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A színészek időnként könyvet írnak. Egyet.
Leginkább olyankor, ha nincs mit csinálniuk
színházukban. A legtöbb írogató színész egy
könyvű szerző, talán azért is, mert az egyszeri
kihágást a szakma még megbocsátja. Ritka
esetben a kétszerit is. Gábor Miklós esetében
azonban merőben másról van szó. Az ő -
nyomtatásban is irigylésre méltó életművé ke-
rekedő - munkássága távolról sem „írogatás".
Még csak nem is arról van szó, hogy „többmű-
fajú" ember volna, aki nemcsak csupán szere-
peknek évtizedeken át emlékezetbe tapadó
megformálására képes, hanem emellett még
regényt, humoreszket, színdarabot is tud írni.
Nem, Gábor Miklós a mesterségéről tud többet,
mint illenék, legalábbis jobban tud benne kétel-
kedni, érdekesebbeket kérdez róla, érvénye-
sebben töpreng felőle, mint mások. Mellesleg
remekül ír. Valami olyanféle elegancia,
könnyedség, megérzékítő képesség birtokosa,
mint a Nyugat harmadik nemzedékének esszé-
istái voltak. Olvasás közben minduntalan ezt a
kort idézte fel bennem a régi és új írásokból
összeállított, nemrég megjelent kötet, a Kos a
mérlegen.

Mintha még létezne a Nyugat, és divatban
lenne az esszéstílus. A vállalt személyesség, a
kedvére röpdöső fantázia, a szabadjára eresz-
tett, mégis a megfogalmazás pontosságára,
átélhetőségére törekvő stílus divatja. Sajnos
nem él, de Gábor Miklós írásai újból megkíván-
tatják az emberrel. Mielőtt bármi lényegesebb-
ről szólnék, hadd vegyem előre azt, amire ritkán
szoktunk odafigyelni, vagy ritkán említjük, ha
találkozunk is vele: „Hogy tud írni ez az ember!"
Milyen remek telitalálatai vannak, csak úgy mel-
lesleg. Major Tamásról írja (akivel enyhén szól-
va nem volt zavartalanul feszültségmentes vi-
szonyban, ám ismerni és érteni kevesen tudták
annyira, mint ő): „Mikor a Karnyónéban bejön a
színpadra (istenem, milyen hatalmasan csúf
lett!), mintha egy szélsebesen pergő fúrógép
jelenne meg, hogy olajat fakasszon a színpad
deszkája mélyéről." Másutt egyetlen parado-
xonba foglalja a szakma adott állapotát: „A
helyzet fordított, mint kéne: a világ egy rohadt
kupleráj és a színháznak kell rendben lennie."
Sorolhatnám még a példákat arra, miért lehet
akár egyvégtében is elolvasni ezt a könyvet
mint jó olvasmányt, miközben izgalmasnak
szánt kiadványok tucatjait teszi le az ember
negyven-ötven oldal után kiábrándultan, mert
az írástudói szakmában való teljes járatlanság,
alkalmatlanság példái sorjáznak az oldalakon.

De hát ez a könyv mégis több mint olvas-
mány. Döbbenetes helyzetjelentés egy szakma
kulisszái mögül, egy „belülálló" szerelmetes
vallomása hivatásának állapotáról, feltételeiről.
Az egyetértők számára meggyőző és hiteles
dokumentum, de a sok fontos kérdésben más

nézetet vallók szemében is feltétlenül vitaalap,
mégpedig árnyaltabb, mélyebb, komolyabban
veendő, mint eddig bárkié. Ha komolyságot em-
legetek, nem véletlenül teszem. Gábor Miklós
színészi teljesítménye, különösen a magyar
színháztörténet egyik nagy korszakát jelentő
hatvanas évtizedben, megkerülhetetlen monu-
mentum - véleményének még akkor is súlyt
adna, ha későbbi munkássága nem tartalmaz-
na szintén emlékezetes csúcsokat. Könyvének
előszavában a hangütés mégis ez kényszerül
lenni: „Ezek az írások színészsorsom kompen-
zációi. Afféle képzelgések. Képzelgések egy
»igazi« színházról".

