
ff tél fegyelme

Mire· vissza}ossz, lehull a hó.
Csak szürke felhők

résein szüremlik át a fény.
Halkul a szó.
A pálinkából kétszer töltenek.
'l'üzet gyújtanak és didergősen

összehúzzúk ruhájukat a nénikék.
Lovak orrából pára száll.
Odalcinn tél ragyog.
Bennem törékeny tisztaság.

FölcsiHagoz a dér, a hó.
Sirjában megborzong anyám,
s apám aszobafalra,
fehér mezőre néz.
A tél s magányos fegyelme
föllobogóz.
Vigyázz,
ha szikra pattan,
kigyújthatTéged is:
A tavasz készül a tét
minden rettenetében.

Mindenhori forradalom
Tavasz.

Deres s hideg még.
Hajnalra kipikkelyzik a 'L1aS.
Elfagy a kankalin.
Mégis: hiába bármi kin,
szenvedés, arcpirító szégyen;

legbelül

gyűlik s gyarapodik a szegények
országoló hatalma. 
Emberibbek az eszmék,
s fölkél a hártyás, üveg
- jég alól a dac: a füvek
örök forradalma,
s a főldre az első fecske árnya vetül már.

Ők os erő.eh

BUDA FERENCNEK

A betonba rést ütő füvek.
Az aszfalton át is fényretörők,

s amik úgy nyitnak itt asziken,
hogy a szélfújta, vízmosta rögöt
megkötik: - Ok az erősek.

Örökös, csöndes és szelid forradalomban
teszik a dolguk: Élnek. Szaporodnak.

MEZEI MÁRIA

BUJDOSÓ LÁNY (5)
AZ EGYSZEMÉLYES SZERETET-SzíNHÁZ

INTERMEZZO
(Liszt: Transzcendens f-moll etude)

A Bujdosó lány az f-moll etude szárnyán most elrepül Amerikából. Tudom,
Amerika nem azonos a három várossal, ahol megfordultam, a magyar emigráció
nem azonos az amerikai néppel, sőt a magyar emigráció sem azonos azzal a pár
ezer magyarral, akikkel találkoztam. De az a M. M., akit ők ünnepeltek, sem
azonos egészen a Bujdosó lánnyal.

Az 1953-as "Tanulj tőlünk Boldogságot" - Szeretet-színház álmom ősképét

idéző gyöngyöket: József Attila forradalmi verscsokrát (Mondd mit érlel, Anyám,
Mellékdal, Megfáradt ember, Ime hát megleltem hazámat, Fiatal életek indulója)
nem szórom szét sem a torontói Művész Színház megható igyekezettel és szere
tettel tisztára súrolt, sem a montreáli egyetem hatalmas aulájának impozánsan
közönyös színpadán, de a New-York-i iskola recsegő dobogóján sem.
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A kagyló-kín termelte gyöngyökkel, szikrázó briliánsokkal hivalkodó, vagy
megszerzésükért izzadtan loholó hallgatók - estém minden ember-kín szülte
gyöngyét kőzáporként fogadták, s ha riadtan meg is tapsolták - közőrinyel és
kényelemmel páncélozott önzésük ajtaját nem sikerült betörnöm. A tisztele
temre rendezett "pamy"-kon az elszomorítóan üres, önelégült gazdagok s a
körülöttük hajbókolók szánalmas csapata - vagy a feltörekvő, tört magyar
sággal felvágó, nevetésre ingerlő panoptikum figurák - Tégi közönségem 
dermesztően idegen maradt.

Igaz, Tokonaim: a gazdagokat kiszolgáló pincérek, nagylelkű vendéglősök,

fodrászok, kozmetikus asszonyok és manikűrös lányok, de a szabad idejében
cipőt áruló mérnök, az ingyen szervező és fényképező híres fotográfus, de a
fulladozó kiváló költő-fordító, a díszlet mögött hangosan felzokogó kitűnő új
ságíró-író, a hősiesen küzdő könyvkiadó s a meghatóan lelkes és szegénynek
maradt színigazgató önmaguk elől is szívülG mélyéTe Tejtett páncéldoboza azon
nal felpattant s megtelt gyöngyeimmel.

Szobám megtelt virágaikkal, ruháikkal - könnyeikkel. Mégis, a kormos
kopott, árva New-York-i galamb - az egyetlen szárnyas élőlény a sok gép
madár közs a három hét álatt - nem sok eredménnyel biztatott, mikor elegáns
'száblodánk 26-ik emeletének párkányáról szárnyávalszomorúan búcsút intett
nekünk.

