
Kertész Ákos Névnap, Karinthy Ferenc
Gellérthegyi álmok, A. Gelman A pad,
Pirandello Liolá...

S most, az új épület impozáns színpa-
dán az ünnepi előadás: Csehov Cseresz-
nyéskertje. Megosztva ugyan az életteret
a Városi Művelődési Házzal, mégis: vég-
re otthon! (Ranyevszkaja mondja: „Való-
ban én ülök itt?... Mint egy álom... Isten
látja lelkem, mennyire szeretem a
hazámat... Milyen nagyon szeretem. . .")
Végre: otthon! Tervekkel, vágyakkal, új
elképzelésekkel... (Ranyevszkaja: „Most
aztán ki a nagyvilágba!") ... hogy a
szlovákiai magyar színjátszás is,
amelynek több évszázados múltja van,
akárcsak az irodalom vagy a képzőművé-
szet, méltó helyet, elismerést és talán
még népszerűséget is érdemeljen ki az
egyetemes magyar és európai szocialista
színházművészetben egyaránt.

E számunk szerzői:
ANTAL GÁBOR újságíró,

a Magyar Nemzet munkatársa

BŐGEL JÓZSEF,
a Művelődési Minisztérium főelőadója

CANEV, SZTEFAN
író

CSIZNER ILDIKÓ
szerkesztő

GÁBOR ISTVÁN újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

KISS PÉNTEK JÓZSEF
újságíró

KÖTŐ JÓZSEF,
a Kolozsvári Magyar Színház igazgatója

P. MÜLLER PÉTER
a JPTE Irodalomtudományi Tanszék ad-
junktusa

PÁLYI ANDRÁS újságíró,
a SZÍNHÁZ munkatársa

RÓNA KATALIN újságíró,
a Film Színház Muzsika munkatársa

SZÉKELY GYÖRGY
színháztörténész

SZŰCS KATALIN újságíró,
a Kritika rovatvezetője

UNGÁR JÚLIA
dramaturg

A. G.

Emlékkönyv Kabos Gyuláról

A Kabos Gyula emlékének szentelt ter-
jedelmes kötetből először is azt lehet
megtudni, hogy Kabos - ellentétben a
különböző lexikonokban szereplő adattal
- nem 1888-ban, hanem éppen száz éve,
1887-ben született. Ám ha ez a könyv
külön cikkeket szentel is a híres filmszí-
nésznek (aki például 1937-ben, egy évvel
azelőtt, hogy az akkori országgyűlésen
megszavazott úgynevezett „első zsidó-
törvény" elől az Egyesült Államokba
ment, tizenhat filmet forgatott), külön,
hosszabb tanulmány foglalkozik a csak
ritkán méltó szerephez jutó kiváló szí-
nésszel. Aki a több mint félszáz „Kabos-
film"-ben - amelyek közül tulajdonkép-
pen csak az utolsó, az 1938 májusában
készült A papucshős főszerepe, legalábbis
címszerepe Kabosnak - még a kezdetle-
gesebb filmsztorikat is egyéniekké tudta
varázsolni a maga különleges egyénisé-
gével és játékstílusával.

Vegyük például az egyik leghíresebb
„Kabos-film"-et, az 1937 elején készült
Lovagias ügyet, amely Kabos - és part-
nere, Gombaszögi Ella - jóvoltából ma is a
nem csupán „nézhető", de jól szórakoz-
tató (és elgondolkodtató!) filmek közé
tartozik. Ugyanakkor Kabos színészi pá-
lyáját a kötetben részletesen elemző
Cenner Mihály - de az Egy szomorúan
mulatságos filmszínész címmel a mozik e
sajátos „sztár"-járól szóló Karcsai Kul-
csár István is - érvekkel elemzi, hogy
Hunyady Sándornak 1935-ben a Pesti
Színházban színre került darabja meny-
nyivel nevesebb (és reálisabb) volt szer-
kezetében, minta színmű alapján készült
film. Kabos sajátos - gügyögő, morfondí-
rozó s még „gazdag ember"-szerepekben
is a pesti kispolgárt megmutató művé-
szete azonban nemcsak azokat a filmeket
segíti ma is nézni, amelyek a maguk
nemében és módján valóban értékesek
voltak, mint például a Csortos Gyulával
közösen készült Hyppolit, a lakáj, de azo-
kat is, amelyek Kabos - és a személyéhez
fűződő „pesti varázs" - nélkül ma
könnyen nézhetetlenekké válnának.
Tegyük hozzá, hogy az 1931-ben készült
Hyppolit idején Kabos - az e filmmel
„felfedezett" filmszínész - negyvennégy
esztendős volt. Es 1941-ig, New Yorkban
bekövet-

