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Meglátogat Ruszt Jóska. „Megőrültél? Zsidó-
nak maszkírozod magad? Éppen most?" -
kérdezte tőle röhögve K. F., amikor összetalál-
koztak a rádiófolyosón. Mert Jóskának mosta-
nában hosszú, kusza szakálla van. Szerintem
remete a kínai erdőkből, tán bölcs, néha jósá-
gos, néha gonosz kis manó. Illik hozzá ez a
humoros-varázsos külső. Ha nem jön létre
varázslat, ő elveszett. Ez magyarázza sikereit
és bukásait. Ez magyarázza kettőnk kapcsolatát
is. Magam is többé-kevésbé a varázsló
szakmában dolgozom, mármost minden va-
rázslat „hatalmi kérdés", vigyáznunk kell, hogy
ne zavarjuk egymás köreit. Ismerjük el,
mindkettőnk bölcsességére - kíváncsiságunkra,
önbizalmunkra? - vall, hogy barátok tudunk
maradni. A biztonság kedvéért ritkán
találkozunk, most is csak félórát marad. Ezalatt
kiderül, hogy természetesen ugyanazt gondoljuk
mindarról, amiről a magunkfajta ma-napság
fecsegni szokott. Ami a félóra után következne,
ahhoz már együtt kéne dolgozni, így ki se derül,
mi az?

Itt a szabadság, miről beszéljen most a szín-
ház? Ha nincs zsarnok, miről szól a III. Ri-
chárd? Meséljünk a szerelemről meg férjekről,
feleségekről? Mit hallott, mit csinál mostanában
például Brook? Semmit. Motoszkál a ta-
nítványaival vagy kikkel. Aha! Motoszkálni! Ha
egyeztetni lehet, tavasszal vállalok Jóskáéknál
valami munkát. Olvassa le Spiró szép könyvét,
A jövevényt, talán abból csináljunk valamit?
Ezek a „lengyelek" „Párizsban", francia ruhák,
de lengyel - és mind kopottabb - prémek és
lengyel bajuszok, lelkesedések és gőgök,
világszabadság meg vidéki gátoltság, a zárt
embercsoport szánalmas gyötrődései a
közösségért és a közösség ellen, közibük vetett
párolgó testű nők, és mennyire nevetséges
mindez, de mégis, az egész egy sufniban tartott
Messiás (csavargó? dilis? próféta? istenfia?
szélhámos? atya? zseni? niemand?
színigazgató?) sugaras fényeiben csupa
nagyjelenet és csupa pitiánerség, és mit ér az
ember, ha magyar? Izé: lengyel? Lehet erről
sejtelme a megvetett és imádott Európának? Ez
nem „magánszféra", nem is „ellen-állás", ez
világba vetettség és seggre huppanás itt,
helyben, ahogy a szívünk mélyén mind érezzük
magunkat, egy csoport, mint Agatha Christie
víkendezői, gyilkosok és áldozatok összezártan,
a még érzékelhető közösség, határok közt, de
egyenként Istentől elküldve stb. (ebből még
commedia deli' artét is lehet-ne csinálni).

Néhány mondat Ascher Tamásról. („Tiszta",
mondja róla Jóska.) Két színházi emlékemet
említem: Ascher teremtette vízparti naplemente
a kaposvári színpadon, egy Ödön von

ÉVADKEZDÉS ELŐTT
Horváth-darabban: életem egyik fele ez a kép,
ifjú anyám egyike lehetett volna a fürdőruhás
színésznőknek; és a másik emlék: Ruszt Perik-
lészében, Kecskeméten, Farádi Pisti áll egy
gálya faragott orrában, dagadó vitorlák alatt,
messzire néz az angol óceán felett, életem
másik fele, Errol Flynn a Hét tenger ördögében,
apám mozijában, Székesfehérvárott. Ascher a
strandot ultrarealistán csinálta meg, hatalmas
lenyugvó nap előtt mozogtak az alakok a sté-
gen; Ruszt gályája a színpadi deszkák kopársá-
gából emelte fel nem létező orrát, egy dobogón
messzire tekintő színész, ennyi volt.

Éva vizsgálja, ellenőrzi, panaszolja: nap mint
nap fakul a bőrünk. Vége a nyaralásnak. A nyár
még tart, de megszöktünk előle, visszamehet-
nénk a Balatonhoz, de húzom-halasztom a
döntést. Hátha hirtelen beáll végre az ősz?
Reménykedem. Aljas és gyilkos vágy. Olyan
csodálatos volt a nyarunk (pusztított az aszály,
mi meg gazdag gyerekként boldogok voltunk a
Balaton partján). Egyszer csak mégis terhessé
kezdett válni a fény, terhessé a meleg (bár
eleven szelek enyhítették a nyár súlyát), még
testünk-lelkünk elégedettsége is. Különben is
istenkísértés visszamenni oda, ahol boldogok
voltunk.

Estére aztán itt az égiháború, mentőszirénák
jelzik, hogy közeledik, városban vagyunk, a sar-

Ruszt Józseffel Az ember tragédiája zala-

egerszegi próbáján

kon összeütközött egy troli meg egy taxi: hát
erre vágytál a csodálatos nyár helyett?

1990. szeptember 2.
Néha kinézek az 'ablakon, le az öt emeletnyi
mélységbe, vagy éppen fel, az ég felé.
Harmincöt éve lakom ebben a lakásban. Szem-
ben, a sarkon presszó. Mikor ideköltöztünk,
még nénikék itták a szimplát az utcára kirakott
asztaloknál, alázatosan pohár vizeket kérve a
felettük suhanó szeleburdi kiszolgálólányoktól.
A székeket és asztalokat éjszakára is kinnhagy-
ták a járdán (emlékszem, időnként bonyodal-
mak támadtak a hatóságokkal, elfoglalhat-e ek-
kora helyet a presszó a gyalogjáróból?). A
presszóval szemben az amerikai követség föld-
szintes garázsa szerénykedett, néha állt előtte
egy-egy hatalmas amerikai autó, benne a moz-
dulatlan sofőr a rádióját hallgatta. Újra meg újra
arra ténferegtünk, fájó szívvel, irigyen, gyűlölve
és imádva, sóvárogva és nosztalgiázva hallgat-
tuk az imperialista tánczenét. Ablakomból, a
garázs lapos teteje fölött át lehetett látni egy
bérház hátsó udvarára és gangjára. Estefelé a
gangon mindig kigyulladt egy szegényes, de
festői lámpa, a sötét bérháztömb felett pedig a
budai ég alkonyi parádéja. Most a garázs he-
lyén egy vadonatúj, posztcikis bérház fogja el a
kilátást, nyakunkat kell csavargatnunk, hogy az
égre lássunk; vajon hogy élnek most a lakók
azon a sohatöbbénemlátom-gangon, az új épület
árnyékában? A presszó felől éjszakánként
jajkiáltások hangzanak. Az útkereszteződés-



ben, pontosan középen valamelyik este egy
részeg feküdt a hátán, de hulla is lehetett, szét-
vetett karokkal, ahogy a földre fektetett kereszt-
re fektették a halálra szántat, legalábbis a bibli-
afilmek tanúsága szerint. Messziről is látszott,
hogy véres az arca. Egy idő múlva aztán felállt,
és meglepő józansággal elsattyogott, otthagyva
minket az ablakokban, feleslegesnek bizonyult
tragédiaszomjunkkal.