Hiszen tudtam én. A Níagarát utánzó fülsiketítő csattogásban - ahol míg
élt, Bartók vijjogására is alig figyelJ.tek - mit is remélhetett a Bujdosó lány
halk hegedűje, En nem akartam Amerikába menni. Két évig leveleziem, huza
kodtarn, kibúvókat kerestem s ha a magyar állam -1967. április 4-én nem küld
ki Párizsba - végüű talán elutasítern kedves kollégám, Kertész Sándor nem
lankodó lelkes meghívását.

Párizs - Párizs - ifjúságom álmainak városa, nincs szerenesém veled!
Kétszer jártam nálad s nem fogadtál engem... 1939-ben egy boldogtalan sze
relem árvasága - 1967-ben a Bujdosó lány megfáradt szíve zárt be a hotelsze
bába. Erőmből a szomszédos Magyar Házig futotta. Akikért kimentem - az
elővárosokból összeseregtett régi-régi magyárok - nevem se ismerték, de sírva
öleltek magukhoz. Pontosan - tudták, közeli rokotuik: vagyok. Megvigasztaltak.
mert a telefon - pontosan, mint 27 évvel előbb - szobámban most is hallga
tott. Akkor a szerelem, most a hála hívását vártam. Második éjjel csengetett!
Egy idegen jelentkezett. Csak nevét ismertem, tudtam régi, híres színházt ember
s azt is, hogy igen-igen gazdag. Gyarmathy Míklós percek alatt megtanított
újra nevetni, s végül elhinni: sok pénzzel is lehet jónak maradni, gyereklelkű

rokonná lenni. Micsoda nem várt ajándék! Mint az a rengeteg tiszta selyem
fekete jersey, amit az éjszakai vonat hálókocsijába az útravaló finom falatok
mellé, mellékesen bedobott. S míg kiéhezve tömtem magamba a finom párizsi
izeket (az étterem és liftnélküli szálloda harmadik emeletéről nehezen mozdultam)
már terveztem a "mindenes-mimus" fekete ruhát, mert már eldöntöttem, mégis
elindítom a Bujdosó lányt a pénzpiramísok félelmetes országába! - 1968 hideg
áprilisában János a görög ing s a KriszJtus-köpeny mellé a gyönyörű fekete
vezeklő csuhát velem együtt becsomagolta, s hótól dermedő-virágzó fáinktól s
a fecskék még üres csillárfészkétöl szorongva-búcsúzva elrepültünk az Új~

világba.
Most az f-moll etude szárnyán lassan hazaérünk.
- Hogy süt a nap itthon! - Az unalomig ismert képeslap szépségű város

zöld fái boldogan integetnek felénk, mint akkor, s mi lelkendező ámulattal
bámuljuk, míntha először látnánk... O szegény, hűtlen magyarak . .. Szegény
legnagyobb, legszomorúbb Rokonom - a szép arányok ismerője, hirdetője, - Te
Európai! - Hogy is tudtál 15 évig New-York iszonyatában megmaradni?! S vajon
be tudod-e végezni a dolgod Európában - az otthonod nélkül?.. Szerenesés
magyarok, akik, mint a hűséges fecskék már minden évben visszaszállhatnak a
megbocsátá hazába.

A fecskék - jaj, hol vannak a fecskék?! ...
A csillár csendes.
- Itt voltak, benéztek, vártak - elmentek. - Felel szígorúan, szemüvegét

villantva a kis kerek Paula, házunk nagyhangú - nagyszívű vezére; a macskák
és madarak barátja, s nekem sok évig gondos anyám.
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A fenséges Niagara isteni szépségének emléke nem kárpótlás az ő kétdekás
szépségük karnyújtásnyi közelségű isteni jelenlétéért . .. Hűtlenségem megbün
tették, - soha többet nem jöttek be hozzám.

Elszomorodva öntjük a szőnyegre rokonaink töméntelen ajándékát. A ház
ura: a hosszú fülű fekete Péter azonnal megtalálja. mint minden utunk 'után 
a neki szánt játékállatot. Selymes, fürtös kezével kaparja, forgatja, finom vizsla
orrával szagolgatja, s undorral otthagyja. Szomorú sparrielszemében értetlen szem
rehányás ... Bizony, a New-York-i gumiegérnek patkányformája és mentolszaga
volt. A Radio-City környékén, - ahol laktunk - különbet nem találtunk.

