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Úgy beszélek az Egy cs inos zseniről, mintha
regény volna, holott - állítólag - napló. Nem
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merném kétségbe vonni, hogy eredetileg napló-
nak íródott, ami e könyv alapjául szolgált, de azt
sem hallgathatom el, hogy ami lett belőle, több
is, más is. Már maga a remekül és rafináltan
kitalált szerkezet is jellegzetesen regénytechnikai
jellegű, de van a tudatos megformálásnak más
jele is. Hogy egyebet ne mondjak, az Egy csinos

zseniben szerepel egy olyan anyafigura, amelyik
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időnek kétségkívül ellentmondásos, bizonyos
aspektusból provokáló személyisége volt. Gábor
Miklós egyik írói bravúrja ebben érhető tetten:
visszabúvik egykori énjeibe, átéli színházi és em-
beri szerepeit, de közben mindig nyilvánvaló a
distancia író és „hőse" között.

még a huszadik századi magyar próza sok emlé-
kezetes anyaábrázolása mellett is összetéveszt-
hetetlenként marad meg bennünk. Nem azért
érdekes, mert „a nagy színész anyja", hanem
mert affektálásával és valódi kínlódásaival, esen-
dőségével és nyomasztó jelenlétével olyan ka-
rakterré válik, amellyel mindannyian találkozunk



életünkben, „ráismerünk" tehát, s ettől fogva
tökéletesen közömbös számunkra, ki a valósá-
gos modell, azt se bánnánk, ha a könyv írója
találta volna ki.

S ezzel az Egy csinos zseni szinte minden
motívumát illetően így vagyunk. 1954. május 13-
án nyilvánvalóan tartott ülést a Színházművészeti
Szövetség vezetősége, ahol Gábor Miklós-nak
minta testület tagjának „illett" hozzászólnia.
Ennyi a naplószerű konkrétum, amely a könyv
pompás írói telitalálatai egyikének kiindulópont-
jául szolgál. A kor jellegzetes szertartása, civil
színjátéka volt az ilyen típusú tanácskozás,
amely-nek még külön pikantériát kölcsönzött, ha
amúgy mesterségüknél fogva színházhoz kötődő
emberek egymás közt, a pártbeli és hivatalbeli
felsőbbség néhány kiküldöttjének szeme előtt a
civilt alakították. Mégis hiába tudjuk ezt, az
egészből igazán a légkör a fontos, a közeg,
amelyben mindez lezajlik. Gábor Miklós (az író)
azt a szituációt szemeli ki, amikor G. M. (a
színész, egye-lőre még a Nemzeti Színház
párttitkára, hosszabb ideje belső ellenzékben s
lélekben már átszerződésre készülve, amiről
viszont a jelenlévők még nem tudhatnak)
felszólal, és Gellért Endre arcát kezdi figyelni.
Gellért kiváló rendező, rang-ját illetően „fő-",
pillanatnyilag Major szövetségese a Nemzetin
belüli hatalmi huzakodásokban, tehát a számára
amúgy sem igazán rokonszenves Gábor Miklós
hallgatólagos ellenlábasa. Ami ebben a
helyzetben történik, önmagáért beszél, de nem
csak önmagáról szól. „Már csak neki magyarázol,
már csak őt akarod meggyőzni, már nem is
meggyőzni akarod, kedvében szeretnél járni,
milyen jó lenne, ha kibékülnétek, lépésről
lépésre közeledsz az ő álláspontjához, mármint
ahhoz, amelyről feltételezed, hogy az ő álláspont-
ja, már nem is a magadét, már az ő érveit han-
goztatod, mármint azokat, amelyekről feltétele-
zed, hogy az ő érvei, végül reménytelenül leállí-
tod a mondókádat, feladod, semmi értelme, ez a
mozdulatlan arc úgysem árul el semmit, idétle-
nül, hatástalanul befejezted. Es könnyen megle-
het, hogy ekkor váratlanul Gellért kér szót..."
Megszakítom az idézetet, mert fontos pillanatnál
értük tetten a szerzőt. Az a fordulat, hogy „és
könnyen meglehet", nem a naplóíró tollából ug-
rott elő, ez bizony az anyagát szuverénül kezelő
íróé, akit nem zavar, hogy éppen akkor, azon a
bizonyos tanácskozáson Gellért esetleg nem is
kért szót, magasabb rangú igazság az, hogy tö-
mérdek hasonló szituáció így zajlik le ez idő tájt, s
innét nézve pusztán tömörítés kérdése össze-
vonni, egy jelenetbe sűríteni azt, ami külön-külön
megtörténik. Mindez bizonyíték a naplószöveg
erős képlékenységére, amire később még
visszatérünk. S újból a jelenet: „...váratlanul Gel-
lért kér szót, és elmondja, most már ő, az érte-
kezlet résztvevőinek általános helyeslése közben
mindazt, amit te akartál elmondani, de amit el-

