
mestereket utánozza, karikírozza úgy, hogy már jó
előre elkészült a várható tetszésnyilvánításokra.

Neptunus: Kautzky József. Ő egy idösebb
diákszínészt játszik, aki magamagán is derűsen
mulat; valószínűleg eminens diák is lehet, hisz a
darab összes szerepét betéve tudja - minden-
kinek súg, olykor önfeledten, az idegen szöveggel
együtt mozog a szája.

Azt a típust játssza, akinek már nem igazi
öröm a harsány travesztia; aki nemcsak Neptu-
nuson „van túl", de bohócsipkába öltöztetett
mását is jól ismeri, s hogy most mégis itt van, és
részt vesz a mulatságban: semmi másért nem
teszi, csak mert „jó fiú", jó pajtás, ö az, akire
mindig lehet számítani.

Külön színfolt, típus a tablóban.
Alsó osztályosok: Drahota Andrea, Polónyi

Gyöngyi, Esztergályos Cecília, Petényi Ilona,
Jobba Gabi, Monori Lili. Ők a kar, a kórus,
Dionüszosz bakkecskének öltözött szolgái. Itt
diákoknak vannak öltözve, s mindegyikük külön-
külön is egy találó jellemrajz, az örök diák-típus
egy-egy remek telitalálata. Az összképben ök a
nézők, a hallgatóság, s ebben a minöségük-ben
tökéletesen illik rájuk az a jellemzés, amit
Benyák Bernát (aki maga is írt darabokat ebben
az idöben) mond a korabeli közönségről: „Ezek .
. . csak a merő tréfákat lesik, áhítják .. . mivel
akár szomorú, akár nagy tekintetű érdemes
dolgokat ábrázoljon is az (ti. az előadás), csak a
kacagásra készültek." Ezen belül : Drahota Andrea
a fanyar, fásult nézö. Arcára kiül a bosszús
unalom, a harmóniumhoz is kötelességszerűen
vánszorog - csoda, hogy hangot ad a keze alatt.
Esztergályos Cecília: az örökké hancúrozó kópé.
Szeplös arcából úgy villan ki két huncut,
állandóan tréfás csínyekre éhes szeme, hogy egy
pillanatig magunk is szükségesnek véljük Jupiter
„földöntúli komolyságát": nehéz lehetett beta-
nítani ezt az „előadást". Polónyi Gyöngyi kama-
szos esetlenséggel „áhítozik" - vagyis mindvégig
megmarad az előadás hatásán belül. Tátott szájjal
figyeli, és élvezi a felnöttek „komoly játékát".

De a többiek is (Kollár Béla, Peti Sándor,

Gyimesi Tivadar, Tándor Lajos, Valcz Péter) egy-
egy üde, „egyéniesített" ízzel fűszerezik ezt a
triviális, önfeledt bohóckodást.

6.

Mert szerencsére a színház is csak ennyit látott
a darabban és semmi többet. Színháztörténetünk
őskorába invitálta a nézőt, kifogyhatatlan
ötletességgel és szellemes fantáziával. Jól szóra-
koztunk tehát, és ezenközben még egy régi ha-
gyományunkat is ápoltuk.

FÁY GÁBOR

Unalom és bűvészmutatvány

G y u rk o v i c s T i b o r : Estére megha lsz

A színészek olykor valóban csodát művelnek
vagy majdnem azt: bűvészmutatványt. Néhány
hete írta, aki mondja címmel sugárzott műsort a
televízió, pódiumra, illetve kamerák elé engedve a
közölhetőség határát el nem érő amatőrizmust.
Jeles színészeink oly tiszteletreméltó hévvel és
komolysággal adták elő irodalmi
próbálkozásaikat, a színészklubban, baráti
társaságban nyilván sikeres műveiket, hogy néha
már-már elhittük: amit hallunk, valóban irodalom.

Ennek a csodának lehettünk tanúi április izén,
az Estére meghalsz bemutatóján is, amikor a
rendezö, Pártos Géza és a színészek jobb ügyhöz
méltó igyekezettel, tehetséggel próbáltak dialó-
gust csinálni abból, ami nem dialógus, egymásra
tornyosuló hullámokat kavarni a sekélyvízben.
Igyekezetük és teljesítményük annál tiszteletre-
méltóbb, minthogy ez esetben nem is saját műveik
sikerre viteléről volt szó.

