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Saskia ekkoriban készült pályája sorsdöntő
szerepére, A néma levente Ziliájára.1 Itt
volt a várt „nagy szerep", a nagy lehető-
ség, ki tudja-e használni? Saskia győzni
szokott, de most nem túl bizonytalan, nem
túl ideges-e?-aggodalmaskodtam titokban. Ba-
jor Gizi szellemével viaskodott, akit nagyon-na-
gyon tisztelt és szeretett, példaképének tekintett,
úgyhogy amikor a Zilia nagy sikere után egy
otromba hízelkedő azt kérdezte tőle: Ugye a te
szerepedet valamikor Bajor játszotta? - őszinte
felháborodásában csaknem pofonnal válaszolt.
A Bajort ért sértést személyes sértésnek érezte,
úgy érzékelte, mintha egy eljövendő Zilia kedvé-
ért az ő Ziliáját sértették volna meg, saját Ziliá-
jának öröklétét védte felháborodottan, amikor
Bajor Ziliáját érinthetetlennek akarta, ahogy egy
király védi elődei szent felkentségében a saját
felkentségét. - Itt nem elég a tehetség, itt tudás
is kell! - mondta rémülten a próbák alatt-, abból
pedig nekem nincs elég. Hol vagyok én olyan
csodálatos virtuóz, mint Gizi volt? - Ha nem
megy könnyedén, akkor inkább ne csinálj sem-
mit-tanácsoltam én- , a közönséget semmi sem
zavarja annyira, mint az erőlködés, és igaza van;
ha egy színpadi alak nem egészen olyan, mint
ahogy megírták, az még nem olyan nagy baj,
csak éljen, csak embert lássanak, akármilyen is.
- Akkor még nem tudtam, hogy mennyire feles-
leges itt azén minden bölcsességem. Eljött janu-
ár 15-e, és vele Saskia rendkívüli sikere A néma
leventeben. A főpróbát és a premiert a szokottnál
ünnepibbé tette az öreg Heltai jelenléte. Az első
sorban, a két széksor közötti lejárónál ült, külön
az ő részére odahelyezett hatalmas karosszék-
ben, akkor már szinte beláthatatlan kövérségé-
ben, mint egy nagy bálvány, ez a drága, ez a
kedves pesti költő, immár mint a múlt nagyja és
tekintélye, annál inkább az, csak azért is az, mert
hazája, amelynek sosem volt érzéke a bájhoz és
kedvességhez, mindenáron meg akarta fosztani
őt a nagyságtól és tekintélytől. Körülötte pedig,
jobbra-balra, az első sorokban a családja, a ba-
rátai és sok régi Bajor-rajongó, Budapest és a
színházi közönség egy egész úri köre, egész
nemzetsége, egy generáció ősz urakból és tar-
tózkodó hölgyekből, akiken jottányit sem változ-
tatott se kommunizmus, se kitelepítés. Es én ott
ültem köztük. Az első felvonás alatt alig tudtam
a színpadra figyelni, csak szomszédaim arcát
lestem. Talán csak az első felvonás utáni szünet-
ben fogtam fel, hogy Saskia győzött, valami meg-
foghatatlant győzött le, tévedhetetlent és meg-
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vesztegethetetlent hódított meg, mintha játéká-
ban titkos jelzéseket fedeztek volna fel ezek az
urak és hölgyek, Bajor személyes barátai és ra-
jongói, akik e Váci úti színházterem három első
sorában gyülekeztek, összetalálkoztak ez estén,
mintha azért gyűltek volna ide, hogy teljesítsék
kasztjuk kötelességét, mintha Saskia játékában
nemesi származásának hiteles jeleit jöttek volna
ellenőrizni. Az első két-három sorban ők ültek,
Bajorék és Heltaiék, nem tudom másképp meg-
nevezni ezeket az urakat és hölgyeket, akik akkor
biztos ösztönnel kivonultak, hogy eldöntsék, nem
is tudtam, mit, és miért ők, és hogy jöttek hozzá,
hogy éppen ők, de döntésük mintha Saskia
egész pályáját eldöntötte volna, nem arról volt
szó, hogy megbocsássák-e neki, hogy Bajor után
el meri játszani Ziliát, nem arról, hogy milyen
színésznő Saskia, ennél többről, arról, hogy ő-e
az a színésznő, mintha királynőt választottak
volna, úgy gyűltek össze Heltai nagy, kopasz feje
körül, jobbra és balra, az első sorokban,
felelősségük tudatában, biztosan ítéletükben,
akármilyen is lesz, sajátos ízléssel, képességgel,
hogy ítéljenek, olyan ízléssel, amelynek semmi
köze se volt az újságok kritikáihoz, még csak
valamiféle biztos művészi ízlés se volt ez az övék,
bár művelt emberek voltak, professzorok meg
professzornők, öregek és Bajor óta felnőtt fiúk
meg lányok, de elsősorban úriemberek, a premi-
erközönség, amely társasági, sőt társadalmi
eseménnyé tudott tenni egy premiert, amely ki
tudja, mióta először vonult ki így testületileg,
hogy fényt adjon az estnek, a régi közönség,
mind ismerték egymást, bár nem mind köszöntek
egy-másnak. Amikor először megszólalt a gong,
várakozó arcukon ott ült a készség az
elfogadásra