árultál, nem mertél kinyögni, éppen őmiatta,
mozdulatlan arcának egyetlen helyeslő
árnyalatára várva, hiába..."

A jelenet sokszorosan telített. Magában véve
is remeklés, ahogy a két hallhatóvá tett némaság
dialógusát megjeleníti, hiszen amit a főhős ép-
pen „hozzászól", tökéletesen mellékessé válik,
gondolatait ellenben - ez nyilvánvaló - Gellért
nagyon is hallja, és gesztusnélküliségével felel
rájuk. A feszültség első szinten ebből fakad, de
mert az epizód olvasója ugyanezt a történelmet
élte át, számára a leírt jelenet egy ponton túl
szimbolikussá is válik. Mintha az értelmiségről
és a hatalomról szólna, e kettő 1945 utáni viszo-
nyáról, e viszony egyes stációiról, menetirányá-
ról. Ha tetszik, adva volt itt egy életkorára nézve
nagyon fiatal, belső késztetése folytán „lojális"
értelmiség, amelynek eszményi baloldalisága az
antifasizmusra épült, a társadalmi igazságosság
meghirdetett (s akkor még meg nem csúfolt)
elveire. Ifjonti hév, romantikus vonzódás a tiszta
eszmékhez, naivitás és neofita túlbuzgóság
egyfelől - mindannak a nem tudása, ami még
ezután fog történni másfelől: a hazai értelmiség
és művésztársadalom jelentős, tehetséges része
várta epedve „beszéd közben". hogy a hatalom
arcán megjelenjenek a helyeslés árnyalatai. S
mert ezt nem érte el, anélkül hogy idejében tuda-
tára ébredt volna, kezdte immár azt mondani,
amit a hatalom érvelésének vélt, elbizonytala

nodva, elárulva saját mondókáját, s az oly na-
gyon áhított helyeslést még így sem érve el.
Amin Gábor Miklós azon az 1954-es tanácskozá-
son, saját felszólalása pár perce alatt keresztül-
ment, ahhoz hasonló procedúrán ment keresztül
az egész hazai művésztársadalom csaknem egy
évtized alatt. (Leszámítva persze az eleve ellen-
ségeseket, a cinikusokat, az eltökélt karrieristá-
kat.) Az értelmiségi bűntudat ébren tartása, a
kisebbrendűségi komplexus fenntartása tudatos
káderpolitika volt: aki elbizonytalanodott,
könnyebben lehetett „kézben tartani". Ennek a
taktikának volt része az is, ami a jelenet folytatá-
sában történik. Amikor Gellért áll fel, s mondja el
nagy tetszés közepette azt, amit Gábor nem mer,
nagyrészt őmiatta, az olyan precíz leképezése a
kor egyik etalonszerű fogásának, hogy társada-
lomtudományi elemzések végén se jöhetne ki
más eredmény. Vajon a Gábor és Gellért közt
lejátszódó epizód nem miniatűr mása-e annak a
 nyomtatásban történt közzététele révén bárki
számára hozzáférhető - jelenetnek, amikor Révai
József, a kultúrpolitika teljhatalmú ura, aki még
az „állami tématerv" vonakodva fogadását is
eretnekségként rótta fel 1951-ben az íróknak,
egy évvel később - mindenki megdöbbenésére
 maga kezd el mennydörögni a sematizmus
ellen? A kommunista nómenklatúra felsőbb
szintjein bevett módszer volt az alsóbbrangúak
számára tiltott szövegek és gesztusok váratlan,
extravagáns bevetése, ami által nemcsak paffá
lehetett tenni az adott közönséget, de a tilalom
megtartói egyúttal gyáváknak és nevetségesen

