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Áldott blaszfémia

Gobbi Hilda A szent családban

Hanyagul összehúzott, viseltes házikön-
tösében, zilált hajjal, görnyedten ül az
otromba, rozzant hokedlin, ölében tányér,
föléhajol, sietős, kapzsi mozdulatokkal
kanalazza az ételt. Kopognak az ajtón.
Előbb csak szeme rándul meg. Újabb
kopogás. Felkászálódik, morog magában,
mint aki egy káromkodást morzsol el,
odalép az ágyhoz, felhajtja a csaknem
földig lógó lepedőt, gondosan betolja a
levesestányért az ágy alatt zsúfolódó
éjjeliedény, befőttesüvegek és egyéb
kacatok közé. Leveti a köntöst, bebújik a
dunna alá, nyújtózkodik, mint-ha most
ébredne, „eszébe jut", hogy az ajtó nincs is
kulcsra zárva, kikiabál hívatlan
látogatójának, hogy miért zörög, jöjjön be,
hisz nyitva az ajtó. A látogató: egy civil
ruhás rendőrtisztviselő, akit ő nyomozónak
titulál. Kiderül, az öreg-asszony hetekkel
korábban nagy halom élelmiszert lopott az
egyik ABC-áruházból, s bár észrevétlenül
elosonhatott volna, szándékosan lebuktatta
magát, hogy ekképp hívja fel magára
gyermekei-nek figyelmét, akik közül a
„nagyfiam" rendőr alezredesként a
Belügyminisztérium vezető beosztású
dolgozója.

De amíg ez kiderül, addig egy feszült,
csupa vibrálás kérdezz-felelek szópárbaj
zajlik le a rendőrhivatalnok és az öreg-
asszony közt, ám a feszültség nemcsak a
kiélezett dialógusokból fakad, hanem az
öregasszony figurájának bizarr, talányos
ellentmondásosságából is, amit Gobbi
mindjárt az első percekben kézzelfog-
hatóan exponál. Az, hogy „a néni" - így
szólítja a fiatal rendőr - valamiféle érzelmi
hazárdjátékot folytat a környezetével,
kiderül az iróilag frappánsan meg-rajzolt
szituációból; Gobbi figurájában azonban
mindjárt valamiféle sistergő-emésztő
emberi drámát érzünk, aminek heve
egyelőre még le van fojtva, mégis
átforrósítja legjelentéktelenebb gesztusait
is. Ennek az öregasszonynak lételeme az a
játszma, amit játszik, úgy kapaszkodik
saját hazugságaiból szőtt illúzióvilágába,
mint az igazság utolsó szalmaszálába.
Miközben a vígjátéki csattanókon
mulatunk, melyeket ráadásul
burleszkeffektusok színesítenek (a rend-

őr alatt összecsuklik a hokedli, az ócska
frizsider épp a leghatásosabb szünetben
zúgni kezd, a rendőr a földön hasal, „a
néni", az ágy szélén ülve, szemérmesen
összerántja térdén a hálóinget stb.), az élet
és a játék e furcsa, személyre szóló
paradoxona, ahogy minduntalan meg-
jelenik a színészi hangsúlyban, gesztus-
ban, mimikában, sejteni engedi, hogy nem
könnyű bohózat, amit látunk.

Sorra betoppannak a gyerekek, akik
természetesen már mind felnőttek, mind
önálló életüket élik, azaz valóban elhagy-
ták az anyjukat, bár nem egészen úgy,
ahogy az öregasszony önmagával is, a vi-
lággal is el szeretné hitetni. Minden egyes
látogatás alkalmával „rápirít" a látogatóra,
hogy ugye csak azért keresi őt fel, mert a
„nagyfiam" a rendőrségi jelentésből
tudomást szerezve az ABC-esetről, sorra
felhívta telefonon a testvéreit, és
figyelmeztette őket, mi mindenre vete-
medik anyjuk kétségbeesett magányában;
ám mindannyiszor kiderül, hogy az
öregasszony provokatív célzatú ABC-
akciója teljes kudarccal végződött. Senki
se telefonál, senki se háborodik fel, a
rendőr is arról beszél, hogy „lezárják az
ügyet". A gyerekek egyébként is jönné-
nek, alkalmasint segítenek, pénzt is
csúsztatnak anyjuknak, láthatóan megvan
ennek a kialakult családi rítusa. Mi
értelme volt hát az egész kitalációnak?
Miért oly fájdalmas a kudarc az öreg-
asszony számára?

