
szeríti." ... „A darab nyelve és a színészek
beszéde a magyar nyelv dicsőségére válik."

„A m i színészeink nem sztárok"

- A mi színészeink nem sztárok -
mondja Szécsi Ferenc -, a szónak jó ér-
telmében sem. Nem is lehetnek. Nem
képességeik miatt, hanem mert a mi kö-
zönségünk egy-egy színésszel néha egy
évig sem találkozik. Bár van rá néhány
példa, de általában mégis nehezen vál-
hatnak kedvencekké, akik miatt megnéz a
közönség egy-egy előadást. Ez nálunk
ritkaság. Nekünk arra kell törekednünk,
hogy a mi előadásaink egészükben
hassanak. A mi erősségünk: a2 együttes.
Nekünk olyan együttes játékon alapuló
színházi atmoszférát kell teremtenünk,
hogy a néző a sztár, a kedvenc helyére
magát a színházat, a gárdát helyezze.

- A színészek a Villámfénynél előké-
születei alatt hónapokig együtt éltek a
darabbal. Ismerkedtek és barátkoztak
ezzel a nyelvi és gondolati világgal. Új-
raolvasták Németh László regényeit. Volt,
aki elolvasta az író összes társa-dalmi
drámáját. Az előkészületi idő hó-napokkal
megelőzte a próbákat.

Az előadás

Kristálytiszta előadás a Déryné Szín-
házé; betölti a nézőteret a mű szellemével
és légkörével. A jó előadásról nehéz külön
szólni, csak a rossz előadás foszlik le a
műről, mint a vedlett ruha.

Az egészen rossz előadásokon kívül itt
vannak persze a közömbös előadások. A
darab „színre van téve" - vagy inkább
sínre, s ezen a sínen végszóig elfut. Ám az
utolsó szavak alatt az ember már arra
gondol, hogy másnap korán kell kelnie.

A Déryné Színház Villámfénynél elő-
adása megragad és fogva tart; a néző sokáig
megmarad az élmény hőfokán, mielőtt
visszasüppedne a maga életébe. Viszi
magával, amit kapott. A néző a maga
gondját vizsgálja, de magasabbról, tágabb
lélekkel. Készen arra, hogy eltűnődjön a
közös sors nagy törvényein.

Színház ez a javából; a drámai pillanatok
belülről izzanak, a teátralitást nem
külsőséges effektusokban keresi. Az elő-
adás a mű és a színészek belső erőire épül.
A néző átengedheti magát a hatásnak s a
szöveg nyelvi örömének. Valósággal
ünnepi esemény korunkbeli drámában ilyen
megemelt költői szót hallani. Az élőbeszéd
fölött lebeg, de az

anyanyelv legmélyebb rétegeiben gyöke-
rezik.

Az igazi jó előadás - jól tudjuk - sokkal
több, mint jó színészi produkciók összege.
Egy jó előadás - szövetség, melyben a
társuló felek ki vannak szolgáltatva
egymásnak. Ez lehet nyűg, de lehet
hatalmas morális erőforrás is. Amikor a
színházi együttes alázattal és szeretettel
szolgálja a művet. Pontosabban: azt a
nagyobbat, teljesebbet, fontosabbat, amit
az író is szolgál a művével.

Ennek a bemutatónak a vágyát nem
hiába érlelte három évtized. Most be-
teljesedett.

Németh László: Villámfénynél, Déryné
Színház.

