
arcok és maszkok

líd iróniával gúnyolja ki, de sajnos ennél
többre nem vállalkozik. Az ilyen maga-
tartás mögött húzódó tragédiákból már
csak megsejthetünk valamit, olyasmit,
hogy környezetünk, körülményeink mel-
lett elsősorban saját magunk vagyunk
felelősek a tévutakért, a szürke, tartal-
matlan, üres életért. Az elején groteszk,
ironikus, társadalomkritikát ígérő
musicalből a végén csupán szelíd, megbo-
csátó, langyos operett lett. Ehhez a telje-
sen jellegtelen, dallamtalan, agresszív
zene, Romhányi József közhelyektől
hemzsegő dalszövegei, és Hortobágyi
Margit helyenként a jóízlés határát át-lépő,
a közönséget mindenáron szórakoztatni
akaró, látványosságra törekvő rendezése is
hozzájárult.

A színház művészi munkája szempont-
jából talán elsődlegesen fontos és tanul-
ságos, hogy nincs egységes színészi játék-
stílus, ennek megfelelően az előadásnak
sem egységes a stílusa. A színészek közül
messze kiemelkedett Bende Ildikó, aki
musicalt játszott, a többség azonban
operettet, egy részük pedig harsány bohó-
zatot. Egyben azonban egységesek:
mindenáron nevettetni akarják a közön-
séget, és ez az erőlködés színészi és ren-
dezői túlzásokhoz, felesleges jópofásko-
dáshoz, ízléstelen világítási effektusokhoz
vezet.

Mindent összegezve, az elmúlt szezonban
látott előadások színvonala a korábbi
évekhez viszonyítva sokat emelkedett. A
színészi játékban és a rendezői munkában
határozott előrelépés tapasztalható. A
fejlődés ellenére a társulatnak ahhoz, hogy
zökkenőmentesen költözhessen át az új
színházba, további tehetséges, fiatal és
középkorú színészekre, rendezőkre,
tervezőkre, dramaturgra, műszaki
személyzetre van szüksége. Hasznos
lenne, ha néhány jelentős fővárosi és
vidéki rendező, a hiányzó szerep-kör
pótlására színész - esetleg vendég-ként -
Győrött dolgozna. Bevált, nagy-szerű
kezdeményezésnek bizonyult az
Operaházzal kötött megállapodás.

Az új győri színház kitűnő technikai
adottságokkal rendelkezik majd, de ezek
önmagukban még nem biztosítják a
színvonalat. A színház, a város, a megye
vezetőinek a következő évben az eddigi-
nél gyorsabbá, intenzívebbé kell tenni a
felkészülést, az ország legkorszerűbb
színházának zavartalan megnyitása érde-
kében.

HEGEDÜS GÉZA

Básti Lajos példaadása

Nem lexikoncikket és nem színháztörté-
neti fejezetet akarok írni róla. Á nélkü-
lözhetetlen adatok eddig is olvashatók
voltak, és mostantól kezdve nyilván még
bőségesebben olvashatók lesznek minden
hazai színészeti lexikonban; művészi
életútja, alakítóerejének jellege, művészi
nagyságának mifélesége pedig minden
bizonnyal megtalálja a szakszerű elemzőt,
aki megírja azt a magyar színháztörténeti
fejezetet, amelynek vagy kizárólagos
tárgya vagy fő alakja Básti Lajos lesz. Én
mindehhez eleve a baráti szemtanú
évtizedek alatt kibontakozott képzetét, a
személyes emlékek alakította összképet
szeretném hozzátenni, s egyben-másban
előlegezni is azok számára, akik idők

múltán, talán már személyes emlékek
nélkül, a tudomány egzaktságával vagy a
művészet látomásával fogják felidézni
színháztörténelmünkben immáron hal-
hatatlanná személytelenedett alakját, aki
oda sorakozott a mi századunk emléke-
zetükkel is szüntelenül ható, példaadó
színjátszó klasszikusaink - Jászai Mari,
Beregi Oszkár, Ódry Árpád, Hegedüs
Gyula, Pethes Imre, Somlay Artúr, Bajor
Gizi, Rátkai Márton, Timár József, Uray
Tivadar - sorába, akik méltó ranggal jöt-
tek, voltak és mentek az előző évszázad
európai magyar színjátszást teremtő leg-
nagyobbjainak - Megyerinek, Kántor-
nénak, Dérynének, Egressynek, a két
Lendvaynak, Vízvárinak, Prielle Korné-
liának - megürült, de nem nyomtalan
helyére. Őket, ama legrégebbieket is újra
meg újra kell idéznünk; egyedi egyénisé-
güket és közvetlenül vagy áttételesen ható
példaadásukat mindújra megfogalmazni
tudományos és művészi szükség-szerűség.
És hogy a magam példájára hivatkozzam:
amikor egy ízben az idősebb Lendvay
Mártonról, más alkalom-
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mal Dérynéről igyekeztem történelmileg
viszonylag hiteles, de értékelésben mához
szóló arcképet rajzolni, akkor nem is te-
hettem mást, mint hogy elővettem azok-
nak a hajdani íróknak, költőknek, színi-
bírálóknak az írásait, akik személyesen
ismerték őket, esetleg jóbarátai is voltak,
más-más szerepekben látták őket a szín-
padon, de beszélgetve is ültek velük asztal
mellett, így alakítva ki azt az alanyi képet,
amelyet az utókor tárgyi forrás-ként
használhat felidézésükhöz. Ilyen alanyi -
mondhatom latinul is: szubjektív - képet
próbálok most rajzolni Básti Lajosról,
azok számára is, akik ugyanígy, vagy még
jobban ismerték, mint én, hadd
hasonlítsák össze a bennem tükröződő
emléket a magukéval, s egészítsék ki,
vagy akár vitázzanak velem a jellemzés
tárgyias - objektív - helytállóságáról,
mivel ezzel is bővül, árnyaltabbá válik az
összkép; de azok számára is, akiknek a
Básti név már csupán történelmi emlék
lesz, és szükségük van a kortársi tanú-
vallomásokra, hogy a színművészet tör-
ténészeinek igényével építhessék bele
alakját és ható erejű példaadását
színháztörténetünk egészébe. Minden
szubjektív baráti elfogultságom ellenére
azért tartom alkalmasnak magamat
hozzátenni valamit a kortársi
forrásművekhez, mert művészi indulásától
úgyszólván halála hetéig közvetlen tanúja
voltam művész-egyénisége
kibontakozásának, felnövekedésének,
kiteljesedésének, de ami en-

