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oël Pelly könyve Zi ta tör té ne te. Az ért me rem 
egy sze rû en Zi ta ként em le get ni Zi ta Gor don 
Gi el gu dot, mert ezt su gallja a mû at mosz fé -

rá ja. Szóv al Zi ta tör té nete, ahogy már a cím is ut al 
rá, sa ját os, egyes sz ám el sô személyben toll ba mon -
dott élet rajz. Már az el sô gondo la tok kö zött fel me -
rül a m ûfa ji ké tar cú ság. Mi is tu lajdon kép pen ez a 
könyv? Nem ö nél et rajz, hi szen nem ma ga Zi ta Gor -
don írja, vi szont az ô „szájából” hangzik el; az író, 
mint le jegy zô közv e tí té sév el. Ennek meg fel e lô en 
Noël Pelly, a szer zô, egy ál ta lán nem je le nik meg, 
semmilyen hagyományos el be szé lôi vagy él e trajz -
ír ói sze rep ben, ha nem ab szo lút a hátté r ben marad; 
egy sze rû en köz ve tít és meg fo gal maz. Ha a cím ben 
és az el ôszó ban nem szer e pel ne, nem is tu dat o sod -
na „lé te zé se”. Így az ol va só nak olyan ér zé se tá mad, 
mint ha ön élet raj zot ol vas na, his zen az egyes szám 
el sô sze mély, az el bes zé lô, ma ga a fô hôs. 

Aki az ol vas ás nak ne ki fo g va hagy o má nyo san ér -
telm e zett sz í né szé let raj zot vár, csa lódni fog. Mert 
az az el ô ze tes el vár ás, amely leg alább is ben nem a 
mû vel szem ben ere de til eg meg fo galm a zó dott: egy 
szí né szi pá lya meg ele ve ne dé se, egy szín é szi kar -
rier  tör té net meg je le ní té se, obje k tív okok ból sem 
val ó sul hato tt meg: Zi ta mind össze há rom évet töl -
tött, 1932 és 1935 között, aktív szí nész nô ként a 
ma  gyar szín pa do kon. Egy két ség te le nül ígé re tes en 
kez dô dô kar ri er in dult el, am ely azon ban meg sza -
kadt. Egy tulajdonképpen el pa za rolt te het ség mu -
tat ko zik meg, aki a va ló élet ben „játssza” el a szín -
pa don ki ma radt szer e pe ket. Leg alább is ezt su gal -
maz za az egész mû ha n gu la ta és alakrajza. Sze -
mélyes bol do gsá ga mel lett ki ak ná zat lan te het ségét 
az él et sze re peib en ki élô szí nész nô-sze mé lyi ség su -
gár zik át a sor o kon. 

Zi ta Gordon tö r té ne te ér de kes, eseménydús, 
meg kock áz ta tom: a klasszi kus ka land os élet törté -
ne tek ele mei bôl épít ke zô al ko tás. Ez utó b bi meg -
jegy zés nem a tör té né sek hite les sé gén ek két ség -
bevo ná sa. Pelly a be ve ze tôb en ír ja, mi kor Zi tá val 
meg is merk e dett, úgy érezte, hogy tört é ne tét feltét -
le nül el kell me sél ni, meg kell örö kíte ni. Így érthe -
tô vé vá lik a kö nyv meg szü le té se, a szer zô óhaja, 
hogy egy ér de kes, mond hat ni kü lön le ges éle tet 
meg élô em ber alak ja rajz o lód jon ki elôt tünk. Nem 
uto l só sor ban kö vet ke zik ez azok nak a hí res, nem -
egy szer vi ta tott sze mé lyi ség ek nek a meg je le né sébôl, 
a ró luk szóló anek do ták ból, akik kel Zi ta az éle te 
so rán kapc so lat ba ke rült, és aki ken ke resz tül az ô 
tör té ne te is ku ri ó zummá vál ik. Ez a kor rajz és tab -
ló kép, il letve az anek dot ák élett e li sé ge az, amely 
mi att a tör té net ér dek lô dés re tart hat szám ot. Egy 
em ber és az ál ta la meg szem él ye sí tett élet rajzolódik 
ki re gé nyes for du la toss ág gal. 

