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EGY KORTÁRS MEGIDÉZÉSE
VALACHI ANNA: A SZÍNJÁTÉKOS ÉLETEI

Megidézni a maga egykorvolt emberi,

művészi mivoltában egy géniuszt, nem

mindennapi felkészültséget, még inkább

ihletettséget kíván. Különösen így van ez,

ha olyan formátumú színészről van szó,

amilyen Őze Lajos, aki még sokak

emlékezetében él elevenen, hiszen

generációk sora látta színpadi alakításait,

hangját őrzi a rádió; alakjait, arcait a televí-

zió és a filmek, amelyeket néha moziban is

láthatunk. Kinek-kinek megvan a saját maga

alakította véleménye, megélt, sajátos

élménye Őze Lajosról.

Valachi Anna, az egykori nemzeti színházi

stúdiós - később mégis az újságírás elkö-

telezettje - érdeklődését megragadja Őze

Lajos különös, őrült, zseniális egyénisége,

és könyvet szerkeszta magát „színjátékos"-

nak nevező művészről, „Dokumentálni

akartam elsősorban, nem ítélkezni. A minő-

sítés nem a krónikás tiszte. Mégsem maradt

megméretlen a Színjátékos életműve. A Jó-

zsef Attila-i receptet követtem, s „mások

tükrében" igyekeztem felfedezni az ember

és a művész értékeit. Igaz, szubjektív néző-

pontból lehetetlen harag és elfogultság nél-

kül véleményt alkotni, ám a sokféle látószög

- az így-úgy torzító optikák ellenére is -

semlegesíti a szélsőséges nézeteket. Ezért

lehetett meglepően egyöntetű az ezerarcú

Színjátékos változó képmásairól a minőségi

közmegegyezés."

Szándékosan írom, hogy a szerző szer-

kesztője, nem írója a kötetnek. Krónikása

akar lenni egy ember, egy korszak sorsá-

nak, s ebből a szerepéből egy másodpercre

sem esik ki. Krónikási eltökéltsége, alázata,

szemérmessége tiszteletet parancsol

ugyan, hiszen a dokumentumok, a vissza-

emlékezések, interjúk, kritikák összeállítá-

sából kialakul egyfajta kép Őze Lajosról, a

könyvet ennek ellenére féloldalasnak ér-

zem. Maga Valachi Anna maradt ki belőle,

felbillentve író és témája kényes egyensú-

lyát.
A magyar élet és történelem halomszám-

ra állítja elő azokat az élethelyzeteket, ame-
lyek nemcsak a zsenik, de az átlagból csak
kicsit is kiemelkedő képességűek számára
is elviselhetetlenek. Gondoljunk arra, hogy
hősei igyekeznek mintegy eltitkolni mássá-
gukat, elvegyülni a tömegben, észrevétlen-
nek maradni. Ez a jelenség olyannyira valós
- és engedtessék meg nekem: „tipikus" -,

hogy nemcsak az írók érzik, de az utca em-

berét is megborzongatja a tény: a legna-

gyobbak közül sokan önpusztítóan élnek,

alkoholizmusban, őrületben, öngyilkosság-

ban végzik be pályájukat. Miközben némely-

kor irigylik őket, elhúzódva, Idegenül és ret-

tegve figyelik sorsukat. Ha az átlagos lélek-

számhoz viszonyítanánk az ilyen típusú

„csillaghullásokat", minden bizonnyal világ-

elsők lennénk. Nálunk a tehetséget egyfajta

csapásként éli meg az is, aki „meg van áld-

va" vele, de a környezete is, amely ideig-

óráig kénytelen elviselni ajelenlétét. A tehet-

ség nálunk a deviancia egyik megnyilváríu-

lási formája. Korhoz, társadalmi formához

nem kötött, igazi, mély magyar jellegzetes-

ség ez. Erről szól Valachi Anna Őze-könyve.

