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Cockpit

Békés Pál: A női partőrség szeme láttára

Torda Milán harmincöt éves műfordító,
frissen elvált magyar lakos egy napja köl-
tözött a Csontos utca 5. számú házba, a
hatodik emeletre. Az a betonkalitka az
övé, amelynek épp nincs bejárati ajtaja:
az előző bérlő földi maradványait - az
ellopott szaktepsi híján - e pozdorjadesz-
kán vitték le fekete kocsijukhoz a hulla-
szállítók. A még reménytelenül üres,
sivár szobában, összekötözött könyvein
ücsörgő főszereplő mindent gondol, csak
azt nem, hogy welcome - felebarátai mégis
jönnek, jönnek, ahogy nekik tetszik, és
nem sokat törődnek azzal az egyetlenegy
aviatikai mondattal, amelyet Torda Milán
a mi nyelvünkre szeretne átültetni. Pedig
egy mondat szavait keresni, mérlegelve,
próbálgatva, tévesztve, rátalálva egymás
után rakosgatni: maga az élet.

Békés Pál kétrészes komédiájában nem
egészen azok toppannak be, akik Huszti
Péter rendezésében. A Madách Kamara
fésültebb darabot édesgetett magához,
mint amilyen az eredeti. Hogy a hajnál
maradjunk: az egyik mellékfigura, Saci -
rendes nevén Sándor Sándor: vezeték és
kereszt egyre megy - „tizennyolc év
körüli fiú kopottas punkfelszerelésben",
tarajos frizurával. A színházközeli aluljá-
rókból érkezhetne, a színes tincsekkel, a
küllem devianciájával keltve megütkö-
zést. De Husztinál csak egy kedves, bor-
zas nagykamasz hullámzik be, merthogy
értesülései szerint itt ma buli lesz. A főis-
kolás Ternyák Zoltán színészi stílusában
is megnyerő sihederbájjal lopja magát a
néző szívébe. Smirglis dikcióján csak
egyet-kettőt kell majd köszörülnie, s ma-
holnap máris valamelyik egyetem padjai-
ban találja magát. A dupla korú műfordító
is ilyen lehetett feleidős korában. Vagyis
nincs mit aggódnunk Saciért. Legföljebb
majd neki sem sikerül az az egyetlenegy
dolog.

Sima szóvicc csupán, egy a sok közül,
hogy Saci ma csak Kalmopyrinnel tud
begézázni. A kábítószerek világában való
boldog-boldogtalan bolyongás egyszerű
ugyan már...-veszedelem: ennek a gye-
reknek pusztán jár a szája. S ha mögüle,
belőle hiányzik a valódi fenyegetettség,
ha valamennyi mellékalak elmozdul a

megnyugtató vígjátéki irányba, akkor
Torda Milán hajszolt magyar mondata, a
föltételezhetően bárgyú angol szöveg ta-
lán iróniájától különb fordítása sem több,
mint üsse kő... meglesz az valahogy. A női
partőrség szeme láttára szelíd nevetni-
való Huszti Péter fölényesen professzio-
nátus, tetszetős rendezésében - ám ha
egy-egy szituáció élesebbé válhatna, a
nem is szereplő, csak a latolgatott mon-
datból ismerős női partőrség gyorsan
lehunyja pilláit.

A színészek hajlékony jellemterem-
téssel fogadják el és tolmácsolják a söté-
tebb színek nélküli komédiát. Békés Itala
„fordítja le" a leghívebben és a leginven-
ciózusabban a megírt figurát. Grósz né-
nije, ez az elnyűhetetlen - hiszen már
réges-rég elnyűtt - öregasszony a lakóte-
lepi lakás gördülő lakóágyára szűkítette
életterét. Mindig oda gurítják, ahol biz-
tosítható az egyszerre valóságos, megját-
szott és maradék életprogrammá tett
szklerózis felügyelete. A bohócosan bölcs
színésznő otthonos matatásaival azt is
megérzékíti, hogy valójában a hatodik
emeleti egy- és kétszobák járnak őhozzá
vendégségbe: ahol épp állomásozik, lec-
kéket is ad a lét lényegéről az alkalmi
gondozónak. Csöndjeit, éber ébren alvá-
sát, rejtelmes csillagokba merengéseit
figyeljük őszinte elismeréssel: a jelenlét
hosszú percekig tartó némasága ebben a
mesteri kivitelben több, mint a megszó-
lalás. Békés Pál némi historizáló mitolo-
gizmussal is körülvenné Grósz nénit,
akinek mindenhová hurcolt madárked-
vence az Ahasvérus névre hallgat. A szí-
nészi alakítás az öreges tötymörgés meg

a kortalan igazságosztás végleteit egyen-
súlyozva teremti meg az előadás leghu-
zatosabb pillanatait, a sors történelmi
megéltségét és elvontabb metaforikussá-
gát egyaránt sejtetve.

