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sak így, minden szószaporítás nélkül áll a
címlapon a név, s ez már magában is
indokolja, miért kellett, miért lehetett
könyvet írni r ó la - róla, a remélhetőleg
még sokáig élő, alkotó, tehát pályája

további szakaszain is meglepetéseket tartogató
színművész-ről. Éppígy elképzelhető lett volna,
hogy még a nevét se tüntessék fel a borítón: ha
van magyar színész, akinek a fényképét boldog-
boldogtalan kapásból fölismeri, hát ő az.

Egy harmincöt éve tartó művészi pályafutás
ívének fölvázolása még akkor sem egyszerű fel-
adat, ha az ember olyasvalakiről ír, akit mindenki
szeret. Nemcsak a közönség, de a pályatársak
is. (Aki meg - esetleg - nem szereti, az is nagy-
ra becsüli.) Azóta, hogy 1956 márciusában az
akkor harmadéves (és még Grosz Dezső névre
hallgató) ifjú színésznövendék megjelent a Nem-
zeti Színház színpadán, Goldoni Mirandolinájá-
nak egy csaknem néma epizódszerepében, bu-
kás jóformán egy sem, legfeljebb kisebb sikerek
váltakoztak nagy, emlékezetes, színházi korsza-
kok jelölésére alkalmas sikerekkel. A könyv írójá-
nak, Tarján Tamásnak a dolgát ez a körülmény
azonban csak látszólag könnyíti, valójában ala-
posan megnehezítette. Garasról sokszor, sokan
és jól írtak, megihlette kritikusait, s bármennyire
„nehéz" interjúalany hírében állt is, a közhelyes
kérdések elől rendre kitérő színész végül épp ez-
zel tudta rákényszeríteni faggatóit, hogy érdeke-
seket, évtizedek múltán is érvényes gondolato-
kat mondassanak ki vele. Igy aztán szinte min-
den „elíródott" Tarján elől, könyve ennek
köszönhetően sokszor alig több minta Garasról
íródott és idézhető textúrák igényes montázsa.
Tegyük hozzá: sok-sok kiváló, önmagáért be-
szélő fényképpel, a legjobb színházi és filmgyári
fotósoknak egyetlen pillanatba egész alakítást
sűrítő képeivel. A könyv éppen így, ezzel a szer-
kezettel válhatott igazán érdekessé, mi több,
hasznossá. Mindazok számára megkerülhetet-
lenné, akik ezt követően valaha is írni akarnak
Garasról.

Tarján személyes élményei - a szerző élet-
korából következően - csak a színész eddigi
pályafutásának utolsó kétharmadára vonatkoz-
hatnak, a korábbi produkciókkal kapcsolatban
kénytelen másoktól maradt leírásokkal, emléke-
zésekkel beérni. Sajnálatos, hogy mint oly sokak
esetében, Garas nagy alakításai közül is csak
keveset őrzött meg az utókor számára a televízi-
ós technika - pedig amit ő tud, az voltaképpen
leírhatatlan; szavakkal alig vagy csak roppant
körülményesen megragadható, ellenben aki lát-
ja, rögtön érzi, hogy varázslatos teljesítmény
szemtanúja lett. Garas ugyanis - s ez még erő-
teljes eszközöket kívánó, illetve megengedő bo-
hózatok szerepeire is érvényes - sosem har-
sány, sosem rikító. Mindig belülről építkezik, és
gesztusai, hangsúlyai, ritmusa, exteriőrje egé-
szen természetesnek tetszenek, mintha a figura

másképp, más hanghordozással, mozgással,
öltözékkel, mimikával nem is létezhetne. S amit
még ezen felül hozzátesz: hogy ott, abban a
színpadi pillanatban megszülető, spontán reak-
ciónak érezzük mindazt, amit hallatlan tudatos-
sággal kitalál és felépít. Ettől emelkedik a nálunk
nagy számban található jó színészek átlaga fölé,
ettől érezzük úgy, hogy az előadások, amelyek-
ben részt vett, „Garas-produkciók" voltak.

