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Kálmán György
félbemaradt mutatványa

A nyugdíjkorhatár a színészeknél is öt-
venöt, illetve hatvan év. Legnagyobbjaink
mégis e korra érnek el művészetük olyan
fokára, ahol már kellő élet- és já-
téktapasztalattal rendelkeznek, és képesek
teljes pályájuk szintézisére - minden egyes
színpadra lépésükkor. Szerencsés életkor
ez, egy szerencsés szakmában! A színész
hatvanéves korára emberi példák százaival
találkozik, sorsok százait játssza el. És
minden egyes találkozáskor elcsenhet
valamit a figurából, és félretehetimagának
és természetesen nekünk. Ha valóban jó
színész. Amilyen például Kálmán György.

Kálmán még csak ötvenéves. Mégis:
évek óta az az érzésem, hogy kicsi, de
méregerős adagokban ,nyugdíjazza"
önmagát. Lassú, aprólékos munkával
igyekszik azon, hogy antisztárt csináljon
magából. Hogy ez a közel tízmilliós
publikum már a vasárnapi ebédnél se
kérdezze meg egymástól: „Mi van újabban
a Kálmánnal?"

Tényleg, mi van Kálmán Györggyel?
Életkorom áthághatatlanul korlátoz: hét-
nyolc évnél régebbi élményem nincs róla.
Sőt. A legélesebb alig ötesztendős. A
színpadon ragyogó pompa. A Sixtus-
kápolna, az Utolsó ítélet középponti része,
áhítatra kötelező orgonazene. Az újdonsült
pápa - VII. Hadrián - sugárzó fehér
palástjában hanyatt fekszik a földön, és
csodálja a freskót: Jujj, de szép! - és
csettint hozzá, cöccög a szájával,
komikusan agyonékesített napernyője oldalt
dobva. Később - és itt vallomással
tartozom: ezért a mozdulatáért néztem meg
gimnazista koromban fél-tucatszor az
előadást - megjelenik Ágnes, a Gondviselő-
takarítónő, és lecelofánozott befőttes
üvegben ecetes hagy-mát hoz. A
gyermekien bolondos, fájdalmasan reszkető
pápa jobb mutató és középső ujjával benyúl
az üvegbe, ki-húz egy hagymát, bekapja,
leszopogatja az ujját - és csettint hozzá,
cöccög a szájával.

Ámulunk és bámulunk, már-már szét-
morzsolnánk egy könnycseppet a sze-
münkön a fenenagy áhítattól, de a színész
úgy dönt, nevetnünk kell. És mi megadjuk
magunkat.

Színházi fotók. VII. Hadrián - feje
félrehajtva, szája tátva. Marat egy für-
dőkádban, csak a feje látszik - picit
félrebiccentve. A képen Lucifer, Oresz-
tész, Bolond - kicsit félrehajtott fejjel áll,
ül, zokog és dohog. A fényképen egy
színész nyilatkozik - félrebillentett fej-jel
magyaráz. Ingerlő és fölényesen bán-tó
fejtartás ez. De akkor is az övé, ha
véletlenül kiderülne, hogy gyermekkori
nyaksérülés okozza! És lehet, hogy ak

kor még jobban fájna, még jobban át-
remegtetne.

„Soha nem akartam színész lenni, az
eredeti szakmám kesztyűs. Szinte vé-
letlen, mondhatnám tréfa, hogy mégis az
lettem. 1945 után nem volt bőr, és az
egyetemek már mind megteltek. Rajongva
imádtuk a színházat, csapatostul jártunk a
Gobbi-estekre, és a felszabadulás után
egyszer csak felvettek az Akadémiára. Ez
az égész rajongásom később

Kálmán György a VII. Hadrián címszerepében (Nemzeti Színház)



szenvedéllyé változott. Nem tudom, hogy ti
miért jártok ma színházba. Nem tudom,
vannak-e felkapott színházak, vagy most
általában divat színházba jár-ni. Mi
csodálkozni és gyönyörködni jártunk.
Színészekért, alakításokért jártunk
színházba, és nem elmentünk egy-egy
darabra. Ilyen volt például a Művész
Színház, bár ezt nekünk, főiskolásoknak
szinte tilos volt látogatnunk »kozmopolita«
műsorpolitikája miatt. Talán ezért szeretem
ma a külföldi vendégszerepléseket, ahol
beülhetek a nézőtérre, és romlatlanul
nézhetem azt, hogyan játszanak ők."

