
LEVÉLFÉLE LONTAY MARGITNAK „ODAÁTRA„
em mondtad, hogy menni készülsz. Adós
vagy azzal a félmondattal, amelyből mi
már jó ideje értjük egymást. Akkor is, ha
csak alkalomszerűen futottunk össze
olykor-olykor. Nézek utánad, és nem

tudom pontosan, hol veszítettelek szem elől: a Soós
István utca fordulójában, ott Hódmezővásárhelyen'?...
a Pagoda csapó-ajtajában tűntél el, bent a
Rádióban?... vagy utolsó szereped, a Forgószínpad
Maryjeként kerültél a másik oldalra?... Most az
egyszer még hazudtál is! Koltai Robi nem régen
bemutatott filmjében még azt ígértétek Csákányi
Lacival együtt: Sose halunk meg. Ott ültél a zongoránál
- sokat élt Deutsch néni -, az utolsó táncot kísérted.
Azután kifordultál a székkel, azzal a hasonlíthatatlan
mosollyal a szájadon, amit a gyerekkor felejtett rajta, de
csak most veszem észre, hogy nem rám, nem ránk,
valahova messzire néz-tél... Tudtad?... Vagy azt
gondoltad: semmi az egész! A színésznek, ha
szerepe szerint meghal is, függöny elé kell mennie. Meg
kell hajolnia a közönség előtt. Te mindig szépen tudtál
meghajolni...

Minden lényeges dolgot tudtunk egymásról. A
többire meg - azt hittük - lesz még időnk. Nem
tudom, van-e hangja a csöndnek odaát. De kell,
hogy tudd: én az édesapádnak - Lencse igazgató
úrnak, aki első iskolás éveimet „igazgatta" - ér-
melegítőt kötöttem, amikor kiment a frontra. Nem
tudom azt sem, megkapta-e. Gyanakszom, eltévedt
a posta valahol, mert betegen jött vissza, és meg is
halt. Én ezt a háborúnak sosem tudom
megbocsátani... Ő tanított németre is, különórán.
Tőle hallottam először, hogy másként is kimond-
ható: százszorszép. Csak magyarul valahogy
szebb... Édesanyádra is emlékszem. Tőle meg azt
tudtam meg, hogy az ember a szemével is
megsimogathat valakit, nem csak a kezével. Apám
javította a cipőjüket, én liferáltam. Szorongva húztam
meg a csengőt, és szégyelltem elfogad-ni a javítás
árát. De Margit néni szeme rám melegítette a
büszkeséget: jó mesterember az apám. Azt is tudtuk
ott, az iskolában, hogy az igazgató bácsi lánya
színésznőnek tanult Budapesten. Lica néni szerint
ugyan elég baj az neki. Nem jóféle élet a
színészeké, meg azután ott, abban a nagyvárosban
könnyen megromlik a lány. Nekem tetszett a dolog.
Akkor kezdtem sejteni, hogy a töltésen túl is van egy
világ...

Az a város szélénél körbefutó töltés meg jó ideig
közöttünk maradt. Én gyűjtögettem az „útravalót" az
utazáshoz, te már kezdted szokni a fényt. Nem
tudom, te hogy voltál vele, az ember kicsit hunyorog -
kicsi ablakhoz meg petróleumlámpához szokott a
szeme -, nem tud mit kezdeni a ragyogással, de
jólesik. Amikor Szegeden játszani kezd-tél, Lica néni
is elnézőbb lett: mégiscsak a „mi lányunk" voltál.
Büszke volt rád a város. Én egyetemista éveimben
Szegeden láttalak először színpadon: Lady Milford
voltál az Ármány és szerelem-ben. Szegedtől
Pécsen, Debrecenen át a Madách Színházig forgott
veled a színpad. Egymás után

Lontay Margit a Forgószínpadban (Koncz Zsu-
zsa felvétele)

jött elő Warrenné... Ranyevszkaja... Gertrudis...
Claire... Giza mama... Magdaléna... Orbánné a
takarásból. Én néztelek, ha tehettem, s amikor már
rádiós voltam, te hallgattál engem. A szomszéd ut-
cából - te a Soós István utcában, én egy utcával
lejjebb, a Damjanich utcában laktam Vásárhelyen
- j ó l látni és jól hallani egymást. Egy vásárhelyi rá-
dióműsorban ültünk először közel egymáshoz
egészen. Azóta minden találkozásnál befejeztünk
egy félmondatot. Kivéve ezt a mostanit, amivel
adós maradtál...

