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Az egyéniség felfedezése

Jegyzet Lázár Katalinról

Kezdetben volt a főiskolás Lázár Kati, aki
negyedéves főiskolai vizsgáján úgy
szólaltatta meg Eunice-t A vágy villamosá-
ban, Erzsébetet a Stuart Máriában, hogy
meg kellett keresnünk a nevét a színlapon.
Még mielőtt kikerült volna a főiskoláról,
eljátszotta Areusa szerepét a Katona József
Színház Celestinájában. Mind-járt be is
került az őt megillető skatulyába.
Energikus, temperamentumos, tűzről
pattant jelenségnek könyveltük el.

Az igazi színészvizsga

Az, hogy igazi színpadi egyéniség, szá-
momra csak később derült ki.

A Huszonötödik Színházhoz szerződött.
Ő volt a fogadós lánya és a meny-asszony
Gyurkó Don Ouijote-darabjában, játszott a
Fényes szelekben, a Falanszter-ben, az
Antikrisztusban, a M - A -D-Á-C-H-ban,
rövid időre átvette Berek Katitól a Nemtő
szerepét a Vörös zsoltárban. Megannyi
szín - mégis egy sor érv: hogy többé-
kevésbé beleillik abba a skatulyába, ahová
még főiskolásként helyeztük. Hogy
minden ízében érzi-éli a játék ritmusát.
Hogy minden színpadi pillanatát
pontosság, szakmai felkészültség,
igényesség jellemzi. Pályája legkezdetén
álló színészről szólván ez nem kevés.
Különösen, ha hozzáfűzzük, hogy az
előadásokat, melyekben közönség elé
lépett, inkább jellemezte a lelkes odaadás,
a szenvedélyes újat akarás, mint a
mesterségbeli pontosság és biztonság.

Mégsem a Népköztársaság útján mű-
ködő kis színházteremben fedeztem fel
először magamnak, hanem a Várna utcai
munkásszálláson. A Huszonötödik
Színház eléggé nem dicsérhető, szín-házat
„házhoz szállító" akciójának leg-
szerencsétlenebb epizódja alkalmából.
Több esetben is tanúja lehettem e köz-
művelődési és színházi szempontból oly
fontos vállalkozás sikerének; a MUOSZ-
székház második emeleti színháztermé-
ben, ahol a Huszonötödik mind a mai
napig működik, soha nem volt oly forró
atmoszférájú este, mint az együttes
munkásszállásokra, színházat sosem látott
falvakba tett „kirándulásain". Még

az olyasféle „manipulált", beavatott, ra-
finált néző sem - aki mondjuk, újságírói-
kritikusi minőségben érkezett a társulattal
a helyszínre - vonhatta ki magát a színház
újrafelfedezésének átütő, érzelmileg
telített, lenyűgöző élménye alól, aminek
egy-egy ilyen este különleges varázsát
köszönheti.

A Várna utcai „tájolás" azonban a
Fényes szelekkel - nevezzük nevén - bal-
lépés volt. Kínálkozott, hogy az előadást -
a nézők részvételének önkéntességét
biztosítandó - a több épületből álló
munkásszállás udvarán, azaz „szabad-
téren" emelt alkalmi dobogón játsszák el.
A dobogót a nézők körbeállták, illetve a
közeli földszintes épület lapos tetejéről, a
kerítés korlátjáról stb. nézhették a pro-
dukciót. Az est igen kedvező hangulatban
kezdődött, gondolhattuk, igazi nép-
színház részesei leszünk; ám hamarost ki-
derült, hogy a kettős formabontás - a dobo-
gón előadott NÉKOSZ-happening és az
alkalmi nézőtér kötetlensége - közömbö-
síti egymást. A Fényes szelek - ennyiben élt
a happening hatáselemeivel - a kon-
szolidált, jól öltözött, zsöllyében ülő
„polgári" néző provokálására épült; ez a
provokáció a Várna utcai „utcaszínház"
jellegű esten értelmét vesztette, illetve
kevésnek, hatástalannak bizonyult. A
színészek kiszóltak a nézőkhöz, vádolták
és felelősségre vonták őket, amit a „ren-
des" színházterem közönsége némi szo-
rongással, ám illedelmesen tűrt; itt viszont
visszabeszéltek, beleszóltak a játékba. A
dialógus pedig folytathatatlannak
bizonyult. A Jancsó-színház ugyanis
valójában nem happening, csak
felhasználja annak elemeit. A nézők
visszafeleselései egyszerűen
szétzüllesztették az előadást.

