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A kívülálló szemével
nézve van valami ket
tősség Mensáras Lász-

. ló személyiségében.
Egyik oldalon az is
mert és elismert szi
n ész, részben tudott,
de nagyobbrészt csak
sejtett bohémeága, le
gendaszerű történetei.
Emellett, esetleg ezzel
szembenállt Mensáros
katolicizmusa...

Mensáros Péter Mensá
ros László legidőseb b

fia, 1948-ban született
Budapesten. Geológus.

Mensáros Zoltán 1921
ben születell Budapesten.
Mensáros László testvé
re. író, a Magyar lr ósz ö
vetség tagja. Legutóbbi,
életrajzi elemekkel is át
szőtt regénye Párhuza
mos magányok címmel
1994-ben jelent meg.

Mensáros Lászlóról
Mensáros Péter: ... Ezt én nem nevezném kettősségnek, illetve
apámnál ez a két dolog egységet alkotott. Egyrészt a családban, a
bencés gimnáziumban, de talán az egész társadalmi közegben,
amelyben felnőtt, természetes adottság volt a kereszténység. Más
részt kép es volt a gondolatokat úgy kimondani, előadni, hogy aki
hallgatta, az megértette annak a gondolatnak a tartaimát. Ez azon
ban nála nagyfokú belső feszültséggel társult, amely külső meg
nyilvánulásában a hétköznapinál látványosabb életvitellel járt.
Nem titok, hogy nem a nyugodt polgári családfő életét élte, A bo
hémság magában hordozza a felelőtlenséget is, apám azonban a
mások szám ára legkevésbé elviselhető életszakaszában sem volt fe
lelőtlen. Sőt, éppen ekkor nyomasztotta őt leginkább a felelősség.

Ez számomra mindig azt jelentette, hogy azoktól a korábban meg
szerzett alapoktól soha nem távolodott el. Azt, hogy én gondolko
dom, és hívő ember vagyok, neki köszönhetem.

Mensáros Zoltán: Számomra is döntő, hogy ezt a kettősséget

Laci mindig nagy bűntudattal élte meg. Nem legyintett, hogy
csupán carpe diem, mert a halált úgysem kerülheti el senki. Alap
vető lelkiismereti kérdést jelentett számára, hogy ha igazságot
hirdet a nézőtéren ülőknek - , ugyanakkor saját ügyeit sem tudja
megnyugtatóan rendezni - , az nem képmutatás-e. Ez a konflik
tus egy színésznél azért is nyomasztó, mert jóformán minden este
ki kell állnia a színpadra, és nincs módja kitérni a napi szembe
sülések elől, mint mondjuk egy írónak, aki megteheti, hogy ihlet
híján egyszerűen nem veszi kezébe a tollat.

Akkor értettem meg igazán, hogy miként gondolkodik bűnről,

reményről, amikor az Ember tragédiája televíziós feldolgozására
készült. Ebben Laci fehér ruhában játszotta Lucifert . ami számára
- természetesen átt ételesen - azt jelentette, hogy Jézus a bűnös

emberért jött kőz énk, és hogy a reményt - ha kerülő utakon is,
de - felvillantsa a nézőben. A Tragédia legfőbb mondanival ója,
hogy ha a korszakok változnak is, az ember legalapvetőbb tragé
diája, tudniillik bűnössége, az nem. Az író ezért mondatja Isten
nel zárómondatként, hogy "Ember küzdj és bízva bízzál".

A hatvanas évek elején, amikor még bent volt a börtönben, az
zal nyugtatta rabt ársait. ne azzal foglalkozzanak, hogy ártatlanok,
hogy a bíróság koncepciós perben ítélte el őket. Azon gondolkoz
zanak, mondta nekik Laci, hogy mennyi személyes vétket követ-
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Ilyen alapossággal ké
szült fel másszerepeire
is?

tek el, melyekért büntetést eddig még nem kaptak. Tehát ennek
ismeretében viseljék el a rájuk rótt terheket. Azok a rabtársai,
akik néhány hónappal korábban szabadultak mint Ő, engem hív
tak föl telefonon, hogyabiztatásért köszönetet mondjanak. Olyan
módon segítette ugyanis a börtöntársait, amilyet még börtönben
sem várnak el egymástól az emberek: saját ételét ajánlotta föl ne
kik.