Félálmából riadva fogalmazza meg a
Tordát minősítő függetlenséghiány stá-
tusát: „Mondom én, a szimatával van baj,
kedvesem. Azt hiszi, csak a lakást örö-
költe a Pösnertől? Hol él, fiam? Nem
lehet ám ilyen könnyen megúszni. A vit-
rint meg a nachtkaszlit széthordták a
rokonok, de maga örökölte a telefonját,
az adósságait. Meg a többit." A ránk tes-
táltság, az örökös-ség az író más művei-
ben is fontos; e komédiában Békés Itala
adja meg ledobhatatlan súlyát. Ot magát
már nem béklyózzák az ilyesfajta nehéz-
kedés törvényei. Békés Pál darabjának
táncikáló realizmusa és Huszti Péter ren-
dezésének derűs poénossága ötvöződik,
midőn Grósz néni utánarepül elszabadult
madarának.

A további mellékszerepekből hiányzik
az egyszerre jelképes és valóságos „tor-
namutatvány". Székhelyi József technikai
fölkészültségéből és ruganyosságából
ennél a vak Dorzs úrnál többre is futná. A
látó világtalan sztereotípiáján
mindenképp fölülemelkedik, azon viszont
a mozgás puha eleganciájával, a semmibe
nézés finomságával sem segíthet, hogy
egy sajátos életforma puszta elmesélése a
dolga, s igazi drámai szerepet nem
osztottak neki. Bemutatkozó
monológjának, a „konzervnyitó-áriának"
kissé hitelét veszi, hogy bár állítása sze-
rint mindig megérzi, van-e valaki a köze-
lében vagy sem, most a falaknak beszél
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az üres szobában. Békés Pál kétségtelen
dramaturgiai ötletessége olykor csapdákat
is állít - mint a leakasztott (dráma-)
bejárati ajtó esetében is tapasztalni fogjuk
-: Dorzs hosszas beszámolóját, informálás
és jellemzés céljából, mindenképp a
darabba kell csempésznie, Tordát ügyesen
vonja ki a színről, Dorzs úr zavartalanul
vallomásozhat - csak hát e monológ
mellékességét, pontosan az
nyomatékosítja, hogy nem Szakítják meg,
pedig meg kellene: visszaköszönéssel,
bemutatkozással, sürgető belekérdezéssel.
A Székhelyi játszotta vaknak föltétlenül
észre kellene vennie e reakciók elma-
radását (először jár az új szomszédnál),
ám mert az író átsiklik e jellegzetesen szi-
tuációbeli problémán, legalább azt hoznia
kellene, hogy Dorzs úr csak a számára
fontos kérésekben és kérdésekben köve-
tel segítséget, viszontválaszt, egyébként a
világtalanságot előjognak fogva föl, csak
utasításokkal és tilalmakkal látja el
környezetét.

Horesnyi László az alapsémát hajlít-
gatva játssza a megcsalt - vagy megcsa-
landó - mackóférjet, aki sohasem tud-
hatja, mi a rosszabb: ha mancsával simo-
gatja vagy üti feleségét. Vayer Tamás
szörnyűségesen rőtbarna kordnadrágot
adott rá - ez a vastag bunda még inkább
kiemeli a robusztus férfi lomhaságát.
Ettől a medveségtől fölerősödik a szójá-
ték feszítette indulat: éppen egy Veréb
Lászlóban, egy verébben kell gyanítania a
csábítót. Kiss Mari jó ideig semmit nem
tud kezdeni Lídia, a feleség alakjával. A
boldogtalanság, a hisztéria, az unalom, a
zugivás, az iránytalan elvágyódás, az
asszonyi megfáradtság, az utolsó újra-
kezdés rögeszmés dédelgetése, a maga-
kellető és önsajnáló szerepjáték nem
alkotnak jellemelegyet. A második rész-
ben, amikor már nem magányosan, a
levegőbe kell játszania magányosságát,
hanem társaságban derül ki gyógyítha-
tatlan lelki egyedülléte, már megvannak a
színei a figurához.

