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Szókratésznek
négy lába van

Ionesco-bemutató Szegeden

Egy kisvárosban minden megtörténhet. S
ha ez a kisváros Közép-Európában van,
meg is történik. Ezt Eugéne Ionesco pon-
tosan tudja, nemis lepődik meg semmin,
azon sem, hogy nekünk ezzel még mindig
újat mondhat. A közönségről meg-van a
véleménye, de a színházról is, meg az
egész világról - épp elég baj neki, hogy
írni kell róla. Nem titkolja, mit gondol
magában: „A színházban ugyanannyi os-
tobaságot mondanak a nézőtéren, mint a
színpadon. Az esetleges eltolódások ki-
zárólag a szünetek hosszúságától függ-
nek." Ügyel arra, nehogy félreértsük.

Van valami abszurd abban, hogy Iones-
co legjobbnak tartott darabja harminc
évig ismeretlen maradhat ott, ahol leg-
inkább érthetnék. Ott, ahol jelentését
minduntalan új tartalommal töltik meg a
körülmények, bőrük színét ugyan gyakran
változtatva, mélyükről mégis a meg-
szokott bűzt lehelve, mintegy figyelmez-
tetőleg. Rinocérosz a címe ennek a komé-
diának, az ősbemutatója 1959 őszén volt
Düsseldorfban, az „igazi" premierje né-
hány hónappal később Párizsban: Jean-
Louis Barrault vitte színre s játszotta
főszerepét színházában, az Odeonban.
Magyarországra eljutott 1988-ban, április
9-én mutatták be a Szegedi Nemzeti Szín-
ház Kisszínházában. Közben az eltelt
negyedszázad alatt bejárta a világot.
Ausztriában, Olaszországban,
Hollandiában, Angliában (ahol egyébként
Orson Welles rendezte a Royal Courtban,
és Laurence Olivier játszotta a főszerepet,
ötvenhárom évesen) természetes, hogy a
huszadik század élő klasszikusának új
darabját azonnal műsorra tűzik, de
Lengyelországban, Cseh-szlovákiában és
Romániában sem sokat késlekedtek.
Szerették Izlandon, Egyiptomban,
Kanadában, a legnagyobb sikert pedig - ki
gondolná? - Mexikóban aratta: az évad
legjobb előadása volt 1961-ben.
Konszolidált orrszarvú lett végül, mire
1988-ban magyar földre lépett, óvatosan
megkerülte többször is az országot, kárt ne
tegyen bennünk hevességével, kivárta, míg
megnyugszik. S bár nagyokat fújtat, port
csak a színpadon kavar már.

Önkényes gesztus tán a történet szín-
helyét Kelet-Európába plántálni, nincs

erre vonatkozó utalás a darabban, sem a
szegedi előadásban, de bizonyára nem
bánja a szerző: látszik a figurákon, hogy
idevalósiak. Ülnek a főtéren, a kávéház
teraszán, s beszélgetnek erről-arról, ahogy
mindig szoktak. A kissé csapzott, nyűtt
ruhájú ifjú Bérenger-t korholja éppen
Jean, a barátja, amiért nem ad magára. Ő
kínos eleganciával feszít mellette, atyás-
kodva nyakkendőt meg fésűt kínál, tük-
röt is nyújt feléje, nem szereti az ápolat-
lanságot. Kötelességről beszél és felsőbb-
rendűségről, miközben Bérenger nagyo-
kat ásít, de azért bólogat udvariasan az
intelmekre. Nem is veszi észre, hogy a
barátja elhallgat, mert furcsa zajokat hall
a szomszéd utcából, egykedvűen vono-
gatja tovább a vállát, mikor összecsődül a
nép, halálra válva: rinocéroszt látnak
csörtetve közeledni. Elvágtat az állat,
keresztül a téren, félelmet és ámulatot
maga mögött hagyva, vitatkoznak is a
polgárok a szörnyű látványról. Van, aki
látta, hogy egy szarva volt a bestiának,
van, aki kettőre esküszik, így aztán nehéz
eldönteni a legfontosabb kérdést: ázsiai
vagy afrikai rinocérosz tisztelte-e meg
őket. Kész szerencse, hogy erre sétál épp
a logikatanár, s egyszerűen „Logikus"-
nak nevezve magát, tüstént vállalkozik
bármire készséggel felelni. Szavát lesve, a
nép köré gyülekezik, ő pedig elmagya-
rázza: ha tudnák bizonyítani, hogy előbb
egy egyszarvú orrszarvút láttak - akár
ázsiait, akár afrikait -, majd egy kétszarvú
orrszarvút - akár ilyet, akár olyat -, akkor
biztosak lehetnének abban, hogy két
különböző orrszarvút láttak - akár, akár -,
hiszen nem valószínű, hogy egy orr-
szarvú orrán egy perc alatt kinőjön egy
második szarv. Az emberek már-már meg
vannak győzve a pompás érvelés által,
csak Bérenger okvetetlenkedik kicsit,
mondván, ez világos, de nem oldja meg a
kérdést. „Természetesen nem, kedves
uram - válaszol a Logikus -, de ily
módon szabályos a kérdés felvetése.