A színészek közt volt, aki kirobbanó
nevetését igyekezett visszafogni, volt, aki
hősies hivatástudattal állta a sarat. Lázár
Katalinra akkor figyeltem fel, amikor már
szinte elviselhetetlenül záporoztak a
szellemeskedő közbeszólások az alkalmi
nézőtérről, s jószerivel a szereplők hangját
sem lehetett hallani. A nézőtér
provokációja elsöpörte az (itt)
bátortalannak ható színpadi provokációt.
Lázár Kati állt a szín hátterében, mint aki
feladta a küzdelmet. Pedig csak
visszavonult. Nem viaskodott saját kitörő
nevetésével, nem erőlködött, hogy mentse
a menthetőt. Állt, ironikus mosollyal,
mondta a szöveget, ám e vállalt
visszavonulás iróniája egyszerre különös
levegőt teremtett körötte. Egy másik
színházat. Másikat, mely nem arról szólt,

amiről a Fényes szelek, hanem ellenkező-
leg, hogy a Fényes szelek nem tudott az-nap
este eljutni a közönséghez. Ez a színház
már egyedül a színészé volt, akit
képtelenség zavarba hozni, ha egyszer
kilépett a rivaldafénybe. A színészé, aki a
szétvert-letiport előadás hamujából is
győztesen röppen fel, mint a főnix. Ha
igazán színész. Ha igazi egyéniség.

Nekem ez volt Lázár Katalin színész-
vizsgája.

A tűzről pattant menyecske
Minthogy e sorokat végül is A kaukázusi
krétakör miskolci bemutatója alkalmából
írom, ide kínálkozik egy Brecht-idézet:
„Az a nézet, hogy egy s mást a színésznek
meg kell előbb tanulnia, ellentmond annak
a nézetnek, hogy a színész mindent
önmagából merít."

Úgy érzem, Lázár Katalin néhány esz-
tendős színészi pályájának ez a kulcskér-
dése: szükség van-e rá, hogy a színész
előbb egy s mást megtanuljon, vagy úgyis
mindent magából merít ? Könnyű lenne e
kérdésre azt felelni, hogy a két igazság
egyszerre igaz : a színésznek azért kell
tanulnia, hogy felhozhassa, ami benne
rejlik. S ha e dilemmát oda egyszerűsítjük,
hogy szükség van-e színészképzésre,
akkor ezzel a megállapítással meg is ol-
dottuk a vitát. Úgy tűnik azonban, hogy
Lázár esetében épp a főiskola elvégzése
után (vagyis miután az „iskolapadban"
megtanulta azt az egyet és mást, amit
lehetett) merült fel e Brechttől idézett
alternatíva.

Így is fogalmazhatnék: megelégedhet-e
egy színész azzal, hogy a hamuvá porladt
előadásból főnixként kiemelkedjék?

Megelégedhet-e azzal, hogy pontos rit-
musérzékéről esténként bizonyságot tesz ?

Megelégedhet-e azzal, hogy egy-két
mondatot is személyes varázzsal tud
megtölteni?

Megelégedhet-e azzal, amit minden kü-
lönösebb nehézség nélkül önmagából fel
tud hozni?

Amikor egy évad múltán otthagyta a
Huszonötödiket, és Miskolcra szerződött,
azt nyilatkozta, hogy szerepeket szeretne
játszani. Szerencsére nem egy-szerűen
erről volt szó. Másról: az egyéniség
megkereséséről.

Mindjárt a Huszonötödikben töltött
esztendő után eljátszott két szerepet.
Ragyogóan. Az egyik Mária a szentendrei
Vízkeresztben, a másik Pattanó Rozi a
miskolci Kakukk Marciban. Akkor úgy
tűnt: Shakespeare is, Tersánszky is
valósággal neki írta e figurá-