Gyurkovics Tibor elsö színpadi műve, az
Estére meghalsz rossz darab. Ritka eset, hogy a
teljesen elmarasztaló ítéletet ilyen egyértelműen
elöre kell bocsátani, félö azonban, hogy amit a
késöbbiekben a bemutató értékeiről el kívánunk
mondani, enélkül talán félreérthető lenne, s a
darab javára írnák. Holott amit Almási Éva,
Mensáros László és Dégi István az est folyamán
művelt, az felér egy bűvészmutatvánnyal.

„Az Estére meghalsz a nők darabja - nyilatko-
zott a bemutató előtt Gyurkovics Tibor. - A
dráma mélyén valami jóvátehetetlen fekszik. A
figurák a szeretet, a fölfokozott csodák áldozatai,
örökre reménykedők, örökre elveszők." Valljuk
be, nem túl eredeti gondolat. Igaz, minden kor
megteremtette a maga Don Juan-típusát s a csá-
bító áldozatainak típusát is, a karikatúrában éppen
annyira, mint a drámában vagy a kriminalisz-
tikában. Ám valahol, valamiben mindegyik saját
kora ellentmondásainak kifejezője volt.

De mit tudunk meg Ivánról, az Estére meghalsz
központi alakjáról, akiért három felvonáson ke-
resztül epekednek az örökre reménykedő, örökre



elveszö áldozatok, a nők? Semmit. Elmondják
róla, hogy sziporkázó intellektus, idült alkoholis-
ta, beteges emberi roncs, élő emberekkel kísér-
letezö sátán, szeretetreméltó zseni, nonkonfor-
mista, forradalmár festö, hűtlen és ellenállhatatlan
szeretö, tehetséges, de modernségéért mellözött
művész. Mindezt azonban egy nem létezö alakra
aggatják rá, s bizonyítékok hiányában csak
becsületszóra tudjuk elhinni. Iván ugyanis először
a harmadik felvonásban lép színpadra, ami-kor is
a késleltetett elökészítés, a felfokozott várakozás
következtében a bizonyítási eljárás már lehetetlen.
Ezzel Gyurkovics hiába próbálkozik, s helyette
Mensáros sem teheti meg. Az ilyen-fajta
drámaépítés csak akkor lehet sikeres, ha a szerző
célja Iván nevetségessé tétele, a csábító
kisszerűségének leleplezése.

A szerzö szándéka nyilvánvalóan nem ez volt,
még csak nem is a szamárfejet csókolgató,
begerjedt kispolgári Titániák színpadra állítása.
Nök szerepelnek ugyan a darabban, de nem tu-
dunk meg róluk többet, mint hogy a feleség nem
szereti, ha elhagyják, s a szerető sem, bár látha-
tóan könnyebben viseli el, hogy vannak, akik nem
szerelemből mennek férjhez. Elöttünk hervadozik
Iván felesége, anélkül, hogy a magányról, a férfi
és nö kapcsolatáról, a világról vagy akár
fonákjáról valami érdemlegeset el tudna mondani.
Csak haragja van, csak hisztériás ki-törése, csak
az derül ki, hogy Iván már nem szereti öt, s már ő
sem szereti a férjét, hogy Iván nem tekinti nőnek,
hanem valami homályos apa-sági komplexus
következtében negyedik gyermekének. Az elsö
felvonás három szereplöje - Maya, a feleség, Imre
doktor és Anton, a család Amerikába szakadt
barátja - között semminemű kapcsolat nem alakul
ki, sem önmagukról, sem Ivánról nem képesek
elmondani semmit, s a felvonás tanulsága nem
több, mint hogy megtudjuk: a mértéktelen ivás
nem tesz jót sem a szívnek, sem a májnak.

Az Estére meghalsz második részében hasonlít
leginkább egy drámához. De csak hasonlít, mert
az előző félórához - szándékosan nem felvonást
mondtunk - az idöbeli egymásutániságon kívül
semmiféle szál nem fűzi. Nincs tehát konfliktus,
amely tovább mélyíthetö, nincsenek jellemek,
amelyek változnak, fejlődnek térben és idöben, s
még csak arról sincs szó, hogy ez a rész az elözö
témáját ismételné meg más megközelítésben.
Talán önálló egyfelvonásos lehetne; az Ivánért
epekedő három nő, szerelmes asszony legalább
viszonyítható egymáshoz, gondolataikról, jelle-
mükröl, életükröl valamivel több információval
szolgálnak. Törekvéseik, vélt vagy valóságos
igazuk konfrontálható lenne. Nincs szó azonban
szenzációs revelációról itt sem. Kláriról, Viviről
és Ágnesröl egy kis jóindulattal, a színészek jó-

