
szobában, majd egy nyári kunyhóban
laknak. Életük, jövőjük teljesen kilátás-
talan. Pinnebergék sorsára éppúgy nincs
megoldás, mint ahogy a címben feltett
kérdésre sincs válasz: mi lesz veled, em-
berke?

Esztergályos Cecília sminktelen arcával,
hátrafésült, lesimított hajával, svájci-
sapkával a fején, egyszerű ruhájában igazi
hétköznapi kisember. Kezdetben
sugárzóan fiatal és reménykedő: férjében
is ő tartja a lelket. A legnagyobb szegény-
ség közepette is tud örülni az életnek.
Rendkívül jellemző például a „lazac"-
epizód. Lämmchen maradék kis pénzüket
lazacra költi - amelyet a terhessége miatt
megkívánt de mire a sarki boltból hazaér
vele, mind elfogyasztja. Esztergályos
utolérhetetlen bájjal és groteszk fin-torral
játssza el a falánkság és bűntudat furcsa
keverékét. Lämmchen határozottságát és
szívósságát később sem veszti el: a
mostoha körülmények között, a szűk kis
padlásszobában is karácsonyesti
hangulatot varázsol. Amikor a férfi munka
nélkül marad, ő vállal mosást, varrást
módosabb házak nál. Alakja mindinkább
megtörik, fiatalsága fényét veszti - ezt a
folyamatot municiózus pontossággal
érzékelteti Esztergályos Cecília játéka.
Alakításának egyik legnagyobb érdeme,
hogy mentes marad az előadásban uralko-
dó szentimentalista mozzanatoktól : egy-
szerű, póztalan, és épp ezért hiteles min-
den szava és mozdulata. Van valami mű-
vészi alázat abban, ahogy ez a dekoratív,
izgalmas szépségű színésznő vállalja Pi-
nebergné megfakuló fiatalságát, festékek
és szépítőszerek nélküli természetességét.

Ugyanezt a hétköznapi arcát ismer-
hetjük meg a filmvászonról is, ahol egy-
szerű, mai asszonyokat alakít. (Talán nem
véletlen, hogy első prózai szerepét is
filmben kapta, Szabó István Te című
alkotásában!) A BÚÉK, Boldog
születésnapot, Marilyn!, Ajándék, ez a nap
című filmek hősnői mindennapi tragédiá-
kat élnek át: a magány, a lakás, a munka, a
család, a válás problémáit. Az érzelmi
konfliktusok szövevényét nagyszerűen
ellenpontozza Esztergályos fanyar-keserű
humora. Ő ma a magyar film egyik
legtöbbet foglalkoztatott művésze. Es bár
ez a művészeti ág növelte itthoni és
külföldi népszerűségét, igazi műfaja mégis
a színház maradt. (Színpadi pálya-
futásának elismeréséért kapott idén Ér-
demes Művész kitüntetést.) Esztergályos
Cecília ma pályája csúcsán van: sokszínű
tehetsége és művészi eszközei teljes bir-
tokában.

SZILÁGYI DEZSŐ

Havas Gertrud
és Bölöni Kiss István

A bábszínész mindig a kulisszák mögött
marad, s a bábművészet oly komplex műfaj,
hogy nehéz dolog a színész munkáját külön
méltatni. Ezúttal mégis kivételt teszünk,
amikor Havas Gertrudra és Bölöni Kiss Ist-
vánra, az Állami Bábszínház két kiváló
színészére emlékezünk, akik a közelmúltban
tragikus kimenetelű baleset áldozatai lettek.
A z a kettős színészportré, amelyet az aláb-
biakban közlünk, részlet Szilágyi Dezsőnek,
az Állami Bábszínház igazgatójának a teme-
tésen elmondott búcsúztatójából.

Az első, állandó és hivatásos bábszín-
háznak, a Mesebarlangnak Havas Gertrud,
a frissen végzett fiatal színésznő, az egyik
alapítója volt. Később néhány évig
színészi erőit és képességeit kipróbálandó
- különböző művészegyüttesekben, a
Faluszínházban és a Rádió együttesében
játszott szerepeket, majd visszatért az
államosított hivatásos bábművészet tár-
sulatába. A szakma speciális ismereteinek
fokozatos elsajátításával hamarosan a
színház vezető művészévé vált.

