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MÉCSES AZ IDŐNEK
MENSÁROS LÁSZLÓ KORA ÉS KORTALANSÁGA

V áratlanul érkezett, de régóta kísértett a ha-
lál. Az elmúlás percében nem kellett gyer-
tyák és kandeláberek után kutatni. Men-
sáros László méltó és stílusos búcsúzta-
tást kapott, olyan nekrológokat, melyek-
nek gyászfehéren libbenő lángja mögött a szí-
nészarc igazi vonásai is fölsejlettek. Aki Arany
Jánost idézte, a művészi mentalitás rokonságá-
ra világított rá, és a magyar verstolmácsolás
egyik legnagyobb teljesítményére, a hanglemez-
zé is lett Arany-estre emlékeztetett. Aki Zelk
Zoltán három sorának, a „szélfútta levél"-nek a
honnan s hová-pillézését követte szemével, egy
másik s még nagyszerűbb előadóest huszonöt
évvel ezelőtti misztériumába révedt vissza: A
XX. század című összeállítás bölcs és fölemelő
végzettudatába. Aki a bársonyos - most már
vég-

képpen fekete bársonyos - orgánumot hallotta
újra lélekben, éppúgy az alkotóról mondott fonto-
sat, mint aki a nehéz sorsot, a börtönbüntetése-
ket, a befelé építkezés esztendőit krónikázta,
vagy a néha fejedelmi hisztériává lett ritka igé-
nyességet elevenítette föl. Személyes emlékek-
től övezve akár - hiszen a minden rigolyájával
együtt szeretetre méltó és tiszteletet parancsoló
Mensáros egyszerre volt távoli csillag és „csa-
ládtag színész" is nagyon sokak számára:
hírneves ember, akihez szívesen kötöttek
familiáris

Mensáros László, Cs. Németh Lajos és Szil-
vássy Annamária A mi kis városunk Madách
színházi előadásában, 1967 (MTI-fotó, Keleti
Éva felvétele)

érzületeket, tényleges motiváltsággal vagy az
ösztönös vonzódás gesztusával. Magam három-
négy személyes találkozásunk alkalmával már
sietősnek, fáradtnak és elég mogorvának
láttam, ám a családi szájhagyomány - bizonyo-
san iskolatársi viszonyok alapján - jóval derű-
sebb képet formált róla; nála harminchat évvel
idősebb, magas kort megért nagyapám pedig
sűrűn szerette mondogatni: Elég jóképű fiú lehe-
tek, mert olyan a frizurám, mint Mensáros Laci-
nak! (Olyan volt.) A hajnyírásra vonatkozóan a
borbélynak is így, mosolyogva adott tréfás utasí-
tásokat, a „báty" örömével, az egyoldalú testvé-
riesülés benső melegével. Hasonló mozaikda-
rabkákat nyilván nem kevesen őriznek- ám ennyi
elég is a magánlegendáriumból.

Mensáros László színészi munkásságát, te-
vékenységének szakaszait és életművének
egészét a korhoz és az időhöz való tudatos vi-
szonyulásból, a tempus által megélt szerepekből
magyarázhatjuk. Számos nyilatkozatában el-
mondta: gyötrő betegeskedései ellenére „pertu-
ban" van az időskorral, az elpergő esztendők
személyiségének lényegéhez viszik közelebb.
Nem a fiatalság, fiatalosság - a színészek ki-
váltképp sokáig birtokolni vágyott kincse - mu-
tatkozott fő értéknek életfölfogásában és játék-
módjában. Fiatal színészként bizonyára ifjúi ra-
gyogást árasztott alakításaival a karcsú, sudár,
megnyerő külsejű pályakezdő. Fényképek és bí-
rálatok is tanúskodnak erről, ha nem is egy al-
bumra való. Ám 1951-52-ben a Nemzeti Szín-
ház, a Madách, a Néphadsereg Színháza hu-
szonéves statisztája, az 1926. január 26-án szü-
letett Mensáros már úgy lépett színpadra, hogy
körülbelül egyformán ismerhette - főiskolai ta-
nulmányaiból - választott hivatását, és -
Szombathely, Kaposvár börtöneiből - a megbé-
lyegzettnek a renegátnak kiszabott cellahétköz-
napokat. Elég ok, hogy a habitus korán beárnyé-
kolódjék. 1952-től 1957-ig tartó debreceni mű-
ködésének nevezetes kulcsszerepe, Hamlet (aki
amúgy is jócskán túl jár a harmincon) az akkori
rendezői gyakorlat szerint nem a fiatalság, nem a
lázadó kifejezésére szolgált. 1957-58-ban a cí-
vis város színész-forradalmára csak átmeneti
menedéket találta Madách társulatába olvadva.
Csíkos ruhában került vissza Debrecenbe, majd
Márianosztrán ette a rabok kenyerét. (Nem mel-
lékes az sem, amit a lexikonok nem titkolnak:
igen korán nősült, huszonnyolc évesen már há-
rom gyermek apja volt, vagyis a hamar felelőssé
érlelő családi mozzanatok is inkább lezárták,
mintsem meghosszabbították az ifjúkort.) 1961
és 1964 között Szolnokon olyan fiatal figurákat
játszott, akiknek korai halálos búcsú a