és a visszautasításra egyaránt, mind tisztában
voltak szerepükkel. A Minisztériumnak nem kel-
lett se Heltai, se a Levente (Hegedűs András, nem
tudom, akkor épp milyen pártrangban, előadás
után, bár szerényen, sőt talán kissé zavartan is,
de azt kérdezte: „Nem túl buja az éjszakai kép?"
Es: „Nem lehetne a börtönben kihagyni a pa-
pot?"), a Minisztériumnak nem kellett itten ebből
az egészből semmi, azért is játszották a nagy
nehezen engedélyezett darabot a Váci úti szín-
házban, és nem bent, a Szent István körúti Nép-
hadsereg Színházában, csak ott engedélyezték a
lebecsült darab bemutatását, a prolinegyedben a
munkásosztály kinevezett sznob ítészei, akik
később se vettek tudomást a sikerről (ha jól
emlékszem, Darvas József volt az aktuális mi-
niszter), de Bajor Gizi és Heltai Jenő közönsége,
ki tudja, milyen ösztönnek engedelmeskedve,
kivonult a proli Váci útra, elegánsan felöltözve,
mint akiknek nem a prolik ellen van kifogásuk,
hanem a minisztériumok ellen, ott kinn, a perifé-
rián is megmutatták nekik, társasági, társadalmi
sikert csináltak A néma levente premierjéből, és
Saskia felavatásával együtt mintha újra felavatták
volna a Vígszínházat is, hívták bár akkor oly
idétlenül Néphadsereg Színházának, ott kinn, a
Váci úton is a Szent István körúti Vígszínháznak
adták vissza rangját. Később is úgy gondoltam,
ezen az estén és ezek közt az emberek közt, ott
az első három sorban dőlt el valami Saskia
életében, és amikor az első felvonás után
felcsattant a taps, eldőlt, eldöntetett, Saskiát ez
este valahová befogadták, elhelyezték egész
életére ezután, halála percéig eldöntötték: mától
kezdve Bajor Gizinek utóda van, Meghalt a
királynő, éljen a királynő!, ez történt ez este. Olty
Magda mondta: - Saskia valamit hozzá is tett
ahhoz, amit annak
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idején Bajor nyújtott -, és én tudtam, hogy kell ez a
mondat is, a megkülönböztetésé, bár gyanús volt,
hogy ez a „több", amit Saskia „hozzátett", csak
valami kétséges, „emberi" plusz, amelyet a realista
évek divatja követel meg, de végül is itt új színek
voltak, új hangok és ötletek, nőiesség és erotika
volt, groteszk humor és tündöklő báj, szóval
színház a javából, színésznő a javából, itt egy új nő
volt. Saskia Ziliájában volt valami pikánsul
közönséges, alakítása mégis megőrizte a
szemérem, a szüzesség, a fiatalság hamvát, egy
szóval a költészetet. Á második felvonásra a Bajor-
rajongók elfelejtették Bajort, nem tehettek mást.
Boldogok voltak, hogy nézhetik Saskiát. Á Váci úti
színházat betöltötte az ünnepi csoda hangulata,
amely csak egy színész személye körül tud így
kialakulni. Rendezés szerint az előadás utolsó
pillanatában a násznép Mátyás királlyal és
Beatrixszal az élen elindult szem-be a közönséggel,
úgy csapódott össze előttük, előrevonulásuk
közben a függöny. Saskia ötlete volt, hogy a
premieren a függöny nem hullott le, a színpadi
násznép megállás nélkül levonult a nézőtérre, és
Saskia átadta menyasszonyi csokrát Heltainak. -
Mondd meg a feleségednek, hogy ő a
legtehetségesebb valami, amit évek óta láttam -
mondta nekem Heltai. - Én nem tudtam, hogy ilyen
van,- mondta Saskia.

