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Az epizodista Peti Sándorról

Az angol-magyar szótárban a „clown" cím-szó
mellett az olvasható, hogy „bohóc, vidéki figura".
Nekem erről azok a magyar „vidéki figurák"
jutottak eszembe, akik az iskolajátékokból léptek
át Csokonai, Gaál József, Kisfaludy Károly
színpadára. Meg az is, hogy bár a városba kerülő
vidéki atyafi még Csiky Gergelynél is, meg még
később is a bohóságok egyik forrása maradt, a
szótár „vidéki figurá"-ját a mi szín-játékunkban
nem egyszerűen falusira, vidékire kell
„lefordítani". Hiszen - vajon csak nálunk? - a
legbohócosabb az, aki egy kisebbség képviselője:
cigány, zsidó, a magyar faluba vagy városba
tévedt olasz kőműves, román medvetáncoltató,
görög kereskedő. Csokonaiék jóindulattal
ábrázolják ezeket a furán gagyogó „clown"-okat.
A múlt század hatvanas-hetvenes éveiben született
népszínművekben viszont - amelyek azt a látszatot
keltik, mintha dzsentrik és telkes-gazdák (sőt néha
telkesgazdák és szegényparasztok) az ország
közös gazdái lennének - a vidékiekhez képest
vidéki figurák rajza már kevésbé jóindulatú. De az
sem lehet célom, hogy meg-rajzoljam itt a magyar
„clown"-ok útját a népi komédiáktól a
népszínműveken át napjainkig. Csupán trambulint
kerestem ahhoz, hogy meg-szólaltassam Peti
Sándor érdemes művészt, a Thália Színház
nyugdíjban levő és mégis aktív színészét.
Hetvenegy éves, és több mint ötven esztendeje
játszik nagyvárosban élő s mégis „vidéki
figurákat".

- Megalapozott tapasztalatom, hogy egy néző -
még ha színész is - tizennyolcadik és harmincadik
életéve között alakítja ki azokat a színészideáljait,
akikhez a többieket, a későbbieket méri. Aztán már
gyakran akaratlanul is. Amikor Rózsa-hegyi
Kálmán 1920-ban felkarolta azt a MÁV-
hivatalnokocskát, aki voltam, és bevitt játszani az
Apolló kabaréba, tőle is, meg az Apollóban szintén
vendégszereplő Tanay Frigyestől - de az-tán Beregi
Oszkártól is, akivel valamivel később ismerkedtem
meg - azt hallottam, hogy Szigeti,

igen Szigeti József, az volt aztán a komédiás, No,
persze, Ujházi Ede is óriási (én, sajnos, Ujházit
sem láthattam már), de ha oroszlán is, mégiscsak
indiai oroszlán a Leo Africanus Szigetihez, ehhez
az egy gesztusával sorsot eléd varázslóhoz képest.
Rózsahegyi még A falu rossza Gonosz Pistájaként is
látta az akkor már öreg Szigetit, és bár Tóth Ede
népszínművéről a Gonosz Pistát szintén többször
játszó Kálmán bátyánknak sem volt igazán jó
véleménye, egy életen át sarkallta a becsvágy, hogy
jobb, hogy még jobb Pista jegyen, mint amilyen a
Nagy Öreg volt. És - szavamra - tényleg nagyon jó
volt Rózsahegyi, mint Gonosz Pista. És már ahogy
beszélt a szerepről (meg Szigetiről), az önmagában
is élvezetes volt. Rózsa-hegyi révén nemcsak
Szigetit, a Gonosz Pistát is megszerettem. A
szívemben ezért valami furcsa nosztalgiát érzek A
falu rossza iránt. Pedig a szememmel körülbelül
úgy látom ezt az idejétmúlt darabot, mint Örkény
István .. .

Amikor Peti Sándor megkezdte színészi pá-
lyáját - a kabaréból Emőd Tamás az Andrássy úti
Színházhoz vitte, onnan meg hamarosan a
Vígszínházba került -, a komikus színészek több
kategóriáját, csoportját ismerték. Volt
„szalonkomikus" (tipikus képviselője Nyáray
Antal), „társalgási komikus" (Góth Sándor),
„kedély-komikus", avagy vígjátéki apa (Rózsa-
hegyi Kálmán) és »karakter-komikus". Ez
utóbbinak Szerémy Zoltán volt abban az időben
egyik legelismertebb képviselője.