Hogy élnek azok, akiknek gyerekemlékeiben
nincsenek fák meg dombok és kisvárosok? Cik-
lámen a magas erdei zöldben, a szőlőhegy
felé? Lószerszámok és boroshordók szaga? Én
„hazám" helyett egyetlen szót mondanék: „Du-
nántúl". Ez a szó azt is jelenti nekem: „Anglia".
(Es néha a francia folyók vitorlás vidéke a múlt
századból, no meg a francia kisvárosok sötét,
gonosz maradisága, ahol Mauriac és Móricz
Zsigmond alakjai laknak, hisz tudjuk.)

Somlay Artúr és Gábor Miklós a Lear király-
ban (1948)

Modernizálódunk, a közelben egy éjjel-nap-
pal boltocska nyílt. Már itt a naplemente, amikor
oda indulok sörért, sajtért, zalahúsért. Házunk
előtt - látom őket a kapualj sötétjéből - három
gyanús fiatalember álldogál, az egyik még gye-
rek, a túloldali presszó felé kémlelnek, és ahogy
kilépek a kapun, hirtelen és egyszerre fordulnak
felém mindhárman, aztán ugyancsak egyszer-
re, mintha betanulták volna, elindulnak le, a
Duna-part felé; rajtaértem őket? Valamilyen ter-
vet szőttek éppen, esetleg épp hozzánk akartak
betörni? Félni kezdek. Pedig mióta itt az új
bank, ez a sarok fényben úszik. A presszó elé
csaknem minden este kiköti valaki a kutyáját,
amíg ő benn iszik, fél éjszakán keresztül, a
kutya pedig ott hever a behajtani tilos tábla
tövében, időnként felvonít, ugatni kezd, majd
reménytelenül abbahagyja. Valaki csaknem
minden este, tíz és tizenkettő között, amikor a
riadt polgárok már aludni szeretnének, körbe-
körbeszáguldja néhányszor a környező ház-
tömböket, gyilkosan fel-felbőgetve motorját.
Ilyenkor hosszú percekig arról álmodozom, mit
tennék, ha olyan erős lennék, mint a superma-

Gábor Miklós rajza Somlay Artúrról

nek. Mint ahogy máskor arról álmodozom, mit
tennék, ha olyan gazdag lennék, mint a nyugati
mesebeli színészek. (Akik a supermaneket
játsszák.)

1990. szeptember 3.

Sikoltásszerű, hasogatón fájdalmas felismerés-
sel ébredek délutáni álmomból. Ismerem már ezt
az érzést: ,,...soha nem lehet, ami egyszer volt
már..." - valahogy így szól a Babits-vers. (Régi
fényképeket váratlanul megpillantva szoktam
érezni néha ezt.) Mit álmodtam? Utcán megyek;
valaki hátulról, sietve meg akar előzni, kissé
tolakvón a házfal és közém furakszik, nem
erőszakos, de muszáj helyet adni neki, oldalt
pillantok: Somlay Artúr az, világos felöltő-ben!
Ijedten dadogva valami mentegetődzésbe
kezdek, nem vettem észre, azért nem álltam
félre, ahogy illett volna, de ő siet tovább, köz-
ben meglepő barátságosan csak úgy odaveti:
„Szervusz fiam" - jellegzetes hangján és
hangsúlyával (most is hallom, ahogy ezt írom,
utánozni tudnám, amúgy somlaysan, meg is
próbálom a fürdőszobában, de nem megy, ez a
hang mégis csak álmomban szólt, az igazi han-
got pedig már milyen régen nem hallottam!); és
látom, ahogy befordul egy kapu alá: még ponto-
san odaér a próbára.

Ennyi. Álmomat elmesélem Évának (a képer-
nyőn Boris Becker egy ismeretlen ausztráliai
küzd, meglepő nehezen), és ahogy elmondtam,
váratlanul elönti szememet a könny, muszáj
kimennem a konyhába, hogy elrejtsem, feketét



készítek kettőnknek, és közben sírok. „Most
siratom el először Somlayt", gondolom, és
eszembe jut a régi fénykép: Somlay mint Lear
a trónuson, én meg, a bolond, féllábbal a trón
lépcsőjén dalolom Gergely Pali egyik szép
dalát... drága Bolond! Milyen jó lenne igazán
elsiratni őket mind, akiket elmulasztottam elsi-
ratni, még a szerepeket is, és őket is mind,
akiket nem szerettem, a kollégákat, akiket
utáltam, hisz rühelljük (és néha szeretjük is) mi
egymást, amíg élünk, kit ezért, kit azért, ok
mindig akad, erre is, arra is.

Talán mert itt van az ősz? Hisz látványnak
olyan még ez, mint a nyár, csupa fényesség és
némi szél, csak éppen ahányszor átmegyünk
egyik szobából a másikba, a nyitott ablak
mellett mindig tüsszentünk egyet.

De mit szemérmeskedem? Nem érzelgősség
ez, hanem olyan fájdalom, mint a késvágás -
konyhakéssel. És milyen erős férfiak vagyunk
mind, hogy együtt élünk ezzel a fan-
tasztikummal; toporzékolhatsz, többé akkor se,
soha többé! Átkozódni? Hisz minden lehet-
ségest kipróbáltunk már ez ügyben.

Talán, mert Babits verseivel foglalkozom.
Rossz kis magnómba, gyenge mikrofonommal
mondom (ugyanazokat, amelyeket valamikor
lemezre is vettem), ahogy szoktam, egyet-
egyet tízszer-tizenötször egymás után. Mindig
nagy félelmekről és Istenről beszél, ne
felejtsem: titokzatos és babonás, ki is mondja.
A titkoknak próbálok most nekivágni, és - ez
fontos színésztapasztalat - előadásom
„egyszerűbb", „társalkodóbb" lesz közben. A
lemezen a látomáson a hangsúly. Most
fordítva, minden versnél a születés, az ötlet
pillanatát keresem, amiből aztán a vers
„naggyá" bontakozik. „A sziget nem elég ma-
gas..." - miről szól? „A költő ma egy kissé
nyűgös, elnézést." Vége a hidegháborúnak, az
USA és a Szovjetunió egy frontra kerültek,
hurrá! Az oroszok kimennek hazánkból - hurrá!
Létrejön az egységes Európa, és mi is benne
leszünk előbb-utóbb! Szabad választásokon
szabad parlament! Legális kormány! „De az én
arcom borús...", „ünneprontó-ként"? És íme,
egyszerre megjelenik a porond közepén egy
újabb bajuszos, még kettőt se gondolunk, már
vége a világnak, Izraelt gáz és vegyszer
pusztítja el, Busht lelövik a terroristák, az arab
világ két részre szakad, és egymásnak esik, az
olajkutak lángolnak, a muzulmán
köztársaságok fegyvert fognak Moszkva (az
USA szövetségese!) ellen, a Szovjetunió
köztársaságai közt kitör a népír-tó háború,
Románia és Magyarország közt kitör a háború,
Németország és Lengyelország közt kitör a
háború - mit tesz Kína? Mit Dél-Amerika?
Hagyjunk nékik is valamit... És mindez abban
a pillanatban, amikor azt

A Tragédia próbáján, Lucifer szerepében

(llovszky Béla felvétele)

hittük, hogy itt van már a Kánaán. „Vér, vér,
vér." Világ vége, kultúrák pusztulása,
Vörösmarty, romantika! Hatalmas látomás! És
mi a kiindulópont? „A költő kissé nyűgös." A
„titok" pedig nem a látomás, hanem a pillanat,
egy ember árnyéknyi pillanata a
boldogságban... ez a kiskapu Isten belépője
számára. Es a vers felépítésének kulcsa: egy
markolás, amely lehetővé teszi, hogy miután
megjártuk virágok pusztulását, visszatérjünk
ehhez a ponthoz. Hogy ezt a hangot
megleljem, ahhoz kell a tíz-tizenöt ismétlés.

És legpolitikusabb, legaktuálisabb költőnk:
Babits.