És a naplóban: Az ember ilyenkor is talál ürügyet a
sértődésre, meg tud sértődni: miért most fedezik fel?
Miért vannak meglepve? Ők voltak vakok, én mindig
tudtam, hogy milyen színésznő! Számomra Saskia a
színésznő, ahogy ő merni tud, ahogy ő megérzi a
közönséget, és magával sodorja szerelmi
mámorban, ahogy ő fürdik a színpad gyönyöreiben.
Micsoda ünnep egy ilyen siker, megmagyarázhatat-
lan ragyogás, az ember a világ közepének érzi
magát; a tapsot, amelyet tegnap még remélni is alig

mert, előbb csodálkozva tudomásul veszi, aztán
már szemtelenül méricskéli.

Mert aztán persze itt a harmadik előadás. Sz. B.
elég tartózkodóan gratulál Saskiának, főleg arról
beszél, hogy milyen volt Bajor. -. Elsősorban azzal
volt elfoglalva, hogy ő most gratulál - reagálta le
Saskia. - B.-nek biztosan nem tetszik, hiszen Dar-
vas miniszternek se tetszik--mondjuk epésen. Más
barátaink csak telefonon gratulálnak, elég józanul. 0,
hiú színész, képes vagy meggyűlölni valakit, mert
nem őrül meg a művészetedtől! Vagy ez a
harmadik előadás talán fáradtabb volt? Milyen
törékeny a siker, mennyire nincs megnyugvás,
micsoda veszélyes, süppedékes vidék a színpad!

Pár nap múlva újra megnézem Saskiát. Szomo-
rúan látom, és neki is megmondom, hogy most
hiányzik játékából az első előadás varázslata. De a
sok munka, a feszültség, a siker okozta megrendü-
lés után ez a visszaesés természetes. Ha tudnák,
hogy mennyibe kerül nekünk egy ilyen siker!

- Most van tíz évem, amikor minden szerepet
eljátszhatok - mondta Saskia. -- Most kell hogy
jöjjön az én nagy korszakom.

