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N A G Y V I K T O R

TANÁR ÚR
Nyílik a párnázott, dupla ajtó, bejön a

szobányi osztálytermet ezer fokosra hevítő
reflektorok hátterében, csendben leveti
kabátját, a rendetlenül tárva-nyitva hagyott
szekrényajtók egyikére akasztja, leteszi
a padra elmaradhatatlan, fekete bőr
kistáskáját,
halkan egészen a falig hátrahúzza a székét,
leül és figyeli a színpadon zajló jelenetet, de
nemcsak a szemével, fejével, hanem teljes lé-

Psota Irén és Kiss Manyi a Madách Színház
1965-ös Yermájában (MTI-fotók)

tud válni, hogy az empátia és az ebből fakadó
magatartás feltétele lehet az alkotómunka sike-
rének, a szellem és a test békéjének.

A színházat nem a kísérletek, hanem a meg-
valósítások színterének gondolta. Stiláris, műfaji
előítéletei nem voltak, tagadta a gyakran művi
úton felépített határok jogosultságát. Egyformán
szolgálta Shakespeare-t meg Johann Strausst,
Lorcát és Verdit vagy Puccinit. A színház élete
volt számára az élet, a művészet birodalma a ha-
za. Ezekben műfaji megkülönböztetés nélkül te-
rem meg az öröm, a fájdalom, a szeretet, a sze-
relem, a vidámság, a sírás és a jajgatás. Ki vár-
hatta volna el tőle, hogy lenézze a komédiázást,
a léhaságot vagy a fájdalmat és a szerelmet?
Szerette a West Side történeteit, rettegett Romeo
és Júlia halálától, Yerma tragédiájától, hitte Szent
Johanna látomásait és igazságát, jót ne-vetett
Eisenstein balfogásain.

Egyik utolsó közös munkánk a Lear király
szegedi előadásának előkészítése volt. Sok min-
denről esett szó, de talán a legtöbb Kentről és a
Bolondról. A hatalmas szabadtérre garmadányi
nótát írtam, ezeken elmélkedett a shakespeare-i
bölcs bolond. Világlátásának keménysége,
megalkuvás nélküli szigora egyfelől, Kent min-
den fájdalmat legyőző szeretete másfelől: sugal-
lat volt mindkettőnk számára. A világ
legrosszabb óráiban is kell, hogy legyen
bizodalmunk. A társakban, a barátokban, a
munkában, a szépségben, de még az
ellenségekben is.

„Mind bolond, ki a farkas szelídségében, lova
lábaiban, legény szerelmében s a rima esküjé-
ben bízik" (111/6) - mondja a Bolond.

Vámos László hite olyan erős volt, hogy még
ezekben is bízott.

Nem vesztett rajta.

letti beszélgetései közben lehetett úgy-ahogy el-
sajátítani, mert féltve őrizte titkait ez a jellegzetes
profilú, gyakran és szeretettel utánzott arc, a ta-
nár, aki óráira nem alagúton keresztül érkezett,
megközelíthetetlenül, csodálni való idegenként,
akinek félve köszönnek, hanem olyan természe-
tesen, mint ahogy levegőt vesz az ember, egy-
szer csak háromkor bejön, és nézi a próbát.

Az ember eltöpreng, vajon mitől olyan tiszta és
fényes a cipője, mintha nem ugyanabban a vá-
rosban, utcában, lépcsőházban közlekedne, mint
mi, hanem valami angol, csupa üveg, beton és
márvány nemzeti színházban, honnan ez a
magas szárú fekete cipő, ami olyan jól illik ele-
gáns sötét öltönyéhez, fekete garbójához, fém-
színű sportos órájához, egyáltalán az egész em-
berhez, akin nyoma sincs az obligát rendezői

nyével, pókerarccal, amelyből a felületes szem-
lélő semmit sem tud kiolvasni, mert elég sok idő
kell hozzá, hogy az ember apró jelekből, kéztar-
tásból, lélegzetvételből, a figyelem megfeszülé-
séből és ellazulásából, a néha hunyorgó, máskor
szinte megvető szempár nyugodt állóvízzé
olvadásából a várható reakciókra következtetni
tudjon, amit biztonsággal talán csak a főiskolai
évek végtelen próbáin és hosszú-hosszú asztal
mel-
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Pécsi Sándor (Miller) és Piros Ildikó (Lujza) az
Ármány és szerelemben (Madách Színház, 1971)
(MTI-fotó)

toprongynak, borostás másnaposságnak, én
is szeretnék ilyen lenni, de ahhoz vissza kéne
menni a hatvanas évekbe, amikor még frissek
voltak a képek és a szavak, úgy tűnt, hogy a
világ szinte tapintható közelségbe került,
akkor csinálta azokat a híres előadásokat,
amelyeket én csak a televízióban láttam, most
meg csak bámulom a cipőjét, amelyet lehet,
hogy egyszerűen csak kipucolt a tanáriban,
amikor nem látta senki.

