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arkasrét, 1998. július 20. Délután két óra.
Körbeálljuk a koporsót. Hangszalagról
egy rekedt hang énekel - különös sirató
-, lassan elrendeződünk a tűző nap
alatt. Nem vagyunk sokan, csupán

néhány százan. Éva és Juli ülnek, talpig
feketében, mögöttük állnak a férfiak, a család; az
egyik és a másik. Éva arcát jótékony fátyol
takarja. Mi is állunk, ahogyan illik, de
meggyötörten az alkalom egyszeri és
megismételhetetlen felelősségének súlyától, no
meg a hőségtől. - Színész ne haljon meg
nyáron, és ne temessék délben! - motyogják
többen is körülöttem... Az érvek jogosak, de a
szavak illetlenek- gondolom. Most minden apró
forma fontos. Nem az eseményt mérik, hanem
minden önmagát ítéli: megfelel-e a helyzetnek,
annak a különös szerepnek, amelyet itt és most
csak egyszer lehet eljátszani, egyetlen archiválandó
előadása egy temetésnek. Itt és
most... és soha többé!...

Meglepően nyugodtnak érzem
magam. Illedelmesen kö-
szöngetek. Kölcsönös bólintá-
sok az ismerősökkel. Hová kell
állnom? Keresem a helyet.
Megmutatják, oda a mikrofon
mögé. Odaállok. Megremeg a
térdem, az inaim mintha nem
tartanák meg felsőtestemet,
pedig minden mozdulatom
megkomponálom. Nemcsak
nekik, magamnak. Megtapo-
gatom a bal zsebemet, ott van-
e a szöveg, amit el kell majd
mondanom... Ott van. Miért ne
lenne ott?! Milyen ostoba zavar
ez? Ismét megremeg a térdem.
A rekedt énekes még mindig
énekel, a tér lassan
elrendeződik. Kis terpesz-be
állok, ahogyan Tőle tanultam,
kissé előredöntöm a
testsúlyomat, s hogy zavarom
leplezzem, megemelem a ho-
rizontot tekintetemmel, rugózom
egy kissé, sarkaim a levegőben,
egész testem merő talpalatnyi
egyensúly...

A rekedt énekes hangját el-
úsztatják... Csönd... Csak a
minden ilyen alkalommal bá-
mészkodó öregasszonyok fu-
rakodnak rutinos fáradhatat-
lansággal a nagy melegben,
egyre közelebb igyekezvén ke-
rülni az „eseményhez", terek az
időhöz, testek a testhez,
azokban az örök-egyforma
színes kartonruhákban, időtlenül
tágra nyílt szemekkel, mint

megannyi memento, mint önmagukban girbe-
gurba felkiáltójelei a jelenvalóságnak: mi itt va-
gyunk, mi még élünk!...

Éva kérése szerint most az a dolgom, hogy
búcsúztassam Miklóst a pályatársak, a barátok
és személyesen a magam nevében. Csönd. Elő-
veszem zsebemből a beszédet. Ismét megremeg
a lábam. Fogalmam sincs, képes leszek-e meg-
szólalni. Mi van, ha nem szól a mikrofon? Iszo-
nyú kétségek gyötörnek. Másodpercek csak, de
időtlennek tűnnek. Miért nem szólalok már
meg... Képes leszek-e eleget tenni a szerepnek,
hogy retorikai hangsúlyokkal, mégis személyes
hangon, a meghitt érzésekhez, a felelősségteljes

Az örökké fiatal gamin (Koncz Zsuzsa felvétele)

gondolatokhoz és az alkalomhoz is illő tónust
találjak, hogy itt és most nyilvánosan credót
tegyek közös múltunk hite mellett egy olyan gyü-
lekezet előtt, amelyben csakúgy, mint 0, én is
egyre magányosabb lettem... Hosszú a szünet.
T. Andris hátulról megböki a hátam, és a
tarkómba súgja a mondatot, az „instrukciót",
amit kértem tőle...

Elkezdem. Köhintek egyet, visszahallom ma-
gam a hangszórókból. A megszólítás hangütése
sikerül, a szöveg gördülékenyen ömlik belőlem.
Tagoltan, jó hangsúlyokkal, baki nélkül sikerül
elmondani a nehéz szöveget. Ki tudom mondani
a nevet, az Ő nevét. Az utolsó mondatok már
könnyen mennek, bár amikor kimondom, a „va-
lahol Európában"-t, kissé elcsuklik a hangom.

