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sak semmi ünnepélyesség,
meghatódottság" - mondogatom
magamban... Könnyű neked hetvenöt
évesnek lenni, de nehéz nekem, hogy e
köszöntés méltó legyen hozzád és

barátságunkhoz, s ahhoz az egyszerűnek látszó
tényhez is, hogy a te hetvenöt évedből húsz-
egynéhányhoz valami közöm nekem is volt, mert
ez az, ami most kötelez, és egyben fel is jogosít
arra, hogy pályádon és barátságunkon
elgondolkozzam, és nyilvánosan meg is valljam,
mit érzek és mit gondolok most. Szeretettel,
tisztelettel teszem ezt, meghajolva egy nagy ívű
színészi pálya, és a nem akármilyen hetvenöt
magyar esztendő megélése előtt, amely
nehezen értelmezhető és értékelhető a kettő,
vagyis a pálya és az élet összevetése nél-kül. A
szerep, és aki játssza, össze kell, hogy tar-
tozzanak, különben nem jöhet létre a játék.
Tehát játék csupán az egész - „az itt a
kérdés!?"... Egyszer meg akartam csinálni
Gogol Revizorát. Tudtam, hogy annak idején
játszottad Hlesztakovot. Azt kértem, játszd el a
Polgármestert. Azt mondtad, te nem tudsz olyan
figurát eljátszani, amelyik kisebb, mint te vagy...
Nem akarod eljátszani a szerepet, gondoltam
akkor. Ma már értem a választ, s talán
megértelek téged is... Ez a nagy cinkosság ami
barátságunk titka; anélkül is

Földes Évával és Ladomerszky Margittal A revi-
zorban (Nemzeti Színház)

megértelek, hogy megkértél volna rá. Az érveid
győznek meg mindig.

A barátságnak igen nagy irodalma van, de
mégsem akkora, minta szerelemnek... A szere-
lem mély is, magas is, a barátság pedig csak
mély, nagyon mély, mélységesen mély, mint az
idők kútja, vagy semmilyen, csak afféle kocsma-
haverság... Nevek tolulnak fel most bennem, de
elhallgatom őket (Thomas Mannt és Bruno Wal-
tert), mert most magunkról kell vallanom (s nem a
te imádott Goethédről s az én imádott Schille-
remről, nem a te imádott Leonardódról s az én
imádott Michelangelómról), magunkról s nem ró-
luk, akikről pedig - különösen barátságunk ele-
jén! - oly sokat vitáztunk. Te biztosan meg tud-
nál magyarázni engem magadnak, már akkor,
amikor barátodnak választottál, én a mai napig
sem vagyok képes rá, hogy „megmagyaráz-
zalak" téged. Nem hiszem, hogy ez csupán intel-
lektuális különbség közöttünk. Te tudod, hogy
„vannak dolgok," amelyek nem igényelnek ma-
gyarázatot, s így már el is magyaráztad magad-
nak, hogy mit miért nem kell megmagyaráznod!
Én mindig az összefüggéseket keresem, te pe-
dig csak rámutatsz a dolgokra, a tényekre, s ha
valóban érdekelnek téged, játszani kezdesz ve-
lük. Te mindig döntesz, én mindig csak válasz-
tok.

A barátságunkat mindig úgy élem meg, hogy
el kell fogadnom a te normáidat azért, hogy te is
elfogadd az enyéimet. A barátság a sors
megkettőzését jelenti számomra. A barátságok
talán