Az Ember tragédiája felvétele előtt éjszakákat beszélgettünk
ezekről a kérdésekről. Laci ilyen előzmények után játszotta el Lu
cifer alakját - fehér ruhában.

MZ: Igen, ezt mindig nagyon fontosnak tartotta. De idegesítet
te, ha egy-egy darab írói mondanivalóját - ami természetesen
hatással volt az eljátszandó szerepre is - fölöslegesen túlmagya
rázták. Egy Shakespeare-dráma nem az adott történelmi háttér,
hanem az örök emberi problémákat-érzéseket hordozó alakjai mi
att borzolja fel a mai néző lelkületét is. Nem szerette a különböző

pózokba merevedett színészeket, és a rendezökkel való kapcsola
ta sem volt mindig felhőtlen.

Személyiségéhez talán a 20. század című, osztatlan sikert elért
előadóestje állt a legközelebb, mert ebben teljes egészében önma
gát adhatta a nézőnek, Erre itt nálam, ebben a szobában készült
fel, úgyhogy ennek a létrejöttét is közelről ismerem. Laci azokkal
a versekkel és prózákkal tulajdonképpen egy életfolyamot írt le.
Tehát nem egy szűken értelmezett versmondó estet állított össze,
ahol elmond egy-egy verset, aztán taps, majd egy prózai művet

és megint taps, és így tovább. Nem. Laci megpróbálta az előadott

szövegeket lelki összefüggésükben láttatni, és minderre a közön
séget is rádöbbenteni. Soha nem is volt közbetapsolás, de a szü
netekben és az előadóest végén annál nagyobb taps jelezte a
megértést.

MP: Még a számára nem oly kedves és közelálló szerepekre is
lelkiismeretesen felkészült. Szelwedett ilyenkor, de nem vett fél
vállról semmit. Az elveivel, hitével ellenkező szerepet azonban
nem volt hajlandó előadni,

Tőle tanultam meg, hogy mindig elemezzem a velem történt
eseményeket, gondoljam végig a szerepemet azokban; azt, hogy
mikor mit csináltam. Ez a folyamatos önvizsgálat az, ami lehető

vé teszi, hogy megtaláljam a helyemet az életben és a világban.
Tulajdonképpen ez a kettösség: ha egy kívülálló szemével nézem
a hajnalig tartó fennmaradásokat, melyekben tizenéves fejjel ré
szem volt, később a veszekedéseket, akkor azt kellene rnonda
nom, hogy rossz apa volt. Ezzel szemben - belülről átélve - tu
dom, hogy ezeknek az eseményeknek a döntő részében halálosan
komoly dolgokról volt szó. Alapvető belső fegyelmezettség hiá
nyában nem tudott volna ilyen hatással lenni rám, akkor az a fel-
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Szenvedélyes ember
tou?

Kikazoka pályatársak,
akikkel jó kapcsolatban
volt?

színes, zaklatott, fegyelmezetlen élet elsodorta volna őt. Belül ir
tózatos fegyelemmel rendelkezett.

MZ: A fegyelmezettségéről eszembe jut egy történet, mely
ugyanakkor az öniróniájára is példa. 1986 Húsvétján Rómában
voltunk, a Szent Péter-bazilikában a nagyszombati szertartáson.
Hajnal volt, kezdődött a szertartás azzal a gyönyörű, emblemati
kus hagyománnyal, hogy a húsvéti gyertyáról gyúj~ák meg a hí
vek a gyertyáikat, és a sokasodó kis gyertyalángok fokozatosan
bevilágítják a teret. Csodálatos élmény. Laci valahogy olyan idét
lenül tartotta a gyertyáját, hogy egy nagyot sistergett, és elaludt.
Én ránéztem, és szigorúan azt mondtam: a bűn. Aztán nagy ke
gyesen - én, a "bűntelen" - meggyújtottam ennek a "szegény
bűnösnek" a gyertyáját. Úgy elkezdett nevetni, hogy az előttünk

állók hátrafordultak. A másodperc törtrésze alatt aztán ismét ko
moly lett és átszellemült.

