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obó igazi római bambínó, srác a
javából. Hétéves fiú, gyönyörű, sötét
szeme van, barna fürtjei, és nem ismeri
a gátlást, a fél-szegséget, a tilalmakat.
Pedig csak az apja született római, a

mamája amerikai, a nagymamája pedig - akit
tegez és terrorizál, de imádja, mert egyedül csak
rá bízza Gonzillát, a nemrégiben az utcán talált,
játékos, fekete kutyát - magyar. Bobó (csak most
először kapott) bizonyítványában áll az, hogy
»Alessandro« nem tudja elképzelni, hogy a
felnőttek ne legyenek kedvesek hozzá, s hogy
valamiféle illetlenség-nek minősülhet az, ha
lekapja a halat egy olyan nagyfülű, pocakos,
kissé már kopaszodó bácsi horgáról, aki órákig
állt a Tevere partján, hogy végre megérje a
halfogás szent pillanatát.

A »Gonzilla« szó magyarul szörnyet jelent.
Bobó kutyája - ezt hangsúlyozni kell, hogy a Bo-
bóé, mert a családnak négy ebe van -- valóban
szörny, hiszen nem elégedett meg amúgy is
rosszul vasalt nadrágom szárainak
szétmarcangolásával: Gonzilla, a rém
belerágott szép, viszonylag új cipőmbe is. Egy új
cipő Itáliában pedig tízezer líra. És kinek van
tízezer lírája...?"

Ez a - ma már - teljesen érdektelen szöveg
tollamból jelent meg a Magyar Nemzet 1973. jú-
lius 23-i számában Filmkockák cím alatt. Len-
gyel Menyhért, akkor már nagyon idős és beteg
magyar író hívott meg Rómába, hogy rendezzem
a század elejétől összegyűjtött Naplóját, amely
később meg is jelent (ha nem is a nevem alatt!).
Ugyanakkor a Magyar Nemzetben, Jellemek és
maszkok címmel látott napvilágot 1973. június
30-án egy beszámolóm, amelyben elmondom,
hogy az akkor már egy ideje ott élő Perczel Zita
vitt el Róma egyik épségben maradt városfalá-
hoz, ahol egy bizonyos Belisario Randone lakott,
a klasszika-filológia doktora, és egyben a hírne-
ves - akkor már halott - Marotta szerzőtársa.
Ugyancsak Perczel Zita volt az, aki elintézte,
hogy Lengyel Menyhértet, e kiváló magyar írót -
amikor már a felesége is meghalt - végre elfo-
gadja a magyar állam. (Ebben nagy része volt
Hubay Miklósnak is!) És Perczel Zita volt az, aki
- bár nem volt sohasem gazdag - nemcsak
minden Rómába látogató jelesebb magyart
meghívott, hanem e sorok íróját például bemu-
tatta az éppen Rómában tartózkodó Giorgio
Strehlernek, aki ott milánói társulatával a Julius
Caesart játszotta, sajnos akkor még nem nagy
sikerrel. És e sorok szerény - mert Strehler je-
lentőségét fel nem ismerő - szerzője beszámolt
erről régi ismerősének, Major Tamásnak, aki
rögtön felkapta a fejét. (Később sokat gondol-
kodtam azon, hogy két olyan régi és nagytudású
színházi ember, mint Major és Perczel Zita, vagy
akár Gobbi Hilda és Perczel Zita miért nem tart
kapcsolatot egymással. De ezt itt most hagyjuk!)

A lényeg az, hogy e sorok szerzője később is,
amikor a hetvenes években többször járt Rómá-
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ban és Nápolyban, mindig találkozott Perczel
Zitával, aki egy percre sem tagadta meg
magyarságát. Sem Párizsban, sem Londonban,
sem Hollywoodban, sem Rómában. A legkü-
lönbözőbb magyar kiválóságok vendégeskedtek
nála. (De Budapesten is, mintegy tíz éve, amikor
is végiglátogatta a magyar színházakat, de régi
ismerősei közül csak kevéssel találkozott.)

Ez év elején a Kálvária téren lévő Budapesti
Kamaraszínház meghívta őt, hogy játssza el az
egyik fontos szerepet az angol Noël Coward

Waiting in the R i n g - magyarul: Forgószínpad-
című „komoly vígjátékában". A kitűnő jellemszí-
nészből lett rendező, Petrik József hívta meg
Perczel Zitát e nagyon is testére szabott szerep-
re. Az előadás, ha kevésszer játszották is, de vé-
gig telt házakat vonzott.

