
régi szokás szerint, az mentheti meg az
akasztandó férfit, hogy egy jelenlevő nő-
személy férjül kéri. Á nézőtérnek is föl-
tett kérdés vásári kikiáltásként hangzik el.

A rendezés a hangulatos lírai részek-
ben, vagy éppen a heroikus befejezésben,
a cigánylány kiszabadítására a Notre-
Dame ellen rohamra induló Koldus-ország
dinamikus csoportjelenetében feledtetni
tudta a fiatal színészek szakmai
kiforratlanságát, és a koldus-királyt alakító
Hervé Laudiere határozott körvonalú
színészi egyéniségére épít.

Serge Martin darabválasztása egyéb-
ként nem véletlenül esett Hugo ellen-
tétekből gyúrt szörnyű teremtményeinek
tragikomikus bemutatására. Az általa
igazgatott, 1977-ben alakult DAL-Théâtre
(Diffusion Artistique Libre de Théâtre
nevű egyesülés) színiiskolájában saját
stúdióban kidolgozott képzés szerint fo-
lyik a tanítás. A kétesztendős tanfolya-
mokon az improvizáció mellett a bouffo-
nok, az ősi népi mulattatók, clownok és
udvari bolondok társadalmi gyökereinek
kutatása, lélektani hatáseszközeinek elsa-
játítása képezi a kreatív színészi játék ala-
pozását. Serge Martin vallomása szerint a
színház primer funkcióját keresi, és a
színháza mint a társadalom merészen
igazmondó megtisztítójának, a nélkülöz-
hetetlen mindenkori udvari bolondnak a
szerepét szeretné betölteni.

Legsikeresebb műsoruk az 1981-ben a
Fiatal színházak fesztiválján bemutatott
Les bouffons című darabjuk volt, amely-ben
Shakespeare-től Ghelderode-ig terjedő
átfogó dramatizálásban vonultatták fel a
„bolondok", bouffonok családfáját. Á
kritika szerint Hieronymus Bosch-szerű
szörnyű fantáziaszüleményeket vo-
nultattak fel izgalmasan mulattató, fel-
korbácsoló „üzenettel". A színház több
részlege más-más műsorral járja az or-
szágot. Az itt látottak a legfiatalabb, 1982
tavaszán végzett ifjú gárda tagjai.

ANTAL GÁBOR

Szubjektív jegyzetek
Gobbi Hilda könyvéről

Gobbi Hilda - könyvében - sokszor utal a
„korabeli sajtó"-ra. Időnként idéz is több
mint négy évtized alatt megjelent
kritikákból, cikkekből, jegyzetekből, hogy
jelezze: miképpen reagált a közvélemény -
vagy éppen egy-egy különvélemény -
például nevezetes Mirigyjére, Sasfiókjára,
a munkásotthonokban való fellépéseire
vagy például a baloldali színészek
Szakasits Árpád által összehívott
találkozójára a háború, a letartóztatások
kellős közepén. Bár a Közben „főszerep-
lője" természetesen Gobbi - mondjuk meg
rögtön, csak ritkán megszépítve, nem
egyszer még meg is csúnyítva - ennek az
emlékező és valló könyvnek van-nak
nemcsak biográfiai és színháztörténeti, de
sajtótörténeti (sőt egyéb) tanulságai is.

Ezt akár a magam példájával is tanú-
síthatom. Hiszen bármily szerényen és
bármily nagy szünetekkel is, de én is ré-
szese vagyok Gobbi Hilda „korabeli saj-
tójá"-nak. Mint bár Sajtókamarán kívüli,
de annál lelkesebb, húszéves „újdondász"
1942 őszén írtam először nyúlfarknyi
recenziót A mai nap című déli lapba a
Vajda János Társaság egy műsoráról, ahol
Gobbi is szerepelt - József Attila-
versekkel. (Mama, Nagyon fáj, Munkások.)
S ha tíz sorral, ha öttel, de buzgón
propagáltam Gobbit, Majort és a velük
fellépőket. A mai nap mellett Mihályfi
Ernő bátor Független Magyarországában,
de Serényi Gusztáv Szabadság című, a ko-
rabeli kormány befolyásától nem egészen
szabad hetilapjában, Kügyi Virágh László
„közgazdasági" - vagyis gyanús pénzeket
is elfogadó - lapocskájában, sőt még
felekezeti újságokban is. Nem kel-lett
hozzá sem kommunistának, sem
színházértőnek lenni, csak éppen egy ki-
csit érzékenynek, s ezen kívül üldözött-
nek vagy (ez a jobbik eset!) tényleg jó
magyarnak, hogy Gobbiban és társaiban a
kor olyan hőseit lássuk, akik egy szebb és
emberibb világot, a holnap lehetséges
Magyarországát képviselik. Érvvel szol-
gáltak ők még a magamfajta kezdőnek - s
gyenge argumentálónak - is. Emlékszem,
hogy a már említett Serényi Gusztáv
szerkesztő úr - aki pedig nyil

