
gő, ormótlan vasajtón taszítják be ebbe a
kietlen, pislákoló és idegesítően zizegő
neonú helyiségbe egy értelmiségi házaspár
tagjait, majd gyermeküket. (A jelenetek
közti sötétségben zuhogó lépések hal-
latszanak, kissé naturalista szcenírozást
idézve.) A fizikai attrocitásokat (részben)
már elszenvedték. Most a még gyötrel-
mesebb megaláztatás következik: egy ci-
vilbe öltözött, nyájas modorú szadista
pribék, egy korlátlan hatalmában kéjelgő
fasiszta vadállat gyötri halálra őket - a
saját gyönyörűségére. Paradox dolog len-
ne elidegenedésről, világhiányról, az em-
beri autonómia elveszítéséről beszélni ott,
ahol a legfékevesztettebb ember-
telenségről, embernek ember általi halál-ra
kínzásáról van szó. Az utolsó pohár
világában az emberi kiszolgáltatottság ad
absurdum fokozva jelenik meg, mint a
korlátlan hatalomból fakadó torzulás s az
ember visszasüllyedése az állati létbe.
Nemcsak a vallatottak drámája játszódik le
előttünk, de a vallatóé is: Nicolas, a
brutális indulatú és deformálódott érzékű
vallatótiszt azért is sülylyed olyan mélyre
az emberi aljasság mocsarában, mert
mindennemű kapcsolatát elveszítette az ép
erkölcsiségű emberek-kel, s egy fasiszta
hatalom bábjaként maga is őrlő
malomkerekek közé szorult. Abban az
aljasul képmutató modorban, ahogy a neki
kiszolgáltatottakkal beszél, még
fölismerhető az emberi kommunikáció
vágyának halvány emléke, ha torzult
formában is.

„Finomul a kín" - írta József Attila még
a század harmincas éveiben, s e finomuló
kínról szól a század irodalmának
jelentékeny része. A civilizáció fejlődésé-
vel, az emberi viszonylatok bonyolultabbá
válásával s a totalitárius hatalmi struktúrák
létrejöttével nemcsak az emberi
kapcsolatok finomszerkezete változott
meg, de megteremtődött az emberi
méltóság meggyalázásának intézményes és
magas szintre fejlesztett formája is. Az
utolsó pohár abszurd szituációjában már
nem a fizikai kínzatás a legborzalmasabb,
de az a meztelenre vetkőztetett emberség,
ami teljesen védtelen az intézményesített
terrorral szemben. A da-rabban nem
hangzik el konkrét utalás a dráma
helyszínéről, s bár Pinter nyilatkozatában
latin-amerikai diktatúrákról beszélte
művével kapcsolatban, tudjuk, bármely
ország vagy államberendezkedés magára
ismerhet a pinteri vallatószobáról, amelyik
ilyen fokon intézményesíti a brutalitást, az
aljasságot, az emberi kiszolgáltatottságot.

Az előadás ritka erénye a dráma „ki-
töltetlen helyeinek", szöveg közti szüne-
teinek érzéki feldúsítása: Rajhona Adám
és Végvári Tamás játéka. Pinter nem-csak
hogy kevés dramaturgiai instrukciót ad a
színészeknek, de a szöveg váz-szerű, laza
kompozíciójával szinte kötelezővé teszi az
alakok színészi kiegészítését. Rajhona
Nicolasa olyan gyűlöletesen romlott s
olyan mocskosan pojáca is egyben, hogy a
legelemibb védekező reakciókat sem hívja
már elő a vallatottakból: tehetetlenül és
egykedvűen tűrik, csináljon velük
akármit. A csúszó-mászó mozdulatlanná
dermeszti a körül-levőket, ha
ellenkeznének, akkor is érintkezniök
kellene vele. Rajhona meg-annyi velejéig
romlott figura után ismét újítani tudott,
már-már démoni alakot teremtve. Ahogy a
lábaival idegesen dobol, vagy a vasajtót
rugdossa, ahogy a vérfoltokat kapargatja a
falon, vagy vér-fagyasztóan mosolyog, az
mindent elárul Nicolas igazi, szadista
énjéről. Végvári Tamás úgy játssza a
megkínzott értelmiségit, hogy elhisszük
neki, legszívesebben meghalna, már csak
üresen bámulni, mozdulatlanul tűrni
maradt ereje. Tekintetével végig követi
Nicolas köröző mozgását, de már nem
remél kegyelmet, csak mielőbb szeretne
kilépni ebből a gyötrelmes
megaláztatottságból. Az egész ember
egyetlen merő zúzódás. Második
megjelenésekor már élőhalott, beszélni is
alig tud, már csak a szeme él, egy-
kedvűen, csodálkozva, vádlón. Básti Juli
összegörnyedő-összeroskadó alakja perc-
nyi emlékként idézi a rettegést, az iszo-
nyatot, az elszenvedett brutalitásokat.