nél is fontosabb: szakadatlan munkatársak
is voltunk egy bőséges emberöltőn
keresztül: teméntelen szöveget, amit ír-
tam, ő keltett életre; nem egy szöveget,
amelyre szüksége volt, én fogalmaztam
meg a számára - főleg az összefonódott
író- és színjátszóművészet egyik, mind-
kettőnk számára fontos területén: a rá-
dióban, ahol jó harminc esztendőnk tör-
ténete úgyszólván elválaszthatatlan egy-
mástól, s aligha van nélkülözhetetlenebb
tanú, mint író számára a színész és színész
számára az író, minthogy közösen for-
málták ki a nagyközönség számára végre
elhangzó emberi szót. De túl ezen: évekig
voltunk tanárkollégák ugyanazon a
művészeti főiskolán, és - sajátos vélet-
lenként - magánéletének, érzelmi köré-
nek és légkörének fő alakjait tanítottam,
vagy éppen most is tanítom, vagyis egy
egész kevéskével (amennyit a tanítvá-
nyaival valamennyire jó áramkört te-
remteni képes pedagógus hozzájárulhat a
tudat és az ismeretekhez való viszony jó
fejlődéséhez) jelen voltam családi éle-
tének otthoni műveltségvilágában is,
hiszen magán- és művészéletének létét
kiegészítő partnere, felesége, Zolnay
Zsuzsa is a tanítványom volt valaha, és a
szülők hivatását folytatni induló leány,
Básti Júlia (akire bizonnyal úgy vár a
magyar színpad, mint hajdan Vízvári és
Vízváriné nyomán a Vízvári leszármazot-
takra) most is a tanítványom. És azzal az
igénnyel ülhetek szembe vele a kol-

lokviumok negyedóráiban, hogy szüleik
szellemi színvonalát és igényességét
kérhetem és kérem számon tőle. Nekik
nem kell elmondanom, milyen volt Básti
Lajos, mert jobban tudják nálam. De
részben mégis nekik is szól, mert tudják,
hogy már akkortól fogva figyelhettem az
írói-színészi kapcsolat közelségből alaku-
lását, amikor ők még meg sem születtek.

Ismétlem: nem lexikális adatokat és nem
színháztörténeti fejezetet írok, ha-nem a
szemtanú baráti összképét, amely
szórványos elemekből a vártan is váratlan
halál hírére egyszeriben összefüggő,
egységes és legalábbis felvázolható port-
révá állt össze.

*

Egyszer - még életében - azt írtam egy róla
szóló jellemzésben, hogy nem tudom,
mióta ismerjük egymást. Néhány nappal
később a Rádió Pagodának nevezett büfé-
előcsarnokában leültünk egy asztal mellé,
hogy visszakövetkeztessünk, hol és mikor
is találkozhattunk először, mert ő is úgy
emlékezett, mintha mindig is tudtunk
volna egymásról, sőt már valahol a
kamaszkor felső határán színházról és
drámákról beszélgettünk volna egymással.
A közös nyomozás azután visszavezetett
Gellért Bandiig, aki nekem iskolatársam
volt, neki ifjúkori jó-barátja. Gellért Endre
ugyan két évvel alattam járt a
gimnáziumban, de az ön-képzőkörben ő
szavalta korai verseimet; Básti Lala pedig
ugyan körülbelül egy évvel volt idősebb
nálam, de családi ellenzések folytán csak
későn dönthetett a színészi pálya mellett,
és így a Színiakadémián évfolyamtársa
volt Gellértnek. Annyi bizonyos, hogy
amikor Básti Lajos még akadémista volt
(akkor nem főiskolásoknak, hanem
akadémistáknak hívták a színészjelölteket),
én még egyetemista voltam, amikor
művészifjak és bölcsészhallgatók
összeverődött jóbaráti körében (én magam
ugyan jogász voltam, de életem nagyobbik
része telt a bölcsészkaron meg a színházak
vidékén) elhatároztuk egy még szerintünk
sosem-volt színház megteremtését, ahol
elfelejtett magyar klasszikus drámákat
avantgardista szellemben újítunk fel,
illetve beleerőszakoljuk a hazai
köztudatba. A társaság ösztönző lelke
Halmos Ilonka bölcsészhallgató volt
(sokkal később Csillag Ilona néven ismert
színháztörténész és a Főiskolának sokáig
színház-történet-tanára), aki az egyetem
mellett színházi rendezést tanult Németh
Antal-nál. A körünkbe tartozott az akkor
még
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úgyszintén színészjelölt Gáti Jóska, és
hadd említsek itt két ifjan elpusztult ígé-
retet: az egyik Valér Erik, fiatal építész-
mérnök, kiről az oly biztos ítéletű Németh
Antalnak az volt a véleménye, hogy a
jövendő nagy díszlet- és jelmeztervezője
lehet ... de a háború áldozata lett. Es
Szente László, aki vegyészhallgató volt,
de színházi rendező szeretett volna lenni ...
az is lett volna, ha nem pusztítja el a
fasizmus. Gellért Endrének akkor még
eszébe se jutott, hogy rendez-zen. Gellért
és Básti volt a két adott, versenytárs
nélküli főszereplő a műsor-terv előadni
kívánt darabjaiban. Az együttes elnevezte
magát Magyar játék-színnek. Én voltam a
dramaturgja, Hal-mos Ilonka a rendezője;
és a Zeneakadémia Kistermében
mutatkoztunk be.

