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alló! 
Lali otthon van? Csak azért kér-

deztem, mert a rögzítôd mindig úgy vála-
szol, hogy „Lajos nincs itthon”. Egyes
szám harmadik személyben… 

Ôrzöm még a számod. Vannak, akikét
soha nem törlöm ki – hátha egyszer még
felveszik vagy felhívnak. És hogy tudjam
akkor, hogy te vagy. Te fejbôl tudod azok
számát, akiket szerettél. 

Emlékszel? Egyszer már idéztem neked
egy alig ismert Szabó Lôrinc-verset. Nem
gondoltam, hogy ezzel fogok üzenni ne-
ked. 

...a titkolt rém, mely már mint gyermeket,
ölt, hogy te bukhatsz csak, a kishitûség
iszonya, és a végsô kimerültség
vitt el: megtört, szétdúlt, kiégetett.
És nem láttuk, nem tudtuk! Most utólag,
fénye gyúl sok szürke, tegnapi szónak,
tétovának s ma célba-mutatónak:
nem hittem neked, vagy nagyon talán –
Forró élet, így lettél hideg árny! 
Káprázatom, így teljes éjszakám!

Egy két és fél perces promoanyagban
láttalak elôször a Kontroll kijelölt fôszerep-
lôjeként. Csak rohanás és sírás a metró
korlátjába kapaszkodva, és semmi szöveg.
De olyan igaz és meggyôzô voltál, hogy
azonnal tudtam, neked kell játszanod
Raszkolnyikovot. Pedig elôtte még más-
nak szántam. Te nem játszottad, te maga
voltál a raszkolnyikovi lét börtönbe zárva.
A próba számodra mindig a teljes odaadás
és a végtelen türelem volt. 

A közös munka során rádöbbentem,
hogy neked sokkal fontosabb a bizalom –
és az, hogy szeretve vagy – az intellektuális

meggyôzôerônél. Ez mindig a második he-
lyet foglalta el. Nem voltak nagy, hosszú,
éjszakába nyúló elemzéseink. Az elsô pil-
lanattól néhány szóból értettük egymást.
Valahogy a dolgok nekünk ugyanazt jelen-
tették. De szeretném, ha most már a bohóc
titkába is beavatnál, amit saját kezeddel
csináltál ajándékba nekem – és aki egy kis
várnak támasztott létrán lóg a semmibe –:
vajon befelé vagy kifelé tart a titkos ajtón? 

Sokszor meghaltál már a színpadon:
Ádámként, Amper-Raszkolnyikovként,
Hamletként, Popriscsinként. És mégis
megszeretted ôket. Tudom, nekem is ré-
szem van benne. De olykor össze is vesz-
tünk, például Popriscsin miatt. Nem tar-
tottad ki eléggé az Ôrült végén a halált.
Nem akartál ezzel a hatással „játszani”, és
hamarabb visszajöttél, mint én szerettem
volna. Hogy elmondhasd az életbe vissza-
rántó gúnyos mondatot. És amikor kezed-
be adtam a kamerát, hogy józanná tegyük
az ôrületet, nehogy elszállj, elôbb hango-
san tiltakoztál, majd annyira megsze-
retted, hogy még ott is ragaszkodtál hozzá,
ahol én már lemondtam volna róla. Mert
érezted, hogy ez kapcsol vissza a tényleges
valóságba, és a megélhetônek keretet ad. 

Woyzeck elôl is azzal az indokkal mene-
kültél el, hogy most nem tudod megölni
Marie-t, azaz Parti Nórit. Pedig az egész
darabot a te agyadra találtuk ki Horgas
Petivel. A te nedveidre, a te áldozatodra.
Ez volt eltávolodásunk elsô igazi súlyos
mozzanata. Majd két hónappal késôbb egy
másik rendezônél könnyedén a halálba
küldted Opheliát. Nem néztelek meg
Hamletként egyik változatban sem, mert
nekünk is volt egy saját Hamletünk, ahol
az atyád szellemét is neked kellett volna
játszani. Te sem nézted meg mással Woy-
zecket, de aztán az egyik elmarasztaló kri-
tika után beszéltünk. Azt mondtad, hogy
ezek az urak és elvtársak, akik a mi bio-
energiáinkból élnek és gazdagodnak, sem-
mit sem értettek meg abból, amire készül-
tünk. Ismét a többes szám. Ez jó volt. És
azóta még kevésbé hiszünk a kritikáknak.
Te ezzel kértél bocsánatot. Mert tudtál. Én
sajnos nem. Én csak újabb projekteket
írtam rád. Talán ha megmutattam volna...