azért hevülnek olykor-olykor kiélhetetlen szerel-
mekké, és megfordítva: a szerelmek azért szelí-
dülnek olykor-olykor barátsággá, hogy bele ne
haljunk érzelmeinkbe. Különös, nem?!... A sze-
relmek hitelét, csakúgy, mint a tragédiákban, a
halál adja meg, a barátságokét pedig a közös al-
kotásban megtermékenyített sors. Don Carlos
és Posa márki barátságának „szerelmetes gyü-
mölcse" - Schiller szavai szerint gyermeke - egy
új és szabad Európa ideája. Bele is halnak
mindketten. Mert az ember a barátságban az
ideáiba, az eszméibe lesz szerelmes. Rád ez is
jellemző volt, amíg 1953 után nem reinkarnálód-
tál, és nem döntöttél úgy, hogy „szuverén" leszel,
mint ahogyan ezt M.G.P. egy cikke kapcsán a
Forrás idei, februári számában te magad meg-
fogalmazod. Talán ezért is oly fontos neked
Szophoklész Oidipusza (hiszen kérésedre
játszottátok annak idején a Madách Színház-
ban, s ezért rendezted újra nemrég nálunk, a
Szuveréneknél, azaz a Független Színpadon),
mert tudod, múltja elől senki sem tud kitérni, ha
jövőt akar elgondolni magának... Ezt te ponto-
san tudod. Vissza kell térni néha a múlthoz, hogy
megtudhassuk: mi a mai „dögvész" oka!? Te
tudhatod egyedül, hogy e kétszeri oknyomozás-
nak mi lett - a szakmai izgalmakon túl - az
egész élet szuverenitása szempontjából a hoza-
déka?!... Azt gondolom néha, én is szuverén va-
gyok, de csak úgy, mint ama szigeten rekedt Ro-
binson, aki várja a pénteket, hogy megkaphassa
a maga Péntekjét... Deduktív magyarázat ez, tu-
dom, de önnön szuverenitásomat inkább reduk-
ciónak érzem, mert sokat bajlódom a gondolat-
tal, hogy voltaképpen mitől is vagyok, mitől is le-
hetek én független?!

Annak idején, még mint főiskolás, végigültem
Hamlet-próbáidat. Mennyire szerettem volna a
közeledbe kerülni!... Képtelenség volt. Először
azt hittem - hiszen nem ismertelek -, hogy a
szerephez kell neked ez a „megközelíthetetlen-
ség"... Erre mondta aztán a kedves Müller Péter
(mint első asszisztens), hogy „te ezzel a pasival
nem jutsz semmire! Ez már csak ilyen!"... Több
mint tíz évig úgy tűnt, Müller Pétemek igaza volt.
Aztán a Hamlet után, 1974-ben mégiscsak talál-
koztunk, s nem is akárhogyan!

De egyelőre vissza még, vissza csak az idő-
ben!... Naplót vezettem a Hamlet-próbákról; né-
hány soros, néha csak néhány szavas feljegyzé-
sek voltak ezek. Ilyenek például: ,,...ha ezt a
Brecht látná, összetojná magát!"... Ugyanis
egyszerre voltál okos és hűvös, szép és fájdal-
mas, mintha az egész darab a te személyes nagy
„egérfogód" lenne... Nem! Rosszul fogalmazom:
az egész előadás, nem a darab. Mert mint-ha te
játszottad volna a darabot, a többiek meg
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csak az előadást... No, ez most nehéz! És talán
bántalak is vele téged vagy az előadást, amelyet
pedig nagyon szerettem. Nem ez a szándékom.
De tény, hogy te másképp játszottál, minta többi-
ek. Ők komplex kapcsolatot tartottak egymással,
te pedig csak figyeltél, mint ahogyan a zenészek
figyelik egymást, amikor át-átveszik egymástól a
szólamot. Akkor még nem tudtam megállapítani
rólad, hogy létezel vagy játszol-e éppen?!... A
többiek szinte mind játszottak, a szöveg szinte
mindig készen volta szájukon, mielőtt elgondol-
ták vagy kimondták volna azt. Te válaszoltál ne-
kik, de megszólalásaid első taktusainak elejéről
mindig elloptál egy-egy „nyolcadot vagy
„negyedet," hogy úgy vedd át tőlük a szólamot,
hogy ne előre elkészült szöveget dobj vissza,
amint ők várták, hanem olyat, ami meglepi őket,
amire nem számítottak. Folytonosan zavarba
hoztad őket. Ezt a technikát ma már úgy írnám
körül, hogy ők használták a szövegidőt, te pedig
csináltad azt. Ebben rejlett Hamleted titokzatos
varázsa, ebben a játéktechnikai magányban,
ebben a gyönyörű és ócska, vidéki
ripacstrükkben, amit később magam is
megtanultam debreceni éveim során. E kedves
ripacsok játéktechnikájában láttalak meg téged
pályám elején Debrecenben, és mélységesen
zavarba jöttem, mert a művészetet akkor még
valami nagyon-nagyon komoly dolog-nak
tartottam, miközben nem vettem tudomást saját
kis szélhámosságaimról, melyeket korábban
„avantgárd" címen az Egyetemi Színpadon
elkövettem.