Rendezte: Szécsi Ferenc. Szereplők:
Szigeti Géza, Kassai Ilona, Vereczkey
Zoltán, Gyulányi Éva, Bessenyei Emma,
Somody Kálmán, Kőmíves Bori.
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A sárkány Debrecenben
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MOLNÁR GÁL PÉTER

Kállai kávét iszik

Kávét iszik. Kávét rummal. Kicsi csé-
széből issza, és széles arcán zsíros bol-
dogság ragyog föl. Nem is annyira bol-
dogság, mint elégedettség. Önelégedettség.
Önelégülten issza a csésze feketét. Úgy
issza, mintha nektárt inna, mintha minden
földi élvet magába olvasztana ezzel a
KÖZÉRT-feketével. Szétárad benne a
jóérzés, szinte érezni, ahogyan elkeveredik
a gondolataival, belekerül a vérkeringésébe,
és minden sejtje kiveszi magának az
örömöt ebből a testi élvezetből.

Kállai kávét iszik, és ebből a jelen-
téktelen fizikai cselekvésből színészi ma-
gánszámot csinál Kardos Ferenc Egy őrült
éjszaka című filmjében. Olyan színészi
magánszámot, amelyik a figura filozófiáját
fejti ki képszerűen és cselekvően, sok
mindent elmond az életéről és az
indítóokairól azzal a parányi gesz-tussal,
ahogyan a kávénak és a jó íznek örülni tud.
Csúnya öröme van - ahogy mondani
szokás. Csúnya, de emberi. Egy embert
sűrít bele ebbe az ivásba.

Az ivás és az evés talán a legjellemzőbb
emberi gesztusok. Ha tudni akarod, hogy
milyen jellemű valaki: lesd meg evés
közben Nézd meg, miként nyúl a pohár
után, és hogy hajtja le az italt, legyen az
akár csak egy pohár víz. Az evés és az ivás
jellemzőerejét a film inkább felhasználja,
mint a színpad, a járás mellett ez a
legfontosabb behaviorista teszt, amit egy
színésszel érdemes a jellemzés érdekében
elvégeztetni. Olyan mélységeket képes
felszínre hozni egy-egy tehetséges színész
ilyenkor, ami vetekszik a forgatókönyv
legagyafúrtabban megírt fordulataival. Ha
hosszan járni látunk valakit vagy
magányosan enni: többet tudunk meg róla,
mintha valamilyen drámai helyzetben
figyeljük meg viselkedését, hiszen akkor
alkalma van manipulálnia magatartását. A
film-művészet a maga közelre hatoló
eszközeivel gyakran él is az evő-ivó és
járkáló ember megmutatásával. Hogy csak
a közelmúlt magyar filmjeiből kérjünk köl-
csön példát: Tolnay Klári szívet szorítóan
magányos vacsorája a Nem ér a nevem
című vígjátékban, Kiss Manyi reménytelen
elhagyatottsága Elek Judit



Sziget a szárazföldönjében vagy Páger
Antal evése a Dani című filmben, első
háború utáni filmszerepében; vagy ismét
Kállai Ferencet hozhatjuk föl példaként,
aki Bán Róbert vígjátékában, a Mi lesz
veled, Eszterké?-ben a figura legmélyebb
jellemzését azzal adta, ahogyan ez a tör-
tető és erőszakos iskolaigazgató délelőtt
kiállt egy fal elé a hirtelen kisütő tavaszi
napfényre, és megmártotta magát a nap
sugaraiban.

Inni a színpadon: veszedelmes dolog.
Mit igyon a színész? Folyadékot vagy
levegőt?

Ha folyadékot iszik, a néző számára és
mindegyik számára, itt nincs kivétel a
legnaivabb néző és a legdörzsöltebb
színházi róka között sem), ha csak egy
pillanatra is, de megszűnik az előadás
folyamatossága, és arra gondol, mit iszik
most a színész: igazi alkoholt vagy teát,
megfestett vizet, csipkeszörpöt? Az
együgyűbbje azt hiszi, hogy igazi whiskyt,
bort, pálinkát, gint, vodkát, sört, pezsgőt
isznak. (Egy ugrifüles színházi riporternő
megírta, hogy szilveszter estéjén a
Vígszínházban igazi pezsgővel fognak
koccintani a színpadon, ami azután meg is
történt: a színház főrendezője minden-kit
felköszöntött a színpadról, még a szü-
letését aznap ünneplő vezető színésznőt is
- de a színház álbennfentes bérlői a hátam
mögött azt suttogták, ahányszor csak ital
került elő a játék során: ma igazi pezsgőt
isznak. A pezsgő aznap estére
lényegesebbé vált, mint a színjátszás. Van
ez így néha, hogy a színpadi

