockás inge a mellén a kelleténél
mélyebben kigombolva, kívül lóg a nad-
rágja felett, ingujja föltűrve. Nadrágja
világosszürke, bő, piszkos és gyűrött,
cipője élénksárga, zoknija rikítóan tarka.
Percenként megvakarja vastag comb-ját.
Haja hosszú és zsíros, szívesen fésülgeti
hátsó nadrágzsebéből elővett kis fésűjével.
Kis kefebajusz. Borostás arc.

Pogány György (Artur) és Pákozdy János (Eugeniusz) (Iklády László felvételei)



Csuklóján aranynak látszó karkötőszíjas
óra."

Eddi, a szolgáló, lumpenproletár elem..
Nyers és közönséges mivoltában kívül áll
a civilizációs értékek hatókörén. Primitív
lény, bivalyerején kívül mégis van egy
fontos adottsága: tanulékony.

Újlaki Dénes finom ösztönnel tapogatta
ki Eddi magatartássémáit: a laza családi
körben kártyázó házibarát s az úrnak
engedelmeskedő szolga gesztus-
megnyilvánulásait. Szükség szerint vált
egyikből a másikba és vissza. Váltásai
precízek, pontosak. A III. felvonást ő
indítja. Hangos és lüktető ritmusú zenére
rámolja össze a szanaszét heverő
kacatokat, s rendet teremt a lakodalomhoz.
Öltözete és ha viselete lakájhoz illő,
mozdulataiból ijesztő határozottság árad.
Középen áll egy szék, rajta felejtődött a
pisztoly; Ujlaki a fegyvert üdvözült
mosollyal elrejti. Exponálja a tragédiát,
anélkül, hogy mozdulatainak ritmusából
egyetlen pillanatra is kibillenne.
Lakájtesttartásban az ajtófélfához áll:
kezdődhet a felvonás.

Edek előtt Artur nyitja meg a pályát.
Megvizsgálja a lakáj ütőképességét, s a
szolga szívesen áll Artur oldalára. A lakáj
küzdelmét a szolgabeidegződésekkel
Újlaki maga mögé rejtett két keze
játékával árulja el. Edei első új feladata,
hogy Stomilt feltartóztassa. A kéz hátul
ütésbe lendül, majd visszahunyászkodik.
De íme itt a pillanat, ahol tanulékonyságát
bebizonyíthatja. A részeg Artur az
asztalon randalírozik, s a hatalomról
papol, Edek egy széken ül, de egész teste
megfeszül a figyelemtől, ő a testet öltött
tudásszomj, pórusaival issza a hatalomról
szóló tanítást. Mikor egyetlen mozdulattal
le iti Arturt, és átveszi a hatalmat -
nyilvánvaló, hogy az imént elsajátított
elméletet fordítja le a maga gyakorlatias
nyelvére. Artur végtére is csak egy
sebezhető idealista volt, s szükségszerűen
el kellett buknia. A brutális fickó táncra
perdül a nagybácsival, hogy a tradicionális
morális értékek megsemmisülését világgá
kürtölje.

„Ezzel a harc az egyedül lehetséges
logikus módon fejeződik be - állapítja meg
Esslin; a kultúrát és humanizmust
tökéletesen nélkülöző brutális erőszak
szövetséget köt a tekintélyuralmi feudális
renddel, amelyben a jó modor és az
arisztokratikus simaság vékony mázrétege
alatt ugyanúgy a brutális erőszak
uralkodott."

ÉZSIÁS ERZSÉBET

Portré - gipszben

Jónásné: Tábori Nóra

A Frangepán utcai házmesterlakás fölé a
Vígszínház vasfüggönye borul. Ebben a
gerendákkal felpolcolt, félhomályos szu-
terénben él és virágzik Csurka István
jellegzetes pesti kisembertenyészete: a
házmestercsalád.

A lumpenproletár-család összetartó-ja,
fenntartója, megtartója, sőt eltartó-ja
Jónásné, a házmester. Jellemében a
hajdani cseléd szívóssága és józan pa-
raszti érzéke szerencsésen ötvöződik az
egészséges erőszakossággal és természe-
tes életrevalósággal. Ő „korunk hőse, a
magára hagyott asszony", ahogy Csurka
fogalmazza, aki egyedül neveli gyerekeit,
és eltartja mindenkori szeretőit. Ő az, aki
túlélve háborút, katonákat, nagyságos
urakat és házkezelőséget, napjainkban a
szocializmus gebines előnyeit fölözi le
virágzó „melléküzemág" formájában. 0 az,
aki szívósan és erőszakosan, a túlélők
fölényével és magabiztosságával áll a
lábán. Ordenáré életrevalóság - ez
jellemzi a Hág-mestersirató Jónásnéját.

