
AZ ELSŐ KRITIKA
SZÉKELY GÁBORRÓL

,,...az Érdemittkoldusnakszületett."
(Shakespeare: LXVI. szonett)

998. január 20., kedd délután. Ülünk
az Új Színházban, sokan vagyunk,
minden-ki ismer mindenkit. Nincs
olyan, akinek eszébe ne jutna a szó:
telt ház. A vasfüggöny leeresztve, és

az előadás során nem is emelkedik majd fel.
Sőt a színpadra sem lép senki, az egyetlen
díszletelem, a kicsi, valamelyik irodából
sebtiben lecipelt íróasztal és rajta a kislámpa,
a nézőtér szintjén helyezkedik el. Jobb elöl,
szándékoltan alig észrevehetően. Még
véletlenül se tűnjék semmi hivalkodónak,
látványosnak, gondolom. Belép, inkább csak
bejön egy őszülő, hullámos hajú, szemüveges,
ötvenes férfi, rajta zárt, sötét ruha, ahogy
szokott. Miatta vagyunk itt, miatta a telt ház.
Leül az íróasztalhoz, akták közt matat, és
beszélni kezd. Tényeket, adatokat közöl és
interpretál. Nyilván szubjektíven. Nem tudom,
miben van igaza és miben nincs. A másik fél -
a többi fél - nincs jelen az asztalnál, ők is
biztosan gondolnak valamit. Valami olyat, amit
igaznak vélnek. Az új igazgató és főrendezője,
jó ismerőseim, színházi barátaim, illő
távolságot tartanak - amikor ezek a sorok
megjelennek, már javában irányítják a
színházat. Es őszintén remélem, sőt drukkolok
érte: jól. Hiszen három évvel ezelőtt született
itt, a Paulay Ede utcában egy reményt keltően
jó színház, a teremben és a termen kívül is
mindenki érdeke, gondoljon bármit az íróasztal
mögött higgadtan, lassan, ahogy ő többször
megjegyzi: kissé unalmasan beszélő férfiról,
Székely Gáborról.

Nem erről a délutánról akarok én írni. Ez a
délután már következmény, sőt a döntés, mely
szerint az igazgatói poszt pályáztatása során a
Fővárosi Önkormányzat Kulturális Bizottsága
nem Székelyre voksolt, szintén következmény.
Következménye egy hónapok óta tartó, levele-
zésekkel, telefonhívásokkal, folyosói üzenge-
tésekkel, bennfenntes vacsorákkal és mély-
ütéses újságcikkekkel tarkított balkáni iszap-
birkózásnak. Mely birkózás közös szégyenünk,
az enyém is, aki se levelet, se újságcikket ez
ügyben nem írtam. E birkózás akkor kezdődött,
amikor - miközben tudván tudjuk, öröktől fogva
tart - a demokrácia jegyében valakik valamiért
levették kezüket az Új Szín-

házról, és úgy döntöttek, Székely és csapata
„nem váltották be a hozzájuk fűzött reménye-
ket", valamint úgy döntöttek: „szabad a pálya."
Kik ezek a valakik, és miért döntöttek így - ez a
szóban forgó délutánon sem derült ki
számomra, kicsi és tájékozatlan állampolgár-
ként forgatom a fejemet, mint forgattam azt a
rendszerváltásosdi előtt is; értetlenül és ki-
szolgáltatottan bámulom, hogyan döntenek a
fejem felett a mélységesen kicsinynek látszó
nagyok, hatalmasok. Közben szomorú vagyok
és gyanakvó. Az évszázadok óta magánbari-
kádja mögé bújó hitetlen kisember dühével
csikorgom kifelé a fogaim közül: „Na ne néz-
zetek már hülyének, és ne nevezzétek már
demokráciának azt az álnokságot, amiben egy
ringbe engeditek a valaha oly vonzó és recep-
tekben most is jártas háziasszonyt és a ma-
gyar színház, mit is írjak?, maradjunk annyi-
ban, meghatározó személyiségét!" Utóbbi,
Székely Gábor nem szent ember, az előadásai
sem mind kiválóak. A baj éppen az, hogy
nálunk mindig kialakul egy iszamos, pocsolyás
helyzet, amelyben semmi nem azt jelenti, amit
eredetileg jelenteni akart. Tehát már nem lehet
megírni, hogy Székely nem szent ember, és
hogy ezt vagy azt rosszul csinálta. Hiszen
akkor valaki malmára hajtjuk a vizet, és beso-
roltatunk valamelyik szekértáborhoz. En most
ahhoz - végül is joggal -, amelyik nem érti (és
ezért nem is tudja elfogadni), miért hangzott
el: „szabad a pálya."

