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G. B. Major...

1.

A színész remeklése gyakran nem azono-
sítható remekművek színészi megszólal-
tatásával.

A színész nem mindig akkor tudja a
legteljesebben megvalósítani lehetőségeit,
amikor ehhez a legtöbb segítséget kapja.
Nem akkor a legsikeresebb, ami-kor ez a
legtermészetesebbnek látszik. Nem akkor a
legőszintébb, amikor az író, a mű, a
leginkább igaz szavakat ad-ja a szájába.

Major Tamás az elmúlt évtizedekben
nem panaszkodhatott színészi szerencsé-
jére. Játszott Hamletet, a Lear király
Bolondját, Jagót, III. Richárdot és Lucifert,
többször is újra- és újrafogalmazhatta
Molière Tartuffe-jét. Gondolom, amikor
1931-ben a Nemzeti Színház rendes tagként
szerződtette, pontosan ilyen szerepekről
álmodott.

S egyáltalán nem álmodozott arról, hogy
fellép majd egy találékony angol úr,
bizonyos Jerome Kilty kétségtelen
ügyességgel konfekcionált darabjában,
amely a Kedves hazug enyhén édeskés
címet viseli. A találékony úr és a talá-
lékonyság gyümölcseként létrejött darab
létezéséről feltehetőleg nem is tudott.

A színész szerencséje talán kiszámít-
hatatlanabb másokénál. Major Tamás egy
évtizeden belül másodszor játssza el G. B.
Shaw-t egy angol úrdarabjában, de egész
pályája során alig néhányszor sikerült csak
G. B. Shaw darabjaival összeakadnia. Miért
is? Nincs rá felelet. Kevés művészt,
színészt, embert ismerek, akinek a humora,
fanyarsága annyira felidézné
képzettársításként a világhíres í r t . . . S
alighanem mégis szerencsésnek mondható
Shaw-ügyben.

2.

Kárpáti Auréltól Gyárfás Miklósig sok
kitűnő színházi kritikus magyarázta meg
támadhatatlan érvekkel fenntartásait a
színész Major Tamással szemben. Úgy
hiszem, elsőnek Molnár Gál Péter talált
meggyőző érveket a színész Major Tamás
elfogult szeretete mellé. M. G. P. nem
vonja kétségbe elődei és pályatársai
megfigyeléseit, nem rajzol egy másik Major
Tamást, csak éppen

ugyanazok az arcvonások neki mást
mondanak. Összekacsint a nézővel - ál-
lapítják meg Majorról enyhe rosszallással.
Hiányzik belőle a teljes feloldódás, a
feltétel nélküli beleélés szándéka és
képessége, egymásnak ellentmondó szí-
nekből rajzol figurát - kifogásolják, és
Molnár Gál mindebből semmit sem tagad.
Megismétli, mint Major színészetének jól
felismert jegyeit, s összerak belőle egy
jelentős színészegyéniséget.

Nem tévedések nélkül valót, de le-
nyűgözőt. Összetéveszthetetlent. Hiszem,
hogy igaza van.

Major színészetének barátait G. B. Shaw
látszik igazolni. Nem a drámaíró, hanem a
színpadi alak. Az a G. B. Shaw, akit
Jerome Kilty olyan szeren-esés kézzel
összelopkodott. A legjobb helyről. Magától
G. B. Shaw-tól, a drámaírótól. Szóljon
mentségére, hogy nem a drámákból, hanem
az író leveleiből.

3.
Major Tamás belép a színpadra. Kicsit
sietősen végigmegy, azokkal a kapkodó
karlendítésekkel, amelyekkel utcán és
színházi folyosókon menni szokott, hiszen
„civilben" sohasem ér rá. Most is ezzel a
saját, civil kapkodással néz körül a
nézőtéren, fürkészi az arcokat, mint aki
arra kíváncsi, hogy milyen társaság jött
össze ma este ... S a darab szerint bejelenti,
hogy a kedves közönségnek, ő, a színész, s
partnerei a színésznő felolvassa, felmondja,
felidézi majd G. B. Shaw és a nagy angol
színésznő, Mrs. P. Campbell legendás hírű
szerelmi levelezését.

Arról a bizonyos átélésről, a valóság
hamisítatlan illúziójáról, amelynek hiá-
nyával Major Tamást oly sokan vádolták,
szó sincs. Itt a színész épp az ellenkezőjét
ígéri: ő csak e játék keretében megmutat
valamit ...