Itt hökken meg az olvasó először, majd meg-
hökkenése végigkíséri mind a háromszázhat-
van oldalt. Mert hogy is van ez, kérem? Egy -
szerepeit tekintve - elkényeztetett sorsú szí-
nész, akinek pályája egyéni sikerekben sem
szűkölködött, hetvenéves korában felelősség-
gel és őszintén azt érzi, hogy sosem volt része
„igazi" színházban? Hogy tapasztalás helyett
„képzelegnie" kell róla? S ez a mélységesen
mély keserűség nem póz, nem bombasztikus
nagyotmondás, nem is holmi ripacsos túlzás,
hanem összegzett élettapasztalat, mint a kötet
egésze bizonyítja? Ennél lesújtóbb bizonyít-
ványt színházi életünkről senki sem állíthatna
ki. Mert nem félreszorított zseni, nem kis szere-
pek kalodájában vergődő, nagyobbra látó te-
hetség közli itt velünk, hogy rossz a közérzete,
hogy azt kell éreznie, arra, amit tud, nincs iga-
zán szükség, hanem a legelismertebbek, a
legtöbbet bizonyítók egyike. Akkor végül is ki
érzi itt jól magát? Kinek kell az a színházi
mechanizmus, amely itt működik? A
tárgyilagosságra, mértéktartásra törekvő
megfogalmazás mögül is minduntalan kicsap a
forró elkeseredés indulata ebben a könyvben.
„Ha valóban érteni

Gábor Miklós a Várszínház öltözőjében (Po-
hárnok Gergely felvétele)

akarjuk a színházi világ működését, ha el aka-
runk igazodni szerkezetében - írja Gábor Mik-
lós -, legcélszerűbb, ha megnézünk egy divatos
filmet az olasz maffiáról..." S aki túlzást vélne
kihallani e sorokból, olvassa el a kifejtést is -
rögtön rádöbben, hogy a hasonlat nagyon is
reális, életszerű és hiteles.

Ebben a keserű könyvben szívszorító pillana-
tok is akadnak. G. M. függetleníteni képes ma-
gát a szakmájában szinte kötelező érvényű „a
többiekről rosszat vagy semmit!" elvtől. „Latino-
vitstól tanultam Adyt szavalni (remekül csinál-
ja), általában tőle tanulok mostanában legtöb-
bet a versről, de színészetből is; néha (pl. Ri-
chárd első monológjában) titokban utánzom is."
Hamarjában nemigen tudnék említeni még va-
lakit, aki ilyesmit mer is, tud is bevallani -
méghozzá nyomtatásban. S tegyük mindjárt
mellé ezt a másik vallomást Darvas Ivánról:
„Azt hiszem, ő volt az egyetlen színész, akit
életem néhány évében irigyeltem. Nem a sike-
réért, mégcsak nem is briliáns tehetségéért -
egyszerűen azért, »amilyen«. Mellette mindig
úgy éreztem, hogy én »semmilyen« vagyok."

Számomra megrendítő, ahogyan Brookék
Szentivánéjije után magával viaskodik minden
idők egyik legjobb Hamlet-alakításának létreho-
zója: „Es az atyaisten: Brook? Öt ma sem sze-
retem igazán. Talán ez is afféle rabszolgamen-
talitás, lázongás a nagy tehetség ellen; ismét
éreztem, hogy amit én csinálok, egy fokkal je-
lentéktelenebb ennél. Ez az »egy fok« azonban
annyira fontos, hogy azt is mondhatnám ma-
gamról: »jelentéktelen«.

Ennyi gyötrő kétely és bizonytalanság, mely-
nek bevallása nemhogy kötelező nem volna, de
közzététele annak a művésznek a luxusa, aki
bátran megengedheti magának, hiteles alap
ahhoz, hogy elfogadjuk, ha Gábor Miklós azt
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mondja: „Egy nem létező színház oldalán állok".
Kénytelen ott állni, mert a kötet írásainak
keletkezése idején, a hatvanas-hetvenes évek-
ben, a magyar színházi élet csak rossz válasz-
tást tett lehetővé kiemelkedő alakjai számára.
Öregek és Fiatalok, Főváros és Vidék, Modern-
ség és Hagyományőrzés hamis ellentétpárjai
mentén alakulhattak ki a szekértáborok, s mert
a kérdések is manipuláltan voltak föltéve, a
rájuk adható válaszok is könnyűszerrel megma-
nipuláltattak. Gábor Miklós - mint írásaiból
kitűnik - átlátott a ködösített helyzeten, és
tisztább, pontosabb képet tudott megrajzolni
róla: „Így csak korcs produkciók jönnek létre:
vidéken mélynek ígérkező koncepciók, amelyek a
valóságban csak közepes előadásokká lesz-
nek; Pesten néha kitűnő színészi alakítások,
amelyek azonban elvesztik erejüket a lanyhán
és rutinosan megszerkesztett környezetben,
mintegy belefúlnak az ellustult közönség tet-
szésébe." Vagy másutt: „A »profizmus« jelszava
bevallva, be nem vallva a szellemi erőfeszítésről
való lemondást takarja." Ám ugyanitt mondja azt
is, hogy az »új színház« pedig szektás
korlátokat kezd felmutatni, beszorult és ön-
védelemből erényt csinál gyengeségéből."

