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SZÜLETÉSNAPI KÖSZÖNTŐHELYETT
Tétován kutatok emlékeim között. Mikor is?

Úristen, bizony negyvennyolc éve annak!
Akkor kerültünk össze Várkonyi Zoltán
Művész Színházában, Anouilh Eurüdiké
című drámájában. Te már ünnepelt sztár voltál
akkoriban, elvált asszony, én meg kezdő
növendék, taknyos senki, aki addig épphogy át-
bukdácsolt valahogy a színiiskola különböző
rostavizsgáin. Közel ötven estén keresztül ját-
szottuk a hírneves szerelmespár szerepét, és
csoda-e, hogy a színpad forró kábulata át-átcsa-
pott az életünkbe is, és megperzselt mindkettőn-
ket? Ez az ötven nap mindenesetre egy hosszú
évtizedre meghatározta az egész életemet. Tő-
led tanultam az örömöt és Tőled tanultam meg
azt is, mi a szenvedés. Melletted váltam felelőt-
len kamaszból sokat tapasztalt férfivá.

Azóta majd' egy fél évszázad telt el, nyolcva-
nadik születésnapodat ünnepeljük. és - lám - én
még mindig képtelen vagyok rá, hogy „normális",
kollegiális hangnemben, annak rendje és módja
szerint felköszöntselek, felsoroljam gazdag
színészi pályafutásod egy-egy epizódját,
esetleg kitérjek emberi erényeidre, és befejezé-
sül kívánjak Neked további sok sikert és boldog-
ságot.

Ehelyett régi iratok, levelek, szerepek között
matatok, bele-beleolvasok egy-egy mondatba,
aztán tétován továbblapozok. Így bukkantam rá a
mellékelt rajzra is. Egy régi-régi születésna-
podra készítettem Neked titokban, roppant ka-
landos körülmények között. Csakhogy az akkori
különleges helyzetem meggátolt abban, hogy -
annak rendje és módja szerint - időben átadjam
Neked. (Be voltam csukva.) Egy évre rá (szaba-
dulásomkor) meg már - úgy éreztem - aktuali-
tását veszítette az ajándék. Sőt némelyekben
(akkoriban a közelünkbe sodródott két személy-
ben) tán még megütközést is kelthetett volna, így
hát aztán nem is erőltettem e szerény akvarell át-
adását. Miután azonban ma már az érintett sze-
mélyek egyike sincs az élők sorában, és miután -
remélem - ma már Benned sem kelt majd túl
nagy megütközést egy ilyen emlék felidézése,
engedd meg kérlek, hogy eme jeles ünnepen az-
zal a régi-régi rajzzal köszöntselek fel! Jó egész-
séget, bölcsességet és még hosszú-hosszú
nyugodt szemlélődést kíván hát Neked valami-
kori játszótársad és exférjed.

Utóirat. Azt olvastam egyszer, hogy egy kuta-
tó valahol Szibériában rálelt egy nyelvre, amely-
nek már csak két élő ismerője maradt. Két öreg-
ember, aki - az orosz nyelv óriási tengerében
magányos, süllyedő, parányi sziget gyanánt -
még tudott a teljes kihalásra ítélt ősi nyelven.
Családtagjaik, leszármazottaik, rokonaik, vagyis
a törzs fiatalabbjai már csak oroszul beszéltek.
Így hát gyakorlatilag az egész világon ők ketten
ismerték és - ha nem akarták, hogy a többiek
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értsék, miről beszélnek - érintkeztek is e valójá-
ban többé nem létező nyelven.

Valami ehhez hasonló érzés fog el, amidőn -
titkos üzenetként - mellékelem Neked e szüle-
tésnapi köszöntőhöz ezt a pár kottafejet is. Már
csak ketten vagyunk a világon, akik ismerjük e
dallam értelmét. Meghalt Várkonyi, Apáti, Rát-
kay Marci, Pécsi Sanyi, Sulyok, Szakáts Zoltán,
Ascher Oszkár, Képessy Jóska, nemrég utolsó-
ként még Dékány Laci is. Kettőnkön kívül már
egy se él azok közül, akik tudták, mi ez:

Majd' elfelejtettem! Álmomban a régi Fészek-
ben jártam. Gomba Elluska és Királyhegyi Pali
várt ott ránk. A régi Bristolból meg Pártos Géza
integetett felénk. Egy másik kávéházi asztalnál
ott ült egyedül és szigorúan Márai Sándor is (per-
sze őt még álmomban sem mertem volna meg-
közelíteni). Ők is mind-mind hódolatukat küldik!

Szeretettel
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Gombaszögi Fridával az Éjjeli menedékhelyben (Vígszínház, 1945) Ladányi Ferenccel A hősben (Magyar Néphadsereg Színháza, 1952)

Tolnay Klári a Katyi című filmben (1942)
Tolnay Klári, Darvas Iván és Várkonyi Zoltán Anouilh
Eurüdikéjében (Művész Színház, 1946)
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Greguss Zoltán, Tolnay Klári és Basilides Zoltán a Madách Színház Cseresznyés-
kertjében (1960)

Pécsi Sándorral A vágy villamosában
(Madách Színház, 1962)

Tolnay Klári és Mensáros László a Kései találkozásban
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