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Esztergályos Cecília arcai

A színész arcai szereparcok. Van, akit
alkata, egyénisége és a színpadi szerencse
azonos szerepkörre skatulyáz be. Es van,
aki sokszínűségével, szabálytalanságával
és eredetiségével nem tűr semmilyen
szerepsémát. Ilyen színésznő Esztergályos
Cecília.

Rendhagyó módon került a pályára:
balett-táncosból lett színésznő. (Pálya-
kezdő éveit az Állami Balett Intézet után a
Pécsi Balettnél töltötte.) Ez a tény
színjátszására is jótékonyan hatott: haj-

lékonysága, ritmusérzéke, temperamen-
tuma és nem utolsósorban remek fizikai
kondíciója mind lényeges összetevője
alakításainak. Színházi pályafutása sza-
bálytalan naivaszereppel indult: Móricz
Zsigmond Csibéjével aratta első nagy
színpadi sikerét 1968-ban. (Azóta a Thália
Színház tagja.)

Esztergályos Cecília egyik arca: a vér-
beli komika, a született clown. A női
bohócoknak abból a fajtájából való,
amelyet az olaszoknál Giulietta Masina
képvisel. Nem véletlen, hogy jelentős
szerepei között ott van Petruska, e sajátos
népmesei hős. Clown-szerepeinek sorát
egy napjainkban szokatlan alakítás
gazdagítja: a Macska Bulgakov Mester és
Margarita című regényének színpadi vál-
tozatában. A Fekete Macska - Bulgakov-
nál eredetileg Kandúr - maestro Woland
egyik segédje. Esztergályos megformálá

sában gonosz, pikáns, szemfényvesztő
bűvészinas, aki akrobatikus, sejtelmes
szerepébe egy csipetnyi nőiességet is
becsempész.

Esztergályos másik arca: a sztár, a „nagy
nő". (Ennek paródiáját játssza el Szörény
Rezső Boldog születésnapot, Marilyn! című
filmjében!) Ellenállhatatlan
temperamentumú, vonzóan szekszepiles,
bűbájosan erőszakos primadonna volt. a
Bal négyes páholy-ban: olyan, amilyen a
fiatal Fedák Sári lehetett a Beöthy-féle
Király Színház világot jelentő deszkáin. A
legújabb művész-szerep: Miss Arizona,
alias Rozsnyainé. Esztergályos Cecília
játéka a Thália Stúdió tenyérnyi színpadán
vetekszik a tragikus sorsú sztár
legendájával.

Sokszínűsége, úgy tűnik, kimeríthetet-
len: játszott kurtizánt a Fecsegő ékszerek-
ben, értelmiségi nőt (a modell George
Sand volt) a Chopin-ben, indiánlányt a
Hiawathá-ban, magyar királynét A ma-
gyarországi fenevad-ban. Gyakran egy elő-
adásban több szerepet is játszik, mint
például az Énekek éneké-ben, az ószövet-
ség legszebb szerelmi történeteinek szín-
padi gyűjteményében. Ő Ráchelnek, az
igazinak nővére, Lea, aki csellel kerül
Jákob ágyába és tíz fiút szül neki. Lea már
lánykorában is csúnya, elnyűtt, irigy,
tipikus vénlány. Ennek a puffadt,
elhanyagolt, szánalmas, kisírt szemű vén-
lányarcnak tökéletes ellentéte a második
felvonásbeli szerep: Putifárné, a szépsé-
ges, szenvedélyes, hatalmas és gőgős
végzet asszonya, aki minden vonzerejét
latba veti az ifjú József elcsábításáért.
Vonzó, nőies, érzéki, klasszikus szerep-
arc. És mindezek betetőzéseképp a har-
madik bibliai figura: Sára, a kilencven-
éves öregasszony, aki hajlott kora
Ábrahámot. Fekete fátyollal félig letakart
arc, meggörnyedt testtartás, tipegő-topogó
járás: ilyen Sára Esztergályos Cecília
alakításában.

