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Tölcséres gramofon - elfér a

tenyeremben; Gobbi Hilda ajándékozta
Ruttkai Évának 1984. december 13-án.
Emlékeztetőül ráírta: TANGÓ. E napon
mutatta be a Pesti Színház - ahogy az
újságokban írták: parádés
szereposztásban - Sławomir Mrožek szín-
művét. A színpadon Gobbi Hilda, Ruttkai
Éva, Páger Antal, Darvas Iván, nemzeti
színjátszásunk nagyjai, s mellettük ifjabb
csillagok, Eszenyi Enikő, Gálffi László, Szi-
lágyi Tibor.

Számos kritikus morgott, mert hiányolta
az előadásból Mrožek keserű-fanyar
szellemét, mások a felszínes bohózati
elemek szertelen burjánzását vetették a
rendező szemére, megint mások épp a
felszabadult komédiázást dicsérték, a ka-
cagtató tűzijátékot, amelyet a színészek a
színpadra varázsoltak.

A közönség imádta a színjátékot, a szí-
nészeket, a Pesti Színház erkélyén, a szék-
sorok között a lépcsőn, a földön is ültek
majd' minden előadáson. A színészek ko-
médiáztak, a nézőtér kacagott.

Dörzsölhette kezét a gazdasági igazga-
tó: szép pénzt hozott a Tangó a színház
konyhájára.

Szorgalmasan kattogtatták masináikat a
fotósok, a bemutató után megjelentek az
elmarasztaló színibírálatok, az előadást
videofelvételen rögzítette a televízió. 1990.
augusztus 26-án azok is láthatták e furcsa
színjátékot, akik fél évtizede nem jutottak
be a Pesti Színház nézőterére.

Videofelvétel, kritikák, fotók - egymás
mellett sorakoznak a régi színházi előadás

Ruttkai Éva és Gobbi Hilda a Tangó harmadik
felvonásában

színháztörténeti dokumentumai. Vitrin-
ben, gyűjteményben Gobbi Hilda kis gra-
mofonja, Ruttkai Éva szövegkönyve, a
címlap a színésznő rajzaival díszítve (az
olvasópróbán születhetett a virágos sor-
minta!), fakult, sárga papírlapon a taps-
rend - az elképzelt, mert a videofelvétel
azt a sorrendet őrizte meg számunkra,
ahogy a színészek a valóságban megkö-
szönték előadás utána felcsattanó tapsol.

Aki a Pesti Színházban bemutatott
Tangó-előadás _színháztörténetét" akar-ja
megírni a nagy magyar színháztörténet
számára, annak feltételezhetően rendel-
kezésére állnak majd a színház hivatalos
iratai, költségvetési kimutatások, számlák,
levelek, bizonylatok. Talán nem dobták ki
a súgópéldányt, az előadásokon készült
ügyeletes rendezői jelentéseket, a rendező
bizonyára őrzi a jegyzeteivel tele-firkált
rendezőpéldányt. Ruttkai Éva iratai között
is meglapult egy-egy példány a rendező
két feljegyzéséből, melyeket akkor írt,
amikor egy beugrás kapcsán harcba
kezdett a színház igazgatóságával, s ha
ezeket a szövegeket még nem ildomos is
közzétenni, de megvannak, tehát létezik
számtalan színháztörténeti dokumentum,
amelyek alapján ma vagy majdan
felidézhető egy sikeres színházi elő-adás.

De vajon megfejthetők-e a dokumentu-
mok? Pontosan értjük-e a ránk maradt
múltdarabokat?

Remek, sokszor közölt színházi fotó:
koszlott pamlagon Ruttkai Éva és Gobbi
Hilda egymás mellett ülnek. Ruttkai Eva
keze épp mozdul, talán megszólalni ké-
szül, cipősarkán támasztott jobb lába tá

mad, maga alá húzott bal lába védekezik,
fölfelé néz, tekintete egyszerre kíváncsi és
riadt, vádló és alázatos - valamit akar, de
maga sem tudja, mit. Gobbi Hilda keze
mozdulatlan, a földre bámul, szája
lebiggyedt, tekintete keserű, remény
nélküli - még él, de már halott.

