
XXXII. évfolyam 7 . szám • 19 99 . július

N E K R O L Ó G

LEVÉL A
FEKETE EMBERRŐL

1998. április 8-án egy kocsmában azt
kérdezik, hallottuk-e, hogy meghalt Dan
Micu, már tavaly novemberben?!
Döbbent csend.
Meghalt...
Ez a zseni!
Akit nem, vagy alig ismertünk meg!
Akiről meg sem emlékeztek, nem is írtak az
újságok!
Akiről pedig tudni, írni kell, mert az
lehetetlen, hogy így múljon el az életünk!

Írni kell Róla!
Arról, hogy Ács Jani mennyire féltékeny
volt a tehetségére és a szabadságára, és
közben mennyire boldog volt Ács, hogy
féltékeny lehetett...
Arról, hogy az Ács azt mondta: az ilyen
típusú emberek tudnák kibillenteni a mai
magyar színházat a tespedésből, mert Dan
öntörvényű zseni, akihez igazodni kell, mert
ez az ember nemcsak rendező, hanem alanyi
költő is, úgy éli meg a világot, és úgy tudja

megálmodni a színpadra, hogy annak min-
den pillanata izgalmas, rólunk szól, és
értünk hadakozik, egyszóval: mai, korszerű
és igaz!
Arról, Dali, hogy nem engedtél minket
felállni az asztaltól, csak a hangunkat akar-
tad hallani, hogyan mondjuk, beszéljük,
intonáljuk, moduláljuk Moliére Scapin

furfangjai szövegét. Közben pedig arra
voltál kíváncsi, ki fog a leghamarabb felpat-
tanni az asztal mellől, mert már játszani,

Dan Micu rendez (Koncz Zsuzsa felvétele)



XXXII. évfolyam 7 . szám • 19 99 . július

N E K R O L Ó G

mutatni akarja a szerepét...
Szelíden - illetve fenéket szelíden -, alatto-
mos módon arra kényszerítettél minket,
hogy minél hamarabb vegyük el tőled a
szerepeket, sajátítsuk ki, legyünk önzőek,
vegyük és vigyük...
Aztán arról kellene még írni, hogy mennyire
nem engedted ki a kezedből azokat a
szerepeket...
Mert mindegyik Te voltál, és annyira
szeretted őket, mint a gyerek, aki a

„Sigur că, da."
Volt egy szép történeted, arról beszéltél,
hogy a keleti - talán kínai? - kultúrában
létezik egy hagyomány, miszerint az apának
legalább egyszer el kell vinnie a fiát szín-
házba.
S mikor ez megtörténik, mennek haza, s az
apa és a fiú beszélgetnek.
Apa, ki volt az aranyruhás férfi az előadás-
ban? - kérdezi a gyermek.
Ő a legfontosabb az életünkben, mert ő volt

Meg hogy egyre szürkébb a paletta...
És ma már a mondatok sem azonosak
önmagukkal, hiszen hiába van először a
mondat, utána következik a mondat értel-
mezése, aztán az értelmezés értelmezése,
majd az értelmezés értelmezésének értel-
mezése s végül eltűnik a mondat...
Erre persze megint felhúznád a vállad, és azt
mondanád: „Sigur că, da."
Aztán 1998. szeptember 8-án szerencsétlen
és ostoba módon a már elhunyt Dan Micuról

Bor Zoltán és Sztarenki Pál a Scapinben (Keleti Éva felvétele)

végletekig ki akarja játszani, használni a
megkapott ajándékot, akár azon az áron is,
hogy tönkreteszi. Hiszen a legteljesebb
birtoklás mégiscsak az, ha a magam művét
szét is rombolhatom, ha addig babrálok vele,
míg tökéletessé és egyszersmind
használhatatlanná is válik...
Pygmalionként ott állsz a veszprémi színház
portájánál, nem akarod átlépni a vonalat, a
küszöböt, magadhoz rendelsz néhány uniku-
mot és színész barátot, és csak velük vagy
hajlandó beszélgetni felszínes dolgokról.
Így hozod őket termékeny alkotóhelyzetbe.
Mert üzenethordozók és képviselők lesznek.
Te pedig felhúzod a vállad, és azt mondod:
„Sigur că, da."
Összecsapunk a Scapin főpróbája előtt, és
senki sem érti, miről is van szó, csak Te meg
én és talán az Ács, aki érzékenyen meg-
próbálja - nem is elsimítani, elsimogatni -
elbohóckodni a helyzetet, hiszen pontosan
ismeri Pygmaliont és az általa létrehozott
kreációt is, akit életre akarsz kelteni.
És azt mondjuk egymásnak románul-magya-
rul: te egy ökör vagy, én pedig egy marha
vagyok, és dolgozunk tovább.

De azért felhúzod a vállad, és azt mondod,

a császár figurája - mondja az apa.
Mennek tovább, a gyermek megint kérdez. Apa,
ki volt a sárga ruhát viselő férfi?
A második legfontosabb ember az életünk-
ben, mert ő a császár végrehajtója - szólt a
válasz. Mennek tovább, a gyermek megint
kérdez.
Apa, és ki volt a fekete ruhás ember?
Az apa hosszasan hallgat, végül megszólal.
Ő az, akin végrehajtják a parancsokat, és aki
megszenvedi a sárga és arany szín minden
árnyalatát.
A gyermek nem érti.
Ő az, aki nélkül nem létezne a másik két szín.
Ő a felesleges ember.
Róla szólt az előadás.
Aha, mondja a gyermek.
Mennek tovább, a gyermek megint kérdez-
ne, de az apa megelőzi.
Igen, ezek vagyunk mi.
A kisfiú nem kérdezett már többet, míg
mentek hazafelé.
Csak erősen megfogta az apja kezét.
A felesleges emberét.
Hát ilyenekről kellene beszélni, meg írni,
gondoltam én dühösen és szomorúan. Hogy
arany, sárga meg fekete.

nyilatkoztam egy újságban, hogy menynyire
szerettem vele dolgozni, milyen fontos és jó
előadás volt a Scapin furfganjai, hogy a
Levéláriát azóta sem értik a végén; hogy
mennyire elhallgatták a sikerét és értékét egy
kultúrpolitikai ügy miatt, de ma már ez sem fon-
tos, egyedül a Fekete Ember a lényeges...
És égni kezdenek a telefonok a roman kö-
vetségen.
Felhívott Anna Scarlet, hogy igaz-e a hír, és
hogy honnan tudom, amiről nyilatkoztam,
hiszen Dan él!
Nyögve-nyelve magyarázkodtam, hogy én
mindenhol azt hallottam, úgy tudom...
Egyetlen vigaszom, hogy akinek halálhírét
költik, az hosszú életű lesz.
Még azt kérem Annától, ne tudja meg ezt a
buta pletykát Dan, hiszen a románok amúgy is
babonás emberek, isten őrizze az ilyen hírtől.
Most 1999. május 19-e van.
Sajnos, igaz a híradás.
Dan Micu meghalt.
Most már végérvényesen.
Fekete Ember!
Isten veled!

SZTARENKI PÁL (Scapin)


