
szemle

vesztve birokra kelt volna az öreggel, úgy
tetszett, mintha teljesen magához ragadná
a vezetést, és ide-oda rángatná őt a
színpadon, mint valami lélektelen tárgyat.
A bábu dühösen mozgatta az öreg-ember
karjait: az apró, törékeny test hol ide
lódult, hol oda, az arc szinte eltűnt, fehér
folttá, semmitmondó maszkká ho-
mályosult a bábu határozott, kegyetlenül
kifejező vonásai mellett." Magam is érez-
tem már úgy végletes lelkiállapotba került
bábok és kezelőik viszonyát szemlélve,
hogy mintha a bábosok csillapítani
igyekeztek volna bábjuk dühét vagy fáj-
dalmát, pedig valójában ők hozták létre a
bábun az adott lelkiállapot tüneteit.

A bunraku színpada is a bábulét és az
emberi létezés értékének fölcserélődését
kívánja hangsúlyozni. Folytonos nyílt
színi jelenlétükkel a művészek volta-
képpen önmagukhoz intéznek kihívást:
legyen csak a közönségnek állandó lehe-
tősége az összehasonlításra. Lássa mindig
egyidejűleg az élő embereket és a
bábokat. S aztán legyen kénytelen úgy
dönteni, hogy a bábok valóságosabbak és
élőbbek az embereknél. E kihívás mérté-
két csak növeli, ha a fő mozgatók nem
tetőtől talpig feketében, hanem színes
ruhában és födetlen fővel mutatkoznak.

Szerencsém volt: 1985 augusztusának
végén - éppen ott-tartózkodásom alatt - a
tokiói Nemzeti Színházban vendégsze-
repelt az ószakai Bunraku-za, így további
két előadásukat láthattam. E műsorokból
különösen a Keiszeijamato zósi (Lepketánc
a túlvilágon) című táncjáték bűvölt el. Két
fiatal szerelmesről szólt, a daliás Szukeku-
niról és a szépséges Komakiról, akik meg-
haltak, még mielőtt összeházasodhattak
volna. A díszlet egy túlvilági virágoskertet
jelenített meg, telve színpompás, burjánzó
növényekkel. A joko jukán hat gidájú és
ugyanannyi samiszenjátékos foglalt he-
lyet. A két szerelmes megérkezett a más-
világi kertbe. Egész testükben remegtek:
leírhatatlan fájdalom emésztette őket
amiatt, hogy földi életükben nem lehettek
egymáséi. Miután elkeseregték egymás-
nak szánandó sorsukat, előbb a lány, majd
a férfi távozott, s kisvártatva a szivárvány
színeiben tündöklő lepkék alakjában tér-
tek vissza. Eleinte vergődő, meg-megtor-
panó, majd újra nekilendülő táncuk foko-
zatosan egyre oldottabbá és csapongóbbá
vált, ahogy az árnyékvilágból magukkal
hozott bánatuk is lassan átadta a helyét a
túlvilági lét boldog önkívületének. Egy idő
után már számomra sem léteztek a bábo-
sok, csak az egymás körül keringő, töré-
keny lepke-emberkéket láttam: testetlen
lebegésük, cikázásuk a világ mulandósá-
gára figyelmeztetett. S amelyik művészet
így képes hatni, az méltó arra, hogy az
emberiség megőrizze a maga számára.

ANTAL GÁBOR

„Van itt va lak i"

