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legenda szerint – Jóska mesélte így 
tizenöt évvel késôbb, 1971-ben

egyik közös barátunknak – a Szamovár
eszpresszó elôtt, a Pozsonyi út és a Budai
Nagy Antal utca sarkán, a Margit híd
pesti hídfôje közelében kezébe nyomtam
néhány könyvet, és azt mondtam, „rande-
vúm van, olvasd el ôket addig, amíg
visszatérek”. Így történt? Így is történhe-
tett. Érettségi után voltunk mindketten,
az egyetemi felvételben reménytelenül is
reménykedô, minden új ismeretségre kész
és fogékony, társakat keresô srácok, le-
szólítottuk volna egymást az utcán, vagy
netán egyik közös ismerôsünk ösztönzé-
sére találkoztunk volna, mindegy, nincs
jelentôsége. Az azonnal megszületett bi-
zalom a lényeges, hogy valaki egy ismeret-
lennek átnyújt néhány könyvet – az érté-
kek értékét –, és sejti, hogy a másik is elol-
vas százötven-kétszáz oldalt egy óra alatt,
minden erôfeszítés és fáradság nélkül, és
megtalálja az élni segítô mûveket. A biza-
lom az elsô kézfogással megszületett, és
hogy a könyveket elsô vagy második talál-
kozásunk alkalmából nyomtam volna a
kezébe, vagy netán ô az enyémbe, azonos
vagy hasonló szöveggel, elhanyagolható
részlet. Az ördög – ha egyáltalán – nem
mindig a részletekben lakozik, és a legen-
dák nem filológiai pontosságuk miatt hi-
telesek.   

Ami biztos, hogy 1956 nyarán, július
közepén ismerkedtünk meg a Szamovár
eszpresszóban, amely néhány hónapja a
törzshelyem volt. Megírtam már a Szamo-
vár Balladája címû versemet, amely elsô
festô barátomat, aki egyébként elôször
vitt le a Szamovárba, egy kép megalkotá-
sára ihlette. A kézirat rég eltûnt, csak né-
hány sorára emlékszem, a festmény pedig,
alkotója engedélyével, elsô szeretôm tulaj-
dona lett. Jóska ismerte mind a verset,
mind a képet, mind a festôt, mind a meg-
ajándékozottat. […]

Jóskával verseinket mutogattuk egy-
másnak, rendszeresen és fáradhatatlanul,
izgatottan és kíváncsian, új és szorgosan
átírt régebbi (egy héttel korábbi) versein-
ket. Semmi sem köthet össze jobban két
fiatalt – legalábbis mi így tapasztaltuk –,
mint egymás dolgainak kölcsönös, figyel-
mes olvasása és ôszinte megbeszélése.
Noha soha nem használtuk ezt a szót,

mindketten bíztunk a másik szakértelmé-
ben. Természetesen könyveket is cserél-
gettünk, és beszámoltunk egymásnak –
jobbára reménytelen – szerelmeinkrôl.
Megismertettük egymást barátainkkal, én
Jóskát anyámmal is, aki azonnal és élet-
fogytiglan megszerette.

Hetente, kéthetente egyszer futottunk
össze. Mindketten másodpercnyire pon-
tosak voltunk. Legtöbbször elôzetesen
megbeszéltük, hogy hol és mikor találko-
zunk, mert többnyire munkahelyünkrôl
jöttünk, én augusztus közepéig dolgoz-
tam könyvelôként egy vállalatnál, Jóska is
dolgozott valahol.

Az egyik randevúnk elmaradt, és ezáltal
vált nevezetessé. […]

1956. október 24-én, szerda délután
5-kor találkoztunk volna a Mosoly cuk-
rászdában, a Teréz (akkori nevén Lenin)
körút egyik régi, patinás, a legutóbbi idô-
kig fennmaradt cukrászdájában. (A közel-
múltban laptopbolttá alakították át az
örökségvédelem nagyobb dicsôségére. A Sa-
voy, az Abbázia is eltûnt, és még sok min-
den, ami a régi Pestbôl 1945 után is meg-
maradt.) Az utcákon már szovjet tankok
járôröztek, de a körútnak azon a részén
még nem lôttek, csak másnap, amikor a
mi lakásunk is kapott egy sorozatot. Jóska
Kispesten lakott, a villamosok már nem
jártak, otthon telefonja nem volt, és nem
biztos, hogy valahonnan az utcáról felhív-
hatott volna. 

