
rozható lett volna az az előadás, mely-nek
létrejöttéhez egy kivétellel minden adva
volt. Annak a személye hiányzott, aki
megrendezze az egyik lehetőséget.

S egy megjegyzés Vass Gábor szín-padi
jelenlétének apropóján: Vass nem
tejfelesszájú kamasz, amiként Huszti
Péternek sem azt kell játszania. Ennyi-ben
még logikus (?) is volt Roxane szerepét
nem egy fiatal naivára osztani, hanem Moór
Mariannával eljátszatni, hiszen, mint
tudjuk, az idősödő urak általában
középkorú hölgyekért szokták elhagyni ifjú
hitvesüket, de mindegy! Ha időnként három
felnőtt szerelmi hevülete imitáltatik a
színpadon, s mindezt ráadásul lépten-
nyomon ifjonti hevület és önfeláldozások
sorozata színezi, nos, mindez még mindig
lehet groteszk komédiába hajló fanyar
tragédia, vagy épp fordítva. Ezt a
rendezőnek kell eldönteni, de el kell
döntenie, és meg kell rendeznie valamelyik
lehetőséget. Lengyel György egyszerűen
nem vett tudomást szereposztása színpadi
következményeiről.

Tímár Béla, miként Csűrős Karola is, az
előbbi Ligniére, az utóbbi Duenna
szerepében, rég volt annyira könnyen
feledhető, mint ezen az estén. Tették a
dolgukat, és nem pazaroltak egyéni öt-
leteket arra, amiből így láthatón ki-
maradtak. Nem sokat vesztettek.

Papp Jánoson viszont kifogott a sors a
jelmeztervező Mialkovszky Erzsébet
személyében. Túlstilizált kosztümjét rá-
adásul el is szabták. Ahányszor csak az
általa alakított Jaloux kapitány megjelent a
színen, azon kellett törnöm a fejem, hogy
mit is idéz jobban a jelmeze: egy

ponyvaregény kalózkapitányát,
vagy inkább egy Solohov-paródia duhaj
kozákját. Fegyelmét dicséri, hogy a
kosztümjéből következő kabaré színeivel
nem gazdagítja az előadást, hol-ott az attól
sem lett volna rosszabb. Esetleg
szórakoztatóbb.

Molnár Gál Péter írt ha jól emlék-szem,
az Élet és Irodalom hasábjain -a
Telepódium műsarain (sic!) át a tele-vízióba
is be-betörő hakni színészpusztító
hatásairól. Az előadás Roxane-ja, Moór
Marianna igazának valószínűsítője. Moór
gyakorlott színésznő, aki elfogadható
színészvezetés mellett, jó elő-adásokon is
képes ki-kitűnni. Ráadásul az utóbbi.
időkben talán senki nála pontosabban meg
nem jelenítette azt a típust, amelyiket
(„hivatalosan") utoljára Paral Vihar a
lombikbanjában alakított. A születésnapra-
névnapra-karácsonyra

kapott Givenchytól illatozó okos asszonyt.
A panelok között landolt hús-vér angyalt,
aki még ellenfelül is okosabb férjet
érdemelne, mint amilyen az övé, de ahhoz
is elég okos, hogy tudja, sem okosabb,
sem jobb nincs. „A férfi ilyen." Igy
önmagán is, a világon is csak mosolyog,
kacag; összenevet mindenkivel, akivel
csak lehet. Legtöbbször a közönséggel. És
ez bármennyire is vonzó, Körmendi jános
ripacskodásait idéző módszer, még
igényesebb kabarékban is tilos. A
Telepódiumban vagy az ahhoz méltó
Családi körben olykor talán el-megy, de
itt? A Madách színpadán?! Holott
korántsem véletlen, hogy éppen ezen a
színpadon helyettesíti egy-egy pillanatra -
a színészi figyelem lanyhultakor - az
instrukciót a rutin, a megszokott
felidézése.