Gábor Miklós Sztálin szerepében



kisszerű alakoknak is tűntek fel, hiszen
olyasmitől tartózkodtak, amit, lám, mégiscsak ki
lehet mondani... Ez a fajta macska-egér játék a
struktúra minden szintjén bárkivel előfordul-
hatott. Kerülhetett például Gellért is ilyen helyzet-
be, mondjuk, a Népművelési Minisztérium hír-
hedt Dramaturgiai Tanácsának ülésén, a hatalmi
grádicsnak eggyel magasabb fokán, ahol talán ő
szerette volna felszólalás közben leolvasni Kende
Istvánnak, a Színházi Főosztály zord vezető-
jének arcáról a helyeslés valamiféle jelét, s ha
Kende szemüvegének hideg csillogása nem
enyhült, Gellért is hihette, hogy mást várnak tőle,
s mondani kezdte azt a mást... Még feljebb
Kendével is megeshetett, hogy Révai merev ar-
cától elbizonytalanodva nem a saját véleményét
fejtette ki, s járhatott így Révai Rákosival, Rákosi
pedig... A folytatást már csak a Kremlben lehet
elképzelni.

Gábor Miklós tehát gyakorlatilag mindent tud,
amit e kor szereplőiről egy író tudhat, apró jelek-
be sűríteni a lényeget, tetten érni a jellegzetes
szituációkat - vagyis nincs többé kibúvó a szá-
mára, miért hagyná meg önarkcépét félönarc-
képnek. Mert ez a könyv, az Egy csinos zseni,
bizony, csak a fele a történetnek. Elhiteti velünk,
hogy 1954 fordulópont volt - de nem mutatja

meg, mihez képest. Ha ezt a súlyos és felkavaró
mondatát olvasom: „Ellendrukker lettem a saját
színházamban", rögtön az is izgatni kezd, milyen
volt azaz időszak, amikor „drukker", sőt játékos
volt, s miképpen juthattak a dolgok idáig? Félre-
értés ne essék: szó éppenséggel esik erről a
múltról; ahányszor csak eszébe jut az 1954-ben
önmagát gyötrő főhősnek, hogy mivel kell szakí-
tania, olyan könyörtelenül minősíti éppen meg-
haladott énjét, hogy az olvasó már-már gyanút
fog: a szigornak ez a túlhabzása, noha ellenkező
előjelű, mintha még ugyanannak a neofita buz-
galomnak a megnyilvánulása lenne, amelyre a
megsemmisítő ítélet vonatkozik. Olvashatjuk,
hogy az az ifjú színész („egy csinos zseni") kar-
rierista volt, farizeus, a szerző az önostorozás
paroxizmusában párttitkári énje „egész aljassá-
gát" emlegeti, erkölcsi-politikai alapállása tehát
lefegyverzően nyílt és következetes - ez a fajta
deklaratív öninkvizíció mégis az írói feladat sajá-
tos megkerülésének tűnik.

Zavar, hogy Gábor Miklós nemcsak empátiát
nem tanúsít az iránt az ifjú ember iránt, aki akkor -
még harmincadik évén is innen - bedőlt a
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jelszavaknak, hagyta felhasználni magát, sőt naiv
hite átmenetileg szinte tökéletes hipokrízissé ala-
kulhatott, de igazából nem érdekli ez a „figura",
türelmetlenül félrehessenti, és minden figyelmét a
kiábrándulás, föleszmélés, elszakadás stációi-
nak szenteli. Holott már az a kevés is, ami
hősének motivációjából az Egy csinos zseni lap-
jaira beszivárgott, izgalmas és a maga rendhagyó
mivoltában is jellegzetes történetet ígér. Vajon
miféle utat jár be az a fiatal színész, aki „családja
ellenében lett kommunista", akit népi káderek
közelében - párttitkárként is - „úrifiú" mivolta
feszélyez, akiből egy polgári demokrácia körül-
ményei közt sztár lenne-lehetne, s önként vállalja a
mozgalom aktivistájának nem éppen testre szabott
szerepét? A szerző éppen csak azt tagadja meg
az olvasótól, hogy mindennapi cselekvései
közepette figyelhesse meg ezt a nem mindennapi
„figurát". Véleményét egykori önmagáról félre-
érthetetlenül demonstrálja Gábor Miklós, de nincs
türelme papírra vetni azokat a jeleneteket,
melyekben (akár a Gellérttel felszólalás közben
folytatott néma dialógusban) sűrítetten mutatko-
zik meg a kor némely jellegzetes konfliktusa.
Holott...