Ennyi siker és tehetség és a könyv tárgyát
övező szeretet ellenére sem válik Tarján Tamás
könyve holmi „örömódává". Garas ugyanis épp
olyan otthontalan a mai magyar színházi struktú-
rában, mint mások, akik nem férnek bele a lehet-
séges skatulyákba. Latinovits, Őze, Gábor Mik-
lós, Darvas Iván, Törőcsik Mari és még hosszan
sorolhatnánk, ki mindenki érezte és érzi ma is
szűkösnek, bénítónak az adott kereteket. Garas
vándorlásai, kitérői, próbálkozásai - Nemzeti,
Madách, filmgyári társulat, Vígszínház, Hu-
szonötödik Színház, Kaposvár, József Attila
Színház, Szolnok, s ki tudja, mi mindent hagy-
tunk még ki a felsorolásból - arról árulkodnak
roppant beszédesen, hogy a még jelenleg is ér-
vényes színházi szerkezet elsősorban a közép-
szerre épül, annak kedvez, azt honorálja (nem
anyagi értelemben). A többre, másra, változa-
tosságra vágyó színészt az igazgatóváltások, ki-
nevezések, a bürokratikus hercehurcák, a leg-
újabb időkre jellemző támogatáshiány olykor at-

ehet-e portrét készíteni a színészről? A
szó igazi értelmében bizonyára nem. Hi-
szen a színész lényege a változékonyság.
Az alkalmazkodás a szerephez, az ala-
koskodás. Másfelől azonban elkerülhetet-
lenül szükséges elkészíteni a színész

arcképét, hiszen, mint tudjuk, ő a kor foglalatja.
Képéről - tartásáról, gesztusairól, mimikájáról -
leolvas-hatók ideáljai, viselkedésmintái:
korának gondolkodásmódja. Mindaz, amit a
történelem igazából nem tud megírni, s az
irodalom, a költészet is csak sejteni enged. A
színészben ölt testet a korszellem. A színházi
fotós legfőbb gondja bizonyára az, hogy elkapja
a pillanatot, s persze a helyet, ahonnan a pillanat
megragadható. S egyik-másik kattintása örök
érvényű. A színházi pillanat, amelyet sokan
láttak, sokféle nézőpontból, idővel csak az ő
szemszögéből marad fenn. Az emlékek
elhomályosulnak, a fotó megmarad. S

tól fosztják meg, hogy remekül eltalált szerepét
méltán hosszú szériában játssza, máskor azt te-
szik lehetetlenné, hogy életkora és habitusa sze-
rint éppen neki járó szerepet (amelyre öt vagy tíz
év múlva már nem annyira alkalmas) akkor
játssza el, amikor a legtöbbet nyújthatná benne.
Garas is próbált színházat alapítani - nem segí-
tették hozzá. Vágyott rá, hogy a főiskolán oktas-
son - egyetlen félévnyi meghívott előadóságot
leszámítva -, ezt sem kapta meg az élettől, ho-
lott mindenki tudja, régóta tudja, hogy a főiskolai
oktatás színvonala lehetne magasabb is, hogy
épp a Garashoz hasonló kiemelkedő tehetségek-
től tanulhatnának az eljövendő színészgeneráci-
ók. Munkában, szereplehetőségben Garas so-
sem szűkölködött, s ha így - immár némi távlatból
- visszatekintünk eddigi pályafutására, az is el-
mondható, hogy nem kellett olyan hosszas küz-
delmet vívnia rendezői feladatokért, mint a többi
kivételes tehetségű művésznek. Ezzel azonban
színházművészetünk aligha dicsekedhet. „Ilyen
gazdagok vagyunk?" - kérdezhetnénk mi is, egy
régi, közgazdasági tárgyú vita címére utalva. Mert
Garas - bár önmagából minden feladat kapcsán
a maximumot hozza ki - mégis mintha „elherdá-
lódnék" olyan színházi műhely híján, ahol ezt fo-
lyamatosan és ihlető kedwel tehetné. Tarján Ta-
más könyve - anélkül, hogy deklarálná - végső
soron erről, erről is szól.
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lassan elfoglalja emlékezetünkben az eredeti él-
mény helyét.

