
(Ez nem az az Athén)

A kultúrakorszakokról kultúrakorszakokra hagyományozódó s
közben az újabb korszakok felismeréseinek-igénybejelentéseinek
hatására formálódó alapmítoszoktól már jó ideje búcsúzkodik a
gondolkodástörténet is, a mûvészet is. De a búcsú visszavonhatat-
lansága XX. századi élmény. 

Hiába számolta fel a Sors a katarzis, az önszembenézésre való
képesség igényét, az erkölcs és a törvények ütközésének nyomán
feltáruló választási kényszert, az egyén és közösség összekapcsoló-
dásának fenségességét, mindezek olyannyira megingathatatlan
kapaszkodók voltak, oly mélyen ivódtak be a kulturális célképze-
tekbe, a mûvészi nézôpontokba-formákba, hogy habár jó ideje el-
enyésztek, ám a stabil alapok iránti vágyakozás a töredékeiket is
ôrizni kívánta. 

Ezt a dichotómiát adta tovább a XX. századi bölcselet, történet-
tudomány, mûvészet a XXI. századnak: kezdjen a megváltozott
univerzalitással, amit tud, ám mindenekelôtt ismerje fel saját hely-
zetét, amiként minden nagy kultúra-korszakváltás is mindig ezzel
nézett szembe. 

És valóban: erre törekszik a mûvészet, amikor ezredfordulón-
kon az átláthatatlan história árnyékában tébláboló ember történe-
teit, sorsa kelepcéit, élete fogságát mutatja be, amikor szenve-
délyesen nyomozza a minden mozzanatában szimulált létvilág
mögötteseit. 

Miközben még mindig nosztalgiával pillant vissza az önmaga
„új helyzetét” keresô emlékezet az egykori gyönyörûséges míto-
szokra, ritkán jut eszébe, hogy a mítoszt a görögök is „csinálták”.
Pontosabban: folyamatosan aktualizáltak, azt csináltak a maguk
alkotta értékvilágból, amit akartak. 

A nagy tragikus triász is. 
„Aiszkhülosz az erkölcsi világrendet igazolja az istenekkel

szemben. Szophoklész az isteneket igazolja az erkölcsi világrend-
del szemben. Euripidész elítéli az isteneket az erkölcsi világrend
nevében.” (Szerb Antal) 

A (késôbbi) kétezer éves fogalomhasználat szerint a görögség
(több)istenhit-világának helyébe akár a történelem, akár a Sors
fogalmát helyezzük, nem térhetünk ki mai ezredfordulónk felis-

merése elôl, miszerint az erkölcsi világrend igazolhatósága (a Tör-
ténelemmel, a Sorssal szemben), továbbá az erkölcsi világrenddel
szemben való bármiféle igazolhatóság, illetôleg a nevében való íté-
letmondás lehetôségét kiiktatja magának az erkölcsi világrend fo-
galmának (mert létének) a fölszámolódása. Ez tûzi napirendre a
görög tragédiák értelmezésének-játszásának nézôpontváltozásait is. 

Gyors példa. Nyolc éve írtam arról, hogy gondolkodástörténe-
tünk egyik legszebb fejezete Hamvas Béla Kolónosz-esszéje. Az ô
Kolónosza a megismerés páratlan helye, ahol a vak Oidipusz: lát.
A máig érvényesülô felfogás szerint Kolónosz a lét megvilágosodá-
sának ligete. Azonban Szophoklész szövegében erre sehol sem ta-
lálunk utalást. Valójában úgy aktualizálta az ôsmítoszt kora
Athénjára, hogy nem a végsô felismerés, hanem a végsô illúzió hely-
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-ben, Gábor Miklós halálának elsô évfordulóján beszélgettünk róla a Rádióban Zoltán Gábor író-rendezôvel. Azóta hét esz-
tendô telt el, úgy gondoltuk, hogy Gábor Miklós mûvének ébren tartása és a tradícióba való „beemelése” érdekében felajánljuk

a beszélgetést a SZÍNHÁZ-nak. 
Miután elolvastam a szöveget, az azóta eltelt idô tapasztalatai alapján – valamint annak okán, hogy a regény, amelyen néhány hónapja

dolgozom, s amely az antik elôtti antik világába vezetve az emberiség kultúrájához, létmódjához irányelveket adó két és fél ezer éves mítoszok
mai mûködésképtelenségével foglalkozik – úgy gondoltam, hogy a hét év elôtti Kommentár címû beszélgetésünk közreadása újabb kom-
mentárt kíván. 

Gábor Miklós mint Oidipusz a Madách Színházban (1970)

1999



színét jelölte meg. Ritoók Zsigmond értelmezését hívtam segítsé-
gül: „...mintha Szophoklész el akarná határolni a maga eszményi
Athénját saját kora szomorú valóságától. Ez nem az az Athén, ahol
köpönyegforgatók, kétszínûek, a hatalom, a saját hatalmuk meg-
szállottai uralkodnak, hanem az, ahol Thészeusz az úr, akinek a
szava biztos ígéret... Szophoklész eszményesítette Athént, amikor
búcsúzva az élettôl még egyszer felmagasztalta.” De azért Hamvas
is megérezte ezt, mert az éteri, az illúzióvilágot bemutató tájképe
felfestése közben írását, szemben állva önmaga korábbi elemzésé-
vel, így zárta: „Már tudja. Tudja, hogy ez az élet itt, így sötét és vé-
res gyalázatos.” 