E sorok szerzőjének módja volt később is ta-
lálkozni Pesten Perczel Zitával. (Mint ahogy az-
tán a színésznő is írt neki Rómából.) Az volta vá-
gya, hogy mint segélyezési ügyekben élete so-
rán nagyon is „képzett" személyiség, bekapcso-
lódhasson a magyar segélyezési ellátásba. És
amellett keressenek neki olyan, néhány szemé-
lyes darabot, amelyben régen ki nem élt színészi
képességeit ismét bizonyíthatja. Olyan, néhány
idősebb nőt szerepeltető műre gondol, amely-
ben bemutathatja az emberség és a hazatalálás
szépségét. Perczel Zita, aki keresztnevét az
utolsó magyar királynéról kapta, ég a vágytól,
hogy gazdag ismeretségi körét ne csak a magyar
színházi kultúra, hanem a legszélesebb értelem-
be vett magyar közönség szolgálatába állítsa.
Példátlan műveltsége és embersége sok min-
denre alkalmassá teszi. (Többek között szemé-
lyesen ismerte századunk egyik nagy magyar
íróját, Márai Sándort is!) E sorok írója, aki sokáig
volt „hivatásos" színházi bíráló, sokszor tévedett
a színészi alakításokat illetően. De emberisme-
rete azért volt, és meri állítani, hogy ilyen rendkí-
vül felkészült ember - aki egyszerre tudja, hogy
ki volt Törzs Jenő, és hogy milyen ember volt
például Greta Garbo vagy Marlene Dietrich -
nem sok van az országban. Perczel Zita jól
ismerte Major Tamást és például Tolnai Gábort;
benső barátja volt Huszárik Zoltánnak és
Jancsó Mik-lósnak. Személyesen ismerte
Molnár Ferencet és Ernst Lubitschot.
Bensőséges barátságban volt olyan orosz
herceggel, aki Budapest felszabadulásáért
harcolt a német fasizmus ellen, és akinek
édesanyját mégis elvitték az 1951-es ki-
telepítéskor... És - miközben élete java részét
külföldön töltötte - többet tud a hazai belviszo-
nyok utolsó hatvan évéről, mint akármelyikünk.
(Miközben -- ismétlem - életkora ellenére ma is
szépen beszélő, értékes színésznő is.)

Elképesztően nehéz élete volt, de nem akadt
olyan helyzet, amelyben ne találta volna fel ma-
gát. Meseautó? Jelentéktelen művecske, amely a
maga idejében kedves volt. Perczel Zita élete az
igazi „meseautó"! Elindult annak idején Budáról
egy „úrilány", hogy színésznő - s egyszersmind
a szó legnemesebb értelmében vett világ-polgár
- legyen. Hogy barátságba kerüljön mindennel,
ami érték, ami szép, ami nemes. „Bobó", azaz
Alessandro azóta nyilván komoly fiatalemberré
vált; sajnos őt nem láttam mostanában. De
tudom, hogy miközben egy új Rómáért küzd -
hiszen a „maffia" elleni harc mostanában szinte
minden olasz intézményben zajlik (erre már ré-
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SUMMARY

ártos Erzsi, Barta Mária és Perczel Zita a For-
ószínpadban (Ilovszky Béla felvétele)

ebben szükség lett volna!) -, egyben büszkén
allja magát magyar származásúnak. (Szűkebb
saládja egyébként sokáig nem is tudta,

hogy Perczel Zita kitűnő színésznő is. Sokat
tudtak Magyarországról és a magyar kultúráról,
de az abban vitt szerepével nem dicsekedett.)

Ennyit kívántam csak itt most elmondani - a
régi ismerős jogán - arról a Perczel Zitáról,
aki-nek életét a magyar közönségnek, és nem
csak a rendszeresen színházba járóknak
érdemes len-ne jobban megismernie...

This year too we publish the prizes Hungarian
theatre critics meted out to the outstanding
achievements of the past season. Categories re-
mained unchanged: distinctions went to the best
new Hungarian play, best director, best ac-

tresses and actors in featured and supporting
roles, best set and costume designer and the
socalled special achievement.

We publish a voluminous essay by dramaturg
and esthetician Géza Fodor on Shakespeare's
Hamlet, Tamás Koltai's account of this year's
Mittelfest festival-centred this time on Franz
Kafka-in Cividale, Italy, an interview with Ger-
man playwright Christoph Hein and interviews
with Hungarian actress Ildikó Dobos and actor-
director Géza D. Hegedűs.

In his series on recent Hungarian theatre his-
tory Gábor Szigethy publishes an interesting let-
ter of Antal Németh, one-time manager of Buda-

pest's National Theatre to a faithful old dresser of
the house. Finally one can read Gábor Antal's
personal notes on the life and art of Hungarian
actress Zita Perczel who, after decades spent
abroad, recently had a comeback on the
Hungarian stage.

Our playtext of the month is The Ring by
János Gosztonyi.

Kiegészítés szeptemberi számunk 19. olda-

lán levő, 6. lábjegyzetéhez:
Molnár Ferenc és Jób Dániel levelezésében
felbukkant Jellinek Aurél neve, amelyet va-
lóban nem őrzött meg kultúrtörténetünk.

Néhány visszaemlékezés, újságcikk
azonban igen. Az Otthon Írók és Hírlapírók
Körének pártoló tagja, 1917-ben háznagya
volt.

Remek elbeszélő, művelt, elegáns, lassú
járású örökifjú, híres kártyás - egy szóval
igazi „vivőr" volt.

Fotógaléria: Perczel Zita a Dunaparti randevú

című filmben

FORDULATOK

Hungarian Theatres 1992

 Műhelybeszélgetések Székely Gáborral, Fodor Tamással, Jordán Ta-mással,
Somogyi Ístvánnal, Demény Attilával

 Esszék és vallomások a Jel Színházról
 Tompa Gábor, Taub János, Jeles András rendezéseiről
 Írások a Sofa Trióról, az Artusról, a Berger-együttesről, Méhes Csabáról, a

Házszínházról, A Közép-Európa Táncszínházról, az R. S. 9-ről, Sárvári Józsefről
 Rényi András, Gyenge Zoltán, Bécsy Tamás elméleti írásai
 Három évad a kritikák tükrében
 Nemhivatásos társulatok adattára

A könyv kapható a nagyobb könyvesboltokban, a Szkéné Színházban, a Mertinben, a Lágy-
mányosi Közösségi Házban, a Petőfi Csarnokban, valamint a színházakban. Utánvéttel
megrendelhető: 5100 Jászberény

Szent István körút 35.