A Mosoly két sarokra volt tôlem. Anyám
nem akart elengedni, de aztán rádöbbent:
nekem el kell mennem. Ki tudja, hol lehe-
tett Jóska az elôzô éjszaka (mely mielôtt
még véget ért volna, elkülönült minden
más éjszakától), és ki tudja, hol van most.
Tudtuk, hogy a reggel bevezetett kijárási
tilalom nemsokára életbe lép, és feltéte-
leztük, hogy lôni fognak mindenkire, aki
csak mozog. „Feltétlenül hozd fel Jóskát”
– mondta anyám. A Teréz körút és a Szó-
fia utca sarkán – a Mosoly zárva volt ter-
mészetesen – álldogáltam. Járókelô nem
volt az utcán, csak egy-egy tank. Idônként
cigarettára gyújtottam. Az ég sötét volt,
mintha az esô is szemerkélt volna, de az
utcai lámpák világítottak, mint ahogy vilá-
gítottak a következô hetekben is, a gáz- és
a telefonszolgálat is mûködött, és a pékek
is dolgoztak. Nyugodtan álldogáltam az

utcasarkon, a megelôzô háború és az azóta
eltelt bô évtized minden félelmet kiölt
belôlem, és még nem tanultam meg újra
félni. (Ma is csak az olyan betegségtôl félek,
amelytôl elveszteném mozgásképessége-
met és tudatomat.) Idônként az órámra
néztem. Félóra múlva nyilvánvaló lett,
hogy hasztalan várok Jóskára, nem sokkal a
kijárási tilalom érvénybelépése elôtt érkez-
tem haza. 

Másfél év múlva találkoztunk újra, vélet-
lenül, valahol a VIII. kerületben. Az utca
nevére nem emlékszem, de a házakat
mintha ma is látnám, és azt is, ahogy a
szemközti járdán egymást megpillantva
egymás felé igyekszünk, és az úttest köze-
pén megöleljük egymást. Mindketten azt
hittük a másikról, hogy az elmaradt rande-
vúnkat követôen emigrált. (Soha nem
használtuk a „disszidens” szót, amelynek
az uralkodó hatalom pejoratív értelmet
adott.) Jóska elmondta, hogy felvették a
Színmûvészeti Fôiskola rendezô szakára, én
beszámoltam neki a bölcsészkarról. A kö-
vetkezô három-négy évben rendszeresen
találkoztunk, nem a Szamovárban, melyet
messze elkerültünk, mert már egyetlen is-
merôs arcra sem leltünk volna, hanem a
Hungáriának keresztelt New Yorkban, a
Múzeum kávéházban és másutt. Most már
csak kivételesen beszéltünk meg konkrét
randevút, életformánkhoz hozzátartozott
az esti presszó. Hol kettesben voltunk, hol
sokadmagunkkal, fôiskolások, bölcsészek,
ifjú mûvészek és mások. […] 

A New York irodalmi kávéház volt, rész-
ben hagyománya, részben az épületben
lévô szerkesztôségek miatt, de amikor
Jóska, barátaink, kollégáink meg én este
kilenc óra tájban szállingózni kezdtünk, a
nagyok már elmentek. Csupán a börtönbôl
szabadult kivert kutya, Zelk Zoltán mene-
kült be gyakran. [...] Zoltán iránti rokon-
szenvünket egy mondata mérsékelte:
„Maga olyan demokratikus, hogy a pincé-
rekkel is tegezôdik?” – kérdezte tôlem egy
este. Jóskával egymásra néztünk, egy szem-
villanásból megértettük egymást, ô is ma-
gára vehette volna a mondatot, és egyikünk
sem szólt egy szót sem. Talán azért, mert
gimnázium és egyetem között mindketten
dolgoztunk, talán a családi nevelés miatt,
de talán fôként azért, mert független mûvé-
szeknek tudtuk és éreztük magunkat, hi-
ányzott belôlünk minden érzék a társadal-
mi különbség vagy hierarchia iránti. 

