
edves Péter , nem rendes dolog,
hogy egy ilyen nyilvános levelet
írok neked, sőt, nyilvánvaló

szemtelenség, hiszen akik
szóltak, hogy rólad, illetve a
Halász-színházról emlékezzem -
mint valami prúszt a régi szép

idők-ről -, nyilván magától értetődőnek vették,
hogy „objektív" formát választok,
meggondolván, hogy levelet ugyan bármennyit
és bármikor írhatok, tetszés szerint
megválasztva a címzett személyt az élők avagy
holtak, valóságosak vagy képzeletben létezők
közül, nem kell várnom fel-kérésre és
nyomtatásra az édes feszültség közepette,
hogy ezek után lehozzák-e, amit írtam -
(különben akár lehozzák, akár nem, formaiér-
telemben mindenképpen teljesül ez az írás, cél-
ba ér, felidézi azt az időt); szóval ezekkel kap-
csolatosan talán magyarázattal tartoznék, ha
nem lennék abban a kiváltságos helyzetben,
hogy levelet írok, és éppen neked - bár külső
impulzusra, elismerem -, aki magyarázatok
nélkül is megért, sőt: aki szívesen eltekint a ma-
gyarázatoktól.

De hát, kedves Halász, régen találkoztunk, ta-
lán te sem vagy a régi, illetve lehetséges, hogy
nem követed up to date az itthoni eseményeket,
ezért figyelmeztetlek: készülj a reneszánszra!
Bár - őszintén szólva, és átérezve a helyzet ko-
molyságát - tanácsot nemigen adhatok azzal
kapcsolatban, hogy akkor most mit tehetnél,
mindenesetre készülj, mert jön, elindult egy hul-
lám, mely a Halász-színház poraira zúdul nem-

sokára, hogy ünnepélyes zúgások és búgások
közepette végképp semmivé tegye azt.

Én magam sem értem, hogy miért
mostanában történik ez, talán a Változások (ne
azokra gondolj rögtön, melyekhez az ősi kínai
könyv méri az emberi sorsot, meglehet, hogy
kívül esünk minden komoly számításon stb.),
szóval az utóbbi idők politikai változásai és
bennük a magyar színház jól látható leépülése
adják a közvetlen indítékot és hátteret; akárhogy
is, humoros lesz, úgy értve, hogy nevetnivalóan
szomorú, mint minden újjászületés, hiszen a
töredékek és maradványok az új nemzedék
hideg nézése számára édeskeveset mondanak.
Persze tudjuk, ez a félreértés, melyben az „új
kultúra" szem elől téveszti saját hagyományait
és legelemibb érdeke t, nem a régit minősíti,
nem Nektek lesz „rossz", de azért valahogy -
sajnos - mégis.

Na, mindegy, az élet már ilyen, és a legvicce-
sebb az egészben az - különben az is vicces,
hogy mintegy helyetted mondom ezeket - , hogy
tehetetlen áldozata és szemlélője kell legyél en-
nek a szezonális és a magyar végekre mérete-
zett feltámadásnak - hogy illedelemből
exhumálást ne mondjunk.

Na, most te már itt legszívesebben
közbeszól-nál - ha tehetnéd -, megkondítván
csendesen a kérdés vészharangját:
„Megmondanád, hogy mi közöm nekem az
egészhez?", mire én sietve igyekeznélek
megnyugtatni, mint egy vígjátéki
mellékszereplő, fölöslegesen persze, mert azért
nem lennél ideges, plusza kérdés amúgy is költői

lenne, hogy: „Természetesen semmi, nincs kö-
zöd az egészhez, hisz" én is éppen ezt próbálom;
ez a reneszánsz, vagy hogy' mondjam már ide-
gességemben, Szóval ez a csontok és hamvak
hazaszállítása, ez nem is annyira miattad van,
hanem a RENDSZER miatt."

