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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-



nak a memória (memóriánk) törékeny és
szelektív voltára. Hát még e negyed-
század termése!

1955 és 1980 között a magyar szín-ház
- ha nem is lehet itt szó egyetlen
korszakról, még főbb tendenciáiban sem -
sok mindent igyekezett pótolni régebbi
(igazán nemcsak a „személyi kultusz"
éveire redukálható) mulasztásokból,
„elfelejtettségek"-ből. Ugyanakkor
igyekezett magasabb szintre emelni sok
olyasmit is, klasszikusokat és nem
klasszikusokat, amiket azelőtt is játszottak,
de vagy korszerűtlenül, vagy nagyon is
„korszerűen". Életkoránál, tájékozott-
ságánál fogva M. B. B. nemcsak jól is-
merte - mondjuk - Molnár Ferenc szín-
padi életművét: tudta azt is, hogy mi abból
az értékesebb és mi csupán csak
szórakoztatás. Ízlése, erkölcse pedig nem
tűrte - ahogy a sznobériát sem -- az
olcsóbb, ám mégsem ártalmas művek
kiátkozását sem. Kötete is mutatja, hogy a
méltatlan hallgatás után újra meg újra
felbuzgó "Molnár-áradatban" nem „dőlt
be" egy általánosító Molnár-kultusznak, de
a kevésbé veretes Molnár-komédiákra
(vagy előadásokra) sem mondott
általánosító anatémát. Molnárban - s e
példát éppen azért emeljük ki, mert áll ez
régebbi és újabb, honi és nyugati (és
keleti) „molnárokra" is - M. B. B. azt a
színházi mesterembert tisztelte és bírálta,
aki rendszerint tudja a mesterségét, és aki -
- bár gyakran inkább csak színpadi
fortélvok sorozatát nyújtja - nem ritkán
beavat abba is, hogy mi a trükkje. Azért
tartotta kitűnőnek például Kapás Dezső
1972-es Liliom-rendezését a
Vígszínházban, mert az áthelyezte a
„legenda" súlypontjait, mert színpadán az
az alvilági kapitányság, „ahová a
felhőfehér falak közé beviláglik az örök
fényesség és a tisztítótűz rózsaszíne, a
maga módján, a maga ügyrendjével,
aktáival, zsaruival sokkal-ta valóságosabb,
igazibb, a Liget hekusaival bajlódó
csirkefogók képzelete számára sokkalta
kézzelfoghatóbb, földibb, mint a pesti
Liget zsivajgó, kíntorna-szavú élete. Ez
utóbbi a „legenda". Mi viszont azért
tarthatjuk példásnak e bírálatot, mert
éppen a Liliom az, amelynek előadásaitól a
kritikusok vagy a legendát, vagy a realitást
szokták számon kérni.

Hozzátartozó Mátrai-Betegh Béla ne-
veltetéséhez és világszemléletéhez, hogy
mélyen tisztelte a magyar dráma és szín-
ház klasszikus hagyományait is. Tisztel-te,
de nem istenítette. AZ ember tragédiáját - a
kötet négy fejezetének egyike

a Változatok a Tragédiára címet visel-heti -
már 195 5-OS felújítása előtt sürgetni
merte, de jellemző az is, hogy nem csupán
Gellért Endre, Major Tamás és Marton
Endre közös, nagy vállalkozásában talált
kifogásolnivalót, de Madách művében is.
(Ha persze, akkor is, később is elutasította
a „pesszimizmus - optimizmus" sematikus
kérdésfeltevését.) 195 5-ben a
Nemzetiben, de később is, a szegedi Dóm
előtt, Kolozsvárt, Szabadkán, mindig és
mindenütt a gondolat és a látvány
összhangját kereste és kérte számon: nem
tudta elképzelni - és elviselni - a Tragédia
előadását sem tankölteménynek, sem
revünek.

A külföldi klasszikusok közül - leg-
alábbis élete és működése utolsó negyed-
századában - valószínűleg Csehov állt
hozzá legközelebb. Ezért is üdvözölte
szigorú eleganciáján átsütő lelkesedéssel
például a Madách Színház 1960-as
Cseresznyéskertjét; Ádám Ottóban meg-
lelni vélve azt az érzékeny Csehov-ren-
dezőt, aki „rejtett, bonyolult érhálózatáig"

képes lebontani a drámák szerkeze-tét,
hogy aztán indítsa el bennük „az élet
valódi keringését". Am rögtön rá-érzett
arra is - ezt dokumentálja Horvai István
1970-es vígszínházi Ványa bácsi-
rendezésének ünneplő méltatása -, hogy
újabb évek (és események) fényében más-
képpen is történhet a lebontás és felépítés,
mint az Ádám vezényelte előadásokban.
Felismerte, hogy a Csehov-művek költői
összetettsége alkalmas arra, hogy ne
pusztán „az irodalomszemlélet felől"
közelítsék meg összetettségüket.

