
arcok és maszkok

ber 17-én a Magyar vers ünnepe című
műsorral nyitott. Bevezette: Szabó Pál a
Hazafias Népfront, Képes Géza az
Írószövetség részéről. Közreműködtek:
Ascher Oszkár, Major Tamás, Horváth
Ferenc, Bodor Tibor, Gobbi Hilda, Palotai
Erzsi, Demján Éva, Szörényi Éva, Sándor
Judit és Szabó Miklós.

Az Esti Budapest így írt a bemutatóról:
„...Nemcsak arról van szó, hogy a színház
egy vájtfülű törzsgárdának szolgáljon
szórakozásul, s rendszeres találkozóhelyül,
hanem arról, hogy a szellem, a kultúra
fényességét terjesztő tanítóként minél több
közönséget hódítson magának."

Október 18-án Török Erzsébet és Jancsó
Adrienne balladaestje zajlott le, Tamási
Áron bevezetőjével.

19-én Ady-est, Dutka Ákos bevezető-
jével. Közreműködtek: Gobbi Hilda, Péchy
Blanka, Medgyasszay Vilma, Major
Tamás, Szakács Miklós, Mádi Szabó
Gábor.

Felemelő, forró érzéssel ünnepelte a
közönség a nagy költő emlékét, a még élő
barátaival és harcostársaival együtt; a
színpadon Medgyasszay Vilmával, Dutka
Ákossal, a nézőtéren ülő Bölöni
Györggyel, Földessy Gyulával, Hatvany
Lajossal, Füst Milánnal, Gellért Oszkárral,
Dénes Zsófiával.

Illyés Gyula október z3 -r a hirdetett
szerzői estjét már nem tudtuk meg-tartani.
Á műsorlap a következő közre-működőket
közölte: bevezető: Szabó Lőrinc, előadók:
Bessenyei Ferenc, Tímár József, Simonffy
Margit, Horváth Ferenc, Gáti József, Török
Erzsébet, Mészáros Ági és Palotai Erzsi.

A további előadások, részletes műsor-
tervvel, szereposztással készen állottak:
magyar dalköltők, klasszikus orosz dalest,
Béres Ferenc-, továbbá Gobbi Hilda-,
Ladányi Ferenc-, Füst Milán-, Babits
Mihály-estek.

A Vers és Dal Színháza elnémult,
befejezte pár hetes életútját. Az ellen-
forradalmi események miatt egy időre
nekem is fel kellett adnom a munkámat.

De már 1956 decemberében ismét
megérlelődtek mindazok a feltételek,
melyek lehetővé tették, hogy a Szállj
költemény és Vers és Dal Színháza az
Irodalmi Színpad új formájában
feltámadjon.

1957. április 4-én az Irodalmi Színpad
„megnyitotta kapuit". Egyelőre még nem a
sajátját, hanem vendégként a MEDOSZ
(Mezőgazdasági Dolgozók Szakszervezete)
Jókai utcai székházában.

PÁLYI ANDRÁS

Napló színészekről

Übü mama szépsége

Egy közismert, három hangzóból álló,
illetlen szóval kellene kezdeni ezt a
méltatást a pécsi Übü mama szépségétől,
ugyanis Pásztor Erzsi alakításának „kul-
csa" itt keresendő: abba, amit a színpadi
közönségesség és költőiség viszonyáról
tud, már első megszólalásával beavat; ám
ezt a bizonyos szót, melynek nem-csak a
pesti (pécsi) utca közhasználatában,
hanem irodalmi - és színpadi! - nyel-
vünkben is magasra ívelt a karrierje,
színibírálatban továbbra sem illik leírni,
olyannyira nem, hogy akadt kritikus, aki
a Jékely Zoltán kitűnő magyaritásából
ismert, enyhített kifejezéssel élve, úgy
tudósított, hogy a pécsi nézőknek Übü
papa, majd Übü mama valósággal a
szemébe vágja a „szahar"-t, noha ez
egyszerűen tévedés. Pécsett ugyanis
megváltoztatták Jékely fordítását (mely
pontos és hű Jarryhoz, aki szintén
„merdre"-t ír „merde" helyett), vagyis
visszatértek ahhoz a közönséges kifeje-
zéshez, mely hovatovább a mai színpadon
nem is hatna trágárságnak, ha.. .

Ez a „h a
" Pásztor Erzsi Übü mamája.

Paál István rendezése, melyről a
SZÍNHÁZ 1977/5. számában már kritika
jelent meg, patkányoknak értelmezi

Übü mama: Pásztor Erzsi (Murányi Zsófia felv.)