A játék, akárcsak az Afféle Alaszka
esetében, dinamikusan, feszesen meg-
komponált. Zsámbéki és színészei meg-
találták a szünetek „kitöltésének" és a
csöndek funkcionális alkalmazásának op-
timális arányát. Nizuális megjelenítésé-
ben, világképében szervesen egymásba
épülő előadás született. (A fordító: Bátki
Mihály.) Harold Pinter drámái egy, illetve
két évvel a londoni ősbemutató után
adekvát előadásban keltek életre magyar
színpadon.

Harold Pinter: Afféle Alaszka (Tatabányai
Népház Orpheusz Színháza

Fordította: Bátki Mihály. Dramaturg:
László Tibor. Díszlet: Khell Csörsz. Rende-
ző: Zsámbéki Gábor.

Szereplők: Bodnár Erika, Vajda László,
Básti Juli.

Harold Pinter: Az utolsó pohár
Szereplők: Rajhona Ádám, Básti Juli,
Végvári Tamás, Tóth Marcell.

GYÖRGY PÉTER

Hímnem - nőnem

Pirandello: Az ember,
az állat és az erény Egerben

Bölcs mértékletességre és józanságra vall
az egri Gárdonyi Géza Színház új ve-
zetőjének, Szikora Jánosnak a döntése,
mikor bemutatkozásul Pirandello e mű-vét
választotta, rendezőül Zsámbéki Gábort
nyerte meg, s mind ő, mind a Katona
József Színház színészeinek szerep-lése
már bizonyos garanciákat nyújthatott a
sikerre. Mindez maximálisan érthető és
méltánylandó, hiszen Szikorának eddigi
rövid, de bonyolult pályája után minden
oka megvan a higgadtságra és
óvatosságra. Semmilyen induló színház-
nak nincsen szüksége a bukásra, s Eger-
ben is csak sejteni lehet, hogy „mit tud" a
közönség.

Pirandello nevét a mai napig belengi a
modernség még mindig megborzongató
mítosza, mindezt nem zárja ki, sőt
elősegíti a könnyen érthetőség. Piran-
dellónál a közönség nem érzi magát is-
kolában, s e remekműve különösebb
ellenállás nélkül közelíthető meg, s ez is
igen fontos tényező lehetett a darabvá-
lasztáskor. Így tehát a szerző által garan-
tált modernség és a művészi hitelesség
fedezete lehetővé tették, hogy a színház
első alkalommal ne egy tragikus művel,
hanem egy biztos sikerrel kecsegtető
vígjátékkal kezdjen. A z ember, az állat és az
erény igazán nem túl „nehéz" darab,
könnyen érthető. Vígjáték, amely komé-
díává alakítható át, bőven nyújtva alkal-
mat a rendezői invenciók felvillantására,
kiélésére, az ötletek egész tárházának
felhasználására, kipróbálására.

Zsámbéki Gábor pedig bátran élhetett
alkotói fantáziájával: saját társulatának
színészeivel dolgozott, s tudta, mire szá-
míthat, mire képesek. Igy aztán a kellő
biztonságban, jóleső „felelőtlenséggel"

komédiázhatott, s alkalma nyílott bebi-
zonyítania, hogy épp az efféle laza, oldott
s nevetéssel teli színház milyen komoly
szakértelmet s tapasztalatot köve-tel meg,
milyen pontosságot igényel az állandóan
gyorsuló tempó, s fegyelmezettséget a
színészvezetés e magasiskolája.