ital izgalmasabb, mint a színpadi elő-
adás.) Ha igazi alkoholt vél látni a néző a
pohárban, akkor arról kezd gondolkodni,
vajon mennyit tud meginni a színész, és
nem fog-e berúgni, vagy a színészek
tanulmányai között - persze - szerepel az a
tantárgy is, hogyan lehet minél több
alkoholt benyakalni.

Az üvegbe öntött folyadék a színpadon
mindig bosszút áll. Felfordul a pohár, a
palack eldől: a víz kicsorog, lefolyik az
asztalról, foltja ott marad a pad-lón, még a
következő felvonásban is, amikor már
évek múltak el a darab szerint. A
naturalizmus ellen következetesen küzdő
rendezők ezért kitalálták a száraz ivást. A
kancsóban nincsen ital. Levegőt töltenek a
kupákba és az üres ivószer-számot
markolják meg és isznak belőle semmit.
Ha ilyenkor a színész zavart érez és
eljátssza, hogy iszik: akkor rossz.
Utrírozottan kortyol. Nem iszik, hanem
„megjátssza" az ivást. Ha csak szájához
érinti kupáját és nem nyel, mert hiszen
mindenki tudja, hogy nincs mit leereszteni
a torkán: akkor is rossz. Hiszen van ital,
csak láthatatlan. De mindannyian
hallgatólagosan beleegyeztünk a konven-
cióba, hogy az üres kancsóban bor van.

Ezzel azonban még nem értünk végé-re a
levegőivás problémáinak. Ugyanis
következetlenségek sorozatára ad alkal-
mat. Ha üres poharat hajtanak föl a szí-
nészek, és a következő pillanatban igazi
cigarettára gyújtanak rá, és igazi füstöt
eregetnek ki az orrukon, akkor fölborul a
közmegegyezés. Hiszen, ha ital nincs,
akkor cigarettának sem szabad lennie:

azt is jelezni kellene. Sőt: ha üres a
kancsó, amiből a képzeletbeli bort töltik
a pohárnokok, akkor értelmetlen maga a
kancsó is, akár papundekliből van,
műhelyben kasírozott műség, akár ve-
retes, iparművészeti műremek, muzeális
tárgy, amit régiségkereskedésben vásárolt
meg a kivételes művészi érzékkel és
költségvetési lehetőséggel megáldott
kellékes. Minek a kancsó, ha nincs ben-
ne semmi? Ha az italt el lehet játszani, el
lehet a kancsót is. De akkor pohár sem
kell, hiszen csak egyszer emelje föl a
színész begörbített ujjakkal kezét a szá-
jához, mindenki tudja a nézőtéren, hogy
most iszik.

Mindez szőrszálhasogatásnak látszik,
pedig igen fontos pontja a színházi il-
lúziónak, és nagyon gyakran itt lehet
tetten érni a rendezőket, hogy nem gon-
dolják végig a látható és láthatatlan kel-
lékek problémáját. S azért sem elhanya-
golható kérdés ez, mert kivétel nélkül
minden nézőt ez foglal el, amikor vala-
melyik színdarab előadása során inni kell
a színésznek. S minél tisztázatlanabb és
meggondolatlanabb a színpadi ivás, annál
több és zavaróbb gondolat bukkan föl a
nézőben: mellékkörülményekre terelődik
képzelete és energiája, pedig mindezt az
előadás alkotói módon való nézésére
kellene fordítania. (S csak valamiféle
kancsal teljesség kedvéért említem meg,
hogy a közelmúltban egy rendező költői
szépséggel oldotta meg a színpadi ivás
kérdését, persze nem egy-szer és
mindenkorra, ilyen a művészetben
nincsen, de egy előadásra érvénye