Járásod és mozgástechnikád külön tanulmányt
érdemelne! Mindig enyhe kisterpeszben állsz,
vagy pedig hasonlóan enyhe kontraposztóban.
Ellentétes irányú mozgásritmusodat, kezeid vagy
karjaid szinkópás együttmozgásával kombinálod.
Azt hiszem, ez a titka különös, néha lebegő járá-
sodnak. Olyan ez a járás néha, mintha valamiféle
lassított tánc lenne. Sok Fred Astaire-filmet
láthat-tál kamaszkorod során apád mozijában.

Magad mondogatod sokszor, hogy semmit
sem ér az a színészet, amelyikben nincs pontos
technika, mert ismételni csak azt lehet, amire
emlékezni tudunk. Szerinted a színész emléke-
zete saját technikájába van bezárva. Ezt ma már
én is tudom. Ha hajdani Mágnás Miska-filmed-
nek néhány kockáját lelassítanánk, megláthat-
nánk benne Hamleted járását. Ha az archív
Hamlet-felvétel kockáit felgyorsítanánk, majd-
nem táncot fedezhetnénk fel benne.

Füst Milán Henrikjéből mozgó kockák nem ma-
radtak fenn, csak mozdulatlan fotók. Nem sok
igazán nagy előadást láttam életemben, a te

Domján Edittel a Hermelin Madách színházi
előadásában (Ikládi László felvétele)

Henriked ezek egyike volt, katartikus, egész pá-
lyámat, gondolkodásomat meghatározó nagy
előadás. Csupán egyszer láttam, így sem jogom,
sem elégséges emlékezetem nincs rá, hogy
elemezni merjem. De biztos vagyok benne, ha a
te Henrikedet Brecht láthatta volna, meg sem
állt,

úgy futott volna egészen Moszkváig, hogy Szta-
nyiszlavszkijjal mégiscsak egyezségre jusson
valahogy.

Tőled tanultam meg (mielőtt még együtt dol-
goztunk volna!), hogy szöveg közben a színész-
nek beszélnie, előtte és utána pedig gondolkod-
nia kell, s amíg a partner beszél, nem reagálnia,
hanem újfent csak gondolkodnia kell!... Szá-
momra a te Henriked, ahogy Lessing fogalmaz-
hatná, a sorsnyira megnyújtott pillanat állóképe
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két mozdulat között, olyan állókép, amely ben-
nem még mindig meg-megmozdul. Bár láthat-
tam volna többször, hogy itt most beszélhetnék
róla!

Ha meg akarom fejteni a te mindenkiétől eltérő,
sajátos és magányos különösségedet, ha meg
akarom találni gyermek- vagy kamaszkorod
meghatározó élményét, amelyből sorsod és sa-
játos játékstílusod egyaránt levezethetem, talán
nem tévedek, ha azt gondolom, hogy többet ül-
hettél apád mozijában, mint a mamád ölében
vagy apád térdén lovagolva. A mozi, az amerikai
film, Fred Astaire, Humphrey Bogart és a többiek
jelenthették számodra a felnőtt világot a kisvárosi
horizont felett, ezek határozhatták meg ideál-
jaidat, amíg sorsod szerint a negyvenes évek
elején rá nem kényszerültél a valóságos felnőtt-
világgal szembenézni s találkozni az - ideáljaid
nélküli - realitásokkal. Kiléptél az amerikai film-