ván nem véletlenül kapta meg a bal felé
forduló Bajcsy-Zsilinszky Endre lapját, és
aki, ha nem is „kügyi virághos" mé-
retekben, de bankokban kilincselő „üz-
letember" is volt - megkérdezte tőlem,
valószínűleg, mert figyelmeztették: „Mi-
ért írsz, fiam, annyit a Majorgobbiról?"
Azt feleltem, hogy mert Petőfit szavainak,
mert Arany Jánost, és hozzátettem: meg
József Attilát, aki nem akarta, hogy mi
német gyarmat legyünk. S. G. ismerte
József Attilát, de csak mint sakkozót a
„Bucsinszky"-ből. Kockáztató válaszom
azonban - 1943 februárjában voltunk -
mégis megnyugtatta, sőt „feldobta". Ettől
kezdve 1943 novemberéig, bevonulásomig
- meg lehet nézni a sajtótörténészek
figyelmét mindeddig elkerült hetilapot -
alig volt olyan szám, hogy ne szerepelt
volna benne, ha egymondatos hírben is,
Gobbi, Major, Olthy Magda, Várkonyi
Zoltán, Ilosvay Katalin neve.

*

Bár nem ismertem Gobbi Hildát - mai
napig sincs szerencsém személyesen is-
merni őt - az idő tájt tagja volt legszemé-
lyesebb Pantheonomnak, az agyamban-
szívemben játszó Nemzetinek. A táma-
dások, amelyek a „korabeli sajtó"-ban -
ami éppen nem volt homogén - érték őt, a
pletykák, amiket fecsegtek róla, fel-emelt
ökle, amivel a közönségtől a Magdolna
utcában (Vasas Otthon!) elköszönt, csak
növelték bennem „az érdekes varázsú
Jeanne d'Arc" (valami ilyesmit
fogalmaztam róla, ha később is) presztí-
zsét. „Vályi Nagy Gézáné, őrnagyné"

magánlevelét - amelyben „a Honvédelmi"

eljárásával fenyegeti meg a színész-nőt,
amiért holmi Petőfitől, Aranytól szaval és
nem ő hősi katonaköltészetet művelő
„vitéz" urától - csak a Közben-ből
ismerhettem meg. Elképzelni azonban már
akkor is nagyon jól tudtam ilyen és még
ilyenebb üzeneteket Gobbi Hilda
postájában.

*

Bár én nem voltam harcos, tudatos
ellenálló - csak éppen bevonultam bün-
tető-munkaszolgálatra, és a véletlen sod-
rásának is köszönhető, hogy 1944. no-
vember elején a frissen felszabadult Deb-
recenbe kerültem - meglehetősen „valós"
elképzeléseim voltak arról, mit csinálhat
„Majorgobbi" a német megszállás után.
Nem tudtam, vajon élnek-e még, de ha
igen, akkor körülbelül azt teszik -
gondoltam -, amiről Major Tamás néhány,
már régebben megjelent



vallomástöredékében olvastam, és most,
Gobbi könyvében, a Háborúk című feje-
zetben. Többszörös értelemben vett el-
képzeléseim meg is jelentek - legalább
részben - a debreceni Néplap korabeli, kis
cikkeiben is. Bár az ország nagy része
akkoriban még fel sem szabadult, a mun-
kásotthonokban - és főleg a Vajda János
Társaságban - szerzett élményeim-em-
lékeim hatására egy országos, sőt az or-
szághatárokat ledöntő „majorgobbis"
Nemzeti Színházban láttam a magyar
színház holnapját. (Miközben az elárvult
Csokonai Színházban József Attila-estet
rendeztünk. Az előadó - nevetséges -
énvoltam, a szavaló: Benjámin László.)

