
SZÁNTÓ JUDIT

Játsszunk Bibliát!

Peter Hacks Ádám és Évája a
Thália Stúdióban

Az első emberpár a magyar színházak ez
idő szerint legsűrűbben előforduló ven-
dége. A z ember tragédiája Szolnokon és
Pesten, Arthur Miller A világ teremtése című
műve a Vigadóban, és még friss emlék a
közelmúltból Sütő András Káin és Ábelje
Budapesten és Kecskeméten - ősapánk-
ősanyánk határozottan divatba jött. Persze:
ahány inkarnáció, annyiféle interpretáció.
Madách önkínzó keserűsége és
fogcsikorgató reménye, Sütő komor
pátosza, monumentális tragikai érzéke,
Miller játékos bölcselkedése meg-annyi
megszenvedett válaszadási kísérlet az örök
kérdésre, melyet a Genezis hősei puszta
létükkel fölvetnek: mi dolgunk a világon?
Érdemes - e művek bővebb taglalása
nélkül - arra is gondolni: íróik egy
változatos, számos más kérdést is
feszegető életmű során jutottak el ehhez a
kérdésfelvetéshez, egyszeri alkalommal az
egyetlenhez, amely, úgy tűnik, a
konkrétabb, közvetlenül aktuális témák-nál
is jobban meggyötri az alkotót, mert nem
tehet másként: saját kora hányatott,
ellentmondásos valóságának aspektusából
fogja vallatóra a bibliai mítoszt. (És
Madách műve a bizonyság rá: ha a szöveg
rászolgált a fennmaradásra, a mindenkori
színrevivők is hasonlóképpen kénytelenek
megszenvedni az értelmezésért, mert
másként ők se tehetnek: a megközelítéshez
hozzá kell adniok saját koruk optikáját.)

Peter Hacks - ki tudhatja, jó-e ez neki? -
nem látszik szenvedni. Ő Ádám és Éva
történetét már sokszor megírta, legföljebb
más nevek alatt; volt, amikor He-
raklésznak és Omphalénak, volt, mikor
Amphitryonnak és Alkménének, máskor
Margitnak és Renének hívták őket, és jelen
volt az Úristen is Zeusz vagy XI. Lajos
álnéven. A hatvanas évek közepe óta Peter
Hacks többnyire ugyanazt a drámát írja,
három főszereplővel: a tézissel, az
antitézissel és a szintézissel. E rend-
szeresen celebrálásra kerülő dialektikus
tűzijáték-sorozatnak egyik tagja az Ádám
és Éva, s ha egyike is a legszikrázóbbak-
nak, lényegét tekintve nem más a többi-
nél.

A SZÍNHÁZ egy korábbi számában

már ismertettük Peter Hacks e korszaká-
nak ars poeticáját, a szocialista társadalom
új klasszikájáról. Ennek értelmében a
stabil, konszolidált szocialista társa-
dalomban, amelyben a társadalmi alap-
kérdések már eldőltek, és a fejlődés
perspektívája adott és biztosított, a mű-
vészetnek már nem kell sem a konkrét
történelmi összefüggések osztályharcos
szemszögű feltárására törekednie, mert ez
már a meghaladott múlthoz tartozik, sem
pedig a mai emberek mindennapi te-
vékenységét ábrázolnia, mert ez elintéző-
dik a napi gyakorlatban. Ezért a dráma -
amelynek egyetlen adekvát műfaja a ko-
média lesz - arra hivatott, hogy az embe-
riség nagy örökségét, a régi történeteket és
mítoszokat világítsa át egy emelkedett
szocialista humanizmus szempontjából,
rámutatva a mai embereszmény kialaku-
lásának előzményeire, egy magas fokú
költői általánosítás síkján, a mai szocia-
lista társadalom emberének derűs filozó-
fiai fölényével.