Holott még e mostani könyv elszórt utalásaiból,
itt-ott felködlő emlékeinek foszlányaiból is egy
egészen speciális pokol képe bontakozik ki,
melynek bugyrait Gábor megjárta, túlélte, a zsi-
gerekig ismeri, tehát elmondhatná. Ha elmonda-
ná, a legfontosabb és legizgalmasabb történetek
egyikét hagyná ránk arról az időről. Az önportré
most elkészült fele igazából nincs meg a másik
nélkül. Ha arról olvasunk, hogy miféle elementá-
ris élmény volt levetni a párttitkárság mezét -
tudni szeretnénk, mit jelentett viselni azt. Ha
jelenetek sorában látjuk, mennyire bizalmatlanul,
kétkedve fogadta „a szakma", hogy Gábor szakít
azzal, amit a Nemzetiben - színészként, ember-
ként, pártaktivistaként - képviselt, hiányoljuk a
hitelvesztés, a szakmától való eltávolodás pilla-
natainak megjelenítését. Pedig ez utóbbi doku-
mentumai legalább oly drámaiak, minta szívszo-
rító magányról tanúskodók. Ott van például an-
nak a beszédnek egy jellegzetes mondata, ame-
lyet a szerző 1954 márciusában a Színházművé-
szeti Szövetség aktiváján mondott, tehát alig pár
héttel az első naplóbejegyzés előtt. „Elmulasztot-
tuk a művészek meggyőzését..." - hangzik a
mondat első fele (a másodikra, teljesen sablonos
volta miatt, kár is figyelmet pazarolni), ennek
nyelvtani megformálásából viszont valóságos
szakadék tátong: vannak egyfelől az „elmulasz-
tottuk" ige többes száma alá tartozó, mások
meggyőzésére felkent funkcionáriusok, az appa-
rátus, és vannak-velük szemben, tőlük nyelvileg
is elkülönítve - „a művészek", akik közé Gábor
Miklósnak, a színésznek sorolnia kellene magát a
dolgok természetes rendje szerint. Ha ő mégis a
másik „mit", az apparátusét választja, akkor



maga húzza meg a határvonalat maga és a szín-
házi szakma között. S mert a mondat rutinszerű
automatizmusból született, éppen ezáltal jelzi,
hogy milyen gyötrelmes és hosszadalmas küsz-
ködéssel járhatott a szakítás a párttitkári szerep-
pel. Egyúttal azt is szemléltethetné ez az 1954.
márciusi szónoklat (amennyiben a félönarckép
másik felének jeleneteként olvasnánk), hogy mi-
ért volt olyan nehéz tudomásul vétetnie szakítá-
sát pár hónappal később, a demonstratív lemon-
dás és színházcsere után is. „Mi, az egy éve még
sematikusan párthű komcsik..." - olvassuk az
Egy csinos zseni egyik odavetett, de súlyos
mondatát, s megint arra gondolunk: ennek a
bizonyos évnek a megmutatása több és mélyebb
jelentést adna annak is, ami már benne van az
elkészült félportréban.

