
lembe fog, nekimegy a vadállatoknak.
Színészileg megoldani ezt Kőszegi Ákos-
nak nem sikerül olyan, csak rá jellemző,
egyéni eszközökkel, mint a kívülállást
addig; az általános forradalmár sok hely-
ről ismert sablonjait látjuk, ebben azon-
ban éppúgy ludas a rendező, aki viszont
átháríthat mindent az íróra - s nem is
jogtalanul -, amiért nem talált eredetibb
befejezést művéhez. Bodolay Géza azért
hozzátesz valamit: ledönti az összes
falat, ami a háttérben felgyülemlett,
utcakövekből barikádot emel, s forrada-
lomba küldi Bérenger-t, nemcsak vag-
dalkozni.

Ék Erzsébet jelmezei és Mira János
díszletei úgy használtak legtöbbet az elő-
adásnak, hogy a szerzői szándék szerint
szegények maradtak, s hitelt teremtettek a
játéknak, azt is megoldva egyúttal, hogy a
helyszín és a viselet déja vu-érzést kelt-
sen a nézőben. Részük van a színháztör-
téneti esemény sikerében és emlékeze-
tessé tételében. Nem kell erőltetni, adja
magát az a felismerés, amely ráadásként -
bár nem szorul rá - a rendező kezére
játszik: egy ember mindig akad végül,
akit eltiporni sem lehet, akármilyen kilá-
tástalan a helyzet. S nem biztos, hogy a
hivatásos teoretikus az. A logikatanár is,
lám, a mocsár szélén dagonyázik már a
csordával, megingathatatlannak hitt té-
teleit sincs ki visszhangozza.

Minden macska halandó.

A következő számaink tartalmából:

Csáki Judit: Főiskolások
fesztiválja

Pályi András:
Az infantilizmus tükre

Nánay István:
Gyerekszínház itthon és külföldön

Tarján Tamás: Nincs

miért nevetni

Csizner Ildikó:
Balanszírozás

Forgách András:
Zadek Luluja

Szűcs Katalin:
Négyszemközt a közönséggel

BERKES ERZSÉBET

A vendégség vége

Gobbi Hildától búcsúzva

. pattanó szívem feszítve húrnak,
dalolni kezdtem ekkor az azúrnak,
annak, kiről nem tudja senki, hol van,
annak, kit nem lelek se most, se holtan.
Bizony ma már, hogy izmaim lazulnak,
úgy érzem én, barátom, hogy a porban,
hol lelkek és göröngyök közt botoltam,
mégis csak egy nagy ismeretlen Úrnak
vendége voltam."

Kosztolányi: Hajnali részegség

Minden halál - veszteség. S mert az eltá-
vozott többé nem foglalkozik semmivel,
az elevenek miatt sírunk. Ha ismertük,
akkor a belátható veszteség zokogtat, ha
ismeretlen volt - a mementó: elhunyt
szeretteinkre emlékezünk, s várható saját
halálunkra gondolunk.

Önző dolog a gyász, magunk szegé-
nyedése felett kesergünk. Most, hogy
egy színésztől búcsúzunk, siratjuk a já-
téka által kapott örömöt, a személyiségé-
ből áradó életkedvet, a megjelenített
emberismeretét, az éveket, amelyeket
magunk is úgy élhettünk meg, hogy szín-
házi emlékeink sorában az ő arca is ott
van.

De Gobbi Hilda nemcsak színész volt.
Színészotthont alapított, mozgalmi mun-
kában tevékenykedett, múzeumot csinált,
könyvet írt, magán- és közügyekben járt
el anélkül, hogy személyes haszna lett
volna belőle. Távoztával nagyobb csönd
marad utána, mint amikor pálya-társai
mentek el. Dehogyis akarom én
méricskélni, mikor mekkora a veszteség!
Csak éppen a kényszerű búcsú idején
érdemes tisztázni - mi fáj?

1.