(Az elsô rákérdezés ereje)

Több évtizedes szünet (azért megjelent közben néhány görög
tragédia a színpadon, ám anélkül, hogy jelentôsebb emlékeket ha-
gyott volna) választotta el az elmúlt század közepének retorikus-
deklamáló színreviteleit a közelmúltban megszaporodó újabb tra-
gédia-elôadásoktól. Ezek felfogásban, nézôpontokban, szceníro-
zásban (összességükben stílusban) rendkívül különbözôek. De:
próbálnak újabb, hitelesebb szellemi-mûvészi centrumokat talál-
ni. Miközben a korszakot új módon közelítik meg, arra töreked-
nek, hogy változott formákkal tegyék értelmezhetôvé a tragédiák-
ban megjelenô életvilágot is. 

Azonban az évezredes entitások mai mûködésképtelenségének
élménye inkább csak érzékelhetô ezekben az elôadásokban, sem-
mint szubverzíven rávilágító. Az újabb igény mindenekelôtt a tra-
gédiák központi alakjának és a közösségnek a kapcsolatában, a
„városért” érzett együttes felelôsségtudat, az „önszemlélet nyilvá-
nos ténykedésének” (Spengler) elenyészésében, az etikaközpontú
magatartások felszívódásában mutatkozik meg. Olyan másféle
színpad létében, amelyrôl Gábor Miklós már harminc év elôtti
Oidipusz-naplójában (1976) azt írta: „Semmiféle egyéni pszicholó-
gia sem magyarázhatja meg, hogy Oidipus bûne össze van kötve a
város sorsával... Ez az a pont, ahol a dráma nekünk legidegenebb,
tehát ez az a pont, amelyet semmiképpen se szabad megkerülnöm.
Itt van a dráma »titka«... képtelen vagyok ma létrehozni egyén és
»kedves népe« azonosságát...” 

Az újabb kortapasztalatok alapján még nyomasztóbban érzékel-
hetô, hogy „valami” körülöttünk, bennünk (bevallottan vagy nem)
gyökeresen más, és a színház sem tehet úgy, mintha még „mû-
ködne” a katarzis, a közösség iránti felelôsség, az erkölcsi szem-
benállás a használhatatlan törvényekkel, vagyis hogy a színpadon
létrehozható ama igaz helyzet a mindezekkel való szembenézés
nélkül. 

Amiként a mûvészet legkülönbözôbb korszakaiban mindig, a
színházmûvészetben is az elsô rákérdezés a korszaknyitó, még ha
az ilyen szubverzivitás nem kap is figyelmet a szokásos zsivajban. 

1994-ben rendeztük meg barátaimmal az elsô A századvég szel-
lemi körképe programot. (A másodikat külföldi résztvevôkkel 1998-
ban.) Az elkészült tanulmányokat vaskos kötetben jelentette meg
1995-ben a Jelenkor Kiadó. Amikor Gábor Miklóstól is írást kér-
tem, elzárkózott. A következô hetekben mégis meghozta a posta
az Isten veled, Oidipusz elsô változatát. Gyors egymásutánban még
két változat érkezett, bájos kísérôlevelekkel („dobd a papírkosárba
az elôzôt” stb.). Az esszét jelentôségéhez mérten a kötetnek abban
a fejezetében helyeztem el, amelyben Balassa Péter és Földényi F.
László esszéje is megjelent. 

Gábor írásának színház- és (ezen túl) kortörténeti jelentôsége
szakmai körökben sem ismert. Ezért összefoglalom gondolatme-
netét. 

Az 1992-ben a Független Színpadon bemutatott Oidipusz-ren-
dezésének a küzdelmeit írja le, visszautalva korábbi töprengéseire
is: „...a hagyományos, »klasszikus« stílus ártalmatlan és értelmet-
len megoldásait nemcsak idegennek, de tûrhetetlennek is érzem.”
Azt keresi, hogy mi a köze a rendezônek-színésznek a darabhoz
ma, amikor a mai város, a mai közösség nem közösség. Amikor az
önszembenézés katartikus gesztusa nemcsak nincs, de fogalmilag
sem tud kapcsolatot találni a közösség sorsával; nincs sem katar-
zis, sem közösség. „Nem tehetünk úgy, mintha bennünk élne,
mert nem él.” 

Messzire jut, odáig, ahová a mai színpadra állítóknak is el
kell(ene) jutniuk: Oidipusz megoldja a talányt, „így lett bölccsé.
Egyúttal a világ legbalgább királyává is lett, de ebbôl semmit se sej-
tett. A különös lényben, amit a Szfinx a találós kérdésben feladott,
saját magára ismert, de azt nem ismerte fel, hogy mi az ember, az
emberi sors cseleit, melyeknek ki van szolgáltatva a halandó, nem
úgy, mint a sorstalan istenek!” 

Arról beszél, hogy ha úgy teszünk, mintha volnának még az eu-
rópai kultúra forrásainak „mûködôképes” üzenetei, akkor hamis a
szavunk: „Helyre kell tenni magunkat és Thébát... nincs piactér,
ahol összejöhetnénk. Minden képernyô egy bunker is, ha a bom-
bától nem is, a felelôsségtôl ment. Mindez megakadályozza, hogy
felelôsek legyünk. Ez nem Théba közössége! Nem szabad csal-
nunk. »Théba« ebben a drámában valódi közösség. Valami tehát,
amit mi nem ismerünk. Ha van közünk ehhez a darabhoz, hát ép-
pen ez.” 