1990. szeptember 4.
A próbák csak két-három hét múlva kezdőd-
nek. A színészélet unalmas: várunk a felvétel-
re, az ügyelő hívására, a diszpóra, mindig
várunk valamire. A várakozás a jelen elveszté-
se, az ember "nincs jelen", életen kívüli állapot
ez, gondoljunk a vasútindulás előtti félórákra.
(Annyira nem vagyunk jelen, hogy - miközben
életre szóló szerelmünktől búcsúzunk -
egyetlen idegen női szempár hirtelen a világ-
csavargás csábításait jelentheti, se otthont, se
utazásunk célját -- bárhol lehetnénk, de zse-
bünkben a menetjegy.) Szolgai állapot is: inas
és szobalány várja a gazda hívó kolompját.
Két fellépés közt jó lenne privátnak, vagyis
embernek lenni, de a diszpós éjszaka is csen-
gethet. Ingázófajta is vagyunk. A várótermek-
ben sörözve zsugáznak a népek.

Itt, Pesten csaknem észrevétlen elfut az idő:
„Jé, már vége van!" - a Balatonnál követjük a
Nap útját fények és árnyékok közt: „Jé, hogy
múlik!" Az Idő-Járás, az Év, a Hónap, a Nap,
az Óra, és amikor vörösen lefelé megy a Nap
a hegyek és felhők mögé - ilyenkor öntözi Éva
a füvet -, a kor még a Percet és Másod-percet
is számlálhatod. Lélegzetelállító!
Mindig jó, ha Évával kis helyre szorulunk, egy
szállodaszobába, a színészház egy szo-
bájába, nyáron kis házikóba és tenyérnyi
gyepre a parton. Hogy összezárva ilyen jó,
hogy a testi közelség még közelebb hoz, ez
megnyugtató kezesség: szeretjük egymást; élj
soká, vigyázz magadra, kedves, nem tudok
már élni nélküled, veled élni jó, ha te vagy,
örökké élnék, lassú öröklétben, szép az élet:
ilyenkor ez a szerelem. Kurtára vágattad a
hajad, remekül áll, jókedvű lesz tőle a képed,
ez is kell, de mennyire! Nem vicces-e, hogy
szépek vagyunk, jóképűek, tetszünk, tetszető-
sek? És jó felfedezni, hogy tudunk szeretni!
Ilyenkor észrevesszük, hogy egész életünk-
ben, elemista korunk óta mindig csak a szere-
lem volt, nem apadt el ma sem, bármennyit is
ijesztgettük magunkat minden életkorunkban
az ellenkezőjével azzal, hogy szeretni ember
nem képes! (Gyerekkoromban a tükör előtt
ijesztgettem így magam, rémes pofákat vágva,
míg úgy megrémültem saját grimaszaimtól,
hogy menekültem - kihez? természetesen
Mamihoz!)

Havel „elnök úr" mi lesz veled? Mulatságosan
teszed ide, teszed oda lábad féloldalvást,
lopva még sasszézol is egyet, lépést váltasz a



díszszázad előtt, jókedvűnek és érdeklődőnek
látszol, mintha szórakoztatna az egész. A mi
Göncz Árpádunk szája sarka úgy görbül mo-
solygósan fölfelé, mint színházi emblémákon a
vígjáték maszkjáé, de amikor családjával
együtt bemutatták a tévében, meglepően és
megnyerően férfias volt, mint amerikai filme-
ken az új seriff, aki nem hord fegyvert, de ha
muszáj, lehet rá számítani, mesterlövész.
Csak egy kicsit... hogy is mondjam... őt nem
zavarja, hogy...? Szóval: hogy a szomszédból
kaptuk a tippet? (Mármint hogy a megfelelő
elnök ilyesfajta, civilfajta, hogy egy író például
alkalmas erre a posztra, hogy is mondjam,
hisz értem.)

1990. szeptember 6.

Mihez kezdjen egy nyugdíjas házaspár, ha
vége a nyárnak? A Balaton végtelen látványa
helyett itt a tévé. Karszékemben automati-
kusan utánzom a T. Ház felszólaló képviselőit.
(Éva már azzal gyanúsít, hogy Gálvölgyi sze-
repkörére török.) Ahogy például ez az érde-
mes, derék tanárember két-három szó után
mindig oly határozottan lezárja ajkait, és nyit-
va hagyja a mondatot. Kicsit idegesít a körül-
ményességével. Humortalan, de komikus - a
tanáremberek kicsit mindig komikusak és saj-
nálnivalók, már középiskolában is így érez-
tem. Mindenesetre az jut eszembe róla, hogy
közzéteszek egy hirdetést: „Kossuth-díjas Ki-
váló Művész bármelyik magyar színházban
eljátszaná Galagonya szerepét a Sok hűhó

semmiért című Shakespeare-vígjátékban" -
merthogy a Tanár Úr itt, ebben a szerepben

bizony Galagonya. (Bartos Gyula óta a leghi-
telesebb.)

Babits. - Visszahallgattam a nyári felvételeket.
(Rajtuk a szomszéd strand vidám zsivaja is.)
Lemezen hangja, hogy is mondjam, diti-
rambikus? Ezeken az új felvételeken Babits
nem klasszikus, nem is a szokott módon gyöt-
rődő, inkább... néha szinte luciferien józan:
„Miért nő a fű...?" Rozgonyi Iván, miután vé-
gighallgatta a lemez felvételeit, ezt írta Sweet

Hamlet című, kiadatlan versében: ,,...beszélni
tud, hörögni, sírni. / De mit miért - azt nem,
nem lehet." Most mintha tudni lehetne, mit
miért. Változtak az idők - én változtam? A
Babits-vers (sematikusan): egy pillanat és az
abból kinövő, egyre növekvő mondat; tulaj-
donképpen próza, amit nekem kell „költé-
szetté" cifráznom, Babits se tett mást, a
„poén" pedig, a visszatérő „refrén", mint egy
újságbéli tárcáé. Minden romantikus, patetikus
szerzővel - mondjuk, Victor Hugóval - ez volt
nekem mindig a bajom, hogy nem

más, mint felszított próza. Most megtaláltam:
amikor Babits a poénnal visszakanyarodik a
kiindulópontra, akkor nem lekerekíti a verset,
hanem megsemmisíti, bevallja hiábavalóságát.
És talán éppen ez a „költészet". A „poén"
(,,...a sziget nem elég magas...") az elhang-
zott tiráda bevallott csődje, ez esetben a „bo-
rú", a rosszkedv titka, jelentősége és realitása
előtt. Azért jobbak ezek a „szürkébb" új felvéte-
lek, mert töprengő helyben topogás, kísérlet a
megfejtésre csaknem mindegyik.

A parlament és az amerikai teniszbajnokság.
Mennyivel kulturáltabb a tenisz! Hiába, a ház-
szabályok még nem alakultak ki, a tenisz sza-
bályai meg évszázadok alatt értek ilyenné. Né-
hány földre húzott fehér vonal, néhány számlá-
lási forma, és már a győzelem vagy vereség
végtelen variációjának lehetősége. A kultúra
ez: ravaszság; az ösztönök és indulatok egy-
hangúságával szemben ötlet és változatosság.

III. Richárdként a Madách Színházban (Keleti

Éva felvétele)



Vitray Tamás-interjú. Udvarias és tartózkodó,
mint mindig, csaknem minden kérdést elhárít,
nem óhajt magyarázkodni. Védi integritását,
mint sokan azok közül, akik az elmúlt évtize-
dekben életünk közismert szereplői voltak. De
tényleg, miért vagyunk rosszkedvűek? („Nem
vagyok rosszkedvű!" - kiáltana most közbe,
gondolom, Vitray.) Miért hatunk rosszkedvű-
nek? Talán ezt mondaná: „Nálam semmi sem
változott. Miért változna? Új koordináták közt
kell meghatároznom azt a helyet, ahol mindig is
voltam." A „kedvetlenség" egyszerűen Vitray
kidolgozott vagy kidolgozódott erődje a
nyilvánosság harcmezején.