Übü papát, Übü mamát és seregüket. Az ő
előadásában a shakespeare-i Nagy
Mechanizmus az ereszcsatornából elő-
kandikáló patkányok alantas játéka, s ezzel
Jarry kamasz-nyelvöltéssel írt komédiáját
nemcsak érdekessé teszi, ha-nem
alighanem azt tapintja ki e darabban, ami a
leginkább időálló. És alkalmat teremt egy
színésznőnek a kiteljesedésre, olyan egyéni
eszközök felfedezésére, melyre eddigi
szerepkörében nem is lett volna
lehetősége.

Mi az tehát, amit Pásztor Erzsi a
patkánylétről tud? A feladat könnyebbik
része a pamflet. Ez a pécsi Űbü király,
mondhatnánk, első szinten pamflet, mint
ahogy Jarry is annak szánta; de ez
önmagában kevés lenne. Pásztor Erzsi
tökéletesen érzi a pamfletet, játssza és éli a
paródiát; de ha már é l i , úgy teljesebb kört
rajzol, mint amire a pusztán szatirikus
eszközök lehetőséget nyújtanának. Van
benne valami Madonna-paródia, melyhez
húsos, festett ajkát úgy csücsöríti, mint a
cseresznyeajkú nagynénik, de van cinkos
hunyorítása is a trágársághoz, ám
miközben beavat minket ama intimitásba,
hogy élvezi a patkánylétet, oly
gusztustalan tud lenni, mint a
legálszentebb rimák, úgy kelleti magát,
hogy közben „pipisen" finomkodik, s
egyszerre „keményen" és gonoszul a
szemünkbe néz, mint aki ön-tudatosan
vállalja is a sorsát, büszke is
hovatartozására (nevezzük ereszcsator-
nának): a szája szélén élesen, letagadha-
tatlanul keserű vonás húzódik.

Ez a keserűség kiszolgáltatottá teszi.
Felfedezzük riszáló járásában az ügye-
fogyottságot. Gonosz szikárságában a lágy
nőiességet. Az ember-alatti létezésben az
emberi szenvedést. Nem akar meghatni, s
eszünkbe se jut elérzékenyülni. Csak
éppen megváltozik valami a színpadon,
ahol eddig emberek tolmácsolásában
néztünk egy patkánytörténetet. Most
meglátjuk magunkat a patkány-
történetben. Az embert. Übü mama
ösztönösen is abba kapaszkodik, ami még
az ereszcsatorna-lakókban is emberi. Ez a
„kikacsintás", melyet inkább befelé
kacsintásnak neveznék (hisz Übü mama
saját maradék-emberségének magvára
utal), bizonyos humán töltet az Übü király
pécsi előadásában. Pásztor Erzsi
alakításában oly elementáris és nyers ez az
effektus, akár egy pofon.

Teljes emberi személyiségével jelen van
a Jarry megálmodta szörnyetegben. Az ő
trágár szavától végigfut a hideg a
hátunkon. Nem ugyanazért, amiért a



nyolcvan esztendővel ezelőtti publikum-
nak, mely elképedt azon, hogy Thália
szentélyében miféle szavakat használnak.
Olyannyira nem, hogy Paál nyilván az
egykori meghökkentést megközelítendő
adta vissza a szónak eredeti hangalakját.
Mégis az a lényegesebb, hogy Pásztor
Erzsi visszaadta a szó eredeti jelentését is:
Hieronymus Bosch lidérces álomból
előlépő torzszüleményei árulnak el hozzá
hasonló „tudnivalókat" az emberi jelen-
ségről. S e boschi értelemben beszél-
hetünk a pécsi Übü mama szépségéről is.

Madelaine Béjart gyónása

Az Álszentek összeesküvését ugyancsak Paál
lstván rendezte, ezúttal a szolnoki
színházban, s noha a két előadás össze-
vetése alkalmat kínálna egy mind karak-
terisztikusabban kirajzolódó rendezői
egyéniség körvonalazására, most nem áll
szándékomban más, mint egy másik
emlékezetes színészarc felidézése: Te-
messy Hédié. Megjegyzendő mégis, hogy
Paál mintegy erős kontúrokkal meghúzott
színpadi koordináta-rendszer-ben helyezi
el a színészt, s ennek az erőtérnek a
megteremtésében, mely meghatározóan
hat a néző élményére, még jószerivel szó
sincs színészi effektusokról, inkább a
világítás, a zene, a kellékhasználat s
legfőképp a játéktér kialakításának
hangsúlyai a döntőek. Látszólag tehát úgy
tűnhet, hogy vala-miféle színészidegen
színház az övé, ám épp az ellenkezőjéről
van szó. Láthattuk ezt a pécsi Übü király
példáján is: egyrészt a patkányvilág
„erőtere" valójában attól a színészi
tartalomtól él, amit elsősorban Pásztor
Erzsi hoz az előadásba, másrészt a színészt
az teszi alkotó művésszé, hogy
meghatározott helye van a rendezői
koordinátában. Hasonló jelenségről van
szó Madelaine Béjart esetében is.

