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• KÉTSZÁZ ÉV •

Sok tehetséges, értelmes színészünk van, de
incsenek versenyképes együtteseink, s
egoldatlan a rendező-utánpótlás. Színészeink

okat dolgoznak (otthoni előadások, próbák,
iszállá-sok, turnék), de hiányzik náluk a
zakmai önfejlesztésre való törekvés. Alkotási
ódszerük, játékstílusuk régimódi. Pedig

egtöbbjükben meg-van a jobbítási szándék,
égis egyre több a sablon, az érdektelenség a

zínpadjainkon. Hibás a főiskola is. A
zínészképzés módszerei elavultak.
Friss vérkeringésre, pezsgőbb színházi életre

enne szükség, s hogy ez nincs, abban nagymér-
ékben hibásak - kritikusaink. Ezen a téren a
ozzá nem értés valóságos orgiája dúl.
gyszólván egyetlen komoly felkészültségű
ritikusunk

Introitus) Írnom kell Magáról, kedves János. Mi-
lőtt leintene: nem a halála okán. Negyedév alatt
ár hozzászoktunk a hiányához. Fogaink csi-

orgatásába is belefáradtunk. Ne féljen, nem
ondok majd olyanokat, hogy holtában is itt van

özöttünk. Nincs itt. Meghalt. Hagyjuk a fekete
íszleteket, a végül is tetszetős gyertyalobogást.
zzal sem hozakodom elő, hogy Mozart Requi-
mje forog a lemezjátszón. Pedig forog. Halottak
apjára öltözködnek a temetők.
Ez a pár oldalnyi írás a SZÍNHÁZ ünnepi szá-
ába készül. Kétszáz éves a kolozsvári magyar

zínjátszás. Az összeállításból a Maga életmű-
e: nyomtatott és kéziratos hagyatéka sem ma-
adhat ki. A lapnak és nekem némi tartozásunkat
s le kell rónunk. 1984 februárjában e hasábokon
dtam közre a televízió számára forgatott Szé-
ely János-portréfilm szövegét. A gépelt textust
gyan jóváhagyás végett idejében elküldtem
arosvásárhelyre, de a huszonnyolc apróbb-

agyobb tételt tartalmazó javítás csak nagy ké-
éssel érkezett vissza. Látni fogjuk, miért. Így
át, bár Maga „a publikálás sine qua non
eltételének" tekintette a helyesbítések
tvezetését, erre nem került, mert nem
erülhetett sor. A mind-nyájunknál nagyobb
atalmak működésébe Maga is beletörődött,
iszen azzal jött egy carte poş talá: „Ha így
an, hát így van, most már mit tegyünk?"
Annyit, hogy majdnem kilenc esztendő telté-

el korrigáljuk az interjút. Igaz, 1984 tavaszán

sincs. Szilárd meggyőződésem, hogy a
bukaresti színház rohamos fejlődésének egyik
meghatározója az utóbbi években kialakult
kritikusi gárda szakmai felkészültsége,
tájékozottsága, fejlett ízlése. Ennek a gárdának
majdnem minden tagja színháztudományi
fakultást végzett, s bátran, erőteljesen és
nagyon sokszor szervezetten küzdött a
korszerű román színjátszásért. A helyzet azért
különösen elszomorító, mert a kritikusi hozzá
nem értés a közönség ízlését is helytelen
irányba befolyásolja.

Együttesen kell kilábalnunk a kátyúból, s ezt el
kell kezdeni, bármilyen nehéz is. Ezért örülök a
mai értekezletnek.

Beszélhetünk a hazai drámáról, de segíteni
elsősorban a színházon kell!

egy hetilapban is fölelevenítettem beszélgeté-
sünket, éppen az akkor már bőven citálható javí-
tások kedvéért. Hadd mondom el mégis, amit
saját szavai olvastán Maga akart elmondani. A
tengerkék tintával teleírt hártyapapírokat,
lapokat silabizálva levéltitkot nem sértek, a
nyilvánosságot csak ahhoz hívom, amihez
hivatalos is lett volna. A tényleges helyzethez -
ahogy annak a barátságos búcsúformula előtt
az aláhúzás nyomatékot adott.