Nézem Básti Juli arcait Kállai Katalin róla szó-
ló könyvében. A legkarakteresebb bizonyos ér-
telemben a csecsemőkori kép. Tiszta apja. Zor-
dan összevont szemöldök, határozottan össze-
zárt ajkak. Később - még gyermekként - inkább
édesanyja vonásait mutatja, de még mindig
szigorral vagy talán haraggal megkeményítve a
gömbölyded formákat. Azután nincs civil képe a
könyvben. Ha díjat vesz át, ha éjszakai filmforga-
tás után hajnalban elszunnyad, ha „sztárfotó-
hoz" áll be, mindig szerepet játszik. Ha mást
nem, önmaga, a színésznő szerepét.

Tíz évet fog át a könyv, egy évtized színészi
fejlődéséről, alakulásáról, változásairól kellene
számot adnia. A fotók nem beszélnek szokott ér-
telemben vehető fejlődésről, előrehaladásról.
Talán még a színészi eszköztár gazdagodásáról
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sem. A paletta, a repertoár bővül persze. A szí-
nésznő sokféle szerepben lép fel, színpadon és
filmen mind többféle alakot ábrázol, mindinkább
kiderül, hogy mi mindent tud. Roppant változato-
sak ezek a képek, egyik-másikról talán fel sem is-
mernénk, kit mutatnak, ha nem ebben a könyvben
szerepelnének. Mégsem hiszem, hogy Básti Juli
színészetének lényegét ragadnánk meg, ha csu-
pán az alakoskodási képességet vennénk észre,
vagy pláne, ha csak hihetetlen szélsőségekre
csodálkoznánk rá. Arra, hogy tud szép és ele-
gáns, valamint ronda és ocsmány lenni. Hogy
éppoly meggyőző magyar arisztokrataként és
orosz nemesasszonyként, mint durva, közönsé-
ges Übü mamaként, hogy szétomló jellemű és ar-
cú alkoholistáit ne is említsük.

A sokféleség mögött mégis kell egy határozott
karakternek rejlenie; másként a legjelesebb szí-
nészi képességekkel sem lehetett volna a nyolc-
vanas évek színházának és filmművészetének
egyik sztárja. A változékonyság, a sokféle jellem,
magatartás, arc megrajzolására való alkalmas-
ság az ő esetében aligha csak a színészi képes-
ség megnyilvánulása. Ezek az ellentmondások
nemcsak szerepei között feszülnek, de többnyire
az egyes szerepeken belül is fellelhetők. Ellent-
mondásos, tépett jellemű és sorsú figurák elját-
szása adatott meg Básti Julinak. Sohasem vala-
miféle nőideált testesít meg, hanem éppen egy
ideálokat teremteni képtelen kor asszonyait állítja
a néző elé. A modernségtől megsebzett, az
emancipáción többet veszített, mint nyert nő
érzékenysége, kiszolgáltatottsága,
elhagyatottsága és veszteségtudata lappang az
akceleráltan

túl nyúlánk testben, a szigorú öntudat és
önfegyelem, a lírai elrévedés és az alkoholos
szétkenődés tükrözésére egyaránt alkalmas
„gumiarcban", a sóhajt, vinnyogást, nyüszítést,
pattogó vezényszavakat és elnyújtott
nyávogásokat egyaránt tartalmazó orrhangban.

