
edves Péter, azt hiszem, ez a
legjobb alkalom, hogy leveledre
válaszoljak. Mint szinte minden
levelemet legalább tíz éve, ezt is
mentegetődzéssel kell kezdenem:
ne haragudj, hogy hónapok óta
nem reagáltam a tiedre, de

„elragadtak az események" - a munka és a so-
rozatos külföldi utazások. Pedig nem volt ez
akármilyen levél, Forgách Péter vette videóra
New Yorkban, és hozta el nekem, tartalma pedig
szíven ütött. Nem szívesen adom ki az érzelmei-
met (különösen egy folyóirat olvasói nyilvános-
sága előtt nem), de be kell vallanom, hogy kifeje-
zetten meghatódtam az őszinteségedtől és a ra-
gaszkodásodtól. Mindenre számítottam, csak
erre nem.

Az ősszel előadtátok a Szép fegyverkovács-
nét* (hadd nevezzem egyszerűen csak így), utá-
na beszélgettünk egyet a tévében, Rózsa Péter,
Ascher Tamás, Te meg én (szerintem egészen
jól sikerült), aztán leültünk Ascherral hármasban

A pontos cím:Ő, aki valamikor a sisakkészítőgyönyörű felesége volt

egy közeli sörözőben, majd kikötöttünk Pauer
Gyulánál. Nem mondtunk egymásnak semmi
„lényegeset". Kellett volna még egyszer talál-
koznunk, de „nem jött össze". A leveled
döbben-tett rá, hogy kellett volna találkoznunk.
Figyelmetlen voltam, annyira lekötöttek a
magam problémái és kötelezettségei, annyira
leszoktam a barátaimmal való személyes
kapcsolattartásról, hogy egyszerűen nem
vettem komolyan - nem vettem észre - az
őszinte igényedet az el-mélyültebb
megnyilatkozásra. Ne haragudj.

Még mielőtt teljesen nyálassá válnék: rendkí-
vül feszélyez, hogy itt jó néhány illusztris szerző-
társammal együtt inkább dicsérnem kellene Té-
ged, lehetőleg úgy, hogy közben a Tisztelt Olva-
sóközönség is értékes és érdekes információk
birtokába jusson. De most talán a személyes-
ségnek és az őszinteségnek is van értelme, hi-
szen Te színész vagy, mégpedig olyan színész,
akiben a saját személyisége és az „őszinteség"
mindig félelmetesen összekeveredett a „szerep-
pel". Tőled tanultam meg még a hetvenes évek
elején, hogy létezik olyan színház, amely magá-
val a valósággal dolgozik, és olyan színész, aki a

maga bőrét viszi a vásárra. Néha már oly
mérték-ben átlépve a „művészet" és a „valóság"
közti határt, hogy a következményektől tényleg
félni lehetett. Nem tudom, emlékszel-e még,
hogy az egyik Dohány utcai „lepedős" darabotok
után írtam Neked egy levelet, amelyben ezt a
félelmemet próbáltam megfogalmazni. A
szobátokban ki volt feszítve egy hatalmas
lepedő körülbelül mellmagasságban, lyukak
voltak vágva rajta, és minden résztvevőnek
azokon kellett kidugnia a fejét. Te középen
ültél, és valakit vallattál. A játéknak mindössze
két szabálya volt: az illetőnek minden kérdésre
őszintén kellett válaszolnia, és a többi résztvevő
nem avatkozhatott bele a beszélgetésbe. Akkor
nagyon féltem, hogy annak, akit vallatsz, meg
kell alázkodnia a nyilvánosság előtt. Holott Te
legalább annyira megalázkodtál, „kiadtad
magad" egy sereg más szerepedben. Most is,
amikor eljátszottad a saját nagymamádat a
Petőfi Csarnokban.

