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CSIZNER ILDIKÓ

A két „amerikai”

Sok idegen jár mostanában színpadjain-
kon. Előttünk élnek, próbálnak a ked-
vünkre tenni, mégsem tudjuk befogadni
őket. Hiányzik az a közös nyelv, amin
kommunikálhatnánk. Érdeklődő tekintetek
hiányában mit tehetnek egyebet, egy rövid
idő után csendesen odébbáll-nak, és a
feledésbe veszve átadják helyüket az
újabb próbálkozóknak.

Nemrégiben két figyelemre méltó
asszony érkezett valahonnan az amerikai
lét perifériájáról. A ferde szemű Li
asszony (és családja) a Vígszínház szín-
padán lelte meg otthonát, míg a félre-
csúszott életű Fonsia Dorsey kilátástalan
magányát a Vigadó közönsége előtt kí-
sérelte meg feloldani.

A gyors befogadás a kínai asszonyt
megformáló Kútvölgyi Erzsébetnek és a
Fonsia sorsát felvállaló Moór Marian-
nának köszönhető. Mindkét színésznő
azonos módon közelített az idegenekhez.
Mosolyokból, apró fintorokból, belső
feszültséget jelző kézmozdulatokból,
sajátos testtartásból, vissza-vissza-t érő

mozgássorozatokból teremtették meg
azokat a külső feltételeket, amelyek
segítséget jelenthetnek a figura titkainak
megfejtésében. Ezekhez olyan hang-
effektusokat párosítottak, amelyek a ter-
mészetes beszédtől elütő voltuk miatt
disszonanciát keltettek, és így vagy a
komikum forrásává váltak, vagy a jellem
kialakításának fontos építőkövét képezték.
Csak az ismerkedés harmadik szakaszában
léptek be a szavak: Li asszony-nál az
alakuló képet cizellálták, míg Fonsiánál
épp ellenkezőleg, az egyéb külső
megjelenési formák ellen hatottak.

Mind Kútvölgyi, mind Moór olyan
magabiztosan és pontos arányérzékkel
válogatta ki a közelítés legmegfelelőbb
eszközeit, hogy ezzel nem egyszerűen a
két figura iránti idegenségérzetet oszlatta
el, hanem minden oldalról körül-járt,
precízen összeillesztett, sok esetben a
rendelkezésre álló felszínes informáci-
óknál mélyebb jellemek születtek a mun-
kájuk nyomán.

Kútvölgyi Erzsébet

Az idegenség feloldhatatlan kontrasztjá-
ból bontja ki Shisgal művében 1.i asszony
komika-tragédiáját. Az apró kínai nő a
föld alá rejtett New York-i mosodában is
megtartja címkézettségét. Kényszerből
teszi ezt, hiszen külső meg-jelenésében
magán viseli távol-keletiségét. De teszi
azért is, mert belülről fakadó kínaiságától
nem tud szabadulni. Konokul őrzi a
tengerentúlra átmenekített nyelvet, az ősi
népszokásokat, és még a hétszázmillió
kinaira jellemző uniformisát sem cseréli
le az amerikaiak egyenruhájára.
Fejbőréhez simuló, rövidre nyírt fekete
haja, sárga bőre épp-úgy hozzátartozik,
mint a vendégköszöntés hosszadalmas
rituáléja vagy az elő -, fő - és utóételnek
számító rizs egy szempillantás alatti
kipálcikázása.

A színésznő teljes lényével felvállalja
ezt a kínaiságot. Nesztelen, apró, mégis
villámgyors lépésekkel tipeg mosoda-
otthonában, s amikor csipogó „felső c"-
ben nyelve mássalhangzókat egymás-ra
halmozó szóáradatban peregni kezd, az
önmagában is kuriózum. S ha ezeket a
külcsíneket a kínai nőre oly jellemző
észrevétlen jelenléttel és barátságos tá-
volságtartással együtt tálalja, csak fo-
kozza alakjának egzotikumát.