MP: A munkájában feltétlenül. De egyébként is, ha valami szá
mára fontos volt, valamiben értelmet látott, akkor ott mindennek
úgy kellett lennie, hogy ő azt meg tudja csinálni, alkotni. Így volt
ez nemcsak a színpadon, hanem adott esetben egy puzzle kiraka
sával, vagy a pasziánsszal. Minden szellemi tevékenységet szen
vedéllyel csinált.

MZ: Többször megkérdezték tőle, miért pasziánszozik annyit.
Nem értették, hogyan lehet szótlanul - gyakran reggeltől estig
- a kártyákat egymásra rakosgatni. Pedig ez a látszólag haszon
talan időtöltés számára a felkészülés órái voltak a szerepekre, és
súlyosbodó betegsége idején a halálra.

De Laci szenvedélyessége sem érthető meg a fegyelmezettsége
nélkül. Sokszor voltunk Balatonföldváron. Már reggel elvitt en
gem a restibe. A második féldecit azonban már úgy itta meg,
hogy közben befogta az orrát. Kérdeztem. miért teszi ezt, mire
azt válaszolta, mert borzalmasan undorodik tőle. Tehát tudatosult
benne, hogy önpusztító, amit csinál. Ez aztán oda vezetett, hogy
húsz évig nem ivott semmit.

MP: Apámnak minden korszakában voltak jó barátai. Azt,
hogy e kapcsolatok közül melyik mit jelentett neki, nem tudom
megítélni. Azonban tudom, hogy sok konfliktusa volt a kollégái
val. S ezek nem is csak szakmai ellentétek voltak, hanem alapve
tőbb kérdésekben került sokszor összetűzésbe a környezetével.
Más elképzelései voltak nemcsak a színjátszásról, de az életről is,
mint a pályatársai nagy részének. Szakmai körökben tulajdonkép
pen nem volt népszerű, nem igazán szerették a színésztársai. Ke
vesen voltak, akik fogékonyak voltak az ő elvárásaira. elveire.
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Mit jelentett számára
az elismertség, asiker?

MZ: Nagyon jó viszonyban volt a rendező Vámos Lászlóval.
Bár kapcsolatuk nem volt rendszeres, mégis ragaszkodott hozzá.
Tudta, hogy Vámos számára a keresés, szenvedés, halál, öröm,
boldogság és még lehetne folytatni tovább, éppoly fontos, mint
neki. Nagy szó volt, hogy. elfogadta, amit Vámos Laci mondott.
Nagyon mérges tudott lenni, ha igazságtalannak érezte a kritikát,
ha azt láttta, hogy nem értették meg. Ha ilyenkor odajött Vámos,
és ugyanazokat a kritikai észrevételeket elmondta, abban a pilla
natban elfogadta, nem dühöngött, hanem a következő előadáson

ennek megfelelően játszott. Visszatérve ezekre az alapértékekre
úgy vélem, Laci azért volt nagyszerű színész, mert ezeket a kér
déseket, alapvető választásokat próbálta felvetni a közönség lel
kületében is. Méghozzá a közönség azon részében, akik az ilyen
fajta gondolkodás iránt közömbösek voltak. Éppen a tékozlókat
akarta megszólítani. Persze nem mindenki vette ezt szívesen,
mert így akaratlanul is felkavarta az állóvizet.

Tolnai Klárival köztudomásúan közel álltak egymáshoz. Na
gyon szerette ezt a kíváló asszonyt, aki nélkül színészi pályafutá
sa elképzelhetetlen.