*

Ezek után természetes - vagy majdnem az
-, hogy én is annak láttam 1945, május
elsejét, mint Gobbi Hilda. „Egy részeg,
ital nélküli hippifesztivál"-nak, ahol „az
élettől mámoros emberek vonultak, éne-
keltek, levették kifordított bundájukat,
ollóval lenyesték hajukat, kardlapozás
nélkül vonulhattak - szabadon." (Erről
azonban - tegyem hozzá - nem írhattam.
Új, immár pesti „lapom" csak aznap in-
dult, és oda különben is főleg népbírósági
„anyagot" kellett szállítanom.)

A felszabadulás sem varázsolt kommu-
nistává, de - igazi - színházértővé sem. Ám
amikor 1945 őszén megindult a Haladás, a
Csécsy-Zsolt Béla-féle Radikális Párt
hetilapja, és egy idő múlva ott ön-álló
színházi hasábot bíztak rám, azt is még a
Vajda „nézőterén" és debreceni
álmaimban szerzett tűz fűtötte. Vagyis:
majdnem minden tetszett, amit a Nemze-
tiben, és majdnem semmi, amit másutt
játszottak. Múltkoriban belekukkantottam
a talán másfél évig vezetett „rovat"-ba, és
szinte megrémültem, hogy - ha oly
fiatalon is, de - mi mindent írtam ott össze.
Biztos azonban, hogy ha nem tudtam is
tagoltan érvelni, helyes volt kiállnom
például az Isten, császár, paraszt mellé,
hogy nemcsak lelkendeztem Gobbi Nyilas
Misijéről, és örülök, hogy leírtam:
Gobbinak el kellene játszani a Szent
Johanna címszerepét is ...

*

Ugyanakkor érdekes, hogy mennyire
elkerülték figyelmemet azok az akciók,
amelyek pedig a Nemzetihez, s azon belül
is elsősorban Gobbi Hildához fűződtek.
Tulajdonképpen most, a rendszeres adat-
és okmányfeltárásra - helyesen - nem
vállalkozó Gobbi-könyvből tudtam

meg, hogy volt egy küzdelmes akció pél-
dául a vidéki színházak és színészek érde-
kében is. Vagy hogy már 1946-ban meg-
indult a Horváth Árpád Kollégium szer-
vezése. A Haladásnál szabad kezet adtak -
sajnos jogtalan feldicsérésekre és oktalan
lekezelésekre is -, nem szerkesztőimen
múlott hát, hogy „majorgobbis"

beállítottságom ellenére mellőztem ezeket
a színházon kívüli, szép szerepléseket.
Különben is egy idő múlva konfliktusba
kerültem Majorral, vagyis a ben-nem élő
Major-képpel. Nem tetszhetett A lélekbúvár
(szerintem túlságosan a doktor Bak Róbert
nevére rímelő és az ugyancsak tisztelt
doktor Szalai Sándor külsejére hajazó)
doktor Szmukja, amit - mint ismeretes - ő
alakított. (Kitűnhet: ahogy a Nemzeti
föltétlen „támogatásá"-ban, úgy most sem
elsősorban esztétikai-szakmai szempontok
vezettek.) A „rovat" megszűnt.

