
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
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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



őszinte. Vallomása, amelyben gátlásairól
beszél, visszamenőleg hitelesíti egész
addigi viselkedését. Úgy tud vitatkozni
jelentéktelen dolgokról, mintha élet-halál
kérdéseiről lenne szó. A felesleges energiák
levezetésének nyílt tere ez, olyan embernek
való, aki már csak véres ütközetben tudná
kiélni és kiölni magából. fájó és rettenetes
indulatait. A társaság nemsokára
szétszéled, elmarad a kellemesnek
ígérkező, szórakoztató este. Szoljonij-
Balkay kissé megkésve jön elő a szobából,
ahová iménti sértettségében távozott. És
egyedül talál-ja Irinát. Egész testében
remeg, érzi, el-jött az ő ideje. Itt a
visszahozhatatlan lehetőség, most vallani
fog a lánynak. Egész testében reszket az
izgalomtól, odatámolyog a zongorához, és
szíverősítőnek felhajt egy csésze teát.
Majdnem rosszul van. A mozdulat, ahogy
odaugrik a lányhoz, szinte groteszk.
Nyakába csókol, majd lihegve omlik a lány
lábai elé, de heves szerelmi vallomása
inkább ijesztő, mint vonzó. Elönti a forró
vágy, amelyet oly sokáig magába fojtott, és
öleli, csókolja Irinát, aki menekülni próbál.
De Szoljonij nem eresz-ti, úgy fogja át a.
lábát, mint egy kapocs, egy szoros bilincs.
Ez a heves érzelemhullám a lány számára
taszító, már-már undort keltő. A színész a
szélsőséges érzelmeket majdnem az
aberráltságig fokozza, úgy, hogy szinte
mélyen megsajnáljuk. A végletes szerelmi
vallomás széles vigyorrá válik, amikor
váratlanul bejön Natasa. Rögtöni
védekezés ez a rajtakapás ellen, de
leginkább saját kitárulkozásának
visszavonása.

Balkay szinte emberfeletti Indulatokat
képes előbányászni Szoljonijból, az
elfojtott érzelmek rettenetes tüzét, amely
nem éget, de öl. Az a szenvedély ez, amely
végűl csak a gyilkosságban nyerheti el
kielégülését. „Nem tűrök el vetélytársat" -
sistergi, és
végzet szele csapja. meg a nézőt.

A többi már a színfalak mögött ját-
szódik le. Amikor utoljára látjuk, ke-
ménynek és katonásnak, elszántnak és
kegyetlennek, már tudjuk, a tragédia
bekövetkezik. S valóban, a lermontovi
párbajhős megöli ellenfelét, a bárót. Csak
az ölés adhatott megnyugvást ennek az
embernek. Egy önsorsrontó élet másokat
is tragédiába sodró indulatai nyernek itt
kielégülést, ha nem is boldogságban, de
legalább a vetélytárs megsemmisítésében.

Szoljonij még sohasem volt ilyen

rettenetes, mégis emberi. Csehov szülötte
most Balkay Géza megformálásában válik
véresen igazzá.

Kuligin: Vajda László

„Boldog vagyok, boldog vagyok" - talán ez
lehetne a kulcsmondata Vajda Lász ló
alakításának. Hányféleképpen is
tudja elmondani ezt az egyetlen mondatot?
Ezt az egyszerűnek látszó érzelmi közlést!
Eleinte a Kosztolányi nevezte „szegény,
klasszikus szarvasmarha." önelégült valódi
boldogságával, majd a felkavart lelkű
gyanakvó álboldogságával, majd úgy, hogy
önmaga ellentétét jelenti, és feneketlen
boldogtalanság árad belőle, végül a sebzett
önérzet visszanyert nyugalmával.