A végsô summa: „Amit tudok: igaz a helyzet, amelybôl Szo-
phoklészt megközelítettük... Valaminek a közelében jártunk, ami,
attól félek, azóta a hétköznapokban már elveszett.” 
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Kaszás Géza a Független Színpad Gábor Miklós rendezte
Oidipusz-elôadásában (1992)
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(...a jól ismert fiús méltóság...)

1997-ben a Füst Milán-díj prózai kuratóriuma egyhangúlag
megszavazta a díjat Gábor Miklósnak írásaiért, könyveiért. Ami-
ként mióta 1993-ban a kuratórium elnöke lettem, a díjazottakat a
„hivatalos” tájékoztatás elôtt mindig tollal írt levélben értesítet-
tem, neki is írtam. Néhány nappal késôbb Vass Éva telefonált.
Megkért, hogy látogassam meg Miklóst a kórházban. Miért, mi
történt? Az történt, mondta Vass Éva, hogy amikor elolvasta a le-
velét, csak inteni tudott, mutatta a levelet, néhány percig nem tu-
dott beszélni, kisebb agyérgörcs, mondta az orvos, mindenesetre
bevitték a kórházba, de már jól van, szeretne magával beszélgetni,
nagyon boldog, hogy íróként is elismerték, és éppen a Füst Milán-
díjjal, tudja, a Negyedik Henrik király... 

A feleségem vitt ki kocsival a Lipótmezônek nevezett ideggyó-
gyászatra, be lehetett hajtani a nagy parkba, mondtam, nem tu-
dom, milyen állapotban találom, lehet, hogy néhány perc múlva
már jövök is, ha az orvosok nem engednek be hozzá. 

Kényszerültem már látogatásra arrafelé a zárt osztályokon is,
próbáltam elnyomni az aggodalmamat: mi fogad? 

Balra nyílnak azok a rémes kórtermek, s már az is jó jel volt,
hogy a jobb oldali folyosón kellett elindulni. 

Mintha egy szállodahallba érkeztem volna. Kisasztalok, karos-
székek. 

Az egyik sarokban ült, frissen borotválva, mosolyogva, encián-
kék, bolyhos köntösben. Háromnegyed órát beszélgettünk. Köz-
ben csengett a mobiltelefonja. Mondta Vass Évának, hogy har-
madnap hazaengedik, igen, Iván éppen itt van, beszélgetünk. 

A díjkiosztás a Petôfi Irodalmi Múzeumban volt. Az utolsó
utáni percben érkezett. Gábor Juli már ott volt, tôle kérdeztem,
nem történt-e megint valami baj, azt mondta, nem tud róla, dél-
elôtt még beszéltek telefonon. 

Magas, bokáig érô szövetpapucsban jött, Vass Évába karolva.
Persze, az erek, a lábai... Nem bírják a cipôt? Különben elegáns
volt, de nem a díjazottak közé ült az elsô sorba, hanem a máso-
dikba, talán a papucs miatt, gondoltam. 

Elmondtam a laudációt. Kijött. Sápadt volt. A tekintetében a jól
ismert fiús méltóság. Megöleltük egymást. Akkor láttam utoljára.
A hangját még egyszer... A temetésén Ruszt József volt a búcsúztató-
ja. Ô a ravatalon, a hangszóróban Babits Esti kérdése, az ô hangján.

(A rádiós kommentár)

Zoltán Gáborral megbeszéltük, hogy szabad kommentárokat
mondunk a rádiós beszélgetésben. Megpróbáljuk a formátumát
felidézni. Azokat a teljesítményeit és felismeréseit, amelyek ama
korszakos elsô rákérdezést jelentették a magyar színmûvészetben.
Hét esztendô után csekély szerkesztéssel adjuk közre a dialógust. 

ZOLTÁN GÁBOR: Ennek a darabnak nincs megoldása – írta Gábor
Miklós egy tanulmányában. A darab, amelynek megrendezésérôl ír,
Szophoklész Oidipusza. Nincs megoldása, írja, a többi póz és hazug-
ság. A rendezô kénytelen kommentárokkal színre vinni a mítoszt,
mondja Gábor Miklós, és egy kettôs idézettel folytatja. Hamvas Béla
egyik könyvében bukkant rá Guénon szavaira: nemsokára amit a mo-
dern festészetrôl írnak, érdekesebb lesz, mint maga a festészet. Guénon
korunkat a kommentár korának nevezi, olyan értelemben, hogy hite-
les szövegek alkotására nem vagyunk képesek, erônk az értelmezésben
van. Az a ritka helyzet támadt, hogy az elsôdleges ihlet a felfogásban
van. A mû mellékes is lehet, csupán azért készítették, hogy legyen mi-
bôl kiindulni. A magatartás nem jelenti a mû iránt tanúsított alázat
hiányát, inkább a mû által elmulasztottak iránt tanúsított feltétlen
alázat komolyságát. A hitelesség kérdését szigorúbban vesszük. Nem
elég jó mûveket készíteni, többre van szükségünk: hiteles életet kell élni.
A mû, bármily tökéletes legyen, autentikus egzisztencia nélkül svindli.
Ez a modern mûvészet egyetlen kérdése. 

Eddig tehát a Hamvas Béla- és Guénon-idézet Gábor Miklós Isten
veled, Oidipusz címû esszéjébôl. Sándor Iván felkérésére írta, és most
arra teszünk kísérletet, hogy megközelítsük ennek a kivételes mûvész-
nek a gondolkodásmódját. Nem ismerek más színészt, aki ennyire
mélyen, igényesen gondolkodott volna mesterségérôl, általában a mû-
vészetrôl, az emberrôl. Kommentárokkal kísérjük tehát Gábor Miklós
néhány írásának részletét. 