Viszontlátásra." Lassan nyugalom száll
újra a térre, vevők jönnek a sarki fűsze-
reshez, Bérenger is felhajt egy konyakot,
véget ér az első felvonás.

A könnyedén, látszólag esetlegesen
odavetett mondatok és egymást követő
jelenetek mindegyike mérnöki pontos-
sággal ki van számítva. Ha kicsit meg-
bolygatnánk vagy átszerkesztgetnénk, ki-
pukkadna, humorát vesztené, unalmassá
válnék. Rögtön kiütköznék, hogy az egyet-
len lehetséges megoldást írta le Ionesco,
minden apró konfliktus és minden poén
ott és csak ott ül, ahova a szerző gon-
dolta. A végig lenyűgöző fesztelen báj,
amely bevonja a darabot, mint egy finom
fátyol, kényes anyagból van, finoman
kell vele bánni. (Közbevetőleg megje-
gyezhető: a rendező Bodolay Géza ha-
sonló szellemben, kellő lezserséggel
fogott a munkához, s csak akkor kezd
küszködni, mikor a darab is meg-meg-
döccen a vége felé.)

Önmagában értéke semminek sincsen,
csak a körülmények ismeretében, más
tényezőkhöz, más jelenségekhez viszo-
nyítva - ez az, ami először szembeötlik,
épp mikor az ember besétálna az első
csapdába. A csalétek Bérenger figurája.
Ő „a" polgár, nemcsak itt, Ionesco egyéb
műveiben is, az esendő, tétova, bágyadt
kívülálló, a jobb híján lázadozó egyszerű
kisember, föltehetőleg az író magát is
láttatja benne. De mintha itt kilógna a
sorból. A többiek a téren pedánsan jól
öltözöttek, kínosan udvariasak egymás-
hoz, tudják a dolgukat, kétségeik nincse-
nek. Ő azonban slampos és másnapos,
unja magát ebben a városban, a munkája
sem érdekli, hagyják őt békén. Sok jót
nem néznénk ki belőle. Az író viszont azt
sugallja, a rendező is úgy instruál, a
színész pedig - Kőszegi Ákos - elhiteti,
hogy másképpen van. Még nem tudjuk,
hogy miért, de már őt figyeljük, pedig
nem csinál semmit. Talán éppen azért.
Nem sopánkodik, nem ujjong, amikor

Jakab Tamás (Jean) és Kőszegi Ákos (Bérenger) a Rinocérosz című Ionesco-darab szegedi előadásában



mindenki, nem csodálkozik, és nem haj-
long. Nem csatlakozik. Ezt a Bérenger-t
Kőszegi Ákosra szabták. Amilyen értet-
len képet vág barátja tüsténkedéséhez,
ahogy behúzza a nyakát egy bármibe
beletörődő, lemondó ajakbiggyesztéssel,
ahogy alig észrevehetően széttárja kar-ját,
mintha mormogná közben magának:
„Tőlem... Nekem mindegy..." Még a
színmű ősbemutatója előtt egy német
kritikus Bérenger-t Chaplinhez hasonlí-
totta - Kőszegi pont úgy téblábol a szé-
kek, asztalok közt, épp csak a sétabot
hiányzik a kezéből.

A viszonylagosságot jelzi az is, aho-
gyan változik Bérenger viszonya a tö-
meghez. Még persze nem tartunk ott az
előadásban, de visszatekintve utólag, lát-
szik már, hogy ellenkező irányba halad-
nak. Azaz Bérenger nem mozdul, ő nem
az a fajta, ám elég, ha körülötte megvál-
tozik minden, akkor csak nézőpont kér-
dése, hogy ki halad és ki áll. Erről szól a
Rinocérosz, a végére kiderül.