kat. Az ilyen frázisok azonban mindig
gyanúsak. És Lázár Katalinnak valóban
minden adottsága megvolt hozzá, hogy az
elkövetkező évtizedben ő legyen a magyar
színpadok ügyeletes tűzről pattant
menyecskéje. Azonnal kitűnt, hogy ez az a
szerepkör, amit immár pályája kezdetén is
fölénnyel, néha már-már boszorkányos
rátermettséggel be tud tölteni. Ezek azok a
színek - nemegyszer pazar színek ,
melyeket könnyedén előcsal magából. A
siker nem is maradt el. Nemcsak a
közönségsiker (mely nem megvetendő
ugyan, de néha épp ez sodorja a könnyebb
ellenállás felé a színészt), hanem a
szakmai elismerés sem. A kritikák is
megírták, hogy Máriája a szentendrei
Vízkereszt erőteljes és gazdag alakítása,
szenvedélyes és közönséges figura, akiben
ott bujkál az előadás fanyarsága, a
kesernyés vígjáték filozófiája; hogy
slampos, bájos miskolci Pattanó Rozija
igazi kültelki lápvirág, hamisítatlan
Tersánszky-alak, tele költészettel,
impulzussal - és híján minden ripacsériá-
nak, hivalkodásnak, amire oly nagyon
csábít e szerepkör.

S ha ezt a két szerepet most mégis
mintegy zárójelben említem, az nem vé-
letlen. Igaz ugyan, hogy a Vízkeresztben is,
a Kakukk Marciban is elementáris, ki--
robbanó tehetségnek bizonyult. Igaz, hogy
mindannyiszor ellenállhatatlanul a hatása
alá vonta a nézőteret. De az egyéniség
beszűkülésének ördöge máris
megkísértette. Szerencsés dolog, hogy ő
maga - és a színház, amelyben színre lé-
pett - előbb vette ezt észre, mint a kriti-
kusai.

Közel és távol
Eljátszott egy sor szerepet, és csaknem
mindegyikben csalódást okozott. Vagy
árnyaltabban fogalmazva: tartogatott némi
csalódást a nézőnek. Elsősorban azoknak,
akik a korábbi alakok sztereotip
folytatását, utánzását, kópiáit várták tőle.

A csapodár madárka címszerepére pél-
dául bízvást mondhatnánk, hogy Ruzante
is „neki írta" azt: mi másra lett volna itt
szükség, mint elővenni a tűztől pattant
menyecske korábban már meglelt,
kidolgozott figuráját, több-kevesebb ru-
tinnal „hozzáidomítani" az olasz
reneszánsz vígjáték miliőjéhez? Ehelyett
Lázár Katalin felfedező útra indult, mint
aki minden korábbi tapasztalatát
elvesztette. Vagy épp az, amit korábban
megtudott magáról, ösztönözte rá, hogy új
eszközöket keressen? Bohócmaszk mögött
a lírát? Lélektani összefüggéseket a com-

media dell'artéban? A csapodár madárka
premierjén úgy tűnhetett, teljes bizony-
talanságban van.

Különösen, ha nem láttuk volna ko-
rábban Paul Everac Hamis pofonokjában.
Ezt a kétszereplős, nem túl fajsúlyos,
„technikás" stúdiódarabot talán épp szí-
nészi eszközök próbálgatása végett mu-
tatták be Miskolcon. Hogy Lázár mit
próbált itt? Azt hiszem, rájött, hogy a
színházi kontaktus nemcsak a színész és a
néző közt születő kapcsolatot foglalja
magában, hanem a színész néző távolsá-
got is. A távolság megkeresésére különö-
sen alkalmas a stúdiószínház. A nézők
közvetlen, intim közelsége. A színész
közelsége és távolsága ugyanis sosem
méterre mérendő. Lázár Katalin esetében
ez azt jelenti: színészetének „kicsattanó"

eszközei helyett a szerep belső világa felé
fordult.

S ha sikerült a néző figyelmét is erre
fordítani, úgy az is kiderült, mire „tarto-
gatta" a csalódást. Ebből a szempontból
volt fontos színészi fejlődésében a Mik-
roszkóp Színpad drámai előadásaiban
való részvétel: a Csendesek a hajnalok, az
Iván hajója, de legfőképpen A versenyló

halála. Természetesen e „váltás" a stúdió-
ban (kis színházban) könnyebbnek bizo-
nyult, minta nagy színpadon. Ez utóbbin
az intimitás csak akkor érdekes, ha a kar-
zatra is hiánytalanul eljut. A színésznek
tehát meg kell tanulnia egész testére át-
vinni a gesztust: ez is ama egy s más közé
tartozik, amire Brecht a fentebbi idézet-
ben utalt, s amit másutt „az érzékiesség
kiképzettségének" nevez, módszernek,
mely a testet szerszámmá-hangszerré ala-
kítja, de oly módon, hogy az a művészet-
nek ne csak tárgya, hanem alanya is le-
gyen. Felfedezhetően ez a - jobb jelző
híján stilárisnak nevezhető -- ideál rejlett
Peter Hacks Amphytrionjának miskolci
előadása mélyén, csakúgy, mint legutóbb
A kaukázusi krétakörben (mindkettőt
Csiszár Imre rendezte), s noha Lázár
Alkméneként is ragyogó színésznek mu-
tatkozott, az a bensőségesség, ami Grusé-
ját átfényesítette, hiányzott a Hacks-
előadásból. Mintha az Amphytrionban még
túlságosan el lett volna foglalva a távolság
keresésével. Mintha túlságosan le-kötötte
volna figyelmét, hogy a színész jel a
színpadon, kevésbé az, hogy mindenek-
előtt élet, hús-vér jelenség, emberi sors.