S írom mindezt korántsem azzal a sanda szán-
dékkal, hogy keveselljem a konfessziót, vagy
indirekt módon próbáljam kisebb értékűnek fel-
tüntetni az Egy csinos zsenit. Megrendítő erővel
mutatja meg ez a könyv azt a szívszorító ma-
gányt, amelyet a kettészakadt szakma senki-
földjére csöppent Gábor Miklós él át 1954-ben.
Mivel nem karrierista, hanem jóhiszemű balek
volt, politikai illúzióinak elvesztése fájdalmas fo-
lyamat a számára, emberileg is mélyen érinti;
becsapottsága, kijátszottsága nem csap át ellen-
séges indulatba. Tudja, mit gondol róla a szakma
nemis csekély hányada, s hiába tudja azt is, hogy
mindebből mi és miért, mennyire és hogyan igaz,
az időt nem rövidítheti le, és magyarázkodni sem
állhat oda. „Miután elhagytuk egymást, a Párt
meg én, minden szerepem élethalálkérdés volt a
számomra, nem volt más érvem önmagam mel-
lett, csak amit a színpadon csinálok..." Addig
azonban, amíg csinálhatja, még hosszú időnek
kell eltelnie, s egyelőre nincs más, mint a gyöt-
relmes küszködés utolsó Nemzeti Színház-beli
szerepével, a Jagóval, és a gonosz megjegyzé-
sek, tüntető elhúzódások, politikai acsarkodások
elviselése. Hiába tudja, hogy már nem tartozik a
régi klikkhez, a kollégák egy része még úgy ke-
zeli, minta rendszer egyik „udvari színészét", aki
cikkeket ír, nyilatkozatokat tesz, felszólal és meg-
nyit, hivatalos megmozdulásokon a jelenlétével
demonstrál. S ennek a kiközösítésnek van egy
nem politikai oldala is: mint „intellektuális" (ez
színésznyelven okoskodót jelent) művészt, aki
tanulmányokat ír, és állítólag Sztanyiszlavszkijt is
érti, gyanakodva nézik. Bonyolítja a helyzetet,
hogy nem átallotta magát ezt a jelenséget is
megírni egy tanulmányában, még „vonalas" kor-
szakában: „Néha egészen szégyenletes komédi-
ákat kellett már lejátszanom, hogy egyes kollé-
gák elnézzék nekem, ha beszélgetés közben ko-
molyabb kérdéseket is felvetettem, ha szerepem-
mel foglalkoztam vagy, isten ments!, olvastam
valamit. Nevetgélnem, tréfálkoznom kellett, hogy
ne tartsanak strébernek" - írta Eszmeiség és

cselekvés címmel 1952 októberében, s hiába volt
a lényegben igaza, éppen azzal igazolta, sőt fo-
kozta az idegenkedést, hogy a cinkosság
vállalása helyett mintegy „kiadta a szakmát". Itt
is az előtörténetbe nyúlnak át az Egy csinos
zseniben oly érzékletesen ábrázolt jelenetek
szálai, mint ahogy a könyvben többször
emlegetett, valami-kori ős-méla Jaques-alakítás
(ez a Gábor pályáján rendszeresen visszatérő
szerep) is fölöttébb izgalmas epizódot sejtet:
mintha egy ifjan elkapott, folytatható, de éppen
a párttitkári mivolt miatt megtagadott színészi
stílus és jelenlét emléke volna, jelezve azt is,
hogy mi mindenről való lemondással járt a
felvállalt politikai szerep. Persze ez a történet is
csak feldereng az Egy csinos zseni lapjai mögül,
s a maga izgalmas teljessé-gében csak az
önportré másik feléből ismerhetnénk meg.

Tehetség egyfelől, politikai szerepvállalás
másfelől - az önmagára mért ítélet is, az utókor
tájékozatlansága is túl egysíkúnak mutatja a kettő
közti viszonyt. Hajlamosak vagyunk megfeled-
kezni arról, hogy Gábor mára párttitkári szerepre
is azért látszott alkalmasnak a hatalom szem-
pontjából, mert nemcsak a tehetsége volt már a
negyvenes évek második felében is elvitathatat-
lan, a neve széles körben ismert s az exteriőrje
vonzó, hanem rendelkezett még egy tulajdon-
sággal, amely akkor előnyére, később inkább
hátrányára vált: a baloldaliság szemlátomást

