
majd hirtelen megfordult: „Olvasol még Platónt?” „És te?” – kér-
deztem vissza. Platónnál a törvény szigorú ôrei nem nevethetnek,
erre még a rövid közös Szamovár-idôszakunkban felfigyeltünk.
„És Gide-re emlékszel-e még? A mi életkorunkban volt...” Nem
fejezte be a mondatot. Nagyon bizalmas kérdés volt, négy évtize-
des barátság lehetôsége. Gide már elmúlt hatvan, amikor napló-
jába feljegyezte, hogy nagyon fáradt, és hogy jó lenne a pályát is-
meretlenül, névtelenül újrakezdeni. […]  

Négy éven keresztül évente átlagban kétszázszor találkoztunk.
Elôfordult ugyan, hogy csak üdvözöltük egymást, de gyakran haj-
nalig beszélgettünk kettesben. Aztán a következô négy évtized-
ben legfeljebb tízszer, a telefonhívásokat is beleértve. Anélkül,

hogy tudatosan terveztük volna – és ez így volt jó. Két-három ki-
vételével nem láttam rendezéseit, az elsô – még a szakdolgozat
megírása elôtt megjelent – különnyomatom kivételével nem ad-
tam oda neki könyveimet. Fôként közös barátunk közvetítésével
hallottunk egymásról. Így maradhatott meg nekem kölyökkutyá-
nak, ahogy én is – talán, a parlamenti találkozás ezt sugallja –
neki. 

Az elmúlt csaknem fél évszázad a színháztörténethez tartozik.
Mondják, maradandót alkotott. Én csak a kölyökkutyát ismer-
tem, a hancúrozó, játékos, barátságos, nyílt, bizalmat elôlegezô,
bizalmat igénylô kölyökkutyát. A kölyökkutyáról szerettem volna
néhány szót szólni, akirôl a lexikonok nem tudhatnak.
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katolikus szertartásra Sümegen került sor, ahol megismer-
ték egymást. […]

Majdani férje gyakorló rendezôknek és rendezni készülôknek
rendezési gyakorlatot tartott Čapek A végzetes szerelem játékaiból.
(A darab az Egyetemi Színpadon már sikerrel kipróbáltatott.)
Lesték a Mestert, álltak, ültek körülötte, hallgatták és nézték, ô
ebben a vonatkozásban valóban varázsló volt. Elvarázsolta ôt is.
A harminc éve alatt hihetetlen, honnan beszerezhetô életismere-
tével, ami szerint az instrukcióit adta, és azzal, ahogy a világban
mozgott, a mozdulatait is beleértve. […]

A barokk püspöki palotának hol az egyik szárnyán, hol a mási-
kon, minduntalan egymásba botlottak. S filmes helyzetnek is jó
ablakbeugrókban egymásba is feledkezhettek.

Hogy a kéthetes intervallum micsoda hatással volt rá, hamaro-
san lemérhette. Amikor „Én írok Önnek, kell több, nem mond ez
eleget?” kezdô sorral megkapta a hívólevelet, élete nagy alakítása
árán a gyümölcsszedô egyetemi táborból eljutott Debrecenbe. […]

Életében elôször ment el valakihez. […]
Ahogy Debrecenben leszállt a vonatról, találkoztak, és elindul-

tak hazafelé. […] S mert nem beszéltek, az volt az érzése, hogy
összeakadnak a lábai. Mintha a térdei nem férnének el egymás
mellett... Amikor a kettejük között beállt csendet már nehezeb-
ben viselte, mint azt, hogy elárulja, nem tud rendesen járni, lelep-
lezte magát. […] A másiknak megvolt vele a dolga, megnézte ôt, s
foglalkozott vele. Elemében lehetett, hisz olyat kellett mûvelnie,
amihez értett. Bolondozott, elôjátszott, megmutatta, hogyan, aztán
a megtanultat komolyan elvárta. Mire elértek a színészházhoz,
ment neki. Járt. Ha izgul, ha a helyzet fesztelenséget követel,
máig az akkori instrukciókra gondol. Emeli a fejét, nyújtja a nya-
kát, a tarkójára összpontosít. Ha az ember megy, csak a lábára
nem szabad gondolnia. Attól jár jól az ember. […]