Ha te hát vé gig pil lant unk ezen a ka lan dos ele mek -
bôl ép ít ke zô, re gén ysz e rû szüz sén: el ôször a te het ôs 
földb ir to kosc sa lád ból szár mazó lány je le nik meg, kis -
sé za k la tott csa lá di kö rül mén yek kel, a szü lôk ház as -
sá gon kívü li, extr a va gáns vi szo nya i val. Gye rek kora 
nagy ré szé ben test vé re i vel együtt ne ve lô nô gond ja i -
ra bíz ták, – bár ez egy ál ta lán nem volt szo kat lan a 
korban, a has on ló kör ül mé nyek kö zött élô csa lá dok 
gya kor la táb an. Már eb ben a korai idô szak ban je -
lentke zik szí né szi haj lama, mely elô re vet í ti sorsa ké -
sôbbi ala kul á sát. (Vagy eset leg csak az utól a gos 
visszat e kin tésb en vá lik je len tés te li vé?) Majd jobb nál 
jobb kül föl di int é ze tek ben ta nul, s lá zadó ha j la ma a 
nô i es nek eg yál ta lán nem mond ható sport te véke ny -
sé gekb en is meg mut at ko zik, ami lyen pél dá ul a ho -
ki; enn ek ûzé se a hú szas év ek ben nem mond ha tó 
min den nap os nak. A plasz ti kus kép hez hozzá já rul -
nak a törté ne lem vi ha rai, a Ta nácsk öz tár sas ág, a kom -
mun is ták ur al mát meg szen vedô csa lád.  

Majd kö vet kez ik a szin te köz hely sze rû elem: az 
apa nem akar ja, hogy lá nyá ból szí nésznô le gyen. 
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Ugyan már nem a ti zenk i len ce dik szá zadi sá to ros 
ci gány élet mód mia tt, ha nem a szá zad ele jén még 
igen cs ak erô tel jes en meg lé vô er köl csi elô ítéle tek 
következtében. A szí nész et mint szó ra ko zá si, sôt 
mû ve lôd é si le he tô ség meg fel elt. Ek kor már voltak 
di csô í tett szt ár jai a film nek és a szín há zak nak; de 
ma ga a mes ter ség tár sa dalmi és mor á lis me gíté lés 
alap ján nem il lett egy jó ház ból való úrilányhoz. 
Zi ta azonban meg szö kik otth on ról, és öne rej é bôl 
szí nész nô lesz; olyan em be rek ke ze alatt és tan á -
csai mel lett, mint Be re gi Osz kár, Bárdos Ar túr; és 
olyan sz í nész nôk kel konkurálva, mint Honthy 
Hanna és Mu rá ti Lili. Ne vese bb nél ne ve sebb 
szépte vôk ves zik kö rül, köztük az afr i kai vad á sza -
tair ól hí res Szé chén yi Zsigm ond, és a ké sôbb ti tok -
za tos kö rül mén yek közö tt re pü lô bal e se tet szen ve -
dô Horthy Ist ván. Ezek a ne vek és a hoz zá juk ka -
p cso ló dó kis tör téne tek emel kedn ek ki, és szí nes -
ít he tik a mû vet iga zán a mag yar ol va só számá ra.  

Majd jön a már Holly woo d dal is ke csegte tô kar -
ri ert megs za kí tó sze re lem el sô lá tásra az elô ke lô an -
gol csa lád ból szár mazó Lew is Gi elg ud dal. A Gi el -
gud-csa ládb an fon tos sze re pet ját sza nak a szín ház -
zal va ló össze kött e té sek. A na g yma ma, Ka te Terry 
ugya ncsak há zassá ga mi att ad ja fel szí né szi pá lyá -
ját. Lew is test vé rei, Val a ren de zô és pro du cer és 
John Gi el gud a nemzetközileg e lis mert szí nész. A 
pá lya fut ás fel ál dozá sa a ház as sá gért, a csa lá dért nem 
ri t ka a kor ban, mi nt a nôi sor sok ala kí tója. Azonban 
itt nem rá kény sze rí tett, ke gyet len kö te le zett ség rôl 
van szó, ha nem szu ve rén, egyé ni dönté s rôl.  