Kocsis L. Mihály
Major Tamás-könyvéről

„A Hamlet próbája ment, a színpadon az
első jelenet, Bernardo és Francisco.
Francisco szerepében az egyik, korábban
már jellemzett, protekciós színész, aki az
>Órádra< pontosan jössz« mondatot így
mosta el: >Órádra< pontosan jősz.« Erre
Hevesi kétségbeesetten, és persze hihe-
tetlen komikusan, hiszen nem tudta az er
hangot kiejteni, mindig jé-ket mondott,
»Kéjem szépen, tessék magyajul mon-
dani, hogy Ójádja pontosan jössz!« A
katonatiszt persze utálta Hevesit, hiszen
nemhogy pontos beszédet követel tőle, de
még zsidó is, szóval még egyszer mondta:
»Órádra pontosan jősz.« Kéjem szépen,
nem. . . és így ment ez legalább ötször, és
a végén ez a hallatlanul finom ember,
amilyen Hevesi volt, akivel éppen
érzékenysége és finomsága miatt annyi
hülye viccet csináltak, ez az ember el-
vesztette a türelmét, és felkiabált a szín-
padra: »Menjen a sárga fenébe!« A próba
végén aztán két katonatiszt provokálta
Hevesit... tessék elképzelni azt a világot. .
."

Major Tamás szavaiból idéztünk, egy
beszélgetésből azok közül, amelyeket Ko-
csis L. Mihály készített a művész (a Mes-
ter) életének utolsó hónapjaiban. Más kér-
dés, hogy Francisco alakítója - még ha
elsősorban katonatisztnek (és „vitéz"-nek)
érezte is magát - valószínűleg nem „provo-
kálta" Hevesi Sándort. Már csak azért sem,
mert hogyan is tudott volna rögtön a próba
végére két katonatisztet szerezni. A lég-
kört - Hevesi levélváltásának (Bethlen
István bukása és Klebelsberg Kúnó vá-
ratlan halála utáni) előzményeit - mégis
pontosan, mondhatni, kajánul pontosan
érzékelteti a különben annyi kór és ve-
szély mellett, egészen halála pillanatáig
éber emlékezetű és beszédű Major. He-
vesit akkor el kellett „intézni", a „vité-
zek" magatartása mind harciasabb, a lég-
kör a Nemzeti Színházban olyan lett,
hogy a tulajdonképpen szintén „protek-
ció"-val odakerült fiatal színésznek egy-
szerűen nem volt más útja, mint vagy
odaállni a „vitézek" mellé, vagy új szö-
vetségeseket keresni. Major az utóbbit
választotta. Beiratkozott az egyetemre, a
francia szakra, másrészt - például a hamar
„meglelt" Reinitz Bélán keresztül -
társakat keresett ama baloldali csopor-
tokban, amelyek később elvezették őt az
illegális kommunistákhoz. Más kérdés,
hogy - s erről e könyvben is olvashatunk

érdekes konfessziókat - az 1935-ben az
akkor egyetlen állami színház jobbrafor-
dulását „megkoronázni" látszó Németh
Antallal is kialakult (nem könnyen, ter-
mészetesen) egy olyan kapcsolat, amely
nemcsak Major, de a körülötte lévő, más,
haladó szellemű fiatalok létezését is en-
gedélyezte, sőt támogatta. (Természete-
sen csak 1944. március 19-ig, amikor is
Németh Antalnak nyugdíjba, Majornak
meg illegalitásba kellett vonulnia.) Min-
denesetre, a Mester utolsó hónapjaiban -
vagy heteiben - készített beszélgetések
(amelyek egybeesnek a Koltai Tamás
Major Tamás című könyvében olvasható,
„egybeolvasztott" nagy önvallomással és
Mélykuti Ilonának e kötetben is sze-
replő, tényleg az utolsó „percek"-ben fel-
vett „rádiós" nyilatkozatával), ha nem is
mindig mondanak újat, és ha időnként
sarkítanak is (mint például „Francisco"
rögtönzött provokációja), kimondják egy
nagy élet főbb eseményeit. Még akkor is,
ha van abban igazság, amit Raksányi Gel-
lért - a „Kutya" - mondott, napokkal
Major Tamás halála után a szerzőnek.
„Ki volt Major? Egyet mondok neked: a
színészek közül talán én ismertem a leg-
jobban. De! De nekem fogalmam sincs
arról, hogy ki volt. Majort maga Major
sem ismerte."

