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A drogériatulajdonos:
Kézdy György

Ödön von Horváth A végítélet napja című
színjátékában egy szürke ballonos, kalapos
férfi jelenik meg szinte észre-vétlenül a
vasúti felüljáró félhomályos hátterében, a
vasúti szolgálati lakás be-járata előtt.
Alfons, a kisváros drogéria-tulajdonosa, az
állomásfőnök, Hudetz sógora. Enyhén
hajlott hát, kefebajusz, jellegzetes polgári
kalap. Nagy barna szemével érzékenyen és
mindent átlátóan figyel. Az állomásfőnök
közeledtére örökké összekulcsolt kezei
sietősen szétválnak, gyors kalapemelés . . .
Néhány pillanat múlva megjelenik az
ajtóban nő-vére, ez a szerencsétlen
asszony, akit férje hosszú ideje hanyagol.
Kézdy-Alfons első megszólalását
bensőséges, meleg hang jellemzi, amely
együttérző testvéri szeretetről árulkodik.
Tekintete viszont nyugtalanító. Nővére
meg is jegyzi: „Úgy tudsz nézni, hogy az
ember szinte bűnösnek érzi magát." --Igen,
Alfonsnak furcsa tekintete, átható
pillantása és különös természete van .. .

Bár az asszony a vasúti katasztrófa után
férje ellen vallott, a falu ártatlannak hiszi a
közszeretetnek örvendő állomás-főnököt,
így haragjuk, gyűlöletük (igaztalanul) az
asszony és bátyja ellen fordul. Álfons
elhiszi: nővére bosszúból vallott férjére, s
elhatárolja magát az asszonytól. El is indul
a kocsmába, hogy mindenkinek tudtára
adja ezt. Leni, a pincér-lány figyelmezteti:
vigyázzon magára, mert ha itt marad, ha
meglátják, talán még agyon is verik,
mielőtt tisztázhatná: nem akarja ismerni
többé nővérét. Nem fél senkitől, semmitől,
s hogy szavainak nyomatékot adjon,
elszántan le-ül. Kézdy kissé meggörnyedt
háttal ül a színpad előterében, egy ideig
hallgatja a háttérben mulatozók dalolását,
kezei izzadni kezdenek, elárulva rettegését.
Idegesen veszi elő zsebkendőjét, fel-itatja
izzadó tenyerét, majd óvatosan feláll,
körülnéz, s mert úgysem látta meg még
senki, eloldalog. De azonnal vissza is jön,
s neve hallatára mint űzött vad fordul
Hudetz felé. A gyűlölet elől hozzá
menekülne, belé kapaszkodna védelemre
várón. Kalapját le-véve esdeklő tekintettel
várja a segítsé

get, míg végül Hudetz egész testével
eltakarva meg is védi őt. Alfons meg-
alázkodásra, könyörgésre kényszerül. S
mindezt bizonyos tartással, valami furcsa,
megmagyarázhatatlan büszkeséggel teszi
úgy, hogy már szinte nem is tűnik
megalázkodásnak. Most, hogy a veszélyes
helyzetből ép bőrrel menekült, meg-
próbál észrevétlenül eltűnni. Hiszen
alapjában véve szégyelli magát, hogy
megtagadta a hozzá legközelebb állót, s
azért is, mert megizzadt. Nem, ő itt sem
volt, hagyják békében elmenni.
Leimgruberné háta mögött kell átevic-
kélnie valahogy, de az komótosan ter-
peszkedik a korlátnak, így rettenetesen
szűk a hely Kézdynek, hogy Alfonsként
távozhasson. Ódalapul a korláthoz, össze-
töpörödik, nehogy meglökje az asszony-
ságot. Inkább eltűnik, felszívódik, sem-
mivé válik. Csak a kezei világítanak, s
benne az elmaradhatatlan kalap.

Legközelebb a drogériában látjuk vi-
szont. Kuncsaftja az elviselhetetlenségig
rosszindulatú Leimgruberné, számára
pakol most Alfons fehér köpenyében,
elmélyült figyelemmel mosószappanokat
és kicsi, fehér, kerek dobozokat egy
nagyobb dobozba. z asszony csak azért
vásárolt ennyi mindent, hogy amíg a

