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Egy játékos „A játékos"-ból
Ermete ügyvéd: Kállai Ferenc

Csupa lihegő igyekezet és jóindulatú buzgalom, ahogy a színpadra lép. Belépését megelőzi
barátságosan örvendező kiáltása. Szinte maga előtt küldi lelkendezését: „Pascai úr! Pascai úr,
megjöttem!"

A nézők megkönnyebbülten mosolyodnak el a nézőtéren. Jól jön ez a feloldódás az első
percek feszültsége után. Sejtelmes sípolás és vonatzaj közben megy fel ugyanis a függöny, a
színpadon még sejtelmesebb a félhomály; egy ember áll titokzatos mozdulatlansággal a szín-pad
közepén. Megjelenik aranysújtásos köpenyben egy még titokzatosabb alak, talán állomásfőnök
- de annak túlságosan méltóságteljes és ünnepélyes. Néhány mondatot vált a magányos utassal,
a feszültség fokozódik a nézőtéren, már kezd kényelmetlenné válni. Ekkor hangzik fel a
színpad jobb oldalán a derűs kiáltás: „Pascai úr, megjöttem!"

S ennek a lelkendező hangnak tökéletesen megfelel Ermete Bioni ügyvéd úr külseje is: sötét
öltöny, fekete kalap, aktatáska, ernyő - egyszóval: szemérmes elegancia.

„Minden a legnagyobb rendben. Minden kitűnő" - nyugtatja meg a magányos utast, és a
nézők is megnyugszanak - rögtön elhiszik neki. De a csodálkozó mosoly az arcukon marad,
mintha a színpadra lépő színésztől ragadt volna rájuk. „Kállai!", „Ez Kállai!" „De, biztosan az
!" - suttogják itt is, ott is a nézőtéren.

Az ügyvéd gondosan fésült, ősz frizurájában van valami kisfiús kedvesség. Tekintetében
mosolygó ártatlanság és leselkedő ravaszság. A szeme olyan kicsi, hogy szinte nem is látjuk.
És mégis: a magasra húzott, széles szemöldökkel, a súlyos szemhéjjal, a tanáros szem-üveggel
csodálkozó kérdéssé kerekedik.

Mozgásában, gesztusaiban magától értetődő szolgálatkészség és félszeg iparkodás. Fel-
emeli Ennio (ő a magányos utas) bőröndjét és viszi: úgy tűnik, mintha kifejezetten örömet
okozna neki, hogy megteheti ezt az apró szívességet. Járásában is van valami mosolyogni való
sutaság. Nem csoszog, de lépteiből, mozdulataiból hiányzik minden feszesség, keménység.

Miután szállodai szobájába kalauzolta Enniót, letelepszik egy székre és a bőröndjét kipakoló
férfit figyeli. Kezét zavartan térdére teszi, kicsit előrehajol, szolgálatra és magyarázatra készen.
De ahogy a térdét simogatja vagy kezét dörzsöli, valami furcsa belső izgalmat is érzünk benne,
valami ugrásra kész feszültséget. Kitartó mosolya, sugárzó elégedettsége kis idő elteltével
zavarba hoz bennünket.



Egyszer csak leveszi a szemét Ennióról, arcán elhalványul a mosoly és kis szünet után
kiböki: „Az volna a legjobb, ha a felesége megérkezne ide. Iva nagyságos asszony mindent
tisztázna." A félrefordított, merevvé váló tekintet szinte eltűnik a súlyos szemhéjak és a csil-
logó szemüveg mögött, mozdulatlansága mintha felajzott figyelmet takarna. Aztán Ermete úr
kedélyesen tovább cseveg, de a színész a nézővel megéreztette, hogy rendkívül fontos dolog
hangzott itt el.