Szerettünk órákig ücsörögni egyedül,
kettesben, harmad-, negyed- vagy huszad-
magunkkal egy-egy eszpresszóban, kávé-
házban. Ismertünk még háború elôtti, a
harmincas, sôt húszas években indult pin-
céreket is, akik megbecsülték a vendéget.
Kitûnô üzletemberek voltak, akik nem
akartak egyik napról a másikra meggazda-
godni. Jóskának is, nekem is legalább négy
helyen volt korlátlan – kamatmentes –
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hitelünk. A pincérek diszkrét kedvessége nélkül mindennapjaink
valószínûleg sokkal nehezebbek lettek volna. A maguk szerény le-
hetôségein túl olykor még mecénások is voltak. […] 

Jóskával minden körülmények között és feltétlenül vállaltuk
egymást, és meghitten tudtunk egymáson és önmagunkon rö-
högni. Soha nem rivalizáltunk egymással. A rivalizálás ösztöne
mindkettônkbôl hiányzott, ehhez túlságosan is magabiztosak és
öntörvényûek voltunk, de ha nem hiányzott volna, akkor sem lett
volna terep arra, hogy egymással szemben kiéljük. Nem tudom,
hogy késôbb, amikor már nem találkoztunk, Jóskát pályája nem
kényszerítette-e arra, hogy ösztönei ellenére megtanuljon rivali-
zálni, nekem erre nem volt szükségem, és most, pályám vége felôl
visszatekintve, nem tudom, hogy nem ez volt-e legnagyobb ado-
mánya életemnek, barátaim és szerelmeim mellett.

A mesterség – viszonylagos – elsajátítása és az elsô nyilvános
próbatételek idôszakában három-négy év nagyon nagy idô.
Mindkettônknek akkor volt az elsô tartósabb kapcsolata, mind-
ketten akkor tapasztaltuk elôször: mit jelent valakivel huzamo-
sabban együtt lenni, mennyire segíti elô és mennyire gátolja
munkánkat, baráti kapcsolatainkat. A szerelmet, beleértve a futó
kalandokat, mindketten halálosan komolyan vettük, soha egyet-
len, mégoly alkalmi partnerünket sem néztük le, akiktôl, mert a
legkülönbözôbb társadalmi rétegekhez vagy kulturális miliôkhöz
tartoztak, csak úgy mellékesen, mérhetetlenül sokat tanultunk.
Tényleges vagy reménybeli szerelmeinket kölcsönösen bemutat-
tuk egymásnak. 

A szexuális forradalom kezdete volt ez Magyarországon, ami a
hivatalos hatalom értékeinek nem annyira nyílt tagadása, mint
inkább tudomásul nem vétele volt. Platón valószínûleg soha nem
volt platonista, és a Lakomát Jóskával együtt úgy olvastuk, mint-
ha valamelyik házibulink leírása lett volna, amelyeken az ismer-
kedés, az udvarlás és a legjobb tudásunk szerinti elmélyült be-
szélgetés szétválaszthatatlanul összekapcsolódott. A szexuális
forradalom kezdetén megnyugtató volt Platónnál olvasni, hogy
a hatalom gyûlöli a szerelmet, és mi hozzátettük, a szexet is. Még
a reménytelen szerelem is a belsô szabadságot segítette elô. […]

Hogy Jóska biszexuális volt, én meg heteroszexuális, hogy
Jóska parasztfiú volt, én meg polgárgyerek, hogy Jóska keresztény
volt, én meg zsidó, semmiféle különbséget nem jelentett. Soha-
sem akartunk semmit sem a másiknak bizonyítani vagy a másik
elôtt igazolni. Csodálkoztunk egyébként, hogy a Törvények Pla-
tónja nem tiltotta ki Államából a szerelmet, de ez nyilván, így
gondoltuk, technikailag megoldhatatlan lett volna. […]