Halász Péter darabja, a Vihar után esetében örültem
az új magyar darabnak, élveztem, hogy nekünk
kellett rájönnünk, mit is gondolt az író, vagy mit
kellett volna gondolnia, ahol például a szerző szerint
a hős mentegetődzik, ott úgy játszani, addig húzni,
javítani és átírni a szöveget, amíg a mentegetőd-
zésből önvád lesz, ahol a szöveg melankolikus, ott
épp ellenkezőleg, a nekilendülő bizakodás hangjait
megkeresni és így tovább, mindig is élveztem a
dramaturgiai munkát, a színészetben is a
dramaturgiát. De a darabot a közönség és főleg a
hivatalok nem fogadták jól. Nohn György azt
mondta rá, hogy
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„pacifista", Kállai 'Gyula szerint pedig glóriát font a
hídrobbantók feje köré. Máriássy Jucó, akinek
kritikát kellett írnia róla az Irodalmi Újságba,
zokogva hajtogatta, hogy nem tehet róla, neki a
darab nem tetszik, és ezt meg kell írnia, ha lát-
szólag a hivatalos denunciálók közé kerül is.
Védtem a darabot, nem jobb az átlagosnál, de
ügyesen van megírva, kellemes játszani, és nem
látja Jucó, hogy éppen azért kell előadni, mert
szemet szúróan kerülget egy nagyon kemény
konfliktust? Mindenki láthatja, hogy azért nem
bátrabb, mert el akarja kerülni a betiltást, de a
nézők gondolkodását mégiscsak felpiszkálja, egy
bizonyos irányba megindítja, mint az ügyes célzás,
amelyre bíróság előtt nem lehet rábizonyítani, hogy
sértés, de mégis mindenki annak érti. Jucó kritikája
kellemetlen hangú, ügyetlen írás lett, afféle
világnézeti kritika. - Ha ezt az írást nem újságban
jelenteti meg, hanem borítékban elküldi az ÁVH-
nak, már ülnék is - mondta Halász. - Szerencse,
hogy azt a lapot senki nem olvassa - tette hozzá
rosszmájúan. Jucó karrierista, mondta, és ha én a
barátja vagyok, hát figyelmeztessem, hogy a
szakma gyűlölni kezdi, és rövidesen elfogy körülötte
a levegő, És Félix sem őszinte ember, tette hozzá
Halász: - Szerintem ezek még egymással sem
mernek őszintén beszélni. - Én úgy gondoltam,
hogy Félix tiszta ember, de annyira visszahúzódó
természet, hogy rászorul a tehetséges Jucó
mozgékonyságára és törtetésére, Jucó meg túlsá-
gosan is benne él a szerkesztőségek, a politikai
pletykák és a helyezkedések zűrzavarában, nem jut
hozzá, hogy végiggondolja, mit is gondol valójában.
Kritikájával a maga fejére zúdította a Vihar után
körül dúló vihar minden villámát. - Ki ez a nő-
személy? - kérdezte Uray klasszikusan felháborod-
va és prüszkölve. Á premier utáni napon aztán
Horvai telefonon arra kért, hogy jelentsek beteget,
mert a darabot le kell vennünk a műsorról, amíg át
nem írják, az új bemutatót csak április 15-e utánra
engedélyezi a Minisztérium, amikor már túl leszünk a
felszabadulási űnnepségeken. Halász dühöngve
ment bele, hogy tovább változtasson a szövegen. Á
darab körüli viták és a „hatalom" kívánságai való-
ban az emberi butaság megdöbbentő dokumentu-
mai voltak. Ki kellett hagyni az amúgy is óvatos
virágnyelven fogalmazott mondatokat, amelyek azt
sejtették, hogy az apa félti lányát az orosz katonák-
tól, azt kívánták, hogy a szerelmi jelenet alatt ne
verkli szóljon, hanem távoli orosz katonadal, nem
használhattuk a „dögcédula" kifejezést, mert „dög-
cédula" az új magyar hadseregben is volt, a máso-
dik felvonás függönye pedig nem arra a monda-
tomra ment le, mint eddig, hogy „Felrobbantom a
szegedi hidat!"-nehogy a közönség ezt a végszót
tapsolja meg -, hanem Nonn javaslatára Kőmíves a
függöny lehullása előtt még fenyegetően rám emelt
egy széket; És beírattak ide-oda több egyértelmű
politikus mondatot. Halász Pétert sok együttérző
hívta fel: - Ugye hogy itt nem lehet!? -



Illyés Gyula pedig úgy nyilatkozott, hogy a darab
konfliktusa gyenge, de becsületes hangú írás, és
disznóság, amit műveInek vele. Újhelyi Szilárd meg
azt mondta kicsit, de csak kicsit, mosolyogva: Igaz,
hogy az ország kilencven százaléka elszaladt a
hídrobbantás elől, de azok sem éreztek lelki-
furdalást, akik részt vettek benne. - Es némi
kis elgondolkozás után: Ez tragédiatéma. A
darab akkor lenne jó, ha a szerző nem óvatos-
kodik, hanem a fiú valóban felrobbantja a hi-
dat, de nem meri bevallani szerelmesének,
aztán öngyilkos lesz, a lány kútba ugrik, az apa
felakasztja magát, az anya megőrül, és végül a
doktor bácsi elsiratja őket. Ahogy ez Shakes-
peare-nél történne.

