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EGY SEGÉDSZÍNÉSZ OLVASÓNAPLÓJA
1956nyár derekán, július utolsó napjaiban

személyvonat másod osztályon
megérkezett Debrecenbe egy ifjú
építészmérnök. Első munkahelyére
igyekszik, a Csokonai Színházba; ahová
leszerződött havi ezer forint gázsiért se-
gédszínésznek. Huszonöt éves. Az egyetemen
kitűnő diák volt, itt a színházban zöldfülű kezdő,
ráadásul építészmérnöki diplomájával kirí a re-
ménykedő zsenijelöltek s a sikertelenségbe fá-
sult cinikusok statisztacsapatából.

S alighogy elkezdődik a színházi évad, lángba
borul az ország. Október elsején bevonul katoná-
nak, de november 12-én a laktanyából szélnek
eresztik a honvédeket.

Már nem lángol, csak füstöl az ország.
Az ifjú színész - mint akkoriban a legtöbb

magyar értelmiségi, aki az összeomlás
pillanatában sem akart elszakadni hazájától,
szülőföldjétől - üldögél, töprengés olvas. Az
irodalom: menekülés. És az életben maradás
szellemi lehetősége.

Olvas, keze ügyébe került papírfecnikre jegy-
zetelget. 1956. november 23-án Molnár Ferenc
Az ördög című darabját olvassa. Néhány monda-
tot jegyez föl magának: „Nem történt semmi
rossz és mégis baj van. Tudják, mi ez? Ez a lát-
szat. Gazságból kivágja magát az ember, de a
látszat az ragad, mint az enyv. Akármit mondasz,
rossz. Akármerre mozdulsz, jobban belera-
gadsz."

Az 1956-ban ifjú színész egész életében ha-
mis látszatokkal verekedett, mert az őt szoronga-
tó gazságból még csak-csak kivágta magát, de a
hazugságok és rágalmak látszata gyakran le-
moshatatlanul ráfeketedett. Talán nem véletlen,
hogy haláláig megőrizte ezt a ceruzával teleírt
papírlapot: Molnár Ferenc 1956 novemberében
fontosnak érzett gondolata - többször idézte
szóban, írásban - egész életében elkísérte.

1956. december 10-én Tolsztojt olvas, a
Rajta-ütéscímű elbeszélést: „Bátor az, aki úgy
viselkedik, amint kell. Platón definíciója: a
bátorság annak ismerete, hogy mitől kell és mitől
nem kell fél-ni. Tehát az előbbi helyes változata:
Bátor az, aki csak attól fél, amitől kell félnie, és
nem attól, amitől nem kell félni."

Vajon a fiatal magyar segédszínész tudta 1956
decemberében, hogy Magyarországon mitől kell
és mitől nem kell félni?

Jött-ment a néma színházban, barangolt a
hallgatástól félelemtől kongó hortobágyi
metropoliszban, böngészte a képeslapokat,
amelyek a túlsó partról, a boldogabb világból
érkeztek, el-hajózott barátoktól, volt
színészkollégáktól - és próbálta eldönteni: mitől
kell és mitől nem szabad félni 1956. december
10-én a Kárpát-medencében.

Tolsztojt olvas, Tolsztojról ír: saját helyzetét
akarja világosan látni: „Tolsztoj részt vesz egy
tatár-orosz csetepatéban, csakhogy írhasson ró-
la. Realizmus - írói hivatástudat."

Két apró szerep van a háta mögött: Hajóska-
pitány a Leányvásárban, Francisco a Hamletben.
S mert más feladat még nem jut számára az ép-
penhogy csak éledező debreceni színházban,
önszántából, lelkesen énekel a Bohémélet kó-
rusában. Színpadon van.

És olvas. Márai Sándor Szegények iskolája cí-
mű írását - ne felejtsük: akkor hozzáférhetetlen,
tiltott könyv szocializmust építő hazánkban -, és
följegyez egy mondatot: „Sajnálatos, de igaz, a
szegény megszokta a fenséges természetet, el-
fásult és közönyös iránta. Csak él benne, mint a
színpadi díszletmunkás a káprázatos díszletek
között s pillantása sincsen számára... az
esztétikai érzék fejlettsége vagy fejletlensége
elsősorban pénzkérdés."