Az első felvonásnál érdemes egy kicsit
hosszabban időzni, Ionesco is ezt tette, s a
rendező is szemmel láthatóan ebben lelte
leginkább örömét. Jean, Bérenger barátja,
összehoz egy furcsa, kettős pár-beszédet a
kávéház előtt. Ezt csak ő teheti meg,
minthogy kettős ügynök, anélkül hogy
tudna róla. Egyrészt van kapcsolata az
„emberekkel", közéjük tartozik, másrészt
Bérenger-val más nem-igen beszélget
rajta kívül. Így hát, amint javában
korholja a szerencsétlent, letelepszik
melléjük gondolataiba mélyedve a
logikatanár egy öregúrral, s az elmélkedés
szabályaira oktatja, szemléletes példákkal
hozakodva elő. Akár egy olasz operában,
felváltva hallunk két duettet, hogy aztán
egy kvartett harmóniáiban egyesüljenek,
szuverén dallamokat egy-máshoz
illesztve.
Logikatanár (az Öregúrhoz): Vegyünk egy

másik szillogizmust. Minden macska
halandó. Szókratész halandó, tehát
Szókratész - macska.

Öregúr: Es négy lába van. Ez igaz. Van
egy kandúrom, akit Szókratésznek
hívok.

Jean (Bérenger-hoz): Nagy tréfamester
maga, barátom. Es nagy hazug.
Valaki nagyon is érdekli. A kis kol-
leginája. Fülig szerelmes bele.

Öregúr: (a Logikatanárhoz) Tehát Szók-
ratész macska volt!. . .

Bérenger (Jeanhoz): Ha jól sejtem, már
van valakije...

A nagyobb nyomaték kedvéért a két
„szóvivő", Jean és a tanár, vagyis Jakab
Tamás és Galkó Bence, ültő helyükben

egyszerre végrehajtott táncos lábmozdu-
latokkal kísérik a véletlenül összecsengő
mondatokat, melyeken lassan uralkodóvá
lesz a logikus sületlenség. (Ez a nehéz
montázstechnika, amellyel a Logikus és
az Öregúr, illetve Jean és Bérenger dialó-
gusait kell egybeszőni, csak tökéletes
kivitelezésben élvezhető. Ahogy Jean a
szomszéd asztalnál folyó párbeszéd pil-
lanatnyi szüneteibe mondja bele a Bé-
renger-nak szóló válaszát - de úgy, hogy
amoda is rímeljen -, az a filmkészítés vá-
gásmechanizmusának precizitását igényli.
Ha akkurátusan kivárja valaki négyük kö-
zül a végszót - hogy el ne tévessze -, s
akár egy tizedmásodpercet késik, rögtön
művivé válik a jelenet, s kilóg a lóláb,
mint amikor rossz ütemben tátog az éne-
kes egy play-back műsorban. Itt ennek
lehetünk tanúi, bár közben arra gondo-
lunk: lehet, hogy az egész nem ér annyit,
amennyit gyakorolni kellett volna a hi-
bátlan előadáshoz.) Galkó Bence csillogó
szemű, öntudatos főideológusa majd-nem
ijesztő már, és ha nem éber az ember,
bedőlhet könnyen: hibátlan okfejtést épít
- hamis alapokra. S bár van, aki ber-
zenkedik végkövetkeztetései ellen, olyan
meggyőzően mondja, hogy hisznek neki
végül. Kis ügyek még ezek, de figyelmez-
tetőek. (Feltűnő, hogy itt Jakab Tamás
mennyire nem találja a helyét. Illegeti
magát, túl sokat rikácsol, teátrális moz-
dulatokat és grimaszokat ismételget a ha-
tás érdekében. Ami így elmarad.) Adód-
hat még veszélyes helyzet, olyan, amilyen
nem olyan rég nagyokat bődült egy csúf
állat képében; hogyha újra jön, jó lesz
tudni, kit is kell követni, kinek kell
hinni...

Szűkül a tér a második felvonásra:
Bérenger hivatalát látjuk könyökvédős
tisztviselőkkel, a szoba díszletei mögött
látszanak az iménti kisváros körvonalai
is. Ez szerzői utasítás, egyre kisebb hely
jut a játékra, s egyre kevesebb levegő.
Ádáz vita fertőzi a munkahelyi légkört;
Botard, aki anarchikus szkeptikus, nem
hisz a mendemondának, s osztályharcos
elszántsággal érvel: rinocéroszok pedig
nincsenek, nem is lehetnek a város utcáin.
Ezt a kissé sematikus figurát annyi erővel s
fölhevült gesztussal tölti meg Kovács
Zsolt, hogy elvakultságára hamar ráis-
merünk, s nem csodálkozunk, mikor nem
hisz a saját szemének sem később. Amit
nem akar látni, az nincs. Csitul a disputa,
észre is veszik menten, hogy egy kolléga
hiányzik az irodából: Boeuf úr még nem
jött be. Lihegve beállít viszont felesége:
férje beteg, ne várják, őt pedig

egy orrszarvú üldözte idáig, mondja.
Végszóra leszakad a lépcső, s lentről
valóban egy rinocérosz üvöltése hallik. A
hivatali dolgozók tűzoltólétrán mene-
külnek az ablakon át, miközben Botard
ellenséges propagandára gyanakszik. A
hörgő állat odalent persze maga Boeuf
kolléga, ő változott fenevaddá, s követte
az asszonyt végig az úton. Boeufné végül
ráismer urára, és hangos „Megyek, drá-
gám, megyek!" felkiáltással fentről a há-
tára ugrik, így száguldanak el.