Petronella nővérhez az állandó kapko-
dás, sietség társul, rohangászik betegtől
betegig - vagy paraszolvencia-vinyaktól a
vinyakok kihörpentéséig -, s annyit
döfögeti a szklerotikusokba az injekció-
kat, hogy a saját randevúira soha nem jut
el, ott egye meg a fene. Bajza Viktória a
kapkodó, sietős, bánjafrancos beszéd-
módból dolgozza ki Petronellát, aki ne-
vével ellentétben nem kő és nem szikla,
csak erre-arra görgő kavics. A futó ábrá-
zolásból nem futja gazdag lélekrajzra, de
elfogadható, hogy a nővérke ennyi:

mélye is felszín. Dengyel Iván Gyászhu-
szára ízes karakter, ha nem ízetlenség
ilyesmit állítani. A szinte cselekményte-
len darabban Békés Pál ezt az epizód-
alakot önmagával arányosan alkotta meg,
nem fújt bele több levegőt, mint amennyi
kellett, s Dengyel is egy lélegzettel
mondja végig a vallási térítőként és
ószeresként is működő hullaszállító agi-
tatív - mindkét téren visszhangtalan -
igéit. Lippai László jövőkutatója a televí-
zióból mászik elő; ehhez az kellett, hogy
a vak Dorzs úr másodszor is áldozatul
essék a dramaturgiai ügyeskedésnek-
kényszernek, s áthozza a saját készülékét.
Hogy a világtalannak van tévéje, az
érdekes és meggondolkodtató a jellem
szempontjából, de hogy éppen most miért
fuvarozza át (nem különösebben karitatív
fajta), azt nem tudjuk. Azaz dehogynem:
a jövőkutató kedvéért, aki-nek
fölbukkanásán éppen úgy nem ütköznek
meg, mint a jövőén. Lippait tévedés,
üzemzavar varázsolja ide, mindent
amerikaiul mond, mert ő amerikai, így hát
csak irigylendőn remek kiejtésére
emlékezhetünk.

A játék egyszerű és hatásos szerkeze-
téből következően a Torda Milánt meg-
formáló Cseke Péternek jutott a leghálát-
lanabb feladat. Ő nem tenne egyebet,
mint futná nemes versenyét egyetlen
mondatával, a leginkább odaillő állít-
mány pályadíjáért. Jól fölfogott érdeke
tehát, hogy hívatlan látogatóit, akik egy
telefonért, egy kis segítségért vagy egyéb
okból ugranak át, mielőbb elhessegesse;
az a darabbeli dolga, hogy elejét vegye a
darabnak. S ha ez nem sikerül, akkor
kivonja magát a Csontos utca 5. hatodik
emeletének perpatvaraiból. A színész
helyzete némiképp emlékeztet arra a
rendezőileg is ügyesen megoldott pilla-
natra, amikor egy nagy szürke pokrócot
terít magára, hogy legalább így elszige-
telje műfordítói önmagát a külvilágtól.
Csekének bizony „pokróc alól" kell
végigküzdenie szerepét, mert a mellék-
alakoktól lényegében függetlenül, őket
csak eltűrve, és egyetlen, tartalma szerint
érdektelen mondatot latolgatva kénytelen
fölmutatni a lelkesedésre még és a
cinizmusra már fogékony, az emberélet
útjának feléhez érkezett mai magyar
értelmiségit. El kell játszani, hogy belőle
még minden lehet, és lehet csupán egy
nagy semmi; hogy van alkotói eszménye,
életideája, de épp nincs saját, személyes-
nek elfogadott igazi élete, mert az egzisz-
tenciális szorítottság bölcs szavú regé-
nyek helyett jobban fizetett szakszöve