Különleges hangi alakítókészsége, el-
lenállhatatlan bája, humorérzéke és játé-
kos kedve szinte predesztinálták a külön-
böző karakterszerepek eljátszására, előbb
gyermekmesékben, komédiákban, majd a
súlyosabb veretű felnőtt produkciókban is.
Lényéből fakadó kedvesség és
egyszerűség, komédiázó-alakoskodó kedv
a gyermek nézők pajtásává, drámai ereje
és szenvedélyessége pedig a felnőtt nézők
kedvelt-elismert színésznőjévé tette.
Piroskát és a kisnyulat ugyanolyan
ellenállhatatlan közvetlenséggel és szug-
gesztióval játszotta, mint Puckot a Szent-
ivánéji álom-ban, Balerinát a Petruská-ban,
Tündét Vörösmarty darabjában. Olyan
sokoldalú, a természettől kapott tehet-
ségével - ösztönösnek látszó, de nagyon is
tudatosan - élő színművész volt, aki a
maga számára a legjobb kifejezési formát
- nem kevés keresgélés után - végül a
bábművészetben találta meg. S e mű-fajt
három évtizeden át szolgálta: a leg-
magasabb fokon.

Csodálatos érzékenységű művész volt.
Az, hogy a színész színpadi, az előzőleg
csak képzeletben élt emberi alakot a né

zők előtt valódivá teszi -- bábszínész ese-
tében: a holt tárgyat élőlénnyé varázsolja

az a színjátszómesterség alapfeltétele.
De hogy úgy tudjon egy színész a magára
húzott vagy a kezében tartott figurán belül,
annak érzéseiben és gesztusaiban és
hangjában alkalmazkodni ahhoz a,.
egyszeri, mindig más és más közegű, faj-
súlyú közönséghez, s vele mindig meg-
találni a közös nyelvet, az adott pillanat
párbeszédének egyetlen igazi lehetőségét:
ahhoz kivételes tehetségű színpadi
alkotóművész kell. S ebben a szakmában, a
bábműfajban még egy többletfeltétel: a
mindvégig megőrzött gyermeki lélek.
Olyan, a világra rácsodálkozó, azt befo-
gadó, tisztának, sőt naivnak megmaradó
kedélyállapot, a le nem törő hit és biza-
lom, amelynek természetes gyermekkori
forrását nem apasztják el az évek, de amely
mindig kellő erőtartalékot biztosít tulaj-
donosának még a betegségek, sorscsapá-
sok ellen is. S amely kellő pillanatban el-
űzi a saját kimérák fenyegető árnyait is.

Kiss István - később megkülönböztetésül
felvéve a Be vagy Bölöni előnevet -
Havas Gertrudéval éppen ellenkező ol-
dalról indult el pályáján a bábjáték felé.
Kereskedelmi, közgazdasági tanulmá-
nyokat folytatott - s közben amatőrként,
műkedvelőként bábozott. A negyvenes
évek végén a Magyar Bábszövetségben,
az MNDSZ-ben, a falujáró mozgalomban
látjuk; itt tűnik fel mint a bábuk életre
keltésében, bábmozgatásban jeleskedő
fiatalember. Az államosított Mesebarlang-
hoz, az Állami Bábszínházhoz 1950-ben
szerződött. Nem mindjárt színészként,
hiszen akkor az nem volt természetes
folyamat, hogy valaki amatőrből hivatásos
művésszé váljék. De animációs ké-
pességeire már felfigyeltek. Első színészi
kiugrásai az 1954-ben megalakult Győri
Bábszínházban voltak - s a turnék, a pesti
vendégjátékok meghozták számára az
elismerést. Azazhogy a teljesnek a felét.
Az Állami Bábszínházban a 60-as
években már a legjobb bábmozgatók
egyikeként, sőt: rendezőként is működött,
amikor hosszú évek kínkeserves
munkájával, önképzéssel, a felvállalt
démoszthenészi kavicsok gyötrésével utó-
lag tanulta meg a bábművészet másik
összetevőjét, a színészmesterséget. [igy
nőtt fel a Bábszínház legkiválóbb színé-
szei közé, hogy eszében, érzelmeiben, sőt
idegdúcaiban rögződött ifjúi tapasz-
talatához mindvégig hű maradt: a rej-
tőzködő, elvonuló, töprengő-tépelődő
művésztípus számára a bábjáték az ideá-



lis önkifejezési forma. A paraván mögött
eltűnnek a gyermekkorból hozott tudat-
talan és gátló erők, itt és így: kezén bot-
bábuval, kesztyűvel, labdával, cérnagom-
bolyaggal most már minden lehet belőle.

S Kiss Istvánból lett is: Bartók király-
fija, Mandarinja, Sztravinszkij Petruskája
éppúgy, mint huszárkapitány a János
vitéz-ben, ördögfióka a Csongor és Tündé-
ben, fejedelem és rendőrfőnök, garázda
majom és okoskodó kismalac, bölcs
pedagógiájú Manócska a tv-ben, császár,
parasztgazda, parkett-táncos, koldus és
késdobáló - végtelen csak az utóbbi
években játszott szerepeinek sora, ame-
lyekben teljesen át tudott lényegülni.
Köztük egyik, a legkedvesebb, a Klas-
szikus szimfóniá-nak kutyája, amelyből
igazán ő csinált nagyszerű, mindenütt,
külföldön is ellenállhatatlan, az emberi
világ álságait leleplező főszereplőt.