Az 1957–58-as tanévben voltam másodéves hallgató. A máso-
dik félévben Erasmusról írtam szemináriumi dolgozatot. Egyik
tanárom meg akarta jelentetni. Büszke voltam. […] Ezek után
mutattam meg Jóskának is. Tömören fogalmazott: „szar”. Majd
hozzátette: „Lehet, hogy igazad van, de az ellenkezôjérôl gyôzöl
meg.” Hajnalig hevesen vitatkoztunk, elôbb a New Yorkban,
majd nálam. Másnap visszakértem a cikket. A publikálását fel-
ajánló tanárom soha nem bocsátotta meg. […] Húszéves voltam,
és még nem tudtam – Jóska sem, akinek természetesen beszá-
moltam döntésemrôl –, hogy a legjobb és legbecsületesebb szak-
ember is tévedhet. Igényesek voltunk, de tapasztalatlanok, saját
esendôségünket csak késôbb ismertük meg. Mivel kérlelhetetle-
nül szigorúak voltunk önmagunkkal szemben, és feltétlenül bíz-
tunk magunkban, azt igényeltük, hogy mások is ugyanolyan szi-
gorúan ítéljék meg teljesítményünket. Azóta tízévenként elolva-
som, amit Erasmusról írtam. Minden esetben örömet okoz a srác
meglepô tárgyi tudása. És minden esetben szeretettel és hálával
gondolok Jóskára, mert egy elégtelen dolgozat közzétételét meg-
akadályozta.

Erasmust megelôzôen Montaigne-rôl írtam szemináriumi dol-
gozatot. Jóska nagyon örült, amikor megmutattam neki a francia
író szavait: „A jó olvasó a mûben olyan értékekre bukkan, amelye-
ket a szerzô maga nem is sejtett.” De ez a Montaigne-tôl is ösz-
tönzött szabadság nagyon hamar felelôsségre nevelt, szinte egy
idôben jutottunk azonos következtetésre. Ô: „Egy rendezô tönk-
retehet egy nagyszerû mûvet, egy rendezô bármilyen szar szö-
vegbôl is kitûnô elôadást teremthet”; én: „Nincs az az esztétika,
amelybôl ne lehetne levezetni azt, hogy József Attila klasszikus
költô volt, és azt is, hogy reménytelenül dilettáns volt.”

Jóska nem blöffölt, amikor kegyetlenül megbírálta Erasmus-dol-
gozatomat. Magával szemben sem volt kevésbé szigorú, mint velem
vagy másokkal. Fél éven keresztül naponta írta át készülô drámáját.
Néha csak egy-egy szón változtatott, néha egész jeleneteket átírt.
Naponta olvashattam az újabb változatokat, néhány hónap után
már nem tudtam megkülönböztetni az egyiket a másiktól. A ma di-
vatos elméletekkel ellentétben szilárdan hittük – én ma is hiszem
–, hogy van végleges szöveg, még ha megvalósítása lankadatlan
munkát és szerencsét igényel is. (Hogy ez az istenhit sajátos, fele-
kezetektôl független változata lenne, arra csak a sarki közértben
gondoltunk, ahol húsz év után véletlenül összefutottunk.) Az egyik
még javítandónak ítélt kézirata dedikált példányát ôrzöm. A válto-
zatok elkészítése Jóskának nem okozott technikai problémát.
A legprofibb gépíró volt, akivel valaha is találkoztam. Tíz-tizenkét
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szabályos flekket leírt egy óra alatt, és félnapokig gépelt könnyedén. 
Többször átírt szakdolgozatom végsô változatát, száz-egyné-

hány oldal volt, a beadás elôtti éjszakán neki diktáltam le. Hibát-
lanul írt, és közben aludt. Csak akkor ébredt fel, ha egy-egy mon-
datom nem tetszett neki. A dolgozat egy-egy részletét már koráb-
ban is ismerte, és egy konkrét esetben – életre szólóan – figyel-
meztetett, hogy felesleges részletekbe ne bocsátkozzam. Húsz év-
vel késôbb, amikor a sarki közértben összeakadtunk, és elújsá-
golta, hogy megtanult fôzni, azt mondta, hogy ez a dolgozat
rendszerezte mûveltségét. Vakmerô vállalkozás volt, mindketten
vallottuk, hogy csak olyan munkába szabad belefogni, amibe be-
lebukni is érdemes. Írásomat Németh Lászlónak az a mondata
ösztönözte, mely megpendítette az Ady–Joyce–Proust-rokonsá-
got. Egyetlen tanárommal sem konzultáltam, ezt egyszerûen fe-
leslegesnek és méltatlannak tartottam volna (bár kettôvel már
baráti kapcsolatba kerültem), de Jóska véleményét többször is ki-
kértem. Noha egyetlen sort sem írt bele, társszerzômnek tartom.
A szakdolgozatban idéztem a tizenkilenc éves James Joyce-nak a
hetvenéves Ibsenhez írott abszolút elismerést és abszolút
egyenlôséget kifejezô levelét. Ezt normális és természetes igény-
bejelentésnek tartottuk. A hivatástudat hihetetlen biztonságot
jelent az embernek. Jövôtudatot és belsô szabadságot. Valami
különös, kivételezett sérthetetlenséget. És hihetetlen – a sarki
közértben már tudtuk ezt – naivságot is. Hogyan születik a hiva-
tástudat? – a Szamovár elôtt nem kérdeztük meg, a közértben
sem. […]

