
négyszemközt

Gobbi Hilda

a rendezői erőszakról és az igazi társulásokról; a színészi alkotóművészetről és
a „renitens" színészről; a színházi etikáról és a kulturális sznobságról

Gobbi Hilda közügy. Jelképévé vált annak,
aminek a kezdet kezdetétől szentelte magát, ami
művészetét és lelkesedését hevítette. Vajon ki
felejti el hösies küzdelmeit a negyvenes évek
elején vagy az újrakezdésnek azt a mámorát, azt a
teremtő erőt, amellyel a felszabadulás után
belevetette magát színházaink fizikai és szellemi
építkezésébe, feltámasztásába és átformálásába?

Küzüggyé vált később is, mert népszerűségének
és segítőkészségének a hatósugara az ország
legtávolibb zugáig is elér. A színpad, a film meg a
sokat csepült és magasztalt rádió-szereplése.

S most? Mi történt vele? Mi kavarog körülötte?
Valahol azt nyilatkozta, hogy el akar menni a
József Attila Színházból, másfajta szerepkörre
vágyódik. Ami a szerepkört illeti, is-merjük öt,
tudjuk: a kérdés nem ennyire szimpla.

- Nem vagyok már fiatal, színésznek sem, em-
bernek sem. Jó néhány harcot megéltem már. De
érzek magamban annyi erőt, hogy még újra be
tudjam vetni magamat szívvel-lélekkel a munkába
és a küzdelembe. Hátralevő időmmel és erőmmel
szeretnék valami értelmeset csinálni. Egy
bizonyos: nem akarok továbbra is színházi
tisztviselő lenni. Szerepeket akarok, partnereket,
rendezőt, akivel egyet akarunk, szépet akarunk.
Színházat akarok játszani. Mert ez az életem.

- Véletlen-e vagy szándékos a sorrend, hogy

előbb a partnereket említi és utána a rendezőt?

Bosszúsan legyint:
- Nem az a kérdés, hogy a színházban a színész

fontosabb-e vagy a rendező. Inkább az, hogy a
színész, a színészek, a rendező, a rendezők, a
díszletmunkás, a pénztáros, a dramaturg, a
titkárnő, az öltöztetőnő tudnak-e, hajlandók-e
ugyanazért élni, ugyanazért dolgozni? A rendező
feltétlenül szükséges: ha munkatárs, ha kontroll,
de semmiképpen sem azért, hogy diktatúrával,
despotizmussal kényszerítse akaraterejét a vele
együtt alkotó művészekre. A fegyelem nem
tévesztendő össze a diktatúrával. Gellért Endre
fegyelmet teremtett, de közben alkotótársként
bánt az együttessel. Némely rendező azt hiszi, az
a helyes, ha a szereplöket addig üti-veri, míg-nem
végül is ott áll előtte egy lesütött szemű, néma
hadsereg. Aztán bevilágíttatja a színpadot, és kész
az előadás. Lehetséges, hogy a rendező
koncepciója megvalósult, de vajon hogyan
tolmácsolják a darab mondanivalóját a színészek,
ha minden érzelmük megsemmisült?

Nyilvánvaló, hogy a rendezö nem sokra megy a
színészek nélkül.. .

- Emlékszem a Nemzeti Színház egyik régi
előadására. A darab három felvonásának konk-
lúziójaképpen a konok parasztgazda belép a
téeszbe. Bemártja pennáját a tintába, és azt
mondja: „Hát anyjukom, beléptünk!" 'Az uj-
jongónak szánt mondat, a színész másfajta hang-



súlya miatt, a föpróbán kétértelművé vált, sőt a
fonákjára fordult. Kiderült, hogy egy érzés, a
szavak zenei aláfestése tökéletesen megváltoz-
tathatja a darab lényegét. S ha a rendezö azt hiszi,
hogy teljesen mellözheti a színész indulatait,
akkor akár teknősbékákkal is létrehozhat egy
szép elöadást. A színész mindig megérzi, hogy ki
az, akire rábízhatja magát, kit fogad el, akár
„diktátornak" is. De jaj az elöadásnak, a
rendezönek, ha a szereplök elvesztik a bizalmu-
kat. Az igazi rendezö nemcsak a színház szerel-
mese, hanem a vele dolgozó művészeké is. Egyik
igen kitűnö rendezönk a rádióban váltig és
makacsul hangoztatta, hogy sikerét csakis a
darabban játszó színészeknek köszönheti.