Harmadéves, amikor először jelenik meg
a Madách Színház színpadán Afinogenov
Kisunokám című darabjában, Szinya, a
tudálékos diák szerepében. Két évvel
később I. diák a Viharos alkonyatban, 55-
ben már 2. diák, majd két felújításon
játssza Varabjov szerepét.

„Egész életemből emberekre, nem sze-
repekre, sikerekre, azokra ,az emberekre
emlékszem, akik körülvettek, akiktől
kaphattam valamit. A főiskolán Gellért
Endre, Abonyi Géza, Apáthi Imre óráit
valóban úgy vártuk, mint később egy-egy
előadás kezdetét. Mindenkitől mást ta-
nulhattunk, mindent szívtunk magunkba az
órákon. Gellért Endre, mint egyik szülő a
másiknak, úgy adott át Szendrő Józsefnek,
aki akkor a pécsi színház igazgatója volt.
És itt ért a meglepetés. A csodálatos, nagy
meglepetés, amikor valami olyannal
találkoztam, aminek hírét sem hallottuk a
főiskolán. Belekerültem egy olyan világba,
ahol nem zavart semmiféle stílusra
törekvés. Vidéken nem volt idő ilyenre.
Minden este játszottam: a hetvenéves
öregapótól az operettek széplegényéig.
Valósággal sírtam esténként a
boldogságtól, hogy játszhatok. Teljes
szertelen gátlástalansággal »komédiáztam«
végig ezeket az éveket, és úgy érzem,
mindent, amit ma tudok, ezeknek az
éveknek, ezeknek az embereknek
köszönhetem. Nem volt ott akkor
egyikünknek sem más célja, mint játszani.
Döngölt padlójú albérleti szobában lakott
lent Gombaszögi Frida is, akit Szendrő
Jóska hívott le, csak azért, mert Fridácska,
aki akkor »büntetésben volt«, játszani
akart. És ott volt Szabó Samu, Mányai
Lajos, Endre Emil, akik súgtak nekem, és
a többieknek is, a szín-padon és a
színpadon kívül. Egy-egy megjegyzésük,
elejtett szavuk a próbákon többet ért,
mintha napokig foglalkoztak volna velem.
Óriási tehetségeink, nagyszerű színészeink
vannak. De r é t

óta nincs idejük vagy energiájuk arra, hogy
súgjanak egymásnak. Nekem mindig volt
egy-egy »öregem« - szak-mabeli vagy
szakmán kívüli -, aki elő-adás után felüzent
az öltözőmbe, hogy vár egy presszóban. És
én rohantam, hogy leszidjon és dicsérjen,
és megmagyarázza, hogy mi volt jó vagy
rossz az alakításomban, az előadásban. A
nagy öregek - Gellért, Szendrő, Abonyi -
mellett ők jelentették nekem az igazi ta-
nítómestert. Régóta nem üzent már senki
értem a darab végén."

Legsikeresebb szerepei Pécsett az
Ármány és szerelem Wurm titkára és I.
Lipót a Zrínyi riadójában. Molnár Gál
Péter szerint valóságos nézőtéri tüntetést
váltott ki I. Lipót-alakítása, meghökkentő
kétkedése az olyan felhőtlenül idillikus és
magabiztos szín-padi hősök világában,
mint amelyek egymást taposták az ötvenes
évek magyar színpadán. Szendrő József írja
1956-os évadzáró nyilatkozatában:

„A Klementina asszony szalonja
nagyvonalú színészi kiugrást is eredmé-
nyezett. Kálmán György, a színház fiatal
művésze egy hetvenesztendős nagy-apó
megmintázásában olyan érettségről,
fantáziáról, megjelenítő erőről tett tanú-
bizonyságot, amely őt az ifjú magyar
színészgeneráció legelső sorába emelte.
Játékintelligenciája, finom humora, ta-
lálékonysága, mind olyan tulajdonságok,
amelyek ebben a fiatal életkorban ritka
erénynek tekintendők."

Nagy dolog vidéken kezdeni a
színészmesterséget! A vidéki színésznek
mindent kell játszani, nem ismerheti hát a
szerepketrecet, a beskatulyázást.

„Más volt a vidék és a főváros viszonya
ebben az időben. Mi sem a pesti Nemzetit
lestük, hanem például Miskolcot figyeltük,
ahol valami olyan kezdődött akkor, ami az
egész országban újnak számí tot t . . .
Kiderült ez azokon a vidéki fesztiválokon
is, ahol kiváló alkalmunk és lehetőségünk
volt arra, hogy megismerkedjünk és
tanuljunk egy-mástól."