Temessy Hédi a színpadon. Ez már
önmagában ünnepélyes pillanatnak ne-
vezhető, hisz oly rég láttuk itt, inkább csak
filmen, televízióban. Persze már
esztendőkkel ezelőtt bizonyította, első-
sorban a Tartozik és követel Málnássné
szerepében, hogy az aprólékos műgond, az
árnyalt lélekrajz, a finom megfigyelések, a
kifejező arcjáték, e nagyon is
plasztikusnak nevezhető színészet nem-
csak a kamera előtti alakításait jellemzi,
hanem olyan erőteljes színpadi egyéniség,
akinek leghalkabb szavából és legjelen-
téktelenebbnek tetsző gesztusából is
sajátos színészi világ érint meg. Rossz
színikritikai zsargonnal eszköz-

telennek is mondhatnánk, amiben az a
lényeg, hogy kerüli a hivalkodást, a
magamutogatást, a technikás színészetet.
Vagyis nehéz tetten érni. Mitől oly fiatal
és könnyed, amikor Molière úr
színházának öltözőjében először színre lép
? S mitől lesz egyszerre száműzött
királynő, ahogy megtudja „kegyvesztett-
ségét"? Mi is pontosan az, amire azt
mondjuk: az arca lemeztelenedik? Hisz
eddig is egyszerű volt és természetes.
Mégis képes rá, hogy könnyed fiatalságát
régi „álarcnak" mutassa. Valami
hívságnak, ami egyszerre eltűnt a múlttal.
Valaminek, amiben épp a tünékenység a
fontos. E veszteség megjelenítése,
fiziológiája nemcsak az első perceket
magyarázza utólag, hanem a jelenleginek
is tartalma. Bekerülünk egy vonatkozási
körbe, mely egyértelműen a színészi belső
történésre irányítja a figyelmünket.

Jól tudjuk, hogy Bulgakov Molière úr
történetében a saját drámáját írta meg;
hogy a konfliktus, mely az Álszentek
összeesküvésében a művész és a hivatal,
Molière és a király közt kibomlik, szinte
kulcsszerűen Bulgakov életére és konf-
liktusaira vonatkoztatható. Paál rendezése
nem hogy letagadni nem akarja ezt, hanem
hangsúlyozza is, mint ami termé-
szetszerűleg a darabhoz tartozik: annak
tartalmi jegye. Vagyis úgy jelenik meg az
előadásban a kosztümös, XIV. Lajos
korabeli világ, hogy struktúrájában, mű-
ködésében mindig a darab megírásának
idejére és körülményeire is utal. Ez az a
koordináta a szolnoki előadásban, melyről
fentebb szóltunk. De a történelemnek, a
„régi eseteknek" ez a fajta - hang-
súlyozom, Bulgakovtól eredő allegorikus
megjelenítése nem lenne több, mint
(esetleg némi politikai pikantériával
ízesített) közhely, ha a színpadi élet, amit
a színész hoz, nem alakítaná életté magát
az allegóriát is.

Temessy Hédi alakításának csúcsa a
gyónási jelenet. Elhiteti magával, hogy a
szörnyű bűnt meg kell gyónnia: az az
Armand Béjart, akit Molière feleségül
vesz, valójában kettejük lánya, csak éppen
Madelaine Béjart eltitkolta ezt Molière
elől. Az eset végre alkalmat ad az
Oltáriszentség Társaságnak, hogy
rávegyék a királyt: indítson eljárást a
Tartuffe szerzője ellen. A gyónási jelenet
az, ahol a bulgakovi történelmi allegória
és Temessy Hédi színészetének személyes
vonatkozási köre úgy fonódik össze, hogy
egymást erősítik. A színész árnyalt belső
rajzot készít Béjart asszony meg-téréséről,
pontosan, szó szerinti értelem-

Madelaine Béjart: Temessy Hédi

ben: ez a XVII. századi asszony, aki
egész életét „erkölcstelen" komédiázással
töltötte, tényleg a kárhozattól fél. Sej-
telme sincs arról, milyen szerepet játsza-
nak az ő vallásos megfélemlítésében a
Molière ellen szövetkező erők. De nincs
is rá szükség, hogy ezt tudja. A tragédia
így teljes. Minél erősebben és plasztiku-
sabban vetíti elénk a megtört asszony
kétségbeesett kapkodását az isteni ke-
gyelem után, annál erősebb és plasztiku-
sabb lesz az a koordináta, mely más
vonatkozásban - ha úgy tetszik, áttétele-
sen is - értelmezi a gyónást. S ettől oly
súlyos jelenség a színpadon ez a megtört,
szinte átlátszó öregasszony.