Greguss Zoltánnal és Simor Erzsivel a Hamlet-
ban (Féner Tamás felvétele)

ből, és beléptél abba a nagy magyar dokumen-
tumfilmbe, amit jószerével magyar történelem-
nek nevezünk, s amiben (de hisz ez természe-
tes, miért is ne lenne az?!) főszereplő akartál len-
ni, s az is lettél a magad módján. Megjártad saját
sorsod viszontagságait, aztán a háborút és az
újrakezdést. Aztán, talán 1953 táján, kiléptél
ebből a „forgatásból," szuverén lettél, és forgatni
kezd-ted a magad filmjét, a magad sorsát, a
sajátodat, és írsz, jól és sokat, mert az igazán
szuverén lény nem bízhatja másokra a saját
legendáját. És ha valóban igaz volna, hogy
annak idején (mint M.G.P. állítja) igazgató
akartál lenni, miért ne lettél, lehettél volna az?! A
szuverenitás nem deklaráció, hanem hatalom
kérdése... „A tudás - hatalom..." - szoktuk
mondani, s te birtokában vagy a tudásnak,
hatalmad van önmagad fölött. Igazgató lettél hát,
mert „igazgatod" magad. Ezt

kevesen mondhatjuk el magunkról mi, pályatár-
said. Én így értelmezem a te szuverenitásodat.

Ott hagytam el az emlékezés fonalát, hogy a
Hamlet után tíz évvel találkoztunk... Sem a tel-
jesség, sem a kronologikus beszámoló nem le-
het feladatom, csak az, hogy köszöntselek téged
„pályád emlékezetével"... A te pályád azén em-
lékezetemmel!

Kerestük egymást már 1973-ban is, bár nem
tudtunk róla. Aztán 1974-ben én egy Fülöp királyt
kerestem Kecskemétre, Schiller Don Carlosába,
te pedig megújulásodat kerested. Így találtunk
egymásra... Te lépted a nagyobbat. Akkorát lép-
tél akkor, mint pályatársaid közül senki. A Fülöp
királyban kipróbáltál engem, majd úgy döntötte-
tek társaddal, Vass Évával, hogy leszerződtök
vidékre. Nagy és döntő lépés volt ez,
értékelésé-re nem is vállalkozhatom, csak
emlékeimet idéz-hetem fel. Visszaléptél? Nem!
Támadtál kemé-
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Szatyinként az Éjjeli menedékhelyben (Madách
Színház) (Schwanner Endre felvétele)

nyen és férfiasan. De vissza is léptél, no, nem eg-
zisztenciálisan, hanem visszaléptél a múltadba, a
kisvárosi élet „régi filmjébe," de már valóságos
szereplőkkel az utcákon, a színházban s a
társalgóban is.

Ez a vidék ismerős volt számodra: gyermek-
korod zalaegerszegi és székesfehérvári világa. Ez
a kisváros mostvisszafogadta messzire futott
hűtlen fiát, és ölébe kapta újra. Valóban csak te
tudnád elemezni, mennyi volta megújulásban az
érzelmi, közösségi elem, s mennyi a feszengé-
sektől, csalódásoktól végre megszabadult érett
művész valódi szuverenitása?!

Röviden írni csak a publicisták tudnak, én nem.
A köszöntőnek pedig csak gesztusnyi terjedelme
lehet. Félek, hogy elkeveredem afelemlegetendő
részletekben s az elemzésre váró tényekben.
Hadd ne vegyem hát sorra kecskeméti
szerepeidet! Hadd beszéljek inkább arról az egy
nagy „szerepről," amely nemcsak a te kecskeméti
éveidet, hanem mindannyiunkét meghatározta,
akik akkor, azokban az években együtt voltunk.
Pályád legnagyobb szerepe ugyanis mindig
önmagad voltál és vagy. Személyiséged és egész
lényed egy nagy szerep - az a bizonyos,
korábban említett „főszerep" -, amit nem adtál fel
soha, folytonosan újra tudtad kezdeni, s ha a
körülmények engedték, mindig sikerre tud-tál
vinni.

