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Két színészről a
Zára ürügyén

Pásztor Erzsi

Tíz éve tagja a Pécsi Nemzeti Színház-nak,
és ez alatt az idő alatt mérhetetlenül sok
idős nőalakot játszott, abból a kategóriából,
melybe a rosszmájú és kissé finnyás néző a
szakácsnőket és házmesternéket sorolja.
Volt aztán jó pár anyaszerepe is - az
1974/75-ös évadban kettő -, melyek szintén
megegyeztek az előbbiekkel abban, hogy
ezekben is koros asszonyokat játszott. (Már
huszonhét évesen is.) Akadtak persze
másfajta szerepei, azonban ezekben is
jórészt a saját koránál idősebb embereket
kellett alakítania. És nem biztos, hogy
mindig jó az, ha a színésznek az idő
haladtával nem kell szerepkörén
változtatnia, mert Pásztor Erzsiinek bizony
nem kell. Legföljebb egyszer eléri szerepei
életkorát.

Kétségtelen, hogy az eddigiekben az
látszott bebizonyosodni, alkata leginkább
az ilyenfajta szerepek eljátszására teszi
képessé, és tíz év alatt játszotta is bőven a
hangos, de tisztalelkű, szóki-mondó és
becsületes asszonyságokat.

Ha tüzetesebben vizsgáljuk pályáját,
akkor viszont észre kell vennünk, nem
ilyenkor volt igazán kitűnő (mint például
Veraként a Lebegő Atlaszban, illetve a
Dupla vagy semmi anyaszerepében),
inkább imás karakterű, bár nem túl sűrűn
sorjázó szerepeiben. Nemcsak a
Macskajáték Orbánnéját játszotta (ezt a
szerepet még könnyen rokoníthatnánk a
fentiekkel), de volt Tatjána Gorkij
darabjában, a Kispolgárokban, Maria Vilar,
a forradalmár tanítónő Hernádi Gyula
drámájában, az Antikrisztusban. . Létezik
ugyanis egy másik Pásztor Erzsi. Időnként
fölfedezik, aztán újra meg újra elfeledük,
talán ő is elfelejti néha. Az átlagos kép ez:
lelkiismeretesen és nagyon pontosan
felkészül jó vagy kevésbé jó szerepeire,
milliméterfinomságúan kidolgozza őket,
hogy aztán a szín-padon már olyan magától
értetődően egyszerűnek tűnjenek. De néha,
talán ettől elfáradva átruccan egy
vígjátékba, s kedvére kimókázza magát.

A Munkatársak című szovjet komédiában
az ő és Tímár Éva alakítása emlékezetes.
Többet tettek, mint eljátszot-

rak egy vígjátéki figurát. Groteszkké és épp
ezért a környező földi valóságban esetlenül
érthetetlenné, nevetségessé építették
szerepüket. Vagy a Vadnyugati szél című
ellen-westernben, a pécsiiek egyik
legpergőbb, legremekebb előadásában. ahol
Carolinát, a farmer feleségét játszotta.
Színpadra vitte egyrészt a tenyeres-talpas
parasztasszonyt, s hozzá ennek a
karikatúráját is, és harmadik-nak ehhez az
amúgy is nehéz, bár könnyűnek tűnő
alakításhoz az időnként révületbe kerülő,
vadnyugati Cassandraként kristálygömbbel
zsonglőrködő jő-vőbelátót. Aztán még
mintegy ráadásul azt is eljátszotta, hogy
„józan" állapotában időnként előbukkan
egy-egy transzbeli megnyilvánulása, majd
egy-egy villanásra az önkívületben is józan
Carolinaként viselkedik. Pásztor Erzsi
vígjátéki szerepeit is gondosan fölépíti,
nemcsak lelkiismerettel, 'hanem kedvvel,
örömmel is. Lehet, hogy valójában ko-
mikus színész?