drogista csomagol, kénytelen legyen az ő
fecsegését végighallgatni. Kézdy tud-ja:
Álfons milyen nehezen viseli ezt a
szörnyű szóáradatot, s azokat a goromba
megjegyzéseket, célzásokat, amelyek-kel
őt is sértegeti. Némán rakja a szappanokat
a fehér dobozokba. Eleinte nem néz fel az
asszonyra, elmélyülten rakodik,
mozdulatai között ritmikusan ismétlődő
szüneteket tart, ezek indulatai
levezetésére szolgálnak. Igy szerzünk
tudomást arról, milyen feszült figyelem-
mel hallgatja ezt az asszonyt. Később (a
rutinos tevékenység közepette) alkal-
manként fel-feltekint, ilyenkor hosszan
függeszti vádló tekintetét Leimgruberné
arcába. Zsinórt vág, olajozott moz-
dulatokkal átköti a dobozt, már nyújtaná
is ... amikor elhangzik a nő oda-vetett
megjegyzése, amely szerint ez a doboz túl
nagy, lenne szíves talán kettőbe
csomagolni. Alfons egy pillanatra
megdermed, úgy néz, mint akit meg
akarnak gyilkolni, vagy mint aki gyilkolni
készül. Hajszál híja, hogy nem csapja az
egész cuccot az asszony képébe. „Ahogy
parancsolja" - a hang re-meg az
idegességtől, a gyűlölettől, az elfojtott
indulattól. Kissé rekedt is ez a hang,
átizzik rajta a felháborodás mel-
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világszínház
TATÁR ESZTER

Színházi esték Dániában

198o novemberében a Kulturális Mi-
nisztérium által meghirdetett kéthetes
dániai színházi tanulmányútra indulhattam
el. A dán Kulturális Minisztérium már
megérkezésem estjére szervezett egy
színházlátogatást a Betty Nansen Teat-
retbe, de az aznapi előadás, az egyik szí-
nész betegsége miatt elmaradt. A színház
ügyelője azonban végigvezetett a színház
műhelyein és a kicsiny, de modern szín-
padon.

Itt megállva említést tennék az általam
látott tizenhárom színház műszaki felké-
szültségéről. Valamennyi színház, a leg

kisebbtől, legszegényebbtől a kiemelke-
dőbben támogatott Det Kongelige Teat-
retig, állami dotációval, illetve segéllyel
működik. A támogatás mértéke a színház
nagyságától, látogatottságától s nem utol-
sósorban politikai elkötelezettségétől
függ. Ennek megfelelően a kommunista
Fiol Teatret természetesen kevesebb
anyagi juttatásban részesül, mint a
színházi nagyüzem, a Királyi Színház,
amelynek két színházi épülete, opera- és
balettegyüttese van. Vannak magán-
vállalkozások és színházi konszernek,
köztük a legnagyobb az ABC, amelynek
kilenc színházi épülete, produkciója közös
művészeti és gazdasági irányítás alá
tartozik, s még ilyen csoportosulások sem
létezhetnek az igen jelentős állami
segítség nélkül.

Mindegyik általam látott színház rend-
kívül jól felszerelt világítási és hang-
apparátussal dolgozik. Kitűnő, bár a dá-
nok által állandóan panaszolt drága

nyersanyagokból készítik díszleteiket, a
bútorokat és a jelmezeket. A varrodák,
cipészműhelyek, asztalos-, lakatosrész-
legek, a kelléktárak és raktárak gépesítése
a lehetőségekhez viszonyítottan igen
modern. (Bár a negyedével rendelkeznénk
itthon!) Technikai és manuális újításaikat
szemügyre véve azonban el-csodálkoztam
a mi kényelmességünkön. Többségüket
egy kis agymunkával nálunk is meg
lehetne valósítani.

A színházak műszaki gondjaira az
anyagi természetűek a legjellemzőbbek.
lépést kell tartaniuk az országot elárasztó
színes, sokszor igen látványos és kvadro-
fon hangtechnikával felvett filmek özö-
nével. Ugyanakkor a tévé két színes dán,
két színes svéd és egy nyugatnémet
csatorna műsorát közvetíti naponta. Na-
gyon sok a színházi közvetítés az említett
országokból, és sok a show-műsor.
Ezekkel a dán színházak nehezen tudnak
versenyezni.