Gábor azon kevesek közé tartozik, akik a
felkínált hamis alternatívák között nem hajlan-
dók választani. Ezért kell „képzelegnie" az igazi
színházról, ezért kell a meglévőkkel szemben a
„nemlétező" színház pártjára állnia. Döbbenetes
mélypontja tisztán látó keserűségének, ami-kor -
a Madáchból történt távozása után, kecskeméti
szerződésének idején -, ha csupán
lehetőségként is, de idáig kell eljutnia: „Abba-
hagyom a színészetet. Mert ma nincs színház -
egyszerűen nincs. Meg kéne teremteni. Más
nem érdekel. (...) Ha erről végképp le kell mon-
danom, akkor lemondok a színházról is." Hogy
nem így történt, (szerencsére), az más lapra
tartozik. De hogy Gábor Miklós eljuthat idáig,
egy színházi csődhelyzet tagadhatatlan bizo-
nyítéka. Miként az egész értelmiség válságáé is,
amely hasonló dilemmákkal kénytelen szem-
benézni hosszú ideje, s azok, akik „keverik a
kártyát", akiknek egy s máson módjuk volna
változtatni, éppen azzal élnek vissza, hogy az
értelmiségi, a művész végső soron „szerelem-
ből" űzi hivatását, képtelen meglenni nélküle.
Csinálja fogcsikorgatva, megkeseredve, tehe-
tetlenségre kárhoztatva, vakvágányra siklatva
is. De amikor egy-egy olyan fajsúlyú pályakép
kerül a kezünkbe, mint Gábor Miklósé, óhatatla-
nul feltolul bennünk a kérdés: nem bűnös pa-
zarlás-e, hogy akiktől a legtöbb maradandót
kaptuk, az „igazi" színházat soha ki se próbál-
hassák, legfelebb képzeleghessenek és töp-
renghessenek róla?

Szépirodalmi Könyvkiadó, 1990

isszenéstelen csönd. Feszült, odaadó fi-
gyelem. Az előadó Shakespeare vala-
melyik drámáját elemzi. Megelevenedik a
kor. A mű keletkezésének kora, a játék
kora, a mi korunk. A tanár képzelete

elragadja a hallgató képzeletét. Pedig az elő-
adás módja látszólag színtelen, szikár, szigorú.
Tényszerű. Ám, talán éppen ez az, ami olyan
megkapó. hogy feltétlenül oda kell figyelni a
szemüveges. középtermetű, pattogó hangú tu-
dorra.

Több mint harmincesztendős emlék elevene-
dik meg e sorok írójában, aki az egyetemen Kéry
László világirodalmi előadásait hallgatta, és szi-
gorú vizsgáinak szorongó alanya is volt. Az em-
léket ezúttal egy könyv váltotta ki, mely a Talán
álmodni címet és a Hamlet-tanulmányok alcímet
viseli. Íme, a már ismert kettősség itt, ebben is: a
hamleti monológ költőiségére történő utalás mel-
lett mindjárt ott a lecsupaszított tényszerű közlés.
Kéry tanár úr nemcsak az angol nyelv és iroda-
lom egyetemi, univerzális professzora, hanem
egyszersmind a szerénységé is.

Persze - ahogy mondani szokás -. van mire
szerénynek lennie. Problémaérzékeny. ki-váló
elemző, aki a szerző gondolatai mögé lát,
százszor ismételt, közismert mondatokban.
drámarészletekben eddig fel nem fedett össze-
függéseket tár elő, és ahol bizonytalan a megol-
dásban: ott beavatja olvasóját dilemmájába. Így
az együttkutatás és együttfelfedezés örömével
ajándékoz meg. Az a meggyőződésünk támad,
hogy a régi műben újat ismertünk fel. Hamlet és
a Hamlet új életre kelt.