(Kyrie) Akihez 1983. november 26-án indultunk,
akkor már irtózott a nyilvánosságtól, ugyebár?
Volt megszenvedett mondandója, bőven volt, de
mintha azt szerette volna: igazságai, próféciái,
rögeszméi lehetőleg személyes kontaktus nél-
kül, csupán az írás közvetítésével, sőt akár pusz-
ta létüknél, tartalmuknál fogva ivódjanak át abba
a szűk körbe, mit köztudatnak csúfolunk. Reg-
gel, délben még azt hittük: megbabonázott min-
ket az, aki késő este és másnap kedves házigaz-
dánk lett. Havat tornyoztak a fellegek, az elha-
nyagolt sztráda rossz irányba vitt, egyre sűrűsö-
dött a sötétség. S amikor mégiscsak betoppan-
tunk, Maga egyszerre aggodalommal és boldo-
gan újságolta: lehetséges, hogy az áramkorláto-
zásba ezen a hétvégén épp a maguk városrésze
esik bele. Nem tudható előre. S mit csinálhatnak
a televíziósok élettelen kábelekkel, vak kame-

rával, az interjúra kiszabott egyetlen vasár-
napon?

Az interjúalany a boldogságáért aggódott.
Örült az interjúnak. Nagyon örült. Ennél jobban
csupán annak örült volna, ha az interjú elmarad.
És boldog volt, hogy aggódhatott értünk. Nehezen
viselte volna el már akkor is kalimpáló szíve, hogy
dolgunk végezetlenül távozzunk. Jól gondolom?
Jól gondolom, talán; mert Maga, aki oly sokszor
nevezte embergyűlölőnek öregedő - vagyis har-
mincöt év fölötti - énjét, persze a választékosabb
és tapintatosabb idegen szót használva, nos Ma-
ga az emberszerető mizantrópok közé tartozott.
Igencsak a terhére voltunk nagy interjúakará-
sunkkal; de ami bor, alma, dió, akadt a házban, azt
mind asztalunkra hordta. Osztozott velünk a meg-
érkezés, az ismerkedés örömében, és őszinte,
szép lelkesültséggel akarta annak az ellenkező-
jét, mint amit mi akartunk. Kedves házigazdánk,
Maga kimondatlanul is irgalmat kért. A meg nem
szólalás irgalmát. A hazugságtól - Irgalmas ha-
zugság című drámájának rémétől - már nem félt.
Rég letiporta ezt a sárkány-ellenfelet. De a pon-
tatlanság? A félresikló élőszó? A beszéd arról,
amiről tán nem is szabad beszélni?

Az áramkimaradás 1983. november 27-én
más kerületet látogatott. Székely János házikön-
tösében eliszogatta a bögre kávéját, délig egyik
cigarettát a másik után szívta, azután engedelmes
segítőkészséggel fölment a vérpadra. Meghall-
gatta a kérdéseket, és válaszolt. Hatvanperces
portréfilm, s külön egy tízperces riport lett ebből. A
két, különböző célra készült felvételből pedig, le-
gépelve, egy írásmű. Összefüggött, egymásba kí-
vánkozott a két tétel.

Restelkedve sajnáltam, János, hogy jövő évja-
nuárjának vége felé érkezett, dátum nélküli leve-
lével, a javításokkal már hiába futottam volna a
nyomdába. Hiszen ekként kezdte: „Megkaptam a
beszélgetésünk nyomdakész szövegét; csak
azért nem nyugtáztam mostanáig, mert kíváncsi
voltam a hatóságok véleményére, vajon engedé-
lyezhetem-e ottani megjelenését. Úgy látszik, en-
gedélyezhetem. Na már most, Tamás kedves, né-
hány - apró - változtatást végeztem a szövegen,
mert itt-ott nem pontosan úgy volt, ahogyan
mondtam, vagy ahogy mondani akartam.
Élőszóban olykor bizony melléfogalmaz az
ember."