Tábori Nóra lábtörés miatt gipszkö-
tésben játssza Jónásné szerepét. Alkatától
idegen visszafogottsággal, korlátolt
mozgáslehetőséggel kell életre keltenie
ezt a temperamentumos, bővérű,
örökmozgó, lepcsesszájú modern
markotányosnőt. Meghatározott test-
helyzetben (inkább ülve, mert az állás
láthatóan fárasztja), apróra beosztott,
óvatos mozdulatokkal, a mozgásra való
fokozottabb koncentrációval kell játsza-
nia, bár ez nem gátolja meg szerep-
építésének hitelességét.

Csiszeg-csoszog, sántikál, perel, takarít,
beágyaz, rakosgat, összead, kivon,
jegyezget. Egykedvűen végzi a dolgát a
népes család kavalkádja közepette. Csak
akkor élénkül föl, ha libasorban bema-
síroznak a kliensei, a bögrecsárda hajnali
törzsvendégei. Ilyenkor Jónásné a helyzet
magaslatán áll: gazdaasszonyi és
tyúkanyói minőségében pálinkát mér,
eloszt, beszedi a pénzt, utánaszámol, tré-
fálkozik, kedveskedik.

Rendkívül jellemzőek Jónásné emberi
relációi. A családja körében házsártos,
kötekedő, nagyszájú asszony minden

Ismeretlenben 'ellenséget gyanít. Ősi be-
idegződésként alapvető bizalmatlanság él
benne minden „hivatali közeggel"
szemben, legyen az rendőr, tömbbizalmi
vagy szociológus. Ilyenkor összehúzott
tekintettel, lopva figyel, résen áll
támadásra és védekezésre egyaránt. Más a
helyzet azokkal az emberekkel, akiket
már megismert, és valamilyen módon
közös érdekszférába került velük.
Közvetlen felettesét, Szász elvtársat, a
FIK-alkalmazottat egyszerűen Iekenyerezi
- beveszi csendestársnak az üzlet-be, és
időnként maga mellé az ágyba. Ezzel
elejét veszi a hivatalos zaklatás-nak.
Lánya szeretőjét, Herceg Pistát kedveli,
közülük valónak tartja, bár ösztönösen
érzi, hogy a fiatal író - talán tehetségénél,
talán helyzeténél fogva - többet engedhet
meg magának, mint a házmesterék. A
lakók nyelvétől tart, nyilván jó oka van rá.
A szociológus úrigyerekeket sanda
gyanakvással fogadja, makacs

ravaszsággal védekezik egészen addig;
míg a bögrecsárda létezése ki nem derül.
Ezután már cinkos-társként kezeli őket,
nincs titka előttük.

A fejtetőre állított szociológiai felmérés
Tábori Nóra Jónásnéja számára három
fázisban történik. Kérdezők és kérdezet-
tek felborult viszonyában őt is megval-
latják múltjáról, önmagáról. Először csak
nekifut, belekezd a témába, de
visszahúzódik. Még nem látja a dolog
értelmét és célját. Inkább a többieket nézi,
figyelmes csendességgel hallgatja a
váratlanul feltáruló emberi tragédiákat.
Másodjára már belemegy a játékba, leül a
vallatóhokedlire (Horvai István rendezői
ötlete, hogy egy gyerekágy-ketreccel
bírósági emelvénnyé magasztosítja a
konyhaszéket!), és elkezd mesélni viharos
múltjáról. Őszintén, egy-szerűen,
álszemérem, kertelés és szépítgetés
nélkül. Beszéde jól tükrözi egyéniségét és
gondolkodásmódját. Nélkülözi a többiek
pszichologizáló módszerét, fontoskodó
okfejtését és önmentegetőzését. Jónásné
tényeket közöl, tárgyilagosan és
természetesen, némi csibészes humorral,
jóízű furfanggal. (Ez illik például a
homoszexuális tiszt történetéhez.)

A vallomás betetőzése: a testi és lelki
pőrére vetkezés. A házmesterné kicsit már
ittasan és gátlástalanul, kezdeti óva-
tosságától és bizalmatlanságától megsza-
badulva, alpári szókimondással meséli el
házassága és két apától született gyerme-
kei történetét. A színésznő közben szinte
gépiesen, anélkül, hogy észrevenné,