Zsámbéki színháza - s ezt itt érdemes
újra hangsúlyozni - minden ízében realista
és humanista (ez jelen esetben annyit



jelent, hogy széles ívben elkerüli a tö-
mény trágárság hamis alternatíváját) , hi-
szen a rendező a stí lusjáték és a szán-
dékos modorosság közepette is elsősor-
ban a színészre figyel, és ő maga tapin-
tatosan félrehúzódik. S minthogy a tér a
színészé, így aztán bármilyen vad és el-
lenállhatatlan is a komédia, mégsem lesz
üres paródiává, hideg és maró gúnnyá, s a
legönfeledtebb percekben sem hihetjük,
hogy Zsámbéki részvéttelen volna. Ő
nem laboratóriumi megfigyelő , hűvös
kívülálló, hanem minden szigorúsága el-
lenére, vagy épp azért, résztvevő , aktív
jelenlévő . Tudja, hogy az embert em-
berrel érdemes ábrázolni, és nem mario-
nettel vagy bábbal; a rendező i invenció
csak a színészek által jeleníthető meg
igazán hatásosan. Ebben a humanizmus-
ban a lehető legkevesebb konzervativiz-
mus rejl ik, még ha látszatra annak is
tűnhet, hiszen nem reagál azonnal és
főként áttétel nélkül a világban jelentkező
szellemi - és divatáramlatokra. Zsámbéki
meggondolja, hogy mit enged be a
színházba, hiszen tisztában van a műfaj
követelményeivel.

E darab vígjáték, melybő l Zsámbéki -
túl a szóviccen - végjátékot rendezett, a
komédiává változtatás, a túlhajtás segít-
ségével. Hiszen szöveg szerint mindez
akár egy felette rezignált s kulturált
társalgási vígjáték is lehetne, épp az er-
kölcsi relativizmusról, az álságos és hazug
szokások nevetségességérő l . Pirandello
művében egy olyan korszak tárul elénk,
melyben az erkölcs immáron nem a sze-
mélyiség önmagával -- vagy épp Istennel
-- kötött alkujának, meggyőződésének
eredménye, hanem etikett , társasjáték,
melyben a többiek kedvéért vagy épp a
tő lük való félelemben vagyok „erkölcsös"

vagy sem. Hiszen az etikett szerint sem
az a bűn, ha valaki az orrát piszkálná,
ellenben az, ha ezt a társaság előtt teszi.
Amint Pirandello darabjának alaphelyzete
szerint sem az a rossz, ha hősünk,
felrúgván a Tízparancsolatot, más
feleségével áll össze, s hazudni kezdenek
(hiszen kit érdekel itt már a Tíz-
parancsolat) , hanem ha ez kiderül. A kí-
nos az, hogy jelen esetben nem pusztán
egy hazugság napvilágra kerülésének
tényérő l , hanem annak minden
következményéről is szó lenne. Amikor
Pirandellónál erkölcsről beszélünk, akkor
általában és elkerülhetetlenül etikettet
értünk mind-ezen, hiszen a társaságtól
való félelem reálisabb, mint a
lelkiismeret-furdalás. (Amit amúgy is a
pszichoanalit ikusok kipusztítanának, igaz,
esetleg az erköl-

Pirandello: Az ember, az állat és az erény (egri Gárdonyi Géza Színház). Benedek Miklós (Paolina)
és Ujlaki Dénes (Perella)

csi érzéket is kénytelenek ezzel feláldozni
a lelki komfort oltárán.)

Ennek megfelelően él Pirandello főhő-
se, Paulino is , aki mindezzel teljesen
tisztában van, hiszen épp ezt a kérdést
taglalja tanítványainak: , ,Mert hiszen ha
udvarias vagyok, az alapjában az, hogy
belül fekete vagyok, mint a holló, és kí-
vül fehér, mint a galamb ... Például valaki
belép ide, és azt mondja: »Jó reggelt
kívánok, tanár úr«, ahelyett , hogy:
»Menjen a fenébe, tanár úr.«" Mikor
Paulino megtudja, hogy erkölcsös
kedvese (az „állat " felesége) terhes, akkor
ő , az „ember" arra kívánná rábírni a hites
férjet, hogy ugyan háljon már a nejével, s
így intéződjék el a kínos kérdés. Éppen e
„kényszerítés" lesz a komédia forrásává,
hiszen a kapitánynak ehhez nincs kedve,
törvényes utódot a meglévőn kívül többet
már nem akar, s amúgy sem kívánja
sápadt, vértelen nejét. De Paulino
számára nincsen más esély, mint a családi
nász beteljesedése, hiszen csak ennek
eredményeként írható a házastársak
számlájára mindaz, mit egyéb-ként ő
eredményezeti . S mivel Paulino tudja,
hogy a kapitány nem akar majd magától, a
puszta vágytól hajtva neje szobájába
menni, úgy hát ételébe vágykeltő szert
kevertet, s ez ismét kisebb félre-értések
és nagyobb zavarok forrásává válik .
Mindezt hősünk azonban hittel teszi, s
ettő l lesz Pirandello műve jóval több,
mint egy üres komédia, helyzet-
komikumra épülő vaudevil le. Paulino
ugyanis hisz abban, hogy egy nagyobb
bűnt helyrehozhatunk egy kisebbel, amint
az egyik hibát jóvátehetjük egy . másikkal.
Mintha egyébként - in acterno modo a
bűnök összemérhetőek volnának. E hit
tehát mindössze a formákba vetett
bizalom, a látszathoz való vad
ragaszkodás, a kétségbeesett udva-
riasságba való kapaszkodás, hiszen Pau-
lino jól tudja, hogy ezen kívül más