1990. szeptember 7.
Lányom látogat meg egy barátnőjével. Rajza-
imból válogatnak egy színházi kiállításra. (Mé-
száros Ági-, Maklári Zoltán- és Makláry János-
portré stb.) Milyen jó volt rajzolni valamikor! Jaj,
hogy a műkedvelés elvesztette hitelét!
Beszélgetünk a lányokkal, és rajtakapom ma-
gam, hogy már megint „okos" vagyok, ki nem
állhatom ezt az állapotomat, jártatom a szám.
Persze a politika a fő téma. (A barátnő kislány
korában települt át Erdélyből, ha tehetné, ro-
hanna vissza, maga se tudja, miért.) Magyarok-
románok, népiesek-urbánusok stb. Gya-
nakszom, hogy pusztán gondolkozástechnikai
problémák. Ha egy kérdés ennyire és ily sokáig
megválaszolhatatlan, ilyen meddő, nem kéne
más kérdésekkel próbálkozni? Aki ilyen hosszú
idő után újra feltesz egy sehova se vezető
kérdést, az gyanús: hátha gyilkolni készül?

Én is ismerem a gutaütés közeledésének
érzését, amelyből a nemes politikai indulatok
többsége származik. Nemrég például egy ro-
mán politikus nyilatkozott a rádióban. akkor
éreztem, hogy a „fizikai fejem", a koponya-
csontjaim rögvest szétpattannak a dühtől, hol-
ott nekem alacsony a vérnyomásom. De hiába,
elégtétel pedig nincs, ezt Füst Milán Henrik
királyaként is elmondtam néhányszor. Az-tán
meg: hányszor éreztem ugyanezt a dühöt egy-
egy magyar politikus szónoklatát hallgatva? A
politikában gyakran kerekednek olyan
helyzetek, mint Romeo és Tybalt párbaja körül
a színpadon. (Persze, ha valakit ütnek, az nem
politika, az már gyalázat. Még egy egy-szerű
utcai verekedés is azonnal morális problémák
tucatjával szembesít.) Ezekből a kielégítetlen
dühökből csináljunk morált? III. Richárd után
néhány évszázaddal keverjük össze a morált,
az indulatokat és a politikát? A politikában a
morál csak kétszínűség lehet, ahogy kétszínű
az az ügyvéd, aki arra hivatkozik, hogy
védence jó családanya, holott valóban jó
családanya, csak szabadidejében gyilkol.
(Tulajdonképpen jog és morál egyformán

a nüánszok tudománya, ez bennük a közös.
Gyakorlat dolga mindkettő, ravasz dolog, szinte
kedvem lenne azt mondani: csibészség.
Mármost olyan csibészségek, amelyeknek se-
gítségével, ha jól csináljuk, elérhetjük azt, amit
egy-egy pillanat „igazságának" nevezhetünk.
De ehhez ravasznak kell lenni!)

(A bécsi döntések? Már akkor megütött
miattuk a guta, pedig félig-meddig még gyerek
voltam, már akkor tudtam, köztudottnak véltem,

Gábor Miklós rajza önmagáról, a Lear király
Bolond-szerepében

Móricka is tudta, hogy ez gyásznap! Méghozzá
nem a románoknak, hanem nekünk! Azon a
napon a románok felmentést kaptak Vasgárdá-
ért, háborúért, végül lehetőséget, hogy „maguk
szabadítsák fel magukat" -, még a mi felsza-
badításunkban is közreműködhettek! És most
értem az egészet, én értem! Megüt a guta!
Gyerünk, számoljunk csak, ki volt itt okos és ki
hülye? És ki volt a csibész, és ki a becsületes?
És aki becsületében megsértve toporzékol,
nem ártatlan hülye volt-e, holott hősnek kiáltja
ki magát? De ártatlan hülyesége nem elvakult
önzést takargatott-e jól, rosszul? Mi dühítőbb, a
ravaszok gonoszsága vagy a jámborok hülye-
sége?)

Az élet nem egyenlő a politikával, a politika
nem egyenlő a történelemmel, mi, emberek
pedig a történelemben élünk, nem a politiká-
ban. A politikát csak elviseljük.

Mit mondhatunk okosat Erdélyről azonkívül,
hogy van? Csak annyit kéne eldöntenünk -
románoknak, magyaroknak -, milyen gyakorlati
lépéseket kellene és lehetne tenni, hogy Erdély
jól érezze magát? (Tán én többet tudok a
románokról, mint ők rólam? Nemrég láttam egy
szép filmet a bizánci művészetekről, és
elámultam: milyen csodálatos kis templomok
vannak milyen csodálatos román vidékeken!
Milyen csodálatos lenne arra sétálgatni!)

Ahogy múlnak az évek, mintha mind jobban
tudnánk beszélgetni Juli meg én. Bizonyos
témákat ugyan még ma is tapintatosan elkerü-
lünk, nehogy felesleges feszültségeket provo-
káljunk. (Juli gyerekkora óta háklisan, harcosan
becsületes, két munkahelyét is elvesztette már
emiatt, egyet egy könyvtárban, másikat az
állatkertben, pedig - illetve: éppen mert! -
szereti a könyveket, bár az állatokat még
jobban. Hál' istennek az „elvi ellentétek" mind
kevésbé akadályozzák, hogy szóhoz jusson
kölcsönös szeretetünk. Hiába, kurkászni kell
azoknak, akik szeretik egymást, nem beszél-
getni! Ámbár: a jó beszélgetés olyan, mint a jó
kurkászás - szólal meg bennem a javíthatatlan
humanista.)

1990. szeptember 7.
A kitűnő Vágó István sétálgat mikrofonjával az
ünneplő színházi szakma bankettasztalai kö-
zött, és kérdéseket tesz fel. A bankett hangula-
tában kissé felhevülve egyébként okos embe-
rek szeretnének most is valami okosat monda-
ni, de nem megy. Adjatok pénzt, és hagyjatok
dolgozni! - ennyit azért elmondanak, és ma-
napság nem is lehet ennél többet színházról
mondani. A riporterek mintha meghatódnának a
színészektől; elsősorban a fiatal riporterhölgyek
búgnak megilletődve a mikrofonba, a színészek
szinte gorombán válaszolnak, hogy helyreállít-
sák az egyensúlyt. Úgy kezelnek minket, mint-
ha mind derék aggastyánok lennénk, vagy ha-
lálhírt kellene tapintatosan közölniök velünk.
Nem csoda, hogy állandóan védekezünk a kö-
zönséggel szemben is. A nézők kedvesek, de
tapasztalatból tudjuk, hogy a következő pilla-
natban talán belénk harapnak, ehetők vagyunk-
e, esetleg viccesen seggbe rúgnak, hisz bohó-
cok, azok valóban vagyunk, s az is lehet, hogy
becézgetve barackot nyomnak a fejünk búbjára.
(Néhány évvel ezelőtt, lehettem vagy ötven-hét
éves, egy kórház folyosóján üldögéltem lá-
togatóimmal, amikor arra lejtett a szakszerve-
zet legfőbb ura, a szomszéd szobában mongol
vagy vietnami beteg feküdt, azt jött meglátogat-



ni, észrevett, felismert és csak úgy röptében
odaszólt: „Hogy vagy, fiacskám?" Hát ilyesmik
történnek velünk.)