Egy arc mesél

Egy másik szolnoki előadásban,
Tennessee Williams Amíg összeszoknak

című darabjában ellenpéldát is
találhatunk a fentiekre. Ha Csomós Mari
alakítását Temessy Hédi Béjart
asszonyához hasonlítom, ezt elsősorban
nem az indokolja, hogy Szolnokon
egymás mellett mutatták be a két darabot
(a Williams-színművet előbb), hanem az
is, hogy bár sok tekintetben párhuzam
vonható a két színész eszközeiben, mégis
Temessy Hédi színpadi jelenlétének a
rendezői koordinátában elfoglalt hely
külön impulzusokat ad, Csomós Mari
viszont olyan produkcióban nyújtott
emlékezeteset, melyben épp az alapvető
erővonalak tisztázatlanok maradtak.

Mit kezdhet tehát a színész, aki első-
sorban a belső történet vonatkozási körébe
kívánja beavatni a nézőt, aki olyan
intimitásokat képes felfedni a megjele-
nített színpadi figurában, mely semmi-
féle rendezői koordináta szerint nem
jelezhető, de akinek éppen ezért úgy
tűnik, elkerülhetetlenül igazodnia kell
bizonyos betájolási pontokhoz? Azaz



Isabel Haverstick: Csomós Mari

nem is neki van erre szüksége, inkább a
publikumnak: egyszerűen, mert meg-
szoktuk, hogy a színház sztorit mesél,
„életszagú" történetet mond el. A „belső
történet" mintegy ennek vonatkozása-ként
kezd működni, hatni, élni. Az Amíg
összeszoknak című „komoly komédiáról"

elmondható, hogy „életszagú", de ennél
több aligha. A szerelmi négyszög,
melyhez mintegy „díszletül" szolgál a
karácsony, semmilyen értelemben sem ás
mélyre, voltaképpen lélektani-társadalmi-
filozófiai közhelyek gyűjteménye a darab,
melynek fő motívumait egyébként jól
ismerjük a kevésbé melodramatikus (tehát
erőteljesebb) Williams-drámákból. Hogy
ezek a magazinszerű „amerikai álmok"
mintegy kifordulhatnának magukból, s így
mást is jelenthetnének? Ezzel a
lehetőséggel a szolnoki előadás, melyről a
SZÍNHÁZ az 1977/6. számában már kritikát
közölt, adós maradt.

Mi az, amiért Csomós Marira mégis
sokáig emlékszünk? Alighanem azért,
mert a darab valamennyi közhelyszerű
fordulatához külön arca van. Véletlenül se
gondoljunk clownkodásra, hangsúlyos
gesztikulációra, grimaszokra, figurázásra.
Épp ellenkezőleg, Csomós láthatóan
idegenkedik az ilyesféle színjátszástól, s
igen szerényen bánik az „eszközeivel".
Mondhatnánk, nem a külső eszközök
érdeklik, hanem a belsők. Vagyis egy-
szerűen elhiszi a közhelyeket, élni kezdi a
magazinhősnőt, s a közhelyben leegyszerű-
sített valóságanyag sajátos gazdagodáson
megy át: a színésznek újra s újra sikerül
átlendítenie a történetet azon az élesen
meghúzható határvonalon, mely a bana-
litás és a tipikusság, azaz az általános
érvényűség között van. Különössé, egye-
divé teszi a banálist, s így drámaivá is;
már-már úgy tetszik, e közhelyszerű
szerelmi történet Csomós Mari személyes
sorsaként érdekel bennünket, amiből

annyi feltétlenül helytálló, hogy e
marcipánszerűen megírt Williams-hősnő
belső, drámai megvilágítása csak
személyes élményanyagból lehetséges. Es
csak úgy lehetséges, ha ez az
élményanyag, miközben szakmai
eszközzé, kifejezési mesterséggé alakul,
nem veszíti el személyességét.

Ha a színészet „belső eszközeit"

emlegetem, ebben semmiféle misztifikálás
nincs, csupán arra kívánok utalni, hogy
Csomós Mari színészetében a színészi
technika nem idegenedik el a
személyiségtől.