Abban a falusi moziban, ahol először lát-
tam, egyetlen modern filmet adtak akko-
riban: a Mágnás Miskát. A grófkisasszony
kleptomániás nagymamáját játszotta.
Azaz dehogyis tudtam én, hogy
kleptomániás: lopós és aranyos volt,
mert kanalakat dugdosott, a szerető szí-
veket pártolta, és mondott is egy nagy
pikánsot: amikor kiderült, hogy a szülők
legnagyobb kifogása az ifjú mérnök póri
származása, a nagymama egy régi vásár-
ról mesélt, ahonnét maga is feledhetetlen
emléket hozott. „Mit? Téged, édes

lányom!" Visítottunk a gyönyörűségtől.
A grófok rovására, persze, de leginkább
mégis azokéra, akik gőgösségükben el-
szakítanák a szerető szíveket. Mert gyö-
nyörű is az, amikor a gőgöt elpukkasztja
valaki, és ha az a valaki éppen a leggyen-
gébbik, akkor egyenest visítani kell.

Később vetítették a Nyugati övezetet is.
A Nagy Tudóst elcsábították a gaz impe-
rialisták felbérelt áruló által, ámde a tiszta
szemű tanítvány, egy nő, igaz útra tereli
a Nagy Professzort. És ki volt a
Tisztaszemű? Leesett az állam, mert
bizony ugyanaz volt, aki a nagymama.
De hiszen múltkor öreg volt? Mit nem
tudnak ezek a színészek... Zavarodottan
egyre több hitelt adtam a kétes moso-
lyoknak, amelyek faluszerte lengtek, ha a
színészekről esett szó. Márpedig esett.
Az ipartestületbe elég gyakran jöttek
vándortruppok, hol öt tojásért, hol kol-
bász- s szalonnáért lehetett megnézni a
műsorukat, de ha Simor Erzsi is köztük
volt, csak pénzt szedtek. Ez a nagyma-
más soha nem jött, mert ő a Nemzetiben
játszott, ahol a legnagyobbak, de azelőtt
mások voltak a legnagyobbak, mert vál-
tozott a világ, ugye. De hogy ez a válto-
zás jó-e vagy rossz, azt nem lehetett biz-
tosan tudni. A mellékjelekből, amelyek-
re sokkal fogékonyabbak a gyerekek,
mint a nagyokos felnőttek gondolják,
csak azt tudtam leszűrni, hogy ez is
ugyanabba a rekeszbe tartozik, mint az
iskolák államosítása vagy a hangyaszö-
vetkezet helyett várható kolhoz- és csaj-
karendszer. Minden attól függ, kit kérdez
az ember. S még akkor sem egészen: mert
anyám a simorerzsit szerette, de
népiskolába íratott.

Civilben először 1964-ben láttam. A
Színházi Intézet gyakornokaként módunk
volt próbákra járni. Engem a József Attila
Színházba osztottak be, ahol Kazán
István Anouilh Becket, avagy az isten
becsülete című drámáját rendezte. Gobbi
egy agg királynőt játszott, nem épp emlé-
kezetesen. Darvas Iván és Koncz Gábor
voltak a sztárok, és a játékstílust Wege-
nast Róbert sugalmazó díszletei kénysze-
rítették ki. Ot nagyra nőtt sámli adta a
teljes színpadképet, s ezek változtak tró-
nussá, fölnyergelt lovakká, oltárrá vagy
nászággyá. Gobbi végigmorogta a próbá-
kat. Egy ízben engem is kitüntetett a fi-
gyelmével, de bár ne tette volna. „s ez is,
ez ki? Csak mereszti a szemét hetek
óta!" Nem tudtam, hogy puszta kellék
vagyok, mivel a kérdés a rendező ellen
irányult; fölpattantam tehát, és elrebeg-
tem a nevem meg összes címeimet. „Na,



most aztán tudom!" - dörögte felém a
munkafényes színpadról - megsemmisí-
tően. A szünetben két kávét kért a büfé-
ben, s gubbasztószékem felé tolta: „Idd
meg, ha már ez a marhaság itt van." Sok
év múlva elmeséltem neki „ismeretsé-
günk" kezdetét; nagyot nevetett, vett még
egy kávét, és azt hazudta, hogy utálja, ha
nézik, kivált bamba pofával. Pedig imád-
ta, ha nézik. Azért lett színész. Csak ép-
pen nem szerette, ha akkor nézik, amikor
kínlódik - szereppel, önmagával, az élet-
tel. Két arca volt? Igen, sőt sokkal több,
de bármelyiket tette is föl, ragaszkodott
hozzá, hogy maga határozhassa meg a
közszemlét.