A mill iomos cégjelzéses, olcsó, de íme hét év után is jó ceruzajával írok Itt
e percben is, s a négykarátos brrlliáns, mit ma reggel ujjamra húztam _. sze
rotern a kézzelfogható .. szimbólumokat -, kicsit furcsán csíllog az ágyban a haj
nali fényben ... A "Mezei-brigád" pincér vezére: Dobszay Tibor lepett meg vele,
hogy ne szégyenkezzem üres kezemmel a gazdagok asztalánál.

üvegből van? Dehogy. - Szeretetből.

Az f-moll etűd zokogó hangja elhallgatott ... Vissza kell lépnem a színpadra.
S mert közben az időben egy évet előre repültünk. s mert közben eljött értem
csodálatos, egyedülálló testvérem és sorstársarn, Latinovits Zoltán - kézen fogott
Éq felvezetett a budapesti Piarista-gimnázium kápolnájánaki oltára helyén fel
állított Egyetemi Színpadra -, ami Ó, zseniális Zoltán - most legalább hadd
mondjam meg - olyan nagyon hasonlított Alom-színházam felső színpadához.
Az élő virágokkal körülvett, vörös köpenyemmel letakart renaissance széken, fe
kete vezeklőruhámban megpihenve, szétosztom kincsemet, azt a József Attilát, akit
kevesen ismerünk.

(Kadcily: Psalmus Hungaricus - részlet)

Egy nótát tanultam, mindig azt daloltam
talán az idóben szebben kicifráztam.

József Attila. Nehéz beszélnem róla. Olyan közel áll hozzám, annyira értem,
szeretem és szánom, hogy ha csak megérint hangja - a sírás fojtogat.

Kortársam volt. Alig pár lépésset járt előttem Szegeden, és én tudatlanul, de
szinte lábnyomába léptem.

Három félévig én is magyar-francía-filozófia szakot hallgattam, Horgert én
is utáltam, Dési professzor engem is megdicsért, s hiszem, hogy Bartók professzor
előadásait: "Ethikáról", vagy a "Költői művek esztétikájá"-ról ő is életre szóló
figyelemmel hallgatta.

Lázas bakfis koromban egy pillanatra találkeztam is vele. Csak a nevét je
gyeztem meg, de mert pattanásos volt és izzadt a keze, nem hittem el róla, hogy
igazi költő. A mi lányifjúságunk költője, szerelme, bálványa, zászlója, lázadása
Ady Endre volt. Ő volt a mi "titkunk", hiszen nevét tilos volt kimondani még az
egyetemen is.

Testvéreinkről, Radnóti Miklósról, József Attiláról, akik ott jártak
k ö z ö t t ü n k, n e m t u d t u n k s: e m mit. Micsoda rettenetes rnulasztás, hogy
egyik már halott volt, a másikat éppen a halál felé indították, amikor verseik
először kerültek kezembe. És végképp érthetetlen és szinte megbocsáthatatlan,
hogy az én nagyszerű József Attila-i gyökerű, formátumú és sorsú igaz-ügyvéd
Apám - aki hatéves koromtól Petőfin, Aranyon nevelt, aki Adyt nem szerette,
de hazahozta és olvasta: akinek Móra Ferenc volt a barátja, aki "T e h e t s é g
v é d ő E g Y e si ü l e t e t" alapított, hogy ne kallódjanak el - mínt ő majdnem
- a tanyai zsellér-zseni' palártták -, érthetetlen miért nem talált rá József
Attila Szegeden megjelent verseire? Micsoda irtózatosan megsüketült világban
élhettünk mi a húszas években, ha· Apám - az Igazság szerelmcse - sem
hallotta meg annak a kiáltását, aki maga volt az Igazság.

NEM ÉN KIÁLTOK

Igen, a kortársak süketek voltak, nem hallották meg sem az első kiáltást,
sem az utolsó rémült sikoltást. És nem akarták látni - e két jaj között végig
vergődött kálváriás életét. Azok a kevesek, akik látták is, hallották is - nem
figyelték, nem vigyázták, nem szetették- eléggé! Ezért kellett idő €ilőt,t meghalnia.
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A~lítom, hogya szeretet-hiány, mint a legfontosabb vitamin hiánya - beteggé
tesz. És igen, bele lehet halni a szerétet-éhségbe is.

"Azt hitték! csodagyerek vagyok, pedig csak árva voltam" - mondta, Bizony,
nagyon keserves dolog árván élni. Tudom.