A próbák jó légkörére terelödik a szó. Kinek a
feladata, hogy ezt megteremtse?

- Mindenképpen a rendezőé, de csakis úgy,
hogy közben beleolvadjon a többiek munkájába.
S ez sohasem parancsszóval, zupás örmesteri
sípszóval jön létre. Sem szidással egy próba
közben elszívott cigaretta miatt. Vajon helyes-e,
ha egy vajúdó asszonyt szülés közben eröszakos
módszerekkel dirigálnak? Könnyíteni kell a szü-
lést, nem pedig megnehezíteni. Ez nemcsak az
orvostudomány feladata, hanem azé is, aki a mi
szépséggel-gyötrelemmel teljes játékunkat ren-
dezi. Várkonyi Zoltán például olykor-olykor
megkínozta egyik-másik színészét, de a kínzás
értelme az volt, hogy addig szítsa fel a művész-
ben rejlö indulatokat, amíg boldogan fel nem
oldódtak az eredmény láttán. S hányszor felej-
tette szeretö szemét Nádasdy Kálmán egy-egy
néma szereplőn. Már-már megbántotta az ott
ágáló föszereplöt, aki késöbb vette csak észre,
hogy a néma szereplő milyen fontos része a ren-
dezö alkotó művészetének.

Emlékszem régi beszélgetéseinkre, amikor
Gobbi Hilda szívesen hivatkozott Pudovkinra:
„Kétféle színész van: karakterszínész és rossz
színész."

- Ezt most Hevesi Sándor mondásával toldom
meg: „Bodnár Jenő nélkül nincs Shakespeare-
elöadás." A kis színész lelkesedése ugyan-is,
fontossága és megbecsülése tudatában, csodát
művelhet. Akár egy-egy orosz előadás epizód-
gárdája. Ma is él bennem, ahogy Sugár Károly
egyszer átment a színen jobbról balra. Meg sem
szólalt, mégis ö volt az előadás eseménye.
 Elkanyarodtunk attól, ahonnan elindultunk.

Szeretném, ha végre megmondaná, mi bosszantja föl
leginkább.

 Kezdjük egy kis etimologizálással. Társulat-
társulás-társaság-társadalom. Mi már nevünk-ben
viseljük az egy ügyre társulás igényét. Még-

is, miért jár be a kiskapun ki-ki magában, miért
próbál, miért játszik és él ki-ki magának? Miért
nem ugyanazért az ügyért, ugyanazért az esz-
méért, ugyanazért a darabért, feladatért lelkese-
dünk? Miért játsszuk szét a drámákat, ahányan
vagyunk, annyifelé? Miért játsszuk szét leg-
szentebb játékszerünket, a színházat? Ez nem az a
színházi világ, ahová mi az Akadémia elvégzése
után kerültünk, ahol annyit vitatkoztunk, ahol
annyit lázadoztunk, és annyit harcoltunk. Mi is el
akartuk temetni az öregek nemzedékét, de nem
azért, hogy mi legyünk a jól fizetett vezető
színészek, hanem azért, mert világnézetünk,
játékstílusunk, elképzelésünk nem egyezett az
övékkel. Nemcsak pénzt akartunk és nemcsak
sikert, hanem új művészetet, új társadalmat. Én
már rá sem ismerek arra a színházi életre, amely
nálunk 1945 után pezsgett, zajlott, harcolt, sokszor
igazságtalanságokra is ragadtatta magát, de mégis
szenvedélyes és testvéri társulás volt. Tudtunk
még örülni egymás sikerének. Nem szurkoltunk a
másik bukásáért. Tudtuk, hogy közös ügyröl van
szó, akkor is, ha az Operett-színházban csinálják,
akkor is, ha a Nemzeti-ben, a Madáchban vagy
Angyalföldön.
 Miben látja ezeknek a bajoknak a gyökerét?
- A gyökér szerteágazó. Beszélhetünk például a