Tudom, tudom, nem akartad megtenni,
csak akartad, hogy valahogy megtörténjen.
Vagy mégsem? Kikényszerített baleset?
Elegáns. Mindig is elegáns voltál. De mi-
ért pont most és miért pont így? Még a leg-
sötétebb pillanatokban sem, amikor közel
álltál ahhoz, hogy ne tudj visszajönni, még
akkor sem képzeltem el, hogy így mész el,
hogy egyáltalán így mehetsz el. Mindnyá-
jan sejtettük, hogy benne lehet a pakliban,
de ezt a kártyát mintha máshonnan és
másvalaki húzta volna ki. Értem én, hogy
senki sem hibás a halálodban, és hogy ne
is keressünk felelôst. 

Mindig is élni akartál, és ez az életteljes-
ség iránti vágy – és hogy ez soha nem sike-
rülhetett –, ennek a döbbenete és nem a
halálvágy hajszolt oda, ahová megérkeztél.
Ahová végül mindannyian megérkezünk. 

Nem gyûlöltél senkit, leginkább csak
magadat… Hogy már nem vagy vele össze-
zárva? Örülök. Ôszintén. 

Mindig szemben úsztál az árral, képle-
tesen és a valóságban is. Az életben a szín-

22 ■ 2 0 0 6 .  S Z E P T E M B E R

S o p s i t s  Á r p á d

Árral szemben
■ B E R T Ó K  L A J O S  ( 1 9 6 6 – 2 0 0 6 )  ■

H

A Bûn és bûnhôdés a rácsok mögött címû elôadásban



w w w . s z i n h a z . n e t

I N  M E M O R I A M

2 0 0 6 .  S Z E P T E M B E R ■ 33

padon legyôzted, de halálodban ô gyôzött.
Az ár. Semminek nem dôltél be, és nem
lettél szolgája semmi bóvlinak. Nem is-
mertél ebben könyörületet. 

Hinnünk kell, mi több, tudnunk, hogy
neked odaát most már sokkal jobb. Jobb?
Jobb kell hogy legyen… 

Mondd, ki lesz, akivel öregkoromban
mutatványoskodhatok a Deák téri Gödör-
ben, hogy kolduljunk, ha kevés lesz a
nyugdíj? És Ilona hogy fog neked így súgni
és körbejárni a kalappal? Nélküled nincs
attrakció. 

Ugye most már használhatom az igazi
neved a Koppanásokban? Tudod, abban a
vicces, groteszk haláltáncban a halott lány
urnája körül, amit annyira szerettél és vár-

tál, és amit én még mindig nem fejeztem
be. És látod? Te most befejezted. Itt tánco-
lunk most a te urnád körül. Csak most
még nem tudunk nevetni, a sírás és a tehe-
tetlen düh fojtogat mindnyájunkat, mert
minden korán jött halál értelmetlen és
értelmezhetetlen. Elôbb-utóbb persze ne-
vetnünk kell, ahogy te teszed az Egy ôrült
naplója végén, amikor fellázadsz a halál el-
len. Pedig már a mamától is búcsút vettél…

Te, mondd, és ki lesz a Lear Bolondja,
ha majd a László Zsoci játssza Leart? És ki
lesz a Bolond Learje, a fordított szereposz-
tásban, ha te nem játszod el? Pedig én úgy
elképzeltem, hogy Törköly az öreg Gloster,
és Dolmány vagy Karácsonyi pedig Edgar.