Hajnalokig ültünk a kecskeméti színészklub-
ban, mi kocsmáztunk, míg te mindig csak tejet it-
tál, de a bor- vagy konyakgőzben nem egyszerű-
en csak előadásokat, hanem színházat csinál-
tunk, és megemelkedtünk mindannyian, mint va-
lami bárka, amikor a szárazról hirtelen a vízre
csusszan. Összeadódtak és megsokszorozódtak
az értékek, tehetségesek lettünk, mert meg-
tanultuk tőled, hogyan kell okosan gondolkodni.
Ez volta te legsikeresebb szereped a kecskeméti
években. Ha egyet mégis kiemelek szerepeid
közül, csak azért teszem, mert azt az egyet nem
szeretted igazán, de lehet, hogy csak a darabot,
Németh László VII. Gergelyét nem szeretted. Ta-
lán ez volt azén egyetlen győzelmem fölötted. S
említem ezt a szerepet azért is, mert itt lettél be-
teg, és mi nem tudtuk, hogy visszajössz-e?...
Most már be merem vallani neked: imádkoztam -
én, a vallását elhagyó gyarló - érted a „kis-
templomban," és te vissza is jöttél a főpróbákra.
Csak a díszlet alját kellett sebtében kicserélnünk,
hogyne kelljen fájós lábaddal a ferde szín-padon
állnod... Különös akcentust kaptak az

Oidipusz királyként a Madách Színházban, Huszti
Péterrel
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előadás utolsó pillanatai, amikor kimondtad a
mondatot: „Szerettem az igazságot, gyűlöltem a
méltatlanságot, ezért halok meg száműzetés-
ben."

Hadd ne beszéljek - folytatva kényszerű ugrá-
sa imat - a Kecskemétet követő évekről, no meg
a félmúltról és a jelenről se. A múlta történésze-
ké, a jelen a politikusoké vagy a költőké... Én

egyik sem vagyok. Mi a miénk?... A múltat a jövő
ábrándjaival összemosó jelen, a pillanat csak,
amely hol költői, hol meg csak politikus. A pillanat
megnyújtása tehát a miénk, de az sem több so-
ha, mint maga a pillanat, mert amint megcsinál-
tuk, már el is múlik.

A színház - koncepciója, stílusa válogatja -
sokféle lehet, ám a színész benne szerintem
mindig realista. Mert ha másképp nem, a maszk-
ja, a mozdulata mögött mindig önmaga. A színé-
szet voltaképpen mindig egyfajta „sportteljesít-

Mint rendező Vass Évával (Füst Milán: Negye-
dik Henrik király, Várszínház) (Ikládi László fel-
vételei)

mény," bár a szakmai szlengben nagyon szeret-
jük „bohócnak" titulálni magunkat. Szerintem a
színész olyan „artista," aki nem a térben ugrik
trapézról trapézra, hanem önnön sorsában s an-
nak saját idejében; alatta a háló tehát csak saját
vállalt sorsa és mesterségbeli tudása lehet. Pá-
lyám kezdetén ezt még nem tudtam. Lehet, hogy
ezt te eleve mindig is tudtad. Te realista vagy, fi-
lozófiai és stiláris értelemben egyaránt; pragma-
tikus, ahogyan ma mondanánk. Kezeled a for-
mát, mert hol a szerepet tolod önmagad elé, hol
pedig magadat a szerep mögé, pontos arányt te-
remtve a komponált játék és a megélhető játék-
valóság között.

Meg kell említenem még 1983-as újratalálkozá-
sunkat, amikor Az ember tragédiájával megnyi-
tottuk a zalaegerszegi színházat, s te Lucifer
szerepét játszottad az előadásban. S ezt is csak
azért kell megemlítenem, mert birkózásaink kö-
zös győzelme lett ez a Lucifer: a „meccs" döntet-
len volt. Most nem a Tragédia konstrukciós prob-
lémáiról beszélek, hanem csak arról, hogy
egyértelműen világos volt számunkra: le kell
rombolnunk a darabra rakódott rossz tradíciókat,
s ezek közül is a legproblematikusabbat, a vidéki
Magyarország színjátszásának utolsó nagy „ha-
dállását": a romantikus dikciót, a „szavallást."
Nem akarom alábecsülni elemző beszélgetése-
ink jelentőségét, de a lényeg mégiscsak az volt,
hogy „az öt Ádám között" azaz egy Lucifer meg-
születhessen. Kaptál tőlem a színpad jobb szélé-
re egy fogast, egy széket és egy hamutartót, egy
ballonkabátot, egy kalapot, no meg egy sálat
magadra. Ott álltál Zalaegerszegen 1983-ban,
egy Tragédia-előadás közepén Luciferként, mint
Humphrey Bogart, kamaszkorod ideálja, s nem
tehettél mást, mint amit tettél: beszélni, érvelni
kezdtél, és megszületett az előadás.