Ez az igazi kínai enteriőr akkor válik
avíttá, a létezési térrel összeegyeztethe-
tetlenné, s éppen ezért nevetségessé,
amikor szembesül a házaspár -- nemcsak
külsejében, hanem egész életvitelében el-
ütő - fiának hangos amerikanizáltságával.
Li asszony e családi hármasban
összekötőként hasznosul. Nem egysze

rűen csak tolmácsol az idegen nyelven
alig megszólaló férje és a kínait teljesen
elfeledni akaró fia között, de indulataik
külső fékjeként is működteti önmagát.
Kétségbeesetten futkos az egyre heve-
sebben vitatkozók között, de csendes
rábeszéléséből, nyugtatóként adagolt sza-
vaiból az is kitűnik, hogy ismert előtte az
egymásra támadók „belső nyelve” is

A színésznő nemcsak a vihar pillana-
taiban éli meg e családban betöltött sze-
repét, hanem a nyugodt békeidőben is.
Könyörgést, várakozást, belső feszültséget
rejtő, összekulcsolt kézzel, Li úr és
Chester között mozgó tekintettel lesi
minden mozdulatukat, hogy az első
gyanús jelre újra akcióba helyezkedjen.
Kútvölgyi ezzel az odafigyeléssel -- azon
túl, hogy egy folyamatként ható válság-
helyzetről szól némaságával is beszédesen
a komikus élethelyzetbe olyan mélyről
fakadó líraiságot is becsempész, amivel Li
asszony jellemrajzát gazdagítja.

Mint ahogy ezt teszi azokban, a kínai
asszony számára is válságos pillanatok-
ban, amikor Chester bejelentésével és
provokatív kérdéseivel kell szembenéznie.
Reakciói különbözőségével jelzi, hogy
még gondolatban sem tesz egyenlőségjelet
a családját fenyegető két veszély közé.
Első döbbenetét csöndes belenyugvás,
majd alig leplezett kíváncsiság váltja fel,
mikor megtudja, hogy fia amerikaival akar
házasodni. Ezzel szemben régen várt,
mégis meglepetés-ként ható, egész
törékeny lényét meg-rázó orvtámadásként
reagálja le fiuknak a szülőségüket vitató
keresztkérdéseit.

Kútvölgyi Erzsébet Shisgal: Kínaiak című egyfelvonásosában (Kern Andrással) (MTI Fotó)



Mintha vallatószékbe ültetnék, oly kí-
nosan feszengve adja meg jó előre be-
tanult s ebből következően hamisan
csengő válaszait. ()szinte egyszerűsége
vívja benne egyelőre el nem dönthető
csatáját régi, megszeghetetlen fogadal-
makkal.

Amilyen lázas odaadással képviseli az
apa-fiú párharcban mindkét fél igazát, oly
határozottan olvad eggyé a férjével a
potenciális meny, Gladys megérkezése
után. Visszafogott kínaisággal közeledik
az idegen felé, mégis élesen kiugranak
kultúrkörnyezetük eltérései. A vendég
nyers rámenősségével szemben hiába
keresgél illemszabályai között meg-felelő
ellenszer után. Dermedten, bűntudattal
telve figyeli azt a személyiséghez fűződő
jogait is csorbító, belügyeibe való
beavatkozást, ahogy a jövevény Chester
származását igyekszik felderíteni. Ami-
lyen elánnal a „szégyen a futás, de hasz-
nos" elv alapján Gladys megrögzött bi-
zonyítékszerzési mániája elől menekül,
majd ahogy értetlen arccal végignézi az
ugyanezen célból megkezdett, de ku-
darcba fúló kártyacsatát, abban a szituá-
ciók abszurditásán túlmenően Li asz-
szony kisebbrendűségi érzése, kiszolgál-
tatott kínaisága is megjelenik. Mert hiába
ügyél kínosan arra, hogy tiszteletben
tartsa a vendégjogot, figyelmessége mö-
gött megbújik ez a leplezhetetlen érzés is.
Kútvölgyi Erzsébet emellett olyan
szabályszerűen teljesíti az udvariassági
előírásokat, hogy érződjék bennük az a
kényszeredettség, zavar és távolságtartás
is, ami csak egy nem szívesen látott
vendéget illethet meg. Bár távozása után
Li asszony a férjével együtt bocsá-
natkérésképp - felelőssége teljes tudatá-
ban - térdre ereszkedik, aligha van elle-
nére a házasság meghiúsulása.

Hogy hogyan fogad egy olyan nőt, akit
nem egyszerűen vendégként, ha-nem
közelebbi hozzátartozóként szeretne
majdan üdvözölni, az Pu Ping Cso láto

gatásakor kiderül. A színésznő „felpörge-
tett" mozdulatokkal jelzi azt az izgalom-
mal teli várakozást, amely a hirtelen meg-
szervezett vendégséget megelőzi. Fél-
szegsége felenged, sugárzó arccal szedi
elő a kínai hagyományokat közvetítő
ereklyéket, s igazi hazai szokások, széles
mosollyal kísért köszöntések és meghaj-
lások fogadják az érkezőt. Az akadályo-
kat meg nem látók naivitásával reméli,
hogy a frigy létrejöhet a fia és a kínai nő
között.