voltából még elhihetnénk, hogy húsból és vérböl
való alakok. Az öregedö hajdani széplányról,
hogy egy nálánál erősebb, kíméletlen hím hódí-
tásának képes feltétel nélkül megadni magát, s
nem lázad fel. Viviről, hogy féltve örzött, titkolt
vágyak lobognak benne, s egy igazi férfi igazi
társa lehetne. Ágnesről, hogy Iván iránt érzett
szerelmét feláldozta a biztos jólétért, a tehetség-
telen, de sikeres festővel, Sandival kötött házas-
ságáért. Az író azonban nem igazi dárdát adott a
kezükbe, hogy indulataikért, vágyaikért meg-
küzdjenek, nem éles, hegyes fegyvert, amellyel
szúrni, vágni és sebezni is lehet, hanem csak
papírkardot. Csodálkozhatunk, ha a szereplök
nem nagyon igyekeznek fegyverüket összemér-
ni? Ha csak rohannak egymás felé feltartott
kardjukkal, de az összeütközés elöl gondosan ki-
térnek ?

Nem tudott drámai szituációt teremteni
Gyurkovics az utolsó, harmadik felvonásként
jelzett egyfelvonásosban sem. Az Esztergom felé
zötyögö vicinális fülkéjében Iván és legeslegújabb
nöje, Indi között elhangzó lapos párbeszédet nem
táplálja más, mint az az érzelmi, hangulati
fáziskülönbség, ami kettejük között van. Bár
meglehet, azért érezzük így, mert Domján Edit
olykor megpróbál hinni Indi valódiságában,
partnere, Mensáros László pedig a szerzö elkép-
zeléseivel homlokegyenest ellentétes figurát for-
mál Iván szerepéböl, s e fura feszültségen a kurió-
zumok iránt érzékenyek talán még mulatni is
tudnak. Gondolom, a diszharmóniát nem kedve-lő
nézők az utolsó félórában bosszankodnak a
legtöbbet, s a kevésbé edzettek nyilván a legszí-
vesebben felkiabáltak volna már a színpadra
Indinek: „Mondja már meg annak a nyafogó
alaknak, miért utaznak Esztergomba!"

Az Estére meghalsz nem érdemelte meg az
energiát, amelyet bemutatása a rendezőtöl, a
színészektől vagy akár a jelmez- és díszletter-
vezőtől megkívánt. Gyurkovics színpadán oly
ritka a levegö, hogy az, aki megszokta a mély
lélegzetet, s nincs edzésben e hígságot elviselni,
menthetetlenül zihálni kezd a légszomjtól, mint
Vass Éva, Domján Edit és Nagy Anna, vagy
leverten kókadozik, mint Gombos Kati, Koltai
János és Linka György. Már féltünk, hogy a darab
végére ájult színészekkel lesz tele a szín-pad,
amikor Almási Éva és Dégi István egyszerűen
betörte az ablakokat, s beengedett valamit a
szerzö által gondosan kirekesztett valódi világból:
egy szippantás levegőt. Ugyanilyen drasz-



tikul eszközökkel élt a harmadik részben Men-
sáros László. Mindhárman a lehetet lent kísértik
meg: felépíteni egy nem létezö szituációt, meg-
formálni egy-egy nem létező szerepet. Mivel ez
csak így sikerülhetett: a darab, a szöveg ellenére
játszanak.

A Vivit játszó Almási Évának a megírt darabból
tulajdonképpen egy villanás jut csupán, a pillanat,
amikor a mellőzött, észre nem vett szerelmes
lány, aki mindeddig kénytelen volt más nök
árnyékában maradni, s akinek most, hogy Klárit,
nővérét elhagyta a férfi, akit ö is szere-tett,
valószínűleg már nem jut szerelmes pillantás, a
megaláztatások után megmutathatja, hogy nő. A
szerep többi része rossz, de Almási ebből az
egyetlen valódi drámai pillanatból retrospektíve
felépíti Vivi alakját, azt, amit az író meg sem írt.
Már a felvonás elején, a nővérét el folytatott
kanyargós dialógusában kezdi felépíteni nagy-
jelenetét. Még közömbösen érdeklődik Iván és
Klári viszonyáról, de a közömbös hang mögött
valami mazochizmus bujkál. Mintha Klári és Iván
viszonyának kibeszélésével szándékosan alázná
meg magát, élesztve, táplálva a belül fortyogó
dühöt, keserűséget. Aztán Sandi és Ágnes
megérkezése után, a kiprovokált vitákban, a cél-
dobóversenyben - egyébként ezt a nem túl sze-
rencsés írói ötletet csak Almási játéka tudja el-
fogadtatni, beleépíteni saját dráma: fejlödésébe -
mintha készakarva maradna le, hogy jelenték-
telenségének kihangsúlyozásával későbbi kitöré-
sét elökészítse. S amikor Sandi, a verseny győztese
a vesztest azzal bünteti, hogy le kell vetkőznie, az
egész világnak szóló dühvel, büszkeséggel, daccal
mutatja meg az egyetlen férfinek tartogatott
szépségét - mindenkinek. A szerző szándéka
ellenére itt van a felvonás csúcspontja, ami azután
jön, tulajdonképpen felesleges.