Hosszú évek színészi fegyelmezetlen-
ségei (hogy a jó néhány előadást megha-
tározó s a közérthetőség ürügyén el-adott
céltalan szórakoztatásról most ne is essék
szó) meghozták gyümölcsüket: a
törzsközönséget, aki annyira „imád-ja"

kedvenceit, hogy már puszta színre-
léptüket is nyíltszíni tapssal honorálja. Ha
mondanak is valamit, pláne hosszabbat,
azt is. S mi minden más „jópofát" tud még
ezen felül is egy színész! Egyre döndül és
döng a taps, melyben sok mindent lehet.
Egyet nehezen: előadást tartani. Ha valaki
mégis szeretne, akkor talán azzal lehetne
kezdeni, hogy a szövegével nem kellene
kivárnia az utolsó tenyér összecsattanását
is ...

Ezzel együtt mind a most a repertoárba
felvett darab, mind pedig villanásaikkal a
színészek, messzemenően alkalmasnak
látszottak mindazoknak a lehetőségeknek
a megvalósítására, amelyek 1986-ban
Pesten és kőszínházban egyáltalán
elképzelhetők. Egyetlen dolog hiányzott
igazán. A rendezői értelem, mely
kiválasztotta volna a fel-fel-csillanó
lehetőSégek közül azt, amelyik így és ezen
az úton valósulhatott volna meg. Ennek
hiányában zűrzavar és rendetlenség
uralkodott a színpadon. A káoszból
mindenki tetszése szerint választhatta ki
azt, ami épp neki tetszett

Edmond Rostand: Cyrano de Bergerac (Madách
Színház)

Fordította: Ábrányi Emil. Zeneszerző: No-
vák János. Díszlet: Fehér Miklós. Jelmez:
Mialkovszky Erzsébet. Rendező: Lengyel
György.

Szereplők: Huszti Péter, Moór Marianna,
Vass Gábor, Gáti Oszkár, Horesnyi László,
Juhász Jácint, Papp János, Tímár Béla,
Csűrös Karola.

BUDAI KATALIN

Tegnapi újságok

Három vígjáték
a Józsefvárosi Színházban

A Józsefvárosi Színház a 85 86-os évadban
- ebben a formációban immár a
harmadikban - hű maradt egykori
létrejöttének alapelvéhez, azaz a széles
spektrumú, nívós szórakoztatáshoz. És
ahhoz is, hogy ezt csak váltakozó kitar-
tással és sikerrel művelte az első félév-
ben. (Csáki Judit már foglalkozott ezzel a
jelenséggel, a SZÍNHÁZ 19859-es
számában.)

Az igen korrekt és szép A kertész ku-
tyája-előadás és Kolozsvári Papp László
Hazánk fiai című ősbemutatója után,
melyeknek mind szakmai, mind közön-
ségvisszhangja pozitív volt, a józsefvárosi
játszóhely felnőttrepertoárja - szokás
szerint - kibővült, olyan művekkel, me-
lyekkel az utazó társulat indult tájolni. Van
tehát mód lemérni, nagyobb városok és
községek számára mi jelenti majd egy
ideig a színházi élményt. Pirosbetűssé
teszi-e a kultúrházban látott elő-adás a
napot, vagy pedig keserű legyintéssel kell
lezárni: „ide csak ilyet hoz-nak"?

Semmi kétség nem maradhat afelől, hogy
a színház tisztában van óriási fe-
lelősségével, ezért is próbálgatja műsor-
politikáját meg-megújítani. Az is érthető,
hogy a könnyebb ellenállás irányába
mozog: az a néző, akit megnevettetnek
első néhány színházlátogatásán, talán
elfogadja, ha olykor-olykor mással is
megkínálják.

Mindezeket, a szereposztási nehézsé-
geket s a munkakörülmények mostohaságát
tudva is értetlenül állok azonban a Pesten
és vidéken egyaránt játszott három
produkció közül kettő előtt: Gyárfás
Miklós Egérút és Szakonyi Károly
Hongkongi paróka című vígjátékai ezek.
Teljes diadal viszont s értő felfedezés a
Róza néni, Lengyel Menyhért darabja a
tízes évekből.