ANYÁM

És mégsem az árvaság, költészete legtitkosabb rugója. 1924 karácsony estéjén
Szegeden írja ezeket a sorokat: "Én nem azért jöttem, hogy bőgjek. hogy buzdít
sak, hanem, hogy tegyek. Egy mindannyíunknál szociálisabb ember szinte csak
sejtett alakja lebeg a szívek felett. Kell, hogy reárakjam húsomat és beleágyaz
zam csontjaimat. Hogy ez nem »művészet.?«, hát akkor fütyülök »a művészetre«, én
többet akarok, én azt akarom, ami kell.

Érik a fény, a Metaars."
És tette, amit kellett.

LapOK KöZöTT SZEGÉNY EMBER
(Szenkár Dezső zenéje)

Lopók között szegényember,
Szegényember sose fél,
Minek félne, szíve, lelke
Erősebb a többinél.

Lopók között szegényember,
A Jóisten megsegél t
Nincs tehene a szegénynek,
De ha van is elvetél.

Lopók között szegényember
Szegényember kapanyél,
A világot megkapální,
Szegényember annak él.

Roppant igáját egyedül vonszolta, s a szerelemtől is a segítő szeretetet kérte:

MELLÉKDAL
(Cziffra György zenéje)

Visz a vonat, megyek utánad,
talán ma még meg is talállak,
talán kihűl e lángoló arc 
talán csendesen meg is szólalsz :

Csobog a langyos víz, fürödj meg!
Imo a kendő, törülközz meg!
Sül a hús, enyhítse étvágyarí t

Ahol én fekszem, az az ágyad.

Ez a vonat nem érkezett meg sehová, senkihez. Nem találta meg a segítő

társat se asszonyban, se barátban, se társadalomban. Végül halálfáradtan egy
másik vonattal elment pihenni.

A MEGFÁRADT EMBER

A földeken néhány komoly paraszt
hazafelé indul hallgatag.
Egymás mellett fekszünk: a folyó meg én,
gyenge füvek alusznak a szívem alatt.

A folyó csöndes, nagy nyugalmat görget,
harmattá vált bennem a gond és teher;
se férfi, se gyerek, se magyar, se testvér,
csak megfáradt ember, aki Itt hever.

A békességet szetosztja az este,
nieleg kenyérből egy karaj vagyok,
pihen most az ég is, a nyugodt Marosra
s homlokomra kiülnek a csillagok.

Talán ott, a marosparti csillagok alatt zendült meg benne az a hatsoros hárfa
futam, amire testvérét, Jolánt külön figyelmeztette: "Nem hiszem, hogy valaha
ilyen szépen mondták volna ki Istent. Itt megfogtam és felemeltem a mínden
séget l"

Szivünkben szép zöld tüzek égnek
Hogy. az elfáradt bogarak mind hazatalálnak,
Ha eseteledik
S te nyitott tenyérrel, térdig csobogó
nyugalomban
Ott állsz az útjuk végén 
Meg nem zavar-lak, én Uram
Elnézel kis virágaink fölött.
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József Attila maga voLt a forradalom, de tudta a Titkot. Lapja a "Szép Szó"
szerkesztői üzenetében ~y katolikus pap szemrehányésaíra többek között így
felelt: "On azt veti szememre, hogy megfeledkezek az örök eszményekről. Felhívom
a figyeimét arra, hogy a szabadság, egyenlőség és testvériség fő eszményei a
kereszténységnek. Isten előtt mindenki szabad, egyenlő és testvér. A forradalom
csak földközelbe hozta ezeket az eszményeket, amikor elvévé tette, hogy az állam
törvényei előtt is szabad, egyenlő és testvér minden ember. A vallás az emberi
lényeg megvalósítása képzeletben. ~n, mint »hltetlen materíaílsta« azon iparkodom,
hogy ez a lényeg, ezek az eszmények, ha másként nem, hát fokról fokra, de meg
valósuljanak mindennapi életünkben is."

S a "hitetlen materialista" így beszélget proletár-Istenével:
ISTENEM

Dolgaim elől rejtegették,
Istenem, én nagyon szeretlek.
Ha rikkancs volna mesterséged,
segítnék kiabálni néked.

Hogyha meg szántóvető lennél,
segítnék akkor ls mindennél.
A lovaidat is szeretném
és szépen, okosan vezetném.

vagy inkább ekeszarvat fogva
szántanék én is a nyomodba,
a szikre figyelnék, hogy ottan
a vasat még mélyebbre nyomjam.