Úgy terveztük, hogy az első produkció
Bessenyei Filozófusa lesz, a második
Vörösmarty: Az áldozat című tragédiája.
Az elsőben a főszerep: Parménió - Gellért
Endre. A másodikban a főszerep: Szabolcs
vezér - Básti Lajos ... azaz: Beregi Lajos,
mert akkor még ezen a néven akart színész
lenni. Méghozzá nem véletlenül: akkori
szövegmondó stíluseszménye az a
klasszikus vagy inkább klasszicizáló,
hagyományos, nemzeti színházbeli zengő-
szavaló módszer volt, amely
színháztörténetünkben jászai Marival és
Beregi Oszkárral tetőződött.
Hanganyagának már eleve széles skálája,
tenortól baritonig mélyülő fér-fias
zeneisége nagyon is alkalmassá tette erre
az akkor már konzervatívnak ható,
szüntelenül patetikus stílusra. Es Vörös-
marty zeneien zengő jambusai túlságosan
is kínálták a szavaló megoldást. Jól em-
lékszem, mennyit vitáztam Lalával egy-
egy sor értelmezésén. Több mint negyven
év távlatából nyilvánvaló, hogy
egyikünknek sem volt igaza: ő úgy akart
romantikus lenni, ahogy Vörösmarty
korában igényelte a romantikát a közön-
ség, én meg afféle Moissi-szerű prózára-
tördeltséget képzeltem el a modern szín-
padon (akkoriban járt nálunk Moissi, és
meghökkentő naturalizmussal játszotta
Osvaldot lbsen Kís é r t e t ek j é b e n , majd egy
előadóesten mai rémtörténetként mondotta
el Goethe Erlkönigjét; igaz, a valóban
modern Verhaerent romantikus pátosszal
szavalta). Talán nem érdektelen, hogy én
akkor nem tartottam elég műveltnek Lalát:
az igényes színésztől filozopter-
műveltséget igényeltem. Sokkal, de sokkal
később - már tanártársak voltunk, és ő a
szakma legképzettebb, írásban is jó stílusú
művészei közé tar-

tozott - egy eszpresszóban nevetve mon-
dotta:

- Neked akkor tökéletesen igazad volt.
Nem a stílus kérdésében, hanem abban,
hogy nem voltam eléggé művelt. Amikor
már Bárdos mellett dolgoztam a
Belvárosiban, akkor jöttem rá, hogy el
kell olvasni mindazokat a drámákat és
elméleti műveket, amelyeket te prédikál-
tál nekünk, amikor te éppen jogász voltál.

Básti soha sem értette és mindig ko-
mikusnak tartotta, hogy egy írónak,
történésznek, irodalmi szakembernek ké-
szülő népnevelőfélének miért kell doctor
iurisnak lennie (ezt egyébként magam is
nehezen tudnám megmagyarázni ... de
hát Goethe, Balzac és Jókai is jogász volt
szakműveltsége szerint; én sem láttam
kárát jurátus-patvarista régmúltamnak).

De az már nem derült ki, hogyan is
alakítaná Lala Szabolcs vezért, mivel a
Bessenyei-bemutatónak olyan visszhang-
ja támadt, hogy Horthy rendőrségének
azonnal nem tetszett az egész. Fiatal em-
berek elfelejtett magyar klasszikusokat
újítanak fel, vagyis másféle nemzeti ha-
gyományokat keresnek, mint amilyet az
iskola tanít. Ennek a harmincas években
hivatali optikában "kommunista színe-
zete" volt. Ezt nem is értheti az, aki nem
élte át az éppen bontakozó itthoni fasiz-
mus időszakát. Egy akkori rendőrtiszt

egyszerűen nem tudta megkülönböztetni,
mi a különbség a hivatalos szabványtól
eltérő, a rejtelmes értelmű „avantgarde",
a haladó, a nem is mindig haladó „népi
romantikus", a freudista műszavakkal
dobálózó pszichológus vagy
álpszichológus, a dekadens francia
költőkért lelkesedő széplélek és a kom-
munista között. A legegyszerűbbnek lát-
szott az újfajta próbálkozásokat külö-
nösen, ha fiatalok csinálták - betiltani. A
Magyar játékszínt is egy rendőri vég-
zéssel egyszerűen betiltották. Bessenyei
után Vörösmartyra már nem kerülhetett
sor. De Básti évtizedekkel később is,
visszaemlékezve ezekre a hajdani évekre,
szinte ízlelve a Vörösmarty-jambusokat,
idézgette Az áldozat befejező két sorát:

Szabo l cs vezér megölte ellenét,
De számot róla csak Hadurnak ád.