A mi kis városunk rendezője: Mensáros László
(Várszínház, 1992) (MTI-fotó)



sorsuk (Baradlay Jenő A kőszívű ember fiai
adaptációjában, Tuzenbach a Három nővér-ben),
és olyan karaktereket, akik önmaguknál
idősebbek (a Lear király Glostere, Henry Higgins
a Pygmalionban). A legjellemzőbb, hogy 1964-
ben, harmincnyolc évesen Miller városi zenészt
osztotta magára az Ármány és szerelem általa
(Téri Árpáddal kettesben) rendezett színrevite-
lekor. Schiller e derék, rokonszenves öregje
majdnem három évtizeddel később legutolsó el-
vállalt színpadi szerepeinek egyike is lett.

Nyilvánosabb és a korai sikereket sokszoro-
san igazoló pályaperiódusa 1964-gyel, a harma-
dik Madách színházi szerződéssel kezdődött. Ő
lett az az élete delelőjén járó (sőt szinte még fia-
tal!) férfihős, az a javakorabeli színész, akinek
szemlátomást a megéltnél sokkal több esztendő
nyomja a vállát. Testtartásában a most már föltű-
nő („értelmiségi") görnyedtség fejezte ki ezt, de a
soványság is belső tűzről, a sokat próbált ember
vélhető aszkéziséről árulkodott. Eredendően
elegáns megjelenése finom ünnepiességbe öl-
tözött: a régivágású, zakós-mellényes úriasság-
tól a modernebb, pulóveres választékosságig
minden jelmez illett rá, és illett elég sok szerep.
Nem valamennyi. Előkelősége nem a Koldus-
opera Bicska Maxijáé volt, ahogy valamivel
előbb a Kurázsi mama Eilifjét sem sikerült magá-
hoz idegenítenie. Egy-két világirodalmi feladat
mellett például 1966. december 9-én Karinthy
Ferenc egyfelvonásosának, a Duna-kanyarnak
Vendég-szerepéhez teremtett megkerülhetetlen
tradíciót, 1969. december 12-én pedig Fejes
Endre Vonó Ignáca szomszédságában, Garas
Dezső címszerepmesterművét visszatükrözve
lényegült Del Pietro Antal tanácsos úrrá.

A hatvanas évek elejétől a hetvenes évek kö-
zepéig tartó időszak színészkirálya egyértelműen
Latinovits Zoltán volt - ha a politikummal át-szőtt
küldetésből, illetve a filmen megörökített
művészi tevékenységből indulunk ki. Mensáros-
nak a filméletbe történt visszatérése (1965) és
Latinovits tragikus halála (1976) közt ők ketten
voltak a magyar film legkeresettebb sztárjai. La-
tinovits a hatvanas évtized végéig mintegy har-
minc, 1974-ig újabb tizenegy, majd 1975 -76-
ban még három jelentős szerepet (általában fő-
szerepet) formált meg, Mensáros hozzávetőle-
ges számítás szerint tizenhét plusz tizenhárom
plusz kettő, összesen harminckét alakot vett bir-
tokba, kollégájának negyvennégy föllépésével
szemben. (Vele közelítően azonos számú meg-
bízást kapott Molnár Tibor, Sinkovits Imre, To-
manek Nándor, Kállai Ferenc, Avar István, Szirtes
Ádám; epizódokban még többet is Siménfalvy
Sándor, Gyenge Árpád, Farkas Antal.) Né-