Napi negyven forintból él. Ezer forint a fizeté-
se. A kezdő díszletmunkások bére is pontosan
ennyi akkoriban. Egy féldeci rum a kocsmában, a
jobb fajta, négy forint. 1956 októberében és 1957
nyarán, amikor újra megjelenik, tizenkét forint a
debreceni színész által rendszeresen megvásá-
rolt, s alkalmilag kijegyzetelt világirodalmi folyói-
rat, a Nagyvilág. Menü az Andrássy (Sztálin, Ma-
gyar Ifjúság, Népköztársasság) úton az Ádám ét-
teremben: tizenegy ötven. A Pilinszky János
szerkesztette Mai francia költők antológia ára
harminckilenc forint. Egy liter tej: három forint.
1957 januárjában Kosztolányi Dezső Esti Kornél
című novelláskötete, természetesen csak antik-
váriumban, hisz a fordulat éve óta nem adták ki a
Magyar Dolgozók Pártja vezetői által nem kellően
haladónak ítélt magyar írót, huszonnégy forint.
Egy üveg Kinizsi sör vendéglőben, kerthelyiség-
ben, pincérrel még 1965 nyarán is öt forint
nyolc-van fillér. Szabó Lőrinc Örök barátaink
című fordításkötete 1958 nyarán:
száznegyvenkét forint.

... az esztétikai érzék fejlettsége vagy fejlet-
lensége elsősorban pénzkérdés.

Igazság, de féligazság.
Napi negyven forintból él Debrecenben 1957

tavaszán egy magyar segédszínész; Kosztolá-
nyit olvas: „Esti Kornél: Kosztolányi »rossz» énje.
Az élni vágyó, bohém, tréfás vidám énje. Élet-
rajzszerű novellakötetnek indul. azután novellák
maradnak, nagy kultúrájú, nagy pszichológiai tu-
dású ember életiről írt esszéi, melyekben Esti
Kornél mindig szerepel. Gyöngyszemek. Első
napja az elemiben; érettségi után olasz üt és az
idegbajos, visszamaradt leány; BECSÜLETES
VÁROS; stiklik Karinthyékkal; bolgár kalauz, aki-
nek nyelvét nem érti; Wüstenfeld báró, aki az
irodalmi felolvasások elnöki székében mindig
alszik és mikor nem elnököl, majdnem meghal
az álmatlanságtól."

Néhány idézet után elragadtatott felkiáltás:
„Summa: Sokat kell olvasni Kosztolányit! Újra és
újra."

Alapvetően s elsősorban a színház izgatja,

életének mindennapi színtere a teátrum, de nem
csupán színész akar lenni. Már ekkor - barátok-
nak, ismerősöknek írott levelek tanúsítják - fog-
lalkoztatja a gondolat: színész, rendező, esetleg
díszlettervezés, írás - színházi ember szeretne
lenni, s jövőbeli önmagát nemcsak a színházban,
a mindennapi munkában építgeti, de otthon, éj-
szaka, könyvek között is, olvasmányokba merül-
ten. A műveltség, a társaságban előkelősködve
fitogtatható ismeretanyag nem izgatja; az iroda-
lom, az olvasás számára szellemi foglalatosko-
dás, személyiséggyarapodás.

És mindig és újra a színház.
Maugham Színház című regényét olvasva egy

fontos kérdést tart szükségesnek a maga szá-
mára megfogalmazni: „Júlia, színésznő élete és
színpadi játéka. Illúzió és valóság. Férje: Mi-
chael, igazgató, színész. Tomy, a szeretője. Az
öregedő nő problémája és a színház furcsa, bó-
dító levegője. Kérdés valóban ilyen-e a színház,
vagy lehet sokkal több annál?"

Az utolsó szó bizonytalanul olvasható. Inkább
annál, de lehet ennél is, vagyis a színház több
furcsa, bódító levegőnél, amilyennek Maugham
regényében feltűnik. De ha annál több, akkor
minél több? Mindennél? S ha több, mint a
Maugham regényében ábrázolt színházi világ,
mi lehet még a színház? 1957 tavaszán Debre-
cenben egy ifjú segédszínész egy kellemes író
kellemes regényét olvassa, s lehet, már arra gon-
dol: a színház nem csupán szórakoztató, gon-
dolkodtató játék, de közösségformáló, embert
nevelő templom? Szeretet színház?- amelynek
lelkükből sarjadt álompalotáját majd Mezei Mári-
ával építgetik jó tíz év múlva az Egyetemi Színpa-
don: Az Izgága Jézusok. S az is lehet, 1957 tava-
szán Maugham regénye s írói egyénisége azért
foglalkoztatja őt, mert az író életútjának kacska-
ringói izgatják: „Maugham: papnak szánják, festő
akar lenni, de rájön, hogy nem lehet élvonalbeli
festő. Sebészorvos lett. És írni kezdett"
Őt építészmérnöknek szánták, az egyetemen

kiváló hallgató volt, sikeres építész pályafutás-
ban reménykedhetett, s ő, ahelyett, hogy vala-
melyik fővárosi tervezőirodában, fehér köpeny-
ben, tervezőasztal fölé hajolva épületeket álmod-
na, debreceni hónapos szobák mélyén, apró
szerepekben készül a világot jelentő deszkák és
a világ meghódítására. Debrecenben várja a pil-
lanatot, hogy élvonalbeli színész lehessen. S ta-
lán majd elkezd írni is!