Akkor már nem szavalta Beregi stí-
lusban, de nem is törte prózává a natura-
lizmus stílustévedése szerint, hanem
azzal a már kikristályosodott Básti-lej-
téssel mondotta, ahogy az egészet elját-
szotta volna, ha egyszer eljátszhatta vol-
na. És már csak Básti léte miatt is fel kel-
lett volna újítani ezt az ábrándosan vad-
romantikus Vörösmartyt. Azt hiszem,
hogy a Vörösmarty-jambusoknak az
egész magyar színháztörténetben Básti
hanganyaga és szövegkidolgozása felelt
meg a legteljesebb egyenértékűségben.

Básti Lajos és Lehoczky Zsuzsa a My fair Ladyben (Fővárosi Operettszínház, 1972 )



A művészegyéniség azonban csak va-
lamivel a Játékszín után kezdett saját
útjára térni. Kezdetben - vagyis akadé-
mista korában - még csak a pompás
hanganyag, a nagyszerű megjelenés és a
lehetőségek különböző útjai voltak. Sze-
rencséje is volt, hogy diplomája után a
Belvárosi Színházba került, és Bárdos
Artúr volt a rendezője. Bárdos nem volt
nagy rendező, de nagyon jó rendező:
színpadképei igen szemléletesek, színesen
képzőművészeti jellegűek voltak,
amelyekben hatásosan tudta a személyeket
mozgatni. Volt a stílusában nem is kevés
romantikus örökség, de eleget tanult az
olyan igazi nagyoktól, mint Hevesi és
Reinhardt, és üdvösen idegenkedett a
naturalizmustól. Nem volt olyan eredeti,
mint Horváth Árpád vagy Németh Antal,
nem volt olyan intellektuálisan modern,
mint Pünkösti Andor, de több eredeti
képalkotó ötlete volt, mint a biztos rutinra
támaszkodó és az olajo

zottan gördülő előadás megszervezésére
törekvő Jób Dánielnek a Vígben vagy
Csathó Kálmánnak a Nemzetiben. És
megkövetelte a közérthető szövegmon-
dást, a plasztikus színpadi mozdulatokat,
és kellő műveltség birtokában jó
színészpedagógus volt. Ő beszélte le fiatal
színészét a Beregi névről és a Beregi-
stílusról. Kitűnően értett a
szereposztáshoz. Egyik legkitűnőbben
sikerült rendezésében, Shaw Szent
Johannájában nemcsak Bulla Elmában
találta meg az akkor legeslegmegfelelőbb
Johannát, hanem az egész fiatal Bástiban a
tökéletes Dunois-t.

Az első előadások egyikén láttam.
Néhány nappal később egészen véletlenül
találkoztam vele a Belvárosi Kávé-
házban. Igazán véletlen volt, én sem jár-
tam, ő sem járt abba a kávéházba, de
mindkettőnknek éppen ott volt valakivel
találkozója. Persze gratuláltam neki, és
többek közt ezt mondtam - erre is jól
emlékezett évek múltán is:

- A legjobb volt, hogy el tudtad kerül-ni
Schillert, Shaw Johannáját játszottad és
nem Schiller Orleansi szűzét.

Úgy nevetett fel, mint akinek telibe
találták a saját gondolatát:

- Nyertél. Próbák közben kétszer is
elolvastam Schillert, nehogy olyan legyek.
De kétszer elolvastam Shaw elő-szavát is
a Johannához, hogy tudjam, milyen legyek.

Azt is tőle tudom, hogy a Szent Johanna

előkészítése idején kezdett azzá az örökké
és életformaszerűen olvasó emberré válni,
ami lett belőle úgy 28-30 éves korától
fogva.

Dunois szerepében kezdett el közeledni
saját stílusához. De ettől fogva tudatosan
is kereste a kimondott szó hatását. Egy
ízben - ez is még a harmincas években
volt - elolvasta egy novellámat, amely egy
napilapban jelent meg. Ami-kor a
legközelebb találkoztam vele, ezt mondta:

- Érdekes a téma, jó a figura, de nincs
jól megírva. Nem lehet hangosan elmon-
dani. Pedig az olvasó némán is a fülével
olvas.

Hazamentem, és hangosan felolvastam
magamnak a novellát, amelyet akkor igen
jónak tartottam. Lalának volt igaza:
süketen hangzott. Azóta sem tettem bele
egyik kötetembe sem. De megjegyeztem a
tanulságot, amelyet már Flaubert is tudott,
de én Bástitól tanultam meg: a leírt
szöveget fel kell olvasnunk magunknak,
csak akkor érezzük, hitelesen hangzik-e a
mondat. Pedig én azelőtt is szinte
skandálva olvastam, nemcsak verset, ha-
nem prózát is, csak éppen a magam szö-
vegeit nem ellenőriztem fülemmel is.
Sokkal később, amikor Básti a rádióban
oly gyakran játszotta hangjátékaim szere-
peit, az ő felolvasásából jobban hallottam
a szöveg jó vagy rossz lejtését, mint-ha
magam mondtam volna magamnak. Egyik
ismertebb regényem, a Szent Szilveszter
szakája eredetileg hangjáték volt, és Básti
játszotta benne Szilveszter pápát. A
próbák közben számos helyen
átstilizáltam a szöveget, hogy lejtése
meggyőzőbb legyen. Néhány helyen
egyenest ő kérte, hogy ezt vagy azt a
mondatot rendezzem át. Amikor azután a
témából regényt írtam, a pápa minden
mondatát Básti hangjával és hanglejtésé-
vel képzeltem el (igaz: a császárét is
Kálmán György és a női hős hangját
Váradi Hédi lejtésében - minthogy az ő
rádióbeli játékuk folyamán alakult ki
bennem a regény).