Miért hiányzik olyan fájdalmasan az a befejezet-
len mondat? Az élők miatt. Akiknek a szemében
nem vesszük észre a kérést... figyelj egy kicsit
rám!... Akiket nem szólítunk meg, amikor nagy ben-
nük a csend... Akiknek nem szorítjuk meg a kezét,
amikor nagyon kellene ami kezünk biztatása. Hány
lelkiismeret-furdalásos csend hallgat a telefonjaink-
ban, elmulasztottuk felvenni, amíg lehetett. Miért hi-
ányzik még olyan fájdalmasan az a befejezetlen
mondat? Mert csak azzal lehet befejezni, aki az első
felét is tudja. Akitől meg lehet kérdezni: emlék-
szel?... Te magaddal vitted a Soós István utcai dél-
utánokat... a mártélyi alkonyatok lila bolyhait... az
ablakunkra zizegő első hó hárfahangját... Hány
„együtt láttuk" volt ebben a közös gyerekkorban!...
Rajtunk kívül ki hallja még a keddi piacok kofazsiva-
ját?... Az öreg templom Tebenned bíztunkját?... A
vasárnapi korzó térzenéjét?... Nélküled ki hiszi el
nekem, hogy megtörtént az ifjúságom?...

Hogy is énekeltétek a darab végén? - Színpa-
dunk forog... Színpadunk forog... Most csak a Kin-
cses temető látszik. Nagyszárnyú fekete madár
tollászkodik felettem: az ég. Olyanforma, mint az a
kiszikkadt, átkozodó, öreg színészotthonlakó, aki
utolsó szerepedben voltál. Hó lesz megint, Mary...
Nem furcsa? Itt is a szomszéd utcában laksz... Egy
parcellával feljebb van az apám sírja. Hát majd
folytatjuk, ha erre járok...

Hilda Gobbi, a kind of legend in Hungarian the-
atre, would be just eighty this month. We pay ho-
mage to her memory by beginning to publish her
so far unknown diary on a summer holiday in
France, probably in 1948.

This month's playtext being Andor Szilágyi's
Unposted Letters, two reviews-by András Forgách
and Viktória Radics-on the play's performance
at the Radnóti Theatre open our column of
reviews. Other critics: Tamás Tarján, Krisztina
Galgóczi, István Sándor L., Judit Szán-tó, Andrea
Stuber and László Márton contribute with their
opinion on, respectively, Brecht's The Threepenny
Opera (Budapest Chamber Theatre) and In the
Jungle of the Cities (József Attila Theatre),
several interesting works of a young director,
Sándor Zsótér at Nyíregyháza and at Miskolc,
Ernő Szép's The Trefoil (Miskolc), two
productions for adults at the Budapest Puppet
Theatre, Mihály Kornis's Hungarian Round Dance
(Pécs) and Milan Kundera's adaptation of Di-
derot's Jacques, the Fatalist (Katona József
Theatre); Zsigmond Kompolthy's series of ficti-
tious critical dialogues is now also centred on this
last performance.

Two essays follow, both focusing on Tchekhov.
Péter Balassa writes of the meaning of work in his
plays, while author András Nagy who earlier has
adapted the subject of Three Sisters to a
Hungarian surrounding, evokes some of his
workshop problems and considerations.

In his series on recent Hungarian theatre his-
tory Gábor Szigethy conjures up once more the
fascinating character of actor József Szendrő,
while Éva Szabó shares with the reader her me-
mories of Margit Lontay, an actress recently de-
ceased.

Korniss Péter: Fuharosok
A Merlin Színházban mutatták be az Esterházy
Péter kisregényéből készült monodrámát,
amelynek főszerepét Igó Éva játszotta, s a dísz-
leteket Malgot István készítette. A fotó a színé-
szi és a képzőművészeti alkotás szintézisének
megragadó pillanata.
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