semmi sincsen. Aki a formát elveszít i ,
az mindenrő l lemondhat. Ezért kell oly
vadul és oly komikus elementaritással
ragaszkodni az etiketthez mégoly il let-
len eszközökkel is, mert az egyébként
teljesen üres világban mindössze ez ma-
radt utolsó bizonyosságunk.

Amikor Zsámbéki túlhajt ja a vígjáté-
kot, tehát igazi komédiává változtatja,
akkor épp az etikett és a forma sérthe-
tetlensége utáni vad bajszát teszi a kö-
zéppontba. Mindez tehát egyre fokozódó,
helyenként már-már elképesztő tempót
követel, s a nézőnek úgy tűnhet, egy
percnyi ideje sincsen, hogy feltekintsen
abból, amit lát . Zsámbéki nem enged a
ritmusból, nevetéshullám nevetéshullám-
ra következik, míg a végén, egy pil la-
natra, a függöny leeresztésekor abba nem
marad a játék, arcunkra nem fagy az épp
aktuális mosoly.

E stílus és játékmód alapja a színész
iránti bizalom, amint fordítva, a színé-
szek örömteljes és pontos, szakmailag
hallatlan felkészült alakítása is bizalom a
rendező iránt. Mindannyian tudják, hogy
akármilyen elementáris legyen is a komé-
diázás, az mégsem lehet azonos az olcsó-
sággal, az alpári ürességgel. Úgy hiszem,
hogy e személyiséggyarapító játéklehető-
ség, a hosszú távú színészpedagógia talán
egyetlen lehetséges eszköze is. Zsámbéki
pedig hosszú ideje azon van, hogy lehe-
tőséget adjon színészeinek új nyelvek
elsajátítására is , azaz arra, hogy azok
képesek legyenek a sztanyiszlavszkiji ihle-
tésű , sajátos magyar kisrealizmus vagy a
pontos, de szűk keretek között mozgó
vígjátéki modor mellett a nonszensz, az
áttételes jelzésrendszerek, a dada vagy az
abszurd összetettebb s ugyanakkor har-
sányabb komédiájának eljátszására is.
Ennek a folyamatnak lehetett egyik ré-
sze az Übü király, melyet - ha lehetett is a
rendező i elképzelések hiányával i l letni -
e tekintetben elmarasztalni kép-



telenség. Ennek a „tanulási" folyamat-nak
egyik állomása ez az előadás is, bár más
mértékben és más módon, mint az Übü
király, más közönség előtt, más kö-
rülmények között. Zsámbéki e munkájá-
nál a rendezői világ s a színészi játék
teljesen eggyé vált, egyiket csak a má-
sikból bonthatjuk ki; így például nem
lehetséges az ötletek jelentéseinek feltá-
rása a színész alakításának elemzése nél-
kül, és fordítva.

Am a játék leírása előtt kell még meg-
vizsgálnunk azt, hogy mennyiben érzé-
kelteti az abszurditást, a realitásfeletti-
séget a tér, a díszlet. Ez lényeges és
őszintén megválaszolandó kérdés. Zsám-
béki, úgy tűnik, a tavalyi évaddal be-
fejezte Pauer Gyulával való hosszú
együttműködését, és Khell Csörsz lett al-
kotótársa. Ő tervezte ezt a díszletet is. E
munka viszont csak részben sikeres, és
csak apró megoldásokban, a felszíni
kérdésekben mutat ugyanannyi és ugyan-
olyan fajsúlyú szellemességet, mint a ren-
dezés; egészében idegen, semleges közeg
maradt. Zsámbéki és Khell mintha még
nem beszélnének egy nyelven, s ugyan-
úgy, mint az Übü király esetében, ez a tér
is csak az apró ötletekben jeleskedik, de
egészében még nem vált a játék szervező-
elemévé. Khell például remekel a tanít-
ványok kamrájának megoldásakor, hiszen