Gobbi Hilda játékában ez az egyik
legizgalmasabb vonás: ahogy ezt a kudar-
cot megéli, kiszínezi (vagyis eljátssza) és
összeroppan tőle (azaz az általa kreált
játszma visszaüt rá). Annyi szent, hogy
nem akkor roppan össze, amikor
szerencsétlenségét és magatehetetlenségét
bizonygatja. Sántít, előkotorássza a botot,
mint aki lépést se tud tenni nélküle, még a
dunnát is az ágyon a bottal akarja
felemelni, nyög, jajgat, sopánkodik,
fennhangon kárál, sorolja ezer baját,
szenvedését, küzdelmes élete epizódjait.
Sajnáltatja magát, de csak a szerep szerinti
öregasszony sajnáltatja; Gobbi játékában,
ahogy elénk állítja ezt az örökösen
valamiféle játszmát kreáló öreg-asszonyt,
szemernyi színészi öntetszelgés vagy
szentimentalizmus sincs. Mert ez az
öregasszony „titokban" inkább olyan, akár
egy vihar tépázta tölgy, újra s újra
felegyenesedik, csak épp arra ügyel, hogy
monumentális életereje mindvégig
„kulisszatitok" maradjon, ne „lesse meg"
senki. A színésznek nagyon is szüksége
van a mesterségbeli fegyelemre, amiből

ezúttal sokakat megszégyenítő, nagy-
szerű példát nyújt, tudniillik az a maga-
tartásképlet, amit megrajzol, nem értel-
mezhető sematikusan. Mert egyrészt merő
hazugság, hogy a gyerekei nem keresik
fel, másrészt a kudarc okozta fáj-dalom
mégis elementáris és őszinte jaj-ként tör
fel belőle. Ő maga se tudja meg-
fogalmazni, voltaképp mi baja a világgal:
szeretetre szomjazik, de a szavak és az
érzelmek sokkal jobban devalválódtak e
családi acsarkodásban, semhogy ilyen
patetikus kifejezéseket használhatna. Azt
hiszi - azzal hitegeti magát -, hogy az
ABC-esettől kifordul sarkaiból a világ, s
képtelen tudomásul venni, hogy nem így
történt, hogy a „megváltás" elmaradt.
Nincs más eszköze, hogy kifejezze
keserűségét: mindenkibe, akibe csak tud,
belemar. A lelke mélyén ott a vágy, hogy
jót tegyenek vele; s közben elüldözi a ház
segítőkész lakóit, vérig sérti a gyerekeit.
Nem csikarhat ki magának mást, mint
szánalmat, lesajnálást, s ez neki mér-
hetetlenül kevés. Gobbi képes rá, hogy az
acsarkodó öregasszony ábrázolásával
felébressze bennünk a nézőtéren a rész-
vétet.

Azzal tud részvétet kelteni, hogy ő
maga egy pillanatra se sajnálja meg az el-
játszott figurát. Inkább arra ügyel, hogy a
szerepből kiolvasható lélektani diagnózist
pontosan megadja. Az egyik lakó,
Szászné, aki afféle ordenáré jótét lélek,
semmiféle alkalmat se ad a bántásra, be-
vásárol neki, jó szóval vigasztalja stb. Az
öregasszony addig töri a fejét, amíg csak-
csak sikerül kiforgatnia Szászné szavait, s
kiolvasnia belőlük, hogy voltaképp az
egész jótékonykodás arra megy ki, hogy
elkunyerálja tőle háromszáz forintos
kávédarálóját. Az, ahogy Gobbi erről
zsörtölődve, magában beszélve meggyőzi
önmagát, ahogy előcibál egy használt
sárga törölközőt a párnája alól, abba
gondosan bebugyolálja a darálót, majd a
csomagot elrejti az ágyában a dunna alatt,
igazi színészi remeklés : a gesztusok
sokkal többet árulnak el e kényszeres
kapzsiság mibenlétéről, mint a szavak.
Hideglelősen érzékletes színészi jelentést
nyújt a kisszerűségről és a
közönségességről. Pilinszky hasonlata
kívánkozik ide: „A közönségesség vala-
miféle olyan rossz, amiből nemcsak a jó,
de a bűn egyfajta nagysága is egyként
hiányzik." Továbbá: „A közönségesség
valójában a semmitől, az abszolút vá-
kuumtól, az evilági maradék menthetet-
len elrákosodásától retteg." Aligha talál-
hatnánk pontosabb szavakat a Gobbi



megformálta figurára: ez a rettegés teszi
egyszerre szánandóvá és gonosszá.