státusz rendszerröl, amely valóban biztonsággal
ajándékozza meg a színészt. De vajon nem veszett-
e el benne a művészi szabadság csodálatos
gyönyöre? Félek, hogy ezt a humánus biztonságot
némelyek nagyon is inhumánus pa-
rancsuralommal fizettetik meg. Sok szó hangzott
el az úgynevezett színész-ekzecíroztatásról.
Ilyenekröl: „Ön jelenjen meg..." vagy „Ön köteles
ezt meg azt. . ." Nekem az a magánvéleményem,
hogy nem zsoldos katonának szegődtem a
színházhoz, hanem lehetetlen érzéseket, lehetetlen
időpontban magamból kifacsaró eröművésznek.
Úgy érzem, szégyen volna a játék - nagy J-vel - ,
ha furfangos ruhákat öltve, szőröket ragasztva
arcunkra, magunknak ismeretlen érzéseket keltve
nem hinnénk abban, amit csinálunk, és nem
lényegülnénk át az alkotás lázában akár délelőtt a
villamoson vagy a KÖZÉRT-ben is azzá a
figurává, akibe este a színpadon életet kell
lehelnünk.
 Mi az ára ennek az átlényegülésnek? Mi

gyötri a színészt „az alkotás lázában", ahogy most
mondta?

- Emlékszem Somlay Artúrra, aki az Athéni
Timon őrjöngő vacsorája próbájának a szüneté-
ben a gyanútlan büfésnőt ugyanolyan hévvel di-
rigálta, mint az athéni csürhe népségét. A szín-
művészet nem afféle villanykapcsoló, amelyet



föl-le kattintunk, aszerint, hogy világosságot
vagy sötétséget akarunk a szobában. Nem va-
gyunk különleges emberek, de mások vagyunk. S
ha egyik-másik rendezö vagy művészeti vezetö ezt
nem érti meg, még mindig marad mellettünk egy
nem megvetendő társunk: a közönség. Igaz, mi
nem szeretünk jógyerekek lenni. Nyersanyagunk
az érzés, az érzelem. Nem értjük azt az el-
lenszenvet, amellyel némelyek állandóan dor-
gálnak minket, s folytonosan bizonyítják, hogy
rosszak vagyunk, zabolátlanok, anarchisták s
rendünk kapitalistái. Ez az egyik oldal. A másik: a
szeretet. Lebegünk, hányódunk a népszerűség, a
szeretet és az ezt semmibe vevő, megalázó és
diktatorikus kiszolgáltatottság között.

- Ez a keserű kifakadás szépen hangzik, de azt
hiszem, éppen csak pedzi azt, amiről voltaképpen
szólni akar.

- Igaz. Az imént csak Somlayt említettem, de
sebtiben, kapásból máris eszembe jut néhány más
név, más példa is. Jászai Mari, Csortos, Timár
József, Mezei Mária, Latinovits Zoltán, Darvas
Iván. . . Mik ök? Renitensek? Izgágák?
Zaklatottak? Én védelmükre kelek, mert tudom,
hogy ök a továbbélök szektájából valók. Ők azok,
akik tovább hurcolják magukban azt a terhet,
amelyet este héttől tízig a vállukra vettek. Nem
tudnak szabadulni ettől napközben sem. Valaki
egyszer azt mondta : ha Latinovits képzőművész-
nek születik, világzseni volna, de kollektív
művészetre alkalmatlan. Ezzel nem értek egyet,
noha lehetséges, hogy néhányan valóban alkal-
matlanok vagyunk erre vagy arra. De vajon nem
értik-e némelyek félre a kollektív művészetet?
Nem lenne-e inkább az a helyes, ha a színészt -
aki más művészetben esetleg világzseni volna-,
akár a maga akarata ellenére is arra serkentsük,
segítsük, hogy a saját szakmájában teljesüljön ki
a tehetsége? Ne vegyék el tölünk, színészektől a
gyerekkor lázadását! Mi játszunk és játszani
akarunk. S ha játékunk tiszta és a közös munka
gyümölcse, akkor nem kerül sor rend-bontásra. A
fegyelmezetlenséget mindig a kedvetlenség szüli.
Lelkesen és jól dolgozó ember sosem etikátlan és
sosem rendbontó.

