
Ősz csecsemő frakkban

Feleki Kamill a Harmóniában

Molnár Ferenc József Attila színházbeli
Harmóniájában Kornéli tanácsost játssza.
A darab laza vicc-sorozat, a rendezés
ódivatúan játékmesteri: Te innen jössz...
Maga arról... Most nevess... Sírj... stb.-
szerű. A bútorok vegyesek, a kellékek
rosszak, a ruhák pocsékak. Feleki
vendégként jelenik meg ebben a „prózai"
színházban, hogy - mint tavaly a Tabi-
darabnál a Vígben - ő legyen a
legelőkelőbb, csortosian választékos, igazi
arisztokratája a színpadnak, még most is,
amikor egy uborkafai polgárt elevenít
meg.

Az első felvonásban jobbról, a fürdő-
szoba felől jőve, még egy instrukció ál-
dozata: a világoskék pizsamája fölött
görögösen átvetett leplet visel, és a ju-
bileumra kapott aranyozott lantot cipeli
magával, mint egy szürketaxin járó Or-
feusz. Leül, hogy borotválják és mani-
kűrözzék: máris laza és könnyed és cse-
vegő, amit a mi színpadjainkon alig is-
mernek a színészek, mert vagy a görcsös
agyonjátszás és túlrészletezés vagy az
emelkedett hanghordozás foglalja el a
vígszínházi vívmányok helyét. Vagy - ha a
színész naturalista akar lenni - motyog,
agyonszabdalja „gondolkodással" a
szöveget. Feleki megadja a mondatok
eleganciájának, kiesztergáltságának ívét,
de természetesen szabadul ki belőle az
írott szöveg. Már sajátjává lényegült át.
Pózol a színpadi helyzet szerint.

A második felvonásra a rossz frakk már
igazivá lényegült. Nem érzik rajta a
naftalinszag. Feleki haja fehér és hul-
lámos. Egy fürt mindig kerek homlokába
bukik, tulajdonképpen várható, hogy
Gobbi, aki a feleségét játssza, egy-szer
csak beletűzzön ebbe a gyerekesen makacs
fürtbe egy hullámcsatot, mint kisfiúknak
szokták. Felekiben ugyanis mindig jelen
van egy nyűgösködő és nagyon akaratos
kisfiú, aki sóvárog vala-mi után, de
szégyelli is vágyait, mert tudja, hogy
rajtakapják és megszégyenítik érte.

Nyafog és énekel, és nyávogós hangon
mondja a darab szövegét, de szemben a
többi színészies színészekkel: csak az

ő dikciója érthető hibátlanul. Takarékos a
mozgása. Hiányzik nála az az irtózás a
kitöltetlenségtől, ami rossz színészek-
kel, de még jó táncoskomikusokkal is
agyonmozogtatja az egész szerepet. Ké-
pes percekig laza és lógó kezekkel állni,
hogy az azután következő egyetlen gesz-
tus majd erőteljesebben hasson, sűrítet-
tebben fejezze ki a figura lelkiállapotát.
Itt azután olyan túlzásokig is elmerész-
kedik, mint amikor felesége karosszéke
mellé térdel: előbb rátámaszkodik a
karfára, lábai messze vannak, majdnem
egyenes törzzsel hasal a levegőben; előbb
az egyik, majd a másik térde ér földet, de
közben még mindig lóg a támasztékon.
Térdelő helyzetéből ugyan-ezen az úton
kel föl: előbb fölsőtesttel emelkedik,
csak azután húzza föl, alsó testét is a
padlóról. Ugyanilyen elraj-

zolt, de a jellemzés érdekében elrajzolt
túlzása az is, amikor kétszer is odabúvik
Gobbihoz, mellére hajtja a fejét, szinte
beletemetkezik a vállába, ruhájába, keb-
lei közé. Hirtelen tökéletes kisgyermekké
alakul át, és védekező-menekülő ma-
gáramaradottságában az erős anyához
folyamodik védelemért. Nem komikus
effektus - illetve persze hogy az -, de
átemberiesíti és magasabb művészi szin-
ten valósítja meg a pszichológiai közhe-
lyet: a világ bántásai elől visszamene-
külne az anyaméhbe.

Végül a harmadik felvonás színészi
mesterműve.

A hosszú bankett-asztalnál kissé pi-
tyókosan és csipetnyi szomorúsággal el-
kevert fáradt elégedettséggel ül, iszo-
gatva. Fokozatosan merül bele gondo-
lataiba. Mindinkább befelé néz, és lát-
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szólag mind kevesebb figyelmet fordít a
körülötte történtekre. Amikor melléje ültetik
a manikűröskisasszonyt (aki a szeretője),
zavarában minden előtte levő tárgyat
megfog, és eközben véletlenül borogatja föl
a csiszolt poharakat. Csurig tölt a lánynak,
de a feleségének - nagyon jellemző
tévcselekvésként - csak egészen keveset. A
felemelt pohárral előbb a lány felé fordul,
önkéntelenül is elárulja, hogy vele szeretne
koccintani és kettesben maradni, de
észbekap, és jólnevelten hitveséhez fordul.
Összeütik poharukat. Tétován a másik
oldalra, a lány felé hajol ismét. Most már
nem mer koccintani, fél, hogy megint
leleplezi magát, végül egy nagyon gyors,
rövid és gyerekes mozdulattal - hátha nem
veszik észre - hozzáérinti a manikűröslány
poharához a sa j á t j á t . . . már kapja is vissza
a kezét, és villámsebesen fölhajtja az italt.

Ahogy visszajön az asszony és a lány
párjelenete után a szomszéd szobából,
ahogyan félénken kinyitja a panaszosan
nyikorduló ajtót, lopózkodva, rettegve a
váratlantól: rosszcsont kisfiúé a mozgása.
Szemei kikerekednek és egy ősz csecsemő
áll ott frakkban.

És itt, a darab végén föladja-elveti a
fizikai cselekvések hálóját. Csak ül az
asztalnál csöndesen, és befelé fordul, egyre
szomorúbb, egyre kifosztottabb, egyre
megtisztultabb és lemondóbb. Es melléje
kell állnunk, mert érezzük őszinteségét,
elesettségét, érezzük, hogy most mondott le
örökre a szerelemről és az életről. Nem
szentimentális, de érzelmileg annyira
föltöltött, hogy lehetetlenség nem ennek a
komikus Clausen tanácsosnak a pártját fogni
ebben a Hauptmann-helyzetet visszhangozó
bohózati Naplementében, amint csendesen
búcsúzkodik.
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