És ez a rettegés maga a kisszerű végzet:
hisz a lelki „elrákosodás" folyamata
nemcsak hogy elkezdődött benne, de na-
gyon is előrehaladott állapotot mutat.
Lefokozott életet él, lefokozott világban
leledzik, egyre szűkebb köröket tesz meg
és egyre alacsonyabban, egyre nyo-
masztóbbak szobájának falai, mennyezete,
bútorai, beszűkült létformájának tárgyai.
Gobbi kezében a kellékek átlényegülnek: a
naturalisztikus elemek, effektusok nem
naturalizmust jelentenek, hanem
lelkiállapotot. Nem az ábrázolás naturális,
hisz állandóan több dimenzióban látjuk a
figurát, figyelemmel kísérhetjük a
folyamatot, ahogy szüntelen szorgalommal
és szívós elvetemültséggel deformálja a
valóságot; s ez a deformált létezés érzi
magát egyre „otthonosabban" a vegetatív
szférában. Ezért oly fontos, valóságos
„végső menedék" számára az ágy, oda
húzódik vissza és ott rejti el minden
kincsét. Akkor is az ágy szélén ül, amikor
a Szásznétól kapott drága paradicsomot
kéjes csámcsogással elmajszolja: két lába
közt előkotorja az éjjeliedényt az ágy alól,
abba köpdösi bele a paradicsom héját,
miközben állán, kezén csurog a lé. A
nézőtéren most is nevetés fakad, de már
korántsem oly felhőtlen, mint a játék
elején; megérezzük, hogy ez az asszony -
minden helyzetkomikum ellenére szörnyű
csapdában vergődik.

Holott van valami nagyszerű is benne.
Nehéz lenne megmondani, mi. A színészi
eszközök, melyekkel Gobbi az alak
nagyságát megérezteti, tetten érhetőbbek.
Ha már-már úgy tűnik, kicsúszott lába alól
a talaj, félbeszakít egy mondatot, kettőt-
hármat köhint, s ugyanazon a hangon
folytatja: ezzel a köhögéssel újra és újra
megnyeri a mérkőzést, csak-úgy mint
jellegzetesen magasba lendülő karjával, jól
irányított rikácsolásával, ki-számított
bőgésével. Mert minden meg-játszás és
tendenciózusság ellenére csak akkor
törnek fel ebből az öregasszonyból, a
szenvedélyek, amikor igazi fájdalmának
nyitja fel a zsilipet. A szerepen belüli
szerepnek, amit az öregasszony önmagá-
nak és a világnak alakít, pontos partitúrája
van: követhető fejlődésrajz egymást maró
szenvedélyeiről. Két őserő munkál benne:
a kapzsisága és az anyasága. Ha csupán
olvasnánk e történetet, könnyen
vádolhatnánk az írót blaszfémiával:
mintha csak az anyaság oltárát akarná
lerombolni azzal, hogy épp ebben az

alakban mutatja fel az önzés archetípusát.
De Gobbi játékát a Nagy László-i
„káromkodásból katedrálist" gesztusa
élteti : áldott blaszfémia lesz az övé, mert
az emberben lakozó jóról és rosszról nem
úgy vall, mint két végletről, hanem mint
gyötrelmes kálváriáról, amit hősnőjének
végig kell járnia. S ha a megelevenedő
történetben már nem is láthatunk mást,
mint bukásának fokozatait, ahogy a lelki
„elrákosodás" kisszerű végzete felé tart,
Gobbi képes rá, hogy az egyre jobban le-
lepleződő közönségesség mögött meg-
mutassa nekünk egy összetört, zsákutcába
jutott emberi élet eredendő szépségét és
nagyságát.

Hogy mivel teszi ezt? Talán hangja
kislányos ellágyulásával, mikor legkisebb
fia meglátogatja? Talán néma döbbene-
tével, amikor fennhangon szaval a másik
fiának, s az észrevétlenül otthagyja?
Talán gyerekes feszengésével, ami a
„nagyfiam" látogatásakor jellemzi? Talán
furcsa zavarával, ahogy csak makogni

tud a nagyszájú házmesterné replikájára,
mikor az odavágja neki: „Miért„ maga
nem volt gazember a gyerekeiért?" Talán
ijedt rebbenésével, amint azt lesi, egérre
vadászó gyermekei nem őt csapják-e
agyon a seprűvel? Hisz ott van a
pillantásában, hogy tudja, ezt is megér-
demelné. S a nagysága nem egyéb, mint
ez a tudás: amikor már a pokol fenekén
jár, akkor is világosabban lát a környe-
zeténél, a gyerekeinél, akik még a szere-
tet és a gyűlölet kettősségében vergőd-
nek. Eljutott arra a pontra, ahonnan
nemcsak az mérhető fel, hogy vétkesen
elrontotta az életét, hanem a körülmé-
nyek hatalma is. Ahogy az adott korszak
társadalmi ellentmondásai tükröződnek e
sorsban, az már nem színészi felmentés az
ábrázolt figura számára, hanem az
összefüggések megvilágítása.