Furcsa, mert néha szerepeket osztok rá, és
ha nem lenne a tanárom, talán fel is merném
kérni valamelyikre, olyan erősen dolgozik
benne a színész, hogy csak nagy ne-
hézségek árán, példás önfegyelemmel tud-ja
elnyomni magában, ezért aztán szeret
előjátszani, és ilyenkor egyszerűen lebilin-
cselő és bájos, emlékezetes és lehengerlő,
realista és ripacs egyszerre, bámulatos át-
alakulóképességgel, kopaszodó fejjel, sza-
kállasan ő maga Violetta, Júlia, Falstaff és az
öreg Germont, roskatag nénike és fürge
kobold, görög tragédiahős és a Marx testvé-
rek, fiatal lány, aki rajong, szeret, retteg, ag-
gódik, kétségbeesik, reménykedik egy ope-
raáriában, maga a felfokozott teatralitás,
nemesség, végletes érzelmek, valami, ami túl
van mindenféle realizmuson, színházból
csinált színház, hús, masztik, deszka, ember,
dikció, mozdulat, csend.

A reflektorok kapcsolójának hangos
csattanása után egy pillanatra sötét lesz, aztán
újra egy kattanás, és a termet józan fény
árasztja el, ablakok nyílnak, ő pedig nem törődve
az itt-ott bekandikáló, kíváncsi
színésznövendékekkel, elemezni kezdi a
látottakat, kegyetlenül pontosan, kellemetlen
kérdésekkel fűszerezve, elképesztő türelemmel,
tökéletes zenei felkészültséggel, pedig a
zongoratanulás és a zeneelmélet valahogy kima-
radt az életéből - ezt mindig keserűen, némi
nosztalgiával jegyzi meg, persze nem kell elhinni,
mert a legbonyolultabb zongorakivonatban is
könnyedén kiismeri magát, de azért tény, hogy
legszívesebben velünk ült volna mindig a zene-
órákon, elölről kezdeni mindent, diákként, meg-
fejteni a titkot, amelynek sohasem hitte, hogy a
birtokában van, a rajongva tisztelt mester, Ná-
dasdy Kálmán nyomába lépni, tudni mindent,
amit ösztönösen tudott, visszatalálni legtermé-
szetesebb lételeméhez, a zenéhez, az operához.

Az óra végén nem siet el, sokáig áll az ajtóban,
jellegzetes, tétovázó tartással, mintha azt várná,

Bessenyei Ferenc a Hegedűs a háztetőn 1973-
as előadásában (Fővárosi Operett Színház)
(Ikládi László felvétele)
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hogy újból kezdjük elölről az egészet, javítsuk ki
az összes jelenetet, tegyük világosabbá, érthe-
tőbbé, kifejezőbbé, zeneileg pontosabbá, embe-
ribbé, úgy áll ott, mintha nem értené, nem venné
észre, hogy egyszerűen eddig tartott a tehetsé-
günk, és most pillanatnyilag feladtuk, padlón va-
gyunk, zsenialitásunk, szuverén elképzelésünk
a sárban hever, időre lenne szükségünk, nem er-
re a világos logikára, nézőtéri padsorok között át-
suhanó árnyékra, aki mögéd telepszik, figyel,
hallod a lélegzetét, majd a legváratlanabb pilla-
natban puhán a válladra nehezedik egy kéz,
diszkréten megkopogtat vagy sürgetően beléd-
markol izgalmában, ilyenkor ne ijedj meg, ne légy
ideges, és főleg ne reagáld túl, mert úgyis el fogja
mondani, amit akar vagy gondol, többnyire min-
dig nagyon jókat, találó, használható, teljesen
evidens dolgokat, amelyek egyedül csak neked

Nagyon fiatalon lettem óraadó tanára Szín-
művészeti Főiskolán, ha jól emlékszem, még
1949-ben. Ennek az volt az előzménye, hogy
Nagy Adorján mellett is segédrendezősködtem
néhányszor a Nemzeti Színházban. Ó
akkoriban folyton bosszankodott azon, hogy
hallgatói - a leendő rendezők - alig