Gruse (Lázár Katalin) A kaukázusi krétakör miskolci előadásában (Jármay György felv.)



négyszemközt
Színházi nézők - színházi bérlők

Aligha véletlen, hogy az Optimista
tragédia komisszárnőjeként épp az ellen-
kező végletet járta: bensőséges volt és
halk szavú. A Kakukk Marci Pattanó
Roziját, a Vízkereszt Máriáját, a női ér-
zelmek e cserfes kiárusítóit látva, sosem
hittük volna, hogy a színészben, aki oly
nagy odaadással-azonosulással szikráz-
tatja fel e figurák kétes tűzijátékát, ennyi
férfias líra, markáns emberi vonás, ke-
ménység rejlik. Valamiképpen mégis tá-
volmaradt tőlünk Visnyevszkij hősnője:
fenséges színpadi titokzatosság vette kö-
rül, akár Alkménét az Amphytrionban.

A közel és a távol igazi dialektikáját
Gruséban sikerült Lázárnak meglelnie.
Attól a pillanattól, hogy kezébe veszi a
pólyába bugyolált, elhagyott trónörököst,
olyasféle belső fény sugárzik alakjából,
mely valósággal betölti a színházat - és
amely csak az író legmélyebb szándékának
megértéséből eredhet. Lázár Gruséjának a
háborús menekülés, a hegyek közti
hányattatás, a már-már végzetesre forduló
üldöztetés közepette mindig személyes
ügye ez az akarva-akaratlan megmentett
csecsemő. Személyes ügye: s ez azt jelenti,
hogy a történet - a jellem-fejlődés - minden
momentumában lélegzetelállító a tét, akkor
is, ha Gruse tétovázik, ne adjon-e túl a
gyereken, akkor is, ha sorsa (a közös
sorsuk) alakul kétség-beejtően. Nem
sajnálatot ébreszt, hanem szorongást és
részvétet, nem érzelmes, nem
szentimentális, hanem mind keményebb és
határozottabb. És mennél határozottabb,
annál személyesebb: egyre szívszorítóbb a
brechti példázat. A gleccserhídon való
átszökéskor Grusénak valóságos (a
színpadon megépített) szakadék fölött kell
egy szál deszkán áttornászni magát. S hogy
ez nem cirkuszi akrobatika, hanem forró
dráma - az Lázár Katalin Gruséjának egyik
legszebb dicsősége.

Természetesen méltathatnánk technikai
biztonságát, de ezt már tudtuk róla
korábban. Szintúgy méltathatnánk mély
zengésű orgánumát, melyben oly tisztán
szól Gruse esendősége, akár gesztusaiban.
Ez is nyilván beletartozik ama egy s más
megtanulandó dolog körébe. Számomra
mégis ennél lényegesebb, hogy Lázár
Katalin megtanulta felfedezni ön-magát.
Önmagában Brechtet. Brechtben a világot.
És a világban - a történelem-ben - az
embert: Grusét. Az pedig, hogy saját (első)
felfedezésemnél miért tartom nagyobb
dolognak a pillanatot, amikor a színész
felfedezi önmagát, nem szorul bővebb
magyarázatra.

FÖLDES ANNA

Másfél évtized Pécsett

Beszélgetés Nógrádi Róberttel

Pécsnek nemcsak színháza - színház-
története is van.

A város első, akkor még német nyelvű
kőszínháza 1840-ben nyílt meg, de hat
esztendővel később a színészek már ma-
gyarul szolgálták Tháliát. Latabár Endre, a
színészdinasztia megalapítója, az
önkényuralom korszakában itt vívta harcát
a magyar nyelvért, gondolatért és
drámáért.