Nyilvános vizsgarendezésére hónapokon keresztül készült, es-
ténként, fôleg ha kettesben voltunk, részletesen beszélt új és új
ötleteirôl, új és új problémáiról. Arra törekedett, hogy a presszó
asztalánál lássam, mit tervez, és mi történhet a színpadon. Sokat
rajzolt, nem tudom, késôbb is rajzolt-e rendezései közben. Két-
három próbáját is láttam, de inkább eltekintett attól, hogy azokat
megnézzem. Már akkor is profi volt annyira, hogy tudja, a nem
színházi embert egy próba könnyedén félrevezetheti.

Csaknem fél évszázad telt el a Vas utcai elôadás óta. Csaknem
fél évszázadnak kellett eltelnie ahhoz, hogy Jóska halálhírérôl ér-
tesülve rádöbbenjek: akkor, vizsgarendezésével, valami véget ért.
Az idôtlenség kora vagy – és így talán kevésbé pontatlan – a nem
ketyegô órák kora lejárt. A munkát felváltotta az ismétlôdô fel-
adatok kora. És véget ért a spontaneitás kora, amit az egyetemi,
illetve fôiskolai életmód biztosított. Bármikor elmehettem ott-
honról este kilenckor vagy tízkor, tudhattam, hogy valamelyik
eszpresszóban vagy kávéházban összeakadok Jóskával vagy kö-
zös barátaink, ismerôseink egyikével-másikával. 

Amikor a közértben a pultok közt összeakadtunk, két szóval
tájékoztattuk egymást anyáink haláláról és szaporodó betegsége-
inkrôl, megosztottuk egymással az öregedés tüneteit (pocakoso-
dunk, protézist kaptunk) és a kialakuló tekintély félelmét: akad-e
még olyan ember, aki nyíltan a szemünkbe vágná vélt vagy tény-
leges tévedéseinket. Megosztottuk egymással: akadtak olyan
munkáink, amelyekbe nem érdemes belebukni. Hivatásosok let-
tünk, profik, szép, szabályos profik, akik feladatokat várnak, fel-
adatokat kapnak, sokszor jólesô – elvétve kompromittáló – elis-
merést is, csak éppen a transzcendenciával való (vélt, valós) kap-
csolatunk lazult meg. […]  „Írsz még verseket?” – kérdezte Jóska.
„Igen. És te?” „Már nem, de talán egyszer megint... Fôzni jó.
Kreatív dolog. És nekem kell megennem. Tehát azonnal eldönt-
hetem, hogy jó-e vagy sem. A színháznál? Nekem tetszik. De nem
nekem kell megennem, hanem a közönségnek. A régi költô vala-
hol megmaradt a fôzésben. És csak önmagamért vagyok felelôs.”
Az amúgy sem csöndes közért röhögésünktôl lett hangos. (Nem
csodálkoznék, ha valahol, talán több helyütt is, rendezetlen kéz-
iratkötegeire bukkannának.) 

Ismét eltelt csaknem két évtized, és váratlanul újra találkoz-
tunk. A Parlamentben most engem tüntettek ki, és nem ôt, ô csak
elkísért valakit. Az ünnepélyes fogadás végén pillantottuk meg
egymást.

Összeölelkeztünk, és a fülembe súgta: „Piedesztálra ne állíts,
összetöröm, fütyülök hódolatodra.” Röhögni kezdtünk, mint
húsz éve, mint negyven éve, a Szamovárban, a New Yorkban, ut-
cán, nálam, a közértben, csak most éppen a Parlament elegáns
lépcsôházában. A csendes falak között talán még sohasem röhög-
tek ilyen hangosan. Aztán, már természetes hangon: „Amikor
engem tüntetnek ki, nem tudok másra gondolni.” „Még emlék-
szel?” – kérdeztem. „Így – így is – védekezem az öregség, a meg-
szokás ellen.” Újra elröhögtük magunkat. Ismerte a nôt, akihez
írtam, a Múzeum kávéházban, a Bródy Sándor utcai oldalon mu-
tattam meg neki a verset, a Múzeumban, ahol fôként olyankor ta-
lálkoztunk, amikor kettesben akartunk beszélgetni egy baráti
pincér oltalma alatt. 

