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t férfi színész testesítette meg az 1956-ot
követő éveket: Darvas Iván, Gábor
Miklós, Kálmán György, Latinovits Zoltán
és Mensáros László. Mind az öten
dekadensek, enerváltak, némileg

elpuhultak. Hangjuk kidolgozottan érzéki. A
zsurnálzsargon intellektuális színésszé
billogozza őket, pedig elsődlegesen erotikus
hatást tettek nézőik-re. Rokon hangzású ötük
színészi témája: Gábor Miklóst a tépelődő
kutatás, Darvas Ivánt a reménye vesztett
kiábrándultság, érzelmességét cinizmussal
palástoló magatartás, Latinovitsot idegesen
felfokozott kiábrándultság, érzelmességét
diabolikus kajánság alá rejtő magatartás
jellemzi; Kálmán ugyancsak cinizmusba burkol -
tan érzelmes, Mensáros pedig tépelődően
kutakodik erkölcsi normák között, ernyedten
meditál rosszról-jóról, tétován moralizál,
elveszítvén az igaz utat.

Kálmán György Félicien Marceau A tojás
című vizezett egzisztencialista bulvár -
darabjával teremtődött meg Magis szerepében
a közönség számára. A kereskedelmi célzatú
ügyes tudatdráma - Marton Endre egyik legjobb
rendezése (Nemzeti, 1957)-az első színházi
csatát robbantja ki 1956 után. A közönség örül
szellemes cinizmusának, könnyed
eleganciájának, konferanszközvetlenségének,
mozisnittekre szabdalt elbeszélésmódjának.
Boldogan fogadja a publikum, kutyakorbács-
csal a kritika. Nem teljesen önként: előbb
Kálmán György, Marceau A tojás című darabjá-
nak főszereplője (MTI-fotó, Keleti Éva felvétele)

heti egyetlen előadásra korlátozzák elő-
adásszámát, utóbb lekerül a színről a szellemes
ártatlanság. Kálmán fesztelen köz -
vetlenségébe„ a nézővel gombvégről beszélő
intim gyónásaiba később is átsugárzott Magis
behízelgő cinizmusa.

Hirtelen kevesebb lett a munka hőse a
színpadokon és több a szerelmes. A Ma-
dáchban kivették szellőztetni a naftalinból
Armand Duval frakkját, ráadták Tolnay Klári
partnereire: Mensárosra, Darvasra. Felváltva
próbáltak, és felváltva ültek vizsgálati
fogságban. A Madách Kamarában Ádám Ottó
folytatná ott, ahol '56 októberében Gellért
Endre abbahagyta a Galileivel: kiszabadítja
íróasztalfogságából a szerző, Németh László
Széchenyijét Tímár József a főszereplő.
Négyszer. Elsüllyesztik. Nem sikertelensége,
sikere miatt. A döblingi ápolt csatározása bécsi
titkos-rendőrökkel túlontúl időszerű. A magán-
élet kiszorítja a közéletet a színpadokról.
Gibson kétszemélyesében (Libikóka, 1957) egy
manhattani szobácskában civódik Gábor
Váradi Hédivel. Öt éve ezt írta
színésznaplójába: „Ha valaha s z e r e t t e m
volna a z emberek szívéhez szólni, ha va laha
szerettem volna színészi munkám m a l a z
embereknek valami nagyot szépet adni, olyat,
amitől erősebbek, boldogabbak, bizakodóbbak
lesznek - akkor ezzel a szereppel szerettem
volna." A s z e -
rep: Sztálin alakja Visnyevszkij Feledhetetlen
1919-ében (Nemzeti, 1952).
Gábor Miklós a Libikókában (lklády László
felvétele)

Termelés helyett természetesség lett a
színházat foglalkoztató kérdés. Vissza nem
fordulhattak: a hősi korszak lejárt. Előre nem
volt szabad lépni. A nyugati drámairodalom
jeles alkotásai túl időszerűnek érződtek.
Kereskedelmi darabjai - például A tojás -
hitetlenségük miatt keltettek berzenkedést az
irányítókban. Nehézség mutatkozott a magyar
drámákkal is, hacsak nem válási komédiák
voltak. Egyetlen válási komédia mégsem kerül -
hetett színpadra: Hubay Miklós kétszemé lyese,
a Késdobálók. Tudta mindazt, amit egy Fehér
Klára-vígjáték tud: szerelmi pörlekedést,
félreértéseket, inggombkeresést és a
házmestertől való szorongást. De a Késdobálók
házaspárjának egymást-gyilkolása különbözött
a körúti komédiák civódásaitól; első mondatától
tudtuk: el-marad a boldog vég. Nem békültek
össze az egymást marók, nem egymással volt
megoldhatatlan bajuk, önmagukat utál ták.
Hubay megkísérelt elszámolni vele, mint él
1957-ben egy értelmiségi házas-pár. A
színdarabszűk esztendőkben nem kellett a
színdarab. Szerző elunt várakozni. Ráunt
igazgatók diplomatikus ámításaira. Barátait,
ismerőseit meghívta a Naphegy utca 9-be
vacsorával egybekötött premierre. Saját
rendezésében mutatta be a Késdobálókat, amit
addigra minden meghívott elolvasott. A zártkörű
bemutató két szerepét Keresztes Irén, Hubay
színészdiplomás felesége és Kamondy (Tóth)
László író játszotta. A Kés-dobálók 1964-ben
kerülhetett csak színre Makai Péter
rendezésében Mensáros
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Mensáros László Vass Évával Hubay Mik- Darvas Iván az Egy őrült naplójában (MTI-lós
Késdobálókjában fotó, Keleti Éva felvételei)

