
Volt egy fiiraszínészünk, aki több 
volt, mint népszerű filmszínész. 
Ahogy múlnak az évek és évtize-
dek, úgy fakulnak régi filmjeink, s 
úgy ragyog elő mégis fakuló képso-
raik közül Kafoos Gyula mélyen em-
beri, nagyszerűen humanista színé-
szi alakja. Mindig szerették, ponto-
sabban: kedvelték. Nélküle gazdasá-
gilag sem létezett volna magyar 
filmgyártás. Kabos volt az üzleti si-
ker, Kabos nevére vették meg a fil-
met a mozik, Kabos nevére kölcsön-
zött tőkét a gazdag ügyvéd _vagy 
tőzsdés, Kabos nevére adott előleget 
az amerikai forgalmazó. Kabos pénz 
volt, Kabos a magyar film volt. Ez 
tárgyi tény. De nem erről akarunk 
szólni. Arról, hogy ennél sokkal 
több volt: a harmincas évek világvi-
szonylatban jelentős, nagy filmko-
mikusa. Azt a figurát teremtette 
meg, akit — talán egy kicsit a nyo-
mán is — Heinz Rühmann visz nap-
jainkban újra meg újra sikerrel a 
vászonra; a hatalmasok által meg-
alázott kisembert. 

Művészi fejlődése, magakreálta 
alakjaiban való fokozottabb, elem-
zőbb elmélyülése fennmaradt film-
jeiben jól követhető. Ami 1932-ben 
még vicc, az 1937-ben komor való-
ság, néhol már-már döbbenet. Fi-
gyelhette magát, s bár a kritika 
soha, egyetlenegyszer sem adott ró-
la igazán elmélyült elemzést — lí-
rai lelkendezéseket kivéve —, s bár 
a néző a jegy megvásárlásán túl 
sohasem szavazott rá, akkor sem, 
amikor el kellett hagynia hazáját, 
mert Horthy-Magyarországról elül-

dözték, ő mégis konok kitartással és 
művészi becsvággyal fejlesztette 
életművét. 

Figyeljük meg: a »Hyppolit«-ban 
még csak egy mulatságos, jól kari-
kírozott újgazdag. Mindent elhiszünk 
neki, amit tesz s amit mond, ahogy 
viselkedik, de gazdagságának, va-
gyonának nincs meg a lévegője, vol-
taképpen nem tudjuk, mitől lett ez 
a félszeg embeiike olyan gazdag ép-
pen 1931 körül. Érti a dolgát, üzle-
teit, de nem jobban, mint egy cég-
vezető. 

Aztán az 1933—1934—1935 körüli 
szerepeiben tréfás, kedves fickó, jó-
kat mond, minden balul sikerül ne-
ki, de már nem gazdag ember: ezt 
neki sorozatosan nehezen hinnénk 
el. Ennék a kedvesen szórakoztató 
korszakának tipikus gyümölcse pél-
dául a "-Nászút féláron-", ahol már 
tényleg cégvezető — kedvenc szere-
pe —, de még egyszerűen csak hü-
lyécske, vagy például — hogy egy 
egészen más foglalkozásban is lás-
suk — a "-Lila akác«: ebben leány-
kereskedő, orfeumi kerítő és nőimi-
tátor. Ahol nem buggyanhat ki 'be-
lőle az emberi részvét, az együttér-
zés, ott kedvetlen; a "-Budai cukrász-
dád-bán ezért jobb, bár még mindig 
a felszínen lebeg: itt ugyanis ada-
kozhat, jóságoskodhat mint háziúr-
helyettes és régiségkereskedő," ha 
néha csal is. 

A cégvezető-skatulyában lassan-
lassan alakul a maszk: kicsit fél-
szeg tartása, fintorai, lapos pillan-
tásai és svejkien hülye, mert a lát-
szat-hülyeség mellett valami mé-
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hető módon érezni Magyarország 
idejétmúlta, de anakronizmusában is 
veszélyes feudalizmusának kritiká-
ját. Az általa megformált jellemek 
végzetesen és végletesen ki vannak 
szolgáltatva valamilyen dzsentri ura-
ságnak: a "Három sárkány "-ban 
látszólag ő az úr, három falusi vén-
kisasszony ügyvédje, mégis folyton 
ott kell sündörögnie a kisasszonyok, 
a három sárkány, meg kedvenc uno-
kaöccsük körül. A "Viki"-ben falusi 
körorvos, akinek párbaj körül kell 
segédkeznie. Kabos nem elégszik 
meg a forgatókönyvbe írott olcsó 
viccekkel: mélyen átéü a figurát, s 
karakteresen formálja meg az egész 
feudális társaságot megvető, de er-
ről a megvetéséről saját jól felfo-
gott érdekében sosem nyilatkozó 
doktort, aki csak akkor számít az 
úri társaság tagjának, ha akarnak 
valamit tőle. 