Básti Lajos és Sinkovits Imre a Lear királyban (Nemzeti Színház, 1974)



A háború fél évtizedében nem talál-
koztunk, a világtörténelem szétzilálta az
ismerősöket, és a felszabadulás után min-
den újratalálkozás nemcsak újrakezdetet
jelentett, hanem örömet is, hogy lám: ő is
életben maradt, míg a többséget halálos
áldozatul követelte a világnyelő
szörnyeteg.

Ettől kezdve azonban többet voltunk
együtt, mint valaha is. Hiszen ugyanazon a
főiskolán tanítottunk, és mindkettőnk
életének nem is kis részét töltötte be a
rádió. És volt még egy közös otthon-
félénk: évtizedeken át ugyanaz volt a
könyvesboltunk: az az AKV-fiók a Rá-
kóczi úton, alig néhány lépésnyire a főis-
kolától. Jó könyvvásárló pedig törzs-
könyvesboltjában nemcsak vásárol, ha-
nem nézdegél, böngészkedik... és be-
szélget. Á fiókvezető és a törzsvevő szük-
ségszerűen jóbarát. A fiókot évtizedekig
vezető Gömöri Jancsival én ugyanúgy
tegeződtem, mint Lala; a nyugalomba
vonulása óta következő vezető-
fiatalasszonyok- előbb Évi, majd most Ica
- engem ugyanúgy Géza bácsinak
neveznek, mint ahogy őt Lala bácsinak
szólították. Ez a könyvesbolt még
alkalmasabb hely is a szellemi
eszmecserére, mint az iskola tanári
szobája. Igazán itt jöttem rá, hogy Básti,
függetlenül vagy nem is függetlenül
művészi nagyra emelkedésétől, milyen
igazán nagy műveltségű - méghozzá
nemcsak szakmájában, hanem a humán
ismeretek egészében - milyen igazán mű-
velt, és műveltségének milyen nagy táv-
latú összefüggéseit értő emberré vált. Volt
egy visszatérő, örökös közös témánk: Az
ember t ragédiája. Tudjuk, milyen kitűnő
könyvet írt Ádám alakjának filozófiai,
lélektani, társadalmi távlatairól.
Ugyanebben az időben kísértett engem
nem kisebb izgalommal Éva alakja. Básti
Ádám-szerepelemzése (amelyet ismernie
kellene minden színésznek, rendezőnek és
színikritikusnak) és az én Kettesben a
tragédiával című regényem mögött közös
élményanyagként lappanganak azok a
beszélgetések a Tragédiáról, amelyet hol
abban a könyvesboltban, hol a főiskola
melletti eszpresszóban heteken át újra meg
újra kezdtünk. És visszaidézve ezt az
emléket, képtelen vagyok arra emlékezni,
hogy először én mondtam-e neki, vagy ő
mondta-e nekem, hogy Az ember t ragédiája
olyan mű, amely minden valamirevaló
olvasóját önmagával, a saját életútjával
szembesíti. Annyi bizonyos, hogy már
tanárkollégák voltunk, amikor meg kellett
állapítanom, milyen példás tudatossággal
ért

el egy olyan műveltségi színvonalat, ame-
lyet ifjúkorunkban hiányoltam nála, és
milyen szívósan rendezkedett be lelkileg
a szakadatlan magaművelésre. Emlegette
is Jászai Mari nagyszerű példáját a maga-
magát magas kulturális szintre kénysze-
rítő, majd a műveltségben már szinte testi
gyönyörűséget is találó tudatos
művészről. Nem hitt a műveletlen, a
pusztán „ösztönös" művészben, de tudta,
hogy a legnagyobb műveltség sem ér
semmit, ha nem bújik meg mögötte az
ábrázolandó valóságra ráérző „művészi
ösztön". Az ösztönös ráérzés és a kulturált
megértés benső vitájából kell kialakulnia
a művészi megvalósításnak. Ezt
nemegyszer, különböző szavakkal, val-
lotta beszélgetések folyamán. Es beszél-
getéseink úgyszólván mindig a művészet
és az ismeretek témavilágában forogtak.
Emberöltős jóbarátságunknak egy pilla-
natra sem volt személy szerint magunkra

vonatkozó jellege: író és színművész, a
színházi dolgok elméleti és gyakorlati
tanárának, esztétikai és morális kérdése-
ken tűnődő, könyvek közt élő emberek-
nek szakmai jóbarátsága volt, amely leg-
följebb odáig terjedt a szubjektum felé,
hogy ő olykor arról beszélt, milyen sze-
repre készül, és ez miféle gondokat ad
neki, én meg néha említettem, hogy
éppen mit írok, vagy mit akarok írni, s
ehhez mi mindent kell még elolvasnom
vagy végiggondolnom. Magánéletének
olykori bánatairól, később a megtalált
családi boldog harmóniáról csak sejtel-
meim lehettek, legföljebb másoktól, kö-
zös barátoktól hallhattam, és csakis azért
tudtam az intellektuális lény mögött álló
magánéletet is - helyesen vagy tévesen,
de szemléletesen - elképzelni, mert ennek
a magánéletnek jó néhány fő alakja
korábban vagy későbben tanítványom
volt. De persze mint tanár, ezeknek is

Básti Lajos a Play Strindbergben (Katona József Színház, 1973) (MTI fotók)



jórészt intellektuális arculatát ismerhettem.
A „homo intellectualis", vagyis az
ösztöneit tudomásul vevő, de kellő mű-
veltséggel kritikusan néző művészt - ama
kevesek egyikét, akik magukban valóban
összhangot tudtak teremteni Szta-
nyiszlavszkij átélő és Brecht kívülről
bíráló módszere, vagy ha hátrább lépünk:
Arisztotelész és Diderot dramaturgiája
közt - olyan művészi példának láttam már
hosszú évek óta, aki egyben példakép
lehet művészek egymásra következő
nemzedékei számára.