Es még egy apró, leleplező mozzanat ebből a jelenetből. Mielőtt kilépnének a szobából,
Ermete úr megenged magának egy kis filozofálást Ennio különös gondolatairól: „Végtére is, mi
a gondolat? Fénysugár, mely áttör a sötétségen. Látja a széket. De miért? Mert a szék ott áll, a
szék létezik, a semmit nem tudjuk elgondolni. Énszerintem, ami itt van (homlokára bök) - az
csakugyan van, sőt sokkal tömörebb annál, mert ezt a széket kidobhatja az ablakon, de aki rajta
van, ott marad, ha ön nem akarja, akkor is." - A színész itt szünetet tart, arcáról lehull a joviális
mosoly, vonásai elernyednek, fáradt meggyötörtség ül ki rajtuk, szeme üresen maga elé mered. A
nézőtéren is megdermednek, egy pillanatra megborzongnak az emberek. Valamit megéreznek
abból, hogy már nem a partner, nem Ennio gondolatairól van itt szó, hanem Ermete ügyvéd
nagyon személyes ügyéről, valami titokról, ami a mosolygó álarc alatt lappang. Néhány pillanat
az egész, aztán összeszedi magát és szinte támadólag kérdezi Enniót: „Most mire gondol?"

„Arra, hogy bizonyosan van gyufája" - válaszolja Ennio. Az ügyvéd kis nevetéssel nyugtázza
vereségét és már adja is a tüzet kedvesen, szolgálat-készen.

A következő jelenetben (hosszú tárgyalás, tanúkihallgatás) viszonylag kevés szerepe van az
ügyvédnek. Derűsen bámészkodva ül a helyén, csak néha jelenik meg az arcán valami gyerekes
kíváncsiság, mikor védencére tekint. Iva asszony megtalált ruháit hozzák be egy dobozban.
Ermete feláll, hogy Ennio után ő is megnézze az asszony holmijait. A színész arcán nincs
megrendülés, csak szokatlan komolyság, erős koncentrálás. Lassan, figyelmesen megvizsgálja a
tárgyakat, aztán szótlanul visszarakja a dobozba. A nézőtéren feszült figyelem. Mikor meg-
szólal, hangja váratlan határozottsággal cseng: „Őnagysága csakugyan nem viselte a fehér ruhát
... Ami a gyógyszereket illeti ... Iva nagyságos asszony beteg volt. (Ennióhoz) Nem tudott
róla?" - A nézőben kezd megfogalmazódni a felismerés: ez az ügyvéd többet tud Iváról, mint a
férje! Talán itt lappang a 'titok? De nincs időnk ezen gondolkozni, mert Ermete ügyvéd máris
bocsánatkérő mosollyal fordul Ennio felé: „Végtére is, nagyon rövid ideig éltek együtt."

Ennio szobájában vagyunk a következő képben. Ennio és az ügyvéd Iváról beszélgetnek.
„Nem ön ölte meg?" - kérdezi az ügyvéd. Aztán mosolyogva folytatja: „Persze, a legjobb
volna, ha ő maga nyilatkozna, Iva nagyságos asszony.'" Mindezt oly egyszerű őszinteséggel,
oly magától értetődően mondja, mintha a legtermészetesebb dolog volna, hogy egy halott
nyilatkozzék. Hirtelen eszünkbe jut az a pillanat, amikor a vizsgálóbiztos bejelentette, hogy
Ivát meggyilkolták. Mit árult el az ügyvéd - a színész - arca? Semmit. Kifürkészhetetlen, szinte
érzéketlen arccal ült a helyén. Mintha a gyilkosság teljesen mellékes dolog volna. Mi ez a
szemmel látható érdeklődés Iva személye iránt és ez az érdektelenség halála körülményeivel
kapcsolatban? Itt azzal keltette fel az érdeklődésünket Kállai, hogy nem játszott el, nem
„reagált le" bizonyos dolgokat, amelyeket mi, nézők fontosnak találtunk.

A tárgyalás két kis mozzanata még jobban az ügyvéd felé fordítja érdeklődésünket. Első
alkalommal egy kérdést tesz fel Enniónak. Még nem tudjuk mit fog kérdezni, de a színésznek
máris sikerült figyelmünket magára vonnia. Kicsit előrehajol székén, lábát idegesen rezegteti,
kezével zavartan simogatja térdét, és rekedten, torkát köszörülve kérdezi Enniótól: „És ami az
önök . . . bocsásson meg . . . kölcsönös . . . mondjuk ... gyöngédségüket illeti? Semmi
figyelemre méltó? . . ." A szokványos ügyvédi kérdésnek a színész sokat sejtető, sokat eláruló
interpretálása ad fontosságot.