Valószínű, hogy ezt az ars poeticát
Hacks, az egykori lelkes Brecht-tanítvány,
néhány, élesen megbírált mai tárgyú
„termelési dráma" szerzője még illőn
megszenvedte. Úgy tetszik azonban, hogy
ez volt Peter Hacks utolsó pokol-járása.
Azóta kényelmes-otthonosan be-
rendezkedett ebben a valóban sajátos ars
poeticában, amelynek támadható pontjait
nyilván maga ismeri legjobban, amelyhez
hasonló még egyetlen más, szocialista
társadalomban élő drámaíró-nak sem
jutott eszébe (holott Hacks elvileg nem
saját használatra fogalmazta meg), de
amely, ismerjük el, nála hivatottabb
művelőre aligha találhat. Hacks ugyanis
rendkívüli, azt merném mondani,
félelmetes tehetség, a programjául vallott
játékos dialektika káprázatosan ügyes
művelője. Páratlanul művelt, és
műveltségét vérbeli drámaíró módján
kamatoztatja: mindent tud arról a korról,
azokról a szereplőkről, amelynek-akik-nek
konkrétumait aztán a tézis-antitézis-
szintézis újfajta hármasegységének álta-
lánosságaivá szublimálja, és ez a részle-
tekig hatoló mindentudás hiteles csengést
ad az általánosságok nak. Mestere a
formának és a formáknak, verselése már-
már érzékinek mondható szellemi
gyönyört kelt. Minden drámája tökélete-
sen csiszolt műtárgyra emlékeztet; igaz,
körülbelül olyan hideg és élettelen is. D
míg egy valódi műtárgy élettelensége nem
zárja ki, sőt, sokszor szuggerálja a belé
fektetett alkotói szenvedélyt és kínt, a
hacksi műtárgyak - mert hogy még-

sem kristálykehelyről vagy miniatúráról,
hanem drámáról van szó - éppily szenv-
telen alkotót sejtetnek. Magam úgy ér-
zem: kihunyt, magát szándékosan kioltott
vulkánt. De ez az eredmény szem-
pontjából mindegy.

Peter Hacks az NDK - és Európa -
drámaírásában elismert, kiemelkedő he-
lyet foglal el; hazájában, ha úgy tetszik,
megközelíti az eggyel előbbi klasszika
fejedelmének, Goethének posztját. Érde-
mes viszont megjegyezni, hogy ellenzéke
neki is van; a nagy tekintélyű Ernst
Schumacher például a Berliner Zeitung
hasábjain rendszeresen megtámad minden
új Hacks-darabot. Az Ádám és Éva 1975-
ös Deutsches Theater-beli bemutatója
kapcsán például ezt írta: „A bűnbe-
esésnek... ez az új olvasata úgy viszony-
lik a korábbi értelmezésekhez, mint az
idill a drámához. Belső, ösztönző magját
vagy, jobban mondva, habzóborként
pezsgő lényegét csinos bonmot-k, aper-
çuk, aforizmák alkotják... Szellemesen
parlírozó, ügyesen elrendezett társalgási
dráma...", amelyet „a (kis)polgárság
diszkrét bája" leng be. És mellesleg, kaján
mentségként, hozzáteszi: „Persze a
szocialista bulvár ellen senkinek sem le-
het kifogása."

Hacks - akit egy méltatója a „Kelet
Anouilh-jának" is nevezett - korántsem
bulvárszerző. Némi malíciával azt mon-
danám: ehhez nem elég szórakoztató. már
a szónak a tömegfogyasztás elvárásaira
alkalmazott értelmében. Akinek ízlése
megáll a valódi bulvárnál, annak számára
Hacks kaviár. Schumacher professzor
némileg elfogult beállítása kitagadná
Hacksból a magasrendű irodalmi
értékeket, amelyekkel a bulvár éppen nem
büszkélkedhet, csakúgy, mint a szó-
rakoztatóipartól ugyancsak távol álló
gondolkodói apparátust. Hacks drama-
turgiája tulajdonképpen semmi máshoz,
senki máséhoz nem hasonlítható; ha bul-
vár, akkor szerelmi háromszöge a dia-
lektika háromsága, ami azért mégis más.
Műfaja: szórakoztató szellemi torna -
szocialista meggyőződésű és képzettségű
értelmiségiek számára.

Ez persze Hacks darabjainak lehetséges
nézőkörét eleve leszűkíti. Magyaror-
szágon a szerző egy nagy sikert könyvel-
het el. A Beszélgetés a Stein-házban a távol-
lévő von Goethe úrról címét nem véletlenül
változtatta meg a Vígszínház Lottéra.
Ruttkai Évának a maga nemében tüne-
ményes alakítása egy asszony drámáját,
sőt, tragédiáját bontotta ki, eszközül
használva azt, ami Hacksnál cél volt: egy



meghatározott társadalmi és művelődési
korszak ábrázolását a középpontban a
távollévő Goethével, és céllá avatva azt,
ami Hacksnál csak ehhez szolgáló esz-köz:
egy hús-vér emberi lény kálváriáját. Az
udvariasan gratuláló szerzőt nem nagyon
győzte meg ez az előadás, holott a siker, a
hatás egyetlen lehetséges módozatát
valósította meg, kivált egy olyan
országban, ahol a weimari kultúra a kö-
zönségből semmilyen asszociációkat nem
vált ki, s Goethe neve se sokkal több
lexikális adatnál. Persze: ezt a műveletet
más Hacks-darabokon aligha lehetne
végrehajtani; mondjuk, hogy a Lottéban
Hacks elkövette azt a könnyelműséget,
hogy túl erőssé, túl élővé tette azt, ami
számára nem volt elsőrendűen fontos.