SÁNDOR IVÁN: Egyedi, de mindenképpen szokatlan, hogy az au-
tentikus élet, az autentikus mûvészet, mûvészsors fogalomkörét
egy színész így tudja megfogalmazni, és hogy errôl az egész prob-
lémakörrôl egy színész élete és pályája kapcsán tudunk beszél-
getni. Nem ismerek a magyar színészetben visszamenôleg sem
olyan mûvészt, aki ilyen mélyen szembenézett azzal az ellentmon-
dással, azzal a színészparadoxonnal, hogy az autentikus élet kere-
sése – ami, tegyük hozzá, a XX. századi ember önmaga-keresésé-
nek egyik alapkérdése, amiként a XX. századi mûvészet egyik alap-
kérdése az Én stabilizálása, az Én széthullásával, porladásával való
szembeszállás –, nos, hogy éppen egy színész, akinek az egész léte
a szerepekben való feloldódás, ilyen szenvedélyesen keresse mégis
a maga autentikus létét, és találja meg, mint Gábor Miklós. 

1993-ban, amikor barátaimmal megszerveztük A századvég szel-
lemi körképe programot, Gábor Miklóstól is – akinek igen kiváló
könyvei jelentek meg már a nyolcvanas években, és naplói is ko-
rábban – kértem írást. Hosszas unszolás után elküldte az  Isten ve-
led, Oidipusz címû esszéjét. Ebben szerepeltek az idézett monda-
tok. A szövegkörnyezet bevilágít egész pályájába, ugyanis arról
szól, hogy az 1976-ban írt Oidipusz-naplóját újraolvassa, és maga is
kommentárokat fûz hozzá. A hetvenes évek elején játszotta a
Madách Színházban Oidipusz szerepét, aztán, ha jól emlékszem,
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a nyolcvanas években megrendezte, és a kilencvenes években fia-
talokkal újra megrendezte. Rendezés közben szembenézett azzal a
kérdéssel, hogy az Oidipusz-mítosz valójában – ô úgy látta, és azt
hiszem, jól látta – ennek a korszaknak semmit sem mond. A szí-
nész-rendezô dilemmája az volt, hogy ha semmit sem mond neki
és ennek a korszaknak, akkor nem tehet úgy rendezôként, mintha
mondana neki valamit. Az igaz kapcsolat a mítoszokhoz és ehhez
a tragédiához, amit ô rendezni akar, az, hogy nem találja ezt a
kapcsolatot. A hamis helyzetet, ami abból állna, hogy van ilyen
kapcsolat a XX. század végi kultúra és a már nem üzenô európai
alapmítoszok között, ezt a hamis helyzetet tehát azzal az igaz
helyzettel – és ebben önmaga autentikus emberi-mûvészi lényé-
nek az igazolását megtalálva – kell helyettesíteni, hogy akkor ho-
gyan közelítsen a darabhoz. Itt visszatérhetünk Hamvas Bélának
Guénonra való hivatkozására, vagyis arra, hogy Gábor Miklós
kommentárt talált ki, amit Kerényi mitológiájából állított össze, s
ebben egy narrátor azzal fordul elôadás elôtt a közönséghez, hogy
hallanak egy történetet, egy mesét, de ez egy régi történet, egy régi
mese. Gábor úgy gondolta, hogy a maga autentikus kapcsolatának
megtalálásán keresztül tudja a közönséget olyan hiteles kapcso-
latba helyezni, amelyben megéreztetheti, hogy itt valami olyan
egykor volttal, az európai kultúra alapjait képezô nagy mítosszal
találkozik, amelyhez tudnia kell meghatározni a viszonyát. 

Z. G.: Ennek a darabnak, írja Gábor Miklós, nincs megoldása.
Gyönyörû mondat. Hozzáteszi: a többi póz és hazugság. Az az érzé-
sem, mintha egész életében a pózokon és a hazugságokon próbált
volna átvergôdni, hogy keresse az igaz helyzetet. 