MZ: A sikerrel nagyon korán találkozott, tizenegy éves korá
ban, a bencés gimnáziumban. Az iskolai előadáson Burnett A kis
lord-jának címszerepét játszotta, és alakítása óriási elismerést ho
zott neki. Amikor hazarnentűnk,a lakás tele volt virágcsokrokkal.
Még a kultuszminisztertől is kapott gratuláló levelet, akinek a fia
szintén ott volt gimnazista. Ez biztos, hogy mély nyomot hagyott
benne.

MP: Fontos volt számára a siker általában is, de az előadáso

kon különösen. A taps azonban nála nemcsak hiúság kérdése
volt. Az előadáshoz szervesen hozzátartozónak tartotta a tapsot,
és nemcsak azért, mert a közönség ezzel tudta kifejezni az elis
merését. A tapsnak egyrészt lelki jelentést tulajdonított, tehát
hogy az adott pillanatban dörrenjen el, a néző ne szégyelje az ér
zéseit, a tetszését, hanem adja ki magából, oldja fel pillanatnyi fe
szültségét. A színi előadást apám szellemi párbeszédnek tartotta a
színész és a néző között. Ha nincs taps, akkor a folyamat meg
szakad, féloldalassá válik. Ez múlhat természetesen a színészen
is, hiszen ha rosszul, azaz "nem érthetően" játszik, ő teszi lehetet
lenné a párbeszédet. De ha a színész valóban közvetít, akkor ah
hoz, hogy ez ne maradjon értelmetlen monológ, fontos, hogy a
mondat végén felcsattanjon a taps.

MZ: Író ember lévén tudom, hogy mindenkinek, aki valamit
létrehoz, milyen fontos az elismerés. A visszajelzéssel értelmessé
válik az alkotóban az alkotása. Egy színésznél vagy más előadó

művésznél ez az igény fokozottabban jelentkezik. Az írónak még
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Érték őt csalódások
ezen a téren?

megmaradhat az a reménye, hogy a könyvét három, ötven vagy
kétszáz év múlva leveszik a polcról. Egy író, egy zeneköltő tehát
lehet türelmes, a mondanivalója esetleg még érlelődhet is. A szí
nész azonban ott áll a deszkán, és a közönség vagy válaszol neki,
vagy nem. A filmmel és a különböző hangrögzítőkkel termé
szetesen csökkent a színésznek a pillanat varázsával szembeni ki
szolgáltatottsága, de egy-egy színpadi alakítás ma is könnyen fe
ledésbe merülhet.

MZ: Hogyne. Bosszantotta, ha éppen a vájtfülűek nem értették
meg a darab mondanivalóját, és azt, hogy a színész a játékával
mit is akart kifejezni. Zavarta, ha csupán a mesterséget keresték a
kritikusok, és a tartalomra nem figyeltek. A technikát persze fon
tosnak tartotta, de nem mindenek felett. A szerepben hinni kell,
ehhez a technika nem elegendő. Emlékszem, egyszer mentűnk a
Zeneakadémiára egy Bach-koncertre, és azt mondta, csak azok
tudják a Magl1ificatot teljes bachi mélységében visszaadni, akik
hisznek is benne; a technika nem elég.

Sokszor úgy érezte, hogy azok a magok, melyeket ő akart el
vetni, kősziklára hulltak, és leperegtek onnan. A kritikát sokmin
den befolyásolhatja, szimpátia, ellenszenv, és nagyon könnyű há
rom-négy odavetett mondattal igazságtalanul bírálatot mondani.
Ugyanakkor Laci fontosnak tartotta a hozzáértő kritikai megjegy
zéseket, és önkritikus is tudott lenni. Azt rnondta. érzi a közönsé
gen, hogy itt vagy ott valamit rosszul csinált, és akkor változta
tott rajta.

De mondom, neki mindig a tartalom volt az igazán fontos, az
előadott mű alapmondanivalója. Úgy érezte, nem szabad a részle
tekben elveszni, és az író alkotta szituációkat bűn feláldozni az
aktualitás kedvéért. Mindig a darab lényegére koncentrált, és az
alapvető értékekre helyezte a hangsúlyt.
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