Mert egyebekben a hacksi játékokban
nem megy létre a játék. Ezt az egyet
mindörökre megtanulta azóta megtagadott
mesterétől, Brechttől: ha a hagyományos
anyagok-mítoszok értelmében a
cselekményben szó van is árulásról,
szenvedésről, bukásról, halálról, Hacks a
költészetnek számos eszközzel el-
idegenített régióiba emeli ezeket a tragikus
mozzanatokat, elsősorban azáltal, hogy
gondosan letörli róluk a konkrét,
vonatkoztatható valóság jegyeit. Tudatosan
ezt is; maga vallja, hogy a költészet értéke
az irrealitásban van, és a költői
teljesítményt az méri, mennyire képes
„nem azonos" lenni a valósággal. A hősök
olyan szinten tervezik meg, ideologizálják
át és avatják tudatos filozófiai gesztussá
szenvedéseiket, hogy azokról mintegy
kémiailag ég le minden könny, vér,
verejték. Hacksnál még a halálra készülő
Senecáért se lehet drukkolni, a
kisemmizett Amphítryont se lehet szán-ni.
Nem is szabad. A könnyű átélést keresse a
néző a szocialista - vagy nem szocialista --
bulváron; a súlyosat - nos, egyéb jelentős
drámaíróknál. Hacks nézőterén azt
élvezheti, hogy együtt tud gondolkodni z
íróval; ha igazán felkészült, azt, hogy
együtt tud játszani vele - és néhány órára
megoszthatja vele azt a derűs fölényt,
amely Hacks szerint a szocialista országok
minden polgárát jellemezheti, bár, Hacks
Úristene a tanúnk, ez a fölény nem
könnyen váltható át súlyos napi köz- és
magánemberi gondjaink, konfliktusaink
aprópénzére. Legyünk hálásak az írónak,
ha néhány órára e gondok fölé emel, és
irigyeljük, amiért ő egy egész alkotói
életen át hézagtalanul meg tudja őrizni.

Az Ádám és Évában nyoma sincs Madách
vagy Sütő komor, vívódó, sötét

szenvedélyeinek, de még Miller szelídebb
töprenkedéseinek sem. Tündökletesen
világos itt minden (a „világos" szó fizikai
és átvitt értelmében egyaránt). Isten a
maga képmására formálta meg az első
emberpárt - íme a tézis; Satanael buzdí-
tására Adám és Éva megszegik az isteni
tilalmat - íme az antitézis; de épp ez az
engedetlenség teszi őket az Istennel való-
ban egyenrangú, önálló lényekké - ez a
szintézis, a mindenkit kielégítő, a harmo-
nikus és konstruktív megoldás. Szám-
űzetésről, kitaszításról, siralomvölgyéről
szó sincs: ahogy a Paradicsom az Úr nagy
alkotói kalandja, úgy a Föld az Emberé.
Az egyetlen problematikusnak tetsző és
többek által vitatott mozzanat az isteni
akarat értelmezésében rejlik, hiszen Isten,
a szabad választás adományát az
emberekre ruházva, mintegy maga tette
lehetővé döntésüket, és így ravaszul
megkerülheti a választ: tudta-e előre,
hogy így alakul a történet s vele a törté-
nelem, vagy sem. Valójában Hacks nem
kívánta kompromittálni az Istent, az első
számú alkotót; felfogása szerint Adám és
Éva nem az Isten provokálásával, hanem
a bennük rejlő lehetőségek kiteljesítésé-
vel válnak tőle különböző, de szuvereni-
tásukban egyenrangú alkotókká, és Isten
egyetért döntésükkel. Neki az volt a célja,
hogy „istenlényegű" lényeket alkosson, s
hogy ezek a maguk isteni lényegét
miképp valósítják meg, azt rájuk