S. I.: Ez pontosan így van. Ebben az értelemben ez megint egy
teljesen egyedi mûvészsors, színészsors. Ugyanakkor úgy érzem,
hogy a XX. század második felében élô mûvésznek, színésznek egy
kicsit – vagy talán nem is olyan kicsit – modellizálható ebben a tö-
rekvésben a sorsa. Szeretnék egy korai idézetet felolvasni Gábor-
tól az ötvenes évek végérôl: „Shakespeare életem egyik legnagyobb
élménye. Ô mutatta meg nekem legvilágosabban, mi lehet a mûvé-
szet egy ember életében.” Figyeljük a megfogalmazást. Azt mond-
ja, mit jelenthet a mûvészet, tehát nem a színészet. A mûvészet egy
ember életében, tehát nem egy színész életében, hanem egy ember
életében. Ebben már a pálya elsô szakaszában is – onnan való az
idézet – benne van az egész életén, pályáján sorsvonalként, ön-
kommentárként végighúzódó lényegiség. Nem „egyszerûen” egy
színészsorsról van szó, hanem a mûvészetrôl, a mûvészsorsról és
ezen belül a színészetrôl. Rögtön idekapcsolható, hogy autentikus
emberré, autentikus mûvésszé válásának küzdelmében írót is for-
mált, képzômûvészt is formált, társadalomfilozófiai kérdésekkel
foglalkozó autentikus embert is formált önmagából. Ô maga dol-
gozza fel és néz szembe azzal, ami a nemzedékének, némileg az én
nemzedékemnek is osztályrészül jutott: a háború, az üldöztetés,
más és másféle üldöztetés. Üldöztetésnek tekintem az Auschwitz-
paradigmát ugyanúgy, mint a Don-kanyar- vagy a Gulag-paradig-
mát. Azt is, hogy a – mondhatni – önüldöztetés hatására az elôb-
biekbôl való kilábalás eufóriájában a társadalmi emberként való
önmegfogalmazás-önmeghatározás a negyvenes évek végétôl az
ötvenes évek közepéig Gábort olyan túlzó politikai szerepvállalá-
sokba vitte, amire szégyennel, igen éles önbírálattal nézett vissza
már annak a korszaknak a vége felé is, és még mélyebben a rákö-
vetkezô fél évszázadban. Ezek eléggé ismert kérdések. Az önmaga
által ôszintén vállalt maszk – nevezzük így –, amit akkoriban ma-
gára húzott, megmerevítette a mûvészi szabadságtörekvéseit, az
önkifejezési törekvéseit, egyszerûbben szólva hamissá tette ôt,
amiként az életben, úgy a színpadon is. Egy naplójegyzetének a
tanúsága szerint a Nemzeti Színház Othello-elôadásában Jago sze-
repére készülve – az 1950-es évek elején vagyunk – eljutott már-
már odáig, hogy felhagy a színészettel. 

Menjünk tovább, és nézzünk egy másik pillanatot, ahonnan
ugyanerre a fordulópontra tudnánk rálátni, de már az elért ered-
ményeknek, a megvívott küzdelmeknek a magaslati pontjáról. Itt

a Hamlet-alakítás. Eltelik közben hat-hét esztendô, és Gábor
Miklós – mondhatni – átmenekül a Madách Színházba. Nem tud
tovább a Nemzetiben maradni. Nemcsak azért, mert úgy érzi,
hogy ott ô már nem képes megújulni, személyes okai is vannak, a
színház akkori légkörét illetô történeti, társadalmi, politikai okai
is. Átmenekül a Madách Színházba, ott kezd megújulni. Jön egy
Romeo, ez semmi különös – ha szabad ezt mondani, ô is így be-
szél róla –, jönnek a könnyedebb szerepek: Bernard Shaw-szere-
pek, vígjátéki szerepek, Molnár Ferenc-szerepek, és akkor jön a
Hamlet 1962-ben. A Hamletje óriási lépés volt, de állítom, hogy
nem tudott volna olyan nagy lépés lenni, ha nem elôzi meg az
egyik szerepe, amelyben a belsô szabadságot, amit a Hamletben
felejthetetlenné tett, már megtalálta. A két Sarkadi-darab közül az
egyik, az Elveszett paradicsom Sebôk Zoltánja. Ezután jön majd
Füst Milán Henrik királya és az Oszlopos Simeon Kis Jánosa.
Figyeljük meg a három szerepet abból az aspektusból, ami a be-
szélgetésünk magja. Sebôk Zoltán története a Sarkadi-darabban
arról szól, hogy van egy egész kivételes tehetségû, a saját éntuda-
tának túlfokozott változatában élô, azzal megáldott és azzal meg-
terhelt ember, aki elérkezik a sorsa olyan tragikus pillanatáig, ami-
kor kénytelen leszámolni az eltúlzott éntudattal, a mindig nekem
van igazam, mindent meg tudok oldani – ha kell, az egész világ,
minden emberi sors a rendelkezésemre áll, hogy a magam igazát,
a magam világról alkotott képét kivívjam – hozzáállásával. Kény-
telen ezzel szembenézni, kénytelen a maga alulmaradását végig-
élni, kénytelen megtörni az apjával és a szerelmével vívott nagy lel-
ki-érzelmi párbeszédben, kénytelen eljutni egy olyan pontig, ami-
kor úgy látja, hogy alulmaradt, s nem is annyira a világgal, mint
önmagával szemben. Végül a darab sejtetni engedi, nem eldön-
tött, hogy ki tud-e bújni ez alól a szikla alól, amit a korszak és a
szerepbeli saját énje terhelt önmagára. 

Elég erôs az analógia, ha úgy tetszik, a Gábor-sorssal, ami nem
jelenti azt, hogy a belsô szabadságnak, a lélek és a színészet belsô
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szabadságának ilyen közvetlen szerepanalógiával kell találkoznia
ahhoz, hogy felszabaduljon. De az akkori állapotában a személyi-
ségének és a színész voltának erre a találkozásra volt szüksége. Ez
történik meg a Kis János-szerepben már egy leépültebb változat-
ban is, a már sötétté vált lelkiállapotban, démoni hangvétel jelent-
kezésével. A két Sarkadi-szerep között eltelik több mint fél évtized.
Közben ott van a Henrik király mint nagy szembenézés a Füst
Milán-i szerepben. 