*

Ám az alatt, míg - 1948 végén vagy 1949
elején - újra részese lehettem szín-házi
vonatkozásban is, a „korabeli sajtó"-nak,
sok minden megváltozott. Körülöttem is,
de bennem is. Produkcióm „színhelye" az
újonnan alapított Színház és Mozi volt. Az
ebben a hetilapban - nomen est omen -
napvilágot látott kritikácskáimat,
interjúimat, összeállításomat meg sem
merem nézni, bár lehetnek bennük
érdekes tények és elfogadható bekezdések
is. Tudom azonban, hogy akkor már szó
sem lehetett arról, hogy valakinek - a lap
színházi rovatában dolgozgattam - más
véleménye legyen egy színházi előadásról,
mint ami „a lapvélemény", és arra sem
lehetett példa, hogy valaki - merthogy
nem tetszik neki egy darab, egy előadás,
egy szerep - „elejt-heti" igazságát vagy
akár mániáját. Bár működésem itt nem
tartott sokáig, ismétlem, nem szeretnék
szembesülni ott megjelent írásaimmal.
Már csak azért sem, mert -- s erre
különösen jól emlék-szem - nem azért
„távoztam" a szerkesztőségből, mert
olyasmi mert volna tetszeni nekem, ami
„hivatalosan" nem tetszett vagy fordítva!
Hanem mert „a korral haladni" kívánó
igyekezetem ellenére oda nem illőnek
ítélték hangvételemet. (Igen, így mondták,
sőt írták: „hang-vétel

"
. Hogy aztán mi volt

ennek a mélyén - mind részemről, mind
részükről -, azt csak egy igazi lélekbúvár,
nem egy doktor Szmuk, hanem egy doktor
Bak tudta volna - megfejteni. Vagy talán ő
sem.)

Gobbi Hilda könyve foglalkozik Somlay
Artúr öngyilkosságával, majd Bajor Gizi
kegyetlen halálával is. Természetesen én
is tudtam azt, amit a „korabeli sajtó" 1951-
ben tudhatott. (Ott voltam a temetéseken
is - protekció kellett hozzá.) Ám az csak
Gobbi könyvéből vált számomra teljesen
világossá, hogy neki kulcsszerepe lehetett
volna Somlay élet-ben tartásában.
Amennyiben nincs dupla szereposztás a
Bánk bánban, amennyiben Gobbit elő
lehetett volna keríteni. Sőt még többet is ..
.

Merem remélni, hogy nem (elsősorban)
exhibicionizmusból fecsegek magamról
Gobbi Hilda könyve ürügyén. Célom
ugyanis - legalábbis tudatos célom - az,
hogy egy (időnként elrepedt)
tükröcskében jelezzem egy olyan „nem-
zeti tükör" visszaverődéseit, mint amilyen
egy nagy színésznő - és nemcsak szí-
nésznő -, mint amilyen Gobbi Hilda is.
Akivel akkor „találkoztam", amikor a
hírlapírással és akinek lelkesítő ideálképét
akkor sem lehetett (teljesen) feled-nem,
amikor a május elsejék már nem „ital
nélküli, részeg hippifesztiválok" voltak .. .

Szóval, Somlay Artúr halála ...
Akkoriban már kívül voltam nemcsak a
Színház és Mozin, de a színházi jellegű
hírlap-íráson is. Bár „repedten", de éppen
ezért magamat - belülről is - „bátor
sorsválla-ló"-nak álcázva éltem így-úgy,
írtam ezt-azt. (Egy korabeli „sírfelirat": Itt
nyugszik Devecseri Gábor - Gyávasághól lett
ő bátor.) Somlay Artúrt azonban nagyon
sokra becsültem, és mélyen felkavart,
hogy egy nagy magyar színész - egy
magát („e sorok írója" számára is nyi-
latkozva) szocialistának valló művész -
bizonyos kitelepítési ügyekkel kapcsolat-
ban (mert erről azért a „korabeli sajtó"
legjelentéktelenebb művelői is hallottak)
véget vet életének ... Ugyanakkor nem
mertem e felkavartság konzekvenciáit
levonni. Legalábbis tudatosan nem, hiszen
például Major és Gobbi - akkor én úgy
láttam - továbbra is kiállnak a szocialista
színházért és a szocialista társadalomért,
amely a kitelepítések és nagy mű-vészek
öngyilkossága (és a csekély személyünket
is ért megaláztatások) ellenére jó és
követendő.

Tudatom tehát elnyomta megrendülé-
semet; viselkedésem azonban - anélkül,
hogy pontosan tudtam volna erről - el-
árult. Alkalmazkodni akartam, illetve nem
is alkalmazkodni, mert azt „helyt-állás"-
nak neveztem magamban is. De nemcsak
szerény cikkeim hangvétele lett



nyilván teljesen dadogóvá, hanem magam
is. Zavaromban - nem hősiességből -
hosszabb időre kilódultam a „korabeli
sajtó"-ból.