Kultúrházak színpadán, iskolák dísztermei-
ben verset mond, a helyi lapban filmkritikát ír,
színházi lapot szerkeszt, ír, rajzol! Mensáros
László rendez, az ifjú színházi ember némán vé-
gigüli a próbákat: tanul. 1957 tavaszán Lengyel-
országban szerepel a színház, egy megkopott
fotó őrzi emlékét a társulat külhoni kirándulásá-
nak. A kezdő színész a kép szélén áll: még nem
őt fényképezik, Éjszaka lengyel színészekkel



társalognak, fecserésznek hajnalig, pohár ital
mellett próbálják megfejteni, megérteni a meg-
fejthetetlen, megérthetetlen világot.

Magyarország 1957. Minden áttekinthetetlen.
És bizonytalan. Menekülés, kapaszkodó az iro-
dalom. Egy ifjú ember olvas, jegyzetel: erőt gyűjt
az életre.

„Albert Camus: Közöny (L'étranger) Gyergyai
Albert fordítása. Utóbbi olvasmányaim legszug-
gesztívebb élménye, lenyűgöző, elgondolkozta-
tó, emlékeket ébresztő és életstílus váltását elér-
ni akaró (vagy elérő) regény. Stílusa valahol ki-
csit szürrealista, de a realitáson belül. Rövid
mondatokban fogalmaz, az egész írásmű fan-
tasztikus műgonddal közönyösen hat, mint a »fő-
hős«, az idegen Meursault lelkivilága, hozzáállá-
sa az élethez, embertársaihoz. Minden mindegy
nihilizmusa, leng élete felett, él, sodortatja magát
az esetlegességek zavaros vízén, él, de nem
gondolkodik, megfárad (?) a logikába, különös,
torz, de mégis mindannyiunkban meglévő tehe-
tetlen közönyt érez mindennel és mindenkivel
szemben. Nincs cél, nincs illúzió, ő a XX. század
átlagembere, a gépember, aki szubjektivitásá-
ban is mindenkor objektív és érzéketlen tud ma-
radni mindennel szemben.

Valahol rokon az én '56 tavaszi állapotomhoz
(hasonló Anatole France Crainquerole apójá-
hoz, de), tipikusan a mi századunk, a mi ideges,
enervált, elfáradt korunk - tipikusan XX.
századi, és mégis általánosan emberi. Első
személy-ben beszél végig, és az emberi
jellemek egy-két vonással remekül definiáltak az
ő szemszűrőjén keresztül. Salemano apó, aki az
ótvaros kutyájá-

hoz idomul. Reymond, a barát, - a menhely, -
anyja temetése; Marie, a szeretője. Semmiről
nincs biztos véleménye, számára az események
mindig esetlegesek. Apját nem ismerte és elhalt
anyja mottója: mindenki lehet szerencsétle-
nebb; vannak, akiknek sokkal rosszabb az élet-
ben, - vágyai csak az iskolában voltak, de bele-
törődött mindenbe és sivár, érdektelen életét
megfelelőnek találja, irtózik a helyváltoztatástól,
új benyomások megzavarják.

Csak halálraítélése után ébred magára az
életre, elmélkedik eddigi életén; Istenben nem
hisz és semmiben.

Algerban játszódik mindez, forró égöv alatt,
hőségben, tengerparton, ahol az emberek tom-
pábbak az európainál. Élmény és tanulság volt
ez a könyv. Meg kell fogni életünk alkotó szaka-
szát és keservesen kell dolgozni, illúziókat te-
remteni, hogy tovább tudjunk élni, élményt gyűj-
teni és summázni benyomásainkat, keresni az
igazi emberi arcot, a szívet és gondolatokat."

...hogy tovább tudjunk élni...
1957 tavaszán az építészmérnökből lett se-

gédszínész huszonhat éves. Eljátszott néhány
kisebb szerepet a Csokonai Színházban Debre-
cenben, sikere volt mint Lipitylottynak a Karnyó-
néban, megszerették a debreceni lányok, amikor
a Játék a kastélyban ifjú szerelmeseként lépett
színpadra, de Magyarországon él 1957 füstös-
ködös tavaszán. Camus regényét olvassa és
pontosan tudja: keservesen kell dolgozni, illúzió-
kat kell teremteni, hogy tovább tudjunk élni.

...keservesen kell dolgozni...

...illúziókat teremteni...

...hogy tovább tudjunk élni...
Egy fiatal vidéki segédszínész életprogramja

Magyarországon 1957 tavaszán. Camus Kö-
zönycímű regényét olvassa: megtanulja gyűlölni a
közönyt.

Még nem tudja: milyen nehéz sorsa lesz Ma-
gyarországon az 1956 napfordulóját követő évti-
zedekben.

Éjszakánként falja a könyveket.
Latinovits Zoltán 1957 tavaszán remény-

kedik.
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