
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. )



látnám, s mégis, valami különös, de nem
ismeretlen szomorúságot éreztem ... Ez a
Sándor György olyanokat tud kitalálni,
amiket csak Karinthy Frigyes találhatna ki
... Ha rajtam múlna, színházat adnék
neki." 197o-ben három tanulmány elemzi:
Szalay Károlyé a Valóságban, Kőszeg
Ferencé a Kritikában, Molnár Gál Péteré a
SZÍNHÁZ-ban. Idén jelenik meg első
könyve: „Hogyan lesz az ember
humoralista?"

A hevenyében sorolt méltatások

mindegyike egyformán pozitív, minősítő
jelzőik annál különbözőbbek. Mi hát a
„humoralista"?

Sándor György félszeg is, egykedvű is,
közvetlen is; szembetűnő külső jegyekben
nem bővelkedik - s ha egy ilyen jelenség
áll a rivalda elé, és blazírt modorban
szóvicceket mond a nézőközönség
mindennapossá vált megalkuvásairól: ez
„belevaló" kabarékonferansz indítás. A
bennfentes néző kényelmesen
elhelyezkedik, s bejáratott fordulatokra - s
fordulatszámra vár. Fo

gyasztói ínyére való, könnyű szellemi
tápot remél, gyengeségeit vállveregetve
csúfoló nyugtázást, a nehezebben meg-
emészthető falatokhoz szöveg-szódabi-
karbónát is.

Sándor György azonban nem kiszolgált,
hanem szolgálatot vállalt. Ismeri az
átlagállampolgár kényelmes beideg-
zettségeit, ösztönös távolmaradását min-
dentől, ami sztereotipiáiból kimozdít-
hatja. Ezt a magáncélocskái hajszolta
alakot, aki örökké lohol, hogy „utolérje
magát" s éppen eközben veszíti el ön-
magát, Sándor György kollektív kórtü-
netként kezeli.

A műsorait indító szóviccek, szójátékok
megszólalásig hasonlítanak a tipikus pesti
aszfalthumorhoz - ám ő csak intonál
ebben a hangnemben, hogy addig csűrje-
csavarja az ismerős fordulatokat, amíg
ezzel az agyafúrt technológiával font
lasszóval sikerül megfognia a nézőit.

Egyik-másik minisztorija remek tréfa -
és semmi több. Csakhogy oly kiszá-
míthatatlan szinkópás ritmusiban épül-nek
bele az öncélú tréfák a sokatmondó,
szatirikus részletekbe, s oly váratlanul
idézi föl a csendet, hogy így teremt
akusztikát az addig önfeledten szórakozó
néző igazi figyelme számára. Így ébreszti
rá hallgatóságát, hogy a tét mélyebb és
súlyosabb, mint vélte, az indító vicc csak
a jéghegy csúcsa volt.

Furcsa szellemi ébresztőszolgálatának
közönsége éppúgy összpontosít, mint az
előadó.

Ez Sándor György pedagógiai fegy-
verténye.

De hát mire akarja rávezetni fortélyosan
jó magaviseletre bírt közönségét?

Mondandóját oly módon szerkeszti
többrétegűvé, hogy abból ki-ki a maga
felfogóberendezése szintjén profitál-hat:
de óraműprecizitással kerüli a félreérthető
kétértelműséget.

„Egy kanadai barátomat kikísértem a
repülőtérre, búcsúzásul csak annyit kér-
tem tőle, hogy itt fényképezzen le, s
Kanadában hívjon elő." Sanda nyugat-
nosztalgiákat sejtető vicc. De csak azért
hangzik el, hogy legyen mit eloszlatnia a
műsor végén: „Az éjjel azt álmodtam,
hogy nagy eső volt, és mindenki disszidált
és magával vitte a talpán egész
Magyarországot. Egyedül az én lábam
alól nem sikerült kihúzni a talajt. Most
ekkora Magyarország... Szerencsére, a
lábam, talán ijedtségből ebbe a földbe
gyökerezett."

Sándor György humoralista



világszínház
Eleinte vizuális eszközöket is felsora-

koztatott. Díszlet- és rekvizitötletei is
mindig valamiféle szatirikus értelem
szemléletessé tételét szolgálták. Ma már
bízik a puszta szóban. Nézeteltérítés című,
harmadik önálló estjén egy kép-ernyőforma
drótváz a partnere, s e sokatmondó vázon
ki-be bujkál - akár-csak a műfaji
korlátokon.

Nem fennhangon, de tisztán-hallhatóan
tegezi a közönségét, pedig az első
fellépésekor elsőéves főiskolások ma már
iskolásgyerekek szülei, s lassan ő maga is a
negyvenhez közeledik.

Nehéz lenne összefoglalóan meghatá-
rozni: mi hát a „humoralista", aminek
önmagát titulálja - s hogy valóban ezt a
maga kiagyalta fogalmat teljesíti-e ki.
Könnyebben felsorolható, hogy a műítészi
jelzőpatronok melyike nem jellemzi. Nem
intellektuális, nem abszurd, nem sokkoló,
nem groteszk. De nem is derűsen kedélyes,
és nem csak a sokat hangoztatott
„kisembert" testesíti meg.

Gondterhelt humor, szokatlan jelző-
rendszer - rezdületlen arccal intonált
faviccek: egy pulóveres ember beszél a
kopár színpadon; valaki, aki nem más,
mint akikhez és akikért beszél.

„Tábla került az egyetem kapujára. Ez
volt ráírva: A kórbonctan élet miatt
szünetel."

Kissé pongyola fogalmazásban, oly-kor
még mindig fölöslegesen kántáló hangján
még az ilyesmi sem hangzik hihetetlenül.
Mert a homogén, gépies szövegözönben
emberi csengést ad szavának a gyermeki
hit.