Bizonyos, hogy ennek az oly izgalmas -
és sokak által szeretett s nem kevesek
által gyűlölt - (színházi) személyiségnek
voltak olyan „titkai", amelyeket „magával
vitt" 1986. április 13-án, este nyolc és
negyed kilenc között. Akkor is, ha mint
színész nemcsak utolsó tíz-tizenöt esz-
tendejében játszott igazán méltót és
„nagyot", s ha mint rendező - ahogy a
próbákon (ellenségei szerint is) mindig,
de gyakran a „bemutató" után is - reme-
ket produkált, és ha mint „színházpoliti-
kus" (s erre nemcsak Raksányi utal, de
mások is) nagyon nehéz időkben sok
mindent őrzött meg abból, ami nemcsak a
Nemzeti Színház rangjából, de egyál-
talán, a Színházéból megmenthető volt.
Olyan emberek, akik működését közelről
ismerték - és személyét (mint őszintén
megvallják) nem szerették, nemcsak azt
ismerik el, hogy „Major kitűnő rögtönző
volt, rendszerint a darab s az előadás
szellemében gazdagította saját szerepét",
hanem Kocsis kérdésére („Számára tehát
valóban színház volt az egész világ?") ezt
felelte Benedek András: „Egy rá
jellemzőbb mondatot mondanék. Minden
művészete / Fején a korona: / A mi
művészetünk." Es még hozzátette: „Ezt
idézte Petőfi Színészdalából! Ez volt mű-
vészi felfogásának egyik alapvető ténye-
zője." (Más téma - s ebben van is igazság



-, hogy a színház ilyen „megkoronázásá-
ból" hátrányok származhatnak az általá-
nos kultúra számára. Major azonban - ha
kissé talán túl is hangsúlyozta a színházi
megoldásokat az irodalmiak rovására -
lényegében egy imposztor. Ez a kifejezés
 ahogy Spiró György mondotta (még
Major életében) a szerzőnek: „Franciául
csak szentségtelent, szentséggyalázót, ál-
szentet jelent, magyarban pedig van ennek
egy kis bájos felhangja is, egy jópofa
pasas, egy kópé, aki bizony ki-be forgatja
a dolgokat, csűri-csavarja, aztán győzte-
sen elhúzza a csíkot, amint ahogy ez a
darabban végül is megtörténik." Miként
Major életében - és nem is csupán élete
végén - tényleg megtörtént ez.

(Hadd mondjam el itt - ha zárójelben is
-, hogy annak idején még akkor kaptam
kézhez Az ikszek című regényt, melynek
egy mellékszálából készült Az imposztor
című, Major Tamásnak ajánlott Spiró
György-színmű, amikor az még nem volt
„az utcán". Egy délután és egy éjszaka
elolvastam - legalábbis annyira, hogy fel-
ismertem Boguslawski és Major bizonyos
„rokon vonásait" -, és másnap dél-előtt
bevittem a könyvet a Kútvölgyi kórházba,
ahol Major éppen feküdt. S most olvasom
Spiró vallomását a Kocsis-könyvben,
hogy „azt hiszem, nyolcvan-kettő
augusztusában, augusztusának végén
fölhívott Major Tamás, teljesen váratlanul,
és arra kért, hogy menjek be a Katona
József Színházba, mert akar velem
beszélgetni". Biztos, hogy mások is
figyelmeztették Az ikszekre Majort, de
 véletlenül - én voltam az, aki először
mondtam neki, hogy olvassa el, vagy
olvastassa fel, mert akkor már rosszul
látott, ezt a könyvet.)

„Nem szerettem"-mel válaszolt régi mun-
katársa, Benedek András dramaturg a
szerző kérdésére, hogyan „viszonylott"
Majorhoz. Gábor Miklós pedig, aki már
évekkel ezelőtt negatívan szólt egyik
könyvében M. T.-vel kapcsolatban, most
 Major halála után - összetettebben
beszél erről Kocsisnak. A kiváló színész
elmondotta: már a felszabadulás előtt
ismerte - és politikailag is becsülte -
Major Tamást, negyvenötben pedig egye-
nesen „rajongott érte". Ugyanakkor 1954-
ben beszéltek utoljára, „több mint harminc
éve. Azóta legfeljebb akkor váltottunk
néhány közömbös szót, ha például vélet-
lenül összefutottunk a rádióban". G. M.
most arra is utalt - s ezért erről nem esett
szó -, hogy amikor neki Major „minden
mondata, ötlete tetszett", és lázasan pró-
bálta a maga gyakorlatában megvalósítani
ezeket a „majori felvillanások"-at,