Z. G.: 1996-ban vettük fel Egy csinos zseni címû könyvének né-
hány részletét. Ezekben is fô motívum a belekeveredés, a társadalom,
a politika bonyodalmaiba való belekeveredés és az erôfeszítések azért,
hogy a naplóíró kikeveredjen ebbôl, és kivívja a maga szabadságát.
(Máté Gábor olvassa fel Gábor Miklós szövegét:) „Ez az én törté-
netem. Hisz történet ez, és nem is csak afféle belsô lelki történet. Bele-
keveredtem én alaposan a világba, a világ dolgaiba már azzal is, hogy
színész lettem, hát még azzal, hogy ráadásul politizálni kezdtem!
Gondolom most, böngészve a naplómat, és újra megborzadva, nem
mûveltem-e szörnyûséget, hogy ezt írtam, naplót, naponta meggyil-
kolva, lemészárolva szinte az aznapot, a jelent és vele az emlékezés, az
eszmélés lehetôségét is. Eltékozoltam életem és emlékezetem, gondo-
lom néha rémülten, helyette itthagytam ezeket a papírlapokat. Most
aztán nem az életemmel foglalkozom, hanem ezzel az írott szöveggel.
Úgy találkozom fiatalságommal, mintha poros fóliánsok közt kutat-
gatnék. Pedáns szerzetesutánzat.”

Ebben a szövegben több mint negyven évvel azelôtti énjére emléke-
zik Gábor Miklós. Következô szemelvényünkben a Sánta szabadság

címû naplóregényének kulcsjelenetébôl olvas fel a szerzô. 1955-ben a
Vörösmarty téren összenéz a híres, ünnepelt színész és egy, hogy is
mondhatnám, egy beteg, mozgássérült kamasz: „Önmagamra ismer-
tem ebben a kamaszban, mintha énem egy titkolt része baktatott
volna tova csámpásan, anyukája karjába kapaszkodva. Arcom to-
vábbra sem árult el semmit, mert komédiáztam, hazudtam én is, har-
madikként jobban, ügyesebben, veszélyesebben, mint ôk. Én komédi-
áztam igazán persze, nem ôk, titkolóztam én is, most is, titkoltam,
amit egész életemben én komédiáztam. Nem ô komédiázott, a másod-
példányom, aki felfedezve, hogy kit lát, hogy valóban én vagyok, egy
fôszereplô, egy hôsszínész, odaadóan, önfeledten, oly ártatlanul elfe-
lejtkezett saját nyomoráról, az anyjával cinkosan ûzött kínos játéká-
ról, lerázta a kényszert, hogy normálisnak kell látszania. Leplezetle-
nül el volt ragadtatva attól, hogy torzszülött létére engem lát, egy
filmszínészt személyesen. Olyan ártatlan volt, nem is irigyelt engem,
csak csodált. Én pedig fölényt komédiázva igenis irigyeltem a fiút,
mert sosem lennék arra képes, amire ô képes: így megsétáltatni a vi-
lágban boldogtalanságomat és csúfságomat az egész Vörösmarty tér
szeme láttára. Én mindig is gyáván rejtegettem boldogtalanságomat
és csúfságomat. Egész színjátszó képességem nem is volt más, de kis-
fiú korom óta, mint ennek a rejtegetésnek, rejtôzködésnek, bujkálás-
nak, a világ becsapásának a kidolgozott módszere, boldogtalanságom
és csúfságom rejtegetése, mintha boldogtalannak lenni, ahhoz külö-
nös bátorság kellene. Magát a szabadságot éreztem ekkor, igen.
Szerencsétlennek és boldogtalannak lenni – de mit beszélek, boldog-
talannak lenni, az nem elég, torzszülöttnek lenni -, az az igazi vakme-
rôség, az igazi bátorság, maga a szabadság ilyen láthatóan torzszü-
löttnek lenni... 

Minden a feje tetejére állt. Az anya talán azt hitte, a fia az én he-
lyembe vágyódik, a filmszínész helyébe, de én tudtam, csak gyáván tit-
koltam, hogy fordítva van. Én kívánkozom az ô fia helyébe, hiszen én
irigylem ezt a boldogtalant, vallottam be. Magamat láttam a fiúban,
azonban magamnak egy szabad változatát. Nem keresztényi érzés
volt ez, nem a szenvedést kívántam én, dehogy. A szabadságot éltem
át, ezt a sánta szabadságot. Leszartam egész sztáréletemet, mindent,
ami látszólag voltam. Arra vágyódtam, hogy kilépjek saját hamis éle-
tembôl, abból, amit saját életemnek tudott mindenki. Amirôl én is azt
hittem, hogy a saját életem, amirôl komédiázva azt hazudtam, hogy
a saját életem, holott úgy halok majd meg egyszer, ezt éreztem ekkor,
hogy egy pillanatig sem érezhettem, mi az, élni a magam életét.” 

S. I.: Az autonóm színészetre, a belsô önfelszabadításra való tö-
rekvés a hosszútávfutónak kitartása – jön itt egy fordulat, amivel
foglalkoznunk kellene –, a játékos embernek, a minden mozza-
natban szerepjátszó embernek az attitûdje jelenik meg, aki ön-
maga küzdelmeit is játékként képes fölfogni. Nem cinizmusból,
nem az öneltávolítás miatt, hanem azért, mert az érett zsenije
megérzi azt, hogy ha valami igazolhatja az emberi, színészi törek-
véseit és mûvészetét, az egyedül az, hogy mindez hogy tud meg-
nyilvánulni a színpadon, a szerepeiben és akár rendezôként is.
Gábor valóban erôs képzômûvész-adottságokkal volt megáldva, ô
íróként sem volt akárki. Ezt számomra leginkább a legutolsó
könyve, a Sánta szabadság bizonyította. Azért is nagyon fontosnak
érzem ezt a könyvét és az itt elhangzó részletet, mert az 1956-os
forradalomról, az abban való sodródásáról, önszembenézéseirôl,
lidérceirôl ír, illetve ebben a részletben egy korábbi mozzanat, a
híres Petôfi Kör sajtóvitája jelenik meg. Ez a jó néhány oldal a közé
a kevés írás közé tartozik, amelyek méltó írói teljesítmények az
5́6-os forradalomról: 

