
mára kitűnő iskola volt a sok gyűlésezés, ülése-
zés, megszokták, hogy „felszólaljanak". Talán
már nem is igénylik, hogy a szabadszólásnak egy
általuk választott képviselője - a konferanszié -
mondja el helyettük, hol szorít a cipő. Ma bár-
mely áruházi eladó zavartalanul tud tíz percig a
mikrofonba beszélni, ha az orra alá dugják .. . A
tévé ránevelte a „civileket" a legnagyobb nyil-
vánosság előtti szereplésre. Lámpaláz nélkül
„konferálnak" egyes szám első személyben, ami a
hivatásos konferansziéknak mindig olyan ne-
hezükre esett . . . Ezzel megszűnt a mesterség
misztikuma. (Nagyot sóhajt, de ez amolyan „idéző-
jeles sóhajtás".) Hiába, a gép megöli a kisipart, a
tévé a „hagyományos" konferálást . . . Persze,
örülnék, ha ez a jóslatom éppúgy nem válna be,
mint az, amellyel Nagy Endre a kabarét parentálta
el, 1913-ban. Hányszor támadt fel, hány fényes
korszakot ért meg azóta! Reméljük, a konferálás
műfajának esetében is jó kabalának bizonyul,
hogy halálhírét költik .. .

Hisz-e a konferálás társadalomformáló hatá-
sában?

- Ebben a tekintetben meglehetősen pesszi-
mista vagyok. De azért kicsit saját érdememnek is
érzem (szerénytelenségnek ne vegyék az ille-
tékesek), hogy az eszpresszó a közvélemény sze-
mében ma már nem bűntanya ... hogy nem
tekintik a kapitalizmus megszállottjának azt, aki-
nek ízlik a Coca-Cola és elvetemült parazitának,
aki lóversenyre jár, vagy szeret ultizni. Hogy is
mondjam? Át szerettem volna menteni a mába a
polgári élet apró, kellemes szépségeit - azokat,
amelyek a szocializmus építésének nem ártanak,
csak használnak, mert örömteljesebbé teszik a
mindennapokat.

Azt szokták mondani róla, hogy Budapest sze-
relmese. Mióta híre ment, hogy amerikai turnéra
készül, egy vicc kelt szárnyra színházi világunk-
ban...

- Ismerem a viccet - bólint Kellér, és már
mondja is a láthatóan kedvére való szöveget. -

„Hallottad, hogy Kellér Amerikába megy?"
„Nono, csak le ne lépjen." „Bizony, könnyen
lehet, hogy lelép - de még Pesten!"

Utolsó kérdés: mi volt a legkedvesebb kritika,
amit életében kapott?

- Ezzel dicsekedni szoktam! Egyszer, előadás
után megvárt egy néző a kijáratnál, és azt mondta:
„Ha magát hallom, mindig úgy érzem, mint-ha
egy házban laknánk."

Kellér Dezső az az ember, aki egész Budapest-
tel egy házban lakik.

BERKES ERZSÉBET

Nyilas Misi IV. b osztályos

tanuló: Monori Lili

Nyilas Misi megjelenítésének feladata nem-
csak bonyolult, hanem egyedülálló színészi fel-
adat is. Hogyan eshetett a Thália Színház válasz-
tása Monori Lilire, a főiskolát éppen elvégzett,
kezdő színésznőre ?

Első - még főiskolás kori - szereplése a Thália
színpadán parányi epizód: Icut játszotta, Csibe
mostoha húgát. Maszatos, kis undok volt. Leg-
főbb ismertetőjele, hogy nem volt arca. Talán
feje sem. Rovarbábocska. Pontosan az, aminek
lennie kellett - és talán még senki sem kereste
meg a nevét a műsorfüzetben. A Bachus előadása
után már biztosan. A sápatag kisdiák Drahota
Andrea, az ebadta képű Esztergályos Cecília, a
szemüveggel stréberkedő Polónyi Gyöngyi mel-
lett ott bukdácsolt egy barnapiros kis falusi is.
Meg kellett nézni, hogy ki az a színésznő, aki
nem él a nadrágba bújtatottság pikáns kis játé-
kaival, hanem ormótlan csizmába, jól kifestett
kamaszbajusz mögé rejtőzködve bohóckodja vé-
gig néma szerepét.

Ilyen - a nyilvánosság előtt is követhető -
előzmények után kapta Nyilas Misit a Főiskola
vizsgaelőadásán. Sikere volt - de zártkörű volt ez
a siker, s a vezető tanár, Kazimir Károly úgy
látta, hogy nagyobb nyilvánosságot érdemel. A
színházához szerződtetett fiatal színésznő így
ebben a szerepben lépett az évadnyitó premieren
a közönség elé. S ismét sikert aratott.