Ha tudtam, ha elképzeltem volna, amit
Gobbi most oly meggyőzően ír le! Vagyis,
hogy ő - merthogy a kitelepítések,
legalábbis bizonyos kitelepítések ellen
küzdött, vállvetve Somlayval - mert
megrendülni . . . És kockáztatni is. (Azt
kérdezem most magamtól, hogyha akkor
mondják ezt nekem, elhittem volna-e?)

*

Már kevésbé meggyőző, amit a „Timár-
ügy"-gyel kapcsolatban mond el. Tudjuk -
ma már tudjuk -, hogy nem kellett volna a
Himnusz (vagy a Szózat) tendenciózus
vagy annak hallott elszavalása miatt
elküldeni Timár Józsefet a Nemzetitől
1950-ben, hogy - miután esztergályos
átképzős volt a MÁVAG-ban, majd
betanított munkás Dunapentelén - a
miskolci Nemzeti Színházban kapjon
szerződést 1951 őszén. Mindez azonban
nem végződött halállal - nem rögtön - és
az ún. közvéleménnyel együtt magam is
összehasonlíthatatlanul könnyebben
siklottam át rajta, mint a „Somlay-ügy"-ön.
(Még bejártam a Színház és Mozihoz, ahol
Timár nővére volt a szerkesztőségi
titkárnő, aki - legalábbis látszólag - szintén
elég könnyen vette a dolgot. „Majd tanul
ebből a Jóska!" Körülbelül ezt mondták a
lapnál többen is.)

Úgy gondolom, Gobbit sem rendíthette
meg igazán Timár elbocsátása. Ennek
nemcsak külső jele nem volt akkor - a
könyvben közölt szöveg sem éreztet
ilyesmit olyan hitelesen, mint Somlay és
Bajor kapcsán. (Az, hogy - mint írja -
Timárt nagyszerű színésznek és becsüle-
tes, sőt antifasiszta személyiségnek tartja,
lehet előzetes és utólagos ítélet; egyáltalán
nem biztos, hogy érvénye volt 1950-ben
is.) Amely év különben sok minden-ben
különbözött 1951-től.

Ez, persze, nem vád, különösen nem
egy olyan könyv szerzőjével szemben, aki
gyakran nem kíméli magát, és aki a Köz-
ben mottójául egy olyan idézetet választott
Örkény Pisti a vérzivatarban című művéből,
amely ezzel a négy sorral kezdődik:

Ez a kor nekünk szülőnk és megölőnk.
Tőle kaptuk, mint útravalót,
hogy lehessünk hősök és gyilkosok,
megbélyegzők és megbélyegzettek .. .

Kérdés azonban, hogy ha Gobbi Hildának
nincs meggyőző adata - vagy akár
stílusfordulata - arról, hogy annak idején
kiállt Timár József mellé (ami, tegyük
hozzá, nem volt könnyű, és neki különö-
sen nehéz), helyes volt-e közölnie „M. T.
igazgató" 1950. január 31-én kelt felmon-
dó levelét a megbélyegzett színészhez?

Nem azért, persze, hogy „miért boly-
gatni ezt az ügyet", amely - éppen mert
olyan könnyedén siklottak, siklottunk át
rajta - a magyar színházak és színészek
politikai manipulálásának (és egyben
szakmai korszerűtlenítésének) egyik pa-
radigmatikus esete volt. És azért sem,
hogy (hamis) kegyeletből, kegyelemből
kíméljük Major Tamást -akiről a
SZÍNHÁZ olvasói tudják a legjobban,
hogy „szabad" is, lehet is „bántani" őt.
(Múltjában, jelenében.) Arra lettem volna
kíváncsi - gondolom, a könyv sok olvasó-
jával együtt -, hogy mi a véleménye ma
Gobbinak - a mai Gobbinak - erről a régi
levélről? Mi az élménye, emléke, hozzá-
fűznivalója? És szerettem volna, ha többet
mond - keményebbet is, líraibbat is -
annak a felmondólevélnek a hátteréről is,
amit „M. T. igazgató" neki küldött 1959.
július 4-i dátummal. Ez nem lett volna - s
éppen így nem lett volna - pletyka. Major
és Gobbi kapcsolatának alakulása
sokunknak szinte jelképes értelmű
„sztori", kortörténeti „saga". Könnyen
lehet, hogy sokszor Gobbinak volt igaza -
művészileg is, emberileg is - Majorral
szemben, de lehet az is, hogy fordítva. A
Közben anyagában viszont a mérleg egyik
serpenyőjében a régi, közös fellépések és
harcok, a mély szolidaritás az
ellenállásban és évekig - meddig? - utána
is. A másik serpenyőben pedig né-hány
kellemetlen okmány és néhány
enigmatikus mondat. Vagyis : egy kedves
társ és egy fantom ellenfél .. .