- Rózsahegyiék Szigeti-kultuszához - azon túl,
hogy játéka ifjúkori emlék volt - az is hozzájárul-
hatott, hogy Szigetinél nem volt érvényes az ilyen
kategorizálás. Sokoldalú ember és sokoldalú szí-
nész volt. Ditrói Mór is - úgy tudom - egy kicsit
Szigeti (meg Szentgyörgyi „Pista") jegyében vette
fel a harcot azért, hogy a színészek ne legyenek
olyan skatulyákba szorítva. Én már nem
ismerhettem Haraszti Hermint és Nikó Linát, de
éppen Szerémy - ez a sokoldalú epizodista, a kis
szerepek Szigetije és Ujházija - mondta el nekem:
milyen forradalmi újítás volt jeles, egykor nemesen
karcsú, drámai színésznőket karakter-szerepekre
átformálni. Kihúzni őket a - kihízott - skatulyákból.

Peti Sándor (a „Peti" nevet az iskolában sze-
rezte, mivelhogy sokszor szavalta Vörösmarty
Petikéjét) Kiskunhalason született, és ott volt,
tizenegy éves korától egészen az első háború
közepéig fűszeresinas Győrfi József ezerillatú,
forgalmas krájzleros boltjában. Már nem kellett



bemutatkoznia a budapesti közönségnek, mikor
 a harmincas évek közepén - Csathó Kálmán
Fűszer és csemege című vígjátékában játszott a
„Víg"-ben. Szokás szerint olyan szerepet, amely-
hez alig volt szöveg - ahogy a művész mondja
 „beírva". Peti azonban - akinek jób Dániel
akkor már megengedte (nagy szó!), hogy „nota-
benézhessen" - úgy látta, hogy abban a kis vevő-
szerepben, amit rá osztottak, van egy »be nem
írt" lehetőség is. Talán három szóval toldotta
meg a szerepet és egy kis játékkal - öt deka
szalámi körül. A kritika azt állapította meg róla,
hogy olyan jó volt, mint a főszereplők.

 Halason volt egy kiöregedett ősjogász, Szent-
péteri-Szentgyörgyi vagy Szentgyörgyi-Szent-
péteri, a fene tudja már pontosan, de hogy több-
szörösen „szent" volt, az biztos. Minden reggel
parancsoló arccal jött be a boltba. „A reggelimet!"
- dörögte oda köszönés helyett. A reggeli egy pohár
szilvórium volt, amit azonban Szentpéteri-Szent-
györgyi csak akkor fogadott el, ha az ital már ki-
csurranóban volt. Lehajolt, felszívott egy csöpp-
nyit - szép lassan, szakértelemmel - a pohárból,
amit aztán fölemelt, hogy a tartalmát torkába
döntse. A reggelihez hozzátartozott egy sóskifli is,
amiből egy csücsköt letört, és azt a már üres, de
még a szilvórium páráját őrző pohárba „már-
togatta". A maradék kiflit - mindig ugyanazzal a
mozdulattal, mintha csak a szattyán pénztárcáját
vágná zsebre - eltette.

 Ez az idők múltával mind zordabb arcú - de
valójában jámbor, sőt szétfolyó kedélyű - figura
mindig négyszögletes, szürke keménykalapot,
óriás-kockás zakót és egy rendkívül szűk, pepita
nadrágot viselt. Volt egy üvegbotja is. Ez volt az
egyenruhája, amit - pedig talán volt másik öltözéke
is - nem vehetett le, mint ahogy a katona sem
öltözhet át zsakettbe, ha csatába megy. Márpedig ő
állandóan „csatában" volt. Az evéséért, az éle-
téért. Leste, mikor hívják meg keresztelőre, lako-

dalomba, gyász-torra vagy egy pohár serre. És
Szentpéteri izé satöbbit a ruhája - a maszkja -
kedvéért hívták meg. Én azon csodálkoztam, ho-
gyan tudta „egyenruháját" tisztán tartani. Mert
meg kell hagyni, tisztán tartotta. És az is érdekes,
hogy ha úgynevezett igazi úriházhoz hívták, akkor
is zsebre vágta a maradék kifliket ...

