
'vénézők többsége is így volt vele), hogy
ez az ember-után?at, ez a mindig he
lyezkedő (de soha színt nem valló), e
gész korszakokat "átvészelő" ál-jeUem:
volt, van, létezik. E:s én ezt a sok ál
arcú Poldini urat ismerem.

Poldini úr "napon olvadó aszpik" tí
pusáról, az általa képviselt "semleges
ségről" azt mondja az író, hogy az
"csakis egy történelmileg kiselejtezett
időpontban ábrázolható teljes dimenzió
iban". Nos, Tomanek Nándor játékának
nagy érdeme éppen az, hogy kiemelte a
típust egy történelmi határhelyzetből, és
az adott személyi vonatkozásokon túl
menően, általános érvényűvé, ma is idő

szerűvé avatta. Ahogy rezzenéstelen,
szenvtelen, nyájas arccal élte a maga
hétköznapjait (és élősködött a m.ások jó
hiszeműségén), Júdásra emlékeztetett:
ilyen lehetett az is, amikor még Jézus
közelében, meghitt társaságában élt, de
már készülődött az árulásra. Ez az ál
landó árulásr4 készülődés, ez a min
dig-ugrásra-készenlét benne volt (és
benne van) Pol'dini úr egész mivoltában.
De nemcsak ez. Az a Poldini úr, akit
Tomanek Nándor szinte holográfkép
formájában elénk vetített, egyazon idő

ben hamis tanú és köpe_nyét megszag
gató Kaifás. Amikor pedig látszólag ott
honába fogadja (valójában kilöki az éj
szakába, a biztos halálba1 a nála mene
déket k~resőt, gesztusaiban megvmant a
minden hamis itétkezésben, megvill'an6
pilátusi kézmozdulat. És amikor a fia
a szemébe vágja, hogy gyilkos, mente
getőzése: Káin-mentegetőzés. Val6ban:
hogy ís lehetne Poldini úr - ez a "sze
rény" és "szeHd" lény - gyilkos? Hi
szen ő a mélt6ság sznobos szobra. (De

ha nektár csöppen márvány-ajkára,
megelevenedik és jóízűen lenyalja. Sőt

- bár óvatosan - még a méhektől

nyüzsgő kaptárok közé is bemereszke
dik. Viszont előfordul olyan eset is,
hogy - persze "akaratán kívül" - va
lami főbb hellyel tisztelik meg. Ilyen
kor soha nem mulasztja el az alkalmat,
hogy - sokat sejtető célzésokba, "pél
dabeszédekbe" burkolózva - fennen
tumaoztassa "mél'tatlanságát" és "örök
optimizmusát". E:s "szerény" és "szelíd"
marad akkor is, amikor szuperlativu
szokban magasztalják.) Némelyek elvte
lennek tartják. Pedig ez tévedés. Poldi
ni úrnak éppen az az elve, hogy: elv
telen. Poldini úr kötéltáncos egy pad
lóra fektetett kötélen: a legnagyobb lel
kinyugalommal végzi szemkápráztató
mutatványait, tudja, hogy semmit sem
kockáztat.

A film befejezésekor - egy pillanat
ra - mintha megrendülne az önbizal
ma: üresnek és ,haszontalannak érzi
az életét. Öngyilkosságra gondQl, de el
csúszik a dunaparti lépcsőkön. Ez az
elcsúszás elegendő ahhoz, hogy vissza
nyerje "külső-belső egyensúlyát". E:s To
manek Nándor alakításának egyik fe
ledhetetlen mozzanata: feltápászkodik,
megfordUl, és lucskos nadrágjá'ban el
indul - a hivatalba. "Elpusztithatat
lansága tudatában, büszkén kihúzza
magát: rá "szükség van". Még a
kísértését is elhesegeti annak, amit az
élet dialektikája - a Jelenések Köny
vének szavaival - mond: "Ismerem
tetteidet. Bárcsak hideg volnál vagy
meleql De mivel langyos vagy és se hi
deg. se meleg, kivetlek a számból"
(Jel 3, 15-16). BALASSY LASZLO
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574