Ha sorba vesszük a betűkig, írásjelekig aggá-
lyos javítások fontosabbját - a csupa fontos közül
a legfontosabbakat -, szinte mindegyiket a Maga
bevégzett életfejezetei, a radikálisan befejezett
mondatok, a végérvényes ítéletek követelték
meg. Maga, Székely János, ki 1929. március 7-
én, Aquinói Szent Tamás névünnepén, hatvan-
három és fél évvel a halála előtt született, abbaha-
gyó embervolt. Lezáró. Bevégző. Csupa kis halál-
ból komponálta meg életének diszharmóniáját. S
ebből a (vélt?) emberi és alkotói csődből mindazt,
ami a verset, esszét, regényt, drámát magyar
nyelven értőknek: zárt teljesség.

TARJÁN TAMÁS

A BEVÉGZŐ
SZÉKELY JÁNOS 1929-1992
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(Rex Tremendae) Mikor s mit végzett be? Mit ha-
gyott abba, mivel hagyott fel? Mindjárt tizenhét-
tizennyolc évesen az atyai baráttól, Szervátiusz
Jenőtől ellesett mesterséggel: a szobrászi hiva-
tással (javítás: a szobrász nem „formál", hanem
„mintáz"). Agyag, mintázófa, műterem: csupa
materiális nyűg. Az íráshoz „egy darab papír és
egy ceruza" is elég. Még nem a költészethez. A
filozófiához. „Úgy képzeltem, hogy filozófus le-
szek, el is végeztem a szakot, de aztán beláttam,
hogy a meztelen gondolat goromba, és nincs is
sok esélye a világban" - mondta csöndesen a
kamera előtt. Levelében ezt a módosítást kérte
- ezt a végzést, bevégzést: „ . . . a meztelen
gondolatnak nincs már semmi esélye."

Es a nem meztelennek, a versbe burkoltnak?
Ugyancsak semmi - hiszen Maga ezért tette le,
kevéssel az Egy láda agyag (1970) című verses-
kötet utána poétai tollat. E könyvbe az alábbi
dedikációt jegyezte: „Pontosan tizenhárom éve
nem írok verset - így hát csak ifjúságom bűneit
ajánlhatom szeretettel és barátsággal..." (Tud-
ja, János, ez az a kötete, amit tíz kinyomtatás
közül kilencszer Egy láda anyag sajtóhibával
láthat viszont. Sebaj, a koporsómetafora nem
vész el. De azért Maga helyett is javítom: Egy
láda agyag.)

A drámaírást úgy hagyta abba, hogy remény-
telenül folytatta. Saját színműveinek megítélését
a korrekcióban így súlyosbította: „Nincsenek
bennük nagy tablók, nincsenek gegek, semmi
nincs az égvilágán, ami a mesterségbeli hozzá-
értésre vallana. Ehhez én nem értek; hiába is
mondják, a kritika is hiába mondja nekem, hogy
ezek a munkák alkalmasak színpadi előadásra.
Nem lehetnek alkalmasak. Én már csak tudom."

Honnét tudta? Hiszen egy-két esetet leszá-
mítva jószerivel meg sem nézte a bemutatóit, fő-
leg a magyarországiakat nem. Ahogyan javítva
írta a rontásról: „Romániában megnéztem
egyet-kettőt. De sajnos az is megesett, hogy már
az úton ért a hír, hogy az Irgalmas hazugság fő-
szereplője, Fábián Ferenc váratlanul meghalt.
Úgyhogy saját premierjeimen baljós ómennek
tudom magam."