bizta. Az almaügybe csak a kér értetlen
beosztott kapaszkodik; Gábriel, aki kép-
telen másként, mint betű szerint értel-
mezni a főnök szavait, és ezért mindent
elkövet, hogy az emberpár megtartsa a
tilalmat, és Satanael, aki ugyancsak téve-
sen hiszi azt, hogy ősi ellenfelét az alma
épsége izgatja. Az Úr csak a lényegre te-
kint: Adám és Éva szuverenitásának
megvalósulására, s az almát azért helyez-
te el, hogy így vagy úgy, de véget vessen
teremtményei naiv, idilli, felelősséget
nem ismerő, akár parazitának is mond-
ható létezésének. Eszerint ő akkor is elé-
gedett lenne, ha az emberpár netán ellen-
áll a csábításnak, mert akkor szuvereni-
tásuk az engedelmességben nyilvánult
volna meg; de, ha fáj is tőlük a válás, így
még elégedettebb, mert a Földön mindent
ők maguk teremthetnek meg. Ez a
kétségkívül eredeti beállítás Hacks hoz-
zájárulása a mítosz ténytárához, és való-
ban alkalmas a filozófiai egyenlet meg-
győző és takaros felállítására.

Hacks egy helyütt arról panaszkodott.
hogy a Genezis szereplőinek semmiféle
társadalmi és individuálpszichológiai jel-
lemvonása nem lévén, ábrázolásuk igen
nehéz feladat. Valljuk be, e panasz kissé
képmutató, Hacks ugyanis vajmi kevéssé
igényli e jellemzési módok lehetőségét az
ő hőseinek jellemét elsősorban mindig
filozófiájuk szabja meg, filozófiája pedig
bőséggel van mind az öt szereplőnek,

Peter Hacks: Ádám és Éva (Thália Stúdió). Sütő Irén (Az Úr), Incze József (Ádám) és Balogh Erika (Éva)



sőt, még Ádámnak és Évának a bűnbe-
esés előtti magatartását is elégségesen
meghatározza épp az ellenkezője: a filo-
zófia hiánya. S minthogy e filozófiák
meglehetősen eltérőek, és Hacks vala-
mennyit a stiláris kifejezőkészség leg-
magasabb szintjén tolmácsolja - a filozó-
fiai konfliktushoz épp elegendő a gyúerő.
Igaz, a filozófiai konfliktusnak, ha nem
öltözik társadalmi és lélektani formákba,
önmagában elég kevés a feszültsége, de
hát Hacks színházát soha nem a
feszültség élteti, legalábbis nem a szó
hagyományos drámai értelmében. Itt az a
tét: mennyire tudjuk élvezni az érvek és
ellenérvek pengepárbaját, és csakis azt,
lévén az eredmény, cseppet sem titkoltan,
előre látható. Hacks mindent megtesz,
hogy ez a típusú élvezet létre-jöhessen -
kommentár helyett inkább a szöveget
ajánljuk újraízlelgető elolvasás-ra -, de
persze tömegfogyasztásra ez a táplálék
soha nem lesz alkalmas, mert egyszerre
vékony és delikát, mint egy ínyencek
által alkalmilag felkeresett vendéglő
speciális felfújtja (s e vendéglő ét-lapján
más étel nem is szerepel).

Hogy viszont legalább azok élvezzék,
akik élvezetére képesek, az már a színház

dolga. És itt azzal kell kezdenünk: habo-
zunk két felsőfok sorrendje között. i.
vagy z . Az Ádám és Éva a Thália Színház
legjobb előadása az utóbbi években; 2.
v a g y 1 . Az Ádám és Éva az elképzelhető
legjobb Hacks-előadás, nemcsak magyar
viszonylatban, de alighanem általános
értelemben is. Persze rögtön idekívánko-
zik a megszorítás: jelentős, releváns szín-
házi est így sem született, ilyesmiről csak
a mű megerőszakolása árán lehetne szó,
ami viszont ez esetben szétfoszlatná töré-
keny varázsát. Így: Hacks Hacks maradt,
az élmény hatósugara korlátozott, de -
töretlen.