Legújabb szerepe a Thália Színházban
ismét váltás művészi pályáján: megnyo-
morított, kiszolgáltatott kisembert ját-szik
Hans Fallada Mi lesz veled, emberke? című
darabjában. Lämmchen munkás szülők
gyermeke, aki szerelemből megy hozzá a
fiatal kereskedősegédhez, Pinneberghez.
Házasságukat azonban a fiú állása miatt
titkolni kell. Az 1930-as évek
Németországában vagyunk, a gazdasági
világválság után és a nácizmus hatalomra
jutása előtt. A Pinneberg házaspár sorsa
egy a milliók közül: megszületik a gyerek,
a férfi elveszti állását, előbb padlás-

Esztergályos Cecília mint Miss Arizona (lklády László felv.)



szobában, majd egy nyári kunyhóban
laknak. Életük, jövőjük teljesen kilátás-
talan. Pinnebergék sorsára éppúgy nincs
megoldás, mint ahogy a címben feltett
kérdésre sincs válasz: mi lesz veled, em-
berke?

Esztergályos Cecília sminktelen arcával,
hátrafésült, lesimított hajával, svájci-
sapkával a fején, egyszerű ruhájában igazi
hétköznapi kisember. Kezdetben
sugárzóan fiatal és reménykedő: férjében
is ő tartja a lelket. A legnagyobb szegény-
ség közepette is tud örülni az életnek.
Rendkívül jellemző például a „lazac"-
epizód. Lämmchen maradék kis pénzüket
lazacra költi - amelyet a terhessége miatt
megkívánt de mire a sarki boltból hazaér
vele, mind elfogyasztja. Esztergályos
utolérhetetlen bájjal és groteszk fin-torral
játssza el a falánkság és bűntudat furcsa
keverékét. Lämmchen határozottságát és
szívósságát később sem veszti el: a
mostoha körülmények között, a szűk kis
padlásszobában is karácsonyesti
hangulatot varázsol. Amikor a férfi munka
nélkül marad, ő vállal mosást, varrást
módosabb házak nál. Alakja mindinkább
megtörik, fiatalsága fényét veszti - ezt a
folyamatot municiózus pontossággal
érzékelteti Esztergályos Cecília játéka.
Alakításának egyik legnagyobb érdeme,
hogy mentes marad az előadásban uralko-
dó szentimentalista mozzanatoktól : egy-
szerű, póztalan, és épp ezért hiteles min-
den szava és mozdulata. Van valami mű-
vészi alázat abban, ahogy ez a dekoratív,
izgalmas szépségű színésznő vállalja Pi-
nebergné megfakuló fiatalságát, festékek
és szépítőszerek nélküli természetességét.

Ugyanezt a hétköznapi arcát ismer-
hetjük meg a filmvászonról is, ahol egy-
szerű, mai asszonyokat alakít. (Talán nem
véletlen, hogy első prózai szerepét is
filmben kapta, Szabó István Te című
alkotásában!) A BÚÉK, Boldog
születésnapot, Marilyn!, Ajándék, ez a nap
című filmek hősnői mindennapi tragédiá-
kat élnek át: a magány, a lakás, a munka, a
család, a válás problémáit. Az érzelmi
konfliktusok szövevényét nagyszerűen
ellenpontozza Esztergályos fanyar-keserű
humora. Ő ma a magyar film egyik
legtöbbet foglalkoztatott művésze. Es bár
ez a művészeti ág növelte itthoni és
külföldi népszerűségét, igazi műfaja mégis
a színház maradt. (Színpadi pálya-
futásának elismeréséért kapott idén Ér-
demes Művész kitüntetést.) Esztergályos
Cecília ma pályája csúcsán van: sokszínű
tehetsége és művészi eszközei teljes bir-
tokában.

SZILÁGYI DEZSŐ

Havas Gertrud
és Bölöni Kiss István

A bábszínész mindig a kulisszák mögött
marad, s a bábművészet oly komplex műfaj,
hogy nehéz dolog a színész munkáját külön
méltatni. Ezúttal mégis kivételt teszünk,
amikor Havas Gertrudra és Bölöni Kiss Ist-
vánra, az Állami Bábszínház két kiváló
színészére emlékezünk, akik a közelmúltban
tragikus kimenetelű baleset áldozatai lettek.
A z a kettős színészportré, amelyet az aláb-
biakban közlünk, részlet Szilágyi Dezsőnek,
az Állami Bábszínház igazgatójának a teme-
tésen elmondott búcsúztatójából.

Az első, állandó és hivatásos bábszín-
háznak, a Mesebarlangnak Havas Gertrud,
a frissen végzett fiatal színésznő, az egyik
alapítója volt. Később néhány évig
színészi erőit és képességeit kipróbálandó
- különböző művészegyüttesekben, a
Faluszínházban és a Rádió együttesében
játszott szerepeket, majd visszatért az
államosított hivatásos bábművészet tár-
sulatába. A szakma speciális ismereteinek
fokozatos elsajátításával hamarosan a
színház vezető művészévé vált.