„Boldogok voltunk. Kétségtelenül azok voltunk, boldogok.
Mindenki tudta, hogy a spiclik itt vannak köztünk, de ki törôdött
velük. Hátulról átkarolva melengettem Saskiát, majd letettünk egy
forgatókönyvet az udvar kövére, és arra ültünk szorosan, hogy el-
férjünk. A hangszóró mindent közvetített ide hozzánk az emeleti
terembôl, mindent hallottunk mi, az udvarra kiszorultak is, a han-
gos tetszésnyilvánításokat, a pfujolást, a gúnykacajt és a szónoko-
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kat félbeszakító vakmerô bekiabálásokat. A nagyterem forró han-
gulatát ideárasztotta ránk a megafon technikailag elsôrendû
hangja, ide le, az udvarra. Mi is részvevôk voltunk, itt is összeve-
rôdtek a tenyerek, itt is felhangzottak a nevetések, a többség elka-
patva úgy látszott, hogy mindenre elszánt, és ez felvidámított
minket, Saskiát meg engem is a többiek közt. Rég volt ilyen jó ked-
vem. A színpadias reflektorfényben is itt-ott árnyékba merült kö-
ves udvar hangulata minket is a jókedvû tömegbe olvasztott.
Nincs erô, amely feltartóztatna, valamilyen tehetetlenség már le-
köti az ellenfél kezét, ezt éreztük, ezért is voltunk olyan bátrak.
Talán a forradalomhoz mindig kettô kell, egy, aki csinálja, és egy,
aki hagyja, hogy csinálják; ha jól emlékszem, ezt tanította a mar-
xizmus. Nem is tudni, miért hagyják. Mi az oka ennek a tehetet-
lenségnek, miért nem lônek közénk? Tegnap még közénk lôttek
volna, ma miért nem? Talán az egyszerûen kimondott igazság
ilyen ellenállhatatlan? Talán az igazsággal járó dekoratív forma gá-
tolja ôket, a forradalom szívdobogtatóan ismerôs etikettje? Lenyû-
gözve a tömeg erejétôl és jókedvétôl még ilyesmit, még ilyen csa-
csiságot is elgondoltam. 

És mitôl voltunk ilyen boldogok? Nem csináltunk semmit, csak
éppen egymás közt voltunk, a tett boldogságát éreztük mégis. Sza-
badságunk delíriumát éltük át éppen, mert még semmit sem tet-
tünk, de tudtuk, hogy most mindent tehetnénk. A politikai indu-
lat, mely máskor romboló, gyilkoló, terrorisztikus és dogmatikus
düh volt, a hatalom gyûlölete, amely összekötött minket, most
másfajta érzéssé változott. A hatalmon fenyegetôn már csak ne-
vettünk. A szabadságnak és egymásnak örültünk. Készek voltunk
meghalni, legalábbis ha valaki megkérdi, gondolom, igennel vála-
szoltunk volna mind. De az egész nem a halálról szólt mégsem,
még a gyûlöltek haláláról sem. Éltük, mint máskor, a magunk éle-
tét, hisz olyan édesen mindennapi volt az egész. Ide-oda lófrál-
tunk az udvaron, egymáshoz értünk, összevigyorogtunk, figyel-
tünk a szónokokra; egyetértettünk, mi idelent biztosan egyetértet-
tünk. Természetes és köznapi volt minden, de mégis volt ebben az
udvarban és az ott szorongó hullámzó tömegben valami szép, a
szerelem elsô perceihez hasonló...” 

S. I.: Idézek tôle: „Nagyobb ôszinteségre vágytam, mint amit a
helyzetem lehetôvé tett, egyszóval szerepre vágytam, egyszóval
játszani vágytam.” Ez a korábbi Gábor-mondat hatalmas feszült-
séggel teli, amit az életre, a pályára is visszavetítek. Arról van
benne szó ugyanis, hogy a vágy a hiteles helyzetre, a nagyobb
ôszinteségre gazdagítóbb, mint amire bármennyi szerepben, az
élet bármilyen mozzanatában is alkalom jut arra, hogy kifejezze.
Olyan feszültség, ami elsô pillanatban nem is érthetô. Egy Ham-
let, egy Henrik király, egy Oidipusz kevésnek érzi az alkalmat
ezekben a szerepekben arra, hogy az ôszinteségre, a hitelességre
benne élô vágyat kielégítse, hogy megjelenítse mindazt, amit a
korról és önmagáról gondol? Ezek nem megfelelô alkalmak a szá-
mára? Hát persze, hogy megfelelô alkalmak. Csakhogy éppen ez
a sûrítettség, feszültség, az, hogy még mindig van kút, ahova
nyúlni akar, hogy örökösen keresve megtalálja, elfelejtse, ott-
hagyja és újra megtalálja magában az állapotot, amibôl az életét
és a mûvészetét megteremtheti, nos, ez a magja a felfokozottság-
nak. Egyetlen irányba van innen kitörés, és hogy mi ez az irány,
ezt mondja el az idézet második része: „Szerepekre vágytam, egy-
szóval játszani vágytam.” 