A kritikusok? Persze hogy mondták, mondtuk.
Mondtuk a Vak Béla király előadásának (Pesti
Színház) az 1982/83-as évad végén megszava-
zott kritikusi díjjal, az esztendő legjobb új magyar
drámájának díjával. Mondtuk, Harag György va-
rázsütésére először, és más érdemes interpretá-
ciók nyomán újra, hogy a Caligula helytartója bi-
zonyíthatóan és bizonyítottan remekmű. Példá-
zatos erkölcsdráma, amely az etnikai, vallási ki-
sebbségek alárendelt, megnyomorított helyze-
tének alig remélhető valamikori megszűnte után
sem veszítené el érvényességét - mert Maga
tudta, hogy a döntő, a döntést hozó ember min-
dig alárendelt helyzetben van, noha legalább az

Székely János (MTI-fotó, llovszky Béla felvétele)

erkölcs méltóságával vigasztalhatja magát. A
Caligula sikerére nem nagyon volt ellenérve,
mindenesetre drámaírói ténykedését így igyeke-
zett rosszabbá javítani: ,,...én nem azért írom az
írásaimat, hogy hatást keltsenek, hogy sikerük
legyen, hanem hogy létrejöjjön valami, ami szük-
ségszerű. Azért nem tanulom meg már soha a
színpadi hatáskeltés mesterségét, mert maga a
hatás nem érdekel. Minek vesződnék olyasmi-
vel, ami nem érdekel?"

Lukács Sándor és Őze Lajos a Caligula helytar-
tója gyulai előadásában (1978)

Nem valami hatásos érvelés, lássa be. Kevés
benne az argumentáció. Már-már nyeregben
érezhettük magunkat, mi, hozsannázók, akik
csak-csak ráerőszakoltunk egy díjat Magára, az
esküdött díjat-el-nem-fogadóra (pontosabban:
döntetlenre végeztünk - lévén a kritikusok díja
„csak eszmei díj; talán nem túlzottan korrum-
pá/ó, s igy át sem vettem, de nem is utasítottam
vissza külön"). Erre adu ászként kijátszotta a
Mórok című darabját. Utólag is gratulálok,
János! Tényleg ne higgyen annak, aki mást
bizonygat: ez rossz dráma. Tudniillik két
kitűnőből áll, melyek - régi história meg a
félmúltbeli: az egy-mást értelmezők, ismétlők.
igazolók - nem békültek össze. Két példázat
nem fér meg egy kulisszában.

Maga győzött, János. Amíg csak nem jön egy
rendező, és le nem győzi.

(Recordare) Mi mindent végzett be tehát? Lát-
tuk: a versírást. Illetve általában az írást. Az írás
szüntelen írásával (javításával) írta, hogy nem ír,
mert az írás sem javít a világon. Ars poetica című
előadásában (1973) azt a Szabédit idézte, akiből
a Mórokban a drámahős Kibédi lett: „A versnek
nincs többé igazi szerepe, akár régi, akár új mó-
don írják, nem való semmire önmagán kívül, nem
nélkülözhetetlen alkatrésze többé az emberi lét-
nek, nem végez el valamit, ami nélküle elvégez-
hetetlen maradna. Nincs funkciója. Fölösleges
és értéktelen. Beszéljek-e még tovább? Szüksé-
ges-e még elmondanom, hogy a fölöslegessé
vált alkatrészt a világműködés előbb-utóbb kiveti
magából? Hogy addig is, míg kiveti (helyeseb-
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Sörös Sándor és Kern András a Vak Béla király
pesti színházi előadásában (1982) (Ikládi Lász-
ló felvételei)

ben: míg nyilvánvalóvá válik, hogy rég kivetette),
addig is mindenki, aki költő, szegény Szabédi
László álláspontján kénytelen továbbtengődni:
Keringjen a világ, fölösleges / Külön kerékként
elkeringek én is..." S befejezésül hozzátette:
„Költői hitvallásom, míg ment az írás, énnekem is
volt. Szép, kerek, kövér, kiadós ars poeticám,
öröm volt nézni. Aztán, ahogy apadt a termés, ő
is fogyott, zsugorodott. Mihelyt konstaláltam a
költészet halálát, magától elapadt ő is. Ma már
csak egy szó. Ha kíváncsiak rá, elárulom.