Jóska imádta a nagy társaságot, de idônként szeretett elvo-
nulni, és erre a Múzeum jó lehetôséget adott. A versnek ezt a két
sorát azonnal megszerette, „a többit hagyd el” – mondta. Jóská-
tól tanultam, hogy a rossz verseket is meg kell írni, csak utána kö-
nyörtelenül el kell dobni ôket. Az idô tájt értettem meg, hogy az
írásban a húzás a legtudatosabb aktus.

A Kossuth Lajos téren még egyszer összeölelkeztünk, ma már
tudom, hogy utoljára. Néhány lépést tettünk ellenkezô irányba,
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majd hirtelen megfordult: „Olvasol még Platónt?” „És te?” – kér-
deztem vissza. Platónnál a törvény szigorú ôrei nem nevethetnek,
erre még a rövid közös Szamovár-idôszakunkban felfigyeltünk.
„És Gide-re emlékszel-e még? A mi életkorunkban volt...” Nem
fejezte be a mondatot. Nagyon bizalmas kérdés volt, négy évtize-
des barátság lehetôsége. Gide már elmúlt hatvan, amikor napló-
jába feljegyezte, hogy nagyon fáradt, és hogy jó lenne a pályát is-
meretlenül, névtelenül újrakezdeni. […]  

Négy éven keresztül évente átlagban kétszázszor találkoztunk.
Elôfordult ugyan, hogy csak üdvözöltük egymást, de gyakran haj-
nalig beszélgettünk kettesben. Aztán a következô négy évtized-
ben legfeljebb tízszer, a telefonhívásokat is beleértve. Anélkül,

hogy tudatosan terveztük volna – és ez így volt jó. Két-három ki-
vételével nem láttam rendezéseit, az elsô – még a szakdolgozat
megírása elôtt megjelent – különnyomatom kivételével nem ad-
tam oda neki könyveimet. Fôként közös barátunk közvetítésével
hallottunk egymásról. Így maradhatott meg nekem kölyökkutyá-
nak, ahogy én is – talán, a parlamenti találkozás ezt sugallja –
neki. 

Az elmúlt csaknem fél évszázad a színháztörténethez tartozik.
Mondják, maradandót alkotott. Én csak a kölyökkutyát ismer-
tem, a hancúrozó, játékos, barátságos, nyílt, bizalmat elôlegezô,
bizalmat igénylô kölyökkutyát. A kölyökkutyáról szerettem volna
néhány szót szólni, akirôl a lexikonok nem tudhatnak.
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katolikus szertartásra Sümegen került sor, ahol megismer-
ték egymást. […]

Majdani férje gyakorló rendezôknek és rendezni készülôknek
rendezési gyakorlatot tartott Čapek A végzetes szerelem játékaiból.
(A darab az Egyetemi Színpadon már sikerrel kipróbáltatott.)
Lesték a Mestert, álltak, ültek körülötte, hallgatták és nézték, ô
ebben a vonatkozásban valóban varázsló volt. Elvarázsolta ôt is.
A harminc éve alatt hihetetlen, honnan beszerezhetô életismere-
tével, ami szerint az instrukcióit adta, és azzal, ahogy a világban
mozgott, a mozdulatait is beleértve. […]

A barokk püspöki palotának hol az egyik szárnyán, hol a mási-
kon, minduntalan egymásba botlottak. S filmes helyzetnek is jó
ablakbeugrókban egymásba is feledkezhettek.