Ha csősz volnál, hogy óvd a sarjat,
én zavarnám a fele varjat.
S bármi efféle volna munkád,
velem azt soha meg nem unnád.

Ha nevetnél, én is örülnék,
vacsora után meIléd ülnék,
pípárnat egy kicsit elkéméd
s 'én hosszan, míndent elbeszélnék.

Elmondott ő mindent - nekünk. Hiszen értünk jött; bennünket: "nem közép
iskolás fokon tanítani".

Igaz embersége: példakép. Kálváriát járt élete: forradalmi tanítás. Onkéntes
halála: iszonyú fígyelmeztetés!

Nemcsak a gyűlölet öl. Ol a figyelmetlenség is, a közöny, az önzés, a tudat
lanság, a hazugság, az irigység, a hiúság, a kapzsiság, a rosszakarat, végső fokon
öl a szeretettelenség,

A világot meg kell változtatní, de ezt a változtatást magunkon kell elkez
deni. Minél előbb átengedjük magunkat a Szeretet vezetésének, annál hamarabb
érünk célhoz, és annál kevesebb Igaz fog veszélybe kerülni közöttünk.

Pedig a mának, a holnapnak és az örökkévalóságnak már nem keresztre fe
szített mártírokra, hanem vidám, erős, egymást szerető és egymásért élő hétköz
napi hősökre van szüksége, míllíó "izgága .Jézusokra"! Ök és csakis ők építhetik
meg a Mennyországot a Földön.

T1l:L

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,
Hogy melegedjenek az emberek.

Ráhánynt míndent, ami antik, ócska,
Csorbát, töröttet s ami új, meg ép,
Gyermekjátékot, . - ó, boldog fogócslta!
S rászőrní szörva, mindent, ami szép.
DaloIna forró láng az égig róla
S kezén rogná míridenkí földiét.

*

Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni,

Hisz zúzmarás a város, a berek ...

Fagyos kamrák kiUncsét fölszag_gatni

]1:q rakn!, adjon sok-sok meleget,

Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakn!,

Hogy felengednének az emberek I

A társulatról, ahol a függönyhúzótól a rendezön keresztül a főszereplőkig

mindenki egymás munkáját ugyanúgy óvja, segíti, tiszteli, mint a sajátját, mert
az ügy sikerét - aminek szolgálatába állították - mindennél fontosabbnak
tartja, Miskolcon kezdrtem álmodni, amikor ráébredtem, hogya színész elsőrendű

célja egymás legyőzése s győzelmének az ügy sikereként való elfogadtatása.
Keservesen jó példa rá a magam hosszú éveken át viselt "sztár"-rangja.

A polgári színjátszás mondanivaló nélküli szórakoztató szerepdarabjainak sikere
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megkövetelte a személyiség kiemelkedő győzelmét. Ez a klisészerűen ismétlődő

sikeres szerepek teremtette személyiség egyre növekvő feszültségbe került fejlődő,

valódi ériemmel. Ez a túl jól sikerült álszemélyesség él ma is a köztudatban. O
az én valódi ellenségem. Miatta tettek bujdosóvá. 0, iszonyú színészet!

1945-ös robbanásszerű újjászületésem egyben a Szeretet-színház s a hozzá
tartozó tökélletes társulat álmát is megszűlte bennem. 25 évig igyekeztem a min
denkori közösségben, amiben dolgoztam. valahogy megvaílósítanl. Erőfeszítéseimért

az "összeférhetetlen" melléknevet kaptam. S amikor a Szeretet-színházban végül
is egyedül maradtam - utam végén -, a tökéletes társulat két ízben egymástól
függetlenül s mégis összetartva, mint nagy-nagy ajándék, készen az ölembe hul-
lott. '

39 esztendő sok-sok: -nagy szerepét nem köszönhetern meg soha senkinek. De
az "Izgága Jézusok"-ban való felejthetetlen részvételemet köszönöm neked, Zoltán.
Te álmodtad, Te építetted, Te tartottad válladon. - Köszönöm fiatal társunknak,
Cserhalmi Annának tehetséges, szerény, alázatos közreműködését s Reményi József
szelíd zongoramüvész barátom tökéletes kíséretét, Köszönöm Surányí Ibolya okos
mértékű szerkesztését s bátor harci kedvét-erejét. S köszönöm, ó, hogy köszönöm
az Egyetem világosító, vetítő, hangosító, bútorozó, kellékező diákjainak nagysze
rű, pontos, lelkes segítségét.