A tömeghisztéria kezd kialakulni. Most
már láthatta mindenki, mi folyik a város-
ban (s még jó, ha nem a bőrén érezte),
járvány terjed, „rinoceritisz", egyre töb-
ben fertőződnek tőle, s bár egyelőre több
az ember, mint az állat, alkalmasint for-
dul az arány, ki tudja, mi lesz a vége.
Bérenger látogatóba megy gyengélkedő
barátjához. Ott aztán a szeme előtt lesz
Jeanból is orrszarvú, kínzó vajúdások
árán, végignézhetjük mi is. Előbb egy kis
púp támad a homlokán, és a fejét fájlalja,
majd hangja is változik, meg-megcsuk-
lik, bődül egyet-egyet, a bőre rücskös és
zöld már, mígnem szárba szökken egy
jókora szarv a homloka közepén, hogy
felöklelje vele Bérenger-t is, ha félre nem
áll az útjából. (Jakab Tamás az átválto-
zásban - noha némiképp továbbra is har-
sány - megtalálja magát, s fokozatosan
építkezve, mind félelmetesebb lesz, az
egyébként túl hosszú jelenetben. Az már
nem az ő hibája, hogy sokszor szaladgál a
fürdőszobába, s visszatértekor mindig egy-
egy jelmezdarabkával többet mutat orr-
szarvúságából. Jóllehet, a szerző írta elő a
fürdőszoba-megoldást, nem kellett volna
mindenáron ragaszkodni hozzá.) Béren-
ger rettegve tér haza, útközben rinocé-
roszhordákat kerülgetve.

Nem lehet szó nélkül hagyni, hogy az
átváltozások eredményeképp a színészek
élethű orrszarvúfejet hordoznak nyaku-
kon, amivel azonban ahelyett, hogy elbor-
zasztanának, inkább megmosolyogtatnak.
Egyrészt, mert a mesejátékokban az idők
során megszerettették magukat a külön-
böző állatok a közönséggel, másrészt,
mert a kellék megköti a képzeletet, nehéz
elvonatkoztatni, marad a különös eset, de
elszivárog a riasztóbb átvitt értelmezés
lehetősége. Páskándi Géza írta húsz évvel
ezelőtt a darabról: „Ha igaz az, hogy a
valóságos oroszlántól jobban félünk, mint
nagyapáink meséinek oroszlánjától, a
színpadon fordítva történik: az az
oroszlán válik félelmetesebbé, amely-nek
csak tudati vetülete, képe van jelen, testi
mivoltában nem jön ki a deszkára."



Kőszegi Ákos (Bérenger), Jakab Tamás (Jean), Mentes József (Öregúr) és Galkó Bence (Logikatanár) a Rinocéroszban (MTI-fotó, Ilovszky Béla felvételei)

Ez járhatott a fejében egy régebbi holland
előadás rendezőjének is, aki nem barát-
ságos rinocéroszfejeket, hanem hátbor-
zongatóvá torzított emberarcokat masz-
kíroztatott, közelebb érve ezzel a mű
szelleméhez.

Sok interjúban kérdezték lonescót arról,
mire vagy kikre vonatkozik az elállatiaso-
dás a Rinocéroszban. Egyik válasza így
hangzott: „A darab a nácizmus rabjává
vált német népről szól. - Majd hozzá-
tette: - Nem politikai színdarab ez, ha-
nem pusztán a csordaösztön ellen íródott,
és a lényege a komédia." (Ha komolyan
gondolta, hogy csak a nácizmusról szól,
akkor persze tévedett a mester.)
Mindenesetre túlzásra ragadtatta magát
Tadeusz Kantor, aki 1961-ben Krakkóban
az előadás szünetében részleteket
olvastatott fel a Mein Kampfból. A hatva-
nas évek bemutatói az egykorú kritikák-
ban tanulságos képet mutatnak. Míg a
rinoceritisz Németországban egészen vi-
lágosan utalt a fasizmusra, a párizsi közön-
ség „nem érez benne semmi aktualitást,
ellenkezőleg, azt érzi, hogy ehhez neki
semmi köze". Mint ahogy bizonyára hi-
degen hagyta, mondjuk, a skandinávokat
is, hiszen olyan darab ez, melynek hatása
nagymértékben függ attól, hol (és mikor)
játsszák. A svéd publikum láthatott egy
jól fölépített, mulatságos történetet, s
fogalmuk sem lehet arról, mit érzünk mi,
a létező rinocérizmust testi valójában
látva.