Hogy a kéthetes intervallum micsoda hatással volt rá, hamaro-
san lemérhette. Amikor „Én írok Önnek, kell több, nem mond ez
eleget?” kezdô sorral megkapta a hívólevelet, élete nagy alakítása
árán a gyümölcsszedô egyetemi táborból eljutott Debrecenbe. […]

Életében elôször ment el valakihez. […]
Ahogy Debrecenben leszállt a vonatról, találkoztak, és elindul-

tak hazafelé. […] S mert nem beszéltek, az volt az érzése, hogy
összeakadnak a lábai. Mintha a térdei nem férnének el egymás
mellett... Amikor a kettejük között beállt csendet már nehezeb-
ben viselte, mint azt, hogy elárulja, nem tud rendesen járni, lelep-
lezte magát. […] A másiknak megvolt vele a dolga, megnézte ôt, s
foglalkozott vele. Elemében lehetett, hisz olyat kellett mûvelnie,
amihez értett. Bolondozott, elôjátszott, megmutatta, hogyan, aztán
a megtanultat komolyan elvárta. Mire elértek a színészházhoz,
ment neki. Járt. Ha izgul, ha a helyzet fesztelenséget követel,
máig az akkori instrukciókra gondol. Emeli a fejét, nyújtja a nya-
kát, a tarkójára összpontosít. Ha az ember megy, csak a lábára
nem szabad gondolnia. Attól jár jól az ember. […]

■

Megrezegtette a szívét, amikor az érzékei és élettapasztalatai
miatt említett színházrendezônek a színpadán szerencséje volt a
saját mondatait hallani. Akkor még nem volt a felesége. Szere-
lembôl fordított neki használható részleteket egy jó orosz adap-
tációból a Csendes Don-rendezéséhez. És egy jó barát tanácsának

köszönhetôen nem kapott érte egy fillért sem. Mi több, ennek a
jó barátnak a tanácsára a neve se jelent meg a plakátokon se dra-
maturgként, se fordítóként. Mit változtat a helyzeten, ha így, utó-
lag okosan tudják már, hogy a jó barátnak mint a színházren-
dezôrôl (be)súgónak nem volt ínyére ez a korábban bimbódzó, az
idôben már megállapodottan házasságba szökkenni készülô kap-
csolat. Félte, hogy a polgárok elôtt illegális tevékenységét befolyá-
solhatja. Hisz mit lesz megfigyelni az ominózus mûvészen, ha az
a továbbiakban nôs. […]

■

Szilágyi Anna fotózta ôt a petropavlovszki erôdnél, mégpedig,
így utólag nézve, egy olyan sapkában, amirôl nem hihetô, hogy az
unióban (szovjet) jutott hozzá. A sapka valamely állat szôrét jól
utánzó csíkjai és az arcát formázó vonalak úgy futnak a képen
egymástól egymásig, sapka és ô úgy szervülnek egymással, ha
semmi nem maradna abból az orosz félévbôl, ez a látvány maga
lenne az ô és ott. […] 

Máig ott van a nagy rendezô falán. Máig még ott, mert még van
nagy rendezô, s még van fala. A hálószobájáén, mert még van há-
lószobája. Még akkor is van, ha már mindez értelmét vesztette,
mert ô már csak a szemközti kórházból nézheti, no nem a szobái
falát, de legalább az erkélyét. S hogy ez mennyire döntô, látszik a
ténybôl. Elég volt a szombathelyi kórházból a zalaegerszegibe
szállítani, hogy az intenzív szobából rálásson a lakására, s akkor
az még egyszer vissza tudta adni életkedvét, visszahozta akarását.
Az mindegy, akármennyi idôre is. Nem volt mindegy, hogy kö-
zelrôl képzelhette maga elé a nappali szobája falát, amit a nagy
karmesterek foglalnak el, Toscanini, Kleiber, Furtwängler, Klem-
perer és egy ötödik, igen, megvan, Bruno Walter, de ott van egy
szintén zenész, Yehudi Menuhin is. Amikor meghalt, akkor ke-
rült fel a falra, igazán nem kicsiben. (Az öt nagy karmester hozzá
képest igazán kis helyet foglal el, egymás mellett fotózták ôket,
micsoda kivételes alkalom lehetett, amikor ott álltak mind együtt,
a kamera elôtt, együtt tudták egymást legalább egy fénykép ide-
jére, s ha már megvolt, együtt láthatták magukat, amikor csak
akarták, ha akarták.) 

De ha ôk magukat és egymást nem is, mennyire szívesen néz-
ték ôk, együtt, a kecskeméti lakásban, a fôvárosiban, s most,

■   ■   ■ 
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