akkor „szinte a testem állt ellen..." Tisz-
teletre méltó őszinteséggel azt is közölte
a művész, hogy 1949-ben - a Rajk-per
időszakában - ő lett a párttitkár a Nemzeti
Színházban, és „párttitkárként kel-lett
részt vennem az úgynevezett »Ti-már-
ügy« utolsó felvonásában is". Azt is
elmondotta, hogy „ötvennégyben úgy
láttam, hogy a Nemzeti az ország legjobb
színháza - de nem az én színházam. Aki-
nek a Nemzeti nem tetszik, ám csináljon
jobbat - én mindenesetre otthagytam a
Nemzetit, a párttitkárságot, és átmentem
színésznek a Madáchba". Ekkor már
különben Timár József is a „Madách"
tagja volt. („Az igazság kedvéért - mond-
ta, többek mellett, Gábor Miklós - hadd
emlékeztessek valamire: többen felszó-
laltak akkor, Timár régi barátai is, néha
könnyes szemmel, de. . . felszólaltak, és
elítélték Timárt. Ez is hozzátartozik a
teljes képhez: a megtagadásnak, a féle-
lemnek, a gyávaságnak az emlékei.")
Különben Gábor Miklós lényegében
ugyanazt mondta a Timár-Major viszony-
ról, amit - még a könyv megjelenése
előtt, de nyilván a Gábor-Kocsis beszél-
getés után - Timár József özvegye írt az
Új Tükörben. Vagyis, hogy Timár „nem
úgy látta, hogy Major csak felső utasí-
tásra járt el". (Mármint akkor, amikor
Timárt kitették a Nemzetiből, és - ha
rövid időre is - segédesztergályos lett. A.
G.) „Elbeszélése szerint Major meg ő
bizalmas barátok, ivócimborák voltak fia-
talabb korukban. Akkoriban Major még
harmadrangú színésznek számított, csak
anyjának voltak nagy ambíciói vele, és
Major - barátai rábeszélésére is - már-már
feladta a pályát, amikor anyjától bűn-bánó
levelet kapott: belátja, hogy tévedett, a fia
nem színésznek született. Major éppen
ettől dühödött meg: csak azért is!"

Nem tudunk, nem tudhatunk - s talán
nem is lehetséges - valódi (végső) „el-
számolást" végezni ebben az „ügy"-ben.
(Amelyhez hozzátartozik azért az is,
hogy - özvegye csodálkozására - Timár
végül is visszaszerződött a Nemzeti Szín-
házhoz. Ha úgy tetszik, „Majorhoz". Es
ott játszotta el, már betegen, már-már
haldokolva, de - mint emlékezhetünk rá -
csodálatosan Az ügynök halála főszerepét.)

Törőcsik Mari Major temetésén mondott
- rövidségében is személyes és megren-
dítő - szavait külön is közli a könyv. A
színésznővel kétszer beszélt a szerző.
Először nem sokkal a Mester (vagy ahogy
Törőcsik végig nevezte: „Majorelvtárs„)
halála előtt, a József Attila Színházban, A
félkegyelmű előadásának szünetében.
Törőcsik 1958-ban került a Nemzetibe,