Betegségében nem engedte, hogy láto-
gassák, de számon tartotta az érdeklődő
telefonokat. Amikor már lábadozott, jö-
hetett a televízió is. „Randa dolog a vén-
ség. Ostoba dolog a halál" - hangoztatta,
írta sok százszor. Vagy tíz éve interjút
készítettem vele, rá várakozva a házve-
zetőnőjével beszélgettem. Aligha a tár-
saságom vonzotta a nénit, inkább őrzött,
nehogy valamit elemeljek a szép lakás-
ból. Ekkor tudtam meg, hogy a művész-
nő semmilyen ételt nem hagy kidobni, és
minden testi ruháját maga mossa. „Az-
tán persze utánamosom, de szereti maga
kilötykölni." Hogy van ez? - kérdeztem
utóbb a művésznőt. „Nyomozol, zsurna-
liszta? - támadott, mint mindig, ha várat-
lan fordulat következett be, és fölfény-
lett, mert szerette, ha a dolgok nem úgy
alakulnak, ahogyan az előírás kívánná.
„Téged talán nem arra tanítottak, hogy
becsüld meg a kaját? Vagy volna pofád
más kezébe nyomni a szaros gatyádat,
he?" Gyakornok koromban talán ször-
nyethalok ily szavak hallatán, de tizenöt
évi színházközelség megedzett. Tudtam,
hogy a másik ember - a megfizetett sze-
mélyzet - méltóságáról és saját lénye
intimitásáról nem beszélhet nyavalygás
látszatában, csak ripakodva, vastagon,
hogy később ne kelljen kievickélni a nyú-
lós lelkizésből.

Nem mintha tőle távol állt volna az,
ami lelki, ami szavakkal nehezen körül-
járható. De ösztöne bölcsességével min-
dig a szituáció előtt járt. Kevés embert
ismertem, aki erősebben sóvárogta vol-
na, mint ő, hogy szeressék. De tanúja
voltam, hogy ha az utcán rajongói elkap-
ták s „rámásztak" (ez az ő szava), akkorát
mordult, mint egy rendőrkutya:
„Eriggyetek a dolgotokra, hát nem
látjátok, hogy rohanok a vén lábaimon?
Nincs nekem elég bajom" - és csodák
csodája, senki sem sértődött meg. Mert
minden

kérincselő levélre válaszolt, ismeretle-
nek dolgában eljárt? Talán tényleg
hasznára volt a legendája, de
valószínűbb, hogy a hátát simogató
rajongóknak lett volna a legterhesebb,
ha megáll, és hoszszan elbeszélget velük
a saját feledhetetlen alakításáról,
személyisége nagyszerűségéről, a
csillagképről, amely őt jelen-ti a honi
művészet egén. A rajongók azt kapták,
amit akartak: látták, míg ő civil mivoltát
aláhúzva odavillantotta, hogy vén és
esendő. Ez meglepőbb volt, a be-
avatottságot erősebben dokumentáló,
mintha negyven centivel a talaj felett,
dicsport hintve ellebeg.
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Az ellenpontozás készségével okolható
az is, miért sodródott az ellenállási moz-
galomba, s aztán hagyta magát kisodorni

ugyanabból a körből, éppen akkor, ami-
kor már hatalmat jelentett ez a múlt.
„Ösztönállat vagyok!" - dicsekedte. -
„Ne képzeld, hogy Marxon nőttem fel.
Én csak azt láttam, hogy disznóság, amit
a zsidókkal csinálnak, amit a szegényem-
berekkel csinálnak. Oda mentem, ahol
ezt szintén disznóságnak tartották. De
aztán az is disznóság volt, amit a Németh
Tónival csináltak, és hát a Kiss Feri is
leülte a magáét. Na, most meddig kell
büntetni? Pláne, hogy az Árgyél (Somlay
Artúr) megölte emiatt magát, és utoljára
még velem akart beszélni. Hát benne
lehettem én a kitelepítésekben? A vo-
nalas belepofázásokban? Utáltam, hogy
csillagos házakat csináltak, és utáltam,
hogy büntetőtelepeket csináltak. Nincs
abban különbség, hogy ki csinálja, ha
egyszer tehetséges embereket nyírnak
ki. Na aztán a Major ki is rúgott,
szabály-