Négy bolond egy színpadon, a kiüresedett
világegyetemben…

Igen, tudom, hogy te ezt jobban tudod
már. És mi lesz az Escoriallal? Hogy másik
szereposztás?... Ne hülyéskedj!

És találkoztál már Godot-val? Nem mon-
dod meg? 

És mondd, mit üzensz a családodnak? 
Soha nem akartam nektek fájdalmat okozni.

Aki azt okozta, az a másik volt. 
Az, akirôl mindig egyes szám harmadik

személyben beszéltél? Úgy könnyebb volt.
Talán nekik is…

És a lányok?
Szerettem ôket, mert jók voltak hozzám…

Ha engedted? Ne vádolják magukat…
És a Szûcs?
Köszönöm, hogy adott nekem valami bizton-

ságot ebben az utolsó öt évben. És kérem, hogy
karoljon fel valaki más tehetséges reménytelent.
És még jobban vigyázzon rá… ha az engedi…

És a Zsoci?
A barátság jogán kérem, hogy játsszon el

mindent, amit én nem játszhattam el… A Leart
is, a Bolondot is… nézni fogom. Ott leszek vele. 

És mit üzensz a kollégáknak?...
Hogy sokkal több türelem kell egymáshoz.

Az életben is… És hogy lehet játékosan, játéko-
sabban, mint én, csak sohase fél gôzzel… Még
meghalni se! Úgy nem érdemes…

Ezt is elmondjam? 
És nekem?...

Lali, nagyon kérlek, hogy abban az égi
színházban ne vállald túl magad, ne hajtsd,
ne gyötörd magad, hogy megvárhass,
legalább néhányunkat. Hogy ne légy, hogy
ne legyünk egyedül. Oké? Megígérted…

Te… és ha nagy baj van, felhívhatlak?
Felhívhatunk? Vagy te jelentkezel? Bár-
hogy, bármiben, bárkiben? 

Köszönjük. Köszönöm. 

Popriscsinként az Egy ôrült naplójában 
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Lapzártakor kaptuk a szomorú hírt, hogy el-
hunyt Zenthe Ferenc, Kossuth-díjas, érde-
mes és kiváló mûvész, A Nemzet Színésze.

1920-ban született Salgótarjánban.
A Színmûvészeti Akadémiára járt 1941–
42-ben, de a háború miatt abba kellett hagy-
nia tanulmányait. 1946-ban a pécsi szín-
házban kezdte pályafutását, a következô
évadban Gyôrbe, majd Debrecenbe szer-
zôdött. 1952-tôl haláláig a Madách Színház
tagja volt. Kezdetben a naturbursch sze-
repkörben foglalkoztatták. Késôbb atmosz-
férateremtô képessége, jellemformáló ere-
je és humora karakterszerepek változatos
feladataiban érvényesült.

Színpadi szerepei közül emlékezetes
Puck és Zuboly a Szentivánéji álomban,
Gál a Játék a kastélyban címû Molnár Fe-

renc-vígjátékban, Gilles Corey A salemi
boszorkányokban, Juhász a Téli regében,
A Noszty fiú esete Tóth Marival Noszty
Pálja, Molière Scapinje, Warrington Ed-
ward Bond Learjében, Virág úr Tamási
Áron Csalóka szivárványában.

Az ötvenes évek elejétôl számos film fô-
szerepét játszotta a Rákóczi hadnagyában,
a 2 x 2 néha 5-ben, a Mese a 12 találatról-
ban, a Kard és kockában. Kiemelkedô ala-
kítást nyújtott a Jób lázadásában.

Televíziós sorozatok – A Tenkes kapitá-
nya, Princ, a katona, A fekete város, Szom-
szédok – közkedvelt, népszerû hôse volt.

(A Színházi Kislexikon, a Magyar Színházmûvé-
szeti Lexikon és a Színész Lexikon nyomán)
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Zenthe Ferenc 

Pécsi Sándorral 

a Kaviár és 

lencsében 