Régi igazság, hogy a főszereplők karaktere az
egész dráma színpadra értelmezését meghatá-
rozza. Ez gyakran odáig követhető, hogy a dráma
szövegét is módosítják, csak azért, hogy jobban
összevágjon a színész alkatával. A Légy jó
mindhalálig-előadások is aszerint változatai a drá-
mai szövegnek, hogy milyen Nyilas Misi játssza
a főszerepet. Gobbi Hilda sűrűkötésű, lázadó
parasztgyereket formált ebből a szerepből,
Horváth Teri alakításában a mindig-megvert
szegényparaszt végtelen fájdalma rezgett, Len-
gyel Erzsiében a sugárzó tekintetű gyerek meg-
aláztatása.

Monori Lili alakításának alapvető színe a falusi
gyereké. Zömök termete, piros-kerek arca,



csillogó diószeme, igyekvő sutasága falusi kis-
kertek szépségét, kerítetlen szérűk bizalmát hoz-
za. Szerencsére nem hordozza megjelenésében a
„kiválasztottak csillagát": a túlérzékenységet és a
szenvedést. De nem is osztálytudatos forradalmár
vagy igyekvő eminens. A földrajzóra sem
stréberkedés, hanem a kedvenc tárgyban lelt
öröm, szemérmes osztozás Valkay tanár úr
megvédelmezésében. Ez a Misi nem a jeles tanuló
biztonságával lép a térkép elé, hanem örömmel
és drukkolva. Kabátja elejét húzkodja, a tér-kép-
pálcával szerencsétlenkedik, mielőtt egy pontra
bökne, topogva tájékozódik. S csak ön-
feledtségében jut oda, hogy memóriazavarral
küszködő tanárát kisegítse. A „gyerekszoba
hiánya" jelenik meg az aggályos igyekezetben,
hogy helyesen viselkedjék, s a sikertelenségben
is, ahogy a csodák úrilányoknak előre nyújtja a
kezét.

Misi exponálása - mindenekelőtt a színésznő
alkatából eredően - szerencsés. Első játékbeli
próbatétele, a Nagy úr előtt tett kifakadás szintén
jól bizonyít. A gyermek sóvárgása és elszántsága,
a körvonalak nélküli, de már formálódó
életprogram megvallása ez: felnőtté lenni - tud-ni
és cselekedni a jót. A kis, tétova mozdulatokkal
kísért vallomás, a sugárzó barna tekintet, az
esengőből szilárddá váló hang látványos eszkö-
zök nélkül teszi láthatóvá mindazt, ami a kis-
diákban alakul.

A Törökéknél tett vasárnapi látogatás Monori
Lili legjobban sikerült jelenetsora. Egyszerre
diadalmas, büszke és gyermekesen szerény. Él-
vezi is a dicséretet, és takargatja is boldogságát.
Ahogy egyik lábáról a másikra áll, idétlenkedve a
kalapját gyürkészi, majd önfeledten fölragyog -
szívet derítően kedves, könnyekre hangolóan
tiszta. Ez az a jelenet, ahol a koravénség árnyéka
nélkül elhiteti, hogy értékesebb, az élettől többet
akaró, mint a vele egykorúak. „Igazi kis férfi ez
már" - mondja tréfálkozva Török néni. Monori
Lili Misije érzékeltetni képes: programja férfihoz
méltó, gyanútlansága, védtelensége a gyermeké.

A színésznő alkatára hangolt rendezői kon-
cepció ezekben a jelenetekben azt is kifejezni
törekszik, hogy a Misi képviselte paraszti világ
miben tér el a Törökék nemesi, megyei hivatal-
noki világától, majd a lecsúszott dzsentri Do-
roghyék felfogásától. Misi ekkor azt a ruháját vi-
seli, amit a szülői buzgalom odahaza csináltatott.
Az úrias nyakkendő, a fűzős cipő „eleganciája"
és Misi esetlensége is ezt van hivatva aláhúzni.
De Doroghyék otthona a selyemfüggönyös abla-
kokkal és a nők sikkes, városias ruhája előkelőbb
környezetet sugalmaz, mint amilyent Móricz
megkívánt. Teljességgel hiányzik belőlük a deb-
recenies, dzsentroid elnyűttség. Igaz, Misi drá-

mája másutt is bekövetkezhetett volna. De a
Doroghy-lányok elesettségét nemcsak a háziúr
veszekedése s Viola kétségbeesett kapkodása
teszi világossá Misi előtt. A pusztulás általáno-
sabb. S ő érzékeli is ezt, amikor úgy határoz,
hogy nem leplezi le Török urat, s hozzásegíti
Bellát a ragyogóbb élethez. A Bella iránt táplált
kamasz-szerelem így nemcsak annyi, amennyit
Monori Lili Bella felé fordított arca kifejezni ké-
pes. Ebben a kapcsolatban az is ott vibrál, hogy
feláldozza magát a szépekért, az elesettekért -
azokért, akik jobbat érdemelnének.