 Korrigálnom kell azonban magamat. Nem
akkor, kisinas koromban csodálkoztam én az ős-
jogász ruháján és a szigorú Győrfi úr több más
törzsvevőjén. Ezek a tényleg érdekes figurák már
csak később, színész koromban jutottak újra eszem-
be, és akkor találtam őket különöseknek, figye-
lemre méltóaknak. Akkoriban számomra igazán

érdekesek a színészek voltak, a doktor Szalkai - meg
a Farkas-féle másodosztályú társulatok Halason
vendégszereplő tagjai. Megnéztem, ha csak
tehettem, minden előadásukat. De arra már nem
emlékszem, hogy milyen volt a halasi tárgya-
lóterem, amikor szegény, tönkrement apámat egy
peres ügy tárgyalására elkísértem .. .

Nem kisebb kritikus, mint Schöpflin Aladár
jegyzi fel, hogy amikor - Galsworthy Ezüst
kazetta című színművében - Peti egy tanút
játszott, előbb gondosan letörölt egy üres széket,
hogy aztán egy másik székre üljön. „Több ez,
mint ötlet: sűrítés." És sűrítés volt - sok más
mellett - az a mozdulat is, amellyel mint Árpi,
László Miklós Illatszertár című darabjának
kifutója, a bicikli-csíptetőt nadrágjáról levéve úgy
simított végig a rozzant ruhadara-bon, mint
akinek, íme, egy finom „társaságbeli" nadrágja
van. „Nem rossz nadrágot féltőn - jegyezte meg
egy kritika a sok közül -, hanem úgy, ahogy az
ember az ünnepi nadrágja bugjára vigyáz." Ennek
az Árpinak különben volt egy valóban Árpi
keresztnevű modellje. László, a jeles színész-
rendező ugyanolyan jól ismerte az Andrássy úti
Színház kedves, élelmes küldöncét, mint Peti. De
Árpi igazán Árpivá a nadrág-játéktól lett. És egy,
a kommersz, ám részleteiben rokonszenvesen
realisztikus Illat-szertárnál gyengébben sikerült
Fodor László-darab egyik jelentéktelen jelenete
azért kapott nemcsak tapsot, hanem jó kritikát is,
mert Peti déligyümölcsárusként nem azt mondta,
hogy „Banánt tessék!", hanem hogy „Banántot
tessék!" Nem a két többlethang hozta azonban a
nem olcsó sikert. Hanem ahogy azt Peti mondta.
Egyszerre bután és előkelően. Nem egy szerepet,
hanem egy embert jellemezve.

- Csak egész kis szerepeket játszottam hosszú
évekig. Aztán volt egy hosszabb - nem hálás -
szerepem: sokáig munkaszolgálatos voltam. A fel-
szabadulás után, a Jókai téren elkapott Somogy i
Kálmán, a szervezés alatt álló Komédia Orfeum
vezetője, hogy jöjjek át hozzá játszani. Mondtam,
jövök, de előbb szerezzen nekem ruhát, fehérneműt.
Ezt a kívánságomat megfogalmaztuk, és én
aláírtam. Tovább mentem a romok és lóhullák
között, és a Nagymező utcánál a szintén szervezés
alatt álló Pódium kabaré emberei borultak a nya-
kamba: hozzájuk kell szerződnöm. Mondtam So-
mogyit, de azzal érveltek: össze lehet egyeztetni.
Így hát itt is aláírtam. Aztán tovább ballagtam -
mellékutcákon át - a Nemzeti Színház felé,
merthogy ott állítólag bablevest lehetett kapni.



A z első ember, akivel ott találkoztam, Jób Dániel
volt, egykori igazgatóm és rendezőm. Mondta,
hogy meglesz a Vígszínház a Radius moziban, és
ott a helyem. Neki - minthogy már többszörösen
„foglalt" voltam - nem írtam alá, de nagyon fájt a
szívem. És amikor beléptem a terembe, ahonnan a
leves illata áradt, Gobbi Hilda kiabált rám: -
Sanyi, te élsz?! Napok óta keresünk, de senki sem
tudott biztosat rólad. Pedig úgy döntöttünk, hogy
ha élsz, nálunk leszel. - Elmondtam a helyzetet, de
legyintettek: az ország első szín-házának
elsőbbség jár .. .

