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Ment kifelé Garas Dezsővel a Televízió
egyes stúdiójából A velencei kalmár május
tizenharmadikai Mélyvíz-adása után, frissen,
elegánsan, világos, könnyű öltönyben,
utánaszóltam: „Miklós, régen adtál anyagot a
lapnak, majd felhívlak!", hátrafordult nevetve,
ismerte nyaggatásaimat, „jó, majd keresek
valamit", aztán eltűntek ketten a fordulóban,
mint akik jól végezték dolgukat, két sziporkázó
színész-szeladon, két nevezetes Shylock,
dicsérni jöttek éji órán a szerep legújabb, fiatal
birtokosát.

Akkor láttam utoljára. Nem hívtam föl, nyá-
ron akartam volna, előttem volt két vidéki
fesztivál, mikor a második után hazajöttem,
hallottam róla a szörnyűségeket, az alattomos
biológiai folyamatok gonoszul összehangolt
rohamát, nem érdeklődtem utána akkor sem,
gyáva voltam, nem akartam másképp venni
tudomást róla, csak úgy, mint eddig, csak
olyannak elképzelni, amilyennek mindig láttam,
sármosnak, hetykének, soha nem öregedő
kölyöknek (valahogy úgy éreztem, nem venné
jó néven, a hiúságát sértené, ha bármi
ostobaság, mihaszna kór, fizikai romlás átala-
kítaná a róla kialakult örök képet), az ám,
csinos zseninek, aminek leírta magamagát,
önironikusan és kihívóan, hogy tessék, kezd-
jetek vele, amit akartok, találjátok ki, mennyire
gondoltam komolyan.

Nem tudok róla nekrológot írni. Az ember
nem ír nekrológot az ifjúságáról, az álmairól,
az ábrándjairól, mert akkor el kell fogadnia,
hogy mindezek nincsenek többé. Meghalt az
ifjúság, elmúltak az álmok, az ábrándok.

Meghalt Gábor Miklós.
Nekem ő volt a SZÍNÉSZ. Nem, ez így nem

pontos. Az volt, amit a színészről mindig gon-
doltam, már akkor, amikor még azt sem tud-
tam, mi a színészet: viselkedési minta, idol,
vágykép, lehetőségeim virtuális megsokszo-
rozódása a végtelenben. Tizenkét-tizenhárom
éves voltam, ő harmincas éveinek derekán járt.
Olyan akartam lenni, mint ő, ez a korkülönbség
ellenére sem tűnt lehetetlennek (az volt,
persze), mert belőle, a fiatal férfiból akkor is
(ahogy később is, mindig) kivigyorgott a srác, a
siheder, kiegészülve a férfiasság (azóta is)
irigyelt jegyeivel, a finoman metszett, intel-
lektuális vonásokkal, a könnyed, laza, elegáns
tartással, az okos, jóképű fiatalember eszmé-
nyi összbenyomásával.

Azt hiszem, ez a „figura", az értelmiségibe
oltott viveur volt az, ami kilátszott a szerepei
mögül, például Masham hadnagyából, nem

tudom, miért éppen őrá emlékszem hetedikes
kisgyerekként elsőnek és legélesebben, a buta
szépfiúra a Scribe-féle Egy pohár vízből (meg
Bozókyra, meg Lázár Máriára, a „madácho-
sokra", őket kivétel nélkül ismertem, vasárnap
délutánjaim rendszeres gyönyörűséggel a
„Nagy" és a „Kis" Madáchban teltek), amint
betoppan, bodros hajjal, bambán, értetlenül,
megéreztem, hogy ez a kecses és szellemes
színész fölényben van a szereppel szemben,
azonos vele, de különbözik tőle, játszik, önma-
gát mutogatja szemérmetlenül, saját énjét te-
szi közszemlére, miközben úgy csinál, mintha
mássá alakulna.

Évtizedekkel később fogtam föl, amikor
egyszer azt mondta, sohasem mehetek ki a
színpadról vesztesként. Shylockjáról mondta,
az összetört öreg zsidóról, aki távoztában
megroggyan, de elhárítja a feléje nyújtott
segítő kart.