kezett haláláig filmekben - és színdara-
bokban - döntően olyan szerepeket kapott
és játszott, melyekre ma legalább hatvan-
esztendős színészeket kérnének fel.

De már 1925-ben, tehát harmincnyolc
éves korában aratta egyik legnagyobb
színpadi sikerét a mai Thália Színház
helyén lévő Renaissance Színházban,
amelynek Bárdos Artúr volt az igazgatója
és egyben a darab rendezője is. A cári
idők orosz zsidóságának ismert szerzője,
Szemjon Juskevics által írt Szonkin és a
főnyeremény című darab főszereplője-
ként kivívta nem pusztán Kosztolányi
dicsérő jelzőit - ezeket már egész fia-
talon megkapta, amikor kezdő korában
szabadkai színész volt -, hanem egyik
alaposabb elemzését is. Kosztolányi -
akinek Szonkin-cikkét a könyv külön is
közli - megállapítja, hogy Szonkin, a „kis
zsidó írnok" szinte belebolondul abba,
hogy megnyerte sorsjegyével a főnyere-
ményt. „A színész, aki ezt az alakot rész-
letező elemzéssel, tragikomikai erővel
ábrázolta, nagy művész. Öntudatosan
haladt az útján, az utolsó állomásig, a
tébolyig, mely alakításának tetőpontja.
De ez is csak azért megrázó, mert igaz és
így igaz. Kabos Gyula elejétől végig őrül-
tet rajzolt. Szonkin valóban az, már az
első pillanatban. Csöndes, bogaras, ártat-
lan elmebeteg, de elmebeteg. Senki sem
tébolyodik meg örömében, bánatában,
mint a közhit tartja." És ha magát a szín-
művet Kosztolányi nem is tartja remek-
műnek, nem győzi dicsérni Kabos „lélek-
tani megfigyelését, s a finomságot,
amelylyel ezt fokonként
megérzékeltette".

Cenner Mihály sajnálja, hogy Kabos a
maga sajátos „pályaíve" folytán nem
jutott Moliére-szerepekhez, és hogy nem
volt módja Shakespeare bolondjainak és
bolondos fickóinak megmutatására sem.
Ezzel együtt is Gaston Batynak Doszto-
jevszkij regényéből írt színművében, a
Bűn és bűnhődés című - e szükségképpen
nem „első osztályú", de jól szerkesztett
és hatásos - darabban Marmeladovként
felkeltette, többek mellett, a Nyugat kri-
tikusának, Schöpflin Aladárnak figyelmét
is. „Ezt a kitűnő színészt - írta Schöpflin
- eddig csak komikus, sokszor groteszk, s
majdnem mindig zsargonízű szerepekben
láttuk, s most egyszerre ki-derült róla,
hogy a tragikus aláfestésű groteszkben
talán még kitűnőbb. Olyan penetráns
züllöttséggel, maszknak, mozgásnak,
beszédnek olyan hitelességével, olyan
félreismerhetetlen orosz atmoszférában
játszik, hogy az alak megnő, és epizódból
főszereplővé válik."



