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CÉDULÁK
övid újságközlemény adta tudtul, hogy
elhunyt Keleti István érdemes művész,
az Arany János Színház nyugalmazott
igazgatója. A fájdalmas hír már
hamarabb eljutott hozzám, hiszen

sokan, akik ismertük és szerettük, hírláncot
alkotva értesítettük egymást arról, ami alig
hihető, s amivel nem lehet meg-békélni.
Többségünknek nem színházigazgató volt,
hanem a Pista bácsi, aki generációkat nevelt
színházszeretetre s a színházi szakma
fortélyaira. Én is a tanítványa voltam, aztán a
három évtizeddel ezelőtti tanár-diák kapcsolat
az évek során szemérmes férfibarátsággá
változott. Ezen a jogon szeretném felidézni
kapcsolatunk néhány mozzanatát.

1962-ben a Népművelési Intézet kétéves B-
kategóriás, amatőr rendezőtanfolyamot hir-
detett. Jelentkeztem. Komoly felvételi vizsga,
bizottság, tételhúzás, felelés. A bizottság két
tagjára emlékszem: az egyikük apró, dinami-
kus, vibráló, nyughatatlan asszony, Mezei
Éva, a másikuk piknikus, nyugodt, csak időn-
ként megszólaló, ironikus férfi, Keleti István.
Néztek rám, mint egy csodabogárra: mérnök
létemre mit keresek ilyen komolytalan helyen.
Aztán felvettek. Keleti osztályába kerültem.
Fantasztikus két év volt. Hetente négyszer
egész délután és este folyt a tanítás, s olyan
tanárok oktattak bennünket, mint például
Montágh Imre, Kőszegi Imre, Fehér Miklós,
Polcz Alaine, Dévényi Róbert, Czímer József,
Hont Ferenc. A rendezésgyakorlatot Keleti ve-
zette. A klasszikus irodalmat szerette meg
Goethét, s mindent, ami józan polgári ér-
tékrend szerint értékesnek számít. Meggyötört
bennünket a versösszeállítással, a vers-műsor
dramaturgiájával, a versrendezéssel, hiszen
csupa olyan költeménnyel kellett fog-
lalkoznunk, amelyhez - úgy éreztük- semmi
közünk, azaz a görög-római kortól a romanti-
káig tartó évszázadok költészetével. Ennél
jobban csak akkor szenvedtem, amikor Mol-
nár Ferenc Marsallát kellett megrendeznünk,
mindenkinek egy-egy jelenetet az egészből.
Azóta tudom, mily nehéz Molnárt színre vinni, s
azt is, mi minden sűrűsödik össze egy-egy
szóba, mondatba avagy két szó vagy két mon-
dat közötti szünetbe, csendbe. Keleti a maga
halk, szellemes, anekdotázó, példabeszéd-
szerű magyarázataival nemcsak a helyzetek
kibontását segítette, nemcsak kulcsot adott
egy-egy megoldhatatlannak tűnő feladvány-
hoz, hanem mindig tágabb összefüggéseket
villantott fel; hadd mondjam ezzel az elavult
szóval: világnézetet adott. Akkor beszélt a
klasszikusokról és Goethéről, akkor rendezte-
tett velünk Molnár Ferencet, amikor ezek a
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szerzők éppen hiányoztak az elvárt művelt-
séganyagból.

A tanfolyam után évekig nem találkoztunk. Én
újból tanulni kezdtem, aztán az Universitas
Együttesben dolgoztam (Mezei Éva asszisz-
tenseként kezdtem ottani pályafutásomat),
Keleti pedig a szomszédvárban működött, a Mű-
szaki Egyetem Szkéné Színpadát vezette,
majd a híres Pinceszínházat igazgatta. Nekem
a politikai, közéleti színház lett az eszményem,
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ő változatlanul a visszafogott, értékmentő
színházat szerette. Az én szememben kon-
zervatívnak tűnt, ő pedig megértően mosoly-
gott az én „avantgárdizmusomon". Amikor én
már nem kötődtem többé színházi csoporthoz,
és elkezdtem kritikusi pályámat, a szemlélet-
beli különbségből apró-cseprő kocódások is
adódtak, például ha zsűrizéskor a kelleténél
jobban „lehúztam" az ízlésemtől távolabb álló
Keleti-produkciókat.

A hetvenes évek végén magam is bekap-
csolódtam az amatőr rendezők oktatásába, s
ekkor kerültünk ismét közel egymáshoz.
Gyakran tanítottunk és zsűriztünk együtt. Ek-

korra már rég rájöttem, hogy mi mindenben
volt s van neki igaza, s hogy az, ami mellett kü-
lön-külön elköteleztük magunkat, nem egy-
mást kizáró, hanem egymás mellett békésen
megférő irányzatok; az egyik a másik nélkül
nem létezhet, s az értékféltés és -mentés nem
azonos a konzervativizmussal.

Közös szertartásaink alakultak ki. Ezek leg-
kedvesebbje a kazincbarcikai fesztiválhoz fű-
ződött, ahol kora reggeltől éjjel kettőig-háromig
kellett talpon lenni zsűrizéskor. Ő is, én is
koránkelők voltunk. Hétkor már ott ültünk a
szobájában, megfőzte a kávét, reggeli előtt
még kettesben békésen megiszogattuk, s ek-
kor jutott idő arra, hogy beszélgessünk. Nem a
szakmáról, nem a fesztiválról. Bármiről. Min-
denről. Hasonló beszélgetésekre csak közös
autóútjainkon volt még mód, s aztán megint
egyre ritkábban. Keleti István az Arany János
Színház igazgatója lett, egy megmerevedett
struktúrát kellett megújítania, miközben elő
kellett készítenie a színház rekonstrukcióját is.
Részt vettem a színház művészeti tanácsának
munkájában, s különben is számtalanszor le-
ültünk egy kávéra vagy teára, de ezek a be-
szélgetések már szinte kizárólag a munkájáról
szóltak.

Elismerten a legkiválóbb gyerekszínházi
szakember volt, évtizedeken át mégsem került
olyan helyzetbe, hogy tudását színház-
vezetőként is kamatoztathassa. Amikor vi-
szont helyzetbe került, a napi problémák meg-
nehezítették, hogy a maga teljességében és
gazdagságában bonthassa ki művészi prog-
ramját.

S egyre többet betegeskedett. Egyre nehe-
zebben lehetett elérni. Egyre ritkábban talál-
koztunk. Egyszer a Kútvölgyiben, másszor a
Korányi szanatóriumban látogatási időn túl, az
estébe hajlóan, egy sarokban ülve pletykál-
tunk, dohogtunk, tervezgettünk.

Mint ahogy egész életében tette, nyugdíjas-
ként is tanított. A mai színészek derékhadának
többsége a Pinceszínházban kezdte a pályá-
ját, színház-, film- és tévérendezők tucatja
dolgozott nála vagy tanult tőle. S akik nem
színházi területen találták meg a helyüket,
azok is olyan szellemi és etikai igényességet
leshettek el tőle, amely meghatározta további
életüket. Az utóbbi években az Arany János
Színház stúdiósai mellett amatőr színész- és
rendezőhallgatókat tanított. Azon a napon,
amikor a metróban összeesett, szintén tanítani
ment. Kedvenc klasszikusai szerint ezt ne-
vezik szép halálnak.
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