Ugyanígy segíthette volna a színésznőt a mo-
tiváltabb alakításban az, ha Pósalaki úr szobáját
nyomasztóbb atmoszférájúra hangolják. Monori
Lili színészi eszköztára még nem olyan kipró-
bált, hogy keresetlen egyszerűsége akkor is hatá-
sos lenne, amikor csupán önmagából táplálkozik.
Ha nem is olyan külsőséges eszközökkel, mint a
reskontó keresésekor ott felejtett kalap
megvilágítása az üres színpadon, de hasonló jel-
legű, nem színészi eszközökkel nyomatékosabbá
kellett volna tenni bizonyos mozzanatokat. A
fegyelmi tárgyalás alkalmával kiváltképpen. Nem
feltétlenül a naturalista színpad részletecskéit
kérjük itt számon, de a monumentalitást min-
denképpen. Misi itt nemcsak az öt tanárral, nem
is a tantestülettel vagy a felnőttek világával
ütközik meg - hanem a világgal. Ez a világ
valóban olyan kisszerű lények kezébe tette a ha-
talmat, mint a fegyelmi bizottság tanárai. Kis-
szerűségük azonban túlnő a fegyelmi bizottság
funkcióján. Ők a mindenkor ítélkezők, a mérték
letéteményesei ebben a világban. Kisszerűségük
az a hatalom, mely a lélek meggyilkolására van
jogosítva, és nemcsak Debrecenben. A zsugorí-
tott emberségű tanárok mögül éppen azért kár
volt kicsempészni a környezet és a helyzetek
megteremtésekor a nyomasztó nagyságot, ami
egyben Misi összeroppanásának nagyságát is ki-
fejezhette volna. Csupán Keres Emil alakjában
volt meg a felnőttség súlya, talán fiatalosabban
és feketébben is, mint szerepe kívánta.

Minderre azért kellett ilyen részletességgel ki-
térnünk, mert Monori Lili ezt a nagyjelenetet
nem tudta hiánytalanul elfogadtatni. Keményebb
kötésű, nehezebben sebezhető, semhogy
kitörését ájulással zárhatná. Az ő Misije daccal,
elszántsággal, toppantással beszél. S ez - paraszti
öntudatát dokumentálandó - elég is lehet-ne
akkor, ha át tudna váltani a gyerek utolsókat
vonagló fuldoklásába. Ezt azonban nem tudja



még. Nem úgy nem tudja, hogy nem érti. Ha-nem
úgy, hogy nem képes kifejezni. Mivel sem-mi
külsőség nem indokolja - olyan a színpad, a
világítás és a többi szereplő magatartása -, ön-
magától kell a legvégső felzaklatottságig jutnia. S
ez egyelőre nem sikerül. Nem a hisztérikus
zokogást hiányoljuk s nem is a szétvetett karokat.
De hangja, testtartása, beszéde ellentmond annak,
ami tekintetében kifejeződik. Így vissza-
fogottsága mesterkéltnek, indokolatlannak tetszik.
A puritán színészi játék is mesterségbeli fogás.
Nemesebb s ennyiben rafináltabb, mint a
látványos, könnyen tetten érhető. De éppen úgy
eszközként kell alkalmazni, mint emezeket. Es
ugyanúgy hatáskeltésért alkalmazandó és csak
akkor, ha már bánni tudunk vele.

Mindezek ellenére miért magával ragadó ez az
alakítás ? Mert tapasztalatlanságán átfénylik a
meggyőződés. Mindazt, amit a fogások begya-
korlatlansága miatt elégtelennek találunk - meg
lehet tanulni. S mert Monori Lili végre - nem-
zedékétől szokatlan ez - szépen beszél.

fórum
és disputa

KÖPECZI BÓCZ I S T V Á N

Látvány és értelem

Régóta hiányzott színházi képzőművészetünk-
nek az a fóruma, amelyet most a SZÍNHÁZ,
feladatának megfelelően, megteremtett. Az első
számaiban megjelent szcenikai témájú írások
mind régi, de ma is létező megoldatlan és tisz-
tázatlan kérdéseket érintettek. Ezek egyrészt
alapvető elméleti, másrészt olyan gyakorlati
problémák, amelyek meghatározzák művészi
munkánk lehetőségeit és eredményét. Nem szán-
dékozom az előző írások megállapításait ismé-
telni. Ahhoz azonban, hogy eligazodjunk mű-
vészi munkánk nehézségei között s az állandóan
új és új feladatokat a magyar színházkultúrához
méltó rangon tudjuk megoldani, el kell mélyed-
nünk az elméleti kérdésekben, s hasznos eljá-
rásokat kell keresnünk gyakorlati megoldásukra.

KELLÉR DEZSŐ KONFERÁL