S beáll egy pult mögé. Finoman mo-
solyog, mint akinek megvan a véleménye
az egészről. Mármint erről a szerelmi
regényről. S azonnal felfedi, hogy mi. Egy
csomag levélkén eloldozza a masnira kötött
szalagot, enyhén meglengeti a színpadon,
aztán hanyagul a pult elejére veti. Úgy
bánik ezzel a selyem-pántlikával, olyan
jóindulatú fölénnyel, mint amikor nagy és
erős emberek kezébe incifinci apróságok
kerülnek. Mint amikor egy díjbirkózót
azzal a feladattal bíznak meg, hogy apró
ecsettel egy gyűszűnyi porcelánrózsát
tisztogasson. Ez az egész oda-vissza
levelezés, idill-

jeivel és drámáival ugyanis tele van finom
csacskaságokkal.

Major kezei, ideges, hosszú ujjai -
amelyről annyiszor megírták már, hogy
kifejezőek, sőt azt is, hogy „intrikus"
kezek, türelmetlen fölénnyel bánnak ezzel
a szalaggal, s a feltehetően illatos
levélkékkel. De nem dobja mégsem fél-re,
sőt mintha újra és újra feltámadó kedvvel
és örömmel nézegetné, lapozgatná.
Játékszer ez a levélcsomag.

A hangja is ezt teszi a mondatokkal. Ez
az érdes, gunyoros „intrikushang", amely
vitriolhoz szokott, különös távolságban van
az áradozó s még csipkelődéseiben is
elragadtatott rajongószövegtől G. B. Shaw
el van ragadtatva, hogy vele - a
szellemesség megtestesült szobrával -
szellemeskedni akar valaki. G. B. Shaw, a
nagy racionalista, élvezi, hogy valaki
szellemi párbajra hívja ki. A szellemóriás a
lilliputik földjén ... A párbaj ugyanis
egyszerű szerelmi civakodás, s az érvek ...
Ó , istenem, mi-csoda érvek várhatók egy
ünnepelt, majd elhanyagolt szépasszonytól
!

Major hol bosszankodik, hol elragadtatott
belefeledkezéssel tisztogatja a hozzá nem
illő porcelánrózsát ... A szel-
lemeskedéseket azonnal kifordítja, mint
egy kesztyűt, s megmutatja a közönség-
nek: hát persze, ő is tudja, h o g y

összefércelt csacskaság...
Major tehát megint csak véleményezne, a

beleélés felszabadultsága nélkül? De hát
elhihető-e józan ésszel, hogy a
szellemóriás, G. B. Shaw ne tudná,
mennyire semmiségekről sugdosnak ezek a
levelek?

Major, a racionalista, aki annyira szereti
a dolgokat józan nappali fényben
szemügyre venni, összetalálkozik a szín-
padon a mindent ironikus fölénnyel kezelő,
józan G. B. Shaw-val.

A találkozás eredménye egy olyan
varázslatos színpadi teljesítmény, amely-
hez a művecske épp hogy akadálytalan
alkalmat ad. Major ezúttal, ha egy figurát
kívül-belül megmutatni, megmagyarázni s
ironizálni akar, zavartalanul ön-maga lehet.
Viszonya a darabhoz, a figurához oly
hasonlatos a szerelmi levelező G. B. Shaw
és a szerelmi levelezés-re kívülről rátekintő
G. B. Shaw viszon yá h o z , hogy elég, ha
megfelelő oldottsággal jelen van a

színpadon.
S Major, akinek eszközeiről már annyi

szó esett, eszköztelenül végigmonologizál
egy színházi estét. Major, akinek kiváló
jellemmaszkjairól már annyit írtak, smink
nélkül lép ki a színpadra.



Major annyira fegyvertelen a Kedves

hazugban, hogy hajlamosak vagyunk
elhinni, 'könnyű helyzetben van. Pedig
talán épp ez a „civil" jelenlét a leg-
kockázatosabb : olyan pontosan kell ki-
ismernie azt a cseppnyi többlethangsúlyt,
amely ezt a hétköznapiságot 'kifejeződni
segíti, mint a töredékgrammokat a pa-
tikamérlegen.

