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Szépséges, finom vonalú, különleges papírba
burkolt kötetek vannak előttem: bordók
és mélyzöldek. Ívnyi terjedelműek, ezért a
sorozat neve: Íves könyvek. Már tucatnál
is több jelent meg belőlük. Mivel három-száz
számozott példányban készülnek, azt gondolnánk,
bibliofil csemegék. Kétségkívül azok is, de a
sorozat kitalálójának, tervezőjének, szer-
kesztőjének, Bari Károlynak és szerkesztőtársá-
nak, Pálffy Ildikónak e különlegesen igényes mi-
nőséggel az a legfőbb célja, hogy „kortárs költők
és művészek törekvéseit segítsék nyilvánossághoz".

Nagyvonalúan, nyitott lélekkel válogattak: még
kötettelen, egyetemista költő (Balogh Róbert) ép-
pen úgy teret kapott, mint beérkezett (Cselényi
Béla), avagy más hivatású alkotók, Kása Béla fotó-
művész vagy Sugár Péter építész. Nem a hagyomá-
nyos kortárs művész-arcképcsamok műfaja ez;
személyesebb, ihletettebb, elfogultabb.

Nyugtázhatnánk a kivételes vállalkozást a
megszállott minőségigénynek kijáró becsülő,
ám semmitmondó jelzőkkel. Esetünkben
azonban más közelítés javallott. A sorba
ugyanis bekerült két „színházi ember":
Csányi János, aki a könyv alcímében is -
egyébként nagyon pontosan - ezt a
megjelölést viseli; és Székely B. Miklós, akit
jobb híján színésznek mondunk, de érezzük,
hogy más is, több is ennél.

Nem idős, nagy életművel rendelkező,
már csak reputációjukból következően is
önálló monográfiát érdemlő emberek kerültek
tehát a sorozatba, hanem valamiképp
„struktúrán" és „obligón" kívüliek, akik
egyszerre igen hasonlók és nagyon külön-
bözők. Csányi János elképesztően aktív;
Székely B. ereje a zsigeri, egyszersmind
bölcseleti alapozást sejtető passzivitásban
rejlik.

Lássuk ez utóbbit, akit a bevezető, úgyne-
vezett életrajzi interjú, valamint az egykori
tanár, Hársing Lajos és az általános iskolai
osztálytárs, egykori barát Zelki János szavai
nem mutatnak annyira enigmatikusnak, mint
ahogyan arról a művész színházzá vált
életének vagy életté vált színjátszásának
döbbenetes erejű, „underground" játszó-

helyekről és mostanában leginkább filmekből fel-
villanó későbbi képei tanúskodnak.

Úgy látszik, kell egy pillanat, egy sorsfordító
semmiség, amely - bár belülről fakad - mégis
látszólag kívülről hoz megerősítést. Székely B.
történetesen leragasztott szemmel utazott a
HÉV-en, amikor egy barátja észrevette, odament
hozza, és az Orfeóba hívta játszani. A többi - ha
részletesen dokumentált, őszinte és többféle né-
zőpontot is kínáló kötetet kapna - már színház-
történet: Kinizsi utca, Semprun, Szkéné, Woy-
zeck, Pilisborosjenő, Stúdió K., Kiss Anna Ku-
porgója és Borzája és sok egyéb, ami félillega-
litásból, az ellenkultúra radikalitásából állt össze
sokak számára az egyetlen megközelíthető,
valódi, megosztható, átélhető közösségi
élménnyé. „Laca", azaz Székely B. Miklós ennek
a kornak egyik hőse, s ugyanakkor borostyánba
zárt, romlatlan maradványa is, akit újabb
intézmények és

újabb lehetőségek sem formáltak át. „Szétszakít-
ja a hamisságok rendszerét a maga tömbszerű
igazságával" - írja róla a miniesszék legplaszti-
kusabb darabjában Molnár Gál Péter.

„Átélni" - nem. „Szerepben gondolkodni" - azt
sem. Csak a folyamat, a nem értés, a
„létmuszterek" egymásmellettisége: ez az, ami
fontos e „másképpen létező" színész számára,
aki felrúgja a színészparadoxon diderot-i
fogalmait. Bari Károly rövidsége ellenére is
lényeglátó interjúján kívül a legtöbbet Székely B.
naplójegyzet-szerű versei mondanak: pontos,
szaggatott köz-lései egy mélyen átérzett
létállapotnak.

Csányi János alig harmincéves, és tulajdonkép-
pen még nem sokat csinált - mégis sors- és
színházformáló egyéniség, egy néhány előadást
megért darab, a Játék írója, rendezője, illetve a
Szentivánéji álom színházi közösséget teremtő
újrafogalmazója, fordítója, játékmestere. Az utóbbi
produkció elsöprő, megszakításokkal majd két éve
tartó diadalútja a biztosíték rá, hogy ez a szelíd
képű, minden extravaganciától mentes fiatalember
szín-házat, épületet, bizalmat érdemel. Csányi
szokatlanul kemény fejű, harcos egyéniség.
Bámuljuk, mert menedzseli magát, kimegy a
színművészet ajtaján, és életben maradva bejön
mint üzletember az ablakon; mert, ahogyan a
drukkerei, jövendőbeli kollégái közül való Matúz
János írja: ÜGYes ember. Kezdő színész és

tanulatlan rendező - de nem a részekről,
hanem a színház egészéről, az életnek a
színház általi újraépíthetőségéről akar mind
többet és többet tudni.

Az életút-interjúból kíváncsiskodja ki az
ember, mi lehet Csányiban az a kariz-
matikus erő, amely végül is lefegyverez
sztárokat, hivatalnokokat, nézőket, komoly
szakmabelieket. Megrendítőek a gyerek- és
a kamaszkor önállósodásának kemény, ál-
landó edzésben tartó állomásai s a főiskolai
kudarcélmények is. Nála is megkapó a
sorsfordító pillanat: a nyír-egyházi
éjszakában kivert kutyaként árválkodó
húszéves segédszínész nem az albérletébe
indul, hanem ellenkező irányba, a
debreceni útra. Es változtat és akar, döntés
lép.

Nem unalmas, hozsannázó írásokból
tevődik össze Csányi jelenbeli portréja.
Bérczes László, Koltai Tamás, Géher István
tulajdonképpen csodálkozik, hogy az-tán
fejet hajtson a teljesítmény és a karakter
kikezdhetetlensége előtt.

A kötetek nem jövőorientáltak. Lemon-
danak a riporteri könnyítésekről, a „mire
készül?" kérdésbokráról. Jelen állapotokról,
a térben és időben mellettünk lévő
értékekről szólnak, jókor s jól.
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