Eleonóra és Eugénia.
Két színésznő „kidolgozott" színpadi

pillanata.
De a képen nem látható, hogy harminc

éve ismerik egymást, s Gobbi Hilda már
akkor színészi és politikai nagyhatalom,
amikor Ruttkai Éva alig tizenhét évesen
első lépéseit teszi mint felnőtt színész.
(Gobbi Hilda akkor volt fiatal színész a
Nemzeti Színházban, amikor Ruttkai Éva
gyerekszereplőként lépett az ország első
színházának színpadára - ki tudja, akkor
találkoztak-e, felfigyelt-e Gobbi Hilda a
színházi levegőtől lázas szemű csitrire?!)
1948-ban mindketten a Nemzeti Színház
tagjai, több darabban játszanak együtt,
Ruttkai Éva és Gábor Miklós házasságkö-
tésekor Gobbi Hilda Ruttkai Éva tanúja.
Aki jártas az ötvenes évek történetében,
tudja: ez nemcsak színészi, színházi, de
politikai kapcsolat is. Aztán 1951-ben
Ruttkai Évát - kispolgári származék! -
áthelyezik a Magyar Néphadsereg Szín-
házának átkeresztelt hajdani Vígszín-
házba (Gobbi Hildát majd 1956 után he-
lyezik át a József Attila Színházba), pályá-
juk kacskaringósan, a maga törvényei sze-
rint alakul, színpadon többet nem talál-
koznak. Rádióban, televízióban futnak
olykor össze, kapcsolatuk laza, távoli.

Gábor Miklós, Gobbi Hilda és Ruttkai Éva 1951-
ben



Amúgy a barikádnak sem állnak mindig
ugyanazon az oldalán.

A színházi pillanatot megörökítő fotón
természetesen az sem látszik, hogy az
1984 őszén újra színházban együtt pró-
báló két színésznőt a közös munka mikép-
pen hangolta újra közös hullámhosszra.
Próbák után egy konyak mellett üldögéltek
az Anna presszó valamelyik kényelmetlen
asztalkájánál, s lázasan alakítgatták,
formálták szerepüket, színpadi pillanataikat
s az egész előadást. A túlságosan
bohózatira sikerült-sikerített alaphangú
színjátékba fanyar és tragikus ízeket
csempésztek, hogy a nagy vidámságban
azért a közönség olykor hallja a kaszasu-
hogást. A konyakot kortyolgatva, vissza-
visszaidézve egy-egy régi pillanatot, haj-
dani nemzeti színházas emléket - úgy
volt!, nem úgy volt!, te akkor!, de én akkor!
-, pletykálkodva, fecsegve, emlékezve
magánéletük közös szilánkjait is
beleépítették az előadásba.

Aztán 1986 nyarán Ruttkai Éva elbúcsú-
zott a színpadtól, szeptember 27-én az
élettől.

Szeptember elején Margittai Ági - aki
átvette Ruttkai Eva szerepét a Pesti Szín-
házban - látogatóban járt nála. Vacsoráz-
tak, beszélgettek, körbe-körbe bolyongtak
a konyakospoharak, Ruttkai Éva színész-
akadémiát tartott, elmesélte-előadta,
hogyan is kell eljátszani Eleonóra
szerepét.

A nagy színésznő átadta a fiatalabb
színésznőnek a szerepet.

Életét, sorsát nem adhatta át.
És a Tangó előadásaiból azután már

hiányoztak Gobbi Hilda és Ruttkai Éva
életének közös szilánkjai.

Gobbi Hilda minden este, amikor 1986
őszén a Tangó előadásában színpadra
lépett, tudta: Ruttkai Éva nincs a színpa-
don.

1986. november 12-én is tudta, amikor
este a színházba érkezve-egy szerkesztő-
ségi vagy nyomdai akárki hanyagsága
következtében - azt kellett olvasnia a Pesti
Műsor aznap megjelent számában, hogy
Eleonóra szerepét aznap este Ruttkai Éva
játssza.

