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Méltóságteljesen vonulnak be a színre, a
nagymama és a nagypapa. Előbbi fel-
vetett fejjel, számonkérő sértettséggel az
arcán, utóbbi a nagyothallás zavaró té-
nyezőket kirekesztő, üdvözítő nyugal-
mával. Most értesültek - pontosabban a
nagymama értesült, mert ez az ő reszortja
- arról, hogy fiukat, Szabóky Zsigmond
Rafaelt, ezt a „dekoratív, kari-tatív,
intuitív és inisziatív" férfiút (ilyen-nek
látják mind a többiek) „letartóz"-tatták. A
nagymama maga a megtestesült
szemrehányás: minden rezdüléséből árad
a mély megvetés, amellyel a ház lakóit
illeti, akik Zsigmond Rafaelt idáig juttat-
ták. A nagypapa nem vet meg senkit és
semmit. Kiváltképp a jó ebédet nem.
Világát jobbára az étkezés illetve a nasso-
lás problematikája tölti ki. „Mi történt?
Mi történt?" - hajtogatja időnként tétova
kíváncsisággal, amikor nagyon sűrűsödik
körülötte a levegő, ám mindjárt vissza is
süllyed egykedvű értetlenségébe, a válasz
láthatóan nemigen érdekli. Vagy csak
megszokta már, hogy az ő véleménye sem
érdekel senkit, s így kérdésére választ
sem igen várhat. Minden-esetre
mélyértelmű arckifejezéssel próbál úgy
tenni, mintha nyomon követné az
eseményeket, amelyek pedig tőle füg-
getlenül, kívüle zajlanak. Személyiségé-
nek szinte részévé vált a kicsit féloldalas
tartás, a nagyothallók függőségének
gesztusa. Adandó alkalommal azonban
önállósodik. Ilyenkor, mihelyt a megle-
hetősen népes családban véletlenül szó-
hoz jut, felcsillanva ragadja meg az alkal-
mat, s mohón és állhatatosan érdeklődik a
soros étkezés felől.

Az effajta „süketek beszélgetése" típu-
sú játék - ez nemcsak a nagypapa szere-
pére, de tágabb értelemben a darab egé-
szére is érvényes -, a félreértésekből, fél-
rehallásokból, értetlenségből, egymásra
nem figyelésből fakadó komikum, a fizi-
kai és emberi fogyatékosságok ábrázolása
szinte kínálja a túlzásokat. A két
nagyszerű színész, Koós Olga - aki az
elmúlt évek remekül megformált okos,
céltudatos, kemény asszonyalakjait most
egy egészen másfajta színnel, a sértődött
értetlenség árnyalatával gazdagítja - és
Bozóky István - akit ennyire karakter-
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szerepben nemigen láttunk még - nem
érik be a helyzetkomikum által könnye-
dén kicsikarható nevetéssel, nem erre
„játszanak rá". Az ellenállhatatlanul ne-
vetséges helyzetekbe leheletnyi fájdalmat
lopnak. Szomory-szomort. A meg-
kopottság, a lemondás halvány fájdalmát.
A részben önként választott, rész-ben
rájuk mért kirekesztettség, idegenség
keserűségét. Játékukat, miközben szinte
egy pillanatra sem kímélik a néző
rekeszizmát, végig belengi a „zajos
magány". Ülnek egy kavarodás közepén,
amelyben éppen fiukért folyik a küzde-
lem, s amelyben róluk is szó van, de nél-
külük; s úgy maradnak mindvégig kívül-
álló szemlélők, hogy látszólag részt vesz-
nek a cselekményben, hogy jelenlétüket
minduntalan hangsúlyozzák. Ha más-ként
nem, úgy, hogy a nagymarra fontoskodva
elhessegeti a család tagjait „Hagyd a
nagypapát!" felkiáltással, az önkéntes
kirekesztettség látszatát igyekezve kel-
teni. De Bozóky nagypapáját nemcsak a
környezete nem veszi komolyan, ő sem
veszi komolyan a többieket. Hogy itt a
belátáson alapuló, félig-meddig tán a
szenilitásba való menekülésről van szó,
azt egy kis játékkal érzékelteti a színész:
a cseléddel nótázgató, kicsit pityókás
nagypapában még valami kigyúl, mintha
egy pillanatra kilépne szerepéből, s a
süketsége is alábbhagyna, hogy azután a
csekélyke hétköznapi varázs múltával
rögtön visszazökkenjék a család és ön-
maga által kialakított, jól bevált, süket és
hallgatag világába.

A két színész belépésének pillanatában
már megmutatkozik a környezetük-

höz és egymáshoz fűződő viszonyuk. A
látszatkeltés igénye s ezzel szemben a
valóságos viszonyok. Úgy, hogy közben
alig van szövegük. S ha a fergeteges tirá-
dák közepette mégis megszólalnak, az is
jobbára értelmetlen vagy érdektelen a
váratlan esemény (Szabóky Zsigmond
Rafael letartóztatása majd megérkezése
ebédidőben) következtében hirtelen fel-
színre kerülő bonyolult kapcsolatok
szempontjából, e felfokozott légkörben.

Megjelenésükben nagypapa és nagy-
mama élő anakronizmusok. Egyszerre
hangsúlyozzák és leplezik idegenségüket
„itten". Avíttan elegáns nemesi öltözékük
és nyársat nyelt gráciájuk ordító ellentéte
és egyben rosszalló kritikája a körülöttük
kavargó harsány polgári miliőnek.
Gyermeki naivitással, gyakorta
nosztalgiába révedve hárítják el a valóság
tolakodó tényeit, miközben fontos-
kodnak, kérdeznek, az ügytől független
megállapításokat tesznek - az időjárásra
vonatkozóan például -, s noha láthatóan
semmit nem értenek abból, ami körülöt-
tük zajlik, és ezzel jobbára tisztában is
vannak, azért nagymama - neki e név stá-
tusa is - igyekszik a látszatot megőrizni.
Előbb számonkérő sértettek, fölényes
vádlók, majd diadalmas győztesek -
hiszen nekik lett igazuk, Zsigmond
Rafael mégsem lehet bűnös, ha hazaen-
gedték -, végül faképnél hagyott, senki-
nek sem kellő öregek. De még ez utolsó
pillanatban, amikor már értelmét veszti a
látszat - mert már mindenki elment, ott-
hagyta őket, már nincs „közönségük",
még ekkor is őrzik méltóságukat - önma-
guknak. Mert látszat és valóság bennük
már szétválaszthatatlanul eggyé olvadt,
ahogyan már ők maguk is szinte szét-
választhatatlanok; a nagyothallás egy-
más felé hajlító, állandósult gesztusa
összetartozásuk kifejeződése. Méltóság-
teljesen maradnak ketten végleg egyedül,
ottfelejtve a darab végén a színen. Akárha
egy Beckett-abszurd nagyon is valóságos
világából keveredtek volna ide, Szomory
keserédes, negédesen éles világába.
Éppen csak nem kukában ülnek, hanem
karosszékben, s nem az egész világ,
csupán saját világuk romjain. Ok is
túlélők, saját letűnt osztályuk, életformá-
juk túlélői. Méltóságteljes menekülők,
akik ebben a fel kavart, Zsigmond Rafael-
ért aggódó és vádaskodó forgatagban kis
szigetet teremtenek maguknak süketség-
ből, szenilitásból, fontoskodó értetlen-
ségből. S ez értetlenség, süketség, sze-
nilitás helyzetkomikumából két bölcs
komédiás emberi tragédiák ábrázolatát.