Ha van kreatív színészet, akkor Gobbi
Hilda színészete a szó legigazabb értel-
mében az: világot teremt és ítél, de nem
elítél és nem felment, hanem sorsot raj-

Az anya: Gobbi Hilda (Makky György felv.)



zol. Mindez nem utolsósorban mester-
ségbeli kérdés, elképzelhetetlen pontos
szituációelemzés nélkül. Gobbi játszik és
él a színpadon, de minden játékpillanata
mögött tudatos kidolgozást érzünk; a
színész zárt koordinátarendszerben mozog,
ám ez a fegyelem nemhogy belefojtaná a
szót, hanem ellenkezőleg, felszabadítja.
Minden érzelmi megnyilvánulásnak
megvan a maga ellenpontja, ami megóvja
attól, hogy a könnyebb megoldást
válassza. A „kisfiam" látogatásakor Gobbi
öregasszonya hirtelen „szívrohamot" kap,
a vajszívű fiú gondosan kockacukorra
csöpögteti az orvosságot, az asszony egy
darabig forgatja a szájában a cukrot, aztán
kiteszi a polcra az ott sorakozó többi cukor
mellé. Nyilvánvaló, hogy a szívroham is
játék volt, de a színészileg igazán izgalmas
épp annak a megmutatása, miféle
szorongásból, vágyból, önzésből született
ez a játék. Mi-közben a rendőrnek az
ABC-áruházban történteket előadja,
letekeri lábáról a fáslit, bevizezi,
„véletlenül" le is spricceli a férfit, majd
hanyagul a homlokára tekeri a széles
vászonszalagot. Csak ami-kor a „kisfiam"-
nak elregéli a rendőrrel való történetét,
akkor kerül le a pólya a fejéről. Megejtően
szép pillanat: rájön, hogy a konyak, amit a
közértben „rá-adásnak" lopott (másképp
nem lett volna rendőrségi ügy az
akcióból), az épp a fia kedvenc itala;
anyaság és önzés egy percre
összezavarodik benne, elveszti
magabiztosságát, szégyenlősen félrefordul,
s mi mással oldhatná fel a lelkileg,
önmaga számára oly kínos pillanatot, mint
hogy letekeri fejéről a fáslit ... A tárgyak,
melyek eredetileg talán a couleur locale-t

vannak hivatva jelezni, a színészi
impulzusok hatósugarát is irányítják, s a
színészi gesztus szimbolikus tartalommal
ruházza fel a kelléket. Ez az a szín-padi
szervesség, ami Gobbi alakításának
háttérében mindvégig működik.

Gobbi Hilda a mai magyar színjátszás
kivételes egyéniségei közé tartozik. Neve
fogalom lett, alakja köré legendák fo-
nódnak, jellegzetes hanghordozásához,
gesztikulációjához, mimikájához tízezrek
és százezrek emlékezetes színházi élménye
fűződik. A szent család Katona József
színházi premierjére külön meglepetést
tartogatott számunkra: e gonosz, mégis
szeretetre méltó asszony nélküle, az ő fi-
zikai-lelki „áldozati" színészete nélkül
aligha születhetett volna meg a színpadon.

KERÉNYI GRÁCIA

Horgolt boldogság

„ Hor og" - Sándor György
hetedik önálló estje

A harcsára lótetűvel horgászik az ember.
Ezt a határőrtől tanulom meg, Nagylakon,
egy csendes, meleg tavaszi éjszakán. Bár ő
lóbogárnak hívja. Meg is mutatja: egy

befőttesüvegben ül, zöld körítéssel.
Csalétek lesz belőle, mert jó halat terem a
Maros, a vize nem szennyezett. Még.

„Paksnál horogra akadtam" - vallja Eörsi
István Duna jege alatt utazó hőse-, „a
csalétek szalámi volt".

Vagyis hát, a lótetűtől a szalámiig széles
a skálája a csaléteknek is, életben és
irodalomban; nem csoda, hogy jó alap-
téma - nem jelkép, illetve nem csak jel-
kép, inkább asszociációs kiindulópont -
Sándor György számára új műsorában a
horog. Sokáig kellett keresnie, nem
könnyű megfelelő szót, tárgyat, fogalmat
találni, hiszen „már a nyelv is
szennyezett".