Kőváry Katalin meg se próbált drá-
mázni, a kimenetelre irányuló súlyos fe-
szültséget gerjeszteni, amely itt csak ál-
feszültségbe, mesterkélt teatralitásba tor-
kollna; megőrizte Hacks művét szellemi
tornának, amelyet rokonértékű csillogás-
sal, spontánnak ható játékossággal, a
szöveg minden színpadi lehetőségének
alkotó kiaknázásával vezetett le. Külső
segítsége ehhez egy volt, igaz, annak ér-
téke felbecsülhetetlen: Tandori Dezső -
kimondom - zseniális fordítói tehetsége.
A bonyolult, nemegyszer nyakatekert,
verbális és gondolati virtuozitással meg-

fogalmazott verssorparádé - kimondom ezt
is! - magyarul nemcsak egyenértékűen,
hanem talán az eredetinél is szelle-
mesebben hat, ami benne csipetnyit „ger-
mán", könnyedebbre, szervesebbre fordul.
Ezzel a szöveggel játszani lehet, ezzel a
szöveggel színházat lehet játszani - és a
Thália Stúdióban játszottak vele. Ami annál
is nagyobb eredmény, minthogy sok
előzménnyel e téren nem dicsekedhetünk.
A derű, az intellektuális játékosság nem
épp magyar hagyomány; hogy az
előadásban nyoma sincs se moralizáló
komolykodásnak, se mindenáron való
érzelmességnek, és ugyanakkor ugyan-
ilyen messze elkerüli a szárazságot, a pe-
dáns unalmat - ez igazán sajátos jelenség,
indokául a tehetség kevés, okkult módon
szívesen idesorolnám a szerencsés
csillagállást is.

A tervező, Fábián Gabriella munkájával
először találkoztam: az ő kiválasztásához
is jó szimaton kívül szerencse kel-lett. A
leleményesen és - Hacksnál nagyon fontos
- hibátlan-esztétikusan el-helyezett és
változatosan világított né-hány drapéria,
középen az unott kis almát kínáló, belső
csigalépcsős konstrukcióval, odafenn az
Úr erkélypáholyával és a szférákat
jelképező járásaival, az ötletes jelmezek -
az Úristen csillogó fehér-selyem
szmokingja, Gábriel steppelt ker-
tésznadrágja - a mindent és a semmit fog-
ták szintézisbe: akármit ki tudtak volna
fejezni, de azt, ami végül rájuk bízatott,
tökéletesen kifejezték.

És itt a szereplőgárda. Elsősorban a
bravúros ötlet: az Istennek és angyalai-nak
nőkre való kiosztása. Először is: hacksi
ötlet, játékos a játékosban. Másodszor:
roppant találó, elvégre ebben a
garnitúrában igazán hímneműnek csak
Adám mondható. Harmadszor: dialektikus
ötlet. A színpadon ugyanis a női nemiség
általában sokkal erősebb a férfi-nál, a női
jelenlét sokkal egyértelműbben implikálja
a szexuális vonatkozásokat, mint a férfiúi.
Adott esetben viszont, épp a meglepetés
hatásánál fogva, melyet a rendező
pontosan ki- és beszámított, a női jelleg
válik jellegtelenné; mivel e szerepekre a
néző férfiakat vár, a három égi figura
sajátos karaktere és filozófiája így
bontakozhat ki úgyszólván vegytisztán,
emberfölötti magasságban. Bármily de-
koratív asszony Sütő Irén, bármily csábos
vamptípus Kánya Kata, s bármily
kamaszos kedvességű Zsurzs Kati: ez-úttal
mégsem nők, hanem - ha szabad így
mondani - filozófiai magatartások
semleges párlatai. Azt hiszem, ezúttal

Satanael: Kánya Kata (MTI fotó - Benkő Imre felvételei)



arcok és maszkok
Hacks is sajnálná, hogy ez a megoldás nem
neki jutott eszébe.

Kivált ha látná megvalósulva is. El-
sőbben is, a szöveg, amelyet egyetlen
szereplő sem sulykol belénk, mintegy
büszkén, hogy e nehéz textust mily hi-
bátlanul interpretálja: abszolút termé-
szetességgel, csevegő könnyedséggel,
mégis pontos értelmezéssel hangzanak
ajkukon a bonyolult mondatok, amelyek
szituációértékét és humorlehetőségeit úgy
aknázzák ki, hogy nem próbálják őket egy
tétre menő igazi drámai küzdelem
állomásainak álcázni. Zsurzs Kati és Kánya
Kata színészi jelentőségéről eddig nemigen
éreztem magam meggyőzve. Ezúttal nem
pusztán eddigi pályájuk legjobb alakítását
nyújtják: egyszerűen jók, sőt, nagyon jók.
Zsurzs Kati „angyalian" bugyuta,
ügybuzgó, ám se feladatát, se gazdáját, se
ellenfelét nem értő Gábrielje, aki a maga jó
szándékával kövezi ki a pokol útját,
emlékezetes alakítás; mellesleg
nevetségessé teszi például azt a nyu-
gatnémet előadást, amely Gábrielt betű-
rágó, dogmatikus, veszedelmes funkcio-
náriusnak állította be. Kánya Kata Sata-
naelje - bár kezdetben többet vonaglik a
kelleténél elbűvölő egy bestia; miért
játszana sátáni mumust, ha eleve mind-egy,
hallgatnak-e rá? Kaján, szemtelen,
mulatságos, magabiztos, pajkos világfi, nő-
vagy inkább semleges nemben; a győzelem
számára sem létkérdés, inkább élvezetes
kihívás játszani akar, s forduljon akárhogy,
ezt eléri. Gábrielt legalább sikerül
legyőznie, s ennyit igazán megérdemel.