Még egy izgalmas drámai és színészi pillanat a tárgyalásból. Ennio eljut odáig, hogy ezt
vallja: „Sokszor szerettem volna megszabadulni a feleségemtől, s nagyon megkönnyebbültem,
amikor megtörtént."

Ermete ügyvéd itt izgatottan veti közbe magát. Most jut először szerephez (vagy most vállal
először szerepet) a tárgyalás folyamán mint védőügyvéd. Teátrális pózba vágja magát és
harsogva kezdi felsorolni Iva asszony bűneit. Ennio hirtelen közbevág: „Hagyja abba!
Hazudik!" Ermete ügyvéd hirtelen elhallgat. De Kállai sokkal többet játszik el egy egyszerű
elhallgattatásnál. Hirtelen összerándul, mint akit arcul ütöttek, szinte védekező mozdulattal
kapja maga elé karját, összehúzódik. Arcán zavar és szégyen - mintha tetten érték volna
valamiben.

Ekkor kezd világossá válni az emberben a nézőtéren, amit előbb még csak itt-ott sejtett,
hogy két „játékos" van a színpadon, s hogy a jámborabb, együgyűbb talán a veszedelmesebb.

Ilyen drámai és színészi előkészítés után már izgatottan figyeli a néző Ennio és Ermete
ügyvéd találkozását a feleség sírjánál.

A két férfi párbeszédéből megtudjuk Ermete „titkát", zavarba ejtő viselkedésére is meg-
találjuk a magyarázatot. De mindenekelőtt kivételes színházi élményben van részünk. Egy
nagyszerű, aprólékosan kidolgozott, következetesen felépített színészi alakítás nagyvonalú
lezárásának vagyunk tanúi.

Ermete bevallja, hogy boldog, mert elérte célját: Enniót felmentik, és ezzel az utolsó köte-
léket is elvágják, ami még a feleségéhez kötheti őt.

A színész a derű és az elégedettség mellé még valami szokatlan keménységet és maga-
biztosságot is lop az ügyvéd hangjába. A szolgálatkész buzgóságot a győztes fölénye kezdi
felváltani. Mert nem akármilyen módon érte el Ennio felmentését, hanem úgy, hogy Ennio
közben teljesen leleplezte önmagát, „egyúttal az önarcképét is megfestette". Es az ügyvéd
számára ez a legfontosabb: „Ha Iva mindezt figyeli, mint föltételezem, végre megláthatja
magát. Olyannak, amilyen."

Kállai nemcsak a keményebb hanggal fejezi ki a figura fölényét. Egyre inkább elszakad
testileg is, gondolatilag is Enniótól. Neki beszél, de alig vet rá egy-egy pillantást. Aztán mint-
ha már nem is neki beszélne.

S milyen csodálatosan tárul ki és nő meg előttünk, mikor szerelméről beszél. Iva szerel-
méhez csak neki van joga - hiszen ő szereti. És ő ismeri egyedül, ő tudja, hogy milyen szere-
tetreméltó.

Mosolya, gyermeki hite, naivsága új, mélyebb értelmet nyer. Arca, melyen eddig mintha
álarc lett volna, most nyílttá, boldoggá válik. Szeme megnő, hangja megfényesedik, szárnyakat
kap. Mozdulatai szélesen kitárulnak.

De egy kis zavar is elfog bennünket, miközben Ermete beszél. Mintha egy eszelőst hall-
gatnánk. Nem törődik a világgal, az emberekkel, a tényekkel - csak saját rögeszméjével,
szerelmével. Hogy a szeretett lány máshoz ment férjhez, sőt meg is halt, mindez mellékes neki.
Nem az a fontos, ami a világban történik, hanem ami őbenne él. Van ebben valami esendőség -
sőt ostobaság, kicsinyes önzés is. Ermete lehetne tulajdonképpen ellenszenves és nevetséges
figura is. S hogy mégsem az, ez elsősorban a színész érdeme. Annyi emberséggel, hittel tölti
meg a figurát, hogy velünk is elhiteti: a sokat emlegetett nőből csak az ő szerelme őrzi mindazt
a szépet és jót, ami - vagy aminek a lehetősége - Ivában megvolt.
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