A hatvanas években öt éven át rendszere-
sen alkalmam volt látni, tucatnál is többször,
néhány szerepében, legtöbbet a Tanner John-
ban, a Hamletban, a Libikókában és az Elve-
szett paradicsomban. Pergetem a belső filmet,
a magányos, enyhén nárcista fiatal hős
alakításait, megannyi megkomponált hang-
súly, mozdulat, látom, amint látja magát kí-
vülről, tudja magáról, „hogy fest", amikor
Hamlet kinyújtott karral, elképedten a mérge-
zett kardhegyet bámulja; Tanner, a kifogásta-
lan úriember és férjnek kiszemelt áldozat az
intellektuális bohóc kimeredt tekintetével kér-
dezi Vass Évától az összecsapódó függöny
előtt: „beszélhetek?!"; Sebők Zoltán fölhorkan
sötéten, sértetten, a sors igazságtalanságán
méltatlankodva, hogy ezért a lányért élni tu-
dott volna... Csupa vallomásos nyilatkozat,
csupa önmagáról véglegesített kép, amelyek
annak tudatában készülnek, hogy mások lát-
ják, tehát az adott pillanat optimális, legelő-
nyösebb változatát kell rögzíteniük.

Ha ez hiúság, akkor Gábor Miklós a leghi-
úbb színész volt, akit valaha ismertem.

Miután azonban az ő hiúsága sokkal mé-
lyebbnek, zsigeribb természetűnek bizonyult
annál, mint amit az eredendően exhibicionista
színészet kielégíthet, az önfeltárás, az önelem-
zés, a „ki vagyok én?' sokkal rejtélyesebb,
összetettebb, szemérmesebb módozata is kí-
sértette; vagyis a színészet csak az egyik esz-
közvolt a számára az önmagához vezető úton;
a másik az írás. Kezdettől fogva vezetett nap-
lója, az ezek revideálásából született könyvek
ugyanúgy a reflektált, kívülről látott és láttatott

ént helyezik a középpontba, mint a színpadi
szerepek. Es éppúgy stilisztikai remekek, a
világ befogadására és értelmezésére tett szen-
zuális kísérletek; amelyek Dudgeon Richárd-
jához, Lorenzacciójához, Kis Jánosához, Hen-
rikjéhez, Oidipuszához, James Tyrone-jához,
Fülöp királyához, Luciferjéhez, Lukács Györ-
gyéhez hasonlóan, a kor tulajdon alakját és
lenyomatát viselik. Az íróként is zseniális Gá-
bor sokkal mélyrehatóbban világítja át százada
és önmaga erényeit és vétkeit annál,
amennyire a párttitkárságának fölemlegetésé-
vel betelni képtelen törpe lelkek „leszámolni"
vélnek vele.

Élete alkonyán szükségszerűen vált egyre
magányosabbá, noha fiatalon is, „a népszerű
művészházaspár" rá eső fényében fürödve, a
vonalas diktatúrában (de nehéz ma leírni a
szót!) polgári mentalitást követve, komédiások
között félrevonultan könyvet olvasva is az volt.
Színészként értelmiségiéletet élt, és esküdött
a pojácálkodásra. Tekintélyes házi-könyvtárat
rendezett be, vagyont nem gyűjtött, kerti
úszómedencét nem épített, a reklámszínészet
fölvirágzása idején nevét áru-védjegynek
sohasem adta.

Színésznek is, írónak is garabonciás volt,
kibabrált a sorssal, nem lett belőle Nagy Öreg,
nyolcvanadik éve küszöbén is megmaradt Gá-
bor Mikinek.

Nem számíthattam magam a barátai közé,
bár húszévesen is egyenrangúnak kezelt, ami-
kor a Madáchba kerültem („öregem, itt fogsz
ragadni az egyetemről"), az utóbbi tíz évben
háromszor vagy négyszer ha járhattam nála,
kéziratot adott, vagy tévéforgatást készítettünk
elő, a látogatások hosszú beszélgetések-kel
végződtek a szakmáról. Akik látták egy
adásban, a magyar Hamletek körében, amint a
többiek lenyűgözve hallgatják showman-
professzori sziporkáit, tudhatják, mit vesztett a
színészoktatás azzal, hogy nem tanított a
főiskolán.

Tudta, milyen nagyra tartom, tudtam, hogy
tudja, erről összesen egy mondat esett közöt-
tünk.

Nem a színház és az irodalom, a világmin-
denség lett pótolhatatlanul kevesebb július
másodikán.