lett a méla undor is, amelyet az ostoba
nyárspolgárasszony iránt érez. Uralkodva
magán, mint egy rítust, kezdi elölről a
csomagolást. Kirakodik a „túl nagy"

dobozból, hogy pillanatok alatt két
kisebbet teremtsen elő. Idegességét csak
az olló túl erős csattogása jelzi. Most
megprólbál egyáltalán nem odafigyelni a
szövegáradatra, de nincs menekvés. Majd
a meggyilkolt leány, Anna utolsó fény-
képe kerül az asztalra. A várt hatás el-
marad, mert Alfons mélyen elmerül az
átrakodásba. Végre elkészül a két kisebb
dobozzal. Tartja őket a kezében, mint a
döglött varangyokat. Am még meg kell
hallgatnia Leimgruberné kérdéseit nővére
hogylétéről, és válaszolgatnia is kell.
Mialatt a nemrég megtagadott nővért most
védelmébe veszi, érzi, hogy ismét izzad a
keze. Zseb-kendő, törlés ... Közben
Hudetzet is védi, felháborodik azon, hogy
a tények ismerete nélkül
megrágalmazhatják és bűnösnek
tarthatják. Végre egyedül marad.
Szemében ott a félelem, a rettegés a
környezettől, a falu kiszámíthatatlan
indulataitól. Megszólal a torony-óra.
Minden idegszála megfeszül, minden
ütésre megrezzen. Fáradtan megy a
lavórhoz, kezet mos, arcot mos, hoszszan
tartja arcát a vízben, hátha sikerül lemosni
magáról a lidércnyomást. Lassan,
komótosan megtörli a kezét ... meggyötört
mozdulattal veszi le fehér köpenyét,
felnéz, dermedten a semmibe

mered. Furcsán fénylenek a megriadt
szemek.

Vége a napnak, vacsorához készü-
lődnek, nővére asztalt hoz, terítenek.
Alfons előzékeny, tapintatosan, készsé-
gesen, szeretettel segít. Némi bűntudatról
árulkodnak mozdulatai, hangja, hiszen ő is
gonoszságot tételezett fel a szerencsétlen
asszonyról. Nyakába teríti az
asztalkendőt: ahogy az asztalnál ül lenyalt
hajával, kissé lógó öltözéké-ben,
nyakában partedlivel - szánjuk. Tele
szájjal beszél, elmélkedik, bölcsességeket
mond az ember bűnösségéről, de
rosszindulat nélkül, inkább önmarcangoló
hajlammal, mint aki tisztában van
hibáival, esendőségével, s mégis mer
ítélkezni mások felett. Kézdy itt kettős
szerepet játszik. A szituációban teljesen
feloldódva éli Alfons furcsa, ellentmon-
dásos alakjának életét, de rezonőrként a
színjáték többi szereplőjének viselkedését,
életmódját, morálját is leleplezi.

Amikor a gyilkosként menekülő Hudetz
náluk kér menedéket s egy civil öltönyt a
szökéshez, Alfons megretten: most már
majdnem nyilvánvaló, hogy Hudetz
bűnös, ha pártfogolja, egy gyilkost véd,
bár a tett körülményeit nem ismeri, mégis
győz a jobbik énje. Most megint
„humanista'. Nővérét küldi a másik
öltönyért. Zavarba jön, amikor a férfi
felfedezi az asztalon a halott Anna képét.
Izzad a tenyere . . . Eleinte nem érti, miért
megy el a kért megkapott

öltöny nélkül, majd mintha érteni kezdené
... Feltételezi, hogy Hudetz ön-
gyilkosságra készül. Szeretné megmen-
teni, hiszen az „indítékot" nem ismerjük.
Veszi a kabátját, kalapját és utána-
iramodik. Amikor találkozik a Hudetzet
üldöző csendőrökkel, Kézdy félelmetes
pontossággal ábrázolja azt az embert, aki
maga is fél, üldözött, hiszen vétett a
hatóságok ellen, de mégis védené is a
másikat, a szerencsétlent. Buzgón be-
számol a történtekről. Elmondja, hogy az
üldözött náluk járt, öltönyt kért, majd
anélkül távozott. Ahogy előadja gyanú-ját
Hudetz esetleges öngyilkosságáról,
érezzük: valóban szánja is, akit elárult.
Félti és mentené is, ám ugyanakkor
mentené (mentegetné) magát is. Félel-
mében mindennek és mindenkinek meg
akar felelni: ő a jó polgár, aki segít a
hatóságoknak, de ő a jó ember is, aki segít
az üldözöttnek. Meg is védi őt, amikor az
űzött vadként a csendőrök láttán hozzá
rohan, védelmet keresőn. Ugyanazzal a
mozdulattal áll elé védő-pajzsként egész
testével, mint Hudetz őelé a darab elején,
amikor megvédte a felbőszült emberektől.
No persze, most megengedheti magának
ezt a segítő gesztust, hiszen iménti
árulásával már fedezve van. Amikor a
foglyot elvi-szik, megint egyedül marad,
lelkiismeretével, izzadó tenyerével, kezeit
tördelve.


