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958 elején átjött Amerikába George
Devine, hogy előadást tartson, és
ez nagy megkönnyebbülés volt
számomra. Tony, szokásához
híven, nemcsak nappalait, de

éjszakáit is betáblázta, és csak ritkán ért rá.
Néha eljött velem színházba, de ritkán marad-
tunk ott a második részre is. A legtöbb rendező-
höz hasonlóan Tony is iszonyatosan rossz néző
volt; kezdettől úgy izgett-mozgott székében,
mint egy nyugtalan csikó, aztán hortyogni kez-
dett, s feje előre-hátra billent, majd hirtelen felri-
adt, és tovább rángatózott.

Vadul és szemrehányóan tudott unatkozni;
úgy éreztem mellette magam, mint a rab, akiről a
börtönőr le nem veszi szemét. - És te ezt élve-
zed? - sziszegett rám már öt perc után, s minél
tovább tartott az előadás, annál felháborodot-
tabb lett a kérdő hangsúly, hogy a szünet kezde-
tén dühtől lángolva förmedjen rám: - De most
komolyan: te tényleg maradni akarsz? - Általá-
ban dehogyis akartam. Az utcára érve aztán
többnyire motyogott valamit arról, hogy „találko-
zója van egy illetővel". - Ugye el leszel egyedül
is? - kérdezte bizonytalanul, de mielőtt még ki-
nyithattam volna a szám, már el is indult az
ellenkező irányban. Csak hosszú idő múlva
jöttem rá, hogy már jóval azelőtt, hogy
elhelyezkedtünk volna a nézőtéren, ő
könyörtelenül beosztotta az aznap esti
programját.

Tony álnoksága oly kategorikus és egyértel-
mű volt, hogy barátait is, ellenfeleit is játszi
könnyedséggel tudta megtéveszteni. Ösztönös
és makulátlanul egyszerű érzéke volta
megtévesztés stratégiájához. A legvakmerőbb
csalástól sem riadt vissza, s így a legszimplább
vállalkozások is titokzatos összeesküvés
álarcában jelentek meg; az emberek pedig
annyira féltek csúfondáros megjegyzéseitől,
hogy inkább nem egyeztették tapasztalataikat.
Tony rejtélyes ármányokra célzott, és diszkrét
félretájékoztatásokkal szőtte sűrűbbre a hálót -
és mindezzel a legharcedzettebb, legcinikusabb
szellemet is tévútra tudta vezetni. Fantasztikus
adottság volt ez, és még ha tréfás legendák
felnagyították is, mindig akadt megfelelő számú
készséges eunuch, aki kész volt akár saját
érdekeit is feláldozni, abban a reményben, hogy
kiérdemli Tony elégedett bólintását.

George és én először lehettünk együtt
ráérősen és kötetlenül, és a lehetőséget
kihasználva egybevetettük, amit egyikünk is,
másikunk is Tony mellett megélt. Így derült ki,
hogy mindketten kíméletlen manipuláció
áldozatai lettünk: Tony mézes szavakkal
ébresztette fel bennünk az egymás iránti
gyanakvást. Szüntelen táplálta belénk a rejtett
célzásokat és alkalmi figyelmeztetéseket, hogy
elvesse köztünk a bizalmatlanság és az
egymással szembeni kínos zavar magvait,
addig-addig, míg sikerült, mint egy méntelep
lakóit, külön-külön karámokban tartania ben

nünket. Mi pedig alázatosan, inkább birkához,
mint lóhoz illő bárgyú bizalommal engedelmes-
kedtünk az idomár utasításainak.

George nem tudta, hányadán áll velem, aki jó-
val fiatalabb voltam nála, én pedig természettől
fogva félénk voltam. Tony e hajlamokból és tulaj-
donságokból kovácsolt fegyvert ellenünk. ne-
hogy a bizalmasságnak vagy a meghittségnek
az árnyéka is beférkőzzék kapcsolatunkba. És
most, akár két szökött fegyenc, élvezettel cserél-
tünk anekdotákat, a Richardson-féle összees-
küvés keretein belül töltött börtönidőnkről. Úgy
pattogtak az utánozhatatlan, a legpihentebb
agyat is megszégyenítő mondások, mint a sza-
loncukorpapírba csomagolt pukkanó bonbonok,
és egyszer csak minden komikusabbá és kevés-
bé megalázóvá lett. - De ezt nehogy elmondd
Johnnynak! Tudod, milyen; csak felizgatnád ve-
le! -. Aztán George-nak egy szót se! Borzasztó
érzékeny időszakban van; csak magadra hara-
gítanád! - Vagyis: lapuljunk mind a ketten, és
bízzuk a dolgot Richardsonra. Hogy miért? Mert
ő, aki oly páratlanul eligazodik e két nehezen ke-
zelhető és összebékíthetetlen személyiség rej-
telmeiben, majd működőképes egyensúlyt alakít
ki köztünk. Arról, hogy ezt kikérjük magunknak,
szó sem lehetett. Az egyetlen orvosság az volt,
hogy gúnyosan és harsányan nevessünk egyet
magunkon.

A Lower Mallon, George dolgozószobájában ta-
lálkoztam először Tonyval, és a rákövetkező hat
év során valami egyre erősebb, ingerlő, titokza-
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tos és megmagyarázhatatlan szeretet támadt
bennem irányában; hasztalan is iparkodtam
életre szólóan keserves tapasztalatok hatására
felháborodva lefojtani és kiirtani magamból. Ap-
ránként kénytelen voltam elfogadni, hogy ez az
érzés könyörtelen fantomként kerítette hatalmá-
ba szívemet, és bármily elszántan próbálom is
elűzni, nyomai örökre belém rögződtek. És bár-
milyen mély lett is köztünk a csend, a fantom
most, harminchat év múltán sem költözött ki be-
lőlem.

Szűziesen szigorú szerelem ez, semmi köze
ahhoz a szenvedélyes barátsághoz, amely
George-hoz fűz. Vonzás és taszítás egyszerre,
mintegy kölcsönös megállapodás alapján; hű-
vös és óvatos, és a tiszteletet, amely összetartja,
semmiféle gúnyolódás vagy kiábrándulás nem
mozdíthatja ki helyéből. Alkotói szenvedélyemet
senki nem tudta oly izgatóan felszítani, mint
Tony, mint ahogy erkölcsi érzékenységem sem
sértette fel senki oly irgalmatlanul. De bármilyen
szeszélyesen gonosz csínyt követett is el elle-
nem, a görnyedt testében ostorként csapkodó,
fékezhetetlen bátorság nemcsak tiszteletet pa-
rancsolt és megrendített, de mindent egybevet-
ve erkölcsileg gáncsolhatatlan is volt. Minden-
nek hozadékát nem aranybetűs feljegyzések,
sokkal inkább sebhelyek rögzítik, és mégis: soha
nem fogok megbánni egyetlen pillanatot sem,
amelyet vele töltöttem, mint ahogy nem sajnálom
azt a botrányos mariage blanc-ot sem, amely
egymáshoz fűzött.

A Plays and Players 1992. februári számában közölte, a kiváló rendező
halála alkalmából, ezt a részletet John Osborne 1991-ben megjelent,
Majdnem úriember című önéletrajzából.
George Devine alapító igazgatója volt a Royal Court Theatre-nek, ahol
Richardson az ötvenes évek végétől rendezőként, Osborne pedig házi
szerzőként működött.
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