sen. Major Tamás az Athéni Timonban az
Apemantust játszó Őze Lajossal előhúzat
egy kulacsot; a színész hátat fordít a
nézőtérnek és azt mondja néhányszor: glu-
glu. Ez olyan érzékletes és mű-vészi
megoldás volt, hogy szinte az egész
nézőtér együtt ivott Őzével: és ha akkor
megkérdezték volna a publikumot, biztos,
hogy még azt is meg tudta volna mondani,
milyen ital volt a kulacsban.)

Kállai ivása a filmben tehát egy gyak-
ran előforduló fizikai cselekvést állított a
mély jellemábrázolás szolgálatába. Kállai
most erősen divatban levő színész, akinek
minden alakítását elragadtatás fogadja. Ezt
úgy is szokta hívni a szín-házi zsargon,
hogy: Kállai jó passzban van.

Holott egy színész beérésének örülhe-
tünk, aki lassan vált jellemszínésszé, és
azután fokozatosan nőtt föl nagy
színésszé.

Túl könnyű volt a pályakezdése: Bár-
dosnál Rómeóként debütált, majd sze-
relmes szerepek következtek. Minden
adottsága megvolt hozzá : kellemes külső,
csinos arc, kellemes hang. S minden
adottsága megvolt ahhoz is, hogy beérje
ezekkel a fölszínes sikereivel, azokkal a
sikerecskékkel, amelyek minden csinos
fiatal színésznőnek, jóképű színésznek
kijárnak.

Akkoriban meglehetősen jelentéktelen
és unalmas színész volt. Az első megle-
petést Lavrenyov Amerika hangjában
szerezte, ahol Percy Buttlert játszotta, a
kor ízlése szerinti karakter-intrikust, a sok
szarkasztikus megjegyzéssel, karika-
turisztikus élességgel megfogalmazott
amerikai fiatalember figuráját. Azután
persze megint a jóképűség uralkodott cl
szerepeiben, de Aenobarbus fordulópont-
nak tekinthető pályafutásában. Talán a
hangja is ekkorra érett be, és vált zengővé,
„taknyosan" telítetté. De az is lehet, hogy
az évek tapasztalatai - emberi és színészi
tapasztalatai egyaránt - meg-hozták
számára azt a fajtáját a színészi
felkészülésnek, amikor az egész embert
viszi bele a színész a szerepbe: és belehal
egy-egy produkciója során, legalábbis :
valamennyi meghal belőle. (Annyi,
amennyivel bölcsességben és
tapasztalatban gazdagszik.)

Azután már sorra jöttek a karakter-
szerepek és én nem tehetek róla, de az az
érzésem támadt, hogy Kállai Ferenc vette
át és folytatja azt a szerepkört, ami
Mányai Lajos halála folytán elárvult. Nem
azt akarom ezzel mondani,

hogy akár csak egy gesztus erejéig is
utánozta volna Mányait; nyilván azért
érzem összekapcsolva kettőjük jellem-
remekeit, mert mind a ketten mesterieket
alkottak a puha testű, ellenszenves
intrikusszerepekben, mégpedig olyan
mélységű művészettel, hogy soha nem
érezhettük valódi intrikusalakításoknak
szerepformálásaikat. Mindig egy egész
embert, egy emberi életet mutattak föl, és
részvéttel rajzolták meg az undorító
vonásokat is: mindig elvezették nézőiket
oda, hogy igyekezzenek megérteni - ha
fölmenteni nem is - az általuk ábrázolt
embereket.