A kö vet ke zô sze rep a csil lo gó, vi lá got be járó dip -
lo ma ta fe le sé gé, majd a má so dik vi lá ghábo rú alatt 
a hô sies ka to nai szol gá latot el lá tó ama zo né. Tá vol 
áll jon fel so ro lá somt ól az iró nia, „csu pán” azo kat a 
szer e pe ket száml á lom elô, am e lye ket Zi ta Gor don 
élete so rán „ala kí tott”. Zi ta az al ko tás te rén sok ol -
da lú volt, köz r emû kö dött a BBC-nél, írt a Szín há -
zi Élet be és Az Est be. 

Egy ér de kes há ro mszög tör té net is színesíti a 
képet, hi szen a köve t ke zô fé rj Le wis Gie l gud leg -

jobb bar át ja: Ni gel Sut ton. A vá lás bé ké sen, köz ös 
meg eg ye zés sel tör té nik; és a barát ság is meg ma rad. 
Ni gel ha lá la után anya gi és me gél he tési gon dok jön -
nek, el ma rad nak az úgy ne ve zett „ba rá tok”. In nen -
tôl a me gél he tést ne he zen elô te rem tô, a lá nya ígé -
re te sen indu ló pá ly afu tá sát minden le het sé ges mó -
don elô se gítô anya ke rül elô térbe. Ez a hero i kus 
küz delem is ered mény re vezet. Ma i na Gie l gud ból 
ne ves ba lett mû vész lesz. A könyv utol só harm a da 
már in kább az ô karr i er jé rôl szól, s az anya mint 
má sod la gos sze rep lô, már csak a lá nya élet én ke -
resz tül je le nik meg. Be le ve szünk a „bal ett-anya” tü -
tü var ró és ba lett cipô-szál lít mán yo zó vi lá gába, az 
el be szé lés fo lyama a vi lág hí rû bal ett mû vés zek ne -
vé nek em le ge té se és meg je le nése el len ére is el a pad. 
A vég ki csen gést te kint ve Zi ta sors á ban a for dí tott 
mese sz ü zsé ér vé nye sül, a ki rály lány ból lesz Ha -
mu pi pôke. A köz he lyek mû köd nek, s ez nem nega -
tív ért ék íté let, hi szen az egész él et, mind en kié köz -
he lyekb ôl áll; és sze ren csés nek mond ha tó az, akié, 
mint Zit áé, ennyi re el üt a megsz o kot tól és a kö zép -
sze rût ôl. 

A könyv vé ge az im már ny olc van hét éves szí -
nész nô üze ne tét köz vet í ti, mely sze rint szí ves en 
vissza tér ne a szín pad ra. Mint ha a stí lus is meg tör -
ne egy kissé a befe je zés hez köz e led ve: szin te le író 
mód on je len nek meg, íz lé sét jel lemz en dô, az ál ta -
la kedv elt ruhák ár nyal a tai, a ma ke up jel le ge és az 
„idôs hölgy egy na p ja ma”. 

A mû befejezése is „egyé ni”, a ba rá tok, ism e rô -
sök kis jegy ze tei Zita Go r dont mél tat ják. Nál unk 
ugyan nem jel lem zô, de a nyu gat-eu ró pai és az 
ame  ri kai könyv ki a dásban ál ta lá nos, hogy a könyv -
rôl me gje lent mél ta tó kri ti kák rész le tei sz e re pel nek 
a szöv e get meg elôz ô en, de ez a faj ta  fel fo koz ott 
„he ro izá lás” ott is szo katlan.  

Zi ta Gor don Gi el gud éle tútja mint re gé nyes élet -
rajz és mint a szá zad ot átí ve lô kör kép – érde kes. 
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