Hadd fejezzem be azzal, hogy ez a játékosság visszatért a teme-
tésén is. Amikor megérkeztünk a ravatalhoz – talán nem csak a
magam nevében beszélek –, ért némi meghökkenés. Szólt már a
temetési zene, ahogy a ravatalozóban mindig szól, kihangosítva.
Vannak az ismert meg a kevésbé ismert temetési zenék, a külön-
bözô egyházak temetési rituáléi, van a Mozart-Requiem, van a
magyar népzenébôl felépített Elmegyek, elmegyek… és a jól ismert
másféle temetési zenék. De nem szólt jól ismert temetési zene, ha-
nem számomra valami ismerôs, de hirtelenjében mégis ismeretlen

zene szólt, amit utólag azonosítottam. Egy filmzene szólt, és egy
popsztár muzsikája. A filmzene a Cherbourgi esernyôk híres vezetô
dallama. A másik a Leonard Cohen gyönyörû I’m your man ciklu-
sából való szám. Erôsen érzelmes, szenvedélyes, erotikus zenék,
az összetartozásnak, az emberi énnek, a testeknek, az érzelmek-
nek, az intellektusoknak a szövetségét felidézô zenék. Gábor Mik-
lós és Vass Éva közösen válogatott kedves zenéikbôl összeállított
kazettájáról szóltak. Aztán Gábor Miklós hangján Babits Esti
kérdése hangzott el. Mindez együtt azt nyilvánította ki, hogy a
búcsú, a hétköznapok, az összetartozás, az ember és a mûvészet
kapcsolatának az intellektuálistól az erotikáig ívelô összehangzá-
sát és emlékvilágát tartja ô mitizálandónak. Az Oidipusz-napló-
ban az európai kultúra alapmítoszaitól búcsúzott mint nem hatá-
sos, már nem érthetô, már nem is hiteles mítoszoktól. Ô a hiteles
búcsút választotta az élettôl ezekben a zenékben, a Babits-vers-
ben, az Esti kérdésben, annak a két befejezô sorát saját hangján,
már a túlvilágról üzenve. 

(A tudásra való képtelenség tudása)

A Kommentárhoz hét esztendô után azt a kommentárt fûzném,
hogy Gábor Miklós, habár arra, amit Nietzsche a görög dráma
születésérôl, az Oidipuszról is mondott, nem hivatkozik (nem az ô
dolga volt), mégis mintha bevonta volna értelmezéseibe Nietzsché-
nek azt a gondolatsorát, miszerint „az igazi tudás az iszonyatos
valóba nyert betekintés... [amely] az élet, a létezés minden délibá-
bos káprázatát megtagadja, jelenjék meg akár az istenek vagy az
örök túlvilág tükörképében”. Behozta a mostot, a jelent az Oidi-
puszhoz való igaz helyzet megkeresésével, amire az elôadást épí-
tette. Vagyis elért a nietzschei „igazi tudáshoz”, amivel képes volt
felismerni a katarzis, az emberi önfelismerés kiveszését, s ezzel a
tudásra való képtelenség tudását. 

A Periklész-kor alkonya, tudjuk, hatalmas kulturális korszakvál-
tást jelentett. Megjelenik a történettudomány (Hérodotosz) és a
tragédia (a nagy triász). De rögtön el is válnak egymástól. Nem
ugyanazt kezdik az istenekkel, a mítoszokkal és a korvalósággal.
Hérodotosz és követôi hasznavehetetlennek tekintik az istenek
szerepét, és felszámolják a mítoszhátteret. A drámai triász (külön-
bözô módon) rájuk épít, de ebben – meglepô a tragédia esztétikai
magját tekintve – nosztalgikus elemet is ôriznek. Errôl mondja
Ritoók Zsigmond azt, hogy Szophoklész mintha el akarná hatá-
rolni a maga eszményi Athénját kora szomorú valóságától. A tra-
gédia átesztétizáló teljesítménye, a benne megjelenô entitások
olyan fenséges hatásúak voltak, hogy több mint kétezer éven át
megôrizték a kultúrát alapozó-formáló erejüket. Ami (újra) a tu-
dományban inog meg elôbb (Hegel, Nietzsche, Kierkegaard).
A „szokásos” fáziskéséssel nálunk éppen csak napirendre kerül,
de a végsô radikális konklúziókig nem jut el a XX. század közepén
sem (Kerényi, Hamvas, Fülep). 

Feltehetô a kérdés, hogy az ezredfordulón „szerkezetét” te-
kintve vajon nem hasonlóképpen hatalmas kulturális korszakvál-
tás történik-e, amiként Hérodotosz, illetve a nagy triász idején, az
i. e. V. században. Továbbá hogy mindaz, ami történelmi, társa-
dalmi, politikai, mûvészi fordulatokban még a múlt század har-
madik harmadának elején is beláthatatlan volt, vajon nem kí-
ván-e radikálisan újabb megközelítéseket, még az olyan rávilágító
kérdésfeltevések is, mint amilyen George Steineré volt negyedszá-
zada: „...miért van az, hogy egy maroknyi ógörög mítosz mind a
mai napig uralja és meghatározó módon alakítja önmagunkról és
a világról alkotott képünket...?” 

Vajon nem ezeknek a változásoknak az árnyékában alakítha-
tók-e ki az „antik” elôadásainak más nézôpontjai? És vajon nem
ezzel magyarázhatók azok az alkotói küzdelmek, amelyek az utób-
bi évek „görög reneszánszát” kísérik a színpadon? 

Gábor Miklós mindenesetre az elsô rákérdezôk egyike volt. 
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