[„Beszarok" szólasz megfontoltan az ar-
chaikus emléket ébresztő formula hallatán, és a
régi mozdulattal szakálladba túrnál, ha lenne
momentán, szóval úgy teszel, mintha nem tud-
nád, hogy immár a „rendszerváltás" utáni rend-
szerről van szó, erről az újról, melyben semmi
sem a régi, mert az ávósok megfésülködtek, és
csokornyakkendősen járnak, mint a Chevalier,
és rádöbbentek, hogy ők tulajdonképpen ke-
resztények, más elvtársak viszont kiábrándultak
a politikából, és kizárólag az üzleti életben haj-
landóak kamatoztatni - úgy a szakszerű tranz-
akciók során monetáris zsozsóvá alakított lopott
holmit, minta besúgó elvtársak információit más
kiábrándult és immár jól öltözött elvtársak üzleti
ügyeiről, akikről azért a méltányosságra való te-
kintettel meg kell jegyezni, hogy - pierkárden
ide vagy oda - rendíthetetlenül megőrizték ar-
cuk egészséges tengerimalacszínét, s a többi,
szóval, úgy gondolom, mindezzel tisztában
vagy, de azt szerintem már te se tudod, hogy ez
az új annyiban sem a régi, hogy azelőtt nem kér-
dezték, ki a magyar, az lett mondva, hogy
munkás-paraszt alattvaló és kész, legföljebb az
egyik cigány, a másik magyar vagy tót, a
harmadik zsidó szerencsétlen, de nem kezdték
úgy nyíltan és tudományosan firtatni és felmérni,
hogy ki a ma-
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gyar, és mit ér; ez szerintem pont olyan - ha
szabad egy kis kitérőt tenni -, mint mikor az em-
bert gyerekkorában a doktor bácsi kérdezi, hogy
„na, mi a bajunk, nagylegény, rosszalkodunk?",
és az embernek akkor persze hogy eszébe jut,
hogy szegény doktor bácsi, hijába rág annyi pro-
minclicukrot, mégis meghülyült, hát tudtommal
azért van olyan jó vitaminszaga, hogy ő mondja
meg, mi a bajunk, ne minket kérdezzen, ezért
gondolom, hogy inkább az angolokat vagy a své-
deket kéne megkérdezni, hogy mit ér a magyar,
nem azt a szerencsétlen magyart, akinek az
anyja Hrúz volt, az apja pedig állítólag félig
székely, félig román, vagy tán egészen az, és ez
különben stimmel is, mert az Ady Endre már
elég régen el-magyarázta a Fülep Lajosnak,
hogy ő (tudniillik

„Már ment egy darabom az Egyetemi Színpa-
don". A pokol nyolcadik köre, 1968

az Ady) az utolsó magyar, így mondta szó sze-
rint, tehát a probléma nyolcvan éve meg van old-
va, csak itt még nem vették észre, és aztán ebből
adódik példának okáért egy csomó kellemetlen-
ség, ott van mindjárt a nemzeti ünnep, amikor a
miniszterelnök beleszól a mikrofonba a nagy
nyilvánosság előtt, hogy „Magyarok!", erre a
jobbérzésűek ugye, legalábbis én, egyből elszé-
gyellik magukat, fejüket is lehajtják, úgy elnéz-
nek oldalfele, el kéne szegénynek magyarázni -
jut eszünkbe -, hogy ezt a tévé is közvetíti, más
jobbérzésűeknek pedig - nincs kizárva - egyből
lelkiismeret-furdalásuk támad, és számolgatni
kezdenek, szólván csendesen kis családi
körben, hogy nézz már utána fijam, most mink
ezt hány százalékba vegyük magunkra lelkesen
stb.]

„Sokat tanultam Ruszttól."
Karnyóné, 1965 (Kristóf Tibor, Halász,
Sólyom Kati)

(Elképzelem, hogy még mindig nem érted,
hogy s mint kerülsz te mindebbe bele, holott előre
megfontolt szándékkal, többek között direkt az
ilyen kabátlopásszerű ügyekkel kapcsolatos
averzióid miatt vetted a kalapod annak idején,
magaddal vonva kis családodat - mely színház,
otthon és átjáróház volt egyben, és itthagytál
minket, mert nem volt lehetőség már sem szín-
házra, sem életre, sem semmire.)

(Figyeled, ez most olyanra sikerült - mutatis
mutandis -, mint egy sírbeszéd, gondolom, elé-
gedettséggel tölt el.)