Különleges hangi alakítókészsége, el-
lenállhatatlan bája, humorérzéke és játé-
kos kedve szinte predesztinálták a külön-
böző karakterszerepek eljátszására, előbb
gyermekmesékben, komédiákban, majd a
súlyosabb veretű felnőtt produkciókban is.
Lényéből fakadó kedvesség és
egyszerűség, komédiázó-alakoskodó kedv
a gyermek nézők pajtásává, drámai ereje
és szenvedélyessége pedig a felnőtt nézők
kedvelt-elismert színésznőjévé tette.
Piroskát és a kisnyulat ugyanolyan
ellenállhatatlan közvetlenséggel és szug-
gesztióval játszotta, mint Puckot a Szent-
ivánéji álom-ban, Balerinát a Petruská-ban,
Tündét Vörösmarty darabjában. Olyan
sokoldalú, a természettől kapott tehet-
ségével - ösztönösnek látszó, de nagyon is
tudatosan - élő színművész volt, aki a
maga számára a legjobb kifejezési formát
- nem kevés keresgélés után - végül a
bábművészetben találta meg. S e mű-fajt
három évtizeden át szolgálta: a leg-
magasabb fokon.

Csodálatos érzékenységű művész volt.
Az, hogy a színész színpadi, az előzőleg
csak képzeletben élt emberi alakot a né

zők előtt valódivá teszi -- bábszínész ese-
tében: a holt tárgyat élőlénnyé varázsolja

az a színjátszómesterség alapfeltétele.
De hogy úgy tudjon egy színész a magára
húzott vagy a kezében tartott figurán belül,
annak érzéseiben és gesztusaiban és
hangjában alkalmazkodni ahhoz a,.
egyszeri, mindig más és más közegű, faj-
súlyú közönséghez, s vele mindig meg-
találni a közös nyelvet, az adott pillanat
párbeszédének egyetlen igazi lehetőségét:
ahhoz kivételes tehetségű színpadi
alkotóművész kell. S ebben a szakmában, a
bábműfajban még egy többletfeltétel: a
mindvégig megőrzött gyermeki lélek.
Olyan, a világra rácsodálkozó, azt befo-
gadó, tisztának, sőt naivnak megmaradó
kedélyállapot, a le nem törő hit és biza-
lom, amelynek természetes gyermekkori
forrását nem apasztják el az évek, de amely
mindig kellő erőtartalékot biztosít tulaj-
donosának még a betegségek, sorscsapá-
sok ellen is. S amely kellő pillanatban el-
űzi a saját kimérák fenyegető árnyait is.

Kiss István - később megkülönböztetésül
felvéve a Be vagy Bölöni előnevet -
Havas Gertrudéval éppen ellenkező ol-
dalról indult el pályáján a bábjáték felé.
Kereskedelmi, közgazdasági tanulmá-
nyokat folytatott - s közben amatőrként,
műkedvelőként bábozott. A negyvenes
évek végén a Magyar Bábszövetségben,
az MNDSZ-ben, a falujáró mozgalomban
látjuk; itt tűnik fel mint a bábuk életre
keltésében, bábmozgatásban jeleskedő
fiatalember. Az államosított Mesebarlang-
hoz, az Állami Bábszínházhoz 1950-ben
szerződött. Nem mindjárt színészként,
hiszen akkor az nem volt természetes
folyamat, hogy valaki amatőrből hivatásos
művésszé váljék. De animációs ké-
pességeire már felfigyeltek. Első színészi
kiugrásai az 1954-ben megalakult Győri
Bábszínházban voltak - s a turnék, a pesti
vendégjátékok meghozták számára az
elismerést. Azazhogy a teljesnek a felét.
Az Állami Bábszínházban a 60-as
években már a legjobb bábmozgatók
egyikeként, sőt: rendezőként is működött,
amikor hosszú évek kínkeserves
munkájával, önképzéssel, a felvállalt
démoszthenészi kavicsok gyötrésével utó-
lag tanulta meg a bábművészet másik
összetevőjét, a színészmesterséget. [igy
nőtt fel a Bábszínház legkiválóbb színé-
szei közé, hogy eszében, érzelmeiben, sőt
idegdúcaiban rögződött ifjúi tapasz-
talatához mindvégig hű maradt: a rej-
tőzködő, elvonuló, töprengő-tépelődő
művésztípus számára a bábjáték az ideá-