Tanártársként vettem tudomásul, ami-
ről azelőtt csak híreket, olykor anekdotá-
kat hallottam, hogy mennyire indulatos
ember. Á magunk személyes, de a beszél-
getések tárgyában mindig személytelen
kapcsolatában ezt sohasem tapasztaltam.
Én mindig a kedves, komolyságában is
derűs, derűjében is komoly, tiszteletre-
méltóan önkiművelt, magánéletében is
szabatosan fogalmazó, a kultúrát és benne
a maga hivatását érzelmesen szerető
emberrel találkoztam. De azután meg
kellett ismernem - kartársként - a magát is
készségesen bajba sodró embert, aki a
gorombaságig nem ismer tréfát sem íz-
lésbeli, sem erkölcsi kérdésekben. Hadd
mondjak el erre két példát.

Az ötvenes évek elején volt, a „szemé-
lyi kultusz" korának legszorongásosabb
idején. Felvételi vizsga volt, az egyik nagy
létszámú csoportot Básti vizsgáztatta.
Nehéz vizsgáztató volt: aki az ő szűrőjén
átment, az bizakodva léphetett a következő
vizsgáztatók elé (három fórumon kell
sikeresen átküzdenie magát, aki eléri a
felvételt; legnehezebb dolga az első
vizsgáztatónak van, ő kapja a legtöbb
jelentkezőt, neki kell elvégeznie az
előrostálást). Nos, egy alkalommal elébe
ül egy fiatalember, és mielőtt megkapná az
első kérdést, elébe tesz egy lezárt borítékot
Básti Lajosnak címezve, a borítékon
olvasható, nyomtatott feladó jelzi, hogy a
legeslegmagasabb pártfórumtól származik.
A levélben pedig az állt, hogy a Párt
főtitkárának titkársága melegen ajánlja a
fiatalember felvételét. Nem tagadom, ha
akkor ezt a levelet én kapom, aki egy
szomszédos szobában rostáltam egy másik
csoportot, a levél olvastán kérdezősködés
nélkül továbbengedem a fiatalembert,
gondolván, legyen a második és harmadik
felvételi bizottságainak a gondja, mi
legyen a döntés. Nem így Básti. Elolvasva
a levelet, felugrott, be-rohant az irodába,
és telefonon azonnal felhívta a
Pártközpontot, belekiabálta, hogy „Itt
Básti Lajos, Kossuth-díjas szí

nész!" És magát Rákosi Mátyás elvtársat
kérte. Á hangja - és nyilván személyes
tekintélye is - olyan volt, hogy azonnal
kapcsolták a főtitkári titkárságot, ahol,
úgy látszik, annyira meglepte a telefonnál
ülőt a nagy hírű színész indulatos hangja,
hogy tovább kapcsolt. Ő pedig a telefonon
bemutatkozott és megkérdezte, van-e
tudomása Rákosi elvtársnak, hogy tit-
kársága egy ilyen ajánlólevelet írt. Mert
ha igen, akkor ő azonnal rendelkezésre
bocsátja professzori állását, de még csak
kérdést sem intéz ehhez a jelentkezőhöz.
És amikor a legmagasabb hely azt vála-
szolta, hogy azt sem tudja, miről van szó,
Básti csak ennyit mondott:
 Köszönöm. Meg voltam győződve.

Elnézést a zavarásért.
Letette a kagylót, visszarohant a vizs-

gáztatóhelyiségbe, és rákiáltott a prote-
zsáltra:
 Takarodjék innét! És ne is merjen

még egyszer jelentkezni, mert akkor már
az öklömmel válaszolok.

Egy másik esetben pedig - egy vagy két
évvel ezután - úgy fogta el az ízlés
diktálta indulat, hogy valóban az öklével
válaszolt. Ennek véletlenül magam is a
tanúja voltam. Végezve a saját felvételiző
csoportommal, beültem Básti szobájába,
hogy összehasonlítsam az ő kérdező
módszerét az enyémmel. Ő mindig azzal
kezdte, hogy megkérdezte, milyen verse-
ket tud a jelentkező, és azután kiválasztott
ezekből egyet, hogy álljon fel, és úgy
mondja. A legtöbb esetben már az első
versmondás után beírta, hogy „nem"
 azaz, hogy a jelentkező nem alkalmas
színésznek. De ha az első versmondás
tetszett neki, akkor arca felderült,
hosszasan kérdezgette a fiút vagy leányt,
és ha nagy ritkán azt írta, hogy „igen" -
látszott, mennyire örül, hogy tehetséget
talált. Már néhányat elutasított, egy-kettőt
továbbengedett, amikor elébe ül egy
fiatalember. Básti megkérdi: „Milyen
verseket tud?" - Á jelentkező pedig ezt
válaszolja:
 Saját verseim vannak. Van egy

Marxról, van egy Leninről, és van egy
Sztálinról.