Rizi - Pisti a vérzivatarban (Pesti Színház(



szerűen" - és lobogott szemében a meg-
bocsáthatatlan feletti gyűlölet. Aztán meg-
bocsátott. József Attila születésnapján
huszonötödik évfordulóját ünnepelte a
nevét viselő színház. Gálaműsort adtak,
a szereplők között Major Tamás is ott
volt. Az est végén moliére-i láncban föl-
sorakoztak a szereplők, hogy megkö-
szönjék a tapsokat. Nagy volt az ováció,
előreindult a színészlánc. Major vakon,
nagyobb színpadhoz szokva törtetett a
zenekari árok felé. Akkor Gobbi meg-
fogta a kezét, és visszahúzta. Együtt
hajoltak meg - kézenfogva. „Nem igaz!
Egy frászt fogdostam én annak a gengsz-
ternek a kezét! Csak menjen bele az
orkeszterbe, kit érdekel?" Bizonygattuk
mind, hogy mindannyian láttuk, de ő
csak tagad, mert mi be akarjuk adni neki,
hogy ők egy Muhina-szobor, mert
kényelmes dögök vagyunk, akik szeret-
jük azt látni, amit az utókor sablonja dik-
tál. Három nap múlva cseng a telefon:
„Tényleg megfogtam a kezét. De hát
nem hagyhattam, hogy belegyalogoljon a
zenekari árokba! Egy ilyen tehetséges
ember! s már teljesen vak, tisztára oda,
pedig a szeme ért benne a legtöbbet, és a
közönség szeme láttára. Hát simlis
vagyok én?" - Megnézted a tévéfölvételt,
vagy magadba szálltál? „Hülyének né-
zel? Tudom én, hogy mit csinálok!" Mit?
„Azt, hogy tehetséges, vén és vak. Őt
köpjem szemközt vagy magamat? Hát mi
nem kéne nektek?" - és jött a „nektek"
címzett tiráda arról, hogy aki tehetséges,
annak meg kell bocsátani, de nem olyan
megbocsátós módon, hanem francba,
elfelejteni, de nem úgy elfelejteni, hogy
aztán újra csinálják a hasonlót.

Együtt szerződtek a Nemzetiből ki-
tagadottak a Katona József Színházba.
Jelenlétükkel hitelesítették egy törté-
nelmivé dagadt igazság- és tévedéssor
tanulsággá lett - meghaladását. Major az
Imposztorban, Gobbi a Csirkefejben. Úgy
gondolom, nem véletlen, hogy mindkét
jutalomjátékot Spiró György írta. A férfi-
kora teljében lévő nemzedékből - a Ma-
jor-Gobbi évjárat fia-korú nemzedékből -
senkit sem tudok, aki kegyetlenebbül
nézné az apák vétkét, s aki kíméletle-
nebbül akarná e vétkek korrekcióját el-
mondani magyar színpadon, mint Spiró.
Hogy ennek a két színésznek szánta da-
rabjait, az jelképnek is fölfogható: sem
ez az író, sem ezek a színészek nem
ismerik a megbocsátás szóbeli lehetősé-
gét. Csakis a tettekét. A „Ledolgozni!" -
közös parancsa alatt született mindkét
produkció.
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Amikor megkísérelte a hatalom, hogy
háborús egységet teremtsen, Gobbi a
forradalom mellett izgatott. Amikor for-
radalmi változásokról szavaltak, Gobbi
nekilátott harmonikus otthonokat szer-
vezni: a fiatal színészeknek Horváth Ár-
pád kollégiumot, az öregeknek a Jászai
Mari és az Odry Árpád nevét viselőt.
Amikor a kizárólagosságra törő Nemze-
tiből, a fellegvárból kitették, kivonult a
prolinegyedbe, s oroszlánrésze lett
abban, hogy beszokott a József Attilába a
közönség. Amikor az is elbrettlisedett -
szerepekre szerződött, haknizott, akárha
ekhós szekéren járt volna. Újat akart a
Nemzeti ifjú vezetése - ott játszott.
Átszépítik a történelmi múltat - megőr-
zésére múzeumot szervez. Csúfság meg-
tollasodni - házat építtet. Már mindenki

magának kapar - megírja végrendeletét:
nyaralója a Nemzetié - azé, amelyikben
már nem játszott! - háza eladandó, a
bevétel kamata két díjat fedezzen. Két
nagy színészét? Nem! Minden évben a
legjobb férfi és női epizodistát jutalmaz-
zák belőle! Őket, az ötmondatosakat, a
kicsi gázsijúakat, akiknek reménye sincs,
hogy utcácskát neveznek el róluk.