Népszerűség, siker, sajtó stb. Mint a tőzsde:
nekik az aranyból csak az árfolyam érdekes.
Holott az arany mégiscsak a bányászé, aki
izzadva előkaparja a földből, vagy a szépasszo-
nyé, aki még szebb lesz tőle, a zsarnoké, aki
mítoszt teremt belőle. Részvény nélkül nincs
arany, jó, tudom én azt, de a tőzsde, a „gyakor-
lati élet" csak absztrakció. Ezért átok rajtunk az
arany, nem a szépasszonyok és királyi koronák
miatt.

1990. szeptember 9.

A főiskoláról keresnek, Horvai Pista, visszahí-
vom; nem ő keresett, de tudja, miről van szó: a
főiskola évadnyitóján felköszöntik az ötven (!)
éve végzetteket, többek közt engem is, vála-
szolnék-e a köszöntésre a „vének" nevében?
Jaj, ne! Könyörgök, ezt ne kívánják! Hogy ma-
gyarázzam meg... Elképzelhetetlen! Hülyének
és hazugnak érezném magam. Nem szeretem
az ilyet... Tönkretenne, nem tudok mást mon-
dani: lerombolná egész egzisztenciámat! Hogy
ez mit jelent, nem tudom pontosan, de mégis ez
a legjobb kifejezés.

Pista a szokott kedves módján vihog, nem
erőlteti, elég régen ismer, tudja, hogy én már
ilyen hülye vagyok, tán még érti is, már
amennyire én értem. . . (Ilyesmik miatt gon-
dolnak keserűnek, zárkózottnak stb. Holott, ha
elvállalnám, akkor lennék keserű. Így meg
előre örülök, hogy találkozom majd Ilosvay
Katival, Sallai Nellivel, Almási Jutkával, és
például talán majd emlegetni fogjuk Gáti
Pipit.)

Jeles András filmje, A kis Valentino. A kupec és
a lumpenproli, a lecsúszottak ilyen meg olyan
spécieszei. Övék az ország, a hatalom és a
dicsőség. Ők voltak a funkcik, ők az újgazda-
gok, ők vagyunk... Lentről fölig. Ebben a világ-
ban például értelmiséginek lenni, az finnyásko-
dás, a lenttel kell megbirkózni, nem is morális
indokokból (lásd Németh László, lásd lelkifur-
dalás stb., az az idő elmúlt), egyszerűen az
úrifiúk kora már lejárt, és még nincs itt, a tény a
sikk. Még szegényebbnek kéne lenni! Csak én
már öreg vagyok egy ilyen programhoz. (No
meg valóban elég szegény, csak nem látványo-
san, nem festőien! Néhány év, és úgyse lesz
miből élnünk, rémhírek terjengenek, hogy mek-
kora házbéremelésre számíthatunk, itt állunk a
hatalmas könyvtárammal, apámtól örököltem a
kezdeteit, erre költöttem a pénzem mindig,
most mi legyen? Még csak nem is ritkaságok
ezek a könyvek, egyszerűen olvasnivalók,

miattuk tartjuk ezt a nagy lakást, mentegető-
zöm, mit tehetnék? Kiszórjam őket az utcára?
A nagy változásokat úgyis mindig utcára szórt
könyvek kísérik, néha égnek is, pernyét, pör-
költ szélű lapokat hord a fel-feltámadó szél.)

Lumpenproli és kupec? Nemrég egy híradó-
kép Hofiról; infarktuson esett át, a beszélge-
tésből kiderül, hogy támadják, legalábbis fur-
kálják, fúrni próbálják mostanában. Amikor kö-
zönségéről kezd beszélni, elakad a szava, a
sírás fojtogatja, a közönség a mindene, táma-
sza, erkölcse, fél, hogy elszakítják tőle, beteg-
sége után gyenge is még, ismerem ezt az
állapotot. Üzenném neki: bízhat a közönségé-
ben, az ő hangjukon szólt, Hofi az elsők közt
volt, akik szót értettek velük, úgy volt bátor és
úgy volt óvatos, ahogy ők, rájuk pirított, ha azt
kívánták, képükbe vágta, hogy megveti őket,
ha azt élvezték (persze azért számítani csak
óvatosan szabad rájuk!), ha kupecek, hát ku-
pecek, a közönség, az közönség, és minden
közönségnek joga van a maga bohócára! A
közönség előtt nincs szentség, de van erő -
és Hofi nagy bohóc, nem féltem (mégis fél-
tem!), a közönség nem fogja elhagyni! (Talán
nem.)

1990. szeptember 11.
„A tó vize tizenhat fokos." De még bemondják a
Híradó végén.

1990. szeptember 12.

Ebéd közben is szól a tévé. Nem nézek fel a
levesemből, csak Évát kérdem: „Ez ki? Új
elnök?" „Hisz ismered, már a múlt héten is ő
vezette egyszer az ülést." Ja, igaz, ráismerek.
A Szomszédokat nem nézem, de a parlament
üléseit mániákusan figyelem. A színész
fülével-szemével, ha már ilyen adatott nekem.
Mindegyik pártnak megvan a maga
nyelvjárása. (Kádár idejében mindenki „ká-
dárul" beszélt. Éva mamája is mindig tudta, ki
mellett ül a suliban éppen a lánya. Amikor
délben hazajött, az első néhány szó után már
mondta is: „Aha, szóval megint a Szabó Gizi
mellett ülsz?") Antall József úgy koncentrál,
úgy „meggondol", olyan egyforma és hang-
súlytalan szakaszokba töri a beszédét (min-
den szó egyformán fontos egy államférfinak),
mintha nem is a tartalomra, hanem a nyelvtani
szabályokra figyelne feszülten. (Ezért az-tán
néhány mondat után mindig elvesztem a
fonalat, már nem tudom, miről beszél, és mit
mond, holnap el kell olvasnom az újságban.)
Pártjának több tagja átvette ezt a „haza
bölcse" modort. Még jellemzőbb a FIDESZ
vagy az SZDSZ melódiája. (Nyáron a

rádióban hallgattam valakit, mondom Évának:
„Ez az Orbán Viktor okos fiú, tetszik nekem,
amit mond." - „Ez nem az Orbán!" - megnézem
az újságot, hát tényleg, György Péter az.
„Szintén Fideszes?" - kérdem; vagy
egyszerűen korosztály kérdése ez? De jaj
neked, magyar, milyen nyelven beszél majd a
jövő?)

Orbán Viktor arcán néha udvarias szomorú-
ság, kedvetlenség jelenik meg, jegyzetei közt
kezd kotorászni, hogy ne kelljen „igen tisztelt
képviselőtársa" az ő ízlésének talán túl fel-
lengzős, túl átlátszó szónoklatára figyelnie.
Mint aki inkább nem figyel oda, hogy megőriz-
ze hidegvérét. Ennek a fiatalembernek való-
ban elhiszem, hogy valamit meg akar érteni,
azért kérdez, ha kérdez. Jóindulatúak ezek a
fiúk és lányok, sőt, jómodorúak is, de olyan
tárgyilagosak, hogy az már szinte szemtelen-
ség. Egészségesen kíméletlenek, mint az a
tizenkilenc éves bajnok, aki épp ezekben a
napokban verte sorra Amerikában a világ nagy
teniszezőit. Nem hisztizett, barátságos volt, ő
csak az igazságot képviselte, vagyis győzni
akart, készséges jóakarattal és derűvel ütött
és szervált védhetetleneket, mégis kegyetlen-
nek tűnt, annyira ráért, míg „idős" ellenfelei-
nek egyszerre mintha sürgős lett volna.