Básti sárgás arcbőre tűzpiros lett erre.
De azután gúnyos hangon ezt kérdezte:
 Engelsről nincs ?
 Róla nincs - mondta szinte szégyen-

kezve a jelölt.
- És mégis ide merte dugni a pofáját?

 kiáltott rá Básti. De azután, mintha
megnyugodott volna, mégis tovább kér-
dezte:

- Valami igazi költőtől nem tud sem-
mit?
Tudom Petőfitől az Egy gondolat bánt

engemet .. .
- Álljon fel, és mondja.

Az pedig felállt, és nemcsak dilettáns
részéről is rossz hanglejtéssel, de fül-
bántó kihagyásokkal, szövegelvétések-kel,
a ritmika teljes meghamisításával va-

lahogy végigdöcögte a klasszikus szöve-
get. De a végső sort - „Kik érted haltak,
szent világszabadság" - így mondta: „Kik
érted haltak szent világ . . ." És ekkor
felemelte ökölbe zárt jobb kezét, és az
akkor szokásos pártköszönés hang-
lejtésével, mintha üdvözölné a vizsgáz-
tatót, elkiáltotta magát:

- Szabadság!
Én alig tudtam megállni, hogy hangosan

el ne nevessem magamat erre a sok-
emeletes ízléstelenségre. Básti azonban
felugrott, a vizsgázó elé lépett, és öklével
az arcába ütött.
 Szégyellje magát! Pusztuljon innét! -

kiáltotta. - És öklét már emelte a kö-
vetkező ütésre. A jelölt rémülten futott ki,
Básti utána . . . Amikor visszajött, ki-
merülten, lihegve hullt a székbe. Nem is
értette, miért tartom oly komikusnak a
jelenetet. Úgy felizgatta magát, hogy az-
nap nem is tudott tovább vizsgáztatni.

A knockoutolt vizsgázó pedig Bástit
feljelentette a rendőrségen, a miniszté-
riumban és a pártközpontban.

Bár tulajdonképpen mindenki neki adott
igazat, de azért a módszert mégsem
lehetett helyeselni: a vizsgázót nem sza-
bad leütni. Árra már nem emlékszem,
hogy végül is ezért, vagy valami hasonló
indulatosságáért kellett elhagynia a főis-
kolát, ahol oly kitűnő tanár volt. Minden
egykori tanítványa úgy emlékszik rá, hogy
nagyon szigorúan ítélt, de nagyon sokat
lehetett tanulni tőle. Olyan igényekkel
nézett tanítványaira, mint maga-magára.
Csak túlságos indulatossága lép-te túl a
pedagógusszabványt.

Tudom, hogy a színházakban is sok baja
volt indulataival. Művészi erkölcs,
esztétikai ízlés, emberi öntudat kérdésé-
ben képtelen volt a legkisebb megalku-
vásra. Inkább bajba sodorta magát, csak
hogy soha morális ellentétbe ne kerüljön
önmagával. Ez a lénye szerint kedves,
derűt szerető, ízig-vérig művész olyan
kemény férfi volt, mint a végvári vitézek.
És abból is le lehet mérni, milyen nagy
művész volt, hogy bármennyi bajt okozott
magának, mindig előtérben maradt, hiszen
minden író, minden rendező örült, ha neki
adhatott szerepet.



A felszabadulástól kezdve már teljesen
megérett nagy művész alakító életművé-
ben nem volt selejt. Az eleve adott hang-
anyag és daliás megjelenéshez kiépítette az
emberábrázolás úgyszólván korlátlan
skáláját. Ádámnak ugyanolyan tökéletesen
következetes egyéniséget adott, mint
Shakespeare hőseinek; antik hérosznak
ugyanolyan hiteles volt, mint fasizmus
üldözte zsidó kisembernek. Mindenné át
tudott lényegülni.

És kialakított egy olyan stílust, amely
úgy volt modern, hogy magába olvasztotta
a Jászai Mari-Beregi Oszkár-kor-szak
méltóságosan patetikus örökségét. Művészi
léte szerint átmenet és összekötő volt a
hazai és világszínházbeli hagyományok
meg a modern ábrázoló mód-szerek között.
És kevés színművészünk van, aki olyan
mindig érthetően, oly szépen magyaros
hanglejtéssel tudott beszélni, mint ő.

Ez a példás beszédkultúrája érvénye-sült
olyan kitűnően a rádióban. Szerette is a
rádiót, ahol kizárólag akusztikus úton kell
szemléletesen embert ábrázol-ni. És itt volt
a legtöbb személyes kapcsolatunk. A
felszabadulástól kezdve igen sok
hangjátékom főszereplője volt. Az utóbbi
három évben pedig munkánk szinte össze
is kapcsolódott. A olvasás gyönyörűsége című
dialógussorozatomban, amelyben hónapról
hónapra három személy - a tudós, a
mérnök és az olvasni szerető leány -
beszélget az irodalom kérdéseiről, állandó
szereposztásként tért vissza Básti mint
Valló Bonifác professzor, Sinkovits mint
Tamási mérnök és Béres Ilona mint
Fruzsina, az olvasó leány. Básti nagyon
szerette ezt a tanárosan magyarázó
szerepet, amelyben némiképpen én
önmagamat, saját magyarázó
szenvedélyemet ábrázolom. Néha játé-
kosan, igen finoman még utánozta is az én
hanglejtésemet. Élete végső hónapjaiban -
amikor betegsége távol tartotta a színháztól
ez a szerep volt a legfőbb emberábrázoló
teljesítménye. Az ismeretterjesztő
szövegből kialakított egy emberi
egyéniséget. Tulajdonképpen ebből
értettem meg, hogy ő miféle ember-nek is
lát engem. Maga is mondta, hogy
megpróbál engemet ábrázolni ... És néha
főiskolai órákon azon kaptam magamat,
hogy igyekszem olyan lenni, ahogy Básti
engem ábrázol.