az odazárt, eldugott, de mégis kíváncsi
nebulók itt az egyébként minden ok nél-
kül a falban elhelyezett fiókokból nyo-
makodnak egyre elő, Paulino aztán tár-
gyakként nyomja őket vissza újra és újra
a helyükre. Mindez valóban nonszensz,
hálás poén, és jól oldja a hangulatot.
Viszont mindehhez képest a tér egésze
meghökkentően fantáziaszegény és kon-
vencionális. Hiába tölti be valóban esze-
lős rendetlenség, még az sem változtat
azon, hogy e szoba bármely század-
fordulós színdarabot szolgálhatja, és a
stílushoz kellő sajátossággal nem rendel-
kezik. Mindez feltétlenül megoldandó,
hiszen Zsámbéki eddigi munkáinak nagy
részében a színpadi látvány valóban a
rendezői világkép kivetülése lett, amint
így történt például, csak egy példát em-
lítve, A manó korszakos jelentőségű elő-
adásának esetében is.

A játék a házvezetőnő és a később a
szerelmi vágykeltő szert keverő patikus
kettősének jelenetével indul. Csomós
Mari és Szacsvay László karakterfor-
málásában, jelmezében, mozgásában egy-
aránt érzékelhető, ha még csak jelzés-
szerűen is, a szélsőséges komédiázás
iránti igény, a túlzásokra épülő játékmód
kidolgozása. Hiszen már a színdarab ele-
jén különös dolgok történnek, minden
különösebb ok nélkül tárgyak hullanak

alá, a szobát elárasztó rendetlenség már-
már mitológiai mértékű, a házvezetőnő túl
elhanyagolt, a patikus pedig egészen ad
absurdum gyáva. Hangsúlyozottan éles
karakterek ők, s e két szereplő modora már
előkészíti Paulino berobbanását. Hiszen a
többieket is segítő, eligazító stílus
kidolgozása, a játék alaphangjának
érzékeltetése. Benedek Miklós dolga.
Őneki kell az amúgy statikus helyzetet
felrobbantania. Szöveg szerint akár
csipkelődhetne is a minduntalan kávét
bliccelő barátján, Benedek Paulinója
azonban a helyzetből önmagából nem
következő mértékben ingerült és indulatos.
Érthetetlennek látszó, de magával ragadó
gesztikulálás, hevültség tanúi leszünk, s az
akkor még egyébként feszültségmentes,
lassabban csordogáló darab hirtelen
megtelik feszültségekkel, kisülésekkel,
melyekre lehetetlen nem figyelni.
Nevethetünk, sőt nem lehet nem
nevetnünk, de az a szándékos és jól ada-
golt aránytalanság, ez az aszimmetria, az
érthetetlen drámai lendület nem engedi
meg, hogy teljesen elengedjük magunkat.
Holott a komédia egyre elképesztőbb
méretekben indul el, s minden egyes
szereplő megjelenése a színpadon csak
fokozza annak mértékét.

A színpad hátsó felén, az ajtón hirtelen
bedugja fejét a két tanítvány. Vajdai
Vilmos és Bal József két túlkoros nebulója
megint csak a túlzások révén megteremtett
modorból felépített s még-is következetes,
pontos alakítás. Vajdai fekete hajával,
karcsú alakjával amúgy is mediterrán
jelenség, de pontosan alkalmazkodik ehhez
Bal gesztusrendszere, izgatott ficánkolása
is. (A fékevesztett, vásott kölykök akarva-
akaratlanul Fellini világát, az Amarcordot
idézik.) Ahol Pirandello szerint a diákok
még csak a nyelvüket öltögetik a
magántanárt rémülten felkereső
Perellánéra, ott Zsámbéki nekidühödött
nebulói már a szoknyája alá is
bebámulnak, vágyukat enyhén szólva nem
is leplezik. Ok ketten mint-ha Paulino
élettechnikáját, a szőnyeg alá seprést
szimbolizálnák. Ok a minduntalan előtörő
igazság megtestesítői, komikus
megjelenítői a leplezhetetlen tények-nek.
Vajdai és Bal szinte mindent meg-csinál a
színpadon, amit ennyi idő alatt meg lehet
csinálni. A gátlástalan öröm jellemzi
játékukat, s mindebben már nyoma sincsen
a főiskolásokra jellemző lámpaláznak.