Az, akit Orbán Viktor most már mintha csak
félvállról figyelne („ettől most se várhatunk
mást, mint eddig"), szabadba illő hangerővel,
simán, szinte „gurulva" beszél. Sikere van
(nem lehet tudni, hogy a poénjain nevetnek-e
vagy a személyén), leül, és abban a pillanat-
ban hirtelen összemegy, kerek képe össze-
ráncolódik, szemecskéje alattomosan és siet-
ve körbeles, elfelejti, hogy a tévékamera
tovább figyeli, elégedett, de valahogy szurkol
is, „tényleg sikerem van?" - közben valahogy
veszedelmesen ugrásra kész, riadt és agresz-
szív, várja, válaszol-e valamelyik „bolsevik"?

Ma az egyik miniszter fura kis drámáját is
végignézhettük. Megtámadták, most válaszol,
bátran kezdi, valahogy a gerincében, a hátán
érzi a többség támogatását. De amikor aztán
a másik oldal váratlanul kezdi komolyan venni
szavait, és csaknem botrány kerekedik,
amikor észreveszi, hogy itt a játék élesben
megy, fokozatosan mind gyámoltalanabb és
gyámoltalanabb lesz; hirtelen ráébred, hogy itt
most egyedül kell helytállnia; mind szelidebb;
már mentegetődzik, félreértésre hivatkozik;
csaknem bocsánatot kér; istenem, miért nem
maradt otthon? Valahogy „emberileg" kezdek
együtt érezni vele. Ez egy kultúrember, aki
eltévedt. Pártjának tekintélyes tagjai ekkor
gyorsan, szinte vadul a védelmére sietnek, a
falka foggal-körömmel védi. A támadót
leszavazzák. De a meg-támadott talán most
tapasztalta először,



Vass Évával a Tasso várszínházi próbáján
(Ilovszky Béla felvétele)

hogy veszélyben nem tud egyedül helytállni!
Szavazás ide, szavazás oda, ezt az átalakulást
a hetyke indítástól a gyámoltalan békülé-
kenységig, itt, az ország, és amint kiderült, a
nála sokkal edzettebb és profibb ellenfelek
elképesztően és kíméletlenül hideg tekintete
előtt, ezt nem feledteti semmi. Illetve hát mi
elfelejtjük egy-kettő, de ő, ő maga nem felejt-
heti el. Hogyan néz a felesége szemébe ma
este?

1990. szeptember 14.

H. M. ismét telefonál. Olyan szép dolgokat

mond a könyvemről, hogy zavaromban nem
tudom, hova legyek. Szervezete afféle
„könyvpremiert" rendezne a Kosnak, nemrég
Márai Sándor könyvéről is szerveztek egy ilyet.
Belepirulok: hogy jövök én ehhez? (Szinte
azonnal elfelejtem, hogy Márait sose szerettem
valami nagyon, no, persze, nem hasonlítom
össze magamat vele, hisz én soha életemben
nem tudnék úgy megírni egy könyvet, ahogy azt
Márai például kétségtelenül nagyon tudta, én
nem tudok könyvet írni, ezek az én köteteim
csak valahogy létrejöttek.) Zavartan dadogok a
telefonban, hiába, nem vagyok igazi író, ha a
könyvről van szó, mindjárt mindent komolyan
veszek. De mi történik majd ott, azon a dél-
utánon? Shakespeare-ről vagy Füst Milánról

kell okosakat mondanom? Sajnos már azt is
elfelejtettem, amit a könyvben írtam róluk. Hát
akkor? Beszéljek szövegekről, amelyek után
pontot tettem?

Éjszaka beleolvasok a könyvbe: nem is olyan
rossz. Közel harmincéves írásaim is frissnek
hatnak mert bár locsogok fedezet-len
„okosságokat" Shakespeare-ről is meg
mindenféle fontos dologról, de az egész mégis
csak a mozgásra épül, a színészi gesztusra,
nem felfogásokra vagy világszemléletekre.

Néhány írónak is küldtem példányt, olya-
noknak, akiket szívesen olvasok. Sokáig ha-
boztam: nem tolakodás ez? Lányom meg Éva
bíztattak, már miért lenne tolakodás? Mit törő-
döm vele, hogy mit gondolnak majd? És való-
ban, mit gondolhatnak? Azt hihetik, hogy vala-
milyen „viszonzást" várok? De mit várnék?
Nem „befolyásos" írókról van szó. És mit írjak
ajánlásként az eIső oldalra? Fiatal emberek-
nek írjam vén fejjel, hogy „tisztelettel"? Nevet-
séges. „Ismeretlenül"? Ez se egészen igaz.
Szerintem ezek értelmes fiúk, már az ajánlás
idétlenségén röhögni fognak. És mi a csudát
akarok tőlük? Hogy elolvassák? (Hátha „felfe-
deznek" mint szellemi elődöt?) Eh, az kéne,
hogy ők legyenek az öregebbek, én meg tisz-
telettel közelednék hozzájuk, mint „valamikor"
például Füst Milánhoz... ámbár, legyünk
őszinték, az a közeledés se volt olyan egyér-
telmű... Bajban: vagyok a „nemzedékekkel",
mert sose tartoztam saját nemzedékemhez,
nincs helyem, fészkem, mindig csúszós, bi-
zonytalan volta helyzetem... (Ahogy Sarkadival
összekerültem? Az nem megy, az véletlen volt,
találkozás, egymásnak ütköztünk a szín-
házban vagy hol, mint új osztálytársak a suli-
ban. Mire eljátszottam az első „Sarkadi-szere-
pet", ő már nem élt. Addig meg csak úgy,
felületesen voltunk „barátok", nem igazán,
szóval mindig lelkiismeretfurdalásom van, ha
barátomnak" nevezem őt, így halála dicsősé-
gében...) De „ezekkel" nem ütközhetünk egy-
másba, köztünk a korkülönbség sok-sok mér-
földje. Egyedül vagyok, mint egy kezdő, az is
vagyok, félek tőlük, irigylem őket, csodálom és
közelinek érzem; hisz olvasójuk vagyok, bizal-
masuk. Hej, ti fiatal írók, ne tiszteljetek! De
hisz, tudom, nálatok is kész már a szereposz-
tás, életetek szereplői már körülöttetek (és
elfogják a kilátást) - az én társulatom szerep-
lőinek többsége meg elment már, alig maradt
néhány.

1990. szeptember 15.
Sikerült megszereznem a Mozgó Világ júliusi
számát. Benne egy olasz szerző (Arbasino)
vitriolos írása Budapestről, valamint Erdődy
János, Mándy Iván és Ráday Mihály
felháborodott