Zelk Zoltán azt írta róla, hogy ha rajta
múlna, színházat adna neki. Sándor
György első szerzői estjének címe Én egy
analfabéta vagyok, a másodiké
Bokszkesztyű és rózsaszál, a legutóbbi a
Nézeteltérítés. Mindhárom műsorával járja
az országot. Az elsővel az ötszázadik
előadás körül tart.

Vagyis van színháza, ha fáradságosan éri
is el, hogy ez a saját színház „összejöjjön":
négy csücske az ország déli, északi,
nyugati, keleti csücskével azonos.

Van-e kőszínház ekkora?

MOLNÁR GÁL PÉTER

Utóirat a Viktória
királynőhöz

Gyanakodhattunk volna már akkor, amikor
a Svédországban élő német őrültekházának
ábrázolta a világot, jeges vízzel lelocsolt
kényszerzubbonyosoknak a szabadságról
álmodókat. Gyanakodhattunk volna,
amikor mindettől nem is olyan távolesően
cirkusznak érezték sokan a színháziak
közül az „e világi üzletet". Parányi
előrelátással ki-találhattuk volna, hogy ez
következik. A pszichodráma. A
gyógyszínház. A terapikus előadásmód. Ha
beteg a világ

gyógykezelésre szorul. És mi másféle
gyógymódot tudhatnának a színházi em-
berek a világ bajára, mint magát a
színházast?!

Kényszerű, de kerek a kör. Beteg a
színház, mivel beteg a társadalom. Beteg a
társadalom. nosza, gyógyítsuk meg baját!
Mivel gyógyítsuk? Színházzal. A beteg
színházzal? Természetesen nem. A
gyógyító színházzal gyógyítsuk. A kétféle
betegség egybeesését (hogy nem a
színháztól beteg a társadalom, ha-nem
fordítva), azt persze sokan sejtik és
igyekeznek is ebben az irányban hatni.

Mégis, a világszínházi évadok közt
szemlézve, észlelni kell a megszelídült
színházakat. Nem csak azok szelídültek
neki, amelyek kúráló előadásokat kínálnak
előadóknak és nézőknek, amelyek a
szelídség lefegyverzettségét eme-lik
fegyverül maguk és a világ közé, hanem
azok is, amelyek eddig haragos lázongással
türelmetlenkedtek: és megkísérelték a
forradalom, de legalább a lázadás
viszketegségét elhinteni azok között a
nézők között, akik amúgy is hajlottak a
színpadokról hirdetett igék
megszívlelésére.

A borzas színházak kifésülték hajukból a
kócot, és kacéran illemkedni kezdenek a
kifizetőhelyeken. Miként a cél-szerű
farmertoprongyok - baloldallal kokettáló -
értelmiségi körökben bársonyváltozatokban
jelentek meg, vagy előrerongyoltsággal
árultatnak boltokban: úgy az értéktagadó,
lázadóan szembeszegülő színházak is
átvonultak a kereskedelmi köztudatba. A
földalatti-filmesék megbotránkoztató
hatásai bemasíroztak a kereskedelmi
moziszóra-

koztatásba. A pszihedelikus festészetből
reklámgrafika lett, ruhaüzletek kirakatait és
portáljait ékíti. Az üzletszín-házak
hálózatain kívülrekedő ricsajrendezők
fogásai belolvadtak a színházi
profittermelésű mutatványosüzemekbe.
Amikor Tom O'Horgan rendezésével - a
Hairrel - az izgága színházak hulláma
elérte legmagasabb szintjét és nemzetközi
sikerét, egyben megkezdődött a mozgalom
hanyatlása is: prüszköltető színi
találmányaikat, forrongó hatásaikat
fölszippantotta a színház. üzletmenet. A
botránycsinálás szabadalmaztatott. A
színházi izgatás szelíd közhasznúsággal
terjed most már. (Mifelénk is
megismétlődött a helyzet, még ,mielőtt
igazából kivirágozhatott volna. A leg-
hagyományosabb színházak egyike, a
Vígszínház, utánavetette magát a nézők
fiatalabb korosztályainak, és pop-zenével
körítve színháznak álcázott beat-koncertet
kínált a színházi föllendülésnek.)

A folyamatnak ez a beteljesedése egy-
ben megszűnését is jelentette.

Ami tagadás volt - igenléssé változott át.
Jóllehet: húzódozón és kétségekkel
terhesen, de mégiscsak helyeselte mind-
azt, ami ellen addig berzenkedett.

A Love Story utáni színház

Ez a Love Story mérföldköve utáni
színházi szakasz. 1968 után következett be
mindez, amikor sokan csalódtak a
társadalmi tettben, sikertelenségükben
elfordultak az erőszakosságtól, és sze-
lídebb eszközök után sóvárogtak.

Fegyver helyett virágot tartottak maguk
elé.

Harag helyett szeretetet prédikáltak.
A társadalmi szenny eltakarítása helyett a

nagyvárosi szemét elpucolását tűzték célul
maguk elé. A légkör meg-javítása helyett a
levegő megtisztítása lett a cél.

A társadalom átalakítása helyett ön-maga
átalakítására fordult a többség figyelme.
Teremtsük meg a harmonikus világ helyett
belső harmóniáinkat!

A gerillaszínházak helyett gorilla-
színházak születtek, ahol gorillákat
Drakulákat, Tarzanokat, a szubkultúrák. a
mozimítoszok szörnyeit gunyoros
játékszerként szerepeltették.

Az utcaszínházak helyett a fuldokló
barokk dús díszítményei szorították k a
színpadokról a gondolatot, hogy az
érzékszervekre ható, tömjénfüsttel, gé-
pezetekkel, csalafinta csudákkal
fölékszerezett színpad a bizonytalannak áb-