Mindezeket Sárospataky István Zóra
című darabja ürügyén mondottam el. Egy
újabb, „sokadik idős asszony" szerep, sőt
sokadik anyaszerep, ráadásul ebben az
évadban nem is léphetett ki a körből: a
Dupla vagy semmi Mártája és a Zóra
címszerepe egyaránt anyaszem). Talán azt
is várhatnánk az eddig elmondottak után,
hogy nem túl nagy odaadással formálja
meg Zórát, vagy hasonló jellegű alakításai
során már mindenképpen kialakult
sablonok, fél-kész, de könnyen beépíthető
játékpanelek segítségével játssza el. Nem
ez történik. Nézőnek, színésznek élmény a
darab, de nehéz élmény. A verses szöveg
gördülő sorai percnyi üresjáratot sem
engednek, s a színész, ha csak szótagot
téveszt, már hosszú időre kizökkenhet az
előadásból.

Az ilyen játékban, úgy tűnik, a színész
csak azért van, hogy tolmácsa legyen a
szövegnek. Ha mindenáron játszani akar,
játszani a szó teátrális értelmében,
mozgásokkal, széles gesztusokkal, biztos,
hogy meggyilkolja magát a szöveget.

A sokmozgásos koreográfiára, a csak
vizuális színjátszásra a pécsi előadásban ott
a kar. A főszereplőknek más, finomabb
eszközöket kell keresniök.

Zóra, első pillanatra úgy érezzük, nem is
főszereplője a darabnak. Hiszen sokkal
több szó esik Petárról, Annáról, s ők több
lehetőséget kapnak a cselek-véste is. De
Zóra valahogy mindig ott

van, ahol történik valami, s valahogy
mindig ő az, aki az adott percben a kel-lő
cselekedetet végrehajtja.

Kicsoda tulajdonkáppen? Mikor a darab
'kezdődik, egy anya, s végül is csak az,
egy halott gyermek anyja. De 'ezt a halott
gyermeket, Petárt, ő ölte meg. Mi-nősége
már imás, s ha az élmény közvetlen
hatásától megszabadulva végiggondoljuk,
nem is vesszük észre, mikor j ott el a
változás pillanata. Kezdetben egy anya,
aki szoknyája mögé rejtené fiát, hogy
éljen, hogy ne menjen el a fölkelésbe, egy
asszony, akit nem érdekel a köz érdeke. S
végül Zára azért öli meg Petárt, mert
elárulta a népet, illetve végképp elárulná,
ha anyja nem ölné meg. Nem anyai
minőségben, de az anya jogán, azon a
jogon, hogy életet adott.

Zóra 'tehát megváltozott, ezt azonban
nincs mód elmondani. Nem is elmondani
k e l l ezt ebben a drámában, hanem
„elcselekedni". Közben szabad beszélni,
esetleg másról. De itt még komornák
sincsenek, mint a Meliére-vígjátékokban,
hogy elmeséljék, mi történik oda-kint
vagy idebent: hogy ki mire gondol. Ha
már lehiggadva visszagondolunk, ezt a
változást a darabban nem mondták ki
szóval, tulajdonképpen a környezet sem
reagálta le, s mégis, pillanatról pillanatra
teljesen világosan és szükségszerűen áll
előttünk. Ez Pásztor Erzsi érdeme.

Szövegben s főleg apró rezzenésekben
úgy dolgozta ki a figurát, hogy a néző
csodálkoznia, ha valaki nem értené ennek a
változásnak szükségét és mibenlétét.
Három pillanat mutatja meg, miképpen is
él színpadon Pásztor Erzsi Zórája.

Az első, amikor a kar körülfolyja őt és
fia menyasszonyát, Almát. Átkozódnak,
felelősségre vonják, a maguk kis önös
érdekeit látják csak, amelyet azonban
együttesen mégiscsak úgy hívnak, hogy
közérdek. Zóra pedig áll, 'szemé-ben
érdektelenség, megvetés. Aztán, mi-kor a
dikció áttevődik a színpad másik oldalára,
mikor a közönség alig veheti észre,
'kifordul, el a beszélőktől: a fiát véli jönni,
aki aztán be is jön. De épp az ellenkező
oldalról, mint ahonnan a csak
gyermekével foglalkozó, a közösségre
ügyet sem vető anyai szív várta.