Hozzátehetjük még, hogy 1929-ben,
amikor Kabos rövid időre az Operett-
színház (Fővárosi Művész Színház né-
ven) bérlő igazgatója lett, első bemuta-
tója itt Zsolt Béla Erzsébetváros című
darabja volt. Ahol is Kardos urat, a leg-
alább középkorú, erzsébetvárosi zsidó
drogistát játszotta. Zsolt, aki az erzsébetés
terézvárosi kispolgári rétegeket cik-
keiben az általánosító támadásoktól vé-
delmezte, de regényeiben és színművei-
ben annál élesebben mutatta meg hi-
ányosságaikat, e sorok írójának elmondta
annak idején, hogy Kabos Gyula, aki
különben közeli barátja volt, azt a magát
nyugodtnak, sőt fensőbbségesen nyu-
godtnak érző, habókos nyárspolgárt ját-
szotta, aki „elfelejtette, hogy mi fenye-
gette, és nem tudja, hogy mi minden
fenyegeti még". (A Thália Színházban
felújított Erzsébetvárosból éppen ez a
fenyegetettség - s annak ostoba, naiv
tudomásul nem vétele - hiányzott.) Ka-
bos Gyula a színpadon, többek mellett,
különböző Zilahy-darabokban és operet-
tekben is játszott epizódszerepeket. Pél-
dául Ábrahám Pál nagy sikerű Bál a Sa-
voyban című játékában Musztafa bég -
Cenner szavával - „nagyszerű komédiá-
zási lehetőségeket nyújtó szerepét". Az
1934 és 1938 közötti „Kabos-filmek" fi-
guráihoz azonban nemcsak a Hyppolit
műveletlenül természetes "újgazdag"-já-
ból, hanem a Zsolt-színmű Kardos urá-
ból merítette nem csupán a hadarásokat
és egyéb stiláris elemeket, hanem azt a
társadalmi látásmódot is, amellyel az
általa ábrázolt figurákat jellemezte. (S
tegyük hozzá: méltó női társa e filmek-
ben nemcsak Gombaszögi Ella volt - aki-
vel színpadon különben nemigen talál-
kozott -, hanem az a Vaszary Piroska is,
akivel sokat szerepelt együtt a különböző
pesti színházakban.)

Izgalmas „fejezete" Cenner Mihály
részletekben gazdag pályarajzának Ka-
bos amerikai útja és annak tragikus befe-
jeződése. S e dráma nem pusztán a szí-
nész szívrohama és korai halála, hanem
az egész „amerikai kaland", amely a helyi
magyar újságok - különösen az Amerikai
Magyar Népszava - dicshimnuszaival kez-
dődött, hogy aztán hamarosan az ameri-
kai magyar „Kabos-társulat" szánalmas
szereplésével folytatódjék. Kabos Gyula
ugyan tudott angolul, és Incze Sándor
egy távirata jelzi, hogy - egy pillanatra -
Gilbert Miller, a híres és gazdag amerikai
producer is érdeklődött a „magyar Chap-
lin" iránt. Aki azonban alkalmilag össze-
szedett „társulattal" - amelynek „színész"

és „színésznő" tagjai „komoly" foglalko-
zásukat illetően pincérek, pincérnők, kis-
hivatalnokok voltak - az USA különböző
nagyvárosait járta, szomorú „eredmény-
nyel", majdnem teljes érdektelenséggel.
És különösen lehangoló, hogy Kabos
Gyula New Yorkban könyvet is jelente-
tett meg, ö c s é m . . . címmel, amelyben
Nadányi Pál regénye, továbbá Nógrádi
Béla novellái és Vermes Sándor versei is
napvilágot láttak. Kabosné Pesten élő
leányához intézett leveleiből világosan
kiderül - ha némi „felhanggal" palástolva
is - Kabos teljes sikertelensége az ameri-
kai magyarok között. Ez is a magyarázata
lehet a színész két, váratlan szívrohamá-
nak, annak, hogy a végig magyarul játszó

és utolsó percig Magyarországra gon-
doló - Kabos szíve 1941 őszén felmondta
a szolgálatot.