■

Megrezegtette a szívét, amikor az érzékei és élettapasztalatai
miatt említett színházrendezônek a színpadán szerencséje volt a
saját mondatait hallani. Akkor még nem volt a felesége. Szere-
lembôl fordított neki használható részleteket egy jó orosz adap-
tációból a Csendes Don-rendezéséhez. És egy jó barát tanácsának

köszönhetôen nem kapott érte egy fillért sem. Mi több, ennek a
jó barátnak a tanácsára a neve se jelent meg a plakátokon se dra-
maturgként, se fordítóként. Mit változtat a helyzeten, ha így, utó-
lag okosan tudják már, hogy a jó barátnak mint a színházren-
dezôrôl (be)súgónak nem volt ínyére ez a korábban bimbódzó, az
idôben már megállapodottan házasságba szökkenni készülô kap-
csolat. Félte, hogy a polgárok elôtt illegális tevékenységét befolyá-
solhatja. Hisz mit lesz megfigyelni az ominózus mûvészen, ha az
a továbbiakban nôs. […]

■

Szilágyi Anna fotózta ôt a petropavlovszki erôdnél, mégpedig,
így utólag nézve, egy olyan sapkában, amirôl nem hihetô, hogy az
unióban (szovjet) jutott hozzá. A sapka valamely állat szôrét jól
utánzó csíkjai és az arcát formázó vonalak úgy futnak a képen
egymástól egymásig, sapka és ô úgy szervülnek egymással, ha
semmi nem maradna abból az orosz félévbôl, ez a látvány maga
lenne az ô és ott. […] 

Máig ott van a nagy rendezô falán. Máig még ott, mert még van
nagy rendezô, s még van fala. A hálószobájáén, mert még van há-
lószobája. Még akkor is van, ha már mindez értelmét vesztette,
mert ô már csak a szemközti kórházból nézheti, no nem a szobái
falát, de legalább az erkélyét. S hogy ez mennyire döntô, látszik a
ténybôl. Elég volt a szombathelyi kórházból a zalaegerszegibe
szállítani, hogy az intenzív szobából rálásson a lakására, s akkor
az még egyszer vissza tudta adni életkedvét, visszahozta akarását.
Az mindegy, akármennyi idôre is. Nem volt mindegy, hogy kö-
zelrôl képzelhette maga elé a nappali szobája falát, amit a nagy
karmesterek foglalnak el, Toscanini, Kleiber, Furtwängler, Klem-
perer és egy ötödik, igen, megvan, Bruno Walter, de ott van egy
szintén zenész, Yehudi Menuhin is. Amikor meghalt, akkor ke-
rült fel a falra, igazán nem kicsiben. (Az öt nagy karmester hozzá
képest igazán kis helyet foglal el, egymás mellett fotózták ôket,
micsoda kivételes alkalom lehetett, amikor ott álltak mind együtt,
a kamera elôtt, együtt tudták egymást legalább egy fénykép ide-
jére, s ha már megvolt, együtt láthatták magukat, amikor csak
akarták, ha akarták.) 

De ha ôk magukat és egymást nem is, mennyire szívesen néz-
ték ôk, együtt, a kecskeméti lakásban, a fôvárosiban, s most,
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olyan végtelenül hosszú nem nézés, egymást nem látás után,
most, a zalaegerszegiben, a bajban. 

Évtizedek teltek el, s amikor meglátta a nagy rendezôt zalaeger-
szegi új és újonnan berendezett lakásában, s ott még mindig látta
magát a nagy emberek által csak a hálóba kiszorítottan, azért
megrendült az állhatatosságnak ezen jelén. Még akkor is, ha
tudta, hogy ott a falon nem volt más, mint múltdarab, egy jó fotó,
fekete-fehérben. Milyen szerencse, hogy ilyen idôt állóan dolgoz-
nak a profik.