reagálása. Szégyenkezve bevallom, néha én is
gondolok olyasmiket, mint ez az olasz. Kotor-
junk elő egy régebbi naplófeljegyzést, nézzünk
szembe vele: „A walesi herceg a Parlamentben
járván, az aranyosan csillogó, mesebeli palotá-
ban azt kérdezte kísérőitől, hogy míg be nem
állt az alkotmányosság, mostig mit csináltak
ezzel a szép, nagy házzal? Olyan kedvesen
szép ez a képzelt épület, a város szíve, a nagy
folyó partján, mintha Walt Disney tervezte volna
ide. Már amikor épült, szegények és szomszé-
dok gyűlölete figyelt minden helyére rakott tég-
lát, minden kedves, tarka királyfigurácskát. A
sok bölcs között hányan érezték akkor, hogy
mire alapozták ezeket a falakat, hogy a múlan-
dóságra, a »dicsőségre«, vagy mire? Ezt építet-
tük ide, ezt a panorámát hegyen-völgyön, régi,
becsületesen feketére zöldült európai városok
közé ezt a Pestet?! Kádár meg Horthy, két
maradi vénember megjátszotta a hintapolitikus-
diplomatát, »koncepciójuk« volt, meg ez meg
az, ez lett belőle: senki földjén egy csillogó
díszlet. Minket újra meg újra kifelejtenek. Mi
szerénytelenkedünk, sznobok vagyunk, törlesz-
kedünk, rosszkedvűen és hitetlenül. Kapaszko-
dunk Európába, miközben Európa hanyatlik,
ahogy a világok hanyatlani szoktak, ragyogóan!
Latinul kellett volna írni!" „Senki földje?" Fella-
pozom egy régebbi könyvemet: „Lehet, hogy
nekünk, magyaroknak az a bajunk, hogy azt
hisszük, Európában vagyunk vagy Ázsiában
vagyunk - azt hisszük, Magyarországon va-
gyunk? -, holott csak egy senki földjén va-
gyunk?" Hogy értettem ezt? Nyilván, ahogy
leírtam. Hányszor gyűlöltem ezt a várost,
amelynek utcáin - amikor még jobb volt a lábam
- éppúgy csavarogtam, mint Mándy Iván, boldog
csavargások éjszakánként a barátokkal, hol vad
cigányzenészek közt, hol Szomory Dezső egy
szomszéd kávéházi asztalnál, hol az ávéhá
ablakán egy meglebbenő függöny - és közben:
volt, hogy azon imádkoztunk, bombázzák le ezt
az egész díszletet, velünk együtt akár, csak
„ennek" vége legyen! Ez az életem itt. „Senki
földje...?" Melyik föld nem senki földje?
Nemeskürty magyar történelme... Nem
magányosan, kis összeverődött csoportokban
kódorgó semmirekellők fantazmagóriája ez az
egész „nemzet", „költők és szegények", „világ
gazdái" Walt Disney Landje? Tolnai Vi-
lágtörténelme (Éva hozományba hozta az egész
sorozatot, méghozzá a szebbik, a nagyalakú
kiadást!), ez volt a gyerekkorom, papám-nak is
csak emlékezés már akkor. Ruszt Jóska mondta
Bugacon, bámészkodó nyugati turisták közt:
„Idejönnek, és bámulják a semmit. Náluk ez
nincs!" No, ez a semmin épült város, ez van,
vagy én se vagyok, egyszerű ez. Én meg per-
sze, hogy senki vagyok. 1919-ben születtem,
azóta ez a föld szinte soha nem hagyta, hogy

Gábor Miklós 1990 novemberében (Pohár-
nok Gergely felvétele)

egyszerűen és egyértelműen kimondjam:
„hazám". Márpedig nekem, ha nem itt, akkor
sehol sincs hazám. Maradjunk annyiban: én itt
egy-szerűen „itthon vagyok." Valahogy
„illegalitásban" vagyok itthon. Számomra Siena
szépsége éppúgy díszlet, mint annak a
taljánnak a Duna-part. Minden templom,
minden királyi palota, Piero della Francesca
freskói Arezzóban, a te-tőtől talpig bemázolt
templomfalak, amit én eddig a világból
láthattam, az mind csak cifraság, cifrálkodó
blődség az angol királynék babaháza, amelyet
oly elragadtatással megbámultunk mi, turisták,
ez mind egyszerre beszél nemcsak a Pierók és
Paolók, a művésznépség szellemes
ügyességéről és néha szívszorongató naívsá-
gáról, hanem a megrendelők, a donátorok bar-
bár, bár tán egyszer-egyszer jóhiszemű otrom-
baságáról is. Ez valahogy Európa, így alakult.
A szellemes signor Arbasino meg... hisz is-
merem őt, a veséjébe látok. Divat a szecesszió,
a századvég, a nosztalgia? Nosza, gyorsan
nekimenni, sürgősen, amíg mindenkinek tet-
szik, csak oda kell figyelni a „tetszés" mélyén
mindig ott lapuló viszolygásra, de fürgén, senki
meg ne előzzön, még első vagyok! „Öntudatos

nyegleség és műveletlenség" - ez az, Mándy
Iván pontos. Kritikusoknál lehet leggyakrabban
ezt a működést látni, hogy milyen szárnyaló
röpte van a szellemes affektálásnak, milyen
szaporán szaporodik a fordulat, ha már lendü-
letbe jött, csak el kell kapni a tempót, már nincs
gond, lépést tarts, belé lehet részegedni, többé
semmit se kell gondolni, semmin se kell fenna-
kadni, ez már csaknem olyan, mint az ihlet.
Arbasino úr, úgy látszik, ön még azt se tudja,
hogy „ízlése" csak a kispolgárnak van, meg a
sznobnak. Micsoda „ízléstelen" hely lehetett
Róma, amikor Casanova ott kódorgott, rongyo-
sok és cifra bíborosok meg klasszikus romok,
mosdatlan szajhák közt!

Az olasznak válasz a folyóirat ugyane szá-
mában, néhány oldallal odébb Rozgonyi Iván
magyar költő néhány verse, a magyar nyelv
csodálatos játékai (európaisága is, ha úgy tet-
szik, de minek mindig a határokról beszélni?):
„Báránybőrben a szentek/a parlamentbe men-
tek / hol egy szó csűrve hatvan / - ha kutya
vakkan, / éppannyit ér. / A kert virágnyelven
beszél..." (Ostobaság idézgetni, ami oly tömör,
hogy alig venni észre. Mint valami különlegesen
sűrű anyag: könnyűnek hiszed - hisz, mint a
sanzon minden vers -, gyanútlanul kezedbe
veszed, és váratlanul zuhan a földnek, nem



bírod tartani. Költő, matematikus és zenész,
problémamegoldásnak tekinti az életet. Milyen
szép, ódon sorok. Milyen szép, „nagy magyar"
sorok! ,,...Újuljunk meg a műben, hagyjuk
veszni okát, okozóit." No, jó, abbahagyom.
Szójáték! Többször elolvastam. Volt, amikor
egyszerűen nem értettem, mit ettem rajta féló-
rával előbb. Oda kell figyelni! Ilyen kis helyen
ennyi összefüggés, megbonthatatlanságok.
Természeti tünemény, ilyen rendszer nem
születhetik, csak ha születik egyszerre, de nem
biológia ez, hanem kristály. Kis helyen, mint egy
festmény vászonfelülete kicsi. Mi a végtelen?
Hogy szemed a felületen ide-oda mozog,
pótolja a világot. Nem vezet sehova, csak
kezedbe adja életed, legalábbis azt érzed.
Kristályszerkezet, ismét az, valami csillan,
odafigyelsz, belelátsz, azt hitted, belépsz a
csillanáson belülre, szójátékok, pontok és
egyenesek vezetnek a rejtőzködő kis szerke-
zetben, mely a felületek csillogását produkál-ja,
a „költőiséget", amely idecsábított, oda-vissza,
irányjelző, újra és újra az az érzésed, hogy „no
most rájöttem", de itt tovább kell haladni, ott a
cél, a központ, míg kiderül, hogy ez labirintus,
ennek nincs „megfejtése", tartsd tovább a
kezedben, nézd és játssz vele, könnyeztetően
mulatságos. „Elégedetlenségem rémes álmát /
múltat, jelent, jövendőt, / hord-ágyra vetve
látom holt szívemben." Jaj, ez fáj! De: „Lehetsz
éppen bánatos, / nyikoroghat szekered /-
bánat nem oszt, nem szoroz, / nincs nyikorgó
egyszeregy." Nincs nehezebben érthető, mint
az, ami „egyszerű", de zárt, Goethe is ilyen, ami
„semmitmondó", még meghatódásod sincs
jelen, mire észrevennéd, már eltűnt, a lúdbőr a
szépség egyetlen jele, a szerkezet se más, mint
közérzet, a labirintus sugallja állandóan a rend
jelenlétét, aki a kiutat kitalálta, az találta ki a
labirintust is, ars poetica minden vers, a költő
személyes példája ez: a megfelelő állapot:
,,...Úgy, mint a búzatábla. / Amíg csak szél
kaszálja, / mind újra visszaáll. / Le végleg nem
hanyatlik, / eljutva mégis addig, / egy halk dalt
intonál.")

