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Egy másfajta balek

Újlaki Dénes A kalózban

Ha Aphra Behnt az első feminista drá-
maírónőnek tituláljuk is, azt igazán nem
vethetjük a szemére, hogy nem hagyja
érvényesülni a férfiakat. A kalóz című
szerelmi karneváljában is megteremti
számukra a kibontakozási lehetőséget
azzal, hogy szituációkba helyezi őket, és
típusba sorolásukkal behatárolja moz-
gásterüket. Hogy ezek után a „kiválasz-
tottak" mennyire képesek kihasználni
mindezt, hogyan tudnak az egy szóval
jellemezhető figurákból egyénített jelle-
meket formálni, azt az írónő a színpadra
állítókra bízza. Zsámbéki Gábor jó-
voltából végigkísérhettem a születési
folyamatot, megfigyelhettem, hogy a
próbák előrehaladtával miként alakul-
változik-teljesedik ki és válik nagyon
emberivé egy-egy alak.

Ned Blunté például, akiről Behn drá-
mája csak annyit árul el, hogy a balekság
mintapéldánya, aki - bármennyire is
szeretne társaihoz hasonló sikereket el-érni
a hódítás terén - végül mégis pár nélkül
marad. S közben mennyi sértést kell
lenyelnie, és mennyi kudarccal kell
szembesülnie! Nem elég, hogy a
rangbélinek vélt, kétes egzisztenciájú nő-
személy átejti, kifosztja, de barátai is ki-
nevetik, s ráadásul a női nem ellen intézett
bosszúja is balul sül el. Pechszériájának
betetőzéseképpen pedig a szabó kalodára
emlékeztető ruhát készít számára -
vigaszdíjul.

Újlaki Dénes Ned Bluntot harsány kül-
sőségekből kezdi kialakítani. Úgy csetlik-
botlik a színpadon, ahogy az a komédiák
örökös vesztesétől elvárható. Ha
sutaságának, udvarlásbeli járatlanságának
kell jelét mutatnia, tétova lépések,
feszengő testtartás, elvétett mozgás-sorok,
meg-megbicsakló lábak beszélik ki a
leleplezni kívánt érzéseket. Ha ön-
érzetében sértik meg, indulatait minden
belső fék működésbe hozatala nélkül en-
gedi szabadon.

Csak a próbák előrehaladtával, a jele-
netek szétszedésekor, újbóli összeraká-
sakor, újragondolásakor vált világossá,
hogy halkabb közelítéssel érdekesebbé
tehető a figura. A harsányság, a megemelt
beszéd helyett a visszafogott hanggal
ellenpontozott ideges könyvtépés, a ki-

düllesztett, ellenség után kutató szem-pár
biztosabb fogódzót jelent. Ez a
visszafogottság, csöndesség, már-már
lágyság segíti a színészt abban, hogy
Blunt kissé bugyuta jó szándékát ki-
karikírozhassa. Csak ilyen hangtompítók
használatával készítheti elő azokat a vá-
ratlan, vad kitöréseket, melyekkel az
igazság bajnoka egy-egy újabb vereségét
reagálja le.

E váltásokkor kísérletezhető ki, hogy
milyen erősségű és irányú legyen az át-
menet. Elegendő a puszta felháborodás,
amikor megtudja, hogy egy nő pénzért
árulhatja a szerelmet; ön-marcangoló düh
szükséges saját be-csapottságának és
kisemmizettségének konstatálásához, míg
a bosszú kitervelését követő, a női nemet
megbecstelenítő akciójának egészen az
üldözési mániáig, az őrület határáig kell
eljutnia.

De hogy hogyan alakulhat át, teljesedhet
ki egy jelenet, azt Újlaki - félre-sikerült
kalandját követően egy csatornalyukból
előmászva - a vagyonától, ruhájától és alig
kialakult férfiúi hiúságától megfosztott
Ned Blunt érzelmi-hangulati állapotának
egyre mélyebb leírásával mutatja be.
Legelőször a saját hiszékenysége miatti
önostorozással készül el. Ostobaságát
hangsúlyozó, cl-metszett, keményen
hangzó szavai, reménytelen helyzetét
felmérő tekintete, az önmagát kioktató-
megbüntető arcul-csapásai jelzik a
szemtanúk nélküli be-ismerő vallomást.

A kezdeti próbálgatásoknál még ez az
énközpontúság uralja a jelenetet, hogy
aztán a jelen nem levő barátok foglalják el
a központi szerepet. Ujlaki egyre
pontosabb hangütéssel jelzi azt a félelmet,
ami még az önsajnálatnál is fontosabb,
hiszen épp azok előtt járatja le, akikhez
„hódításával" felnőni szándékozott. A
színész helyzetét nehezíti, s a
monológépítés újabb szakaszát jelen-ti,
hogy e „tragédiát" mosolyt fakasztóan kell
átélnie, hogy aztán Ned Blunt összes
dühét a nevetőkre zúdíthassa, s ezzel zárja
le a jelenetet.

Amikor az összpróbák során egymás
mellé kerültek az addig látszólag külön
életet élő jelenetek, akkor derült ki, hogy
Újlaki átkötései, hangulatváltásai és
kontrasztokból építkező jellemrajza
milyen logikus rendszerbe foglalják Ned
Blunt kalandjait.

Két balul sikerült ágyjelenete egy-másra
rímel. Simogató kedvességgel, gyengéd
türelmetlenséggel várja vágya
beteljesülését, de szerelmi trükkök he-
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lyett csalárd trükkökkel kell szembe-
sülnie. Újlaki valóságos magánszámot
rögtönöz becsapásának illusztrálására.
Először az eltüntetett ágyban botlik el,
majd a sötétbe burkolózó szoba fala mér rá
„ütéseket", hogy ezt követően végső
csapásként egy süllyesztőszerkezet a város
csatornahálózatába taszítsa. Innen
kikászálódva gyűjti össze balekságának
bizonyítékait, s a bosszút már saját
ágyából indítva terveli ki. Hogy komoly
csatára készül, azt a színész egy abszurdba
illő erőgyakorlattal fejezi ki. Mintha már a
bosszú tervezgetése is enyhítené a kínjait,
oly kéjes gyönyörűséggel ecseteli a női
nem házába tévedő kép-viselőjének, hogy
milyen megpróbáltatások várnak rá. E
nőkínzási elképzelésbe is becsempész
néhány olyan lágyabbra hangolt
mozdulatot, amivel azt sejteti:
tulajdonképpen szívesen elállna a
bosszútól, de aztán még a puszta gondolat-
tól is felbőszülve újból tettekre sarkallja
magát. Az már egyéni pechje, hogy barátja
kedvesét sodorja elé a sors, s így a végén
még neki kell bocsánatért esdekelnie.

Hogy milyen szalmaláng haragú a dicső
angol, azt az elszabott ruha be-mutatásakor
érzékelteti a legjobban a színész. Ügyet
sem vet már a körülötte hemzsegő,
egymásra találó párokra, sokkal inkább
foglalkoztatja a saját maskarája. Elvégre
Ned Blunt - mint ahogy azt az angol úr oly
vehemensen állítja, a színész pedig a
játékával bizonyítja - nem egy a sok közül!