Az ötvenes évek elejétől mégis a Nemzeti
tagja. A Volponéban Voltorét játssza,
„egész megjelenése a vén csűr-csavari
kapzsiságáról beszél". Déry
Talpsimogatójában az okoseleméreket
gyűlölteti meg a nézőkkel úgy, hogy
megmutatja ennek az embertípusnak összes
szörnyűségét.

Marceau Tojásában 1957-ben a pesti
sajtó újra felfedezi:

„Ez az évad, úgy látszik, a fiatal szí-
nészek átlagon felüli teljesítményeinek
jegyében pereg."

És még egy mondat a kritikából: „Magis
(Kálmán György) mellett harminc szereplő
mozog a színpadon."

Mindössze három a „Kálmán mellett
még színpadon mozgó" harmincból: Olthy
Magda, Balázs Samu és Mányai Lajos.

„Dobozi Imre drámáját, a Holnap folytat
juhot a hatvanas évek elején játszottuk. A
darab egy volt katonatiszt és egy aktív
párttitkár összecsapása, ahol a párharcból
győztesen a volt katona-tiszt kerül ki. Én
egy fiatal mérnököt játszottam, és minden
este remegve jöttem be a színházba.
Remegtem attól, hogy ma este fog valaki
'felszólni a nézők közül, hogy: »Hohó,
álljunk csak meg! Hát mi ezt nem így
csináltuk!« De nem történt semmi. Mikor
a függöny lement, a nézők tapsoltak és
hazamentek. Magyar színházban még nem
sikerült el-jutni odáig, hogy felkiabáltak
volna a nézőtérről. A srácok sem
balhéznak már. Régen még csúzliztak is,
ma már senki nem hagyja ott az előadást a
szünetben. A közönség viselkedik. Abból a
fanatikus hitből, szenvedélyből pedig
kezdett lekopni valami. Úgy érzem, leg-
először nem bennem. Akkoriban például
még a teltházakat, a bemutatókat valódi
remegés, valódi izgalom kísérte. Ez
fokozatosan csitult, először a szakmában,
a színészekben és végül a közönség-ben."

Pedig ezután kapja élete első igazi
Shakespeare-szerepét, a Lear király
Bolondját. 1964-re a Márkitól Luciferig
jutott el a Tragédiában, alakításával
lerombolva egy évszázados mítoszt.
Megmutatta és kimondta, hogy az Ördög:
az Ember. Az örök 'kétkedés nem rajtunk
kívül álló, hanem belőlünk új-ra és újra
feltörő. A Marat-alakítás fel-nyitotta a
zsilipet: a kritikák megtelnek „kálmáni"
jelzőkkel, felsorolni is fölös-leges.

„Amikor a Szerelmem Elektrával
Varsóban jártunk, a varsói Nemzeti
Színház színészei valamivel meg akarták
hálálni a játékunkat, és elővették egy
hónapokkal azelőtt félretett munkájukat.
Egy olyan Hamletet láttam akkor, ahol
életemben először ismerkedtem meg a dán
királyfival. Az elő-adás után az utcán
Olbrychski megkérdezte, hogy tetszett-e.
»Tényleg tetszett? - ismételte meg a
'kérdést -, akkor most csinálok két
bukfencet, jó?« És



négyszemközt
bukfencezett. A Nemzeti Színház előtt, a
Marszalkowskán."

Egy kritika a hetvenes évek eleji játékáról
a következőket írja:

„Kálmán alakításai egysíkúbbakká váltak,
játékának eredetiségét a fáradtság, a rutin
tünetei árnyékolták. Mind többet
hagyatkozott látványos technikájára:
akadtak szerepek, amelyeket csak a
hangjával és a gesztusaival játszott el.
Színészete válságba került, (...) s úgy érezte
ő 'maga is, hogy meghalt a játékossága."

Mije maradt akkor, ha játékossága eltűnt?
„... nekem mint embernek és mint
színésznek is életszükségletem a játékosság"

- nyilatkozta 1966-ban, és állítja ma is. Nem
tűnhetett el játékossága, hová is tűnt volna,
csak valami fölé nehezedett, valami
elnyomta. De
mi?I

A harc a kritikai és a szerepskatulyák
ellen, az értetlenség közönye ellen! Az a
töretlen akarás, hogy izzadva-sírva meg-
értesse mindenkivel azt, amire gondol.
Reszket azért, nehogy a látcsövek el-
rebbenjenek egy-egy gondolata felett.
Biberachja nemcsak elsüvölti: „Ott van a
haza, hol a haszon!", hanem láthatatlan
hatalmas betűkkel felrója a levegő-be: H-A-
S-Z-O-N és még egyszer: HASZON.