 Ha már ez etikára terelődött a s zó . . . Ho-
gyan fogalmazza meg a színházi etika lényegét?

 Színházi etika azoknak a magatartás-for-
máknak az összessége, amelyek azt példázzák,
miképpen kell viselkednünk a színházban. Vo-
natkozik ez mindenekelőtt a színpadi próbákra,
az előadásokra, az alkotásra. S például arra, hogy a
művész felfokozott idegállapotára meddig kell
tekintettel lennünk a cél érdekében. Nekem az a
véleményem, hogy a színházban ne legyen

mimózalelkű alanyi költö sem a portás, sem a
színész, de a rendező sem. Tegyük dolgunkat
legjobb tudásunk szerint. A mi hivatásunkban
minden a nyilvánosságra tartozik: fájdalmunk,
örömünk, szerelmünk. De csakis szublimált,
átlényegült, művészi formájában. Egyébként
semmiképpen sem.
 S az a színházi közérzet, amelyről már több

ízben beszélgettünk?
 Az is a színházi etika körébe tartozik, hogy

a színházban találjuk meg a boldogságunkat, a
kielégülésünket. Mert ellenkezö esetben követ-
kezik a hajsza a pénz után. A tévé, a szinkron, a
rádió, a „neked hány napod van"?

- Ezt önmagára is vonatkoztatja?
- Én is elmentem pénzt keresni. Nem falvédö

bölcsességeket akarok mondani: de a pénz nem
boldogít. Boldogabb lettem volna - és boldogabb
lennék -, ha nem másvalami helyett, nem, afféle
pótcselekvésként - kevesebb pénzért inkább
színházat játszanék. De úgy, csakis úgy, ahogy én
elképzelem.

 Beszélgetésünk folyamán minden szavából
érződik, hogyan képzeli el. Mivel azonban szereti a
pontos meghatározásokat, halljuk, mit mond erről!

 Nem úgy, ahogy Iegutóbb Sztanyiszlavszkijt
idézgették. A színház számomra nem a portásnál
kezdődik, és nem is a portás hatásának kell
kiterjednie az igazgatóig. Épp ellenkezőleg: az
igazi színház fent, a művészeti vezetésnél kez-
dődik, onnan kell áradnia a lelkesedésnek és a
szeretetnek szerteszét, akkora erővel, hogy még a
portásfülkén túl, az utcára is kihasson.

- A színházi vezetést az előbb említett kontrollal
azonosítja?

 A színházi vezetés semmiképp se rekedjen
meg a színházi egykéz-rendszernél. Nem egyet-
lenegy kontroll kell, hanem több, mert senki sem
csalhatatlan, és senki sem hiszi el önmagáról, hogy
tehetségtelen.

- A színészeket érdekes módon és nem véletlenül
többnyire alkotó művészeknek nevezi, holott vol-
taképpen interpretáló művészek .. .

 Az alkotó művészet lényege nem a mara-
dandóság, hanem az, hogy meglevö anyagból
önálló alkotást teremt. Mi a megírt szövegböl
hangsúllyal, hanggal csináljuk ugyanezt. A tes-
tünk, az arcunk a szobrászat, hangunk a muzsika.
A színészet számomra összetett művészet, vagyis
több művészeti ágból alkotott önálló művészet.
Nekünk már az alapanyagunk is művészet.
Mondanom se kell, hogy ez egy színész
szubjektív definíciója .. .