gek fordításába töri bele; hogy kíváncsi
még az emberekre, annyit viszont már
megtanult, hogy ne legyen nagyon kí-
váncsi rájuk. Huszti rendezése főleg az
űzött vadat láttatja Torda Milánban, mert
az az üldöztetésnek ható zaklatás,
amelynek a főhős ki van téve, természet-
szerűleg mulatságos. Vagyis ez a felfogás
a távolodást, a megszabadulást emeli
fontosabbá: miként lehet távol tartani a
szomszédok állandó vendégjárását. Cseke
akkor nyújtja a legmaradandóbbat,
legtartalmasabbat, amikor egy-egy
epizódban a közeledést, az elfogadást
választja. Tiltakozásainál, káromkodá-
sainál, kituszkoló gesztusainál hatáso-
sabb, ha - bár esze ekkor is a mondata
körül forog - szemlélődőn elidőzik a
jövevényeken. Teljességében Békés sem
munkálta ki, Huszti pedig mellékesnek
kezelte, hogy az epizodisták mindegyiké-
nek a sorsa, helyzete egy-egy alapvető
élettanulságot véshet Torda Milánba.
Grósz néni a „túléltem mindeneket" a
biológiainál nagyobb diadalát: egy kis
hercehurca miatt a fordítónak még nem
kell együtt halnia az alázsoborgó pilótá-
val. Dorzs úr azt, hogy az is élhet tevé-
keny és főleg társasági életet, aki alkal-
matlannak tűnik rá. Petronella nővér azt,
hogy a gondok elfújhatók, ha az ember
valahogy beleélte magát a rá se ránts!
szemléletébe. Mihócs szomszédék papás-
mamás boldogtalanságjátéka, Saci hátán
háza, kebelén kenyere (gézája) tengés-
lengése, a Gyászhuszár és a Kutató gro-
teszk látogatása sem múlik el nyomtala-
nul fölötte. Az előadás úgy gördül, hogy
Cseke Péter csupán bele-belekaphat a
jellemábrázolás ezen esélyeibe. Egy ese-
tet kivéve nincs módja arra, hogy ne a
helyzetét, hanem önnönmagát mérje föl.
A békén nem hagyott értelmiségi mártí-
riuma eluralkodik az öngúny rovására. A
rendezői logika látszólag nem hibádzik:
minél inkább szenved a magányra vágyó
hős a körülduruzsolástól, annál inkább
kikacaghatjuk. Jobb lenne azonban - talán
Cseke tekintete villanásán ott fény-lik a
készség -, ha tudna nevetni is magán egy
kicsit. Jelképesen szólva: ha már látja,
hogy a vendégjárásnak nem szabhat gátat,
jöjjön el egyszer ő is önmagához. Ez az
összetettebb, csavartabb fölfogás jobban
illene a színpadi groteszk Örkény István
Kulcskeresőkjére kissé hasonlító
változatához. (Tegyük hozzá, Békés egy-
előre nem oly bravúros szituációteremtő,
mint a nagy előd. Örkénynek minden
további nélkül elhittük, hogy Fórisék új
lakásának ajtaján csak bejönni lehet, ki-
menni nem. Ez a reális helyzet eleve, ter-



mészetesen sugallta, hogy itt Magyar-
országról, az itthonlétről van szó áttéte-
lesen. Békésnél nehezen szabadulunk
attól a kisszerű kérdéstől: miért csak
most, szombaton igyekszik új ajtót sze-
rezni a házigazda? Amilyen hihetőnek,
valóságosnak vesszük, hogy Sacival a
földszinttől lefele is hat emeletet ment a
lift, s találkozott a halott Pösnerrel,
annyira kimódolt, szituációkényszeres a
darabkezdés, bárha utóbb megbarátko-
zunk vele, és a becsületes Gyászhuszár is
meghozza a zsanérjaira vissza nem he-
lyezhető ajtót... A Kulcskeresők persze
lehet teljesen véletlenszerű előkép, pár-
huzam. Békés Pál Örkény István iránti
tiszteletét azonban igazolni látszik - vagy
ez is véletlen? -, hogy az ajtóért tele-
fonálgató Torda Milán a Kreibich Sándor
utcai Tüzépet is fölhívja. Kreibich bácsi
pedig az egyik legnagyszerűbb Örkény-
egypercesnek, a közismert Az ember
melegségre vágyik címűnek a kály-
hásmestere. . .)