A kamaszok után Perelláné állít be
kisfiával, s félve, rettegve közli a hírt: még
aznap megtér a férj. Csonka Ibolya

Benedek Miklós (Paolino) és Vajdai Vilmos f. h. (Giglio) a Pirandello-vígjátékban



remek választás volt, hiszen ezúttal is
pontos, teljes értékű alakítással volt dol-
gunk. E fiatal színésznő már sok jó sze-
repet kapott a Katona József Színház-ban,
de főszerepet még nem. Volt már lányka,
s most végre nőt játszhat. Mindennek
megfelelően változtatottstílusán is, és így
elmarad az időnként már modorossá váló
szenvelgés, a visszafogottságot jelző
durcás nyafogás. Csonka bátran és
gátlások nélkül teremti meg a rettegő,
szemérmetes asszonykát, számára ez
remek stílusgyakorlat. A terhes, hányással
küszködő, az aszexualitást erénynek értő
és hazudó szerencsétlen nő már a mű
szövege szerint is szerepet játszik. Csonka
pedig pontosan felépíti az életidegen
álszemérem modorát; azt kell eljátszania,
hogy mindezen csak ritkán, időnként
törhet át a természetesség, hiszen e nő
éppúgy hazudik, mint e darabban szinte
mindenki. Ő már-már Paulino oldalán
keresné boldogulását, míg aztán a végén a
megtérő „állat”, a természetellenes úton
felhergelt férj természetfeletti vágya
mindkettejük akarata ellenére magához
nem téríti. A szemérmetes asszony a
végén Paulinót már csak árnynak látja,
megbabonázva nézi urát. Csonka Ibolya és
Benedek Miklós remekül nyitja a második
felvonást, tökéletesen oldják meg a
kifestés jelenetét. Paulino itt a saját
elképzelései szerint készíti fel Perellánát a
férj számára. S az átváltozás jelenete
önmagában is pontosan megmutatja az
egész előadás komikumának természetét.
A jelenetben minden eltúlzott, gesztusok
és hangsúlyok, jelmezek és kellékek egy-
aránt. Paulino új, magas sarkú cipőt hoz
kedvese számára, ám az természetesen
nagy, úgyhogy a kellemkedő járás helyett
inkább csak csetlik-botlik benne a láb.
Türelmetlensége kifejezéséül a zárt ba-
kancsot késsel vagdossa le barátnője
lábáról, majd elképesztő és indokolatlan
dekoltázst harcol ki. Mindezt végrehajtván
összeomolva ülnek az asztal két végén, s
várják a nem óhajtott véget. Ekkor
Paulino átnyúl a terítéken, s neki-áll
kifesteni a szomorú hitvest. Hiszen ha a
néző felszisszen a piros festék mennyisége
láttán, akkor már csak elnémul-hat, mikor
Benedek a kés lapjával keni fel kedvese
szemhéjára a festéket. Pontosan látható
itt, hogy milyen rafinált is a Zsámbéki
által teremtett helyzet. Hiszen bármilyen
vad és fenyegető is, a néző mégsem hiszi,
hogy mindez - a színpadi valóság szerint -
igaz lenne, tehát nincsen ok az
aggodalomra. A moz-

dulat fizikai realitása ellenére sem utal a
veszélyre. Így tehát „mindössze” az irra-
cionálissá növő félelem komédiáját látjuk,
a bűnben és hazugságban röhögve
kínlódók harcának milyenségét, de nem a
veszélyt. Mindezt pontosan igazolja a
következő pillanat, mikor Benedek rúzst
kap elő zsebéből, s kifesti hölgye ajkait is,
majd, hangsúlyozandó a meg-lepetés és
meghökkenés mértékét, az üres kupakot
annak tátott szájába nyom-ja, s a fedetlen
keblekre egy-egy hatalmas mellbimbót
kanyarint. Úgy van tehát minden, ahogy
látjuk, és mégsem igaz az egész.