Az új Nemzeti egyik első bemutatója volt a

Viharos alkonyat. Egy forradalmár matróz - az

értelmiségi kommunista hős plebejus segítője -

volt a nagysikerű és hosszú pályafutású előadáson
Peti. Játszott aztán Shakespeare-clownokat, volt

Sírásó a három Hamlet (Básti, Ungvári, Major)

mellett. Alakította Dobcsinszkijt A revizorban,

Bobcsinszkij Tompa Sándor volt. A közönségnek
és a kritikának tetszett: Pudovkin - mint mondja,
nem egészen jogtalanul - „letolta" őket. Feltűnést
keltett Mendozaként a Tanner Johnban, mint

Firsz, az öreg inas, a Cseresznyéskertben, játszotta
Leekchease-t a Szerelmi házasságban. (Sartorius,
akit az egy-kor annyit megalázott volt

házbérbeszedő új, fényűző bundájával is fel akar
dühíteni, Rátkai Márton volt.) És hát - ha már

Shaw-nál tartunk - Doolittle is volt a

Pygmalionban, a felszabadulás utáni első
bemutatón. (És sok próba után, a főpróbán tudta
meg, hogy mégsem ő játssza Böffen Tóbiást a

Vízkeresztben.)

 Nem ismerek nagyobb színpadi, pontosabban:
színészeknek való írót, mint Shaw. A figurák és
helyzetek nála mindig szinkronban vannak. Shaw
nemcsak a hülyéket neveti ki - és nem gonoszul -,
hanem az okosakat is. Nála mindenki egy kicsit
mulatságos. Kivéve talán a kifejezetten komikus
alakok ...

Kezdem látni, hogy itt valamiféle leltár kezd

kerekedni. Pedig arra nincs hely, és Sugár

Károly, Peti egyik színészideálja, talán fő ideálja
is azt nyilatkozta egyszer: „Hagyjuk a leltárt. A

színészt - ha színész - mindig az aktuális szerepen
kell mérni." De azért mégis meg kell említeni - az

elmúlt évekből - a Rozsdatemető Reich bácsiját, a

Babel Alkonyának a Biblia szövegét és szellemét
idéző templomszolgáját.

 Hogy én mit szerettem a legjobban szerepeim
közül? Megengedhetem magamnak - hetvenegy

éves vagyok - a legteljesebb őszinteséget is. Ám

az ilyesmi valószínűleg nem egyszerűen elhatá-
rozás dolga. Lehet hát, hogy annak, amit mondok,
van egy előttem nem tudatos oka is, de úgy érzem,
hogy talán a legtöbbet az Úri muri pincérében
adtam abból, amit olyan mestereimtől és kollégáim-
tól tanultam, mint Rózsahegyi, Tanay, Sugár
Károly, Szerémy, Gárdonyi Lajos, Makláry
Zoltán.

 Ezt az előadást - a Nemzeti
Színházban - én is láttam. És pontosan
emlékszem Peti pincérére, aki egyetlen szót sem

szólt, csak állt, a zsebéből kilógó, hosszú

szalvétával, és várta, hogy az urak (köztük a

Somlay Artúr által megszemélyesített
rendőrkapitány) hívják: hozza a sert. A hideg,

hideg sert a rekkenő melegben. Pontosabban:
semmit sem várt ez az öregedő pincér, sem

hívást, sem esetleges borravalót, semmit a
világon. De azért jött, azért odakacsázott az

asztalhoz, amikor hívták. És hozta a sert. Hogy

aztán újra odaálljon a melegbe, a semmibe.
Amikor megállt az' asztal-nál, nyíltszíni tapsot
kapott, és amikor visszaállt a „helyére", újra

nyíltszínit.
Verbális értelemben ez volt a legkisebb szere-

pe. A Svejk, a derék katona - a Petőfi Színházban

- meg a leghosszabb. Amikor a darabot
bemutatták, még élt, és Pestre látogatott a Ha-

sek-regény színre vivője, Emil Frantisek Burian. És
emlékszünk rá, színészek, újságírók, hogy Burian
- a nagy nyilvánosság előtt és tőle szokatlan

szenvedélyességgel - „annyi nem egészen

sikerült Svejk után" igazinak, hamisítatlannak
nevezte Peti szereplését.