Mányai igen rosszul beszélő színész
volt, aki amikor ismét visszakerült a
Nemzetihez és a Tragédia Rudolf csá-
száraként lépett föl: alig lehetett valamit
érteni a szövegmondásából. A rossz
artikulációt azután kijavította, és ami be-
szédhibája maradt - élete végéig nem
tartozott a könnyen és szépen beszélők
közé -, azt az ábrázolandó figura szol-
gálatába állította. Csak azért idézem föl
Mányai - nekem nagyon kedves - alak-ját
és beszédhibáját, hogy közelíthessek
Kállaihoz. Neki igen szép hanganyaga
van, amiből orgánumot csiszolt idővel, de
jellegzetes éneklő beszéde és az a rossz
szokása, hogy sosem teszi le a pontot,
vagyis nem viszi le a hangsúlyt, és így
minden mondata nyugtalanítva, nyitottan
lebegve a levegőben marad, nem-csak
modorossá tették dikcióját, hanem néhány
klasszikus szerepében lerontották az
összhatást. Nos, ez a kántálás a ka-
rakterfigurák megelevenítésénél termé-
szetessé válik, egybesimul a szereppel, és
annak egyéni sajátosságává lesz. A Ter-
sánszky-komédiában (Dulder-Tűrő Ákos-
ként) is kölcsönadta egyéni módorosságát
a színpadi alaknak.

Bürokratái, nehézkes tisztviselői, vas-
kalaposai, álszentjei, alattomosai úgy
sorakoznak egymás mellé, mint egy nagy
karikaturista, egy színpadi Daumier kiál-
lításán a torz portrék. Ezek között én
szívem szerint legjobban a Tartuffe-öt
szeretem, és nem azért, mert ez a legter-
jedelmesebb és a legjelentősebb szerep
közülük, hanem mert újabb fordulópont-
nak érzem Kállai színészi életművében, és
mert itt fordult ki leginkább a bőréből.
Nem lett más, természetesen. Csak
elvetette a kézre ajánlkozó könnyebb
megoldásokat, a már kicsiszolt pályákat,
és a nehezebb, gyötrelmesebb munkát
végezte el: újrateremtette a színpadon
önmagát.

Kisebb szerepeiben - amelyeket

ugyanolyan megbecsülés és általános siker
vesz körül, mint a többit - néha
mutatkozik egy olyan könnyelműbb víg-
játéki anyagkezelés, amely a régiből
táplálkozik, felmelegít már kipróbált
megoldásokat. Ezek a szerepei erősen
hasonlítanak egymásra, de ez egyáltalán
nem hibáztatható, hiszen a szerepeket nem
ő osztja - filmnél meg különösen kevés
beleszólása van nálunk a színész-nek,
hogy mit játszik, mit játszatnak vele, mit
kell eljátszania -, meg azután egyáltalán
nem az az eredetiség és a mű-vészi
nagyság mértéke, hogy valaki elég
gyakran képes-e megújulni, elég gyorsan
tud-e újdonsággal szolgálni; meg lehet
maradni a régi művészi találatnál, és meg
lehet ismételni, ha azt mélyíteni,
gazdagítani képes valaki. Kállainál ritkán
panaszolhatjuk, hogy a nagyon is egy
tőről metszett szerepeket egyformán
alakítaná, mindig fölfedez és megmutat a
már ismert figurában valami új
megfigyelést, egy eddig még föl nem tárt
réteget, új vonást. Amit kifogásolnék, az
az, hogy Kállai néha túlrajzolja ezeket a
torzképeket. Parodisztikus megoldásokba
sodródik. Szétoldja a szerep emberi
kereteit, és könnyen hanyatlik bele
külsőségesen komikai ábrázolásokba. Ez
elsősorban hangjának maszkírozására vo-
natkozik. Néha - nyilván olyankor, ami-
kor rossz színpadi közérzete támad, ami-
kor maga sincs százszázalékosan meggyő-
ződve a szerepformálás tökéletességéről -
elváltoztatott hangon szólal meg, így
próbálja kisegíteni magát alkotói zava-
rából. A „hangmaszkírozás", amely mos-
tanában kezd ismét divatba jönni színé-
szeink között, sőt, úgy hallom, még egy
„elmélet" is kidolgozódott indoklására,
veszedelmes színészi eszköz. A más han-
gon, az idegen hangon beszélő színész
körülbelül úgy jár, ahogy az idegen nyel-
ven beszélő: amit anyanyelvén nem merne
elmondani vagy kimondani, azt idegen
közegben pirulás nélkül ejti ki a száján.
Hazudni is könnyebb ezért idegen
nyelven: olyan, mintha nem én mondtam
volna azt, ami elhangzott. A felvett
hangszín, az eltorzított hanghordozás
könnyen csábítja arra a színészt, hogy
gesztusban, mimikában, pantomimban is
kövesse hangja „színesebb" meg-oldásait,
és ily módon könnyen válik hamissá,
mesterkéltté. (Csak egy példát erre Kállai
szerepformálásai közül: Krleža
trilógiájának középső darabjában, a
Lédában a részegség ábrázolásában így
hajlott túl a valószerűn.)

