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Rómeó-jelmez
Balmazújvárosban

Nem emlékházat, nem is emlékszobát,
csupán egy múzeumi szegletet kapott - azt
is harmadmagával - Soós Imre. S mégis, e
parányi szeglet élőbb és beszédesebb, mint
egy önálló emlékkiállítás.

Balmazújvárosban még egy éve sincs,
hogy helytörténeti múzeum nyílt. A
földszintes épületben a helység történel-
mét, forradalmi hagyományait, a lakosság
életmódjának változását, az agrár-
szocialista mozgalmakat, a múlt és a
közelmúlt eseményeit dokumentáló írásos,
képi és tárgyi emlékek sorakoznak. S a
kialakuló összképből nem hiányoz-hatnak
Balmazújváros híres szülöttei sem: Veres
Péter és Soós Imre, s nem kevésbé a
sokáig ott oktató Sarkadi Imre. Hármójuké
az a bizonyos múzeumi sarok.

Soós és Sarkadi fényképe az egyik
falon, Veres Péteré a másikon. Három
tárló, három tabló az egész részlet, s
mennyi minden fér e parányi helyre!

Veres Péternek emlékmúzeuma-em-
lékháza van Balmazújvárosban, így csupán
néhány könyve, kézirata, irata került a
helytörténeti múzeumba, no meg az
országgyűlési képviselői megbízólevele.

Nem sokkal több emlék és dokumentum
idézi Soós Imre és Sarkadi Imre alakját, s
mégis - úgy tűnik - gazdagabban és
sokszínűbben, mint Veres Pétert az ő
relikviái.

Sarkaditól néhány cikket, könyvet, pár
fotót, iratot állítottak ki, összessé-gében
nem többet és gazdagabban, mint egy
átlagos irodalmi kiállításon. De ezek a
művek közvetett vagy közvetlen
kapcsolatban vannak Soós Imrével is, így
az egész jelentése különlegesen meg-
növekszik.

Viszonylag a leggazdagabb anyag két-
ségkívül Soós Imréé. Iskolai értesítőjétől a
Lúdas Matyiért a Karlovy Vary-i fesz-
tiválon kapott elismerő diplomáig, ön-
életrajzától a kritikáig sok minden lát-ható.
Például fényképek. Az egyiken: főiskolai
társai - többek között Horváth

Teri, Szirtes Ádám, Váradi Hédi, Kovács
András, Gera Zoltán - körében; s egy
másikon: a temetése. Olvasható néhány
levele. A legmegrázóbb, mert a korra és az
emberre oly jellemző az, amelyet
családjának az 1954-es emlékezetes
debreceni Rómeó és Júl ia-bemutató előtt írt,
s amelyben meghívja az egész nagy
családot a premierre, de rögtön hozzáteszi
azt is: rengeteg pénz lenne ez az utazás,
rengeteg pénz, s amelyben beszámol a
bemutató egyhetes elhalasztásáról, amit
művészi meggondolások indokoltak, s
amelyben büszkén panaszkodik: mennyi a
munkája, s valóban, a Rómeó próbái mellett
DISZ-titkár és pártvezetőségi tag, s
mindezeken túl a filmek . . . Egyetlen
levél, és sűrítve kifejezi Soós Imre lényét,
„kiemelkedéséből-kiemeléséből" adódó
önégető élettempóját.

Jelképes értelmű, hogy Soós Imre és
Sarkadi Imre ott, a múzeumi szegletben
így találkoznak. Hiszen életük során sok
találkozási pontjuk volt, és nemcsak ha-
láluk rokon, de életútjuk is. Nem véletlen,
hogy annyi Sarkadi-hőst - például a
Szeptember Sipos Paliját, az Út a tanyákról
Janiját vagy a Körhinta Bíró Mátéját -
keltett életre Soós Imre.

És jelképes értelmű, hogy ez a parányi
bemutató Balmazújvárosban, a
helytörténeti múzeumban látható. Nem
önálló kiállításként, „csak" egy tájegységet
bemutató tárlat részeként. Felidézve és
hangsúlyozva a gyökereket és kötelékeket,
amelyek olyannyira befolyásolták e
művészek sorsát, életútját. Ki így, ki úgy,
de Balmazújvárosból, e „re-bellis" népből
indult, s ez a nép magáénak tudja-vallja
ma - a kiállítás tanúsága szerint is - őket.

A sok írásos, képi emlék között egy
tárgy: külön vitrinben Soós Imre Rómeó-
jelmeze. Tulajdonképpen olyan, mint más
vitrinekben látható mez, hiszen miben
különbözik ez a jelmez egy hajdani
népviseletet bemutató kiállítási tárgytól?
Műtárgyi szempontból szinte semmiben.
Ezt is, azt is valamikor élő személy viselte,
használta. Es mégis - nagyon. A
próbababán feszülő viselettel szemben ez a
jelmez élettelenül lóg. Mintegy megbújik a
sarokban.

Ha nem is jelkép ez a jelmez, de tör-
ténelmünk egy korszakára, Soós Imre
életútjára jellemzőnek mondható. A sok-
gyermekes szegényparaszti család tehet-
séges fia mesebeli alakként rohant a vi-
lághírig, és találkozott Shakespeare-rel

is. Aztán pályája megtörvén csak a
shakespeare-i hős külső formája tér vissza
oda, ahonnan az az életút elindult.

Ez a jelmez nemcsak egy színész sze-
mélyes holmija, hanem történelmünk egy
töredékének lenyomata. S ezért jó, hogy
Soós Imre - meg Sarkadi és Veres Péter -
a helytörténeti múzeumban kapott helyet.
Ha csak egy szegletet is.

E S Z Á M U N K S Z E R Z Ő I :

APÁTI MIKLÓS újságíró, a Film Színház
Muzsika munkatársa

BELIA ANNA a Színházi Intézet munka-
társa

BÉCSY TAMÁS az irodalomtudományok
kandidátusa, a pécsi Tanárképző Főiskola
docense

BOGÁCSI ERZSÉBET újságíró, a Magyar
Nemzet munkatársa

BULLA KÁROLY újságíró, a Film Színház
Muzsika munkatársa

CSILLAG ILONA színháztörténész

FODOR GÉZA az ELTE Esztétikai
Tanszékének tudományos munkatársa

FÖLDES ANNA az irodalomtudományok
kandidátusa, a Nők Lapja rovatvezetője

MIHÁLYI GÁBOR az irodalomtudomá-
nyok kandidátusa, a Nagyvilág szerkesz-
tője

MOLNÁR GÁL PÉTER újságíró, a
Népszabadság munkatársa

NÁNAY ISTVÁN újságíró, a Csepel című
lap munkatársa

SELMECZI ELEK dramaturg

SZÁNTÓ JUDIT dramaturg

SZILÁDI JÁNOS újságíró,
a Magyar Nemzet munkatársa

TARBAY EDE dramaturg