Á . hiába minden manőverezés ! Be
kell látnia, hogy Chester nem lesz többé
kínai. Ezt az elszakadást ugyanolyan ter-
mészetesen viseli, mint a mosodába le-
szökő többi megpróbáltatást. Nesztelenül
elpakolja kudarcba fulladt kísérleté-nek
nyomait, hogy aztán minden pillantását
távozó fiának szentelhesse. S ami-kor
végre férjével együtt a származási titkot
is kipréselik magukból, megköny-
nyebbülten térhetnek vissza a mosoda
pultja mögé. Ott folytatják a munkát, ahol
az idegen világ beszökése előtt abba
kellett hagyniuk. Li úr a vasalónál, Li
asszony a tiszta ruhák számbavételé-nél.

A színésznő e gépies mozdulatokat is
emberiesíti. A monotonitásba beleviszi
azt a felszabadultságot, sóhajokat felváltó
örömérzetet, amit a mázsányi súllyal
ránehezedő teher letétele jelent, s aminek a
jelentőségét csak az foghatja fel, aki
hasonló kínaiságban nevelkedett.

Ha ez a „származás" hiányzik, csak
nevetni lehet Li asszonyon. Nevetni azért,
mert Kútvölgyi Erzsébet a dráma
nyújtotta kereteket messze túllépve olyan
érzelmi sokszínűséggel, olyan reális mó-
don létezik az új világban, hogy az szinte
már abszurd.

Moór Marianna

Kétszeresen is játszik Coburn kamara-
darabjában. Remegő ujjakkal rakosgatja
egymás mellé a kártyalapokat, hogy az-

tán néhány húzás után, a kopogós römi
szabályai szerint kézből terítve bemond-
hassa a győzelmét jelentő "römi"-t. A
partnerlázító szerencsepartik mellett
azonban egy kitartó, szellemi erőfeszítésre
késztető, komoly játszmát is folytat. Apró
tercekből rakja össze Fonsia Dorsey
elhibázott életét. Nem várja meg, míg
valamennyi lap a helyére kerül, ha-nem
egyenként teszi az asztalra sorait és színeit.
Ezzel a csak látszatra nyílt taktikával
kombinációk egész sorát alakítja ki. Maga
dönti el, hogy szurkálgat-e a már ismert
lapok mellé, vagy inkább újabb adalékokat
hordozó tercek kialakításán fáradozik. Így
soha nem lehet tud-ni, hogy a színésznő
éppen milyen lapokat gyűjt, s hogy azokat
milyen variációban fogja a kijátszottak
mellé tenni. E feszültségnyújtással nem
egyszerűen érdekessé és izgalmassá
alakítja a partit, de azt is eléri, hogy
valamennyi kártya szerepet játszhat a
csatározásban. Hogy melyik közöttük a
sorsdöntő, még a játszma végén sem
állapítható meg. Legfeljebb annyi
tisztázható, hogy melyek azok, amelyekre
terceit alapozta.

Az egyik ilyen lapot már az indulás-kor a
kezében tartja, hogy a későbbiek során két
hasonlóval kiegészítve szigorú
dramaturgiai ívvé rendezze azokat. Az
otthon megszokhatatlan magánya indítja
meg az első könnyáradatot, lehetőséget
nyújtva Fonsiának arra, hogy felfigyelje-
nek rá, és kizökkentsék más keretek közé
helyezett, de ugyanolyan kilátástalannak
tűnő társtalanságából. A második könny-
folyam akkor tör ki belőle, amikor partnere
is felfedezi benne ezt a kilométerekről
érezhető egyedüllétet, és nem csillapítani,
hanem éppenséggel kihasználni akarja azt.
Harmadszor is a magánya fakasztja sírva,
csakhogy ezek a könnyek nem
megindítanak, hanem le-zárnak egy
folyamatot. Újból kudarccal kell
szembenéznie! Megint bizonyítékot
szerzett kapcsolatteremtési képességé-nek
teljes hiányáról. Csakhogy ezúttal egyedül
marad az otthon kertjében, nincs körülötte
olyan ember, aki egy kicsit is kibillentené
alatta statikus helyzetéből a vasrudakkal
rögzített hintát.