A premier utáni vacsorán Ilosvay Kati Pártos
Gézát produkáltatta, keserű, tótágast álló humo-
rát, úgy adta fel neki a kérdéseket, minta frakkos
cirkuszigazgató a bohócnak, jó hangosan, hogy
mindenki hallja, és a Géza válaszai után úgy
nézett körül győztesen, úgy nevetett össze asz-
talszomszédaival, mintha nem a produkció szel-

lemességén, hanem a bohóc fura butaságán
ne-vetne velük együtt. Nem szerettem Katinak
ezt a szokását, hogy okos embereket udvari
bolond-ként szerepeltet maga körül, valamilyen
máskor semmiben meg nem mutatkozó
gonoszságot éreztem ebben a nyersen játékos
szokásában, és az volt a legzavarbaejtőbb, hogy
ez a kaján gonoszság valahogy mégis illett az
általam ismert és szeretett Kati jelleméhez.
Pártos Géza, mint-ha észre se venné, mit
művel Kati, vállalta a szerepet, nem tudtam,
bölcsességből-e, mazochizmusból-e, vagy
mert éppenhogy ő csinál bohócot Katiból is,
meg a többi nevetőből is, és ilyenkor arra
gondoltam, hogy ez az inkább kicsi termetű
ember öltönyei alatt titokban milyen muszklis
legény. Saskia késve érkezett meg, mert
játszott az este, jókedvű volt és szokása
szerint hebrencs, biztos abban, hogy mindenki
örül érkezésének, egyszóval ebből az
érkezésből egy kis jelenet sikeredett. Dühösen
vettem észre, hogy Kati fölényes és gúnyos
képpel figyeli a gyanútlanságában ki-
szolgáltatott, sikeres kolléganőt. Szerettem vol-
na, ha Saskia valahogyan leégetné Katit, de
Saskia nem vett észre semmit, és ezért végül is
őrá haragudtam meg.

Később beültünk a Pipacsba. Sötét belvárosi
lokál volt ez, talán a Galamb utcában vagy arra-

felé. Ott már várt ránk Saskia két kis kolléganője
meg Tomi, a Vígszínház kedves buzi fodrásza. A
zongoránál szörnyű nőszemély énekelt, szemér-
metlenül mutogatva lófogait. Három munkáskül-
sejű ember jött be, overallban. A zongoristanő
grimaszokat vágott a hátuk mögött, a részeg és
félrészeg, felhevült közönség kissé lehalkulva,
fölényesen, de óvatosan leste őket, ők meg fölé-
nyesen és gúnyosan néztek vissza, sértődötten
és kihívóan. Az üzletvezető vitába kezdett az ove-
rallosokkal. A vendégek ösztönösen az üzlet-
vezetőt érezték a maguk emberének, aki mintegy
értük állt ki, amikor nyilván az overall ellen lépett
fel, mint e helyt nem előírásos öltözék ellen. -
Hagyjatok, sértegetni nem hagyom magam -
mondta az egyik overallos többször egymásután,
hangosan, hogy mi is mind halljuk. A másik
kettő csillapítgatta, aztán elmentek. A vál-
lalatvezető büszkén nézett körül, és „mi" csak-
nem megtapsoltuk. Undorító volt a jelenet,
undorítónak találtam a helyet és kétségbe-
ejtően céltalannak egész életemet. A rossz-
kedv napokig nem hagyott el. - Ú g y visel-
kedsz, mint egy elkényeztetett gyerek, aki él-
vezi és mutogatja, hogy ő most rosszkedvű -
mondta végül Saskia. - Es ha az ember egyszer
véletlenül hideg fejjel néz egy ilyen figurát, hát
nem találja túlságosan szépnek. - Házassági
évfordulónkra Saskia egy kis hamutálcát vett
nekem, tőlem ő egy szál virágot se kapott. Nem
voltam képes összeszedni magam. Fájt a
gyomrom, komoly bajtól féltem, az élet ostobá-
nak tűnt, a tájékozódás lehetetlennek.
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