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milyen keserûen pontos, a tragikumban is a szépsé-
get és reményt felfedezô leírás az elmúlással való
harcról; s nem utolsósorban: az eltávozás milyen
gyönyörû metaforáját fogalmazta meg Zelk Zoltán a
Szarvasok az égen címû költeményében.                     

Miközben rácsodálkozunk az egyes mûvekre, bel-
sô szépségeikre, kirajzolódik a mûsor szerkezete.
A színész elsô megszólalásakor az Ákombákom elsô
két sorával indít, s a versbôl minden szám után
újabb két sorral többet mond el, mígnem az est vé-
gére összeáll a teljes mû, kikerekedik az összegzô
mûvészi önvallomás. A keretvers játékossága ellen-
pontozza a súlyosabb írások gondolatiságát, de a vá-
lasztott mûvekbôl sem hiányzik az ironikus, gro-
teszk látásmód. Azokból sem, amelyek megaláztatá-
sokról, mellôzöttségrôl vagy az elmúlásról szólnak.
Ebben a közegben egészen másként hangzanak,
másról szólnak azok a Karinthy-szövegek, amelyeket
a színész Ki kérdezett? címû összeállításából isme-
rünk. Ezek a súlyos mûvek másképpen ellenpontoz-
zák a Lázár–Orbán–Zelk-írásokat, mint az Ákombákom.

Erre az összeállításra is igaz az a Karinthy-mûso-
rának mottójául választott néhány sor, amelyet Kézdy
az Utazás a koponyám körül-bôl választott: „A kusza
selyemgubancban egy fonalat keresek, amelynél fog-
va aztán az egész gubót le lehet bonyolítani. Ha a
lánc megvan bennem, akármelyik szemét fogom
meg, mindig az egész lánc megmozdul.” Egy-egy
motívum, gondolat, hasonlat tovább él, egyik verstôl
a másikig vándorol, más hangsúllyal és értelmezés-
ben visszatér – így születik meg az est polifóniája.
Kirajzolódik egy mûvész-életsors, a maga kétségei-
vel, vágyaival, harcaival, szépségeivel és örömeivel.
S mindennek mélyén ott érzôdik az idôskori összeg-
zés belsô kényszere.

Kézdy György elôadásmódja ezúttal is puritán.
Mintha csak közénk jönne, hogy meséljen nekünk.
Egyszerû, hétköznapi a megjelenése is; kockás inget
visel, idônként kortyol az odakészített vizespohárból.
Mindaz, amit Karinthy-mûsora interpretálásáról ír-
tam, igaz most is. Értelmezésében a Cirkusz ma is
ugyanolyan drámai erôvel hat, mint hajdanán (hozzá
hasonló erôvel és árnyaltsággal csak Hetényi Páltól
hallottam e kis remekmûvet), a Barabbás tragédiáját
most talán még keserûbbé fogalmazza, mint ahogy a
Ki kérdezett?-ben elhangzó kérdések is még ingerül-
tebbek és követelôzôbbek lettek. Ahogy Lázár Ervin
és Orbán Ottó írásait közvetítette, abból kiérzôdött a
kortársaihoz és barátaihoz fûzôdô szeretete, megér-
tése is. Ezeknél az ember nem érzi úgy, hogy a szí-
nész egy-egy számára fontos és kedves szöveget in-
terpretál, hanem azt érzi, hogy ô és a költô-író egy
nyelvet beszél, ugyanarról ugyanúgy gondolkozik.           

Az elôadóest szcenikája is egyszerû – igaz, most
van „díszlet”: egy kivetítôn sok-sok Lázár Ervin-,
Orbán Ottó- és Zelk Zoltán-dedikáció montázsa lát-
ható, erre vetítik rá a mûsorban elhangzó írások cí-
mét. A vászon elôtt baloldalt egy kis asztalka, jobbra
egy szék áll. Kézdy az asztalkánál állva, megszakítá-
sok nélkül mondja el a verseket-rövidprózákat. Csak
az est végén megy át a székhez, leül, s onnan, mint -
egy ráadásként vagy összegzésképpen, visszautalva a
Karinthy-mûsorra is, idézi a már említett mottót s
a Szarvasok az égen címû Zelk-költeményt. Feláll,
ránk néz, s a jól ismert Kézdy Gyuri-s gesztussal, bal
vállát felhúzva, fejét megbillentve, alsó ajkát kissé le-
biggyesztve – jelezve, hogy semmit nem kell komo-
lyan venni, miközben mindent halálosan komolyan
vesz – kópés mosollyal odaveti: „Hagyom is abba, ki-
megyek, mintha el sem kezdtem volna.” 

ehéz arany drapéria. A fény egyre erôsebben vi-
lágítja meg, redôit részletesen bekalandozva.

A lepel nemcsak színházi függöny, hanem az em-
léktábla-avatások jellegzetes kelléke, valamint Ízisz –
nietzschei értelemben vett – egy pillanatra fellibbenô
fátyla is. A fellibbenô fátyol a sokféle perspektivikus
igazság megjelenítésének szimbóluma, ami ígérete-
sen, szemérmesen, gunyorosan, részvevôen és csábí-
tóan tárja elénk az eltakart valóságot és asszonyt.
Menszátor Héresz Attila monodrámája hasonlókép-
pen enged bepillantást saját és az általa megformált
színésznô igazságaiba.