Az 1965-ben bemutatott Gyárfás- s az
1973-ban színre került Szakonyi-vígjáték
szomorúan igazolja, amit Somerset
Maugham, a kiváló darabgyáros mondott:
az aktualizáló komédia frissesége olyan,
mint a tegnapi újságé. Igaz, néha nagyon
tanulságos a régebbi újságok forgatása, sőt
olykor kifejezetten veszé-



lyes, ha az emberek túl jól emlékeznek
rájuk. E két esetben azonban nincs szó fel
nem robbant régi aknákról. A két komédia
a maga idején bátornak számított, nagy
siker volt, mindenütt játszották őket,
külföldre is eljutottak. Mostanra azonban
megkoptak, a bennük felvetett, szatirizált,
kipellengérezett magatartás- és
gondolkodásformák elavultak, az
odamondogatás bizsergető izgalma
elszállt. Egészen más, sokkal mélyebb,
sokkal áttételesebben artikulálható
értékválságok, orientációs zavarok
szaggatják a mai magyar társadalmat: s
ezek felmutatását színpadon még nemigen
kísérelték meg.

Miért kell hát emberek sokaságának azt
nézniük, ráadásul zömében ott, ahol kissé
lassabban forog amúgy is az idő kereke, a
jó változtatások is nehézkesebben érnek
el, hogy nálunk a legnagyobb baj a
parvenüség, a munkáskáder igazgatók
hatalmi tébolya s a minisztériumi
illetékesek merev dogmatizmusa. Tudni
való: az ilyen vezetők legtöbbje
nyugdíjban van már, s mohó
szociológusok faggatják őket. Nyaraló-ja,
nyugati kocsija középkáder értelmi-
ségieken és régi nyugdíjasokon kívül
nagyon sokaknak lehet, s egy frankfurti

kiutazásért hazudni, meghasonlani, csal-
ni: egyszerűen nevetséges. Mindezeket
főleg a Hongkongi paróka tartalmának
alapján mondtuk el, hiszen ebben még a
cím is csak történelmi értékű, s a darabba
írt mondattal kell megmagyaráz-ni, hogy a
mai tizenévesek is értsék, miről van szó.
(Ez igen fontos, hiszen a Józsefvárosi
Színház közönségének jelentős része
ebből a korcsoportból verbuválódik,
feltehetően a közönségszervezői
közreműködés okán.)

A hongkongi paróka ugyanis a hetvenes
évek elején a lehetőségek plafonját jelentő
szimbólum: a nyugati utak zsákmánya.
Nem is lelni hirtelen mostani
megfelelőjét: egy képmagnó vagy egy
személyi számítógép azért nincs vele egy
súlycsoportban. Talán a walkman (a
fülhallgatós zsebmagnó) lehetne ilyen
szezonális, apróbb divatcikk, melynek
most még van itt némi ázsiója.

A darabban Cardin-ruha helyettesíti a
parókát. Nem rossz, de akkor mindent
ehhez kellett volna igazítani: a lakás-
vagy hivatalbelsőtől kezdve a fő-hős
mentalitásáig. A Sas Bénik inkom-
petenciájába itt már meg lehet bukni
Felkészültebb, simább modorú és jól
fésültebb szakemberek vették át a tere-

pet, akik apjuk kitüntetése helyett inkább
tudományos diákköri dolgozataikkal
dicsekednek. (De hát ez sem mindig így
van, s végül is ez sem Kánaán, no de
színikritikát írunk.) A darab korabeli
szenzációja, a „kinn is, benn is" játszó,
narrátorkodva díszletet mozgató két
munkás szövege képtelen a Cardinruha
naprakészségére. Halvány „géemkázás"
van, de egyszerűen már nem tudják
súlyban, morálban a Sas Béniket
kiröppentő s vele ellentétbe kerülő osztály
etikai erejét érzékeltetni.