A jelenlegi épületben 80 évvel ezelőtt
gördült fel először a függöny. A felsza-
badulás után, 1945 lázas tavaszán, itt ját-
szották először csonkítatlan szöveggel az
Éjjeli menedékhelyet. A város színháztör-
ténetének fényes lapjain ott szerepel
Gellért Endre Ármány és serelem-rende-
zése, a Pécsi Balett megalakulása. És ott
sorakoznak az egykori direktorok, Székely
György és a Ferencek: Szendrő, Katona,
Lendvay. Nógrádi Róbert, a színház
jelenlegi igazgatója tizennegyedik
szezonját tölti Pécsett.

Másfél évtized - önmagában is szín-
háztörténet.

*

- Nem szeretem, ha a vezetők saját
tevékenységüket jelölik meg a világ vagy
egy korszak kezdetének. Én abban a
szerencsés helyzetben vagyok, hogy nincs
is okom lebecsülni elődeimet: Katona és
Lendvay jó színvonalú, izgalmas
színházat csináltak Pécsett. A társulat is
erős volt, emlékszem néhány egészen
kiváló előadásra. Az út, amin haladtak,
mégis járhatatlannak bizonyult.

- Sok mindent beszéltek erről a kudarcról...
- Az alapvető hiba az volt, hogy jó

színházat csináltak ugyan, de elvesztették
a kapcsolatot a közönséggel.
 Előreszaladtak?
 Ma már nem könnyű ezt megítélni.

Valószínűleg a helyzet, a közönség-igény
és a lehetőségek megítélése nem volt
reális. Egy színvonalas színház-vezetői
koncepció jegyében kihagyták a
számításból a nézőket. Ez a számítási hiba
azután megbosszulta magát: meg-
fosztották valamitől a közönséget, amihez
pedig makacsul ragaszkodott .. .

 A z operettre gondol?
 Az operettre, de nemcsak a műfajra,

hanem inkább arra a funkcióra, amit ha-
gyományosan az operett töltött be. A
könnyebb fajsúlyú szórakoztatásra.

 Ön annak idején milyen tervekkel,
programmal érkezett Pécsre?

 Először is helyre kellett állítani a
színház és a nézők jó viszonyát. Ki kel-
lett egyeznünk a közönséggel. Ez már
csak azért sem volt könnyű, mert azok a
nézők, akik a korábbi műsorpolitika által
sértve érezték magukat, egy ideig
ellenálltak.
 Mi változott meg azóta Pécsett, a mű-

sorpolitika vagy a közvélemény?

 Őszintén szólva, én mindig is ál-
konfliktusnak éreztem a magas művészi
igény és az átlagnéző elvárásainak üt-
köztetését. Tudomásul kell vennünk, hogy
a színház - mában élő művészet,
amelynek alkotásai nem maradnak meg.
Amit a közönség nem fogad be, az nem is
tud esténként megszületni. A színház nem
vigasztalódhat sem az utókorral, sem
azzal, hogy tulajdonképpen a nézőben van
a hiba, hogy a közönség éretlen vagy
ostoba. Mert lehet, sőt egészen biztos,
hogy vannak éretlen és ostoba nézők,
mint ahogy színészek is vannak, akik nem
nőnek fel feladataikhoz, de „a"
közönséget nem lehet leváltani. Ha nem
jut el a nézőtéren ülőkhöz a színház üze-
nete, akkor vagy az üzenetben, vagy a
közvetítésben, az előadásban van a hiba.
Kétségtelen, hogy minden jó előadásnak
több rétege van. Kárpáti Aurél részletesen
jellemzi a Shakespeare-előadások
hatásának differenciáltságát; van olyan
nézőréteg, amelyhez csak a darab fel-színi
rétegei jutnak el és van, amelyik a mű
mélyére hatol. De valamit minden-kinek
kapnia kell a nézőtéren. A vissz-
hangtalanság azt jelenti, hogy a színház
nem tudta kimunkálni a mű rétegeit,
valamiért nem tudta megértetni magát a
közönséggel. Más kérdés az, hogy a
színház művészeinek szakmai igénye soha
nem lehet zavartalan szinkronban a
közönségével.

 Nem érez itt valamiféle ellentmondást?

 A legkevésbé sem. A professzionista
és a laikus „fogyasztó" szemléleté-nek,
elvárásainak különbségét az élet minden
területén természetesnek vesszük. Amikor
én egy autót vásárolok, számomra csak az
a fontos, hogy viszonylag gyorsan és
problémák nélkül „menjen"; a
tervezőmérnöknek viszont