Előszavában Kéry László erről a következő-
képpen tájékoztatja olvasóját: „Az itt következő
tanulmányok újdonsága, ha van, abból adód-
hat, hogy a szerző igyekezett a dráma szövegé-
hez minél közelebb lépve egyfelől a részletek-
ben mutatkozó összefüggéseket és ellentmon-
dásokat felfejteni, másfelől a dráma nagyobb
egységeire vagy éppen egészére ható tényezők
némelyikét -. amilyen a Szellem alakja vagy a
bosszú motívuma - nyomon követni, illetve a
shakespeare-i drámát bizonyos reneszánsz kori
téma- és műfajtörténeti kontexusban
szemügyre venni".

Mindez a municiózus és meggyőző elemzé-
seket olvasva (olykor, egy-egy kevésbé jelen-
tős részletet tekintve) Flaubert megjegyzését
juttatja eszünkbe, mely szerint minden érdekes,
csak sokáig kell nézni. Nos, Kéry László min-
den értelemben „sokáig nézte". Shakespeare
szövegét, és amit felfedezett benne, az nem-
csak olvasójának válhat javára, hanem a jöven-
dő előadásokat is gazdagíthatja.

Bár - meg kell vallani - e tanulmányok
velejének felfogása bizonyos időbe telik, ami
előadás közben nem áll rendelkezésünkre, így
a textus tanulmányozása, és az eredmények

közvetett hasznosítása sokkalta valószínűbb a
közvetlen felhasználásnál.

Például akár egy egész előadást meghatároz-
hat az a mód, amellyel Kéry a „Lenni vagy nem
lenni"-monológot taglalta, és az, ahogyan eljut
addig a megállapításig. hogy a felfogásban meg-
mutatkozó keresztény szellem ad igazi mélysé-
get és megfelelő távlatot Hamlet töprengő kifaka-
dásának. A Szellem, Hamlet atyja szellemének
megjelenése és megnyilatkozásai pedig a szer-
ző felfogásában egy modern bosszúszemléletet
tükröznek. mely a Hamletet élesen elhatárolja
előzményeitől, az úgynevezett bosszútragédiák-
tól. Es igen figyelemre méltó az is, ami igencsak
foglalkoztatja, foglalkoztatja korunk emberét: a
dán királyfi „koncepciója" az öngyilkosságról -
lévén ez a keresztény szellem és annak ellen-
felei részéről ma is vitatott kérdés.

Bár a kicsiny, ám gazdag könyvecske nagy
részét a forráskritika és a történeti, etikai kite-
kintésű elemzés foglalja el - alkalmasint legér-
dekesebb és legtanulságosabb része az a
„melléktermék". mely az eredeti szövegnek és
Arany fordításának összevetéséből fakad. Itt
egy-egy szó, egy-egy kifejezés, egy-egy jelen-
tés felfedése jobbára Arany fordításának,
klasszikus értékű munkájának dicséretét
eredményezi: mégis itt-ott akad kiigazítani
való, amelyet szerzőnk a legteljesebb
tisztelettel meg is tesz. Es ugyanakkor egy
másik helyen megint-csak Arany leleményét,
nagyszerű telitalálatait tárja elénk.

Olyan ennek a könyvnek a hatása - mind a
négy tanulmányával és aprólékos jegyzeteivel
együtt -, mint amikor valaki a közelbe hozza
valamely műtárgy eddig csak messziről szem-
lélt részletét, és azt nagyítóval megvizsgálva
egészen új momentumokat fedez fel benne.
Ezzel szerez élvezetet olvasóinak, a színház
szakembereinek és főként a filológia szerelme-
seinek.

Miként tette ezt egykoron és teszi ma is az
egyetemi katedráról - nemcsak Shakespeare-t
illetően, hanem az egész világirodalomra kitá-
gítva figyelmünket Kéry professzor: magyarok
közt egy igazi „ánglius" tudós.

200 éve, 1791. január 15-én született Franz
Grillparzer osztrák drámaíró. Híres trilógiája, Az
aranygyapjú a megragadóan szenvedélyes Mé-
deia mellé léha, üresfejű Jasont állít, akiben
nem nehéz felismerni az osztrák császári kato-
natiszt modelljét. Drámáit, melyeket a bécsi
Burgtheaterben Heinrich Laube vitt sikerre, fi-
nom pszichológiai érzék jellemzi. Urának hű
szolgája című, a Bánk bán témájára írt színmű-
vét legutóbb a nyíregyházi Móricz Zsigmond
Színház játszotta.

P