Ungváry László mint Hamlet Tőkés Annával
(Gertrud) és Juhász Józseffel (Claudius)

megfelelt a mentalitásának, múltja mindezt sza-
vatolta, hihető volt tehát, hogy amit mond, abban
hisz is. Sikeres, csinos, tehetséges és ifjú szí-
nészből még a Nemzetiben is nagy volta válasz-
ték - mégis csak ő lehetett az, aki önnön mi-
nőségével egy ideig garantálhatta az általa (is)
képviselt politika minőségét. Ez a körülmény
szokott elmaszatolódni például akkor is, amikor
szemére vetik (emlékszem a nyolcvanas évek
végé-nek egyik nyilvánosan készült interjújára,
ahol a kérdező amolyan számonkérőszéki
biztosként faggatta erről) Sztálin-alakítását a
Feledhetetlen 1919 című párbeszédes
kanavászban. Ez persze megint az Egy csinos
zseni eddig még megíratlan előtörténetéhez
tartozik, de nélküle jószerivel ért-hetetlen a
megírt félportré számos utalása. Gábor Miklós
szakmailag jól csinálta meg „a figurát", teljes
illúziót keltett, s az, hogy nézőnek, színésznek s
egyáltalán, a társadalom tetemes részének 1952
telén miért voltak s miféle illúziói, egy másik
eszmefuttatás tárgya lehetne. Ezúttal a színészi
kvalitásnak egy extrém példájaként említem azt
az alakítást, Gábor maszkja még csak igazán
„élethű" sem volt, a Sztálint második sze-
reposztásban alakító Rajczy Lajosé - már csak



Major Tamás Hamletje Keres Emillel (Horatio)
(MTI-fotók)

arcberendezésének hasonlósága folytán is -
sokkal meggyőzőbbnek látszott. Rajczy aligha
leleplező szándékkal zengette a hangját hamisan,
vontatottan, hogy sorra leültek az epizódok, me-
lyekben benne volt. Ennyire futotta. Gábor egyé-
nisége úgy sugárzott át a szerepen, hogy felajzó
hatással volt a közönségre - Rajczy ezzel szem-
ben a dramaturgiai silányságot tette világossá: „a
nagy vezér" szerepeltetése még ebben a dia-
logizált brosúrában is csak fárasztó tehertétel. S
közben a szöveg mondatról mondatra azonos.

Szakmaiság és közéleti funkció összefüggései
azonban ennél is sokkal szövevényesebbek. Révai
József 1951. október 15-én a Színházművészeti
Szövetség közgyűlésén ezt találta mondani: „...a
pozitív hős a Hamletban az, aki Claudius és Hamlet
ellentéte fölé emelkedik, egy mellékfigura, aki a
végszóra jön be, Fortinbras, de ezt csak úgy mel-
lesleg, rendezői utasításként mondom..." (Mintha a
kultúrpolitika legfőbb irányítója mondhatna bármit
is „csak úgy mellesleg".) Ezzel pedig már akkor, ott
helyben lényegében az is eldőlt, hogy az 1951-52-
es évadban a Nemzetiben játszhatja Hamletet a
korpulenciájánál, életkoránál, belső ritmusánál
fogva erre alkalmatlan Ungváry László, játszhat-
ja az intrikusi imázsa, exteriőrje, túlkorossága
miatt anti-Hamlet Major Tamás, játszhatja az önnön
férfiszépségébe, gyönyörű hangja tág regisztereibe
belepistult Básti Lajos (el is játszotta mind a bá-

rom), de Gábor Miklósra az ideológiai szempont-
ból legfontosabbá előlépett mellékalak, a hatórás
előadáson két villanás erejéig felbukkanó Fortin-
bras vár. Nem is kétséges: koncepció volt abban,
hogy a színház párttitkára alakítsa a „Claudius és
Hamlet ellentéte fölé emelkedő" figurát, ne-
vezetesen az a Gábor Miklós - ezt Révai aligha
felejtette ki a számításból -, akinek alakjára For-
tinbrasként is (de három hónappal később Sztálin-
ként is) rákopírozódik a nézők tudatában az
Ármány és szerelem romantikus Ferdinándja, a
Szelistyei asszonyok vonzó és fenséges Mátyás
királya, A revizorimád ni való, vagány Hlesztakovja,
a Valahol Európában együttérzést kiváltó, komoly,
szomorú fiatalembere.

