
arcok és maszkok

M á r i á s s N ye g u s

Az operettbirodalom eladósodott, a
nagykövet a fényes estély költségeit sem
tudja kifizetni. És ekkor jöhet a követségi
írnok, akinek még a bőre alatt is pénz van.
Pénzt azonban nem szerelemből ad,
hanem rendjelekért. Mert a kopott írnok
sznob és hiú, aki olyan szenvedéllyel gyűjti
a kitüntetéseket, mint mások a bélyeget
vagy a színes levelezőlapokat.

Gondolom, az olvasó kitalálhatta már,
hogy Lehár Ferenc operettjének, a V íg

özvegynek Latabár Kálmán által külön is
híressé tett figurájáról, Nyegusról van szó.
Ezt a szerepet a szegedi Nemzeti Színház
előadásán egy egészen különleges
tehetségű művész, Máriáss József alakítja.
Az ő játékát szeretné rögzíteni néhány
pillanatfelvétel.

1.
Indul az expozíció, pénzre van szükség.
Hátul, a színpad közepéről öreges,
cammogó léptekkel bejön egy könyök-
védős, kopott fekete kabátos öregember,
szomorú, kesernyés mosollyal, mint aki
tudja, mi vár rá. Nem Lehár gügye
operettfigurája ő, inkább Glauziusz bácsi
az Ál lami áruházból. Bár elővehetné már a
pénzét, de megvárja, hogy kérjenek tőle,
és hogy cserébe a pénzéért fölkínáljanak
valamit. A valóság szebb, mint az álom:
megkapja az Arany krokodil-rendet.
Boldog mosoly suhan át az arcán; erre
nem számított. Meghatottságában
letérdepel, úgy fogadja el a kitüntetést.
Egy rezignált mozdulattal veszi
tudomásul, hogy egyelőre, amíg az ország
dolgai rendbe nem jönnek, ezt sem
viselheti. Büszkesége fásultsággal párosul,
szomorúan gyűri be a szivarzsebébe a
rendjelet. Aztán, amikor magára marad,
széttárja szalonkabátját, amelynek belseje
mindkét oldalon ki-tüntetésekkel van
kibélelve. Becézgetni kezdi őket, mint
kedvenc gyermekeit: ezt ekkor és ezért,
amazt akkor és azért kapta. Szemével
végigtapogatja, kezével gyöngéden
megsimogatja a csilingelő hiábavaló
semmiségeket, majd bánatosan, hogy a
jelvényeket csak titokban

szabad viselnie, egy ölelő mozdulattal
összecsukja a zakót, és lassan, óvakodva
kiballag a színpadról.

2.
Népünnepély a nagykövetségi palotában.
Glavári Hanna, a víg özvegy is - a
szegediek megbetegedett primadonnája
helyett a Fővárosi Operettszínház mű-
vésznője Gallai Judit vállalta cl néhány
gyors próbával a szerepet, és játszotta el
remek játékkultúrával, királynői fenség-
gel, ideális, szép énekhanggal, fergeteges
sikerrel - népviseletbe öltözött. Gyön-
gyösbokrétásan tarkálló a ruházata. Nye-
gusnak is, amikor a második felvonásban
ismét megjelenik. Oldalán látszólag a
népviselethez tartozó, de mint kiderül,

önálló funkciót hordozó fekete tarisznya
fityeg. Ez a posztóból varrt táska
kincseket rejt: magában. Nyegus, aki-nek
a pénzén a víg dáridó folyik kivilágos
kivirradtig, menti, ami menthető.
Összegyűjti az ellopott ezüstneműt. Hol
egy kabátzsebből, hol egy retikülből húz
elő kanalat, kést, egyéb evőeszközt. És az
elcsent holmik visszaszerzése közben
kiderül, mi szüksége volt rá Nyegusnak,
hogy ő is népviseletet öltsön magára: így a
tömeg közé elvegyülve, feltűnés nélkül
tud vigyázni az értékekre. Minta csintalan
lurkókat, úgy feddi meg egy-egy szelíd,
elnéző mozdulattal, meg-békélt tekintettel
az előkelő tolvajokat.

Danilovics Danilótól, a bohém követségi
titkártól az ezüst cigarettatárcát
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akarja elszedni; egy ilyen sehonnai frá-
ternek nem lehet még ennyi saját értéke
sem. Amikor azonban Daniló közli vele,
hogy ez az övé, hiszen benne van a mo-
nogramja, Nyegus hitetlenkedve néz rá.
Nincs kétsége, hogy a tárca is lopott hol-
mi, csak azt nem érti, hogyan tudta ez a
mihaszna nőcsábász ilyen gyorsan, még az
éjszaka folyamán belevésetni a nevét.
Ismét bánat és szomorúság fogja el: akadt
valaki a palotában, aki nála is csavarosabb
eszű. Hiúságában megsértve távozik.

3.
Nyegus nyomoz. Eltűnt egy legyező,
amelyre egy ismeretlen rajongó azt írta rá:
Imádlak. Azt a megbízást kapja, hogy
szerezze vissza a legyezőt, másképpen
súlyos botrány tör ki. Széles bársony-
pamlag szélére telepszik, és sorban maga
mellé ülteti a gyanúba fogható, bálozó
asszonyokat. Előveszi maradék bá-
torságát, hogy közeledése elfogadható és
aránylag férfias legyen. Jön az első hölgy;
Nyegus megközelíti. Tűzbe jön, és mind
hevesebbé váló udvarlása közben rátér a
lényegre: elkéri a legyezőt, hogy azzal
hűtse hevületét. Amikor azonban kiderül,
hogy az illető nő ilyen alkalmakra
zsebkendőt használ, megvető mozdulattal
küldi el. De arra még van ideje, hogy a
szétnyíló retikülbe belepillantson, és
szemérmes mosollyal kiemeljen belőle egy
eltulajdonított ezüst-kanalat. Aztán
folytatódik a játék másokkal, dédelgető és
becéző gesztusokkal, hogy az elveszett
legyező nyomára bukkanjon.