■

A pétervári félévnek félévnyi élettapasztalatot és egy házassá-
got köszönhetett, a távolban a szerelem kifényesedik. […] S mert
a képek derekasan megsegítik az emlékezetet, késôbb könnyeb-
ben megy a kérdés. Emlékszel? [...]

Csak ez a szó marad, amikor már semmi másnak nincs ér-
telme. De emlékezni lehet egy erkélyre nézô intenzív szobából az
erkélyrôl a kórházra nézésre is. Onnan, otthonról, erkélyrôl kór-
házra. És az erkély az otthon emléke. A mozgásé, az életé. A meg-
mosott ablaké, a kötélre akasztott mosott függönyé. Élni kell,
enni kell, beszélni kell. 

„Emlékszel az esküvôi menetre a Nádor utcában a járdán? Jó
ritmust diktáltam!” És egy igazi, cinkos mosoly. Egy kórházban,
ahol más adja az instrukciókat. […]

■

Felvette a telefont, s egy férfihang, református lelkész hang-
súllyal, azt zengte bele a fülébe, szószékbôl való hangon, életed
egy darabja volt, ôszinte részvétem. […]

Az elôzô nap estéjén, huszonhárom óra húsz perckor utolsót
lélegzett élete egy darabja. Valójában egy nagyon jó idôpontban.
Hisz a színházi elôadások utánra koncentrált színházi életben ez
épp az oldott, bensôséges együttlétek ideje. A színészek eljátszot-
ták aznapi szerepüket, s civillé válva, rendezôjükhöz való szoros
és még szorosabb viszonyuknak megfelelôen, köréje gyûlnek,
egészen melléje, másod- és harmadiknak, szembe vele, s így to-
vább, s akkor szórakozik a társaság, cigarettával, valami kis inni-
és ennivalóval. Van, aki csak ekkor vacsorázik, ilyenkor család-
meleg a színházi büfé. Még az is, aki csak egyszerûen a színházi
klubban, s nem a rendezô közvetlen társaságában múlatja idejét,
az is ennek a körnek a történéseit figyeli. Vagy mert jó tudni, vagy
mert velük volna ô is, boldogan.

Huszonhárom húszkor még belemelegedôben a társaság és a
hangulat. S így jókor érkezhet az itt, minálunk még egy utolsót lé-
legzô, hogy odafent rögtön színházi társaságba kerüljön, s hogy
azonnal be is üljön a középpontjába. Persze csak akkor, ha Szent
Péternél az évad nem zár ugyanúgy, mint nálunk. Ha nem szüne-
telnek nyáron ott is a színházak és az iskolák.

Megérdemelné, hogy ne kelljen ôszig várnia. Itt is a munkáival
volt elfoglalva mind az utolsó percig, sôt, otthon az utolsó per-
céig még írással is. A Színészmesterség címû könyv bevezetôjét újí-
totta meg, várták tôle.

Kellene neki, hogy társasága legyen azonnal, azt szokta meg.
Hadd találkozhatna össze rögvest azokkal, akik megelôzték. Nin-
csenek kevesen, s vannak jóval fiatalabbak is, neki kedvesek.

Ott aztán újra úgy rendezhet, hogy az édesanyját is újra elhív-
hassa magához, ha nem is a premierre, de a második, harmadik
vagy az ötödik elôadásra. Nem kell hogy beérje az édesanyja fény-
képével, a szobája falán. A mama újra összehúzhatja a szeme kö-
rüli összes ráncot, rá nevetve, olyan képet vágva épp, mint a gye-
rekek, ha egymással nagy zsiványságban vannak, csak a sok, szép
ránc miatt, mégis huncutul.