Tehát, kedves barátaim, figyelmüket kérem.
Ars poeticám a hallgatás.
Versem - hallgassák meg, kérem -, ver-sem:

a csend."

(Confutatis) Ugye kedves Székely János, Maga
a saját, külön tulajdonú és fájdalmú csendet sze-
rette? De ez a csend, a hallgatás fegyelme a sas-
nak háromszori jajkiáltása is Sütő Andrásnál, a
Káin és Ábelben; ez a befogott száj az adventelő
Hargita Nagy Romlása alatt; és ezt vallja, hirdeti,

Vendégség (más néven: Fölkél az Ömlő Búza
napja) karácsonyi záróképében: ,,...engedjétek
meg, hogy befejezzük Isten egyetlen zsoltárát: a
hallgatást. Socino - énekeljük - a csendet!"

A saját csendet rokon csendek között sem töri
meg más csend. A Maga csendje kiáltás nélküli,
felkiáltójel nélküli, ének nélküli.

(Ének nélküli? „Valamikor mindennapi szük-
ségletem volt a zene. Ma már csak véletlensze-
rűen tallózok zenét" - mondta az interjúban. „
Úgy vagyok ezzel, mint az olvasmányokkal- írta-
pontosította tovább a javító levélben. - Új ze-
neművekre már nemigen vagyok kiváncsi. A ré-
gieket, az ismerőseket emésztem meg újra meg
újra. "A javításhoz is volt kommentárja: „Ez a vál-
toztatás azért fontos, mert az eredeti szöveg
konzervatív ízlésűnek tüntet fel, holott a zenében
sem vagyok az. ")

(Lacrimosa) Székely János abbahagyta a há-
zasságát. E drámáról más versek mellett a Válás
után tudósít, de drámáinak motivikus világában
is fölbukkan a férfi-nő kapcsolat, a házasság ab-
bahagyhatatlanja. Letette a szolgálatot, melyet a

- nemcsak fényesen szeles - „előre!" zászlaja
alatt egy ideig vállalt: ,,...amint más irányba néz-
tem, / Új kép kötött le, s új keret. / S hogy arcom
arra fordítottam, / Hát arra is előre lett. / És akkor
eltűnődtem én, hogy / Utam miféle tájra visz, / És
eltűnődve hátranéztem, / S előre lett a hátra is..."
(Előre). Felhagyott - a hatvanas évek elején - a
magabiztossággal, vagy a magabiztosság hagyta
el őt, ha társa volt egyáltalán. Sorolni is sok, mi
mindenről mondott le, végül is etikai megfonto-
lásból.

De az a legmegrendítőbb, tudja, János,
hogy Maga a vadászatot is abbahagyta. Ebben
tudniillik az a felfoghatatlan, hogy egyáltalán el-
kezdte. Ha akad magyar drámaíró, akit nercva-
dászó drámaírónak képzeltünk volna, akkor az
Maga. És erre tessék!

Tessék! - csattan a Maga hangja. Ugye meny-
nyire nem tudnak, nem tudunk semmit az
ember-ről?!

Ahogy körbemutatott a dolgozószobájának
falát ékesítő trófeákon: „Nagyon sokáig szeret-
tem vadászgatni... Ezeket én lőttem, aztán
kénytelen-kelletlen lemondtam róla. Őszintén
szólva nem értem már magamat, hogy voltam
képes állatokat meglőni. Mit sem sejtő állato-
kat... Lemondtam róla, s valamelyest Tolsztoj-
hoz idomultam. Ahogy mindinkább aszkétává
vált, legnehezebben a vadászatról mondott le."

Ehhez is volt betűcserélő korrekciója. „7. old.
alulról 11. sor: meglőni helyett megölni..."