Kuligin, Mása férje egy jól öltözött,
vidéki kispolgár benyomását kelti, ami-
kor megjelenik. Pofaszakáll, bajusz.
kefefrizura. Csokornyakkendőjével,
aranyláncon függő zsebórájával a joviális
gimnáziumi tanár, a szabályos és elégedett
ember mintapéldánya. Ez a Ku-

ligin minden lehetne inkább, mintsem a
szertelen, érzékeny, szép es fiatal Mása
valódi társa. Igaz, jóságos, mégis ez a
jóság .őrölte fel az évek óta vele élő
asszony idegeit. Mert Kuligin a női lélek
iránt nemigen fogékony. Az asszony
érezhet bármit, ő boldog és elégedett.
Érkezésekor ennek rögtön tanú-jelét a d j a .
L e ü l , vagy inkább kényelembe helyezi
magát, felteszi a lábát a kanapéra, rágyújt
egy jó szivarra, és huncut csillogással
szemében egy puszit ad Másának. De nem
elégszik meg az üdvözlésnek ezzel a.
természetes formájával. Könnyed, mégis
émelyítő mozdulattal húzza a könyvébe
mélyedő Mása fülcimpáját. A mozdulat
inkább gusztustalan, mint érzéki. S szinte
fizikailag érezzük, mennyire taszíthatja ez
a mozdulat az ifjú feleséget. Vajda-Kuligin
arcáról pillanatra sem hervad le az
elégedett tulajdonosi vigyor. Lényéből
árad az egzisztenciális biztonság, a
pozíció, a kiharcolt kispolgári jólét
nyugalma. Mindenkit kedvel ez a Ku-

Balkay Géza mint Szoljonij (Bán Jánossal)



ligin. Különösen Mása testvéreit. Jól érzi
magát a Prozorov-házban. Meg van
elégedve mindennel, főleg saját magával.
El van telve azzal a könyvecskével is,
amelyet immár másodszor ajándékoz
Irinának, sugárzó büszkeséggel. S mikor
ez kiderül, még csak nem is szégyelli
magát. Feltalálja magát, és hervadhatatlan
mosolyával máris Versinyinnek
ajándékozza a könyvet.

Amikor Mása egy költői részletet
idézget, s azt mondja: „Reggel óta va-
lósággal gyötör ez a vers" - Kuligin-Vajda
szemében először csillan meg a
gyanakvás. Zavart bizonytalanságot
sejtető tartása érezteti : talán nem olyan
hiszékeny és naiv ez a nagydarab ember.
Mintha tudná: Mását ezek a romantikus
olvasmányok eltávolítják tőle. Azután
sokáig nem látjuk. Amikor a második
felvonásban megjelenik, a tár-saság már
szétszéledt, Natasa akaratára.
Versinyinnel érkezik, és a feleségét ke-
resi. Vajda tétovasága érezteti: Kuli-gin
megneszelt valamit abból a kapcsolatból,
amely felesége és Versinyin között
szövődik. Nem is figyel igazán senkire.
Olga fejfájásról panaszkodik, és fáradtan
ráteszi kezét a mellette ülő Kuligin lábára.
Mintha az ő férje len-ne. Ám a már
gyanakvó férfi oda sem figyelve
megpaskolja Olga kezét és el-tolja.
Egyetlen dolog érdekli csupán: hol van
Mása? Érzi, mostantól állandóan mellette
kellene lennie, őriznie kellene, nehogy
történjen valami.