Tudtuk már, milyen beteg. Mégis hittünk
a csodában. Hiszen egyszerre mint-ha
jobban lett volna. Végig fel tudtuk venni Az
olvasás művészete már megírt darabjait.
Ebben az évben még ő mondja

azt, amit én közlök saját véleményként
könyvekről, írókról. Két hét se telt el a
végső felvétel és a halála közt. Utolsó be-
szélgetésünket pedig sohasem felejthetem
el.

Befejeztük az irodalmi beszélgetések
25. részének felvételét; nemrég együtt
kaptuk erre a műsorra a Rádió nívódíját,
én Sopronba készültem, ahol a Pécsi
Nemzeti Színház készült Lackner Kristóf
című drámám bemutatójára. Bástinak
már azelőtt is beszéltem erről a darabról.
Még azt is elmondtam neki, hogy el-
képzelésem szerint, ha egyszer a főváros-
ban is bemutatják, Bessenyeit képzelném
az eszményi Lackner Kristófnak. Vala-
hogy őt képzeltem akkor is, amikor írtam
a drámát.

Lala e legutolsó beszélgetéskor moso-
lyogva ezt mondta:

- Igazán nem irigylem Feritől a szere-
pet, ha te őt képzeled el benne, de azért
én is szívesen eljátszanám. Izgat az az
indulat okozta halál a végén. Szívesen el-
játszanám. Én nagyon jól tudok meg-
halni.

És nagyon kevés nap múlva, Sopronba
igyekezve a Lackner-dráma próbáira,
Győrött megvéve a reggeli lapot, olvas-
hattam, hogy Básti Lajos meghalt.

„Én nagyon jól tudok meghalni" - ez
volt a legvégső mondatok egyike,
amellyel búcsúztunk egymástól. Nem is
az volt a legelső gondolatom, hogy Lala
meghalt, hanem az, hogy Valló Bonifác
meghalt. Valló Bonifác, aki egy kicsit én
magam vagyok.

Sohasem beszéltünk egymással ma-
gunkról, mindig az irodalom, a színház, a
személytelen kultúra volt a közös té-
mánk. De több mint egy emberöltőn
keresztül. Mintha belőlem is meghalt
volna valami vele.

Miközben tudom, hogy nem halt meg
mindenestül: művészi példaadása olyan
hagyomány, amely nélkül hiányos lenne
színháztörténetünk. Egyik főszereplője a
múltakból jövőbe tartó magyar
színjátékművészetnek.

GERVAI ANDRÁS

Beszélgetés
Örkény Istvánnal

Tíz esztendeje éppen, hogy Örkény István
Tótékját bemutatta a Thália Színház
Kazimir Károly rendezésében. Nem ez
volt Örkény első drámája, még a második
világháború alatt, hadifogoly korában írta
a Voronyezst, amely színpadra nem került,
csupán tévéjáték készült belőle. 1947-ben a
Madách Színház mutatta be Molière
Fösvényének általa átdolgozott változatát,
1949-ben pedig az Ifjúsági Színház ját-
szotta Gyárfás Miklóssal közösen írt
színművét, a Zichy palotát. 1957-ben szü-
letett a Sötét galamb, de előadására csak
197o-ben került sor.

A Tóték 1967-es premierje így Örkény
István drámaírói pályájának igazi kezde-
tét, fordulópontját jelenti, de kimagasló
eseménye, értéke lett mai magyar dráma-
irodalmunknak, színházi életünknek is. A
Tóték, majd később a Macskajáték átütő
sikert aratott határainkon túl, Európában
és Amerikában is, ami magyar darabbal a
felszabadulás óta nem történt meg.

Örkény Istvánt drámaírói munkássá-
gáról, színházi tapasztalatairól, s arról
faggattuk, hogy milyennek látja a magyar
dráma helyzetét, problémáit, színházhoz
fűződő kapcsolatait.
 Könnyebbséget jelentett-e, hogy néhány

drámájának - így a Tótéknak, a

Macskajátéknak s részben A holtak
hallgatásának

próbai e l ő z mé n y e i voltak ?
 A dráma szuverén műfaj. Hogy

tárgya honnan származik, egy előzőleg
megírt regényből, egy történelmi tanul-
mányból vagy pedig saját képzeletemből,
azt hiszem, mindegy. Csak tudjon az
ember lehetőleg sokat arról, amiről ír,
hogy azt a keveset ki tudja belőle
választani, ami drámai. A Pisti a
vérzivatarban, majd a Vérrokonok, a
K u l c s k e r e s ők című darabjaim s
tulajdonképpen A holtak hallgatása is
önálló színpadi művek. Ezeknek -
Nemeskürty könyvét kivéve - nincs prózai
hátterük. Már a saját lábukon próbáltak
megállni. Drámában gondolkoztam.

- M i t j e l e n t e z ?

Ez csak az írói alapállás néhány
fokban való elfordulása. A prózaíró