Sütő Irént, a hacksi Atyaistent, élvezet
hallgatni, de ezúttal látni is igazi öröm: hiú,
ingerlékeny, nagyképű, kiismerhe-
tetlenségében tetszelgő, de önmagával
szemben is bölcsen ironikus figurájához
emberi jellemvonásokból kever ki vala-mit,
ami már, nagyon tudatosan, nem emberi.
Kellemesen debütál a két fiatal, Incze
József és Balogh Erika is. Helyenként talán
még egy csipetnyivel több bennük az
átélés, mint a játékosság, de hát kezdőként
ők kapták a legnehezebb leckét: a legősibb
emberi tragédiát úgy szublimálni, hogy a
tragikumnak nyoma se maradjon.

Peter Hacks: Ádám és Éva (Thália Stúdió)

Fordította: Tandori Dezső. Rendező: Kővárv
Katalin. Díszlet, jelmez: Fábián Gabriella
m. v .

Szereplők: Sütő Trén, Zsurzs Katalin,
Kánya Kata, Incze József, Balogh Erika,

RÓNA KATALIN

Gobbi és Sinkó

Jegyzetek a Boldogtalanok ürügyén

Amikor a Katona József Színház műsorára
tűzte Füst Milán Boldogtalanok című
drámáját Székely Gábor rendezésében, a
színházi emlékezés óhatatlanul is fölidéz-
te a négy év előtti. szolnoki előadást. Szé-
kely Gábor rendezése ezzel nem az után--
játszás, épp ellenkezőleg, az újrakezdés
kockázatát vállalta. S erről azért kell akár
csak egy mondatban is szólni, mert oly
kézenfekvő az összehasonlítás, az azono-
sítás. És hogy mégsem erről van szó, az az
önálló színházi teljesítmény, az újra-
fogalmazott Boldogtalanok eredménye.

Az újrakezdés a színész pályáján nap
mint nap bekövetkezik, hiszen minden
szerep, minden próba újrakezdés. A. tel-
jességgel ábrázolt ember formálásának
mozzanata. A megújulás kifejezést sem
kell a színészi pálya frázisai közé sorolni.
Komoly, önmaga ellen és önmagáért ví-
vott harca ez minden művésznek, minden
színésznek.

Amiért élnie -érdemes…

„ A k i művész, az mindig megkeresi és meg is
találja azt, amiért élnie érdemes. Mert örökké
keres, örökké elégedetlen, indulatoktól és
tettvágytól fölajzott." - Gobbi Hilda néhány
évvel ezelőtti vallomásának részlete. A
szavakat nála mindig a tett követte. Azok
közül Való, akik színészi létük leg-
nehezebb periódusaiban is mindig találtak
feladatot önmaguk. számára. Akik, ha
színpadra léptek, sűrű volt körülöttük a
levegő, Örkény István Vérrokonok című
drámájában Rizit játszotta, s amint szerepe
szerint azt mondta: „Élni annyi, mint

vállalkozni" - nem lehetett másra gondolni,
mint a színésznőre, Gobbi Hildára, a
mindig vállalkozóra, a mindig cselekedni
akaróra. A művészre, aki nem-csak
magáért, de társaiért is újra és újra
vállalkozik a fontosnak tartott feladatra.

1979 novemberében szubjektív hangú,
megható levélben búcsúzott a Nemzeti
Színháztól. Nyugdíjba vonult. Sokakban
fölrémlett akkor, tán sokan örömmel is
vették volna, ám levelében cáfolta, nem az
„ifjú gárda" elleni demonstráció volt e
lépés. S hogy mennyire így van ez, bi-
zonyította, hogy a következő esztendő-ben
Gobbi ismét a Nemzeti Színház színpadára
lépett. Szerencsére nem tartott sokáig a
vágyott „színházmentes

Özv. Huberné: Gobbi Hilda