- S ha már alkotó művészetnek nevezzük,



melyik műfaja vonzza leginkább? Hiszen oly sok és
sokféle figura mögé bújt már életében. Melyik stílust
szereti leginkább?

- Az Akadémiáról annak idején a Nemzeti
Színházba kerültem. Az akkor még csupa nagy-
szerű tradíció, fegyelem és jó értelmű arisztok-
ratizmus volt. Onnan, a kemény munkából a
klasszikus stílusból a rangos, irodalmi repertoár-
ból csöppentem hirtelen a József Attila Színház
lazább irodalmi anyagába, könnyedébb próba-
munka közé, vegyesfelvágott-stílusba. Jó szere-
pek, rossz szerepek, közepes szerepek. Egyszer
elhívtam egyik kritikusbarátomat, jöjjön ki, néz-
zen meg. Azt mondta: messze van a József Attila
Színház. „Beülsz egy taxiba - mondtam -, és két
perc múlva ott vagy. Ez messze ?" „Nem - felelte
-, tölem van messze." Sokan nem értették meg,
hogy ez nem volt számomra büntető-láger!
Örömmel és kedvvel játszottam, mert az a
meggyöződésem, hogy mindenütt lehet jó szín-
házat csinálni. Hogy mi az, amit szeretek, arról
szó volt, de arról nem, hogy mi az, amitől bor-
zadok. Tiltakozom a nagy tömegek nevében a
kulturális sznobság ellen. Mi ezen, csakis ezen a
világon élünk, és ha mi, színészek mások va-
gyunk is, mint a többiek, és többet tudunk is,
ebböl nem következik az, hogy az egyszeregy
helyett az integrálszámításra akarjuk tanítani a
közönséget. Az emberiség fele írni-olvasni sem
tud: ne ejtsük át az analfabétákat! Hiszek abban,
hogy nemcsak a bűnök, szennyek és fonákságok
sokaságától lesz bölcsebb az emberiség, éppen
ezért az a feladatunk, hogy a majdnem elfelejtett
szépség és humánum archeológusai legyünk.

A szavak között sok minden kiderül, de a
döntésig, a konklúzióig nem jutottunk el. S úgy
látszik, lapzártánkig erre nem is kerül sor.

GÁCH MARIANNE

R O C H E L L E O W E N S N E K ,

a „Futz" című sikeres darab szerzőjének új
darabját mutatta be New Yorkban a Tambel-
lini's Gate Theatre. (A „Futz" egy olyan fiúról
szóló abszurd dráma volt, aki egy disznóba
szerelmes.) Ez volt az elsó' eset, hogy 14 éven
aluliakat egyáltalán nem engedtek be az
előadásra, 14 és 16 év közötti fiatalokat pedik
csak felnőtt kísérővel.

műhely

G Á B O R M I K L Ó S

Rossz társaságban

Jegyzetek a III. Richárd próbái alatt II.

rész*
Akár tud róla, akár nem, a színész, amíg szí-

nész, nem vonhatja ki életét a színészet hatása
alól. Legtöbbünk óvakodik is az odaadástól.
Mások szerepeik árnyékává lesznek, alkoholisták,
pozörök, kispolgárok, egyik szereptöl a másikig
el kell tölteni az idöt, és ez nem könnyű.
Néhányan idö elött elhagyják ezt a félkész életet,
szerep helyett elmennek kertészkedni. Békét
akarnak, és én megértem öket.

Mindig együttéreztem a megszállottakkal,
néha irigykedtem is rájuk, bosszankodtam, ha
„okos színésznek" tartottak. Hisz minden sze-
repben kalandokat élek át, elmélkedés rajtam soha
nem segített, az én elmélkedésem, józan eszem: a
szerep, melynek távolságából tisztábban láthatom
önmagam. Válogatás nélkül oda-

* A műhelytanulmány első részét előző
számunkban közöltük.