Később, mikor úgy tűnik, minden el-
veszett, a nép leborul, kétségbeesetten
imádkozik, könyörög. Olyanok, mint né-
hány odavetett rongycsomó vagy mint
juhok az akolban. Mindenki térdel, csak
Zóra marad állva. S körülötte a hatalmas
tömeg, térdelő emberek, majdnem



eltakarják őt, a parányi asszonyt, aki így
állva is alig magasabb náluk, a földre
borulóknál. De ilyenkor nem szabad a
szemébe nézni. Még a nézőnek is a l ig ,
mert valami új és nagyon erős láng van
benne.

A harmadik pillanat pedig: ölébe vonja
fiát, s beszél, talán kicsit össze-vissza is,
mintha csak álomba akarná ringatni,
simogatja, becézi, szól hozzá, s a fiú már
halott.

Igy elmondva egyszerű. De ezeket a
pillanatokat meg kellett találnia írónak,
rendezőnek, és el kellett játszania Pász-tor
Erzsinek. A sokadik úgynevezett
anyaszerepben mégis újat adott.

Kézdy György

Nyolc éve van Pécsett. Jellegzetes arcára,
rekedt, morfondírozó, öreges be-
szédmodorára hamar felfigyelt a közönség.
És talán ő volt az első színész Pécsett, aki
szakállt hordott, igazi, cakkős-ra vágott,
művészi kiképzésű szakállt.

Igen sok szerepe közül számomra kettő
emlékezetes igazán. A spanyol Mihura
komédiájában, a Három cilinder-ben egy
andalúz földbirtokost játszott, mókásan
gonosz embert, aki persze végül hoppon
marad. Alapvonása, hogy pénze van, s
pénzért minden kapható. És bosszantóan
igaza van. Valóban, szinte mindent
megszerezhet. Időnként zsebéből különféle
tárgyakat húzgál elő, megvesztegetési
célzattal, kereplőt, nőt sálat,
selyemharisnyát. És tárgyakat,
gondolatokat, érzéseket, mindent megfizet
velük, valami arrogáns bájjal, és Kézdy
megformálásában a maga föld-tulajdonos-
félnótásságával egy kissé sajnálni valóban.

A baj a főpróbán történt. Először be-
zárta az ajtót -:kinyílt. Újra bezárta - letört
a kilincs. Előhúzta zsebéből a harisnyát,
melyet a szerepe szerint rángatnia kell,
hogy lám, milyen erős, nem szakad, s
amely a darab szerint mégis szakad. De a
színpadon nem történt semmi a
harisnyával, pedig előtte preparálták is a
szákadásra. Előhúzta a kereplőt - szétesett,
darabjai szanaszét röpültek.

Kézdy állt a színpad közepén. Egy
ember, akit kétvállra fektettek a tárgyak.
Kétségbeesetten széttárta a kezét, tán az
sem lepi meg, ha rászakad a tető. Egy
pillanatra nagyon hétköznapi, nagyon
emberi volt. Aztán újra ő lett a gazdag
,földbirtokos. De ettől a kis adag
emberségtől már nem tudott megszaba-

dulni. Mikor kiment, a főpróba közönsége
őt sajnálta legjobban.

A Vádnyugati szél előadásán
s z á n d ékosan megnevettette a többieket.
Ez általában szigorúan tilos, ás a néző
sem veszi jó néven, ha színészek bolondot
űznek egymásból, vagyis közvetve ma-
gából a nézőből. Itt azonban más volt a
helyzet. A darab idézőjelbe tett vadnyu-
gati történet, fél méterrel a talaj szintje
fölött lebeg: jól illett ebbe Kézdy ötlete,
mely valósággal „földobta" a játékot.