Szóval, kedves Péter, úgy alakulnak a dolgok,
hogy az a régi színház itt megint érdekes lett, per-
sze, nem maga a színház, mert az ellobbant es-
téről estére a rendőrkabátszín demmerungban a
Rendszerrel együtt, melynek rothadásából



energiáit és derengő szépségét nyerte, és azért
sem maga a színház, mert noha ma már lehetné-
tek, nem kellenétek.

(Itt az olvasók azon része kedvéért, akik kevés
információval rendelkeznek az előidőkről, el kell
mondanom, hogy ilyen is volt, egy Hely, ahova
megtisztulni járt, és vezekelni a közönség, mert
ki homályosan, ki rosszat sejtve érezte, hogy
odakint, a „világban" valami nagy árulás folyik, és
ebben csendestársként ő, a nagyérdemű néző is
részt vesz, itt viszont, ebben a kopár lakásban,
ahol a hétköznapi lét egyszerű elemei és nyomai
a játék során - ne kerülgessük - meg-
szentelődtek, itt ezek az érthetetlen lények, ezek a
... „színészek" nemhogy kimondják vagy el-
játsszák a tragédiát, de - ahogy a keresztények
mondják - magukra veszik azt, ők maguk a Tra-
gédia.

- Szerinted, Péter, kitérjünk most arra, mit
gondoljon a Nyájas Olvasó erről a kifejezésről,
hogy ti magatok voltatok a Tragédia?

- Jó, akkor nem térünk ki.)
Visszatérve: igen, ez az, amit közölni akarok

veled - hogy bezárt, nem működik, üzemen kívül
van az a Rossz Lelkiismeret, így háta színházatok,
az a régi színház itt most elsorvadna,
megdöglene, a kutyának se kéne, és érdektelen,
súlytalan, mint a szélben mozgó hamvak, hogy
akkor kinek mit jelentett, éppen ezért tehát most ti

jöttök, jöhettek, itt az idő, megnyílt az út, egy co-
lareklám és egy hajzseléklip közé szorított feltá-
madásra.

Szóval, ne dőlj be, kedves Péter, nem azért
van rólatok szó, mert a jelenlegi (magyar) szín-
ház fel tud mutatni bármit, amiben hozzátok kap-
csolódna - például ahhoz a magatartáshoz,
amelyből sugárzott, hogy a Színház a Város ré-
sze, pont úgy, olyan szívszorítóan, minta kórház,
menhely vagy a templom -, hanem azért, mert
ennek az „új korszaknak" is minden vonalon elő-
dökre van szüksége, hogy kialakítsa a saját mito-
lógiáját, „be régi-régi történet ez" - ahogy Ady
mondja, és ennek az ijesztő valaminek, ennek a
sötét processzusnak félreismerhetetlen a tech-
nikája, hasonlít a lepkegyűjtőéhez: rögzíteni az
eleven életet, hogy zúgásával-zsongásával ne
zavarja a dicsőítésén fáradozó szónokokat, s a
többi: és, kedves Halász, légy megtisztelve, egy
„nagyobb csomagterv" része vagy, például egyes
elvtársak az egyszerűség kedviért és
megszokásból is, én csak így hívom ezeket a
neofita bajuszos krupiékat és malacszín bróke-
reket, akik a sorsunkkal bíbelődnek - most azon
fáradoznak, hogy virágzó Disneyland épüljön itt a
Duna-tájon, és ebben lennél te is egy icike-picike
Mickey Mouse, a Forradalom még nem tudom, mi
lenne, nyilván külön pavilont terveznek neki,
félkarú rablókkal és masszázsszalonnal
felszerelve, de a Forradalom nem óhajt az állam-
vallás része lenni, a megszomorítottak körül
őgyeleg, és - ha már úgy esett - nem kíván eb-be
a győzelembe keveredni; talán mert egyetért
Hamvas Bélával, hogy „akkor jönnek a magya-

rok", amint látható is.
Ezek után talán érthető, hogy megtartóztatom

magam attól, hogy Rólatok valami szakszerűt ír-
jak - őszintén szólva, nem is tudnék, az a Szín-
ház, ami Ti voltatok akkor, úgy égetett, mint az if-
júságom.

Csókol Jeles
Budapest, 91. április