Mensáros László Az aranysárkány című film-
ben (Koncz Zsuzsa felvétele)



Gábor Miklós és Mensáros László az Éjjeli menedékhelyben (1968,
(Schwanner Endre felvétele)

Halász Judittal lllyés Gyula Dániel az övéi között című darabjában (Gyula,
1966) (MTI-fotó)

Tolnay Klári és Mensáros László Arbuzov Kései találkozás című
darabjában (1978)

Piros Ildikóval az Elveszett paradicsomban (1975)



Piros Ildikó, Mensáros László, és Huszti Péter A testőr-
ben (1992) (Pintér Márta felvétele)

Almási Évával a Három nővérben (1979) (Ikládi László
felvételei)

Nagy Anna és Mensáros László az Ármány és szerelem-
ben (1991) (Sárközi Marianna felvétele)

Az utolsó civil kép Mensáros Lászlóról (Koncz Zsuzsa
felvétele)



Az utolsó szerep: az Idő a Téli regében (Kádár
Kata felvétele)

hány kommersz művet nem számítva elkerülték
egymást, a rendezők együtt nemigen szerződ-
tették őket, érezvén a kétféle jel-emberség nem
összebékíthetetlen, ám erős feszültségét. Ha-
sonló súlyú feladatuk a Falak képkockáin volt; a
Csárdáskirálynőben Latinovits Miskát, Mensá-
ros Feri bácsit vállalta; mindketten mellékalakok
voltak a 141 perc A befejezetlen mondatból/film-

regényében. Az Aranysárkány Latinovitsot szólí-
totta famulusnak Mensáros Novák tanár ura mel-
lé, gyakrabban viszont fordított volt az asszisz-
tencia. Beszédes, hogy a magyar filmkritikusok
díját a legjobb férfialakításért 1967-ben (Arany-
sárkány) és 1968-ban (Szevasz, Vera) Mensá-
ros, 1970-ben (több filmért) Latinovits kapta.

Érdekes tanúság, emlék: 1967-ben Bacsó
Péter két erős szimbólumot ötvöző című filmjé-
ben (Nyár a hegyen) Mensáros meghurcolt kom-
munistát játszott. A barátaival közösen megvá-
sárolt földdarab egykor internálótábor volt, ahol
őt is fogva tartották. Szabó doktorként a jellegze-
tes „öregítő" kellékkel, szemüvegesen jelent
meg. Rajta kívül nemigen akadt akkoriban szí-
nész, aki hitelesíteni tudta volna a filmbeli Mari
(Gyöngyössy Katalin) szerelmi és szolidáris kö-
zeledésének visszautasítását. De Mensáros et-
től kezdve elkötelezte magát a gazdag, tartal-
mas, hívogató egyedüllétnek.

A magány, az intellektuális és erkölcsi elhúzó-
dás járta át a szerepek nagy részét. Latinovits a

csatában, tűzben, hitben sem vénülő morális
harcost, a társadalmi berendezkedés önpusztító
kritikusát testesítette meg. Mensáros azt, aki a
Föld helyett az Ég ösvényeit pásztázta kiutat ke-
resve. Húsz esztendővel ezelőtt még nem volt
vallásos színezete kedves, szívesen viselt ön-
magába zártságának. Idősödvén teológiai tanul-
mányaival, pannonhalmi meditációival adott
transzcendens tartalmat a befelé fordulás atti-
tűdjének. Szerződésbontásai és kapcsolatkere-
sései egyként jelezték, hogy lassan szakrális
lénnyé vált, aki a szükségképp profán ezredvégi
színházi életbe csak különleges alkalmakkor ké-
pes visszalépni. Morózus, valóságosan és ját-
szottan is agg színészként vagy a szent felada-
tokkal békélt meg (A mi kis városunkkal, amely-
ben teremtő, rendező is lehetett, és a Téli regé-
vel, mely az egész esti rejtekezés mellett nagyjá-
ból két szonettnyi megszólalást engedélyezett),
vagy a hatásos jelenlétbe törődött bele (amilyen
az Aranytó volt).