ahol elég sokáig, úgy látszott, hogy nem
találja meg a maga később fel- és elismert
helyét. Major azonban - akit Törőcsik
már előtte megismert (ha nem is a Főis-
koláról, ahová a Mester 1956 előtt inkább
azért járt be, hogy „a Petőfi-verset el-
mondja ősszel", hanem amikor még főis-
kolásként „beugrott" a disszidált Ferrari
Violetta helyébe a Tartuffe-ben), az első
perctől várt tőle valamit. „Az a légkör,
amelybe én bekerültem a Nemzeti Szín-
házban, az valami egészen kivételes lég-
kör volt, azt én színházban előtte nem
éreztem. Major Tamás igazgató és Gel-
lért főrendező... az, az más léptékű dolog
volt. . . Nem tudom megmondani, hogy
miért." Annyit azért már az első
beszélgetésben is elmondott Törőcsik,
hogy amikor Viola szerepét kapta a Víz-
keresztben - „nem hiszem, hogy nagyon
jó voltam benne. Sőt!" - Major megkérte
Mészáros Ágit, a szerep régi, kiváló alakí-
tóját. „Hátha ő majd tud magával valamit
kezdeni." Es hogy amikor Arbuzov Tá-
nyája címszerepét megkapta Konszkijtól,
a jeles szovjet vendégrendezőtől, Major
„körömszakadtáig könyörgött Konsz-
kijnak, hogy ne velem játszassa el ezt a
szerepet. Igen, tehetséges vagyok, ez neki
is meggyőződése, de még nem vagyok ké-
pes arra, hogy fiatal lánytól negyvenéves
korig vigyek el egy sorsot a színpadon".
A vendégrendező azonban makacs volt, és
azt mondta: egy kicsit neveli majd e fia-
tal, a Körhinta című filmből közismert,
de a színpadon még magára nem talált
Törőcsiket. „Jellemző Majorra, hogy el-
mondta ezt a banketton nekem, de min-
denki előtt, pohárköszöntőként. Ebből is
értenie kell, hogy milyen ember."

Második beszélgetésükkor - nem sok-
kal a temetés után - Törőcsik Major
Duna-parti bérelt házacskájáról szólt, Dö-
mösről, ahol különben az ő - második -
házasságát is tartották, Maár Gyulával.
„Egy történelmi pillanatban - mondotta a
művésznő - a főiskoláról rúgott ki vala-
kit csak azért, mert az illetőnek gazdag
polgár szülei voltak." Ez az ember - Maár
Gyula volt. Kocsis a beszélgetés végén
megkérdezte Törőcsiket: „És aztán, har-
minc év múlva, együtt ültek a dömösi
vacsoraasztalnál? - Igen."

Törőcsik szólt Major dömösi „társbér-
lőjéről", ha úgy tetszik, „másik asszo-
nyá"-ról, Éváról is. Aki az ő jó barátnője
volt, és marad most, már M. T. halála
után is. Vele is - ahogy az „első asszony"-
nyal, Major végig „hites" feleségével,
Beck Judittal is - Kocsis bensőségesen
beszélgetett. Éva különban éppen Major
halála előtt érkezett vissza Párizsból, a
fiától, és fél nyolckor este - tudjuk, a
Mester szíve nyolc és negyed kilenc
között szűnt meg dobogni - „Tamás" azt
mondta neki: „Hívd a nővért, mert most



már pihenni szeretnék." Ezek a szavak
akkor nem tűntek fel Évának, pedig „így
ő ezt soha nem mondta". Törőcsik külön-
ben arra is utalt, hogy „Majorelvtárs"-at
utolsó éveiben két budapesti lakáscímen
és telefonszámon lehetett keresni. Voltak,
akik Évánál, és voltak, akik Juditnál, a
Pozsonyi úton hívták.

Élete utolsó esztendeiben, megszaporo-
dott írásaiban, Major gyakran utalt rá,
hogy az apa- és bátykorúakkal fiatal korá-
ban nem tudott „kijönni". (Személyes
beszélgetésekben hangsúlyozta Timár
Józseffel való barátságát, de utalt Uray
Tivadarral való „érdektelenségé"-re. Es
arra is, hogy Kiss Ferencet, Nagy Ador-
jánt, Lehotay Árpádot „akkor sem tudtam
megbecsülni, ha tudtam is, hogy van
bennük becsülnivaló".) A „nagyapák"-ról,
Ódry Árpádról, Sugár Károlyról, Kürti
Józsefről - pedig nemcsak szóban, de
írásban is vallott. Es Hevesi Sándorról
nem csupán írásban „mondott jót", de -
bármilyen érvekkel is hozakodtak elő be-
szélgetőtársai - szavakban is mindig meg-
védelmezte a „nagy színházi embert".