Ahogy a lepel lassan lecsúszik, a Spinoza Ház szín-
pada fokozatosan világosodni kezd, mintha Jászai
Mari ébredezne százéves álmából. Fekete kesztyûs
kezével leleplezi saját emlékmûvét, önmagát. Men -
szátor a Jászai-síremlékben, emléktáblában áll befa-
lazva. Egyszerre a színésznô lenyomata, szobra és
emléke.

A játékteret tervezô Paseczki Zsolt a bronzszínû vé-
céajtóra rajzolta a színésznô ruháját, applikálta rá bo-
zontos barna haját. Csak a kar és az arc helyét hagyta
szabadon. A festett ruhára egy melltartót akasztott, ami
mintha a halott nô kiszolgáltatottságát jelezné: a festék
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és a kendôzés a múlté, immár még a dívák esendô tes-
tét is bárki megbámulhatja.

Az ajtóra mint síremlékre hieroglifák és egy élet-
kulcs került az egyiptomi halottaskönyv szellemében.
Jászai Mari egyszerre van itt és odaát.

Menszátornak csak az arca és a keze játszik. A leg-
több monodrá má ban a színész számtalan tárggyal ve-
szi körül magát, hogy érzelmeit azokra vetíthesse rá,
illetve hogy szereplôtársait helyettesítsék. Menszátor
saját gesztusaiban is talál kapaszkodót, sôt a gesztu-
sokra sincs igazán szüksége, pusztán szemjátékával
képes lenne hozni a figurát. 

A szövegben a visszatekintés, a múlt és jelen vívódá-
sai, valamint a szerep mögüli kibeszélés váltakozik.
Menszátor Jászai Mari bôrébe bújik, ahogy Jászai is
Menszátor alakjába költözik. Ugyanaz a lélek másik
testben. Két lélek eggyé olvadt testben. A nemi, kor- és
helyzetbeli különbségek ellenére a horizontok tökéle-
tesen összeolvadnak. Hiába lép ki Menszátor a sze-

repbôl, megôriz valamit Jászai Mariból, és mégsem vá-
lik androgünné, Jászai bôrében is megmarad férfinak.
Nincs kínos érzésünk, hogy egy férfi most nôt alakít.

Különös jelentôséget kap a színész hangja – egyet-
len megmaradt eszköze –; nem akar nôi hangot imi-
tálni, beéri Jászai lehetséges hangi attribútumainak
megmutatásával.

A Sediánszky Nóra által átdolgozott szöveg eredeti
memoárrészletekbôl, modern kori reflexiókból és
Menszátor személyes vallomásaiból tevôdik össze.
Nemcsak a színésznôt, a nôt is bátran megidézi. Be -
vall ja, hogy a vér még néha kísérti (kissé groteszk meg-
nyilatkozás egy halott szájából), megemlékezik az ôr-
mesterrel töltött „nászéjszakájáról”, az igazgatói sze -
rep osztó díványról, Kassai Vidorról, az egyetlen férjrôl
és Széchenyirôl, a rajongás tárgyáról. A késôn jött si-
hederrôl, akinek láttán reszketett, mégis menekült elô -
le, mert félt. Nemcsak a nevetségességtôl, az egész
életében nélkülözött boldogságtól is. Menszátor sze-
mélyes életébôl ugyancsak bekerült néhány sor: a nieve
y sangre (hó és vér) a Duende, míg a light my fire a
Doors Emlékzenekar egyik számára utal.  

Jászai emlékekrôl beszél, a befejezettségrôl, Men szá -
tor még hisz a színház megvált(oztat)ásában, még ha
csak egy szellemes kocsmai filozofálgatás keretében
is. A nagy mûvésznôhöz hasonlóan határokat feszege-
tô személyiség, a gondolkodó színész megtestesítôje,
amibôl sok rendezô, köszöni, nem kér. A mai kôszín-
házi formák eleve alkalmatlanok ennek a színésztí-
pusnak a megértésére. Változásra képtelenek, a kísér-
letezésnek nem engednek teret. Ha mégis valamilyen
kezdeményezés történik, hamar kiderül, hogy tíz-ti-
zenöt évvel ezelôtti berlini, New York-i vagy varsói for-
mák átvételérôl, beemelésérôl van szó. (Már Jászai is
arról panaszkodik, hogy a magyar színmûvészet a bé-
csi és berlini színházak repertoárjának, színészi stílu-
sának másolásában merül ki.)

Menszátor új kifejezési formát keres, túl a Jászai-féle
hasonló(ott)ságon, ezért talált rá a naplóból írt mo-
nodráma mûfajára. A napló a legmélyebb önvallomás,
ugyanakkor elkerülhetetlenül van benne egy kis öntet-
szelgés, önsajnáltatás is. Menszátor az utóbbira ironi-
kusan tekint, nem menekül elôle, de a meg nem értett
mûvész lelki mocsarába sem hajlandó belesüppedni.
Az elôadás nem redukálódik a mûvészsors siratására,
a bírálat nem bonyolódik meddô okoskodásba, amikor
„az ész a rajongás kihûlésével egyeduralomra jut”. Az
általános érvény ellenére a reflexiók mindvégig meg-
maradnak az önvallomás szintjén.   

Menszátor utóéletét – Jászaiéval ellentétben – ugyan
még nem ismerjük, de a róla nyitott topikban valaki
így fogalmazott: „a munkái nagyon izgalmasak és ér-
tékesek lesznek a késôbbi színházalkotóknak.” 

JÁSZAI MARI (Spinoza Ház)

Játéktér: Paseczki Zsolt. Dramaturg: Sediánszky
Nóra. Rendezte és játssza: Menszátor Héresz Attila.

Menszátor Héresz Attila mint Jászai Mari 
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