Kállai Ferenc szemmel láthatóan bő-



séges kedvvel mélyed el a társadalmi
véglények, tisztségviselő gerinchúrosok,
nyálasszájú törtetők, mosolyogva és báj-
kolódva túlbuzgók, zsargont beszélő tar-
tüffök művészi elemzésében, életre sza-
tirizálásában. Színészi pályájának érdek-
lődési köre most ezek felé a figurák felé
fordult, és gazdag lelőhelyére akad a
mosolytalan komorságú, élet- és ember-
utáló vállalatvezetők vagy kedélyesen
humorizálgató félrevezetők között min-
dennapjainkban.

Annak a színésznek, aki alkotóereje
teljében egy társadalmi fauna föltérké-
pezésében ennyi művészi nagyszerűséget
képes megmutatni, aki egy csésze kávé
kiivásába képes belesűríteni-beleszatirizálni
egy típus legbonyolultabb és eleven
vonásait: másféle elbírálás jár, mint
azoknak az unott rutiniéknak, akik bá-
gyadtan és önelégülten ismételgetik rossz
sablonjaikat. Elsősorban persze a kritikának
kell jeleznie, hogy itt komoly társadalmi
tanulmányok mutatkoznak a színész
munkájában; az irodalomkritikához
hasonlóan regisztrálni kellene a színész
művészi-társadalmi érdeklődésének for-
dulását, elmélyedését. Másodsorban a
színházvezetőknek kellene élénkebben fi-
gyelniük egy-egy ilyen ihletett alkotói
szakasz láttán - amit törvényszerűen kö-
vetnek majd a szürkébb időszakok, a
gyötrelmes keresés periódusai -, hogy olyan
szerepet keressenek a művész számára,
amelyben az leggazdagabban bont-hatja ki
képességeit és kamatoztathatja stúdiumait.
Harmadsorban pedig a szín-padi szerzőknek
kellene élénkebb figyelmet tanúsítaniuk az
iránt, hogy egy-egy ilyen színész számára
szerepet írjanak.

Mert aki egy csésze kávé kiivásába egy
világot tud belesűríteni, az a színészi
alkotóerő arkhimédészi szakaszába jutott,
és azt ígéri játéka, hogy adjatok egy ká-
véscsészét nekem, és én az egész világot
kifordítom!

Köpeczi Bócz ra jza

arcok
és maszkok

GÁBOR ISTVÁN

Kesergő művész

a leningrádi szállodában
Egy este Latabár Kálmánnal

A rendező, akinek a koncertműsor
színpadra állítása volt a tiszte, idegesen
járkált fel-alá a színfalak között. Ami nem
is volt kis teljesítmény, mert ezeknek a
színfalaknak a távolsága egymástól a
leningrádi új hangversenyteremben
megszámlálhatatlanul sok méter, lévén,
hogy befogadóképessége is megközelíti a
négyezer személyt. Ebben az óriási pa-
lotában játszott több estén át a Fővárosi
Operettszínház társulata I968 áprilisának
második felében, és a leningrádi turné
különleges esztrádműsorral fejeződött be.