Latinovits Zoltán Pirandello IV. Henrikjé-
nek címszerepében (Vígszínház) (lklády
László felvétele)

Lászlóval és Vass Évával a Madách Kama-
rában. Hivatalból a megnyugtató színhá-
zat szorgalmazták. A lecsendesítő színhá-
zat. A másról beszélő színházat. Szabad
utat a semmitmondás kapott vagy a gim-
náziumi irodalomoktatáshoz kapcsolható
klasszikusok, de azok is csak ha szavatol-
tan időszerűtlennek mutatkoztak.

Ilyen darabokban fejezték ki magukat és
magukat a korban a színészek, ha nézőt
akartak.

Mi történt a hatvanas évek vezető fér-
fiaival?

Latinovits, tudjuk, meghalt.
Gábor Miklós kivált a Madách Színház-

ból sikerei tetőpontján. Vidéki kalandozá-
sokba bocsátkozott. Végül nyugdíjaztatá-
sát kérte, amibe belebetegedett.

Kálmán György ugyancsak hátat fordí-
tott színházának. Reggelenként sétálgat a
Várban, ahelyett, hogy próbára menne.
Halálba pihente magát.

Fölmentését kérte Darvas Iván is az
esténkénti önégetés alól. Nem lett rang-
időse színházművészetünknek: nyugdí-
jas.

Mensáros összeveszett a Madáchcsal.
Nyugdíjasként különböző vidéki színhá-
zakban próbálkozik gyökeret verni a desz-
kákon.

Hallom az ellenérveket.
Latinovits beteg volt.
Gábor - noha tehetséggel őrizte meg

hatvanévesen is fiúkorának báját - kiöre-
gedett makacsul őrzött szerepköréből;
Shaw Brassbound kapitányaként (1973)
bebizonyította: ragaszkodik kinőtt szerep-
osztályához.

Kálmán is lemaradt; amikor a kulturális
vezetés új irányba kényszeríti a Nemzeti
Színházat, képtelen szót érteni Zsámbéki
és Székely Gáborral; nem tud megfris-
sülni eszközeiben; emigrál a színházmű-
vészetből.

Darvasra ráfagyott modorossága. Plio-
cén lelet történelmi idegenségével mozog
a Víg színpadán. Ellenállt még Ljubimov
rendezői tehetségének is (Bűn és bűnhő-
dés, 1978). Inkább Németország nyugati
felében vállalja vendégszereplésül újra-
játszani korábbi sikerét (Egy őrült nap-
lója).

Mensáros hiszteroid. Követelőző.
Összeférhetetlen.

Nyomós érvek? Hogyne, súlyos vádak.
Megmagyarázzák ötük visszavonulását?
Elfogadhatatlan válaszok.

Ha öt egymással rokon, mégis egyedi
művészt elveszít a színház, ha nem tudja
hasznosítani társadalmi elégedetlensé

geiket, kínzó, rossz érzéseiket, sikoltozva
bajt jelző fölsebzettségüket, akkor nem
moshatja felelős férfiú a kezét, anekdo-
tává semlegesítve a történteket. Magunk
érdekében jobban tennénk, ha szembe-
néznénk a törvényszerű jelenséggel.
Az öt férfi színészt tetszőlegesen emel-

tük ki színházművészetünk utolsó húsz
évének öngyilkosai, alkotó erejük teljében
nyugdíjba menekültjei, a céltalannak ér-
zett küzdelmektől, megaláztatásoktól
szívinfarktusban meghaltjai, élőhalottjai
és halott élői kísértetiesen vádoló sorá-
ból. Mint III. Richárd lekaszaboltjainak
szellemalakjai a bosworthi táborban ütkö-
zet előtt, úgy kísértenek színházművésze-
tünk elesettjei vádló némasággal.
Nem a hivatalt hívják tetemre, hanem az

állami hivatallá változtatott színházat,
ahol beamterek igazgatnak, Bach-huszá-
rok vélik tudni: mi aznap a forradalmi,
ahol a sormintától elütő személyiség csu-
pán zavart keltő, kezelhetetlen, deviánsan
hiú és érzékenykedő rendbontó, hiszte-
roid követelőző vagy orvosi kezelésre
szoruló elmebeteg.

Részlet a szerző Latinovits című, a Szabad Tér Kiadónál
megjelent könyvéből