Az előadás még mindig megáll, bár a
közönség már sokkal kevésbé hálás,
ritkábban nevet. De hogy még nevet
egyáltalán, az a mély „bevésődés", más-
részt Szakonyi dramaturgiai-színműírói
rutinja miatt van. Jó a szereplők alap-
tónusa, s a komédiai háromszög is min-.

dig, mindenűtt eladható. A rendező,
Meczner János jó tempóérzékkel, fel-
pörgetve rendezte meg a darabot. Nem
döntött viszont, s nem is dönthetett a csak
hézagosan módosított szöveg ellenében a
kiáltó anakronizmusok sorsáról. Tóth
Titusz Sas Béni szerepében nem „béna
sas", hanem szánalmas, esetlő-botló, ócska
kis karrierista, akit inkább szánunk, de
igazából nem haragszunk rá.
Temperamentumos a két vetélkedő
asszony, Mihók Éva és Illyés Mária. A két
munkás rezonőri szerepében csak
zavarodottan téblábol Szakál Zoltán és
Holl János. Még így is képesek néha
őszinte, tiszta pillanatokat teremteni.

Remek karakterfigura, visszafelé is
érvényes jellemrajz viszont a „nagy főnök"
szerepében Valkay Pál, és nőmozgalmi
hitveséről kacagtató portrét ad Kóti Kati.

Érdekes módon a majd tíz évvel idősebb
darabon fogott kevésbé az idő vas-foga.
Gyárfás Miklós Egérútja - talán mert a
maga idejében sem volt fogcsikorgató
szándékú nagy tetemrehívás - nézhetőbb,
kellemesen avíttas ízekkel szórakoztató. A
minap egy interjúban Gyárfás
visszautasította ezt a darabját, utálja,
gyűlöli, nem bírja látni. Már ez is
elgondolkodtathatta volna a színház
vezetőségét, mikor műsorra tűzte, elő-
zetesen nyilván beszéltek az íróval. Ami
1965-ben a darab újdonságát jelentette: az,
hogy a „nagy ember" gépkocsivezetője, aki
adorálja Bodonyi elvtársat, és otthon is
csak a szocialista erkölcs őre-ként
viselkedik, hogyan kap néhány fricskát
Bodonyi elvtársastul és szocialista
erkölcsöstül együtt. Nos, mára en-

Gyárfás Miklós: Egérút (Józsefvárosi Színház). Gyürki István és Dózsa Erzsébet



nek - a nemes és alázatos gépkocsivezető
figurája irrealitásának okán -se aktualitása,
se humora nincs, van azonban a darabnak
kedves, finom, nézhető vonulata is:
szerelem, az élemedett kor tavasza, azaz a
derék gépkocsi-vezető belehabarodása egy
fruskába, és ezáltal emberibbé válása. Nagy
kár, hogy ez az előadás sem vállalja fel a
saját korát, s azt sem engedi, hogy a
hatvanas évek kifigurázásának módját
figurázza ki. A fakó és semmitmondó
díszlet óvatosan kerüli, hogy bármire is
utaljon, a ruhák viszont egyértelműen
mostaniak. A szereplők életkorának pedig -
ha nyolcvanas éveket mutat a darab - jóval
előrehaladottabbnak kel-lene lennie. S ha
szombathelyi is egy leányzó, ez még nem
indokolja, hogy harminc év előtti
fényképezőgép lógjon a nyakában. Azt is
igen nehéz elképzelni, hogy egy intelligens,
olvasott, érdeklődő teremtés, főiskolai
hallgató hogy nem gondolt korábban már
arra, hogy országa fővárosát felkeresse. A
szöveg, a szituációk és a környezet szelíd
anarchiáját a vidám, természetes, kedvvel.
végzett színészi munka időn-ként képes
feledtetni.

Egyértelműen dicsérhető Gyürki István
Orbók szerepében. Érezhető, hogy iti
igazi, formátumos színész van a szín-
padon, oda kell rá figyelni. Életformát,
gondolkodásmódot tud a legapróbb hét-
köznapi helyzetekbe átültetni, ugyanakkor
egészen finoman jelzi a távolságot a mára
már nem létezővé vált figurától. Egy ilyen
ember feleségét kissé tenyeres-
talpasabbnak s kevésbé neurotikusnak
vélhetnénk, Dózsa Erzsébet alakításában
Orbókné modernebb jelenség, mint azt
férje dogmatikus elvei alapján elvárhatnók.
Kedvesen fontoskodó (és kitűnő
beszédtechnikájú!) Réti Szilvia, a
változásokat hozó „szocialista tündér".