Horog: csalétek és hal, horgász, víz és
part - sokfelé kalandozhat el, bővítheti
gondolati terepét az író, ahol nevettetve
filozofálhat és gúnyolódva moralizál-hat;
de bizonyára nem véletlen, hogy ezen a
tárgykörön belül nem a hálóval halászást,
hanem a horoggal horgászást választja.

A háló gyakoribb az irodalomban és
minden példabeszédben; hálóba rend-
szerint többedmagával kerül a hal, a há-
lóval halászottak sorsa kollektív halál,
közösségi tragédia. Halak a hálóban volt a
címe Pilinszky első, 1941-43-ban írt
versciklusának; „Csillaghálóban hányó-
dunk / partravont halak", akiknek „ful-
dokolva kell / egymás ellen élnünk-hal-
nunk! / Szívünk megremeg: / vergődésünk
testvérünket sebzi-fojtja meg" --vagyis, a
közös vész Pilinszky szerint akaratlanul is
egymás ellen fordítja a halálnak
kiszolgáltatottakat. Eörsinél, négy
évtizeddel később, a háló sokkal
morbidabb képzeteket kelt, a halász válik
kiszolgáltatottá, rémálma rabja-ként;
hiszen „A halász maga sem tudja,
hálójával mit emel, / mi vergődik halá-
losan, mit húz a felszínre fel, / nem rejtő-
zik a halak közt egy felpuffadt, sárga fej
?" felrántaná vízi mélységbe merülő
hálóját, de az álom hínárként rátekerül:
„Felriadsz és alig érted, mit álmoddal

fölkavarsz, / mily hálóban mit rángatsz fel,
halaidtól mit akarsz, mivel vádol a
homályból egy hínáros hideg arc." Sándor
György új műsorában a hálót két-szer
említi: „lehet, hogy már én is a nyelv
hálójába estem", és „kivetik rám a hálót és
a horgászadót", de csupán az asszociációs
kör továbbgyűrűztetésekor; neki a
személyesség a fontos, az egyéni sors,
kapcsolat és szembenállás, amit a horgász-
hal-pár valósít meg, az a kegyet-lenül
lecsupaszított alaphelyzet, amiben egy

embernek van dolga egy hallal: akárha -
micsoda hipokrízis ! - egyenlő esélyeik
lennének. Utóvégre a halnak nem kötelező
bekapni a csalétket, s vele a horgot, másutt
is kereshet élelmet; és szegény horgász
néha órák hosszat, akár naphosszat
kénytelen a parton ücsörögni, ered-
ménytelenül, a ravasz halak túljárnak az
eszén!

Sándor György monodrámájának - hadd
soroljuk a Horgot ebbe a műfajba ---rögtön
első fordulójában leleplezi a horgász
képmutatását: „Ne féljetek! . . . Ti - én
vagytok, s én a ti oldalatokon . . . a
parton", s ugyanakkor rámutat a horgász és
a hal tényleges, nem csupán hazudott
sorsközösségére. Főleg a lágeriroda-
lomban olvastunk erről sokat: rab és
fegyőr sorspárhuzamáról, egymásrautalt-
ságáról, s már alapvető kelet-európai
tragikumjelképpé vált az Andzrejewski
Hamu és gyémánt című regényéből készült
Wajda-film haláljelenete, melyben gyilkos
és áldozat, egy-egy igaznak hitt eszme
aktív és passzív két harcosa, szinte testvéri
ölelésbe fonódik össze. Sándor György
könyörtelenebb, távol áll tőle, hogy
feloldozza a horgászt, akit csaknem az
utolsó pillanatig megszemélyesít, addig a
pillanatig, amikor a horogra akadt hal
fuldokló néma kínjával tátogni kezd. A
horgász hol csendes, hol sokbeszédű, hol
hazudós, hol patetikus, de mindenképpen
„a nagy kívülálló", a parti ember, aki-nek
hallétről, vízi életről fogalma sincs, illetve
csak megszépítő fogalmai vannak;
frázisokkal pótolja a tapasztalatot.

Sándor György itt, a hetedik műsorában,
valóban nagyon vigyáz, hogy „ne essen a
nyelv hálójába", hogy humora,
sziporkázása ne váljék öncélúvá; nagy
belső fegyelemmel alakítja ki a mű ge-
rincét, és tartja magát hozzá, elkalando-
zásaiból mindig újra visszarántja magát
egy zsinóron, damilon avagy marionett-
zsinegen, mert hiszen monodrámájának
nagyon is határozott célja van. Hogy mi-
féle célja? A madáchi tétel sajátos, több-
szörös áttétele: a keresés. Szinte vélet-