Pedig kis semmiség volt az egész. A
részeges orvos megretten a Gonosz Indián
halála láttán, és húzna egyet a whiskys
üvegből. De az üveg kupakja bennragad.
Először csak tekeri, aztán már tépi, hétrét
görnyed, s végül már Sziszüphoszként
nekifeszül az üvegnek. Közben
kétségbeesetten tekint körbe-körbe.
Először csak a közönség nevetett, a
színészek döbbenten néztek. Aztán már
mindenki az oldalát fogta. A földön
heverő halott úgy rázkódott a nevetéstől,
hogy ki kellett vinni, a színészek elfor-
dultak, és a diákokból álló közönség
élvezve és értékelve a helyzete:,
vastapsban tört ki.

Ebből az következne, hogy Kézdy a
komikus szerepek hivatott tolmácsoló-ja?
Nem hiszem. Még csak azt sem, hogy
groteszk alkat, hiszen épp a félelmetes
vonások hiányoznak belöle. Pontosan az
az érdome, hogy vidám és komoly szere-
peibe egyaránt belevisz valamit az Em-
berből. Abból az emberből, aki a dolgok,
az elvek, a nézetek rabságában él,
megbilincselve - s egy kicsit mulatságo-
san.

Az utóbbi másfél évben alig szerepel, s
arca bizony hiányzik a színpadról. A
Zórában is beugirásként játszotta el a
Káplán szerepét. Tizenkét nap alatt ta-
nulta meg a verses szöveget.

Néhány kritika a Káplánt mint a kle-

rikális reakció képviselőjét könyveli el.
aki az alkalomtól függően kemény, nyers
vagy lágy, kérlelő hangon szól az
emberekhez, s fejüket mindig rossz
irányba csavarná. Pedig a Káplán Kézdy
alakításában kevesebb ennél. Vagy inkább
több. Kevesebb rosszaságban, megfontolt
bajkeverésben. És több: humanista. A szó
pozitív és negatív értelmében egyaránt.
Amolyan köldöknézö jóember, aki mindig
elkésik. Mindig egy lépéssel az
események mögött jár. Ami-kor kezdődik
a harc, az emberek lelké-re hat, békét
prédikálnia. Amikor közeledik a vereség,
már tudatilag eljutott a harc
szükségességéig. S végül is csak arra
képes, hogy legalább a halálban
egyesüljön a karral, a néppel. De akkor se
hősiesen, elsőként lépve, hanem csak úgy
áldozatként: „Megadom magam!" -
mondja a Káplán, kissé teátrálisan, és
széttárt karokkal a nép közé térdel. Es
persze ekkor sem fogadják be. Vagy
ekkor már nem?!

Kézdy György még valamit eljátszott
itt. Azt, hogy a Káplán hiába harcolta
végig - tiltakozva bár - ugyanazt a harcot,
amit a nép, hiába ölik 'meg, ugyan-úgy,
mint a többit, ő már mindig csak az
„útitárs", az ellenlábas lesz.

S még valamit eljátszik. Azt. hogy neki
van igaza. Ha azt, amit mond, mindig tíz
perccel korábban mondaná, lehetne akár
Dózsa György. De az a tör-vényszerű,
hogy ő mindig mindent akkor mond,
amikor az már „csak" általános
humanizmus. Kézdy azt is megmutatja,
hogy szerepe egy örök ördögi kör. Ha a
reflektorok kioltása után újra kezdődne a
játék, a Káplán megint ugyan-így tenne
mindent. Ilyen az egyénisége, s nemcsak
az övé, hanem azé a típusé is, melyet
képvisel. Épp ezért érzem úgy, hogy Zóra
dramaturgiai, ideológiai ellenpontja éppen
a Káplán. A cselekedni tudó
Forradalmiság és a cselekvésképtelen
Jóság ellentétét látom.

Jelenet Sárospataky István Zóra című drámájából (Pécsi Nemzeti Színház).
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