,Az utóbbi években annyi jó szerzővel,
annyi gondolatteli darabbal találkoztam,
hogy lehet - most, hogy mondod, lehet -,
hogy néha megfeledkeztem magamról. A
gondolatok tömegét akartam megértetni a
nézőkkel, és közben amúgy sem túl gazdag
eszköztáram csökkenhetett. De akkor is úgy
érzem, hogy senki nem ment cl úgy a
színházból, hogy pontot tett volna a
gondolatok végére, az általam odarakott
kérdőjel helyére,"

A Vízkereszt Sebastianjaként van egy
gesztusa - írja egy 1960-as színházi be-
számoló - megy, megy, megy a díszletkerítés
mellett, s odanyúl, hogy leszakítson egy szál
virágot. Nem sikerül: festett virág az!
Legyint és kilép a szín-ről. Kálmán
felújította ezt a szerepét, és a fájdalmas,
hogy ezt most nem Shakespeare írta és nem
Major Tamás rendez-te.

Valami megszűnt, valami eltűnt te-hát? A
bukfenc. Az őrületig-szeretet bukfence, a
boldogság cigánykereke, a szenvedély
halálugrása.

RÓNA KATALIN

Az első budapesti évad
után

Minden évad végén felmerül a kérdés: vajon
ki hova szerződik? Kik maradnak meg
színházukban, kik folytatják pálya-futásukat
új színházépületben? Egyik vidéki
színházból a másikba, vidékről a fővárosba,
Budapestről vidékre szerződ-nek a
színészek és a rendezők. A mozgás állandó,
de nem túl nagy. Vannak, akik gondosan
őrzik biztos, évtizedes helyüket, talán ez a
leggyakoribb típus, illetve az, amelyik a
vidéki színházi életet budapestivel akarja
felcserélni. Most az

Uri István a Pro Urbe előadásában (Budapesti
Gyermekszínház) ( Ik lády László felv. )

utóbbiakat kerestük fel, azokat a fiatal
művészeket, akik 1974 őszén szerződtek
budapesti színházhoz. Ot színészt és egy
rendezőt. Vannak közöttük olyanok, akik
már bizonyítottak, és olyanok, akik még
csak ezután bizonyíthatják képességeiket,
elhivatottságukat. Egy generáció tagjai:
valamennyien az el-múlt években szereztek
diplomát a Színművészeti Főiskolán. Azt a
nemzedéket képviselik, amely feladatának
érzi új színt, új életet vinni színházi éle-
tünkbe. Hogyan akarták és hogyan akarják
teljesíteni elképzeléseiket, Budapestre
szerződve mi valósult meg ezekből az első
évadban - erről kérdezzük őket, erre
szeretnénk választ kapni beszélgetéseink
során.

Uri István

(1967-ben végzett a Színművészeti
Főiskolán, majd a Madách Színház tagja
lett. Négy év színházi gyakorlat után három
évadra a Kecskeméti Katona József
Színházhoz szerződött. Jelenleg a Budapesti
Gyermekszínház tagja.)
 Hogyan jellemezné színészi pályájának

elsó éveit?
 A Madách Színházban kezdetben évi

egy főszerepet, több kis karakterszerepet
kaptam. Állandóan bizonyítani akartam, és
a kezdeti gyakorlatlanságban nem mindig
arattam sikert.
 Miért vált meg a Madách Színháztól?
- A rutin hiányából, az állandó tét

érzéséből színpadi görcs lett. Az volt a
fontos, hogy minél többet játsszak. Akkor
nagyon bíztam magamban, azért döntöttem
úgy a színház vezetőségével egyetértésben,
hogy három évre egy vidéki színházhoz
szerződök, hogy nagyobb színpadi
tapasztalatot szerezzek, három év után
pedig, 1974 őszén vissza-térek a Madách
Színházba.
 Azt mondta, „akkor nagyon bíztam

magamban". És most?
- Egyre inkább úgy érzem, mindig az a

tehetséges, aki jó szerepeket kap, aki jó
szerepeket játszhat.
 Miért nem valósult meg a Madách

színházbeli előszerződés?
- A színház nem feledkezett meg erről a

szerződésről. Ádám Ottó vissza-vett volna,
de feladatot nem tudott ígér-ni.
 A Kecskeméti Katona József szín-házi

évek meghozták a várt művészi fejlődést?

 Átlagosan évi százhetven estét töl-
töttem színpadon. Nagyon sokat ját-


