
A színház csodálatos világa elevenedett
meg elõttünk, kavarogtak a régi emlékek,
nagy nevek, képek, amint Tarr Mari, a
Madách Színház súgója felidézte az el-
múlt ötven év színházi elõadásainak él-
ményeit, Dunai Tamás színmûvésszel
közösen. 

2013. május 15-én, a Móricz Zsig-
mond Városi Könyvtár Egy csészényi
hang címû elõadásának elsõ perceiben a
Menner Bernát Zeneiskola növendékei:
Jakabovics Jonatán, Herczog Richárd,
Gubicza István, Vörös Eszter, Hornyák
Áron és Nagy Krisztina magas színvona-
lon muzsikáltak. Az utánuk fellépõ hiva-
tásos mûvészeket már a zene által megte-
remtett kellemes hangulat fogadta. Dunai
Tamás színmûvész, aki az ország egyik
legismertebb elõadója, nemcsak vers-
mondói erényeit csillogtatta az est folya-
mán, hanem kiváló klarinétjátékosként is
bemutatkozott nekünk. Egy-egy vers vé-
gén, szinte fokozva annak érzelmi tartal-
mát, zenélni, improvizálni kezdett hang-
szerén, többszörösére növelve ezzel a
vers ránk gyakorolt hatását. Tarr Mari
ontotta magából az anekdotákat, apró
epizódokat, mesélt színházi kulisszatit-
kokról. Energikusan, remek elõadói

készséggel megáldva, bõ humorral és
szellemességgel, sokszor megkönnyezte-
tõ érzelmességgel idézte fel a régi, nagy
mûvészek alakját, szokásait. Márkus
László, Mensáros László, Darvas Iván,
Domján Edit, Dajka Margit, Ruttkai Éva,
Latinovits Zoltán, Bessenyei Ferenc,
Tolnay Klári, Páger Antal alakja mind-
mind felvillant elõttünk egy-egy érdekes
történetben. Dunai Tamás jó közönség-
ként derült vagy hatódott meg az elõadott
epizódokon, a legszebb színpadi alázat
példáját szolgáltatva ezzel számunkra. 
A legnehezebb dolog „jól figyelni” a
partnerre, fókuszálva ezzel a figyelmet,
fenntartva a közönség érdeklõdését a be-
szélõ iránt. 

A nézõk jó része még hallgatta volna
tovább a mûsort, de elrepült a másfél óra
észrevétlenül, mint ahogyan észrevétle-
nül, de folyamatosan halványodnak em-
lékezetünkben õk, a tegnap megidézett,
régvolt, nagy mûvészek. Omar Khajjam
sorai illenek ide: „ma még miénk a hír, s
holnapra kiejt rostáján az Emlékezet!”
Hogy ez minél késõbb történjen meg, ah-
hoz hatalmas segítség volt a tegnapi kivá-
ló elõadás. Köszönet érte Tarr Marinak és
Dunai Tamásnak! ■
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