Kiváló a "Lovagias ügy" cégveze-
tője. Talán ez az árnyalt, mély ala-
kítás is hozzájárult, hogy a turulista 
egyetemisták nemzeti felháborodá-
sukban a film eüen tüntettek. Ahogy 
hazaéikezve a kályha mellé áü, hogy 
a családi tűzhely melegét mintegy 
konkrétan is érezze, a maga portá-
járól utólag mondjon véleményt hi-
vatali sérelmeiért fölötteseiről; 
ahogy az őt megsértő úrifiú bocsá-
natkérésekor riadtan arcához kap, 
mert újabb pofont vár még most is; 
ahogy teljesen reménytelenül meg-
próbál leányának és erélyes felesé-
gének parancsolgatni; ahogy meg-
próbál párbajozni s fölkeres egy 
vívómestert; ahogy a monoklit pró-
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lyebb emberi agyafúrtságról is ta-
núslkodó pillantása. Ez a s vej ki arc 
jó, de — amint azt a jelzőből is 
láthatjuk — kicsit még epigon. Nem 
tűr meg magán más szerepet, ledob-
ja: a "•Lila akác* cinikus, élveteg 
leányikereskedőjéből alig valami ma-
rad meg, helyette a vicces nőimi-
tátor magánszáma bukkan elénk a 
matrica alól, harsány és olcsó szí-
nekben. 

Aztán itt vagyunk 1937—38 körül, 
kiérleiődésének végső s legjobb kor-
szákéban. Riadt ügyvédeket, cégve-
zetőket, falusi körorvosokat alakít. 
Miért olyan riadt? A forgatókönyv, 
a szerep semmit sem árul el erről. 
Nincs is megírva, elég egy-két vicc 
és beírni: Kabos-szerep. Ez a kis-
polgár — aki egyébként, jól figyel-
jük meg, sohasem szegény, nem 
Charlie, van mit a tejbe aprítania, 
egyszóval szerényen független em-
ber — végtelenül tanácstalan és 
ijedt, pedig exisztenciája miatt nem 
kellene annak lennie. Ezt a riadt-
ságot csak részben indokolja a mé-
lyebb társadalomrajz igénye, már 
amennyire a rendezőtől függetlenül 
magának Kabosnak telük ilyen 
rajzra s néha igenis tellik, vagyis 
csak részben indokolja a bármily 
gazdag vagy jómódú tisztviselő-pol-
gárember megalázó függése a vár-
megyeien feudáüs hivatal dzsentri 
uraitól; a másik ok a harmincas 
évek növekvő létbizonytalansága, 
fajgyűlölete, sötét háborús felhői: a 
fasizmus fenyegetése. 

Nézzük mind a két körülményt. 
Kabos alakításaiban félre nem ért-
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-Ez a villa eladó« című tl lm stábja. Balról a harmadik Kabos Gyula, középen Eiben 
István, mellete Csikós Rózsi és Verebes Ernő 

bálja szeméhez Illeszteni, ahogy még 
ezt az évtizedek óta lejáratott moz-
dulatot is, mely már feltételes ref-
lexeket kiváltó sztereotip olcsó szí-
nészi fogássá vedlett, új tartalom-
mal tölti meg; ahogy meghatódik, 
amiikor bocsánatot kémek tőle a hi-
vatal nevében, pedig tudja jól, hogy 
nem őt, nem az embert, hanem csak 
a nélkülözhetetlen hivatalndkot lát-
ják benne; mindez nem csupán gon-
dosan 'kimunkált jellemrajz: ez egy 
kornak, a se nem nemesi, se nem 
dzsentri polgár számára elvi létbi-
zonytalanságot teremtő Horthy-tár-
sadalom tudatos kritikája. 

Nem véletlen, hogy Kabos Gyulá-
nak ez a színészi elmélyülése akkor 
következett be, amikor a fasizmus 
hozzánk is elért. Nem, nem arra 
gondolok, hogy Kabos, mint a készü-
lő zsidótörvény áldozata személyé-
ben félt ettől: arra gondolok, hogy 
egy egyetemes emberi félelmet és 
iszonyatot vitt filmre, ez indokolja 
kedélyes viccelődései között is 'ijedt 

gesztusait, sivár társtalanságát. Mert 
ez az ember, ez a filmen megformált 
cégvezető-dototor-ügyvéd Kabos ré-
mületesen társtalan. Ügy szeretne 
szeretni s úgy szeretné, ha őt sze-
retnék; ehelyett kiröhögik — nem-
csak a néző, hanem filmbeli ember-
társai is! —, és faképnél hagyják; 
legtöbbszar nőtlen, de még ha nős 
is — Lovagias ügy —, akkor is ép-
pen a legnagyobb bajában nem szá-
míthat senkiire, feleségére sem. Ré-
mülten vár valami végzetes nagy 
bajt; s félelmét a történelem, saj-
nos, igazolta. 

Egy mozijegy erejéig jó volt. De 
már bajában az akkori magyar tár-
sadalom közmegbecsülésében nem 
részesült. Menekült itthonról; Ame-
rikában turnézott, ócska haknikban 
vett részt; Hollywood kapui nem 
nyíltak meg előtte. 

1941 októberében összeesett a szín-
padon s pár nap múlva meghalt. 

1963-ban hetvenöt éves lenne. 
NEMESKÜRTY ISTVÁN 

Kabos Gyula temetése New Yorkban, 1941-ben 