A viharos múltú, sokat tapasztalt
szomszéd hölgy szerepében kedvesen és
mértéktartóan komédiázik Szlonka Mária.
A fentebb már bőségesen felsorolt gátló
tényezők miatt viszont képtelen hitelesen
megszólalni „mai fiatalként" Kőhalmi
Attila és Bökönyi Laura.

Beke Sándor rendezése különösebb
invenciózusságról nem árulkodott, hagyta,
hogy mindenki boldoguljon a maga
eszköztárával. Itt .Pesten - mivel ezeket a
művészeket, sajnos, ritkán láthatjuk - ők
így is újdonságot jelentenek. Anak-
ronizmus ide, szerzői fanyalgás oda, az
Egérút még mindig nézhető darab, ki-

hagyhatatlan állomása a magyar közelmúlt
színpadtörténetének A szöveg és a
környezetrajz precízebb egymásrahan-
golásával mai sikere sem lett volna
méltatlan a múltjához.

Bár a Józsefvárosi közönsége híresen
hálás és lelkendező, decibelekben mér-
hető a különbség a fenti két felemás
repríz és a feledésből kimentett Róza néni

fogadtatása között. Pedig a Róza néni

semmi különös: egy jól megcsinált,
kedves kis darab, de olyan termékeny
talajról nőtt ki, mely Szép Ernő, Szo-
mory Dezső, Füst Milán, a magyar kabaré
és a hírlapi briliáns tárcák humuszával
volt kezelve. Csak egy anekdotányi
cselekményt akar elmondani, de azt el is
mondja elegánsan, egy felesleges szó
nélkül, s ráadásul úgy, hogy ott van benne
a szegényszagú Józsefvárosból csak
színészné vagy kitartott nő útjára lépni
képes lány szomorúsága, a dandyk
léhasága, az újgazdagok parvenüsége és
valami édes, fájdalmas, megbocsátó
szeretete mindennek. A

megesett leány felkínálása, majd féltékeny
visszavétele megtetézőződik a csecsemő
létezésével. S a valódi szerelem útjából
ezt a kis akadályt ki más, mint a
Józsefváros bérkaszárnyáiból már vad
vidéknek tűnő Rákosszentmihályról ér-
kező dajka, Róza néni háríthatja el, a
gazdag kérő gyermekének tüntetve fel a
leányzó gyermekét. Hisz ez a Mál i né-ni!
Majdnem.: csak nem annyira diabolikusan
körmönfont, és nyelvileg sem annyira
„megcsinált", mint az.

Konter László ízléses rendezése nagyon
helyesen kissé abszurd árnyalatokat
kevert a játékba. Ezt szinte valamennyi
szereplő kiválóan érzékeltette, de úgy,
hogy az érzelmeknek is hagytak teret. A
mártírkodó özvegy édesanya Lestyán
Katalin alakításában villantott fel
legtöbbet ebből.

Elgondolkoztató, miért lehet
hitelesebben „régi fiatalt" játszani, mint
mait: a darab már. két törvénytelen
gyermek apa- illetve anyaságán túllevő
szerelmes-párja képes elhitetni, hogy van
igazi sze-

Incze Ildikó és Garay Róbert Lengyel Menyhért: Róza néni című) vígjátékában (Józsefvárosi Színház)

Szakonyi Károly: Hongkongi paróka (Józsefvárosi Színház). Holl János és Szakál Zoltán
(Keleti Éva felvételei)



arcok és maszkok
relem ebben a fülledt erkölcsű világban is.
Ezt Incze Ildikó tiszta, őszinte szép
leányalakjának és Garay Róbert rend-kívül
gondosan kimunkált, üdítőn pontos és
teljes jellemrajzot adó szerepformálásának
köszönhetjük. Szorongás, ön-érzet,
félelem, ragaszkodás időnként megrendítő
keverékét villantja fel.