Alba asszony és ürügyei
Goldoni Karnevál-végi éj sza ká jának szol-
noki bemutatója körül támadt némi vita a
sajtóban, nevezetesen arról, hogy érdemes
volt-e ezt a Magyarországon eddig még
nem játszott vígjátékot lefordíttatni és
bemutatni. Persze mindjárt arra is
utalnunk kell, hogy Goldoni Európa-szerte
reneszánszát éli, s például A terecske című
játéka, melyből Strehler oly nagyszerű és
méltán híres előadást rendezett a milánói
Piccolo Teatróban, semmivel sem
gazdagabb, árnyaltabb, „játszhatóbb"
darab, mint a Karnevál-végi éjszaka, mely
azért nem is volt egészen ismeretlen
előttünk, hisz mintegy évtizede egy olasz
társulat vendégjátéka alkalmából láthattuk
már Pesten. Goldoni darabjai a commedia
dell'arte jegyében születtek: a későbbi
polgári dráma felől nézve, úgy tűnik, ő
inkább csak szerep-vázlatot ír, manapság
divatos kifejezéssel azt mondhatnánk,
partitúrát ad a színész-nek, kiemel néhány
karakterisztikus vonást, de ezek valóban
az alakítás fő támpontjai lehetnek - sőt
bizonyos társadalmi miliőt is
körvonalaznak. Végül minden azon múlik
: mennyi egyéni tartalommal,
tapasztalattal, játékkal, sorssal tudja
feltölteni a színész a Goldoni-féle
canavacciót.

A szolnoki előadásból két olyan alakítást
emelhetnénk ki, mely megérdemelné az
elemzést: Olsavszky Éváét és Lázár
Katiét. Ha most mégis csak az utóbbiról
szólunk, ennek elsősorban az az oka, hogy
Lázár Kati Alba asszonya kapcsán
továbbfűzhetjük fenti gondolatmenetün-
ket. Látszólag ugyanis úgy tűnhet, hogy
amikor a Goldoni-féle szereppartitúra
egyéni tartalommal való feltöltéséről
beszéltünk, hasonló dologra utaltunk, mint
amiről Temessy Hédi és Csomós Mari
alakításával kapcsolatban szó volt. Holott
Goldoni jószerivel megközelít-hetetlen
azzal a lélektani realizmussal,

Alba asszony: Lázár Kati (Papp Zoltánnal)
(Nagy Zsolt felvételei)

mely Bulgakovot mintegy kibontakoztatta,
Williamsszel pedig - a legjobb értelemben
véve e kifejezést - feleselt; e XVIII.
századi olasz vígjáték ugyanis
elválaszthatatlan a commedia dell'arte
színjátszási hagyományától, amit mai
ízlésünk szerint könnyen nevezhetnénk
harsánynak és külsődlegesnek.

Alba asszony az a hisztérikusan érzé-
keny, a legkülönbözőbb ürügyekkel magát
rosszul érző vendég e karnevál-végi
vendégségben, akit mindnyájan jól
ismerünk. Örök emberi típus ő, akinek
életét két motívum határozza meg: az
önsajnálat és az irigység. Hipochondriája
is végül arra szolgál, hogy bármi okkal a
társaság középpontjába kerüljön. Mi az,
ami Lázár Kati saját leleménye e
figurához? Nem más, mint hogy elviszi a
lehető legszélsőségesebb pontig a maga
Alba asszonyát. Könnyen megkísérthetné
a ripacskodás ördöge, hisz Goldoni
minden szituációjában és párbeszédében
ott rejlik e csapda, s ha a színész a
vázlatszerűen felvillantott karaktert ilyen
megvilágításba helyezi, könnyen túlzásba
eshet. Alba asszonnyal azonban más
történik: oly kísértetiesen valódinak
bizonyul mindaz a hipochonderség és
hisztéria, amit a színpadon produkál, hogy
már-már az a benyomásunk támad,
lehetetlen a karneváli vendégséget tovább
folytatni. Amihez külön borzongást fűz az
a körülmény, hogy a vendégség és a darab
szétválaszt-hatatlan; Goldoni ugyanis az
itáliai kisvárosi este életét „szervezi"

darabbá.
Honnan ered hát e karakteralakításnak, e

„külsődleges" színészetnek az ereje?
Nyilván abból, hogy Lázár Kati képes
arra, ami a legjobb karakterszínészek
sajátja: leleplezően metsző megvilágítást
vet a figura belső, jellembeli ellentmon-
dására. Olyan igazian és hitelesen, hogy
amit Alba asszonyról elárul, akár ma-
gunkra is vehetjük.


