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olyása, gyilkosságra való bujtogatása, a meg-
ezdett út folytatására való ösztönzése egy-
zersmind a férfiasság szüntelen számonkéré-
eként, szexuális zsarolásként hat. Hogy aztán
elegabalyodva a boszorkányok szimbolizálta
sapdába, ne csak egymást veszítsék el a há-
astársak, hanem az életet is. Aki hisz a boszor-
ányok rangemelkedést ígérő, első jóslatának,
z az emberi lélek eltitkolt késztetéseiben lesel-
edő végzetnek enged. Aki megnyugszik a le-
yőzhetetlenséget sejtető, második jóslatban, az
nfelmentés tehetetlen kényszerének foglya-
ént a nyelvben teremthető menedékre hagyat-
ozik.

A Ladyt alakító Bencze Ilonának a háta a
egbeszédesebb. Megdermedve, mozdulatlanul
ll - háttal a nézőknek - férje levelének elolvasá-
a után. Lassan fordul vissza. Érezzük, sorsfor-
ító elhatározás született. Banquo szellemének
egjelenése után a Lady otthagyja a méltatlanul

iselkedő, megtört Macbethet. A férfi utánanyúl.
zeretné visszatartani, megtartani az asszonyt.
Lady - most is háttal a nézőknek - mozdulat-

anul áll. Hagyja, hogy fogják a kezét. Tartása,
erevsége sugározza az elutasítást. Macbeth

okozatosan érti meg: elveszítette az asszonyt,
kinek megfelelni akarva létezhetett csak. Érzi,
ltűnt számára az a kozmosz, amelyben távolról
ényes csillagnak tetsző, keringő bolygóként he-
ye volt. Így búcsúzik egymástól, néma értetlen-
éggel férj és feleség. Az ilyen sokatmondó pilla-
atok azonban ritkák ebben az előadásban.

Ügyes mesteremberek és jó szándékú dilet-
ánsok játszanak színházat. Kváziszínházat.
emis érdemelne sok szót, ha nem lenne jellem-
ő és veszélyes az a csapdahelyzet, amelybe
gyre több társulat téved bele. A rák módra járó

dőben, a színházat (is) szorító korszakban a mű-
észet nem szolgáltathat érveket önmaga ellen
zzal, hogy antiművészetet művel. De a kritika
zámára is csapdahelyzet ez. Ha elhallgatja a lá-
ottakat - jóváhagyja. Ha szóvá teszi - ellene
angol. Ellenségnek látszik, pedig ugyanaz a fe-
yegetettség szorítja, mint a művészeket. Ön-
agukról, korukról szeretnének beszélni, de te-

etetlenül széttárt karjukban csak eleve lemondó
rőfeszítések energiái rejtőznek.

illiam Shakespeare: Macbeth (Hevesi Sándor Szín-
áz, Zalaegerszeg)
ordította: Szabó Lőrinc. Jelmez: Wieber Mariann m. v.
íszlet: Götz Béla m. v. Dramaturg: Faragó Zsuzsa.
endező: Mihályfy Sándor m. v.
zereplők: Balogh Tamás, R. Kárpáti Péter, Horváth
amás, Barbinek Péter, Zalányi Gyula, Kerekes László,
arkas lgnác, Tomanek Gábor, Palóczy Frigyes,
árhelyi Dénes, Wellmann György, Baj László, Bara-
si Ferenc, Fazekas Gábor, Major Zsolt, Konrád Péter,
alányi Csaba, Siménfalvy Lajos, Borhy Gergely,
encze Ilona m. v., Segesvári Gabriella, Kocsis Ági,
ester Edit, Avass Attila, Darkó Éva, György János,
ndics Tibor, Tóth Lajos + a színház stúdiósai.

Macskajáték több mint egy mű. Olyan, mint egy
eavatott közösség számára egy becenév, egy

helynév vagy egy intézmény: barátságos
hentes, kiváló krémest produkáló cukrász,
utcaszerte ismert kutyasétáltató. A színdarabot,
egykori szereplőit, a történetet azok is
emlegetik, akik talán sosem látták. Legenda lett
- s nagyon a miénk.

