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Utolsó vendégként érkezik. Jobboldalt
megáll az ajtóban. Szürkésfehér főkötőjén
mezei virágokból díszítés és fodor-szegély.
Bodorított hajgyűrűket húzkodott előre a
homlokára, hogy puhán keretezzék arcát.
Túlságosan vörös ajka és a haj szőkesége
is gyanúsan mesterkélt árnyalatú. Erős
ruhakivágás. Rafinált öltözék:
mogyorószínű prémszegéllyel, de a dús
szőrme választékossága gazdagságot
áraszt. Dúsan öltöztetett ő is, mint a többi
színpadi kereskedő itt, a genovai színház
Goldoni-előadásán: de sem ő, sem a
többiek nem pompáznak. Talán a
hajviseletek túlzott frissesége, a ruhák
használatlan újdonsága, egy-egy legyező,
kézitáska elhagyása vagy a mozgás feszes
merevsége okozza, hogy félreérthetetlenül
tisztában vagyunk vele: ezek a
kereskedőiparosok ünneplőben, legjobb
ruhájukban jöttek vendégségbe. Odahaza
lomposan, szutykosan járnak.

Madama Gatteau elborzasztó és szá-
nandó. Derékon alul terjedelmes asszony.
Ahogy pedig visszahullanak a fodrok, és
meztelenül hagyják erős alsó-karját, amint
állandóan egy kicsiny zseb-kendőt forgat
kényeskedve, legyezi ki-pirult öreg bőrét a
vendéglátó jól fűtött házában:
tranzvesztitnek hat. Szögletes, rángó
mozgása átmenetileg zavarba ejti a nézőt:
férfi ez női ruhában, vagy tényleg asszony-
maskara? Amikor megszólal, lúgkövet
ivott, lepedékes-rekedt basszusán: a zavar
fokozódik, mintha farkas öltötte volna
magára a nagyma-ma főkötőjét. Franciás r-
jei férfihang-mélységben recsegnek.
Álöltözködésre mutat izmos karjainak
pipiskedő tartása is. Olyan darabosan
finomkodva tartja parányi zsebkendőjét,
mintha egy karneváli mulatságra
asszonynak öltözött volna egy
mesterlegény. Bájkolódásai, kacérnak szánt
szemforgatásai azonban leleplezik a nőt.
Nekikeseredett kokettéria ez. Erőszakos és
csikorgó. Elszánt és kapaszkodós. Nem
annyira szerelem-re vagy szeretkezésre
áhítozik, mint inkább egy utolsó
pillantásra, egy vissza-jelző igazolásra, egy
bókra, annak bizonyítására-bizonygatására,
hogy nem öregedett meg még annyira.
Pedig meg-

öregedett. Abban az életkorban van,
amikor a ruhák alatt már nem lehet ki-
ismerni, viselője milyen nemű lehetett
valamikor. Abban a korban van, amikor
visszatérve a gyerekkorhoz, a nemek közti
különbség ismét elmosódik. Nem
illusztrálja az öregséget, éppen ellene ját-
szik. Igyekszik minél fiatalosabban hat-ni:
ettől olyan elképesztően, olyan ma-
tuzsálemien, olyan Matuzsál Emmaian
öreg.

Férfivadászatra jött vendégségbe. Elő-
húzza hímzett pudriéját. Belepillant Elé-
gedett a látványtól. „Fog ez menni!" És
bizakodva indul harcba. Később egy
visszavert ostrom után ismét előveszi a
tükröcskét. Most nem mer belepillantani.
Fél a rá váró látványtól, öregedő arcának
képétől. Rászánja magát. Mégis belenéz.
Keszkenőjével megpofozza a tükörben
látható sírásra görbült arcmását. Nem az
arcát pofozza, ami engedetlenül
megöregedett és elfonnyadt, hanem a
tükörképet. Logikus tréfa: a tükör a hibás,
ha ilyen szomorú arcot mutat neki.