Érdekes - vagy nem is érdekes, inkább
törvényszerű? - módon először a „nagy-
papák"-kal, majd kortársaival, végül azon-
ban az „unokák"-kal került jó kapcsolatba
a színházi világban. Nőkről most nem
szólva - ez „külön téma", amelyről több
utalás is esik Kocsis L. Mihály könyvében
-, idézhetnénk például Székely Gábor
rendezőt, a Katona József Színház
igazgatóját, vagy Iglódi Istvánt, a József
Attila Színház főrendezőjét, a jeles szí-
nészt (akivel ugyan majd öt évig nem állt
szóba, mert a Nemzetitől elment a 25-ik
Színházba), de másokat is; akár szerepel-
nek a kötetben, akár nem. Most s itt elé-
gedjünk meg csupán a tényleg (még ma
is) „unokakorú" Eperjes Károllyal, akivel a
kötet egyik, többek mellett, „Hajrá,
Szami!"alcímet viselő fejezetében beszél
a szerző, különben, s éppen közvetlenül
M. T. halála előtt. A „Szami" név a „Sza-
móca" rövidítése, s mikor Majornál (már
hónapokkal azután, hogy elkezdte taní-
tani, s felfigyelt e sajátos alkatú és képes-
ségű növendékére) az „Eperjes" után
érdeklődtek, őszintén kijelentette, hogy
nincs ilyen nevű tanítványa. Tehát a
„Szami" - vagyis Eperjes -, aki falusi fiú,
és szinte véletlenül, 23 éves korában
került a Színművészeti Főiskolára, el-
mondotta: Major két évig s nem is túlzott
rendszerességgel tanította. A Katona Jó-
zsef Színházban együtt voltak (illetve
még „vannak"), de nem sokszor beszél-
getnek ott sem. Mégis: „azt tudom, hogy
én szeretem, azt tudom, hogy ő szeret".
Akkor is, ha - különben nem sokkal Ma-

jor végső betegsége (és az 1986. április
13-án, vasárnap délután öt órakor, a Rad-
nóti Színpadon megkezdett beszélgetés)
előtt - a Tanár úr vele is ki akart „tolni"
egy Mirandolina-előadáson, de ő „vissza-
vágott", és Major bizony majdnem „bele-
sült" a szerepébe. A „Hajrá, Szami!"-t a
Tanár úr akkor mondotta először, ami-kor
- még a Főiskolán - vizsgáztatták az
eleinte többféle nehézséggel küzdő, majd
szorgalmasan tanuló fiatalembert. Akinek
- ahogy különben más fiatalok-nak is -
nagyon nehéz, mondhatni, „sors-döntő"
pillanatokban a Tanár úr nem-egyszer
mondott egyszerűen hangzó, de lényegre
- az adott pillanatban a leglényegesebbre
- ható, rövid szavakat. („Éppen múltkor
mondta nekem egy idősebb kolléga, aki
pedig nem volt úgynevezett Major-
kedvenc, ő mondta, hogy próbákon is
fantasztikus dolgokat tud mondani.
Fantasztikus, szinte döbbenetes
igazságokat.")

Eperjest - legalábbis „rendes", szín-házi
előadáson - már nem rendezte Major
Tamás. De néhány szó is elég volt neki
ahhoz, hogy éppen megbicsaklott
öntudatát felbiztassa. Néhány szó, mikor
pedig Major éppen arról volt híres - sze-
retett és gyűlölt -, hogy (mint valaki ki-
jelentette) „a próbákat, mint rendező,
egyenesen végigjátszotta". Eperjes azon-
ban a pedagógust - és a színészt - ismerte
meg. Tudta viszont, hogy „a Nemzeti"-
ben például két ember volt, „Őze Lajcsi
bácsi és Törőcsik, akik mindig ki tudták
szedni maguknak azokat a mondatokat,
amelyek abszolút fontosak, és elhagyták
a feleslegeset". Mert tudták, hogy „nála
szelektálni kell, el kell hagyni azokat az
instrukciókat, amelyek csak rá vonatkoz-
nak". Ilyen mondat volt - különben
„egyenesben" -, amit Major a Violával
küszködő, fiatal Törőcsiknek mondott:
„Maga maradjon mindig csak kevesebb,
amíg rá nem jön az igazira."