Ám hiába él bennünk az emlék: lassan elfakul,
hiszen annyi más sorakozik melléje. Aztán meg
mi legyen az emlékek nélküliekkel? Ezért fontos
hát, hogy valaki időnként nekigyűrkőzzék Ör-
kény klasszikus darabjának. Kell hozzá merész-
ség, kétségtelen. Nagy elődök nagy teljesítmé-
nyeihez kell fölnőni, vállalva az óhatatlan össze-
vetés, összeméricskélés kellemetlen procedú-
ráját is.

Több dologért illesse a veszprémi színházat
elismerés. Egyrészt kitartottak a darabválasztás
mellett a városi vezetők költségvetésre hivatko-
zó nyomása ellenére is. Folytatták a hagyo-

Jónás Rita f. h. (Egérke), Kakuts Ágnes (Giza)
és Dobos Ildikó (Orbánné)

mányt, hogy nyitott műhelyként, vendégeknek is
teret adnak. Így jöhetett el rendezni ide a Ma-
dáchból Mácsai Pál, játszani Inke László, Moldo-
ván Stefánia.

Aztán pedig az sem közömbös, hogy a meghí-
vottak mellett van három olyan „saját" nagyszerű
művészük, akik miatt és akiknek kedvéért érde-
mes megrendezni a Macskajátékot.

Nem volt kockázat nélkül való ezt az „öreg"
darabot egy ifjú rendező kezére adni. De ez a bá-
torság, úgy tetszik, igazolódott. Szakmailag
érett, korrekt, ugyanakkor érzelmileg felkavaró
előadás született, amelyben felejthetetlen, pará-
dés alakítások fénylettek fel.

Látszólag Mácsai nem csinált mást, mint hogy
nagyon figyelmesen elolvasta a darabot. Szöve-
get nem húzott; ragaszkodott a színpadképre és
a játékmódra vonatkozó írói utasításokhoz is.
Empátiája meg, úgy látszik, van; s a Macskajá-
ték olyan mű, ahol ez végre kiderülhetett. A ren-
dező erős színekkel érzékeltette az elmagányo-
sodás drámáját, amely ma még torokszorítóbb,
még testközelibb, mint volt, mondjuk, 1969-ben,

a megírás idejében, vagy 1971-ben, az ősbemu-
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tató évében. A fájdalmasan kínálkozó azonosu-
lási alkalom mellett nem hiányzik a groteszk szí-
nezet sem: hiszen milyen groteszk életben ma-
radásért küzdeni ott, ahol minden erő csak a ki-
fosztásra, a megsemmisítésre szövetkezik! Ez a
vonulat - talán a főszereplők erős tragikai véná-
ja miatt is - különösen gondos megjelenítést,
„lábjegyzetelő magyarázatot", azaz sok kiegé-
szítő kelléket, tárgyat, ruhát, gesztust stb. igé-
nyel. Néha túl is pörög: Orbánné például térd fö-
lött végződő, rózsaszín barhentbugyit visel,
amelytől zsorzsettestélyiben sem válik meg. Ám
Orbánné nem ettől és nem ezért kelekótya, sze-
leburdi, szertelen, hanem a saját lendületétől,
szeretetvágyától, az időben vele együtt érő sze-
relmi szenvedélytől, amely természetes a lány-
kánál, furcsállható viszont a nyugdíjaskor delelő-
jén. Sok ez a bugyi akkor, amikor szöveggel, arc-
cal, hanggal, mozgással már körbejárták akár
egy ilyen alsónemű viselésének esélyeit is.

De ez csak apróság, s azért érdemes
egyáltalán szót vesztegetni rá, mert amúgy a mű
olyan kiosztásban került színre, hogy bátran
támaszkodhat a főszereplői
„emberábrázolására".

