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Makay Margit a
Játékszínben

Makay Margitot látva a néző a magyar
színpad legfényesebb korszakaival ismerkedhet. Makay Margit még együtt volt
a színpadon Jászai Marival, hiszen 1909ben diplomázott! De a modern magyar
színházművészet
legmarkánsabb
egyéniségei között is ott volt a Vígszínházban, majd a Nemzetiben. S nem-csak
színháztörténetet idéz Makay Margit neve,
hanem a magyar film indulását és hőskorát
is.
A múlt idejű igealakok csak a közel
nyolc évtizedes pálya egyes állomásai-nak
jelöléséhez kellenek: ez az életmű ugyanis
folyamatos, állandóan gazdagodik, épül, a
fokozhatatlan teljességet rendezi át meg át.
Makay Margitot lehet biológiai csodaként bámulni vagy két lábon járó eleven
színháztörténetnek tekinteni: de mind-ezt
háttérbe szorítja s a művészi teljesítménynek kijáró esztétikai értékítélet-nek
rendeli alá a színház nagyasszonyának
alkotó személyisége.
Az utóbbi években inkább filmen láttuk:
Makk Károly Macskajátékában, majd az
Egy erkölcsös szaka (mely a „legjobb
alakítás" díját hozta neki) című művé-ben.
Színpadon
Németh
László
VII.
Gergelyében lépett fel utoljára hat évvel
ezelőtt. Nyilatkozataiból kitűnik: nem rajta
múlik a dolog, ha hívják, megy.

Érthető azonban, ha korára gondolva
megriadnak a szakma emberei: nehéz is
elhinni, hogy ekkora lehet munkabírása,
szívóssága, fegyelme.
Köszönet illeti hát Berényi Gábort, a
Játékszínben most ismét műsorra tűzött
Karinthy Ferenc-darab rendezőjét, hogy
merte kapacitálni Makay Margitot, vállalja
el a Bösendorfer ,,mellékszerepét".
A darabról lehet vitatkozni: meg is tették
ezt az 1966-os Madách-beli ősbe-mutató
kritikusai. Egyaránt tartották ügyes
ujjgyakorlatnak,
cinikus,
embertelen
tréfának, szentimentális fecsegés-nek.
Mára már - ikerdarabjával, a Dunakanyarral - a kétszemélyes jelenet mintájává lett, egy eddig a hazai színpadról
hiányzó műfaj alapképlete.
Az ismert történetből elég annyit felidézni, hogy egy unatkozó, magányos
fiatalember újsághirdetések feladóit zaklatja telefontréfáival. Felhívja a Bösendorfer-zongoráját eladásra kínáló idős,
szívbeteg asszonyt is, különböző figurák
hangján bonyolult, zavaros eseményeket
kreál az adásvétel köré, végül megrettenve
a következményektől, le-leplezi magát,
igaz, ezt is félig-meddig szerepet játszva.
A
bravűrszerep
természetesen
a
rendőrszázadost, nagymamát, kisunokát,
őrült
zongoraügynököt,
delíriumos
szeretőjét illetve színművészt és inasát összesen
hétféle
hangot,
stílust,
élethelyzetet - megszólaltató színészé,
esetünkben Márton Andrásé.
Özvegy Brodarits Antalné megformálójának csak a reagálások jutnak, illetve a beteg asszony állapotának az izgalmak kiváltotta romlását érzékeltetik. A
Vámos László rendezte Madách szín-házi
bemutatón Simor Erzsi függöny mö

Makay Margit Karinthy Ferenc: Bösendorfer című egyfelvonásosában (Játékszín) (Hegyi Gábor felv.)

gül, épp hogy áttűnve látszott. Ez a darab
felépítéséből következő, indokolt, finom, a
naturalizmustól eltávolító meg-oldás volt,
egyben elárulta a játék inkább hangjáték
jellegét is. Berényi Gábor azonban jól
tette, hogy a két rész-re osztott színpadon
megmutatja a telefonvonal másik végét is alkalmat adva arra, hogy a közönség
Makay arcjátékában is gyönyörködhessék.
A faragott lábú állólámpa, az öblös fotel
egyszerűen, mégis pontosan idézi fel a
szolid polgári jólét hangulatát. Függöny
mögött itt a zongora, az „angol
mechanikás,
páncéltőkés,
kitűnő
állapotban
le-vő,
frissen
hangolt"
Bösendorfer tartózkodik.
Makay Margit az első telefoncsengetésre otthonkában jön be, a „konyhából".
A többi hívás alatt többnyire áll - hiszen
nincs ideje ellépni az erőszakosan csöngő
készüléktől -, s csak az egyre
szövevényesebb, fárasztóbb telefonbeszélgetések alatt ül le. Látszólag eszköztelen, töpreng, jegyzetel, tétovázik,
megilletődött a különleges üzleti helyzettől - ezek az alapjátékai. Mégis, hihetetlenül plasztikusan bontja ki az özvegy
múltját, szerény, visszahúzódó, zene- és
kultúrakedvelő életmódját, fia majd férje
elvesztésének csendes tragédiáját. Tea- és
süteményillat lengi körül, a tartás
méltósága hatja át s a hit, amely életben
tartja. Nosztalgia nélkül - a természetesség, az önérték és az önazonosság tudatával veszi számba múltját és
emlékeit, békül meg jelenlegi magányosságával. Így képvisel erkölcsi felsőbbrendűséget a magányát gonoszságba
fordító férfival szemben. Makay Margit
minden porcikája alárendelődik a figurának: még a bőre is. Kipirul és elsápad a vegetatív működése is a szerep-re
hangolt. Van egy mozdulata: tarkója alá
kulcsolt kézzel dől hátra a fotelben. Pihen,
erőt gyűjt, érteni akarja mindazt, ami
körülötte kavarog. Ez a mozdulat többször
megismétlődik: a végén észre-vétlenül
billen át a teljes megértés, sőt, feltehetően
a halálba szenderülés tartásába. Ez Makay
Margit külön értelmezése, játékának
fantasztikus finomsága. Mindaz, amit
dicsérnek alakításaiban: fegyelmezettség,
teljes koncentráció, remek légzés és
hangképzés, gyönyörű - mégsem erőltetett
- beszéd, a mozdulatok ökonómiája - most
is hibátlanul a birtokában van. Mégsem
tűnik ki külön-külön mindez, hanem
együtt adja özvegy Brodarits Antalné
arcképének vonásait.