Egy alkalommal - hazafelé menet - még
ebédeltünk is abban az enyhén szólva koszos
önkiszolgáló étteremben (a tanács épülete mel-
lett, ott a sarkon), amely hajdan apád mozija volt.
A te Humphrey Bogartod évtizedek múltán
ugyan, de visszatért Zalaegerszegre, oda, ahol
benned kamaszkorodban megszületett.

... Hol volt, hol nem volt, élt itt egyszer valahol Eu-
rópában egy Gábor Miklós... Jézus, Mária! Ez
már olyan, mint valami nekrológ!... Talán nem si-
került betartanom, hogy e köszöntésben tárgy-
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szerű és ne ünnepélyes, ne meghatódott le-
gyek. De e tónusnak talán mégiscsak az lehet a
magyarázata, hogy te a sorsodat élted meg, s jó
lett volna, ha az valamivel jobb életet zárhatott
volna magába. Ez a sors izgatott engem. Nem
vagyok publicista, sem krónikás. Nem várható
el tőlem, hogy teljes, sem hogy pontos legyek.
Aki többet akar tudni rólad, olvassa el könyvei-
det, nézze meg filmjeidet, amelyekről én ez al-
kalommal említést se tettem. De amíg élünk,
aktuálisak vagyunk! Még mindketten benn va-
gyunk a '94-es Ki kicsodában, akik meghalnak,
azok folyamatosan kimaradnak belőle. Pécsi
Sanyi például már nincs benne, pedig ő kétszer
is játszotta Lenint, míg te Sztálint csak egy-
szer... A te szócikked ezt finom tapintattal ter-
mészetesen meg sem említi. Korrigálandó ma-
gamat, hadd álljon itt fakszimilében ez a szó-
cikk, akár egy szép fotód helyett is. Ez sem
akármilyen kép rólad.

Tehát élt és él még egy Gábor Miklós itt, vala-
hol Európában, mert bárhol is álltál eddig, ked-
ves Miklós, az a talpalatnyi föld, ahol éppen vol-
tál, az mindig Európa volt. Nem vesszük igazán
komolyan, hogy nemcsak. a világ változik, hanem
mi magunk is benne. Ahol tehát te álltál, az min-
dig Európa volt, csak akkor olyan volt Európa,
most pedig ilyen. Ha megérjük, még talán azt is
megtudhatjuk, milyen lesz?!

Talán itt és most a helye annak, hogy szüle-
tésnapi ajándékként bocsánatot kérjek tőled,
amiért annak idején nem vállaltam a Nemzeti
Színházban a Lear királyt veled!... Ezzel kap-
csolatos levélváltásunkat eddig még nem publi-
káltad. Nem mertem vállalni a feladatot, mert
nem bíztam abban, hogy a színház társulata haj-
landó lesz „statisztálni" neked, a te Lear királyod-
hoz. Lehet. hogy akkor tévedtem. Most viszont te
beszéltél le engem a Nemzeti Színház felvállalá-
sáról, nyíltan, egy napilapnak adott interjúban,

tehát közvetve, mert előzőleg sem a vállalást,
sem a pályázatot nem beszéltem meg veled.
Nincs mentségem, tudtam, hogy erről te csak le-
beszélhetsz engem. Lásd! Te alakítod sorsodat,
míg az enyém mindig csak alakul valahogy...

Itt a vége. fuss el véle... Isten éltessen, Mik-
lós!... Nem a „tüzet köszönöm" neked most, eny-
nyi év után, nemis a forrást, a vizet, amiből
meríthettem, hanem a szomjúságot köszönöm
meg, amit e húsz-egynéhány év során veled,
mellet-ted, nélküled megkínlódtam.