A nézőtéren, előadás előtt valaki a mű-
sorújságot böngészte, és zavartan, halkan
odaszólt a feleségének: de hiszen Ruttkai
Éva meghalt!

E zavart félmondat nem hallatszott fel a
színpadra. Vagy talán mégis? A papírzize-
gés, ahogy a nézőtéren többen újra és újra
tétován belelapoztak a sajtóhibás
műsorújságba? Mikor kezdődött aznap
este a színjáték? Kinek mi járt a fejében?

Páger Antal önarcképe

Volt, aki csodában reménykedett?
Volt, aki csodában reménykedett.
Gobbi Hilda - aki tűzzel-vassal ragasz-

kodott lelkét erősítő, önáltató tévedésé-
hez: halála előtt ő beszélt utoljára Ruttkai
Évával - 1986. november 12-én, amikor a
Pesti Színház nézőterén elsötétedtek a
lámpák, lassan elcsitult a suttogás, az
újságzizegés, és elkezdődött a játék,
tudta: Ruttkai Éva nincs a színpadon.

És amikor karácsony előtt Páger Antal is
örökre az égbe költözött, Gobbi Hilda úgy
döntött: az 1984. december 13-án bemu-
tatott Tangó-előadás nincs többé.

Azóta Gobbi Hilda, Ruttkai Éva, Páger

Esküvő, 1951

Antal - Eugénia, Eleonóra, Eugeniusz -az
örökkévalóság valamely kellemes zugában
keveri a zsugát. Lehet, hogy Gobbi Hilda
ott is bemutatja a kártyatrükköt - ahogy
egyik kezéből a másikba átpörgeti a
lapokat -, amit egy bűvésztől tanult a
Tangó bemutatója előtt?

Biztos, hogy nekik ott is osztanak jó
lapokat.

A színháztörténész meg
összekotorássza a fotókat, följegyzéseket,
kritikákat, videofelvételt, a fellelhető
hivatalos papírokat - a forrásbázist, ahogy
szakszerűen illik mondani -, és
megpróbálja felidézni, miről szólt, miről
nem szólt, milyen volt, milyen lehetett ez a
furcsa Tangó a Pesti Színház színpadán,
a haldokló szocializmus harmincötödik
esztendejében.

(1986. május 14-én délután nyitották
meg a Petőfi Irodalmi Múzeumban Huszá-
rik Zoltán emlékkiállítását.

Plakát: a halott Huszárik Zoltán világító
szemű, szomorú arca mötött a halott Lati-
novits Zoltán, Szindbád elmosódó szi-
luettje.

Ruttkai Éva késik, már lassan kiürül a
terem, amikor lihegve, fáradtan megérke-
zik. Kórházból jön, kezelésről. Beteg.
Könnyek nélkül sír: Margitka nagyon beteg.
A kórházban mondta az egyik orvos, hogy
bent fekszik Dajka Margit, nagyon beteg,
meg fog halni. Meg fog halni! Nem mertem
bemenni hozzá.

Nézegetjük Huszárik Zoltán rajzait, kéz-
iratait, fényképeit, valaki mosolyogva
odaköszön, egy kislány autogramot kér a
meghívóra.

Indulni kell, este a Pesti Színházban
Tangó.

A társalgóban üldögélünk, Ruttkai Éva
újra és újra mondja, meséli, magyarázza:
Margitka meg fog halni, Margitka meg fog
halni!

Páger Antal - kilencvenedik éve felé
ballag - kedvenc karosszékében üldögél,
nem hallja, nem akarja hallani Ruttkai Éva
jajongását. Dörmög, szuszog, morgolódik:
Mikor kezdünk?, mennyi az idő?, egy
pohár vizet kérek!, a zakómat!

Gobbi Hilda lázasan fecseg: Margit, mi
van a Margittal?, ugyan már!, most hallot-
tam, hogy Amerikába készül, jaj hát, na,
kisfiam, hozzon nekem egy kávét... meg
egy konyakot...

Néma zaj.
Megszólal a hangszóró: harmadik fi-

gyelmeztetés.
Eugénia, Eleonóra, Eugeniusz boldogan

indul a színpadra.
Kezdődik az előadás.)