Torda Milán, Torda Milán... Szép
csengésű, fabrikált név. Hasadék; és
Füst... - asszociálgatnánk, nyilván ok
nélkül, bár e két szó nem is jellemezné
rosszul a főszereplő életét és tevékenysé-
gét. Magyarországi életét, magyarországi
tevékenységét. Ahogy Örkény vallomása
szerint minden színműve a magyarság-
ról, a magyar emberekről, a nemzeti jel-
lemvonásokról szól, úgy Békésnél is
meghúzódik, mint fehér bőrön kitetsző
halványkék ér, a magyarságtudat. Torda
Milán helyzetének specifikuma az, hogy
magyar, hogy magyar nyelvre fordít.
Ezért természetes, hogy lakása egy nagy
épület közepetájt - a hatodikon - talál-
ható, esetleg keletre néző ablakokkal; s
hogy lakása átjáróház. Cseke Péter emlé-
kezetesen futtat végig néhány idevágó
mondatot: „A triplán füstgomolyt húzva
maga mögött shobbled az óceán felé a női
partőrség szeme láttára, a pilóta tehetet-
lenül vergődött a szűk cockpitben...
cockpit? Azt mondja. . . kakasviadal tere,
helyszíne... nem. . . általában: küzdő-tér,
gyakori harcok színhelye, például:
Európa cockpitje átvitt értelem 1. Bel-
gium, 2. Magyarország... Hehehe. A
pilóta tehetetlenül vergődött a szűk,
átvitt értelemben Magyarországon...
höhöhö. A nyavalyát átvitt értelemben!
Semmi átvitt értelem. Fedélzeti ellen-
őrzés, indítószerkezet, nyitott pilótaülés

vagy fülke. Ez az. A pilóta tehetetlenül
vergődött a szűk fülkében... Ha meg-
gondolom, ezek a legtermékenyebb
éveim." A kiragadott részlet Békés érett
szövegtechnikájáról is tanúskodik. A
fordítás nemcsak a főszereplő
kenyérkereső munkája és szenvedélye,
hanem a dara-bot mozgató szisztéma is.
A többjelentésesség, a fordítottság, az
áthallás és egy-bevetülés játékai rejlenek
benne. A szavak - angol szavak vagy
magyar szavak, a szótárban is
megtalálható szavak (például a cockpit)
és a hiába keresett szavak (például a to
shobble) - három, négy, öt,
összefüggéstelenül is összefüggő jelen-
tése úgy lebeg egymás mellett és fölött,
ahogyan a bodorodó felhőket láthatja a
zuhanó pilóta.

A hehehe és höhöhö nem a féktelen
kacaj hangalakja. Az angyalként ideszállt
jövőkutató jelenetében idegen nyelvű
beszéd tudatosítja - ha eddig még nem
tudatosult volna -, hogy In Hungary, In
Central Europe, Behind the Iron Curtain
játszódik az egyetlenegy mondat histó-
riája. Vayer Tamás igazi közép-európai
lakótelepi dobozt tervezett a színpadra.
A betonelemeknél láthatóbb a hasadék,
mely illesztésüknél tátong. A berende-
zetlen lakás tapétás falait elkoszolta,
elszürkítette az élet füstje. Az írói inst-
rukció nyomán jól érezteti meg Torda

Milán mesterségének társadalmi rangját,
presztízsét az ülőkének használt szótár-
köteg, az asztalt helyettesítő két hokedli,
a sportszatyrokba csomagolt „berende-
zés", az egész lakás meztelensége. Cock-
pit ez is, küzdőtér, gyakori harcok szín-
helye, pilótafülke, tehetetlenül vergődő
pilótával.

A női partőrség szeme láttára erényeivel
és hibáival együtt Békés Pál eddigi
darabjainak rokona. A továbbélő múlt

"pincejátéka" itt csak egy mellékes motí-
vum (Saci és Pösner találkozása). Az Egy
kis térzenében nehezen verődtek össze az
emberek - most nem lehet tőlük megsza-
badulni, úgy húzzák a boldogtalanság, a
panasz házimuzsikáját. Huszti Péter kar-
mesteri intése lefogta az érdesebb, nyer-
sebb hangokat, Békés Pál partitúrájában
is akadnak gyöngébben megoldott dalla-
mok, a tehetséges drámaíró mégis most
nyújtotta az eddigi legtöbbet.

A cockpit drill: a „műszerek / kormány
stb. kipróbálása (felszállás előtt)" meg-
történt.

Békés Pál: A női partőrség szeme láttára
(Madách Kamaraszínház)

Díszlet-jelmez: Vayer Tamás. Rendezte:
Huszti Péter.

Szereplők: Cseke Péter, Békés Itala, Szék-
helyi József, Horesnyi László, Kiss Mari,
Bajza Viktória, Dengyel Iván, Lippai László,
Ternyák Zoltán f. h.

Cseke Péter Békés Pál komédiájában (Iklády László felvételei)


