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Ülök a székely körvasúton, Marosvásárhely
felé zötyögök. A mozdony még Kőbánya-
Kispest előtt lerobbant, másfél órát állt, s
azóta, menetrenden kívül kerülve, folyvást
félrerakva, úton-útfélen megáll, valahogy nem
akar célba érni. A körvasútnak persze ez a
lényege: mindig megy-megáll, célba nem ér. Ez is
most mintha örökké fékezve art mondaná: nincs
temetés, ha nem érünk oda. Merthogy temetésre
utazom.

Amíg itt ülök a fülkében, és a júliusi vihar tépte
búzatáblákat bámulom, addig a hír valósága csak
egy rövid-rekedtes mondata rögzítőn: „Apám meg-
halt" - de Gábor e mondatát azóta már sokan
törölték percnyi aktualitású üzene-
tekkel. Amíg itt ülök, s lábam a
szemben lévő ülésen, táskámban
koszorúra szánt piros-fehér-zöld
szalag, addig Gábor tőmondatát le-
gyűrik a magammal hozott könyv - a
könyvünk - többszörösen összetett
mondatai, s hangosan fel-nevetek,
miközben olvasom őket, pedig
kívülről tudom a szöveget, másrésit
nem is illendő talán most a nevetés,
hiszen az ő temetésére tartok:
„Tudod, mit sajnálok? A fekete
ruhámat. Azt fel kell vágnom itt hátul,
hogy fel tudjanak majd öltöztetni. Én
öltöztettem már halottat - csak úgy
gőzölgött a háta -, mert a család
kiszaladt a szobából. Megkértek,
hogy vágjam fel az öltönyt. Nem lehet
feladni másképp. Szóval kár a fekete
ruhámért."

Táskámban a SZÍNHÁZ júliusi pél-
dányai, neki hozom-hoznám, Tompa
Miklósnak, öreg barátomnak, aki
Bejának mesél benne az általa veze-
tett, ötven éve alapított Székely Szín-
házról. Mesél a legendás előadá-
sokról, a Sirályról, az Úri muriról, a
Kispolgárokról, mesél a hihetetlenül
erős társulatról, Szabó Ernőről, Ko-
vácsról, Dellyről, Kőszegiről, Lo-
hinszkyról, Tanairól... de ha dolgom
most a mégoly tiszteletteljes
megemlékezés lenne is, ezeket sorolni
akkor is felesleges. Sok szó esett róluk mostanában,
az ötvenéves évforduló kapcsán még a
magyarországi sajtó is felfedezte magának a Székely
Színházat, s annak kitüntetéssel is megkeresztelt,
nyolcvanhat éves egykori igazgatóját--rendezőjét,
mellesleg a huszadik századi magyar
színháztörténet egyik legjelentősebb alakját, Tompa
Miklóst. Az ő temetésére utazom ma, július 9-én.

Május 31-én találkoztunk utoljára, Gombrowicz
Operetijének kolozsvári bemutatója után. Belém
karolt, ahogy szokott, és csillogó szemmel, lázas
izgalommal, lelkesen magyarázott: „Zseniális! Lá

tod, fiacskám, az ember olyan hülye tud lenni,
hogy az már szórakoztató. Zseniális ez a Gombro-
wicz!" Fejét kicsit előretolva, ahogy szokta, talán
hogy le ne maradjon valamiről, mondta-mondta,
közben falta a szendvicset, elfogult csodálattal bá-
multa premier után nyilatkozó rendező fiát, sugár-
zó szeretettel pásztázott körbe a színészeken -- és
nyolcvanhat évesen rákapott Gombrowiczra. Bár
szerintem jól ismerte már, és inkább magára az
életre csodálkozott rá most is. Merthogy nem
győzött betelni vele. Tudta, hogy az kiismerhe-
tetlen, ezért volt oly végtelenül kíváncsi, s ezért
volt oly irigylendően fiatal. A bölcsek örök
mosolya és a gyermekek vibráló kíváncsisága

találkozott arcán, ez szikrázott fel kópésan csillo-
gó, mindig összehúzott, kacsintásra kész sze-
méből.

Álltunk a kolozsvári büfében, ő idézett a
darabból, Lord Blotton kicsi faszékein kacagott
nagyokat, a szerzőről áradozott. Miklós bácsi
zsigerileg tudta a kelet-európai abszurdot, a
blöfföt, a véres álforradalmakat, a semmiről
locsogás, a politikai (buborékeregetés művésze-
tét - leélte majd' az egész századot, romániai
magyarként, vezetőként, művészként. Tanult
Németh Antaltól, Makláritól, Majortól, lekezelt
Hruscsovval, Ceauşescuval és az udvarhelyi bor

béllyal, rendezett Tamásit, Németh Lászlót, Cse-
hovot, Gorkijt, lefutotta a szovjet-román kötelező
köröket, de most Gombrowiczról áradozott. Nem
találkoztam még ennyire nyitott - mert kíváncsi -
emberrel (aki persze mindig szenvedélyesen
képviselte saját elfogultságait). Kapaszkodott a
karomba, már népes hallgatóság vett körül
bennünket, Miklós bácsi, ahogy szokta, elkezdte
az anekdotákat. Indult a székely körvasút.

A vásárhelyi küldöttség a lépcsőn toporgott,
Integettek, szóljak neki, indulnának. Éjfél múlt,
rosszak az utak. ő folytatta, hátra se nézett, csak
ingerülten legyintett: „Van idő!" - mondta Miklós

bácsi május 31-én. Ő, aki a könyvben
ezt mondja az időről: „Nem sokat foglalkozom a

halállal. Úgy képzelem, hogy ebben
a században még nem múlok el,
Majd talán a jövő század elején. Bár
az is lehet, hogy egy szerelem
megfiatalít. Nem lehet tudni. Sok
időm nincs, fiacskám."

Aztán indult volna, de még dühö-
sen rámfordult, és ahogy szokta, kö-
vetelte rajtam a dokumentumokat. A
dokumentumokat, amelyeket állítólag
nekem adott a könyvhöz, a közös
könyvünkhöz, amellyel szerintem tit-
kon elégedett volt, de nekem nem ezt
mondta: „Te gazember, ha nem adod
vissza a papírjaimat, nem tudom
megírni az igazi könyvemet. Te min-
denféle locsogásomat leírtad, de
semmit se pontosan. Kénytelen va-
gyok megírni a másik, a hiteles
könyvet!" Megölelt, belékarolt valaki'
másba, és eltűnt a lépcsőfordulón.

Most meg zötyögök a temetés-
re. Ott majd megtudom, hogy
ugyanaznap meghalt Nagy Sándor, a
Székely Színház legendás kellékese
is. A Mester előtt temették. „A
Boutonok sorsa" - mondja Csíky
Bandi, aki Moliére-t játszotta

idén. Bouton, a hűség
szobra, az örök szolga, aki követi
gazdáját.

„Megállt a génóra" - szokta volt
mondani a Mester. Nem érte hát meg
a következő századot. Pedig hitt

benne. Elhitte, hogy túléli ezt az évezredet,
elhitte, hegy megírja a másik, a hiteles könyvet, s
ezt olyan derűvel és meggyőződéssel mondta,
hogy elhittem olykor magam is. Miklós bácsi,
drága öreg barátom, kár azért a másik könyvért.
Kár a fekete ruháért.