4.
Eddig mások mulattak az ő pénzén, a fukar
Nyegus sajnálja magától a jó falatokat.
Most azonban véget vet a gara-
soskodásnak: a pincértől egy estére ele-
gendő lazacot és hozzá sok-sok pezsgőt
rendel. Es amikor a pincér zsúrkocsin
begurítja az ételt és italt, Nyegus csodál-
kozik a legjobban azon, hogy egész éle-
tében nem jutott eszébe, lám, így is lehet
élni. Paradox helyzet következik. Nem az
idegen uraságot eszi ki a vagyonából,
hanem azt eszi vissza, amit elloptak tőle.
Chaplini helyzetben látjuk: ül a pamlagon,
szétterpesztett lábbal, elernyedt testtel,
gyomornedveit előkészítve a pompás
ízekre. Szemével fölfalná az egész
ételrakományt, és nem érti, hogy ez eddig
nem jutott eszébe. Nekilát a lakomának.
Az első harapás lazac kéjes vigyort csal az
arcára: lám most ezt is megteheti, elvégre
az ő pénze, ezt az ételt senki sem veheti el
tőle. De azután

megkeseredik valahogyan a szájíze, meg-
hatódik saját könnyelműségén, potyogni
kezdenek a könnyei, megöntözik a lazacot.
Így, még jobban elsózva már nem ízlik az
étel, különben is elment a kedve tőle. Ő
már nem tud változtatni krajcáros
életmódján, neki csak az adatott meg,
hogy másokat boldogítson. Ezzel az
öreges belenyugvással, filozofikus böl-
csességgel tolja arrébb a kocsirakomány
pezsgőt és lazacot, és inti maga mellé a
szép ifjú özvegyet. A mutatós asszonyon
szívesen legelteti a szemét, hiszen ő sem
érzéketlen a női bájak iránt. De ha nem
kellett neki sem a lazac, sem a pezsgő,
most megérti, hogy Glavári Hannát sem
neki rendelte a sors. Nagyapai hangját
veszi elő: valaha a víg özvegy nagyaty-
jának volt kártyapartnere. Ez a tónus
jobban illik hozzá, mint a léhaság. El-
lágyuló tekintettel nyugszik bele a meg-
változtathatatlan sorsba: az idő eljárt fe-
lette, az idő Glavári Hannának meg annak
a széltoló Danilónak kedvez.

5.

Nyegus udvarol. Ő is tudja, sejteti a
nézőkkel is, hogy irreális a helyzet. Fél-
szeg, bátortalan, már-már elutasító moz-
dulattal hagyja vonszoltatni magát az ifjú
özveggyel, hogy az orfeummá átalakított
báli teremben leüljön Hannával szemben
és szépeket mondjon neki. Egyébként
most is szánalmas szerepet osztottak ki
számára; heves udvarlásával neki kell
kiugratnia a nyulat a bokorból, vagyis a
nyegle Danilót féltékennyé tenni.
Ügyefogyott, suta, lagymatag széptevésén
két bosszantóan kellemetlen érzés lesz
úrrá. Vele egy vonalban a minden szóra
éberen figyelő, ugrásra kész követségi
titkár ül, és ki tudja, mikor rohan rá
Nyegusra, hogy dühödten széttépje. De
ami ennél is elkeserítőbb: szorítja a fényes
lakkcipő. Figyelmét meg kell osztania
Hanna, Daniló és a lábbeli között. Ez
utóbbitól egy félénk és zavart, mert az
etikettet sértő, de mégis heves és gyors
mozdulattal megszabadul. Lerúgja a lá-
báról a cipőt, és most már bátrabban
vívhat meg az ellenféllel is.

Daniló nem tudja türtőztetni magát.
Félbeszakítja az udvarlást, és az öreg,
petyhüdt bőrű, szomorú arcú kis írnok
egykedvűen nyugszik bele, hogy a fiatalok
egymásra találnak. Már-már kioldalogna,
hogy boldogságukat ne zavarja meg, de
sántikálva, csak az egyik

lábán cipővel visszaballag a másikért.
Nem húzza fel, elege volt már a szenve-
désből. Magasra tartott kezefejére teszi, és
úgy vonul ki a cipővel, mint győztes
hadvezér a zsákmányolt zászlóval.

Valóban győztes Máriáss József. Csatát
nyert egy ízlésesen, kellemesen tálalt
operettelőadáson. De vajon nagyszerű
tehetségét kizárólag a Víg özvegyben lehet
és kell bizonyítania ennek a különleges
művészi adottságokkal rendelkező szí-
nésznek ? Á színlapok tanúsága szerint
Szegeden a prózai műfaj alig-alig számít
rá. Nem pazarlás ez?

G. I.
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Júliusi számunkban cikket jelentettünk meg

Kovács Lajosnak a békéscsabai Névnapban

nyújtott alakításáról, de az előadásból leadott

képen sajnálatos módon Kovács Lajos nem

látható. A z alábbi képen : Kovács Lajos Mazúr

Laci szerepében.

(Demény Gyula felvétele)