Ó, hogy ragaszkodott egymáshoz anya és fia! S a vonásaiban
egészen fia anya Debrecenig is elment a gyereke után, pedig az

nem volt közel Isaszeghez, vonattal meg épp hogy még távolabb
volt. Elment, hogy lássa, s átélje újra meg újra, hogy nekik egy-
mással csak a Vörösmarty Csongor és Tündéjében volna jó, bújócs-
kák, áttûnések, csodák és varázslatok szent világában, hogy min-
dig csak épp akkor legyen jelen, ha az jó, s mindig csak annyit,
amíg nem kínozzák egymást. […]

■

Anya-gyerek kapcsolatuk erôs érzelmei távolban gerjedtek,
együttléteik, amikre hosszan készültek, amikrôl hosszan egyez-
kedtek és leveleztek, s amikre mindketten vágytak, napoknál sose
nyúltak hosszabbakra, de ezek se mentek megannyi megpróbál-
tatás nélkül.

Az anya, mert neki az lett volna fontos, tudni szerette volna, és
remélte, hogy mással tud az ô fia együtt lenni másképp is, hogy
lehet együttlét az ô fiával másképp. Leveleiben, melyeket francia-
kockás papírra írt, s búcsúzásnál minden melegével ölelte ôt, a
kérdések özönét tette fel, ami mind-mind erre vonatkozott. […]
Azt kívánta, hogy tartson ki a fia mellett. Mert az mindig a nôn
múlik. A nô dolga, hogy lesz-e belôlük egy szép kis család. És hogy
szül-e gyereket. Az se baj, ha nem akarja a fia. Majd megszeretné.
[…]

Egyetemista volt még, s vakon szerelmes, de abban mégis látó,
amiben még az akkor épp a Bérénice férfi fôszerepét játszó Gábor
Miklós is tévedett, mert hitt abban, hogy a nagy rendezôt meg le-
het változtatni.

Maradjon a zseniális, ördögi rendezô, mert az jó.
De állapodjon meg. […]

■

Marad a zseniális, varázsló rendezô.
Aki mellett nem tart ki, nem szül neki gyereket. És nem lesz

belôlük család.
Ha ki tudott volna tartani, ô nem kellett volna.
Ha nem tudott kitartani, kellett volna. De így azért végül kell-

hetett akkor, amikor még egyszer az életben szükség volt rá. [...]

■

Eddig úgy tudta, az intenzív osztály az a hely, ahol a madár
sem jár. Mert eddig soha nem ajánlotta fel neki a jelenlétet senki.
Most, miután (miért ne?) az operáló orvostól meg kellett hallgat-
nia mondatokat nem létezô jövôrôl és várható szenvedésekrôl, a
mûtét után azonnal beengedték. Így aki körül forgott az élet, akár
egy színházban, még a kábítószerek és csillapítók idején fogal-
mazta meg és közvetítette neki a számára érvényes világot.

Sötét van.
Világos van.
Megállapításait behunyt szemmel épp abban a váltakozásban

tette meg, ahogy a nap sütött és nem sütött. Össze is volt kapcso-
lódva a létezô világgal, távol is volt tôle.

Hosszú, mély alvást sejtetô csönd után felnézett, kinyújtotta a
kezét. Azt, amelyikbe nem csöpögött infúzió. A mozdulat egyér-
telmû volt, meg akarta fogni a kezét.

Közelebb lépett, s állt. Ügyetlen tartásban, amit egy fekvô és
álló ember kézfogása megengedett. 

A kéz az övében mozdult egy hajszálnyit. Talán egy hirtelen fáj-
dalom rántotta össze. A keze mozdult magától. Erre a válasz ket-
tôs jel volt, ez nem lehetett már, csak akaratlagos.

Rá ô is ugyanúgy. És amikor a három szorításra ô is hármat
szorított, hangsúlytalan triola ritmusban, magán találta a másik
tekintetét. Lehunyta a szemét, úgy mondta ki a mondatot, amit
korábban életében egyszer már hallott tôle, elsô, debreceni láto-
gatásakor: „jó, hogy itt vagy.”
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