Ezt az aránytalanságot helyrebillen-
tendő, Gobbinak többet, mélyebbet kel-
lene mondania erről. És Major Tamásnak
is. Erre szólít fel egy nagy társulati cso-
portkép is a Katona József Színház por-
tálján, ahol is megint ott ül egymás mellett
az első sorban a két régi barát (és
ellenfél?). Major matróztrikóban, Gobbi
hacukában...

*

Sok mindenről szól Gobbi Hilda, például -
nagyon helyesen - kedvenc kocsmáiról is.
(Ezek zömükben - sajna - ki-haltak már:
követték a könyvben szerep-lő sok aktort,
segédszínészt, súgót, fodrászt, a remek
öltöztetőket . . .) József

Attila neve azonban csak Erdélyi József-
nek 1942-ben, a nyilas Virradatban meg-
jelent - és a Gobbi-könyvben újraközölt -
cikkében olvasható. („Az egész ilyetén
József Attila kultusz nem egyéb, mint
világirodalomba burkolt szélsőbaloldali
propaganda.") Maga Gobbi azonban
közvetlenül nem ejt szót a Költőről. Bár
Cserépfalvi Imre nemrég megjelent me-
moárjai helyreigazítottak egy a „kora-beli
sajtó"-ban is napvilágot látott tévedést -
azt hittük, azt hittem eddig én is, hogy
Gobbi is ott volt már Majorral és Olthy
Magdával azon a bizonyos 1936-os
karácsonyi könyvvásáron, amikor oly
fájdalmas sikertelenséggel ajánlgatták
József Attila első, „valódi" kiadónál
megjelent kötetét, a Nagyon fájt. Őszinte
vallomása széthullt családjáról még job-
ban megérteti, miért tudta elmondani már
oly fiatalon és oly bensőségesen Gobbi
Hilda az anyaverseket meg például a
Nagyon fájt is. (Lehet viszont, hogy éppen
ezért nem volt képes leírt szavakkal is
vallani ezekről a versekről s e versek
költőjéről . . . )

Soha nem felejthetem, hogy - „kora-beli
sajtó" minőségemben - láttam, 1964 őszén,
Szomory Dezső II. József császár-ját a
József Attila Színházban. (A Nemzetiben
ugyanakkor mutatták be - az igazgatói
minőségében immár leváltott Major
Tamással a címszerepben - Németh
László II. Józsefét.) A Szomory-darabban
Gobbi Chanclos grófnőt alakította, a
császár ironikus gyöngédséggel kezelt
„gazdasszonyá"-t. Ahogy partnerének, a
Józsefet játszó Darvas Ivánnak, úgy neki
is kirobbanó, nagy sikere volt. (Teljes
joggal.) Néhány évi (félig) kallódás után,
úgy tűnik, ezzel a szereppel „talált haza" a
neki való, igazi színészetbe.

... A Petőfi Sándor utcában járva, a
csoportkép előtt mégis megkérdezem -
persze, csak magamtól -, miért nem ezt a
színházat hívják József Attila Színház-
nak?...

*

Olvashattuk már mai magyar színészek
memoárjait, köztük például Mezei
Máriának a maga nemében nagyon szép
Vallomástöredékekjét. Gobbi könyvének
elolvasása után azonban akkor is felidé-
ződtek volna bennünk Örkény István
szavai, ha azokat nem olvastuk volna már a
mottóban. Végül csak a Közben utolsó
félmondatát idézzük, Gobbi Hilda üze-
netét: ismerjék meg azt a televényt, amelyből
kinőttek.

(Szépirodalmi Kiadó, 1982)