Moór Marianna ezt az ívet Fonsia
abszolút igénytelenségének hangsúlyozá-
sával kezdi építeni. Betoppanásával vagy
inkább becsoszogásával biztos képet rajzol
arról a „minden mindegy" állapotról, ami a
magányos embert bár-milyen apró
környezeti jelre hatalmába kerítheti. Még
kiöltöznie sem érdemes! Ezt érzékelteti az
a háromemeletes - ma-

Moór Marianna Coburn: Kopogós römi című darabjában (Szilágyi Tiborral)



szemle

xi hálóing - midi köntös-mini kardígán-
együttes, no meg az a fejébe húzott
rózsaszín hálósapka, amiben szembeta-
lálkozik a nagy lehetőséggel, a hasonló
problémákkal küzdő, csak azokat más-ként
„megválaszoló'" Weller Martin-nak

Fonsia az első érdeklődő szóra csatázni
kezd. A kopogás römi játékszabályai mögé
bújva igyekszik meg_ hódítani a partnerét.
Outsiderként indít, hogy az utolsó, mindent
eldöntő partíra elszánt profivá nője ki
magát. A színésznő ezt a folyamatot
különböző érzelmi billentyűk leütésével
teszi követhetővé. A kezdőket kísérő
szerencsével magyarázva, bocsánatkérően
teszi a férfi elé első győzelmét jelentél
lapjait. Alig hallható „römi" bemondásával
jelzi sikerét. S ahogy Fonsia játékba lendül,
úgy változik ez a „römi" hol félénkké, hol
elbizonytalanodóvá, hol határozottá, hol
sértődötté, hol pedig egyenesen agresz-
szívvé. Moór Marianna ebbe az egyetlen
szóba belesűríti a háttérben zajló érzel-mi-
indulati párharc mindenkori állását.

Miként a színésznő a. kezdeti túljátszott
bizonytalanságával kételyt ébreszt Fonsia
Dorsey kártyaszabályok körötti
járatlansága iránt, határozottságával
ugyanúgy kérdőjelet rak a nél magán-életi
meséi után is, Mivel magárahagya-
tottságának teljes felvállalása helyett távol
levő családot hazudik, olyan támadási
felületet hagy partnerének, amelyen a
szükséges pillanatban igen mély sebet
Lehet ütni. Weller Martin él is ezzel a
lehetőséggel, bár először Fonsia süti el a
fegyvert, ő csak visszalő. Fonsia Dorsey
végzeteset hibázik. Saját meccsüket külső
erők bevonásával próbálja eldönteni,
Azzal, hogy az ápolónak beszámol a férfi
vereségsorozatát kísérő dühkitiréseiről,
már nemcsak az otthon többi lakójára,
hanem játszótársára is rásüti az „őrült"

megbélyegző jelzőt. Olyan vad reakcióirat
vált .ki ezzel, amit csak a „van benne
valami" igazsága idézhet elél. L?
kijelentésért neki is igazságot kell
visszahallania. Ahogy kétségbeesetten,
értelmetlenül. megpróbálja menteni a tőle
elfordult fiát, abban együtt szólal meg
sarokba szorított embersége és re-
ményvesztett cinvédelme. „Ot az ilyesmí
nem érdekli.!" -- kiáltja sok. üres helyre
beilleszthető mentegetődző mondatát.
Hogy mit ért ezen.? Az otthont, Fonsia
titokzatos betegségét vagy magát Fonsiát,
azt a színésznő az asszociációs lehető-s
égek érintetlenül hagyása érdekében nem
tölti meg egyértelmű tartalommal.

Ezzel, mint a többi hasonlóan alkatinazott
több jelentésű eszközzel, nem pusztán az
„otthon" definícióját tágítja ki, de Fonsia
Dorseyt is kiemeli egykeségéből, és
általános emberi titkok hordozójává
növeszti.

Úgy teszi ezt, hogy közben nem feled-
kezik. meg Fonsia betegségéről sem.
Olyan pontosan egyensúlyoz a szavak. és
a gesztusok. között, hogy n° lehessen
teljes bizonysággal eldönteni, vajon
megjátszott, illetve tényleges félszegsé-
gének. jelei ezek, vagy egy olyan elhatal-
masodó kóré, aminek csak a fedőneve a
krónikus cukorbetegség. E kettős jelentés
produkálásában a színésznő segítségére
siet az életkora is, hiszen Isizárja a
tüneteknek a matrónakorral együtt járó,
természetes leépüléssel való ma-
gyarázatát. Vissza-visszatérő, szinte fel-
tételes reflexként működő mozgássorok,
megemelt s éppen ezért csipogó hatást
keltő intonácíó alkotja a diagnózist. Moór
Marianna úgy fogja egységbe Fonsia
kicsit megemelt fejtartását, apró, ideges
rángásait, ismétlődő, magasból. indított,
ruhájának ráncait eligazító, majd
zsebkendője gyűrögetésében végződő
kézmozdulatait, hogy azok szövegbe
ágyazottan is gyanút keltsenek. Az
ideggyengeség megítéléséhez nyújt
támpontot a römipartik hirtelen fellépő
memóriazavarával vagy egy-egy lap szét-
szórtságot és teljes koordinációzavart
tükröző elejtésével is.