Magános bandukolásában olyan szerzőkre
lelt, mint Csehov (emlékezzünk Dorn doktorra a
Sirályból), Németh László (Lóránt a Mathiász
panzióban). Szépszámú magyar dráma eredeti
bemutatójánál, „fölröptetésénél" bábáskodott -
az eddig említetteken kívül például kongeniális
színésze volt Görgey Gábornak, aki talán -
Gyurkovics Tibor mellett? - egyedül írt számára
darabot (Galopp a Vérmezőn).

Művészi fénykora az 1964 és 1975 közötti idő-
szakra esett. 1975-től egyre-másra emlegették
játékának rutinszerűségét; gyakori nyelvbotlá

saival is emlékezetes perceket szerzett: az
egész publikum neki drukkolt, hogy kimásszon a
bajból. Nem a talentuma fogyatkozott. Tán szín-
háza (1981-ig és utóbb is olykor-olykor), a Ma-
dách sem volt vétlen - de egyre kevésbé lehe-
tett számára szerepet keresni, és egyre kevésbé
fogadta el a szerepeket. A koraöreggé, majd
időtlenné, kortalanná lett színész már nem a kö-
zönség előtt akarta megoldani a Quo vadis?élet-
problémáját, az alapkérdést, amelyet a Via Ap-
pia című Vas lstván-verssel A XX. századestjein
vésett hallgatói emlékezetébe.

Komolysága megfért a derűvel és a nevette-
téssel. Máskülönben elriadt volna a Madáchban
húsz év óta nem ritka közhelydrámák tucatsze-
repeitől (vegyük csak hirtelen Az öltöztető
színészajnározottját), és Tolnay Klárival való
kettőseiből (legutóbb az Aranytóból) sem lett
volna semmi: fogatot sem rendelhetett volna
kedvenc színésznő társának, akit a halálos
ágyán oly gonoszul megdörmögött.

A színházak sokszor igyekeztek a kedvébe
járni; és ez sokszor nem sikerült (akár a színház
és a színész hibáján kívül is; milyen remek lehe-
tett volna A testőr tipikusan kortalan
szerepében, az örök rezonőrben: mint Kritikus!).
Ijedten kell látnunk, hogy jelenleg is aktív,
valamivel idősebb vagy valamivel fiatalabb
nemzedéktársai is rengeteg rossz szerep között
vergődtek maradandó alakításaikig. A
színészpálya egyenetlensége az egész
generációt próbára tette és teszi.

Kivételes spirituális fogékonyságú fiatal ren-
dező, Mácsai Pál kérte föl a Téli regében az Idő
szerepére. Mácsai, aki Gobbi Hildát - a hangjá-
val - visszahívta a túlvilágról (a Pisti a vérziva-
tarban jeleneteit újragondolva), Mensárost fe-
lejthetetlenül búcsúztatta a közönségtől. Az Idő
integetve távozott, a tanúságtevés (Én végig itt
ültem) hitelével. A koraöreg, a kortalan, a játékos
agg, a területen kívüli mint Idő jött vissza, hogy el-
mehessen.

Szuggesztív, delejes tekintetű, gyönyörű han-
gú színészfilozófusra emlékezünk. Az elegancia
megtestesítőjére, aki öregecskén engedett egy
kicsit a totyakosságnak, de ha kihúzta magát,
megint maga volt a szellem és a jellem előkelő-
sége.

A XX. század című előadóest első részének
végén hangeffektusként katonai csizmatalpak
dübörgésére volt szükség, Mensáros nemegy-
szer elmesélte, hogy ő - vagy munkatársai so-
rából valaki - véletlenül jött rá a megoldásra.
Egy öreg villanykapcsolót kezdtek el kattogtatni,
és az ide-oda zörej épp a kívánt hangot adta a
magnetofonszalagon. Elhunyt művészünk kivé-
teles alakítókészsége ilyen (látszólag egyszerű)
fölfedezésekből és mozdulatokból rendeződött
egységbe. Fény és sötét; sötét és fény. Mensá-
ros László nélküli időszámításunkban is csak e
kettő között kell harmóniát teremtenünk.