A megfoghatatlan játékosságnak és
halálos komolyságnak a mestere Benedek.
Hiszen amikor épp a már-már
felrobbanni készülőt, az indulataival nem
bírót látjuk, akkor is világosan utal arra,
hogy mindez csak játék. Meglehet, hogy e
színészt is eléri előbb-utóbb a vád:
mindig önmagát alakítja, amint már oly
sok igazán pregnáns, sajátos stílussal bíró
színészünkkel történt ez így. Ám már
érzékelhető az is, hogy e valóban
autonóm és domináns alkat milyen
gazdag a játéklehetőségekben, saját maga
világán belül újra és újra képes az
átváltozásra. (Milyen más például a
Menekülés Korzuhinjának egésze, holott
ott is ugyanazokkal a gesztusokkal meg-
teremtett iszonyú idegességről volt szó.)
Benedek tempója megállíthatatlannak
tűnik, végigrohanja az egész előadást, s
mégis mindvégig marad ideje és kép-
zettsége a pontosságra, a fegyelmezett-
ségre, a mívességre. Benedek bírja be-
szédtechnikával és mimikával az állandó-
an megújuló ritmust, s roppant komolyan
kell vennünk azt is, hogy szöveg-mondása
mindvégig érthető maradt. A stílusparódia
már az első felvonásban megkezdődik, az
„őszinte” férfi ekkor tesz vallomást orvos
barátjának, akit Hollósi Frigyes alakít.
Ekkor utal finoman kedvese
másállapotára, kér egyben okos segítséget.
Az alapfeszültség arra épül, hogy Benedek
képtelen az őszinteségre, és újra és újra
csak körülírja a mondani-valóját, barátja
viszont egész éjjel dolgozott, így azonnal
ágyba menne. O tehát sürgetné a
vallomást, és csak lassan ébred fel,
Benedek viszont minduntalan
felháborodik az érzéketlenség láttán.
Hollósié a nehezebb helyzet, hiszen ő
játssza a passzív felet, az álmos, fáradt
embert, aki, amikor végre megérti, hogy
miről van szó, még akkor sem röhöghet
felszabadultan.

I-la hálásnak mondhatjuk Benedek Mik-

lós szerepét, úgy még fokozottabb mér-
tékben igaz mindez Ujlaki Dénes Perella
kapitányára. Ő, az „állat”, a második fel-
vonás közepén jelenik meg a színpadon. S
mivel a vad férfi olyan egyértelmű séma,
hogy a színésznek vigyáznia kell:
személyiségével hitelesen töltse ki azt.
Ujlaki alakítására leginkább a kedély a
jellemző, a minden egyes pillanatot átható
intenzív játékélvezet. Örömmel formál-ja
meg szerepét, s így előtérbe kerülhet a
Pirandellónál oly fontos humor. Ujlaki
vigyáz arra, hogy ne váljék puszta
kabaréfigurává, s mégis ellenállhatatlanul
teremti meg a pusztítás és rombolás
feltámasztott szellemét. Ha a kapitánynak
természete szerint nem is fűlik foga a
feleségéhez, a serkentőszer akarata el-
lenére mégis működésbe hozta vágyát, s
így aztán az éjszakában nemcsak pusztán
nejére, de még az annál fáradtabb
szolgálójukra is marad ideje. Mindarra,
ami ekkor történt, csak a harmadik fel-
vonás nyitó képéből következtethetünk.
Ekkorra a lakás egy szétvert romhalmaz
képét mutatja, s ennek a mélyéről
tápászkodik fel a sajgó csípőjű, elkínzot-
tan boldog-felháborodott szolgáló. Bod-
nár Erika szerepe szerint „vénasszony”,
de ő akármint is maszkírozta magát, e
követelménynek nem tehetett eleget.
Graziája az életet pontosan ismerő és
bölcs szolgálóvá lett, undora és tudása lerí
minden mozdulatáról. Bodnár humora
remekül érvényesül, s a halk és finom
gesztusok remekül hatnak e nagyzene-kari
hangáradatban.

Az előadás vége pedig a keserű tanítás
pillanata. A leeresztett függöny előtt, az
előszínpadon hárman ülnek, középütt
Paulino, egyik oldalán a kielégült és rán-
tottát zabáló férj, a másikon az urát
cuppogva figyelő, ámulva néző, nem sej-
tett vágyaktól beteljesült nej. Paulino
pedig kapkodja a fejét, még a szemüvegét
is felveszi, hiszen nem hiszi, hogy igaz
lehet, amit lát. De a lényegen már ez sem
változtat. A leeresztett függöm
megmutatja, hogy a játéknak vége, itt már
a valóság határán járunk, és nézőből
akarva-akaratlanul részvevőkké lettünk.
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