Utánam R. Zoli következik. A fiatal színész oly
szép testi-lelki fegyelmezettséggel áll, mint egy

katona. Keresetlen szavakkal
beszél, majd igen szépen el-mond egy

Kosztolányi-verset. Olyan
számomra az egész, mint
amikor egy szép, fiatal katona
elhelyezi az emlékezés
koszorúját az Ismeretlen Katona
sírján. Szorongató érzések
kavarognak bennem. Nádasdy
Kálmán szavai jutnak eszem-
be: „Az ember ne hagyjon nyo-
mot maga után, mert meg-
szünteti vele a saját legendá-
ját!" - Uramisten... Mi történik itt
voltaképpen?!... Máris
megkezdődne a legenda?
...hiszen még tegnap vagy az-
előtt, egy hete, talán kettő vagy
három... hiszen nemrég még
beszélgettünk... Zoli hátralép a
mikrofontól, mellém áll,
megszorítom a kezét. Csönd.
Hosszan. Tudom, mi következik.
Ezt még ki kell bír-ni valahogy!

Megszólal az Ő hangján Ba-
bitstól az Esti kérdés... A
megválaszolhatatlan kérdések
litániája. Úgy is mondja, mint
aki kiengesztelődött már, csak
ismételgeti minden miértek
minden miértjét... Belém ha-sít
a sírás. Zoli - megint, mint egy
katona - megmarkolja a karom.
Az Esti kérdés, mond-ja, én
meg zavaromban bólintok neki,
s azt dadogom: és milyen
rosszul mondja... Megint csönd.

Aztán ismét zene. Most a
Cherbourg-i esernyők! Az ő
közös zenéjük. Most kell oda-
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lépnem Évához, mert tegnap este azt kérte tőlem,
amint megindul a menet, én menjek majd a
balján... Odalépek mellé, karonfogom, a kopor-
sóhoz vezetem. A menet megindul. Mi kettesben
maradunk, mindenki más mögöttünk... Néhány
lépésnyi zavar, de a ritmus sok mindent megold.
Diktálni kezdem a lépést, negyedórányi séta vele,
velük, hármasban. A séta közben feltoluló kérdé-
sekre nem itt és nem most... Nem ez a megvá-
laszolás helye és ideje. Amint beérünk a geszte-
nyefák alá, Éva veszi át a tempót. Már nem én
viszem őt, hanem ő engem. Szépek ezek a fák,
mondom. Szerette, mindig nagyon szerette a
gesztenyéket, mondja Éva... Nekem pedig azok
a megsebzett gesztenyefák jutnak eszembe,
amelyek alatt Miklós Román Gyurkával sétált a
háború után. Azok alatta sérült, megcsonkolt fák
alatt, amelyek - tavasz lévén - mégiscsak virá-
goztak.

Még minden, ami volt, oly közel van, hogy csak
képek, pillanatok, érzések kavarognak bennem,
a gondolatok még nem értek meg arra, hogy
rendszerezzem és megítélhessem őket. Majd el-
jön ennek is az ideje. Akkor, ott, július 20-án a
Farkasréti temető fái közt, azon az utolsó sétán
igen sok kérdés kereste bennem a választ. Rá
kellett döbbennem, hányra is válaszolt ő maga,

csak nem vettük észre, én sem. Nem jönnek a
kemény szavak, hiába hívom őket. De 1953-ban,
amikor rádöbbent, hogy tévedett, ő kiábrándult,
mások megfordultak. Lehetett volna hős belőle
is 1956-ban, de ő tudta, pontosan tudta, hogy a
lázadás legalább annyira lehetetlen, mint amilyen
hiú ábránd reménykedni bármiféle reform értel-
mében és sikerében... Túl jól játszotta Major és