S hogy Fonsiában mekkora lelki. törést
okoz magányosságának leleplez zése, azt
a színésznő kifejezési eszközeiben
véghezvitt hírtelen váltásával is Montosan
követi. A kicsit affektáló, stílust
ellentmondást nem tűrő, kihívó viselkedés
váltja fel. Mozgasa szegletessé, hangja
érdessé, szavai periig ordenárévá válnak,
és szinte tudatbeszűküléses állapotban
.hajszolja bele magát a végső, mindent
eldöntő partiba. Legalább a kártyaasztal
mellett bosszút akar állni az őt ért sérelem
miatt, s újabb dia-dalával kívánja
meggyőzni. ínagát kétségbe vont
fölényéről. E korlátozott agymozgás
közben nem veszi észre, hogy maga ellen
játszik, és lapjai letételével nem másnak,
mint Fonsia Dorseynak mond „römi."-t.

Moór Marianna pedig éppen ennek a
beteg társtalanságnak, ostoba kishitű-
ségnek, túlérzékeny rámenősségnek, ál-
talános egyediségnek a pontos kirakásával
alakítja ki saját römijét..

ANTAL GÁBOR

Évadról évadra

Mátrai-Betegh Béla színibírálatai

Érhetik Érhetik az embert, ha
egybegyűjtött színikritikákat olvas .. .
Kiderülhet régebbi korok legendás
bírálójáról -- akiről. sok jeles színész úgy
nyilatkozott, mint aki először méltányolta
tehetségüket -, hogy az előadás mi-
kéntjével alig foglalkozott. Vagy meg-
tudhatjuk újabb, egyes kritikáik alapján
emlékezetünkbe harcosként vésődött
színibírálókról, hogy voltak ugyan ki-
állásaik is, de általában a rutin (és az
óvatosság) mondatta fel velük a „leckét".
Am lehetett és lehet részünk kellemes
meglepetésekben is.

Hogy Mátrai-Betegh Béla mívesen tud
írni - és hogy az árnyalatos fogalmazás
igényét nemcsak tartalmi, de formai sé-
mákra kényszerítő korszakokban is
m e g - őrizte - azt azok is tudhatták, akik
nem voltak évekig munkatársai. Nem is
lehetett ez másképp, hiszen „M. B. B."
kezdő hírlapíróként „a jelzők és
határozószavak prófétájá"-nak, hevesi
Andrásnak neveltje (előtte pedig - tennénk
hozzá, elfogultan -- "berzsenyista", Vajthó
László tanítványa) volt. Az is tudható volt
róla, hogy dramaturgi, sőt némi rendezői
gya- korlattal is erősített színházi érzékét
szüleitől s nagyapjától örökölhette. Aki
személyesen is ismerte, annak nem. lehe-
tett nem észrevennie, hogy testi. megje-
lenésében is az elegancia arbitere.

Am az Évadról évadra címmel most,
Barta András éttél válogatásában és utó-
szavával megjelent kötet annak is több
mint figyelemre méltó, aki évadról évadra -
sőt bírálatról bírálatra - rendszeresen
olvasta Mátrai-Betegh Béla írásait, s
időnként még arról is beszélgetett vele,
amit „M. B. B.""-nak nem volt kedve vagy
módja megírni. Ezek az 1955 és 1980
között született -- és egyetlen cikk
kivételével' a Magyar Nemzetben nap-
világot látott -- színibírálatok és színházi
portrék egymás után olvasva többet s
részben mást mondanak, mint az egyes
cikkek „normális" olvasata. Valószínű,
hogy ha összegyűjtenék a szerző felsza-
badulás előtti írásait (a 8 órai újságból),
vagy a felszabadulás utániakat (a Kossuth.
Népe és a Hírlap hasábjairól); akkor is
bizonyítékkal szolgálná-