A harmadik felvonásban izgatottan
érkezik, és nemcsak a szövegből: „Hol

van Mása?", hanem Vajda Kuliginjának
vibráló tekintetéből is érezzük: nem a
várost pusztító tűzvész izgatja, sokkal
inkább mardosó féltékenysége. Erre utal a
furcsa hangon odavetett mondat is
Olgának: „Ha nem lenne Mása, akkor
téged vettelek volna el." - Hang-súlya,
mozdulatai sejtetni tudják, hogy Olga
bizonyára jobb feleség lett volna, nem
csalná meg, még lélekben sem. El-bújik a
sarokban, amikor a részeg doktor megjön.
A szekrény mögül előbújva már
leplezetlen gyűlölettel nézi Versinyint,
majd felökleli a szemével. Mindent lát, és
mindent tud, mégis úgy be-szél, mintha mi
sem történt volna. Szavai megint a
boldogságról szólnak, de tekintete már
elárulja nagy belső vívódását. Mereven áll
az ajtóban és vár. Másáját várja. Különös,
előrehajló tartásában indulati fojtottság.
Mint egy kitörni készülő vad.
Legszívesebben nekirohanna
Versinyinnek, de nem tehet semmit. Mása
megérkezik, tudomást sem véve férjéről,
leveti magát egy hintaszékbe, és behunyt
szemmel hintázza, andalítja magát. Egész
lelkét szerelme foglalja el. A Versinyin és
az asszony között vibráló áramkör érez-
hetőn ott remeg a levegőben, és ezt el kell
viselnie a férjnek. Hiába őrködött Mása
felett, nem tudta megtartani. Feszesen
melléül, át szeretné fogni a vállát, ám ez
most lehetetlen. A mozdulat megdermed,
és csak Mása háta mögött a kezét teszi fel
valahová, valami lehetetlen helyre. Egy
vadállat zord tekintetével ül, teljesen
kifacsart

testtel. Mintha keresztre feszítenék. Ez a
mozdulat groteszk tragikumot áraszt.
Kivárja, amíg ellenfele, Versinyin távozik,
veszi a kabátját ő is, de szeretné, ha Mása
vele menne. Ám az asszony le-fekszik az
ágyra, maradni akar. Nehezen nyugszik
bele, hogy itt kell hagynia, s megint
bizonygatja (kinek is?), hogy Mása milyen
nagyszerű asszony, s hogy ő mennyire
szereti. „Boldog vagyok" - mondja újra
keményen, ridegen, szinte gúnyosan. Ez az
ember még boldogtalanságában is ezt
hajtogatja, Mása elhúzódik tőle, Kuligin-
Vajda erőszakosan rátérdel az ágyra, és va-
dul maga felé fordítja, szinte rángatja a
vonakodó asszony testét, s bár az vi-
szolyogva húzódik el tőle, ő rámászik, mint
egy szatír, megcsókolja, szinte magáévá
teszi. ő itt a férj, joga van mindehhez. Volt
és leendő, erőszakos szeretkezések
rettenete érződik ebből a villanásnyi
jelenetből.

Hamarosan újra visszatér, belép, mint
kényúr, és újra keresi nőjét, aki közben
eltávozott. Vészterhes a hang, a
féltékenység kínja még nem hagyta el.
Majd másodszor is megjelenik, riadt és
űzött, nem tud megnyugodni.

A negyedik felvonásban mintha
kicserélték volna. Bajuszát leborotváltatta,
csupasz arccal, ragyogva jelenik meg,
karba tett kézzel, régi, önelégült moso-
lyával. Már tudja, a katonák elutaznak, s a
felbomlott világrend nemsokára helyreáll.
Újra felszabadult, széles vigyorával és
kisszerű adomákkal traktál-ja környezetét.
Elégedett. Leterpeszkedik egy padra,
ceruzát hegyez. Hosszan elszöszmötöl a
ceruza hegyével, nem érdekli semmi és
senki, csak még meg-ússza a búcsúzást,
aztán újra ő az úr. Ám Mása és Versinyin
búcsúja túl tragikusra sikeredett, nem
gondolta, hogy látnia kell asszonyát, amint
egy másik férfiért zokog. S bár még
munkál ben-ne a gyűlölet, láttatja, hogy
szereti az asszonyt, s ezért akar újra
jóságos és kegyes lenni. Lehengerlő
elnézéssel vigasztalja Mását, felvesz egy
álarcot, meg akarja nevettetni. Már
nyeregben van. Tudja, hogy nemsokára
minden helyreáll, s ő újra boldog lesz.
Előre élvezi a jövőt, s újra bizonygatja:
„Boldog vagyok." S talán hisz is ebben, mi
azonban egyre kevésbé.

Vajda Kuliginja lelke mélyén ugyan-úgy
az igazi életre, az igazi boldogság-ra
vágyik, mint a nővérek. De meg-
ideologizált álboldogságával mégis a
rettenetet idézi.

Vajda László mint Kuligin (Básti Julival) (Iklády László felvételei)