„Kaotikusnak tűnik, pedig rend van a káosz-
ban." Halászék Budapesten
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Ettől az előadástól is nagyon féltem. Nyilván
én vagyok túl aggályos, és túl nagynak éreztem a
tétet. Féltem, hogy nem lesz „jó" az előadás, fél-
tem, hogy csalódni fogunk egy tizenöt év után elő-
ször hazalátogató „élő legendában", hogy
közben Te is elidegenedtél, és hogy a fiatalabb
generációk egy kukkot nem fognak érteni az
egészből. Főleg attól féltem, hogy Te is fogsz félni
mindettől.

Szerencsére nem így történt, és a szorongá-
som maradványait is eloszlatta a leveled. Biztos
vagyok benne, hogy jól fog sikerülni a következő
budapesti bemutató is. Különösen a Mandarinra
lennék kíváncsi, amely már New Yorkban jártam-
kor annyira megmozgatta a fantáziámat, pusztán
az elmondásod alapján.

Gondolom, Te is ugyanolyan felemás viszony-
ban vagy a saját múltaddal, mint én, és Téged is
jobban érdekel ama és a holnap. Mégis el kellene
végezni egy sereg retrospektív feladatot. Nyilván
nem lehet már „visszacsinálni" az elmúlt negyed-
századot, nehéz lenne visszacsalogatni például
Lajtai Pétert (talán lehetne még egyszer együtt
dolgozni Bálint Pistiékkel?!). Mégis történt akko

riban egy sereg fantasztikus dolog, amit ha maxi-
mum száz ember látott. Sok mindent érdemes
lenne rekonstruálni. Szegény Papp Tamás
összegyűjtötte az itthoni dokumentumaitokat, az-
tán hirtelen meghalt - azóta sem tudom, mi van
ezzel az anyaggal. Mérei Ferenc is meghalt, pe-
dig akkor kezdtem becsülni igazán, amikor - a
legdurvább kultúrpolitikai retorziók idején - mert
mellétek állni, és egy csoportlélektani terminus,
az „utalás" elemzése ürügyén tulajdonképpen
benneteket népszerűsített. Ott vannak a filmjei-
tek, melyeket egyszer-kétszer félig illegálisan le-
vetítettünk - jó lenne újra megnézni őket, együtt.
Egyáltalán, sürgősen ki kellene adni egy kötetben
mindent, ami ebből a korai időszakból megma-
radt - nem azért, mert mindez „ma már történe-
lem", hanem mert ma is aktuális lenne!

Emlékszem, hogy utolsó itthoni előadásaitok
már eléggé enerváltak voltak, rengeteg piszmo-
gással, önmarcangolással, köldöknézéssel. Le-
het ezt utólag fennkölten úgy magyarázni, hogy
volt benne valamilyen semmittevő „zsidó" (Mes-
siás-váró) magatartás, mégis, inkább azt hiszem,
hogy egész egyszerűen ez volt a mélypont. Tel

jesen érthető módon egyébként, ha az akkori
totális kilátástalanságra gondolok. Utána azonban
hihetetlen fellendülés következett: Párizs,
Avignon, Rotterdam, Siráz, New York! Csak
hallomásból (és Szentjóby Tamás beszámolóiból)
értesültem minderről, de tudtam, hogy a
világszínház élvonalába kerültetek - Tadeusz
Kantor, Peter Brook, Bob Wilson mellé! És erről
megint csak nagyon kevesen tudnak itthon. Azt
hiszem, hogy még mindig nem késő mindezt a
feledésből visszahozni.

Kedves Péter, ne haragudj (és a Tisztelt Olvasó
se haragudjon), amiért ennyire nosztalgikus húro-
kat pengettem. Különben nem szokásom. Csak
annyit akartam mondani, hogy szerintem itt most
iszonyatosan hagy szükség van rátok, a múltatok-
ra is. És persze még inkább a jelenetekre és a ter-
veitekre. Amennyire csak tőlünk telik, segítünk
megvalósítani őket.

Várom, hogy mielőbb találkozhassunk.
Budapest, 1991. augusztus 25. Ölel:

Beke László
Ps.: Azt a projektet nem lenne érdemes még egy-
szer megpróbálni, mely szerint minden este az
előző napi újság valamelyik hírét játsszátok el?