Gellért mellett a rossz párttitkár szerepét. Túl jól
játszotta Sztálint egy rossz előadásban, mert hitt
a szerepében, és azért is hitt, mert balról várta a
megváltást, mint annyian mások is, és nem is
csak itt, hanem mint akkor ott Nyugaton a fél
európai „haladó értelmiség". Picasso is megsi-
ratta a generalisszimuszt. Tudom: a válasz köz-
helyes, a kérdés kérdés marad, és nem érzem
feljogosítva magam arra, hogy ítélkezzek. Magá-
nyossága, zárkózottsága is merő paradoxon. Él-
szigetelte magát, hogy el ne szigetelhessék. Én
nyitottnak, közlékenynek és igazi társnak ismer-
tem őt, sőt „bajtársnak", ahogyan ő aposztrofált
engem egyik könyvének dedikációjában. És va-
lóban! Ki tudja, miért, honnan, egész mentalitá-
sában volt valami katonás, mintha nem is a
Színművészeti Akadémián, hanem a Ludovikán
tanulta volna meg a férfiasságot.

1974-ben kölcsönösen kerestük egymást,
csak nem tudtunk róla. Ötvenöt évesen az önkén-
tes száműzetést választotta, kipróbálta, és dön-
tött mellette. Ki tette volna meg az ő helyében,
akkor?! Hellert, Halászt Nyugatra száműzték, ő
önmagát vidékre. Önként vállalt penitencia,
szak-mai hitvallás a későbbi önsorskutatás
kezdete? Nem mindegy? Megtörtént. És hányan
vannak ma is, akik nem férnek rá a fővárosi
műtermek palettáira?! A poklok nyolcadik körét
kell bejárnia

Trokán Péterrel és Hirtling Istvánnal a várszín-
házi Tasso próbáján 1987-ben (llovszky Béla
felvételei)
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annak, aki ennek a korszaknak a sorsait elemzi,
hogy egymásra ne uszítsa őket... Most, csak
most értem igazán őt a kecskeméti VII. Gergely
utolsó pillanataiban. Úgy állt ott pápaként, mint
későbbi Shylockja, ugyanazzal a feloldhatatlan
dilemmával a fejében: „Nem érted? Szerettem az
igazságot, gyűlöltem a méltánytalanságot. Ezért
halok meg száműzetésben!"...
A bajok tavaly ősz végén kezdődtek. Több ro-
hammal jött érte a halál, míg végül július 2-án
sikerült őt elvinnie. Sokszor beszélgettünk. Hol
az egyik kórházban, hol a másikban, aztán néha
nyugodtabban otthon nála, a megszokott és so-
ha el nem felejthető szobában. Titkon hitt abban,
hogy megéri még az ezredfordulót, de bizton,
bízott abban, hogy megéri a nyolcvanadikat. Har-
colt érte. Amikor áprilisban gratuláltam neki het-
venkilencedik születésnapján, szinte
belerikkantotta a telefonba: „Most mit szólsz
hozzá?!" - „Na látod!" - mondtam. Úgy tűnt,
minden bajon átesett. Jött, ment, szerepelt:
„közéletet élt". Június elején felhívtam, mikorra
beszélhetnénk meg egy találkozót...Tudtam,
június közepén szoktak Évával lemenni a
Balatonra, Szabadiba, ahol minden évben a
nyarat töltik, mert van ott

nekik - közvetlenül a vízparton - egy kedves kis
vityillójuk. Ő már egy éve ismerte terveimet,
hogy visszavonulni készülődöm, s hogy vidékre
költözöm... Június 8-ra, hétfő délelőttre beszél-
tük meg, hogy felmegyek hozzájuk. Ez volt az
utolsó találkozásunk, mely inkább hasonlít a
Taóhoz, a Ji Kinghez, a változások könyvéhez
vagy Dsuang Dszi álmainak lepkéjéhez, mint le-
írható történethez.