A tíz esztendő jellegzetes, olykor megrázó
színházi és filmélményeit idéző képek között kí-
gyózik Kállai Katalin kulturált szövege. Kellemes
olvasmány, megbízható tájékoztatás. A portré
köré tájat is igyekszik festeni. Azokat a színházi
világokat, amelyekben a könyv hősnőjének arcai
megjelentek, szerepei kialakultak. A kaposvári
társulat és a Katona József Színház előadásait is
törekszik felidézni a szerző, rendezői
egyéniségeket is hozzárendel a szerepek, az
alakítások elemzéséhez. Érzékenyen ír le
színházi pillanatokat, vagy jó érzékkel emeli át a
sajtóból a találó leírásokat. Jó ízléssel tesz
eleget a műfaji követelményeknek: inkább
eleven, leíró, plasztikus, mint-sem fontoskodón
analizáló. A szerepek mögött felvillantja a
színész civil arcát is, ehhez interjú-részleteket is
felhasznál, de nem időz a szükségesnél többet a
magánélet részleteinél.

Kállai Katalin nem emeli túl pillantását a szín-
ház, illetve a fílmek világán. Nem kutatja azt a tár-
sadalmi közeget, amelyből a nyolcvanas évek
színházi ízlése kinőtt, amelyet ábrázol, s amelyre
visszahat. A foglalatot nem hozza összefüggésbe
a korral, illetve az olvasóra, a képek figyelmes
szemlélőjére bízza ezt a munkát. Lehet, hogy ez is
illő tapintat.

Múzsák, 1991

The present issue is headed by our column of re-
views. Two authors-Pál Závada and László
Márton-share with the reader their impressions
of a very special event: author and playwright
Mihály Kornis delivers at the new studio-The
Chamber-of the Katona József Theatre Record
of Evidence, a short story by his colleague Imre
Kertész.

Reviews of some Hungarian plays follow. Ka-
talin Szücs, Katalin Kállai, Eszter Babarczy,
László Jakab Orsós and Anna Földes report re-
spectively on Zsigmond Kompolthy's A Cziffra-
esque Day (Nyíregyháza), Sándor Sultz's And
The Heroes Return, Mór Jókai's The Husband of
the Corpse, a solo evening of the poetry of Attila
József and Ede Szigligeti's Liliomfi.

First foreign plays performed in the new sea-
son were Shakespeare's As You Like It (Pest
Theatre), Much Ado About Nothing (Zalaeger-
szeg), Othello (Miskolc) and Romeo and Juliet
(Veszprém), Marivaux's The Play of Love and
Chance (Castle Theatre), Slawomir Mrożek's
Striptease (Comedium), Friedrich Dürrenmatt's
Romulus the Great (Kaposvár), Boris Vian's A
Flaying for Everybody (Arizona Theatre) and
Arthur Miller's A View from the Bridge-
respectively reviewed by István L. Sándor, Judit
Szántó, Judit Csáki, Péter P. Müller, Tamás
Tarján and Éva Budai. This section is closed by
Zsigmond Kompolthy's fictitious dialogue about
director János Szikora's Mozartian fantasy play:
Legend of the Magic Flute (Szolnok).

ln his series on recent Hungarian theatre his-
tory Gábor Szigethy meditates on a childhood
photo of actres Éva Ruttkai.

In our international column we publish Jan
Kott's essay Kantorpost mortem, Charles Maro-
witz's ardent defense of the director's theatre
and Enikő Tegyi's account on a seminary for
playwrights and critics in the USA.

Some publications concerned with Hungarian
theatre history follow: Péter Nagy Sz. introduces
the plays of Lajos Hatvany while to director
László Vámos we owe the text of two of his
speeches delivered resp. at the unveiling of the
statue of actor, director and manager Árpád Téri
and at the belated burial of Gábor Földes, a
young director executed after the 1956 uprising.

Two of our collaborators, István Nánay and
András Forgách comment on the Berlin tour of
our Katona József Theatre; their accounts are
followed by a sample of German reviews.

The issue closes with two reviews on books
recently published; Valéria Nádra read for us
Tamás Tarján's monography on actor Dezső
Garas and László Zappe introduces Katalin
Kállai's volume on actress Juli Básti.

Koncz Zsuzsa: Ruttkai Éva (1963)