Amikor az Egy csinos zseniben a párttitkárságtól
való megszabadulásról mint sorsdöntő fordulatról
olvasok, ilyen és hasonló előzményekre kellene
gondolnom, ha nem hiányozna itt is, másutt is az
önportré megíratlan első fele. „A Párt ürügyet adott
nekem az álszentségre" - olvasom a könyv más
helyén, s ezt élményszerűen nem élhetem át a
szerző jóvoltából, legfeljebb becsületszóra elhi-
szem neki. Magam például, egyéb fogódzó híján,
fel tudom idézni - mint a farizeusság lehetséges
bizonyítékát -1953 januárjából az Ukrajna sztyep-
péin című vígjátékot, melyben Gábor darabbéli sze-
repe is párttitkár volt - aligha utasíthatta vissza
éppen ő -, de abban már volt némi túlzás, hogy
hímzett népviseletbe bújtatva énekelnie, sőt kirúgós
gopakot járnia is kellett, ami látványosan rosszul állt
neki, ám mindvégig az arcára fagyott a túláradóan
boldog, művi mosoly, amelyet egyként diktálhatott

színészi önfegyelem és farizeus pártfegyelem.
Hogy valójában melyik (vagy egyik sem), leg-
feljebb az Egy csinos zseni előtörténetéből derül-
hetne ki...

Az efféle olvasói igénybejelentéssel a szerző
sejthetően azt szegezné eszembe, amit könyve
kétszáz-ötvenötödik oldalán olvashatunk, tudniillik
hogy „...hívő kommunistaként nem vezettem
naplót", vagyis az 1954. április 22-ét megelőző időt
illetően nincs mit elővenni, hiányoznak a
dokumentumok, s ez a hiány maga is - bár indirekt
módon - kordokumentum. Csakhogy a napló létező
részei is, mint erre már utaltunk, meglehetősen
képlékenyek, íróilag - szerencsére - meg- és
átformáltak. Szövegük nem sérthetetlen és
mozdíthatatlan, a szerző bővíti is, kurtítja is őket.
Bevallom, vettem a fáradságot, és elvégeztem
némi filológiai aprómunkát: egybevetettem a Jago-
fejezetet e rész 1963-as, Tollal-beli változatával.
Igy jöttem rá, hogy nemcsak a kezdőbetűk helyét
foglalták el a harminckét éve nyilván kiírhatatlan
teljes nevek, nemcsak annyi történt, hogy míg a
korábbi variáns a színház zárt világán nem terjedt
túl (elvégre amint a politikát érintette volna, úgyis
közbelép a cenzúra), de el is maradtak belőle
részek, amelyek egy más koncepcióban érdekesek
voltak, például a Kárpáti Aurél Jago-kritikája feletti
csalódás megörökítése és így tovább. Mindezt
kizárólag azért említem, mert további adalékok
arra, hogy a napló jelentős mérték-ben fiktív, sőt
olykor apokrif jellegű. Ebben is az mutatkozik meg,
hogy szuverén írói teljesítménnyel van dolgunk s
nem elővett, átrostált, itt-ott földúsított
színésznaplóval. Hadd legyek egészen nyers:
engem mint olvasót csöppet sem érdekel, hogy
naplóformában írott regényt olvasok-e vagy
valóságos naplót. A mű kordokumentum-értéke
úgysem ezen múlik. Magához a naplóformához
sem ragaszkodnék, hiszen igazából csakis az
érdekel - de az nagyon -, hogy a könyv hőse, a
Gábor Miklós nevű színész honnan hová jutott, mit
élt át, mit gondolt, mi-féle gyötrelmes vagy
boldogító emberi relációkba keveredett, mely
időben miként látja más időbeli önmagát. Az út
izgat, mert az egyúttal közelmúltunk történelme is,
ráadásul egy feltáratlan aspektusból. Tudom,
minderre Benjámin László egykori versének soraival
is lehet felelni: „Minden dolgainknak/ Értelme az
lészen ott/ Hogy már nem értik őket", de hát ezt az
emberileg emelkedett, költőileg klasszikusan
maradandó gesztust, úgy tűnik, ideje mégiscsak
meghaladnunk. Abból tudniillik, hogy egymás nyo-
mába lépő nemzedékek sorra-rendre „nem értik", de
nem is ismerik elődeik dolgait, sajnálatos módon
nem értelmes feledés születik, hanem ásatag tév-
eszmék és gyűlöletes tévgyakorlatok kínos redi-
vivusa. Aki tehát megjárta és túlélte a maga poklát,
nem hallgathat róla. S ha esetleg nem értik? A fene
egye meg, az a dolguk, hogy értsék!

Magvető, 1995