Őze Lajos az a tönkrement-tönkretett óri-

ása a magyar színészetnek, aki életében

nem, de Latinovits Zoltánnal együtt posztu-

musz Kossuth-díjat kapott 1990-ben. Eny-

hén pokoli gyerekkorából a dadogás stig-

májával megpecsételve jut el a nálunk elér-

hető színészi csúcsokig. Alkata s nyomasztó

ifjúkori élményei nehéz életre predeszti-

nálják, de meg is keményítették akaratát,

küzdeni tudását. A zárkózott, sérülékeny

kisfiú maga győzi le a dadogását is; igaz,

mindig akad mellette egy-egy jótét lélek,

mint Halápiné dr. Sári Ilona, az egykori ma-

gyartanárnője, aki a színészi pálya felé irá-

nyítja figyelmét, s aki segít az elveszett em-

berkének.
Őze Lajos nagyon mélyről jön, főiskolás

évei, pályakezdése az ötvenes évekre es-
nek. Akár az is előfordulhatott volna, hogy
származása teszi könnyűvé a főiskolára való
bejutást. Lehetett volna, de nem így volt.
Mindenki, aki találkozott az akkor már kissé
egzaltált fiúval, az elementáris tehetséget, a
minden külső mázon átütő „őserőt" látta
meg benne. Nehéz évek következnek egy
vidéki fiatalember számára, aki nem tudja,
hogy a 6-os villamos nem naponta egyszer
jár a Nagykörúton. A főiskolán egy másik
„nehéz ember", Major Tamás veszi gondjai-
ba. A többi hajdani Major-növendék szerint
a másokkal oly gyakran goromba, tapintat-
lan Major a fiatal Őzével elnéző, tapintatos,
már majdnem gyengéd. A főiskola elvégzé-
se után Major a Nemzetibe vinné kedves ta-
nítványát, de Őze ragaszkodik a vidéki pá-
lyakezdéshez. Talán a korai megmérette-
téstől fél, talán tanulni szeretne még. Tény,

hogy két év Miskolc következik. Az 1959-es
évadot aztán már a varázslatos Blaha Lujza
téri egykori Nemzeti Színházban kezdi. Hű-
sége ahhoz a valamihez, ami a hajdani
Nemzeti Színház volt, akkor is élt, amikor
ebből a hagyományból már csak a név ma-
radt meg.

Itt álljunk meg egy szóra. „Féloldalas" a
könyv, ezt éreztem, amikor elolvastam. Ahol
Őze alakításait kellene megérzékítenie, fel-
támasztania Valachi Annának, ott nem válik
be az elfogulatlan krónikás néma szerepe.
Ott a kritikák - amelyekből keveset idéz -, a
pályatársak szubjektív, szelektív memóri-
ájának ismerete mellé odakívánkoznék: mit
látott, mit érzett mindebből a könyv írója.
Tudnia kellene megjeleníteni a varázslatot
vagy a kudarcot, a mennyet és a poklot.
Szakmailag persze roppant fontos, hogy ki
milyennek látta Őzét munka közben, de mert
a kérdésre adott válaszok mind hasonló szi-
tuációban: nem sokkal a kiváló kolléga tragi-
kusan közeli halála után hangzottak el, a
megrendültség, a meghatottság, a halott-
nak szavakkal adható kárpótlás szándéka
némiképp egyformává és így monotonnáte-
szi őket. Emberileg természetesen érthető,
hogy ilyenkor mindenki szuperlatívuszokban
és csak azokban beszél - az olvasó
azonban nem 'kegyeleti aktusra kíváncsi,
hanem egy valószerű, tehát ellentmondásos
- és épp ezért igazabb - képre a nagy
művészről. (Székhelyi József emlékezése
épp ezért üdítő kivétel az uniszónó kórus-
ban.) Mindez közrejátszik abban, hogy az
Őze-legenda nem válik a kötet nyomán élő-
vé. Elolvasását követően is kiben-kiben az
az alakítás marad eleven emlék, amit maga
látott - számomra például a Kulcskeresők
Bolyongója, vagy a Danton halálának besú-
gó figurája.

Ennyi munka, ennyi filológiai szorgosko-
dás láttán talán túl szigorúnak tűnhet az
összegzés. (Bár az is ide tartozik, hogy a
kritikus, aki 1955-ben, a Színház és Mozi
hasábjain Őzéről írt, nem Csongrádi Péter,
ha-nem Csobádi.) Színháztörténészi
attitűddel közelített a Színjátékoshoz
Valachi Anna, valahogy úgy, mintha Ódry
Árpádról vagy Varsányi Irénről írna.
Kifejeződik ebben a gesztusban a tisztelet is,
mégis úgy érezzük, Őze még kortársunk, itt
él velünk, egy róla szóló könyv
tulajdonképpen - szellemidézés. Ehhez egy
kicsit sok, egy kicsit kevés a krónikási
szerep.
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