Nem tagadom, elfogult vagyok. Erről, az
elfogultságomról, egyszóval magamról kívá-
nok írni.

Arról, hogy órák óta egy réges-régi műsor-
füzetet forgatok. 1976-ból való, abból az év-
ből, amikor az egyetemet elhagyván, mérhe-
tetlen tudatlansággal elkezdem az úgynevezett
felnőtt életet. Történik ez Szolnok városában.
Az ottani színházban ekkor az Athéni Timont

adják, én mint ambiciózus, fiatal vidéki értel-
miségi természetesen megtekintem az elő-
adást. A rendezőt Székely Gábornak hívják, de
ez engem mit se érdekel. Paál Istiék Petőfi-
rockját és Kőműves Kelemenjét láttam már, de
ezenkívül nem tudok többet a Színházról, mint
a legutolsó etióp pásztor. Az előadástól telje-
sen odavagyok, megengedem, abszolút lai-
kusként, korszakosnak találom - a színháztör-
ténet véletlenül engem igazol -, izgatottan
figyelem a helyi sajtót, észreveszik-e, hogy

valami fontos dolog történt a szolnoki szín-
házban, nos, nem veszik észre - most utólag
különben a Színházi Intézetben újra elolvasom a
Szolnok Megyei Néplap kritikáját, korrekt,
hűvös dicséret -, én ifjonti hévvel tollat raga-
dok, és megírom életem első színikritikáját.
Ismeretlenül bevágtatok vele a szerkesztőség-
be, ahol - utólag látom, nem akármi - el is
olvassák azt, de természetesen nem közlik. Az
írás aztán valahogy el is kallódik, talán így van
jól, a szerkesztő hátradőlve közli, „nem szokás
kettőt közölni egy előadásról, de mi lenne,
fiatalember, ha megpróbálkoznék...". Szóval
elkezdek kritikákat írni. Es próbálok tanulni-
nézni-olvasni, behozni a behozhatatlant, hu-
szonöt év lemaradását. Szolnokon élek még
évekig, Székely, akit nem is ismerek, Buda-
pestre távozik. Nézem az előadásait, bámulom
a Boldogtalanokat, a Dantont, a Catullust... és
persze bámulom mások előadásait is. Buda-
pestre kerülök, megismerkedem Székellyel,
tisztelem, ahogy tiszteli majd' mindenki. Oly-
kor, ritkán, beszélgetünk. Megjelent és meg
nem jelent interjúkat készítek vele. Most idézek
egy megjelentből:

„ - ... előadásaid főhőse mindig a küszöbön
álló ember, akinek egyik lába még/már benn, a
másik még/már kinn van, és nem lehet tudni,
merre fog lépni ez az ember. Ot látom Timontól
Huber Vilmosig, Alceste-től Don Juanig,
Catullustól Ivanovig.

- Valószínűleg igazad van Ez a mentalitás
bizonyára minden előadásom sajátja." (Hajó-
napló, 1996. december.)

Most, 1998. január 20-án Székely Gábor ül
egy íróasztal mögött, két és fél óra múltán
befejezi mondandóját. Feláll, „ha nincs kér-
dés...", mondja, és úgy mondja, hogy már ne
legyen kérdés. Egy-két szót vált a rá várako-
zókkal, kezet fog, átlépi az Új Színház küszö-

bét, kimegy az épületből. Én forgatom az
1976-os Athéni Timon műsorfüzetét, első ol-
dalán egy Shakespeare-szonett. Kimásolom a
második sort, ez' lesz a mottója ennek az írás-
nak.
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