E könyvből tudhatjuk meg azt is, hogy
Kabos Gyula özvegye, férje halála után -
mintegy az utolsó hajóval - visszajött
Magyarországra, ahol 1950-ben halt meg,
miután havi százhúsz forint kegydíjat
kapott, és a siófoki kis házat is elvették
tőle. Bizony, nem tudtuk ezt, mint ahogy
azt sem, hogy az asszony hazahozta a szí-
nész hamvait őrző urnát, amely a rákos-
keresztúri izraelita temetőben - a Kann
család sírhelyén - nyugszik.

A Magyar Filmintézet által kiadott
kötet - amelynek alcímében az szerepel,
hogy Kabos „Születésének századik év-
fordulójára" jelent meg - több hónappal
lekéste az évfordulót, 1987 márciusát.
Érdeme viszont, hogy a szerkesztő -
Erdélyi Z. Ágnes - több olyan pályatárs
(Bilicsi Tivadar, Hegedűs Tibor rendező,
Keleti László, Peti Sándor, Ráday Imre)
emlékezését is közli a „fukar és visszahú-
zódó, szinte minden érintkezéstől ret-
tegő", de minden színésztársa által a kor
legtehetségesebb művészei közé sorolt
Kabosról, akik már nincsenek köztünk,
ám vallomásaikat annak idején feljegyez-
ték. A kötet két tanulmányt közöl Kabos-
ról, a filmművészről - Karcsai Kulcsár
Istvánét és Nemeskürty Istvánét -, és
néhány részletet Kabos Gyula amerikai
élményleírásaiból. (Ezek nem irodalmi
értékük miatt érdekesek, hanem mert
kivehető belőlük Kabos Gyula teljes ide-
gensége abban az országban, ahová -
amikor 1934-ben komoly filmszerződé-
sekre hívták Hollywoodba - nem ment,
de ahová az őt is megszégyenítő „zsidó-
törvény" elől menekült.) Helyes több
írás közlése, például Radó Istváné, ami a
Magyar Filmintézet kézirattárából került
elő, s ahol az elfoglalt - részben

„színigazgatói" adósságai miatt túlságo-
san is elfoglalt - Kabos Gyula olyan ese-
teire emlékszik, amikor a színész három
filmet forgatott egyszerre, és csak az
autóban aludt valamennyit, amelyben
egyik helyről a másikra szállították. Fe-
leslegesnek érezzük azonban részletek
közlését bizonyos színművekből, ame-
lyekben Kabos Gyula egykor játszott, és
azt a „Kabos-viccek" című részt is, amely
azokat a „poénokat" közli, melyeket
Kabos mondott különböző filmekben.
Bár Veres József - a viccgyűjtemény
összeállítója - megjegyzi, hogy „Kabos
filmjeiben természetesen a személyiség
charme-ja a leglényegesebb, továbbá a
számos változatban karikírozott maga-
tartásforma", mégis közli - hosszan, rész-
letesen - a „bemondásokat", amelyek
Kabos hangsúlyai és mozgásai nélkül bi-
zony keveset mondanak. Az emlékezők
szerint Kabos „bemondásainak" többsé-
gét saját maga találta ki, de ezek csak
teljes személyiségével összhangban
hatnak. Maga Veres állítja, hogy a Hol
alszunk vasárnap? című - önmagában
jelentéktelen - filmben egy hölgy
kérdésére („Ön úriember?") Kabos azt
válaszolja: „Aránylag", és hogy „erről az
»aránylaguról tulajdonképpen
tanulmányt kellene írni". Ilyen
tanulmányt - az általában gyenge
filmtörténetekben a maga megta• lált
figurájának hitelességével ható s az
önmagukban jelentéktelen „bemondáso-
kat" egyénisége művészi erejével fel-
nagyító Kabosról - Karcsai Kulcsár és
Nemeskürty tollából amúgy is olvasha-
tunk az érdekes kötetben.
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