De lássuk csak, miért is volt ideges a
fiatal rendező, Mikolay László?

- Mert keskeny és rövid az ágy, amire
Latyinak kell feküdnie. Honnan szerezzek
másikat?

Kissé kívülről néztem a pályát ahhoz,
hogy teljesen átérezzem ennek az
aggodalomnak a súlyát. Sőt, most már
bevallhatom, hogy inkább véltem ezt
valamiféle művészi bogarasságnak, talán
még nagyzolásnak is, semmint komoly
kifogásnak a színpadi rekvizitum méretei
ellen.

Másnap este megértettem. De volt
közben még egy nap, amelynek estéje
kellemes fogadással telt el.

Ültünk az autóbuszban, és a Nyevszkij
Proszpekt felé mentünk; a híres út közepe
táján volt a művészszövetség leningrádi
tagozatának székháza, itt zajlott le a
fogadás. Elindultunk, és valaki meg-szólalt
az autóbuszban:
 Szegény Sárdy Jani nem jöhetett.

Betegen fekszik a szállodában, és rázza a
hideg.

Ezt az utolsó félmondatot hallotta meg
Latabár, és felkiáltott, miközben vastag
gyapjú kötött pulóverét kezdte lehúzni
magáról:
 Állítsátok meg az autóbuszt, felviszem

Janinak a pulóveremet, biztos nem hozott
meleg holmit magával. Ebben nem fog
fázni.

Nagy nehezen tudták csak erről lebe-
szélni, lévén, hogy Sárdy hideglelése nem a
meleg holmin múlott, és különben is,
gondoskodásban amúgy sem volt hiánya.
Így hát Latabár megnyugodott, és rendben
megérkeztünk a fogadásra.

Másnap este volt a koncertműsor be-
mutatója. Latyi a Szeneslegény című is-mert
számmal szerepelt. Aki talán még-sem
ismerné, annak számára - már csak a
továbbiak miatt is - elmondom: a jelenet a
szokásos helyzetkomikumon és
félreértéseken alapul. Egy színésznő a
szerepét tanulja, és a közben belépő sze-
nesember az áradó, lelkes szöveget való-
ságnak hiszi; úgy cselekszik, mintha min-
den szerelmes, hívogató mondat őfeléje
szállna. A kérlelésre hajlandó levetkőzni, és
az ágyba is bebújni, a fiatal lányt is
bátorítóan szólítva magához. Latyit kell
elképzelni ebben a groteszk helyzetben, és
nem nehéz megérezni a jelenet sajátos,
gunyoros, clownszerű humorát.

Most már egyszerűbb volt megértenem
azt is, miért ragaszkodott Latabár annyira
konok kitartással az ágy megfelelő
méreteihez. Mint halálakor a nekro-
lógokban joggal írták meg róla: ez a
roppant könnyednek és könnyűnek tűnő
humor attól volt ilyen könnyű, ilyen egy-
szerű, hogy vér és verejték, munka és
fáradság előzte meg létrejöttét. És ebben a
jelenetben még valóságos mérnöki
számítás is kellett ahhoz, hogy az áram-kör
színpad' és közönség között állandóan és
újból bezáruljon. Ha például a
szükségesnél hosszabb vagy rövidebb a
heverő, akkor Latyi játéka a vetkőzéssel -
miközben cúgos cipőjét magán felejti, és
hosszú lába a paplan alól természetesen
kikandikál - nem érvényesül igazán.

A jelenetet Benedek Árpád és felesége
tolmácsolták oly módon, hogy a színpad