Orbánné, ez a hatvanöt éves özvegy, lánya
által lélekben, nővére által földrajzilag
elhagyottan szomjazza az emberi kapcsolatokat:
ez a szenvedélyes vágyakozás alakítja s
határozza meg az egész színpadi
viszonyrendszert. Ha tehát Orbánnét
elfogadjuk, értjük, szánjuk és csodáljuk,
nevetjük és siratjuk, már szinte minden egyéb
„megy magától". Dobos Ildikó segít ebben.
Tudjuk, hogy mindent el tud játszani, de hangja,
tartása, s legfőként személyisége mégis a
szélsőséges drámai formátum felé vonta szinte
indulásától fogva. Ezért bravúros, hogy ezzel a
nagy drámai intenzitással, sőt dikcióval, a kicsit,
a szánandót, az elesettet, a bohókásan szeretni-
valót is képes megmutatni. Mivel jóval fiatalab-
ban, ruganyosabban áll hozzá a feladathoz - lé-
vén majd' másfél évtizeddel ifjabb a megformá-
landó hősnőnél -, új minőséget hoz a játékba.
Orbánnéja inkább ösztövér, aszténiás alkat; a
belső izzás ugyanúgy nyúzza le róla a húst, mint
az állandó, szinte kényszeres tevékenykedés.

Az első felvonás szünetet nem hagyó, felpör-
getett tempójában Dobos Ildikó több éles váltást
hajt végre; szinte brechti módon, főleg hangja
kopogásával helyezi el a történetet az időben
vagy választja el a levélfelolvasást a megeleve-
nített epizódoktól. Dobos Orbánnéja hangsúlyo-
san színésznő is: mikor elmeséli-leírja nővéré-
nek, mi történt a presszóban, a fogorvosnál, a
tejcsarnokosnál, nem hagyja elfelejteni, hogy
Orbánné, azaz Szkalla Erzsike valamikor opera-
dívának készült. Dobos Ildikó jól él a rutinnal,
melyet veretes, nehéz textusok elmondásával
sajátított el. Itt bizony a rohangálás, mamusz-,
körömcipő-, magasszárú fűzős lábbeli-, valamint
otthonka- és mogyorószín jerseykosztüm-csere,
krumplipucolás, súrolás közepette

Orbánné: Dobos Ildikó
(Ilovszky Béla felvételei)

kell messzehangzóan, érhetően megszólalnia
mindannak, amit Orbánné önbecsapás és vad
önérvényesítés határán magáról állít.

A második felvonásban Mácsai és Dobos
csöndeket is mer elhelyezni. Megrázó a csél-
csap barátnője és csélcsap lovagja között cser-
ben hagyott asszony üldögélése a megszokott
presszóasztalnál. Körbesöprik: nem mozdul.

A második felvonás szép megoldása még,
hogy a kurtán-furcsán eltüntetett, aljas áruló Pa-
ula barátnőt és az örökszerelem Csermlényi Vik-
tort a rendezés egy tabló erejéig még felvillantja.
Orbánné, saját, kicsit bosszúállásszerű, kicsit
mégis mindent megoldó halálát szervezve, el-
képzeli őket a temetésén.

Orbánné csak akkor tündökölhet, ha igazán
vesztesnek látjuk; ha valóban fontos kapcsola-
tok hűltek ki, tűntek el az életéből. Ezért kell meg-
felelően súlyos ellenpont nővére, a finom, fegyel-
mezett Giza szerepére is. Kakuts Ágnes az elő-
adás egyik nagy nyeresége: ez az arisztokrati-
kus, „keskeny arcú" méltóság, érdekes hang-
szín, intellektuális fölény ritka vendég a magyar-
országi színjátszásban. Szerencsés választás a
ruhája, annak ezüstlamé mozdíthatatlansága:
Hruby Mária invenciózus munkája.

Gizának alig mozog a szája, nehezen húzódik
mosolyra is: és mégis, ő is bátor. Kimondja, hogy
a rosszul öltözött, hebehurgya, csúnya nyelvű,
füllentős Erzsi a bátor, aki valódi életet él, s aki
mer pontosan emlékezni is, nem pedig ő, a tartá-
sával, méltóságával, könyveken és idézeteken
edzett bölcsességével. Amikor ő, Giza nevet,
amikor ő száll be a játékba: ezerszeresen meg-
rendítő. Érzelmi és élettani gátszakadás.