S így kell bánnia a sok édes közé rejtett
keserű ízzel is. Major ugyanis ebbe a
habfelfújtba belecsempészi a tragédiát is.
Egy nagyon okos ember drámáját, akinek
temérdek fontos dolga van a világban, s
néha mégis arra kényszerül, hogy
habcsókokkal labdázzék. Igen ám,
csakhogy Major azt is tudja, hogy ha az
ember játszani kezd, a játék uralkodni fog
fölötte. Tudja, hogy ha a kormányfő
krikettezik, fáj a veszteség, s nem vigasz
meccs után a múlt heti diplomáciai győ-
zelem.

A játék - ha igazán játsszák - vérre megy.
A játékszerelem különösen. S ha
évtizedekig tart - biztosan. Egy idő után az
ember már nem is tudja, ját-szik-e vagy
szenved. Az ember. beletörhet, bele is
halhat. A dolog észrevétlen komolyra
fordul.

Egy negyven évig tartó játékszerelem
mélyebb nyomokat hagy egy ember
életében, mint . . . A mondat
befejezhetetlen.

Major áll a színpadon, kicsit fáradtan,
kicsit megmosolyogja mindazt, amit egy
ember negyven év alatt egy másik
emberrel - egy asszonnyal - folytatott játék
közben átélt. Szomorú a mosoly mögött.
Tudja, hogy minden mosolygó fölénynek
keményen leszurkolt ára van

G. B. Major egy több mint
negyvenesztendős színészi pályával, G. B,
Shaw egy négy évtizedes szerelemmel
fizette me g . . .

PÉRELI GABRIELLA

Van-e kőszínház ekkora?

Sándor Györgyről

Neve nem annyira és nem úgy közismert,
mint pályatársaié - sztároké, epizodistáké.
]Pásztázzuk tizenhárom év kritikáit:

„Kicsi vagy nagy szerep Sándor Györgyé
a Koldusoperában? ... Alakítása minden
este nyíltszíni tapsot kap." (Film-Színház-

Muzsika, 1961) „Dráma és kabaré az
Egyetemi Színpadon .. . Különösen Sándor
György korszerű humorigényre apelláló
magánszáma tetszett." (Film-Színház-

Muzsika. 1965) „A Vidám Színpad Nehéz
a választás című műsorának kellemes
meglepetése egy fiatal színész : Sándor
György." (Hét-fői Hírek, 1965i „Egyéni,
önálló stílusa remélhetőleg még sok
kellemes per-cet szerez a kabaré
kedvelőinek." (Magyar Nemzet, 1965)
„Nehéz a választás ... kiszűrni azt, ami
tetszett: nem nehéz ... tetszett Sándor
György különös, saját költésű és előadású
költőparódiája, amely 'egyszerre volt egy
maga-tartás kritikája és előadói bravúr."

(Rá-dió, „Láttuk-hallottuk") „És mi ebből
a tanulság? Bemutató a Vidám Szín-
padon ... Sajátos, Fanyar humort
képviselnek Sándor György
szójátékai."

(Népszava,, 1966)
1967. B. Nagy László, Élet és irodalom:

„Sándor Györgyöt a tévé képernyőjén
ismerte meg a nagyközönség. Azt azonban
még kevesen tudják - főleg az előadóestjeire
elzarándokoló fiatalok -, hogy az idétlen
szerepsémában ágáló alak elmélyült,
filozofikus hajlamú, eredeti stílusú
előadóművésszé érett .. . művészete komoly
figyelmet érdemel: eredeti stílusa éppúgy,
mint: rokonszenvesen humanista
állásfoglalása." Ugyan-csak 1967-ben írja
róla Faragó Vilmos, Perben, harag nélkül
című kötetében is megjelent cikkében:
„Mindent kinevettet, mert mindenhez köze
van. És ez a legfőbb újdonsága az ő politikai
szatíráinak ... Szatirikus műsora az ésszel
hivők hangját szólaltatja meg a színpadon."
1969-ben Zelk Zoltán Pénteki levelében
írja: „Másfél órán át hallgattuk egy chaplini
félszegségű fiatalember szópantomimját.
Akkorákat nevettem, mintha a hajdani nagy
bohócokat

Major Tamás G. B. Shaw szerepében, a Kedves hazugban (Katona József Színház)
( M TI fotó - Keleti Éva felv. )