Shakespeare-drámákról és komédiáiról,
ha talán nem is mondott annyit M. B. B.,
mint Csehov (vagy O'Neill) kapcsán, de
azért észrevette a különbségeket a
konzervatív, a modernkedő és a modern
Shakespeare-előadások között. Egyik
legragyogóbb bírálatában, a Taganka
Színház Ljubimov rendezte Hamletjének
budapesti vendégjátékáról (1976) szólván,
nála szokatlan módon átvált egyes szám
első személybe is, és idézi egy régebbi
Hamlet-kritikáját - a Nemzeti Színház
felújításáról, az ötvenes évek elejéről.
Dánia börtön - ott akkor ezt a Shakespeare-
mondatot hangsúlyozta. Az a hajdani
előadás ugyan nem tett rá külön
nyomatékot, ám erényei, de még
hiányosságai is azt sugallták: e szavakkal
kezdje és végezze bírálatát. (Az a cikk
talán be is kerülhetett volna a kötetbe.) A
Taganka Hamletjének kritikája meg-
próbálja felidézni - amit szavakkal alig

lehet - „azt a légszomjas, mélységesen
lírai magányt", amiben Hamlet fulla-
dozik. („Ül a háttérben, színpadi fél-
homályban, már az első nézők belépte
előtt, mintha öröktől sorsa magányának
foglya volna, ül a Hamletet játszó
Viszockij a földön, ölében a gitár.")

Színészekről - érdekes - kevesebb a
mondanivalója színészek sarjának, mint a
drámáról vagy az írott szöveget cse-
lekmények sorává és látvánnyá „vezény-
lő" rendezésről. Bár ő szólt elsőnek
Latinovits Zoltán első, jelentős pesti
szerepléséről a - különben (szerinte is)
meglehetősen felemás 1963-as víg-
színházi Romeo és Júliában. („Porcelánt
lehetne kiégetni Romeo szívében, aho-
gyan Latinovits Zoltán fölhevíti. Érze-
lemtől törékennyé lett gondolatok, finom
művű egzaltációk, áttetsző szeszélvek,
félszeg ifjúsággal mintázott, vakmerő
vágyak kerülnek elő, a játékból.") Fel-
vázolt - de csak ritkán és mindig csak
kortársairól - színészportrékat is. (A
kötetben olvasható egy Básti Lajosról
készült „tollrajz" is. „Veszélyes egy fiatal
színészre, ha süldő lányok eszmény-
képévé válik." Bástinak már fiatalon
megvoltak az adottságai szinte minden
szerepre, de már nem fiatalon is leselke-
dett rá a „bonvivánveszély". Míg eljött az
osztrovszkiji Vihar Fegyája, jött a I'olpone
Leone kapitánya, majd a Lear. Kiderült:
„mennyivel mélyebben éli át azokat a
figurákat, amelyek saját fizikai
megjelenésével ellentétesek: az esetteket,
a torzakat, a véneket, a bomló kül-
sejűeket".)

Rövid, de gondolatgazdag utószavában
a kötet szerkesztője felveti: M. B. B.
igazából az 1956-ot közvetlenül követő
időszak kritikusa volt. Hozzáteszi: „A
mai ifjabb írói, rendezői nemzedék már
csak érintőlegesen érdekelte." Ezek sze-
rint a hetvenes éveknek már főleg csak
krónikása lett volna ? A kötet ellentmond
ennek. Mert ha igaz is, hogy a színész-
munka Latinovits színrelépése után - már
kevéssé foglalkoztatta, és az is, hogy
vidékre - már csak rovatvezetést vállaló
munkája miatt is - ritkán utazott (tehát
például a hetvenes évek Kaposvárának
újat hozó előadásait csak „kritika-idő"

után, a fővárosi vendégjátékokon lát-
hatta), a már jelzetteken kívül egy sor
kritikája - például Marton Endre Marat-
Sade rendezéséről, Major Tamás A vizs-
gálatáról, a varsói Nemzeti Színház 1968.
évi pesti vendégjátékáról - azt bizonyít-ja:
volt szeme az újabb törekvések iránt.
(Szépirodalmi Könyvkiadó)