Igen érdekes az a beszélgetés, amit Ko-
csis a filmrendező Sándor Pállal folyta-
tott, már Major halála után. Sándor, mint
mondja, egy „végtelen hosszú anyagot"
kívánt volna csinálni a televíziónak Be-
szélgetések Major Tamással címmel. „Sze-
relemről, életről, halálról, politikáról,
esetleg művészetről. Bevallom, hogy ez
utóbbi érdekelt a legkevésbé, hiszen a
legtöbbet erről beszélt, tehát amit tudunk
tőle, azt elsősorban erről tudjuk. Itt adta
ki a legjobban magát. De úgy éreztem,
hogy ha meghalna anélkül, hogy szóra
bírnánk, nagyon nagy titkokat vinne
magával a sírba." De a Sándor Pál-filmben
(amelynek forgatókönyvét S. és Molnár
Gál Péter írta) ő volt - s nemcsak, mint

szerep - az „Oberzil Tamás". A beteg,
alig látó M. T. „mindent meg tudott csi-
nálni, amit kellett", és még egy tizenhat
méteres díszlet tetejére is feljutott, hogy
onnan ágáljon. („Két nap után megszok-
tam, hogy Major mindent megcsinál,
amit kell, s csak néha jutott eszembe: te
jó Isten, mit teszünk mi ezzel az ember-
rel, vagy mit tesz ez az ember magá-
val?!") A filmekben is nyújtott „szakma-
szeretet" (és a mindenkori rendező iránti
tisztelet) ellenére is Sándor úgy gon-
dolja: Majort „soha nem érdekelte a
film". Hiszen Major főleg „színházi szto-
rik"-at mondott. „Emberekről, történe-
lemről, csajokról beszélt, filmről nem."

Több jellemző „csajsztori"-t idéznek a
kötet megkérdezettjei. Es Zolnay Zsuzsa -
aki 1971 májusától egész 1983-ig játszott
Majorral Csurka István Döglött aknák-
jában, beszélgetésében egy sort közöltet
abból a legalább százötven, szellemesen
„szerelmes" versikéből, amit az előadás
szüneteiben írt (később, amikor már nem
látott, az előadás előtt gépbe diktált)
Major. Finom humorú, igen, még „vas-
kosságukban" is szellemdús, finom versi-
kéket. („Amikor hazamentem - mondja
Zolnay -, Lala [mármint Básti Lajos, A.
G.] mindig elkérte a cédulát. - Na, ma mit
írt? Aztán hozzátette: - Szexmániákus.")

Érdekes, értékes és - hadd mondjuk ezt
is - színes könyv ez egy sokszínű sze-
mélyiségről. Aki tényleg magával vitt
több „színt" a sírba, mert valóban sok
olyasmit is tudott, amiről nem beszélt.
Még ha van abban is némi igazság, amit
Raksányi Gellért mondott, vagyis hogy
Majort „Maga Major sem ismerte". Leg-
alábbis - úgy gondoljuk - nem teljesen.
Ám ha a szerzőnek tényleg sikerült volna
megszólaltatnia - az ismert „Gobbi-
könyv" és Major halála után - Gobbi Hil-
dát, ha megpróbálkozott volna néhány
feleslegesnek tűnő „lírázás" helyett be-
szélni például Both Bélával, Horváth
Ferenccel, Kállai Ferenccel, még telje-
sebb volna a kötet. Amely természetesen
akkor sem tudhatott volna fényt deríteni
egy több évtized magyar színházát - és
nem csupán színházát - átölelő és jel-
lemző pálya minden részletére. A „Ma-
jor-jelenség" még további búvárkodások
(és könyvek) témája marad.