Abszolút főszerep, és talán Lengyel
Menyhért képzeletében is így jelent meg
Róza néni, Sándor Jolán megformálásá-
ban. Ez a Róza néni valóságos és remek
ember; ugyanakkor egy percig sem marad
adósunk a figura komikus árny-oldalainak
megmutatásával sem: mohó, kíváncsi,
hazudozó. Szeretne naccságáskodni,
urizálni egy kicsit, de hát ő eddig csak a
dajkaságba adott gyerekek és a
baromfiudvar adta teendők szűk körében
csillogtathatta nagy kombinátorságát.
Igazi működési terepe lett a szerető szívek
összeboronálása s a zord atya
meglágyítása a jól alkalmaz-ható
„rákosszentmihályi" módszerekkel.

Sándor Jolán remekel. Nincs egy ha-zug,
kikacsintó, hatásvadász gesztusa,
egyszerűen tudja, meddig nyomulhat előre
szeretnivaló személyiségével Róza néni
figurájában. Színpadi jelenségként is
üdítően friss, annyi ismerős manír után
szemgyönyörködtető valakit másképp, más
eszközökkel játszani látni. Ez a
megállapítás egyébként több, az utazó
társulatban játszó művészre is vonatkozik.
Az ő erőtartalékaikban, mozgósítható
képességeikben gondolkodva lehet
tartalmas műsorpolitikát kiépíteni.

Szakonyi Károly: Hongkongi paróka (József-
városi Színház)

Rendező: Meczner János. A rendező mun-
katársa: Müller Mária. Díszlet: Székely
László m. v. Jelmez: Rimanóczy Yvonne.

Szereplők: Tóth Titusz, Mihók Éva, Illyés
Mária, Szakál Zoltán, Holl János, Dávid
Sándor, Valkay Pál, Kóti Kati, Horváth
Ferenc, Déry Mária, Tóth Kinga, Ka-
rácsonyi Violetta.

Gyárfás Miklós: Egérút
Rendező: Beke Sándor. Díszlet-jelmez:

Benedek Mária. Segédrendező: Csikós Ilona.
Szereplők: Gyürki István, Dózsa Erzsébet,

Kőhalmi Attila, Réti Szilvia, Szlonka
Mária, Bökönyi Laura.

Lengyel Menyhért: Róza néni
Rendező: Konter László. A rendező munka-

társa: Farkas Mária. Díszlet: Menczel Ró-
bert. Jelmez: Borsi Zsuzsa m. v.

Szereplők: Lestyán Katalin, Incze Ildikó,
Faragó József, Garay Róbert, Komlós Ró-
bert, Sándor Jolán, Poór Mária, Molnár
Miklós, Lázár Sándor, Mátyus Emmi, Zala-
vári Béla.

CSERJE ZSUZSA

Fojtott indulatok

Szoljonij: Balkay Géza

Enyhén félrehajtott fejjel ül, mereven,
zárkózottan és idegenül. Mint a kisvá-
rosban állomásozó katonatisztek egyike,
mindennapos vendég a Prozorov-házban.
Feszült tartása már kezdetben különös
jellemet mutat. Bármily szerényen húzódik
is hátra, észrevesszük. Furcsa ember lehet,
bizonyára gátlásos, hisz nem tud mit
kezdeni magával, a testével, a végtagjaival.
Zavartan szorongatja egyik kezével a
másikat. Úgy tűnik, kívülállónak érzi
magát ebben a társaságban. S egyre
többször észleljük, milyen gyakran
tapogatja a kezét. Még a körmeit is
megszámolja, nézegeti, ami-kor
magányosan a szoba távollévő sarkában
húzódik meg. Mitől ilyen zavart, mitől
különc ez az ember? A furcsa feszültség
percre sem enged ki.