Hozzájuk mindig percre pontosan szoktam
menni. De mint mindig, jó negyedórával koráb-
ban érkeztem, máskor tekeregtem, üzleteket, ki-
rakatokat bámészkodni szoktam... Ez alkalom-
mal -soha máskor-virágüzletet kerestem. Nagy
nehezen találtam is, és vettem öt szál vörös
rózsát, és a megbeszélt időben, fél tizenkettőkor
be is csöngettem. Amikor kiszálltam a liftből,
Miklós mára nyitott ajtóban várt, igencsak meg-
lepődött a csokrétán, amit Éva rögtön el is rabolt
tőlem, majd magunkra hagyott minket abban az
elfelejthetetlen szobában, ahol húszvalahány éve
magam is részese voltam sok-sok alkalommal
annak a szellemi szeánsznak, amelyet egyébként
közönségesen csak beszélgetésnek szokás ne-
vezni. Beszélgettünk is fűről-fáról, babitsi érte-
lemben is... Hogy mi lesz velem, velük, velünk, a
színházzal? Meghagyja-e az új kormánya kegy-
díjat az arra érdemeseknek és kiválóaknak,
mert-hogy ez bizonyos mértékben mégiscsak
megold-ja a „lenni vagy nem lenni"-kérdés
profán dilemmáját, miszerint: „enni vagy nem
enni", mert aki közülünk nem ipar(os)kodik, az
bizony a mi korunkban már, ezekkel a
nyugdíjakkal vagy fürdik és gázszámlát fizet,
vagy eszeget valamit, de

ritkábban fürdik. Jót röhögtünk. Ez bizony így
igaz. Aztán: tényleg elmégy - tényleg. Öregszünk
is, betegesek is vagyunk, messze is leszünk egy-
mástól, ki tudja, mikor láthatjuk egymást... Bú-
csúzzunk el! Jó! De fogadjuk meg, hogy minden
nyáron találkozunk a Balatonnál. Megfogadtuk.
Éreztem, hogy elfáradt kissé, és már csak ismé-
telgettük magunkat... Felálltam, ő is, hagyta,
hogy megöleljem - ezt még sosem tettem -,
aztán - ezt sem tettem soha - megcsókoltam a
nyakát, többször, aztán a kezét. Éva is bejött, vele
is „puszit váltottunk", majd kikísértek az ajtóig.
Megnyomtam a lift hívógombját, ők az ajtókeret-
ben álltak... Feljött a lift, kinyitottam az ajtót,
intettem, Miklós katonás lendítéssel visszaintett
nekem, a lift elindult lefelé.

Június 14-én vasárnap Éva telefonált, hogy
Miklóst bevitte a kórházba. Szörnyű két hét. Na-
ponta telefonok. Látogatni már nem volt érde-
mes. Július 2-án, csütörtökön, talán éppen ak-
kor, amikor az Aranykéz utcában robbant a bom-
ba, Miklós elhagyta ezt a világot. Éva csak ez után
mondta el nekem, hogy amikor elindult a lift
velem lefelé, ők becsukták az ajtót, Miklós vissza-
ült megszokott székébe, és kitört belőle a sírás.
- Mit sírsz? - kérdezte Éva. - Jóska nem a világ
végére megy, ha beszélgetni akartok, majd feljön
néha. - Nem. - Talán most láttuk egymást utol-
jára - mondta Miklós. És így volt, így történt...

Amikor a séta véget ért a Farkasréten... Bedob-
tuk a virágokat... Aztán megvártuk, míg a hant
elkészül... Kószáltunk vissza, keresvén a labirin-
tus utjai közt azt, amelyiken kijuthatunk... Néhá-
nyan leültünk a Búfelejtőben, mély hallgatások
közt locsogtunk-fecsegtünk, majd elindultunk...
haza. A parkoló felé igyekezvén a másik kocsmá-
ból integetnek... Bementünk oda is, leültünk... Itt
is locsogtunk-fecsegtünk... A lényeg ilyenkor
megfoghatatlan... De talán mégis, csak észre
kell venni! A fecsegőtársak B. Lajos és H. Péter -
egymás „kenyéradói"... Péter együtt játszott
Miklóssal Lajosnál. Sokat beszélt Miklós erről a
„kalandról"... a Péter clownsága mögötti színészi
művészet megfogalmazhatatlan ösztönvilá-
gának működéséről, arról a természetes techni-
káról, mely ezt a félöntudatlan valamit - próbán
és előadáson egyaránt- működteti... Péter most
a semmibe bámult, majd erősen megemelt han-
gon ezt kérdezte: - Miféle baleset történt itt?! -
kérdezte tőlem Péter hirtelen, erősen megemelt
hangon. Olyan konkrétnak éreztem a kérdést,
hogy hátra is fordultam, a főút irányába, tán ott
történt valami, csak mi nem vettük észre... de
semmi különöset nem láttam. Visszanéztem Pé-
terre... - Milyen baleset történt itt a magyar
színjátszással... Amit mi csak most vettünk ész-
re...