Iszonyodott a haláltól. A legjobb mes-
terségleckét mégis tőle hallhattuk, mint
kell színpadon szépen meghalni. „Min-
dig nagyon egyszerűen. Csak a csend, az
figyelmeztessen rá. Ezért, fiam, nyugod-
tan micsodáljál csak. Mondd a szöveged,
jól fönn. A karoddal is, persze. Aztán míg
a partnered röcögtet, te fejezd be. Kész.
Irrrtóra jó lesz! Jávorral nagyon össze-
tanultuk. Ő Peerként nagyban vágtatott,
én, Aase meg jól elcsendesedtem. Ettől

Eugenia - Tangó (Pesti Színház)



Palit senki se figyelte, de helyette meg-
kapta azt, hogy utólag vegye észre az
anyja halálát. Mert a színpadon mindenki
ágál, de a csend, na, az aztán tisztára
kifacsar. Szép lassan lemegy a fény,
lehet bőgni. Semmi szemmeregetés,
semmi hörgés vagy ilyen izé. Csend. Épp
csak egy pillanattal tovább, mint
kibírják. Ha beletapsolnak, véged van.
Csak, amikor a lassú függöny lemegy.
Csak akkor, de nagyon." Az epizodisták
díját Aase-díjnak mondja a végrendelete.

Mert az epizodistákra senki sem szo-
kott figyelni, a díj is szembemegy a gya-
korlattal. Gobbi mindig szembement. Ha
nagyanyónak várták - csibészes tweed-
nadrágban érkezett. Ha vén házmester-
néként gondolták, hogy komédiázni fog -
nagyasszony jött a színpadra. Ha anya-
királynőt vártunk, megtört anya, ha
zsarnokot - szeppent, rémeitől gyötört
embert, ha csatornatölteléket - ő belső
biztonságában fölmagasztosult embert
mutatott. Mintha a teremtést, mintha a
hatalmat akarta volna vissza- avagy
éppen kizökkenteni.

A kiegyensúlyozottságot szerette?
A középső utat?
Semmit nem utált úgy, mint a kiszá-

míthatót, mint a szenvedélyek nélküli
helyzetet. A tökéletességet - azt áhította.
Élet mellett a halált. Boldogságban a
lehangolást; fény mögött az árnyékot,
kétségben a reményt. Ahogy Madách
mondja a Tragédiában Luciferrel, aki az
Úr ellenpontjául ezekkel a szópárokkal
határozza meg magát.

Öregasszony - Csirkefej (Katona József Színház) (Bodnár Erikával)

a

Persze, így sem volt tökéletes. Ő sem.
Mindössze ember volt, aki törekedett a
teljességre. S mert megvont tőle az élet
olyan adottságokat, amelyekkel szeren-
csésebb pálya- és polgártársai rendelkez-
tek (nem volt szép, nem volt jeles orgá-
numa, sem szekszepiles, sem jó alakú,
sem családjában folytatódó, sem tanítvá-
nyok gyűrűjétől övezett), a negatívnak
tartott helyzetből növesztette ki erkölcsi
minőségét: nagymama lett és kamasz a
színpadon; szavalhatatlan verseket vitt
győzelemre a pódiumon; a jelentéktelen
külsőtől takart emberséget bontotta ki
szerepeiből; esendő hősöket vitt dia-
dalra; alapítványaiban teremtett csalá-
dot; egész életét szánta tanításul.

Úgy gondolom, a magyar színpad utol-
só romantikusa hunyta le most a szemét.
Valaki, akit szenvedélyek vezettek, aki
úgy hitte, hogy egy szál karddal, a világ-



gal szemben kivont önmagával megállít-
hatja a dolgok érdek szabta, praktikus
folyását. Aki hetvenöt éven át azt kép-
zelte, hogy a minden percben intenzíven
élt élet - győzelem a halál fölött. Talán
még testünknek föltámadását is hitte -
végrendelete szerint lezárt vaskopor-
sóban temetik, a föld nyirka nem kezd-
heti ki.