1990. szeptember 17.
Tempóváltás: ma ért véget a nyár, jövök-me-
gyek. Eltelt ötven év, aranydiplomát kapok a
főiskola évnyitóján. Felesleges volt félnem, Ba-
barczy mondta a beszédet, egymás közt vol-
tunk; fenn ült még az asztalnál Illés Gyuri meg
Gazdag Gyuszi (neki gyorsan megmondom,
hogy a Kundera-kötet nálam van, azt állítja,
hogy nem felejtette el, ez megnyugtató, nem
marad az az érzésem, hogy ha nem szólok,
akkor megtarthattam volna). Illés Gyuri adja
kezembe a diplomát, így az ünnepség közepén
bizalmas és cinkos közelségbe kerülünk, gyors,
ügyetlenül tréfás töredékmondatokat súgunk

egymásnak zavarunkban. Jó arcok. Az ünne-
peltek nevében Galamb Tubi szól, okosan,
szépen, nagyképűség nélkül, de komolyan,
mintha egy szép, régi korból jött volna közénk,
mindig derék fiú volt, vele meg Rajczy Lajossal
jártunk Párizsban 1939 júliusában, Tubi
félidőben otthagyta a meztelen revű műsorát,
de nem lehetett haragudni rá, mosolyogva volt
erényes, önmaga volt, jól van ez. A régi osz-
tálytársak: nagyon megváltoztunk, mégis már
az első megriadás közben is egymásra isme-
rünk, hisz épp ezért riadunk vissza egy pilla-
natig: „Ő az!" - egy vonás árulja el vagy éppen
az egész? Zsámbéki Gábor még a világon sem
volt, amikor a mamájával egy évfolyamra
jártam, így bizonyos értelemben többet tudok a
mamájáról, mint ő valaha is tudni fog: tudom,
milyen kedves, szerény mosolyú szép-lány volt
Almási Jutka. Hol van Ilosvay Kati? De már
feloszlott az ünnepség, sodródunk kifelé a
tömegben, Bacsó Péter hörögve - ő ezt
nevetésnek szánja - hátbavág: „Hogyan
kényszerítettek, hogy bevalld? Nagyon megkí-
noztak?" Az előcsarnokban néhány további,
alig felismerhető, mégis azonnal felismert arc,
és a még valóban sose látott fiúk, lányok.
Horvai Pistával ácsorgok egy oszlop mellett az
eleven nyüzsgésben - még kellene valami-nek
történnie. Marton Laci megszólít: „Haza-mész?
Elviszlek." Visz az Opel végig a városon,
keresztben, mellékutcák nyüzsgésében, néhol
megrekedünk, van időnk pletykálni is,
decembertől a Vígszínházban vendégszere-
pelek, Marton dicséri a társulatát (a Fekete
Péter szereplői közt volt olyan, aki összeesett,
mert mint kiderült, három napig enni se volt
érkezése, éjszaka is próbáltak egy beugróval),
én bizonytalanul inkább hallgatok a magam
színházáról - van?

Más a tempó, igen, elkezdődött. Este próba a
Várszínházban, Éva, Haumann, Andorai, Sára
Detti, Götz Anna... így nyár után mind felvilla-
nyozóan tehetségesek vagyunk - lehet, hogy a
szezon, a színházi munka tesz bennünket
tehetségtelenekké? Most be merjük vallani, mi-
vel maradtunk eddig adósok, egyik megoldás a
másik után hullik az ölünkbe. Az arckép most
már kitűnő előadás, most tessék megnézni,
elsősorban azokat várjuk, akik akkor látták,
amikor még nem tudtuk, amit most kapásból
tudunk, ripeness is all. A színészbejáró - ne-
hezen mozdítható bronz kapu (színészbejáró
az ilyen?) - a Dunára néz, alattunk a Lánchíd,
itt fenn, a bástyákon őszi sétálók, lehullt leve-
lekre tiprunk. Amikor a Várszínház megalakult,
azt terveztük, hogy sokat sétálunk majd itt fenn,
ezeken a szép helyeken. Ehelyett próba végén
sietve vetjük magunkat a kocsinkba - indulás!
Az ablakon át látom Haumann Péter gesztusát:
búcsút int? Hívogat? Még mondana valamit?

Fékezzünk? Valahova menni kéne együtt, még
nem kéne elválni... de már tehetetlenül guru-
lunk lefelé a különböző lejtőkön, mind, ahányan
vagyunk, más-más kanyarokban.

1990. szeptember 18.
Tehetetlen döbbenet: nem tudhatom, miféle ré-
mületeket okozhattam én is lányomnak, amikor
még kicsi volt! Nemrég volt erről egy megjegy-
zése, még mostani felnőtt mosolyában is
csöppnyi riadalommal, mit szólok majd ehhez a
töredék vallomáshoz, ebben a mosolyban a
gyermek, aki az egész világgal szemben bátor
és szabad, csak a szülővel, az apával szemben
nem - és ezúttal az apa te vagy! Hiába volt
minden, ez egyszerűen a tömeg súlya, vonzása
és taszítása, a jelenlét, apa, vagyis monstrum,
szörnyeteg, soha olyan nyitott, könnyű, „embe-
ri" te nem lehetsz, te is csak iszonyat voltál
gyereked életében - és borzalom! Talán még
feleséged, szerelmed életében is? Ő is fél tő-
led? Mert olyan közel vagy? Elfogod a kilátást?

Ez az idegen, akit magaddal hurcolsz egész
életedben, aki közéd és közibük áll, ez a „sok",
ez a „hangos", ez a követelőző, ez az indulatos,
akit ők helyetted látnak! (A nevetésem! Rémes!)
Holott áttetsző szeretnél lenni, prizma, lássanak
ők rajtad keresztül mindent tisztábban - csak
téged ne lássanak.

Egy tévérendező barátunk elkeseredett. A tévé-
játéknak nincs esélye, kell-e egyáltalán? Én
például bizonyos értelemben soha nem élvez-
tem úgy Shakespeare-t, mint a BBC sokat cse-
pült és kétségtelenül kissé iskolás sorozatában.
A szöveg talán még szebb volt, mint olvasva.
Még mindig nem tudjuk, hogy a tévé mire ké-
pes. Ülnek és beszélnek? Ez a színház egy
fajtája is, vannak korszakok, amikor ez a szín-
ház. Most nem ez. Erre lenne jó a tévé. Itt
lehetne olyan „színházat" csinálni, amelyben a
pinceszínház és a piacszínház találkozhatna.
De van erre pénz? Kell ez valakinek? (A két
utolsó kérdés nem csak a tévészínházra
kérdez.)

1990. szeptember 20.
Egy író levele: ő színész lenne inkább. Szerző
vagy színész? A színész azokból a drámaírók-
ból él, akik ripacsok lennének. De Racine he-
lyett a színészek sose találták volna fel a
klasszikus francia színjátszást, ezt a gyönyörűt.
Füst Milán helyett senki se „játszhatta" volna el a
Henrik királyt. A szó inspirálja, az érzelmek
fárasztó és bamba egyhangúságai helyett, a
fantáziát - a zene a táncot. Vagy az ördög
tudja. Másképp emelnénk a karunk, ha nincs
jambus. Szót nekünk, tagolt, tiszta szót!