Kiss István sokkal zártabb lélek volt,
mint felesége, Havas Gertrud. Nehezen
lehetett hozzáférni. De állandóan noszo-
gatta belül a vágy az emberi kontaktus-
teremtésre. Önmaga kitárására és átadá-
sára. Ezért vált belőle a színház művész-
képző iskolájában a bábmozgatás nagyon
szeretett tanára. Másfél évtizeden át
oktatta a színház új nemzedékét -

tehát a mai társulat túlnyomó többségét-,
a bábtechnika legegyszerűbb fajtáitól a
komplikáltig, az animációs módszerekre.
Hogyan lehet és kell a holt tárgyból
embert alkotni - hogyan lehet a bábut a
gyermek én-helyettesítőjévé, a felnőtt
prototípusává vagy jelképévé átlelkesí-
teni? Vagyis: hogyan fejezzük ki ma-
gunkat -- nagyon sűrítve, tehát igazul -
egy olyan tárgy segítségével, amelyre
ráruházzuk legjobb képességeinket?

Kiss István a saját alkotási folyamatai-
ban azok eredményével soha nem volt
megelégedve. Mindig keresett, újjal és
jobbítottal kísérletezett. Töprengett, me-
ditált. Egyéni műsorokat alkotott, mert
kutatta a komplexebb kifejezés lehetősé-
geit. Önálló gyermekműsorokkal járta az
országot feleségével. Havas Gertrud
segítségével előadott felnőtt magánszá-
mai (Játékszín) saját megismertetését és a
bábműfajnak felnőttekkel való elismer-
tetését egyaránt akarták szolgálni. A bu-
karesti Nemzetközi Bábfesztiválon, igen
rangos mezőnyben, szólistadíjat nyert.
Hivatásszeretete, sok szakmai barátsága -
s elsősorban mint a Bábszínház külföldi
vendégjátékainak leggyakoribb főszerep-
lője - nevét, személyiségét országhatáro-
kon messze túl ismertté, becsültté tette.

UNGVÁRI TAMÁS

Kortársunk, Hamlet

Shakespeare szülővárosában

Shakespeare életéről jószerivel annyit
tudunk, hogy Stratford-on-Avonben
született, s hogy ezzel igen sokat használt
szülővárosának. Végül is ez a mé-
zeskalács-városka máig nagy fiából él.
Mutogatják az iskolát, ahol tanult, a
bölcsőt, melyben ringott, a lánya és az
unokája házát, s a sírt, mely befogadta; ám
mindezekből csak a sír bizonyos. A
relikviák száma korlátozott, hitelességük
kétséges. Már a rájuk épült turistaipar is
ellenük vall, az Avon egyirányúsított,
folytonos gondozásra szoruló hídján
áthúzó hatalmas buszok és utánfutók, a
város előkertjeiben szaporodó bed and
breakfast (szállás reggelivel) táblák s a
viaszból, porcelánból, agyagból készült
szobrok nagy száma a városka
turistaboltjaiban, bazárjaiban. Egy
szombat délben érkezem Stratfordba. A
város kínos gondozottságával egyre inkább
hasonlít egy fejlődő arab olaj-ország
mintafalvához. Ijesztő a Shakespeare-ipar
egybehangoltsága, a rengeteg „Fogadó a
hattyúhoz"; a kirakatokban a drámák
lábjegyzetes zsebkiadásai, a szótárak, a
színdarabok helyneveinek listája. Itt
mindent megtudhatnék Shakespeare-ről,
ami nem lényeges; érteni vélem már, miért
menekült innen az ifjú William Londonba,
miért állt be Southampton szolgálatába. Itt
egyfelől sem-mi sem változott a
tizenhatodik század óta, másfelől ami
változott, ijesztő, talán éppen
Shakespeare-nek köszönhetően. A
harmincas években felépült a Shakespeare
Emlékszínház; a hatvanas években a
Shakespeare Emlékközpont. Az első:
katasztrofális épület, leginkább Shakes-
peare-előadások megrendezésére alkal-
matlan. Az emlékközpont falán megany-
nyi márványtábla: melyik királyi család-
tag nyitotta meg, s kik adományoztak
pénzt hozzá. Az épület modernizmusa a
Henley Streeten, Shakespeare szülő-
házának tövében éppoly avult már, mint
az Emlékszínház. Az egyik vörös téglába
öntötte a kor építészetének a tévedéseit, a
másik betonba és üvegbe: a végeredmény
azonos. A színház talán rosszabb egy
fokkal. Húsz esztendeje jártam itt először,
a hatvanas évek elején.

Bölöni Kiss István és Havas Gertrud (MTI-fotó)