Mindez merő irracionalitás. Gyermeki
remény. Es mégis: jó hinni benne.
Kételkedni is jó benne: nem engedi,
hogy az elmúlásba belefeledkezzünk.
Lehet latolgatni: mit is képzelt ez a
nyughatatlan lélek a végső elnyugodás-
ról? Lehet veszekedni: ki érdemelte az
epizóddíjakat? Könyvtárát méltó iskola
kapta-e? Bútorait szétnyúzzák-e a szí

nészotthonokban? Ezt az utcát kell-e
róla elnevezni?

Gobbi mindent másképp csinált jól,
mint hitte volt a világ. Ezért temetésén
fölül a koporsóban, lehordja a gyászoló-
kat: „Ne bégessetek! Únom! Inkább az
új Nemzetiért dolgozzatok!" - és ami-
kor rémülten szétszaladunk, maga mellé
húzza túlvilági telefonját, tárcsázza az
Atyaúristent, és fölvilágosítja: tartha-
tatlan állapotok uralkodnak mennyek és
poklok vidékén. Itt az ideje, hogy vér-
beli színház alapításával végre elviselhe-
tőbbé tegye az üdvösséget. S mi, akik
születésünktől fogva bérlettulajdonosai
vagyunk annak a színháznak, megint
csak neki drukkolunk: legyen játék -
odaát!

FÖLDES ANNA-MIHÁLYI GÁBOR

Jan Kott, közelről

Shakespeare két évtizede nálunk is meg-
hatalmazott nagykövetét, Jan Kott, Ame-
rikában élő lengyel esztétát és kritikust,
nem kell bemutatni. Legalább egy köte-
tét - az 1970-ben magyarul is közreadott,
Kortársunk, Shakespeare című tanulmány-
gyűjteményt - mindenki ismeri. (Igaz, a
szerző szerint sokan csak a címét!)

Jan Kott első, revelációként ható
Shakespeare-esszéinek megjelenésekor,
1961-ben már az ötvenhez közeledik, és
a Shakespeare-ről való egész gondolko-
dásmódunkat forradalmasító, az író mo-
dern színpadi értelmezését meghatározó
esszék világsikere óta is eltelt majd egy
negyed század. Jan Kott budapesti láto-
gatása jó alkalom volt arra, hogy most
már az emberrel, a tudós professzor
múltjával és az élénk szellemű világkri-
tikus jelenével is megismerkedjünk.

Életútja csak annyira rendhagyó, mint
a legtöbb közép-európai értelmiségé. 1914-
ben született Varsóban. Eredetileg jogot,
szociológiát tanult, de az irodalom iránt
is kezdettől felső fokon érdeklődött. Li-
terátorpályáját, mint oly sok tudós társa,
1936-ban ő is verseskötettel kezdte. Ösz-
töndíjasként két - egész életét és érdek-
lődését meghatározó - esztendőt töltött
Párizsban. A második világháború az ő
induló karrierjét is megszakította. Haza-
térve részt vett az antifasiszta ellenállás-
ban, és három esztendőt szolgált a Népi
Hadseregben. sztétaként egy, a realiz-
mus mellett elkötelezett folyóirat hasáb-
jain mutatkozott be, később a hazai iro-
dalomkutatás legfontosabb műhelyének
szervezője lett, az ötvenes évek elejétől
Lengyelországból való távozásáig (1967)
Varsóban egyetemi tanár volt.

Életművének kétségkívül Shakespeare
volt és maradt a főszereplője, de alapvető
tanulmányokat írt a görög drámáról, és
folyamatosan foglalkozott a modernekkel
is, Ibsentől Beckettig és Ionescóig. Emig-
ránsként sem szakadt el hazája irodalmá-
tól, sőt színházától sem. Életelemének,
küldetésének érzi, hogy a világot megis-
mertesse az arra érdemes lengyel alko-
tókkal, Gombrowicztól Kantorig. Ezt iga-
zolja az is, hogy éppen napjainkban ren-
dezi sajtó alá az amerikai közönségnek
szánt nagy terjedelmű lengyel esszé-
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