Almási Éva alakítása átlagon felüli, bár az ő
szövege, helyzete kínálta a legtöbb fogódzót. Dégi
István mindenesetre rosszabbul járt. Sandi szerepe
jórészt külsőségekre épül s hamis paradoxonokra
arról, hogy tehetséges, de ha meg akar élni, el kell
felejtenie tehetségét el kell adnia magát. A pro és
kontra állítások alapján Dégi a középszert, a
joviális, butácska művészt formálja meg. így nem
hangzik hamisan a művészetről, felelősségről
szájába adott lapos szólam. Tiszta szívvel,
öszintén szavalhatja; a többiek is, a nézők is azzal
mérik igazát, aki mondja. Dégi Istvánt már-már
hajlandók voltunk kizárólag a fanatikus
fiatalemberek szerepében látni. A fanatizmus
most is a régi, de kellő iróniával elidegenítve,
mintegy a fonákjáról.

A legnehezebb feladattal Mensáros Lászlónak

kellett megbirkóznia, ő kapta a legkevesebb segít-
séget a szerzőtől. Két felvonáson keresztül, tá-
vollétében annyit beszélnek róla - szenvedélyesen
gyűlölve, eksztázisig rajongva érte, védve,
támadva, azt állítva róla, hogy zseni, egy festő-
Casanova, lehengerlő intellektus -, hogy Iván nem
létezhet a valóságban, vagy legalábbis nem
jelenhet meg a színpadon, mert kiderül az általa
állítólag hirdetett szabadságról, hogy linkség és
szimpla állhatatlanság, intellektualizmusa kávé-
házi smúzolás.

A nyílt paródia és a között, hogy Iván figuráját
megpróbálja komolyan venni, úgy, ahogy azt a
szerző megkívánta, Mensárosnak nagyon korlá-
tozott lehetősége maradt. Bármelyik irányba
enged, az eredmény ugyanaz lett volna: a szerep
nevetségessé válása. Az író és a színész örök
párharcából biztos győztesként került ki. Igaz,
nem is egy súlycsoportba tartoznak.

Természetesen Iván Mensáros alakításában
nem zseni, semmi sincs benne a nagyközönség
által elvárt „művészalkatból". Mégis veszedelmes
nőcsábász, professzionista. Az a típus, amelyik
ösztönösen ismeri a nők lélektanát, klisék-kel
dolgozik, de mindig pontosan a megfelelővel,
amelyik legtöbbször azzal hódít, hogy
visszataszító. Affektáló, szeszélyes pozőr.

Mensáros érzi a figura eljátszásának bukta-tóit.
Bölcs iróniával távolságot tart tehát a szerep és
önmaga között. Jó arányérzékkel kever egyénítő
jellemvonásokat a kívülről megformált, eredetileg
egysíkú karakterbe, egy-egy hallgatással, mély
sóhajjal, kissé karikírozó hang-hordozással
megóvja a darabot attól, hogy Iván antidrámai
szövege miatt nevetségessé váljék. Sőt, némi
tragikus ízt is tud adni: Iván öreg-szik már,
állhatatlansága már a fáradtság jele is, félelmeit
elbizonytalanodás okozza.

Ha egyenleget készítünk, meg kell mondani:
ezért a három alakításért nem volt érdemes a da-
rabot bemutatni. Mensárosról, Dégiről, Almásiról
enélkül is tudtuk, hogy kitűnö színészek. Olyan ez,
mintha a cirkuszban csak azzal az egy számmal
próbálnák szórakoztatni a közönséget, hogy
néhány bűvész üres kalapból élő nyulat tud
előhúzni. Egy egész estére, bármilyen ügyesen
csinálják, kevés.

Madách Kamaraszínház, 1969. április 12. Ren-
dezte: Pártos Géza, díszlettervező: Török Iván,
jelmeztervező: Mialkovszky Erzsébet. Szereplők:
Mensáros László, Domján Edit, Vass Éva, Koltai
János, Linka György, Gombos Katalin, Almási
Éva, Dégi István, Nagy Anna, Piros Ildikó fh.