(Sanctus) Az abbahagyáshoz, a bevégzéshez a
végigcsináláson át vezetett a Székely János-i út.
Az írás szentsége: elsorvadt létjogainak belátá-
sa késztette az írás - és az „irodalmi élet" - kü-
lönböző fajainak elvetésére. Végigcsinálta a drá-
máit is. A Caligula melletti legjobbat, a Protestán-
sokat az öt színműre tervezett kötet, a Képes kró-
nika „kikerekítése, időbeli rendje, eszmei rend-
szere végett" írta. Akármilyen szörnyű víziókkal
járt is, megadatott néki az erkölcsi-gondolati
rendszer birtoklásának, átélésének, alakításá-
nak kegyelme. Talán nevezetes, megerősített
vázú székének magasába, a támla élére is azért
kuporodott hajnalonta, hogy így valamelyest fen-
tebbről szemlélhesse a világ őrültségét, melyben
ugyan nincs rendszer, de az író a jogaikba
visszaiktatott szavak révén épp ezért legalább
rendszert - azt vihet bele.

(Benedictus) A jelentékeny XX. századi életmű-
vek általában a paradoxon jegyében fogantak
vagy vetéltek el. Egy rögeszme genezise (1978)
című esszé- és bírálatgyűjteményében Maga is
így véli ezt, János. A Maga legmélyebb - s az
alkotó számára legtermékenyebb - paradoxona
egyfelől az emberszerető mizantróp státusa,
másfelől az öngyűlölő önbecsülés ellentmondá-
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a volt. Az, amit „az életben való nem teljes ott-
onlevés" terminusával illetett. Mintha nyersen
ost fordította volna németből. De ezen utólagos

eveleiben jottányit sem kívánt módosítani.

Communio) Amikor századunk ismét elővette
arsolyából a Maga születési évének számjegye-
t, akkor Maga - idén augusztusban - távozott
özülünk. Sejtem, úgy fogalmazna: 1992. hely-

ét nagy gond van az ilyesfajta visszaemlé-
ezésekkel. Tudod, nem lehet olyan őszinte és
ontos az ember, hogy mindent el tudna
ondani magáról. Minden meg-nyilvánulásunk

üzdelem a szóval, a nyelvvel, a
ifejezésformákkal. Mindezt nyilvánosan tenni:
elelősségteljes és veszélyes dolog. Mit értés mit
rt félre a hallgatóság, mi tetszik ne-ki és mi
em, nos, ez megfejthetetlen. Így aztán én
indig a közérthetőségre törekedtem. Szokták
gyan mondani színházi emberek, „nem baj, ha
em értették meg az előadást, mert így lega-

ább otthon is azon töprengenek, mit is láttak". Én
bben nem hiszek. Abban hiszek, hogy a törté-
és másodpercében kell megérteni a lényeget,
ülönben elvész az egész. Otthon, puliszkafőzés
ellett nem foga néző azon töprengeni, mit is lá-

ott a színházban. Az érthetetlenséget sokszor
nyitottságnak" is szokták nevezni. Csakhogy a
endezés néha olyannyira nyitott, hogy nagy a
uzat, és már azt sem tudjuk, hová forduljunk,
ogyne fájduljon meg a fülünk, a fejünk. Határo-
ott világkép nélkül nem lehet rendezni. Enélkül
emmi jó nem születik, legfeljebb - ahogy diva-
osan kifejezik - „egy az egyben szolgálom a
zerzőt". Hát persze. Az egy az egyben című
oncepció „leereszkedés" a szerzőhöz, vagyis
lyan „silány" játékkal is beérjük, ahogyan azt
hakespeare gondolta. De azért ami tehetséges

itánjaink nem tudnak döntetlenre játszani
hakespeare-rel. Mindig vesztenek. Én tehát ezt
bizonyos egy az egyet bizony elfogadnám,
ert azért Shakespeare mégiscsak Shakes-

eare. Ismered a régi viccet? „Művésznő, ismeri
n Moliére-t?" „Nem ismerem, de lehet, hogy ő

smer engem." Körülbelül ilyen ez az egy az egy-
en. Tudom én, mit akarnak mondani, de olyan
agyképűen hangzik. Hányszor, de hányszor el-
angzik, hogy a rendező azt mondja,
hűségesen akarom szolgálni Shakespeare-t".
élek, sokszor Shakespeare kikérné magának,
ogy X vagy Z hűségesen szolgálja őt, hiszen
ár az is nagy dolog, ha Shakespeare-t teljes
értékben megérted. De hogy Shakespeare-
él érdeke-

retolta a Maga számára 1929-ben kizökkent időt.
Az életben való nem teljes otthonlevést az élet-
ben való teljes otthon nem levésre (röviden:
nem/evésre) javította. Megint bevégzett valamit
- hogy ezzel a bevégzéssel az összes többit
végérvényesen hitelesítse.