A harmadik felvonásra Bérenger a saját
lakásában ébred, amely hasonlít a
barátjáéhoz, csak annál is kisebb, akárha

a pokol bugyrain jutnánk mindig eggyel
beljebb, láthatóan körülveszik a játékteret
a megelőző helyszínek díszletelemei. A
bútorzat is végletesen puritán, lassan
elfogynak a kellékek, kiüresedik a kör-
nyezet. Bérenger szarvakról álmodott az
imént verítékezve, de csak akkor köny-
nyebbül meg, mikor a tükörhöz rohanva
homlokát simának találja; nincs még
megfertőzve, embernek látszik. De azért
nyugtalan és egyre gyanakvóbb, mintha
kicserélték volna. Könnyű elindítani egy
lavinát (vagy egy rinocéroszcsordát), de
annál nehezebb megfékezni később, tö-
mege nőttön-nő a tehetetlenségtől, saját
útján halad a végkifejlet felé, ennek látja
kárát ő is, nem tehet róla. A fölényesen
tréfálkozó, magabiztos szerző lendülete
tört meg ennél a pontnál: míg egy laza
csuklómozdulattal fölvitte a vászonra a
hetykén közömbös, olykor cinikusan ér-
zéketlen Bérenger körvonalait, most meg-
remeg a keze, s olyan miliőbe festi, ahol
idegenül mozog, odavan a régi ragyogó
nyugalma. Döntenie kell ugyanis, más e
felelősséget tőle át nem vállalhatja, és
nincs is sok idő, mert mindjárt vége. Fel-
tűnő, hogy a darab előrehaladtával, ahogy
fogynak a szereplők (különösen a Jean
lakásában játszódó jelenettől kezdve),
mind nyilvánvalóbb: könnyebb (és szeb-
ben lehet) megmutatni a kialakult helyzet
abszurditását, mint tanácsokat adni, s
kitalálni, mit kéne helyette csinálni. Ezt
aztán megsínyli mindenki, akinek jele-
nése van még, a figurák ellaposodnak,
nem hálás feladat szokványossá szürkült
szerepet játszani.

Bérenger-hoz előbb kollégája, Dudard
(Ragó Iván) jön látogatóba, majd sze-
relme a hivatalból, Daisy (Dálnoky Zsó-
ka), hogy tartsák benne a lelket, de elébb
az egyik, azután a másik válik rinocé-
roszszimpatizánssá - hosszadalmas pár-
beszédek végén -, fizikailag is egyedül
hagyva immár az eddig is magányos hőst,
aki első rémületében utánuk kívánkozik,
szeretne olyan lenni, mint ők, s a
nyelvükön beszélni, de csak nem akar
szarv nőni az orrán. (Ragó is, Dálnoky is
látható odaadással, korrekten játszik,
túlságosan is, így steril marad ez a két
alak és jellegtelen, alig emlékezni rájuk.)
Ezek nem könnyű percek Kőszegi Ákos
számára sem, s mire a korábban bávatag
Bérenger-val együtt eljut a felismerésig,
hogy küldetése van, ha tetszik, ha nem,
visszájára kell fordítania az elvadult vilá-
got, az emberiség fennmaradása múlhat
elszántságán, akkorra kiderül: az ő átala-
kulása az igazi metamorfózis. „Megvé-
dem magam az egész világ ellen! - így
kiált fel. - Nem adom meg magam!" Sú-
lyos szavak ezek annak a szájából, aki
mindenféle atrocitást került életében,
tudomást sem vett a mások fontoskodá-
sáról, s most is, ha tehetné, inkább hátat
fordítana. De nem teheti. Ez a kis erköl-
csileg romlatlan polgár ősi ösztöneinek
engedelmeskedik; addig menekül a macs-
ka is üldözői elől, amíg van csöppnyi
reménye. Ám ha körbezárják, szembefor-
dul ellenségével és támad - nem ismer
félelmet. Ha kikényszerítik belőle az ellen-
szegülést, nincs más választása. Fegyvert
ragad Bérenger, és reménytelen küzde-



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,