Kényszerbókokat csihol ki a házigaz-
dából; áttüzesedik. Egyáltalán, ha férfi
kerül közelébe: kigyullad a bőre, és alig
rajtakapható átalakuláson megy át. Virulni
kezd. Szája széthúzódik széles vigyorrá,
hatalmas fogsort fedve föl. Ismét
ellenőrzést végez a tükörben. Most már
örül a képnek - vajon mit láthat benne? -,
de miután bókoltak neki, s némi siker
kecsegteti, elnézőbben bánik tükörmásával.

„Ah, ciel! " - sóhajt az égre, két szerelmi
lovasroham között. Most egyszerre olyan,
mint egy jól megtermett francia tragika
valamely Corneille üvöltözése közben. S
amikor a vacsoraasztalhoz ül, és szalvétát
terít a nyakába, picinyke darab fehérhúst
forgat az ujjhegyei között, soká játszadozik
az étellel, inkább a beszélgetőket figyeli, és
nem az evéssel törődik. Hogy, hogy nem:
ez a cseppecskét kényeskedő mozdulata
megsejteti velünk étvágyát. Odahaza
nyilván kétmarokra fogja a zsíros sültet,
úgy tömi magába. Szétszaggatja a forgókat,
fogai között ropogtatva őrli a csontot,
hogy kiszívja a velőt. Nem ilyen incifinci
szárnyassal, de egy báránysülttel is
keményen el bír bánni. Farkasétvágyú
életvágy lakik benne. Innen tüzel föl falánk
és bájkolódó csábmosolya is.

Korábban, az egyik jelenet végén ki-felé
indul, hogy csatlakozzon a többi
vendéghez. Hatalmas lendülettel indul a
színpadmélyi ajtó felé. Előbb az egyik ajtót
célozza be, megrendíthetetlen hatá

rozottsággal. Megtorpan. Észreveszi, hogy
eltévedt. Két-három centiméternyit
mozdul csak a feje, és tétovázás nélkül
kisiet a másik ajtón. Igyekezete komikus,
egyszersmind siralmas is. Erőszakossága é s

pillanatnyi csüggedést sem tűrő tülekedő
törtetése nevettet meg minket eb- , ben a
kimenetelben is. S mert rámenőssége
gépiessé vált, nem ügyel rá bele-vakultan,
hogy életkora méltóságteljesebb tempót,
szemérmetesebb viselkedést, vágyainak
leplezettebb hajszolását kívánná meg: nem
veszi észre, hogy kinevetik az idegen
környezetben. Vak önbizalma és
önáltatása keresztülsegíti a kényelmetlen
és kellemetlen pillanatokon.
Őszinteségével megkedvelteti magát
velünk. Étvágya irigylést ébreszt bennünk,
de el is szomorít sikertelenségével és a
halálfélelemmel, ami ilyen harsogóvá
fokozza föl étvágyát.
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nagy sikerrel szerepelt a prágai Divadlo Za

Branou társulata. A kritikák, a
Berti- Ensemble és a Piccolo Teatro mellett

mint korunk legjobb és legizgalmasabb

színházát üdvözölték. A társulat Kreiča

rendezésében Cschov lvanovját mutatta be. A

rendező nem a főhös pszichológiai raj-zára,

hanem a drámában érintett ma is izgalmas

problémák újszerű megvilágítására helyezi a

hangsúlyt. Nagy hatású az a megoldás, hogy a

dráma egész világát, valamennyi szereplőjét

állandóan a színpadon látjuk és így a

cselekmény a maga dialektikus egészéhen

bontakozik ki. A színészek nem válnak külön

szerepüktől, és úgy mozognak a színpadon,

ahogy az éppen aktív szereplők gondolatában

az adott pillanatban élnek és így kölcsönösen

egymás teljes életrajzát vetítik a nézők elé. Így

kombinálódnak, csoportosulnak és bomlanak

szét szüntelenül Csehov témái, még-pedig úgy,

hogy semmi zűrzavar, semmi kuszaság nem

keletkezik; sőt minden probléma teljes

élességgel bontakozik ki, hála Kreiča

irányításának, a társulat bámulatos

fegyelmének, valamint Svoboda színpad-

képének.