Tehát nem elvégeztetett: bevégezte.
Lux Aeterna.

Budapest, 1992. október 29.

sebb legyen valaki, ez azért nem túl gyakori.
Nem minden bokorban születik rendezőtehet-
ség.

A visszaemlékezéssel kapcsolatos másik
gondom a következő: a színházi világban az em-
lékezés ellenőrizhetetlen dicsekvésnek tűnik.
Annak a színházalapító fiatalembernek, ifjú
Tompa Miklósnak még volt „szexepilje". Aztán a
fiatalembernek elkezdett hullani a haja, ő maga
elkezdett fáradni, és akkor kiderült, hogy rettene-
tesen sokat veszített a szexepiljéből. Már nin-
csenek évjáratai, meghaltak az úgynevezett tár-
sai. A színművészek és a rendezők művészete
pillanatok alatt elévül. Az idős színész általában
vad szenvedéllyel igyekszik mindenkinek bizo-
nyítani, milyen nagy művész volt ő fiatal korában.
Nézem, nézem, és alig tudom elhinni, hogy X.,
öreg színész valaha Hamletet játszta. Miért: mert

a színművész - és vele a rendező - emberileg is
devalválódik. Ha leülök egy nyolcvan-kilencven
éves festőművésszel, és látom körülötte a
remekműveket - az ő saját képeit -, felnézek rá.
A színésznek nincs arra bizonyítéka, milyen
nagy művész volt ő valaha. Ezért magyaráz
olyan lázasan. Magyarázhat, ő neked mégis az
öregség jegyeit mutatja, sántán, bénán látod
magad előtt, nincs ott a mű, tehát nem hiszed el.
Volt egy színészünk, aki a nehéz időkben - a
„régi Romániában", ahogy mondani szokták -
hűtlen lett a színházhoz, és elment könyvügy-
nöknek. Később, úgy húsz év múlva, újra jelent-
kezett színésznek. A színház könyvtárosnak
tudta felvenni. Egyszer Bánffy Miklós
Nagyúrcímű darabját rendeztem, és ebben
rengeteg szerep-lő volt. Eszembe jutott a
könyvtáros. Kértem, vállaljon el egy kis
szerepet. Volt egy mondata: „Jönnek a hun urak,
a hun urak!" Ő berobogott és üvöltötte: „Jönnek
a hunn urak, a hunn urak!" Visszaküldtem,
„Bocsásson meg, de nem hunn urak, hanem
hun urak." Hiába, nem tudtam ki-verni a fejéből
ezt a hunnt. Amikor már vagy ne-gyedszer
szóltam neki, felcsattant: „Kérem, engem, aki
annak idején mázsás köveket emeltem föl a
színpadon, maga most arra akar tanítani,
hogyan kell felemelni egy morzsát?!" S akkor el-
mondta, hogy ő például Romeót is játszotta. Ez
persze nagy derültséget okozott, ő megmérgelő-
dött, és hozta a képeket. Valóban játszta. Erről
van szó: mi, ennek a tragikus sorsú művészet-
nek a képviselői menthetetlenül rákényszerü-
lünk arra, hogy dicsekedjünk, különben semmit
nem hisznek el rólunk.

Mindig felnéztem azokra a színészekre, akik
szenvedélyesen, szülői és rokoni tilalom ellenére
ezt a nehéz pályát választották. „Istenem, milyen
hittel csinálják, pedig tudhatják, hogy soha nem

TOMPA MIKLÓS MESÉL

Tompa Miklós