Mácsai Pálnak nagy szerencséje a helyzeti
előny: azt nyilatkozta, hogy sohasem látott
Macskajáték-előadást. Ezért kell elhinnie, hogy
az utolsó jelenet, Orbánné, Giza és a kis kalapos-
nő, Egérke nyávogástriója, állatbőrbe bújtatott

emberszelídítő játéka talán a leghatásosabb
minden eddigi megelevenítés közül.

Ebben a jelenetben az őrület ugyanúgy ben-
ne van, mint a pátosz, a lelki eseménysor ma-
gyarázata éppúgy, mint a világértelmezés ke-
serűsége. Asztalt borító, nagy esésekkel fe-
nyegető, testileg is veszélyes, vad érzelmi ti-
vornyát produkál Dobos Ildikó és a főiskolás Jó-
nás Rita. De míg ők bőrüket viszik a vásárra, a
néző lelkét megszabadítják. Alighanem ez a
katarzis.

Elhangzott Jónás Rita neve. A Bűn és bűn-

hődésben és a Godspellben láthatta már őt a
pesti közönség is. Amit most Egérkeként is
megmutatott magából, az nagy ígéret a jövő-
nek. Óvni, terelgetni méltó tehetség ez -
ugyanakkor muszáj szerepekkel működtetni. Ez
az Egérke nem alakítás, hanem remegő,
ösztönökbe felszívódott karakterteremtés, az
átlényegülés csodája. Olyan csupasz, olyan
idegvégződésekig kitakart, hogy már-már fél-
refordítjuk a fejünket, mint súlyos sérült láttán.
Bizonyára nem sikerülhet minden este egyfor-
mán ez a csoda; később majd kerülnek eszkö-
zök a kondicionáláshoz. Egyelőre még Jónás
Rita újra és újra pokolra száll Egérke görcsös
torokhangjaiért, néma, boldog üvöltéseiért,
reszkető odaadásáért.

Inke Lászlót ismerjük Csermlényiként. Levett
egy kicsit a bohózati elemekből - de megtartotta

a groteszket, a felnőtt óriáscsecsemő-karakte-

rét. Muszáj, hogy legyen benne valami vonzó:
másképp hogyan hagyhatta volna el érte lélek-
ben férjét, kislányát ez a sziporkázó asszony, Or-
bánné, s hogyan süllyedhetett ennyire mélyre a
féltékenység fortyogó bugyraiban?

Paula látszólag könnyű, kabarétréfa-szerep.
Demjén Gyöngyvér felmutatja a nehézségeit is. A
karikatúra, a fitt hatvanas, a még démonian
csábító nő hazugsága alatt ott rejtőzik az ő félel-
me is a magánytól.

Külön fejezet Moldován Stefánia, aki a filme-
sek után a színháziaknak is kedvence lett. Olyan
operaénekesnő, aki el tudja játszani az opera-
énekesnőt, mert van humora, mersze, karizmája
hozzá. Szúrós fekete szemű Cs. Bruckner Ade-
laidája az anyaság démonának inkarnációja. Vé-
gül is minden anya ilyen, csak van, aki leplezi. Ő
aztán nem: úgy kiereszti a védelmező ösztönt,
mint a szopránját. S töretlen mindkettő.

Fontos, szép előadás született Veszprémben:
minden "összejött" hozzá. Örüljünk neki: ritka
tünemény.

Örkény István: Macskajáték (veszprémi Petőfi Szín-
ház)
Díszlet: Horesnyi Balázs. Jelmez: Hruby Mária. Zene:
Nagy Árpád. A rendező munkatársa: S. Pallai Ágnes.
Rendező: Mácsai Pál.
Szereplők: Dobos Ildikó, Kakuts Ágnes, Demjén
Gyöngyvér, Jónás Rita, Moldován Stefánia, Inke Lász-
ló, Bartal Zsuzsa, Kiss Sándor József, Szeles József.