Lenyalt haj, kis bajusz, hamuszürke arc,
szűkülő szemek. Ez az ember mohón
vágyik arra, hogy észrevegyék, hogy rá
figyeljenek. S talán arra is, hogy fontos
lehessen valakinek. Ám még nem tudjuk,
milyen érzelmeket rejt ez a félszegen
félretartott fej, miért ezek a keserűen
rosszindulatú pillantások, mellyel a
Prozorov család életét figyeli. S egyszer
csak azt látjuk - ami-kor senki sem figyel
rá -, hogy elő-vesz valami dobozkát,
valami tartót vagy a jó ég tudja mit, amiben
valami szer lehet izzadság ellen. És bekeni
vele izzadó tenyerét. (Ez a Csehov
instrukciójában szereplő illatszeres tar-tó
itt módosult funkciót nyer.)

„Rémes, szörnyű ember" - mondják róla,
hiszen ahányszor megszólal, mindig valami
undokságot mond, valami sértőt. Balkay
Szoljonija érezteti: éppen csak megtűrik itt,
mint Tuzenhach báró barátját, jelenlétét
megszokták, el-viselik. Érthető ez, mitől is
szeretnék, Balkaynak a szótlansága is
nagyképű, félreállásával is irritálja a
többieket. Tüsténkedik, segíteni akar
Olgának egy virágcserép elhelyezésében,
de mozdulataiban annyi fölösleges,
túlbuzgó alázat van, hogy szinte zavaró.
Minden visszájára fordul. Állandóan érzi a
felé áradó ellenszenvet, s ez gátlásainak

mindig megújuló forrása. Ha megszólal,
szinte mindig botránkozást kelt. Igy aztán
már nem is igen próbálja meg-szerettetni
magát, hanem inkább meg-botránkoztató
rosszindulatával, keserű megjegyzéseivel
hívja fel magára a figyelmet.

Féltékenyen figyeli a többieket. Ver-
sinyin megérkezése újabb kudarcok forrása
számára. Mindenki a jövevényre figyel.
Lesi az alkalmat, mikor mutatják be, vagy
ő mikor mutatkozhat be. Ám a pillanatot
elvéti, lekési, beleszól-nak mozdulatába.
Ekkor idegesen hátrál, letép egy levelet a
mögötte lévő páfrányból, és azt gyűrögeti
ingerülten. Nem bír nyugodtan meglenni.
Két lábán előre-hátra himbál. Figyel. A
Versinyinnel való kapcsolat lehetet-lensége
újabb kudarcélmény, mit tehet hát?
Láthatjuk: mélységesen irritálja, hogy az
ütegparancsnok szavain milyen figyelmes
áhítattal csügg a három nő-. vér.

„Csip-csip-csip" - vijjogja gúnyosan báró
barátja megszólalására is. Es szája
sarkában ott a már ismert lekezelő fintor. S
egyszer csak észrevesszük, milyen különös
érdeklődéssel nézi Irinát. S ahogy
tekintetével csügg a lányon, még a
homloka is verejtékezni kezd. S már értjük,
mik ezek a rettenetes „csipcsip"-ek, mi ez a
báró felé irányuló gúnyözön. Zavarba
akarja hozni, le akarja járatni a jámbor fiút,
hiszen ugyanazt a lányt szeretik. Mikor
Lermontovtól citál sokatmondón és rej-
télyesen, a teátrális idézetben már ben-ne
rejlik valami fenyegetés.

Balkay Szoljonija már a dráma kez-
detekor telve van keserűséggel, s ahogy a
lassan csordogáló események követik
egymást, keserűsége csak növekszik. Most
már kötekedik. „Miből készítették ezt a
pompás likőrt?" - kérdi Versinyin.
„Svábbogárból" - szólal meg Szoljonij
olyan dermesztő hangon, hogy sikerült újra
megbotránkozást keltenie, s ez láthatóan
kaján elégtétellel tölti el.

A teázgatásnál annyi kockacukrot vesz
magához titokban, hogy a többiek ne
találjanak, ha keresik. Azután Irina
megjegyzi: „Szoljonij megette." Ám mi
látjuk, kiköp egy darabot, és suttyomban a
virágtartóba dobja. A szájában tartotta
mostanáig. Undorító!

„Miért ül maga mindig egyedül?" - kérdi
a báró, s ő a „csakazértis" dacával fordítja
meg a széket, s már háttal van a
kérdezőnek. És hallgat. Majd ritka

pillanat következik. Szoljonij