Bubik István (Don César) és Sinkovits Imre
(Don Salluste) A királyasszony lovagjában
(Nemzeti Színház, 1985) (MTI-fotó)

nem jutottak eszedbe, de ne köszönd meg fülig
vörösen, mert esetleg azt találja mondani, hogy
jó, majd az Ódry-otthonban megbeszéljük, pedig
ezt a mondatot legtöbbször a dühtől remegve,
sápadtan, utolsó érvként vágta oda, amikor
megsértették, megbántották, vagy amikor vala-
mit keményen és határozottan, végleg le akart
zárni, és bár ebben a békebeli szeretetházban
valószínűleg a kollégák és tanítványok jó része
benne foglaltatott, sehogy sem tudom őt bottal a
kezében egy padon ülve elképzelni a bágyadt
őszi napsütésben. De most lassan elindul, ka-
bátját könnyed mozdulattal leemeli a szekrény-
ajtóról, lazán a vállára teríti, felveszi a padról fe-
kete kistáskáját, elköszön és ugyanolyan csend-
ben, mint ahogy jött, kimegy az osztályteremből,
mi pedig még egy jó darabig nem szólunk egy-
máshoz.

tudnak fogalmazni, stilizálni. Ma is hallom
bosszús basszusát: „Aki nem tanul meg írni,
verheti majd fejét a falba, ha nyilatkozatra kérik, s
az újság-író tücsköt-bogarat összehord helyette."
Kitalálta végül, hogy legyen egy „irodalmi
gyakorlatok" nevű tantárgy is a Főiskolán, s azt
én tanítsam.

Nagy Adorján ajánlata, hogy én főiskolásokat
(nálam alig néhány évvel fiatalabb fiúkat, lányo-
kat) oktassak - méghozzá olyan tárgyra, mely-
nek tantervét „menet közben" kell kitalálnom -
hát ez bizony megijesztett.

Shakespeare segített ki a bajból.

Az órákon elkezdtem beszélni azokról a nyel-
vi, verselési és dramaturgiai problémákról, me-
lyekkel lépten-nyomon szembe találtam magam
az Othello fordítása közben. „Shakespeare -
magyarul" - ez az esszém (a később „Shakes-
peare-napló"-nak nevezett esszéfüzér első
darabja) tükrözi legjobban főiskolai
tanárkodásom első idejének gondolati anyagát.

Nem hiszem, hogy akkoriban jó tanár voltam:
túlságosan nagy volt még bennem a feszültség
előadás közben. Féltem, hogy ami nekem oly
érdekes, az hallgatóimnak közömbös. Órák
közben rendszerint kiválasztottam magamnak a
terem-ben egy-egy figyelmesebb arcot, s annak
beszéltem. Hallgatóim közt volt egy erős állú,
zárkózott arcú, szőke fiú. Világos szemében
hideg figyelmet észleltem, de sosem tudtam
megállapítani, tetszik-e neki vagy sem, amire
oly keményen figyel. Gyakran beszéltem az ő
arcába nézve.

Aztán ez az arc egyszer csak eltűnt az órákról.
Először azt hittem, hogy a szőke fiú
„lemorzsolódott" - mint akkoriban mondták...
De hamarosan fölbukkant előttem a Nemzeti
Színház folyosóján egy próbaszünetben, s
tisztelettudóan közölte: engedélyt kapott Gellért
Endrétől, hogy segédrendezőként dolgozhasson
próbáin. Kérte az én hozzájárulásomat is, mert
a színházi próbák s a főiskolai órák ideje
legtöbbször ütközött. Persze megadtam a
hozzájárulást. De magamban sajnáltam, hogy
az a zárkózott arc eltűnik óráimról: jólesett
figyelmét izgalmasnak szánt stilisztikai és
dramaturgiai kérdésekkel ostromolnom.

Belenyugodtam, hogy egy juhom kiszakadt a
nyájból. Gondoltam-e arra, hogy még egyszer
megkerül? Aligha. A szőke fiú tanulmányai vé-
geztével Debrecenbe szerződött rendezőnek, s
eltűnt szemem elől.

Aztán egyszer csak meghívó érkezett címem-
re a Csokonai Színház Bánk bán-bemutatójára.
Katona remekét egy huszonhárom éves fiatal-
ember rendezte: az én egykori elcsatangolt ju-
hom. Elhatároztam: megnézem, mire jutott Deb-
recenben.

A Bánk bán ma is kemény dió egy huszonhá-
rom éves rendezőnek. Akkoriban még inkább az
volt. Hogy miért, azt meg fogja érteni, aki fölidézi
ama korszak ítélkezését két legnagyobb hatású
drámaírónk ügyében. Madách és Katona, még ha
magyar irodalomból kiérdemelte is a jelest,
maga-tartásból gyakran kapott akkoriban
elégtelent. (Hadd emlékeztetek itt csak Lukács
György nagy apparátussal végzett kiveséző
műveleteire, melyek persze élénken hatottak, s
továbbgyűrűztek a minisztériumi és
szerkesztőségi körökben.)

Nos, ebben az atmoszférában hajtott ki és
szökkent szárba az a Bánk bán-előadás, melyre
nagy kíváncsisággal ültem be a bemutató estéjén.

Örülök, hogy az előadásról kritikai beszámolót
írtam annak idején a Színház- és filmművészet-
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