 Őszintén nem tudom - persze, azzal a min-
denkinél viszonylagos őszinteséggel, amelyről már
beszéltem -, hogy milyen voltam. Svejk ugyanis
„vidéki figura" is - ha már ragaszkodik velem
kapcsolatban az ötletéhez -, „vidéki figura" a
Monarchia katonai-bürokratikus gépezetében. De
egyben nemzeti hős is a maga hőstelenségében.
Adtam-e ebből is eleget? Nem tudom. Azt viszont
tudom, hogy Burian részletesen kifejtett, tényleg
nem szokványos dicsérete után is azzal mentem
haza: nem buktam-e meg? És ha ma rendben van
a dolog, hát mi lesz holnap? .. .

A drukkból fakadó memóriazavar Peti Sán-

dorral kapcsolatban régi legenda. Nyilván ha-

mis legenda, hiszen - például - Svejk, de Leek-

chease vagy Mendoza hosszú szerepét is milyen
jól megtanulta! . .



- Részben tényleg legendáról van szó: soha nem
volt baj a színpadon. A legendának azonban volt
alapja, mégpedig az, hogy féltem. Nyugodtan
beszélhetek erről pályám vége felé, hiszen annak
idején sem szégyelltem bevallani - a legenda elsó'
számú terjesztője magam voltam. Hogy miért
féltem kis szerepben talán még jobban, mint
hosszúban? Ha ezt tudtam volna, nyilván nem
remegtem volna. Mert néha valósággal remegtem,
és nem attól, hogy az alaposan megtanult szerep-
ből v a l a m i t elfelejtek, hogy nem leszek e l é g
jó. Attól féltem, hogy m i n d e n t elfelejtek, és úgy
megbukom, hogy az előadásnak vége szakad. Aki
csak fokozatoktól fél, az nem fél igazán. Valóban f
é l n i csak a l e g r o s s z a b b t ó l lehet. Én
pedig féltem. Azért mondom ezt múlt időben, mert
ma már valamivel bölcsebb vagyok, és örömet ad
nekem az, hogy a Thália Színház vezetői - mindig
új, gondolkodásra késztető műsoraikkal - a
hetvenen felüli színész számára is tartogatnak
meglepetéseket. (Voltak idők, amikor nem
reméltem, hogy hetvenegy éves koromban is színész
leszek. De még azt sem, hogy egyáltalán hetvenegy
éves leszek.) Őszintén azt hiszem, hogy ma már
nem félek. De vajon mindig és mindenben hihet-e
az ember akár saját magának is ?.. .

Azt mondja még: Harpagont szerette volna
eljátszani és A botcsinálta doktor Sganarelle-jét.
A Harpagont nagyon, azért harcolt is. Ilyesmit
többé nem remélhet, tehát nem is remél.
Életében egyszer rendezett - a körúti Kamara
Varietében -, és büszke rá, hogy ő osztott olyan
szerepet a hosszú szünet után újra színészi
pályára lépő Benedek Tibornak, amelyben
Benedek rögtön megmutathatta, hogy kicsoda.
Izgalmas tehetségnek tartja - a maga műfajában
- Alfonsót, a legfiatalabbak között - például -
Harsányi Gábort. És fel szeretné hívni a
figyelmet Kollár Bélára.

műhely

K A Z I M I R K Á R O L Y

S z a b á l y t a l a n j e g y z e t e k

a K a l e v a l á r ó l *

Feljegyzések a próbákról

Sok riadt tekintet, hogy lesz mindebből elő-
adás?

A színészeket hagyom jönni-menni, szokjanak
ehhez a különös világhoz. Szinte észrevétlenül
válik le anyagunkról mindaz, ami felesleges.

Kullervo legendás alakja körül egyre kevesebb
az a cselekmény, amely szükséges nekünk. A test-
vérszerelem bámulatosan szép hangulata, mely
nem kapcsolódik közvetlenül a mi drámai fő-
vonalunkhoz, fájó szívvel kimarad.

Szörnyű, mikor egy eposznál félünk az epiká-
tól. A művek belső törvényei ez alkalommal is
érvényesülnek. Megoldhatatlan minden olyan
törekvés, amely a beszélők számának megsok-
szorozására irányul.

Minden nap új meglepetés. Magunk számára is
felfedezzük a Kalevala vadonát. A beszélők,
Keres Emil és Horváth Ferenc nyugtalanul

* A tanulmány első részét előző számunkban közöltük.