Igen, igen, így kell építeni a jövő színházát! Vidáman, szegényen, harccal,
hittel, szeretetben el nem fáradóan.

Pontosan úgy, ahogya kezdet kezdetén Dérynéék megálrnodták, - ahogy a
régi-régi kolozsvári Magyar Színház megvalósította s a mai napig életben tar
totta.

Színészlétem koronáját, 1969-es kolozsvári öt estémet kinek köszönjem meg?!
A házsongárdi temetőben alvóknak? A szeborba öntött nagyoknak, vagy a leg
fiatalabb világosítónak?

Janovits Jenő a lépcsőfordulóban mintha cinkosan hunyorított volna. Hiszen ő

hívott kánkánt-járó kezdő koromban 1936 és 37 nyarán Hyppiát játszani a szegedi
Dóm-térre. Csak szegény Apám s a szomszédos lebontott Ipar 'Utca többi régen
alvó lakója csodálkozik, míért nem láttak azóta se ott?

A szamosparti szépséges városban először jártam. Senki nem tudta, batyurn
ban mit hozok. Vendéglátórn: a színház operarészlege - a,."rádióból, televízióból
ismert koncertező, chansont éneklő, kedves! "jópofa" Mezeit ~árta,

Milyen csoda MUtotta hát mögém Alom-színházam zöld lombok közt kifehérlő

görög oszlopait s szórta rám gyönyörű napsárga fényeit? ..
Csak a mély gyökerű, titokzatosan mélyáramú színházat - szinészt - embert

szerető Szeretet! A magát felejtő szerétet állította öt estén át a zenekari árokba a
társulat egyszívűvé váltott síró-nevető tagjait, akik - ó Istenem - hogy örül
tek, mikor történelem nevelte gyermekeik: közönségük - Alom-színházam közön
sége - a Iejkendős nénitől az egyetemi tanárig ezer karjával átölelt s a kiáradó
Szentlélek erejével a boldog Célba mindnyájunkat felemelt.

Mikor kihagyó szívemmel utolsó este a Szamos szelíd zúgása lassan elalta
tott, arra kértern a Szentílélek Istent - akinek ó, de érdemtelen cselédje vagyok -,
hadd maradjak most már örökre nyugton, hiszen végre itthon vagyok.

Isten meghallgatott. Félév múlva elnémított. De nyugodni nem hagyott. Beteg
ségből mentett repedezett tükröm 1971-ben a televíziónak, mínt utolsó szelgálatot
f'elajánlottam. Éber közönyük s lázas sietségem kiütötte kezemből. Alarcaim kő

falán cserepekre törött. Fájó szílánkjaín, mint értelmetlen fakír-ágyon, heverek
azóta.

Szerepek kopogtak be az ablakon, unt álarcom hasonmásai, - elkergettem
őket. De beengedtem barátomat, a fiatal szemüveges. holló-bölcsességű színház- és
színész-tudóst, ElvitJte 1961-ben elkezdett egyetlen Levelem, s a "Színház," c. lap
ban szép képekkel körítve kikézbesítette. Lustán biztatott, hált folytatást nem
kapott, így sorsomra hagyott. Rest szolga vagyok. A képernyő, a rádió s a gon
dosan olvasott sok friss hangú írás időnként megnyugtatott: az igazság izgága ka
tonái nélkülem is boldogulnak valahogy ...

Akkor már ajtómori hangosan kopogott ökumenikus hitem szerinti egy-házi
lapunk, a Vigilia.

Lustaságomból felráztak, kihunyó önbizalmam felszították, lankadó hitem meg
támasztották.
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Ha a papírúton. mint meredek sziklalépcsőn lihegve - kínlódva kúszik is -,
hisz kevés az idő -, ha tovább vigyázzak, óvják, talán tényleg Célba ér. Haszna
ha nem is lesz több, mint egy gyufaszál világa, talán valóban nem éltem hiába.'

E hosszú Intermezzo után a szamosparti Alom-színházból hallgassák végig az
"Útközben" még hiányzó s "A Cél előtt" befejező tételét.

(Bartók: Este a Székelyeknél)

Igen, az álom, a Déryné-álom szétfoszlott s a tanítás, a másokért végzett ön
zetlen munka boldogsága hazugnak bizonyult, mert bizony nagyon boldogtalanok
voltunk mindnyájan, Különösen én, aki felelősséget vállaltam a zongora-csodáért,
amikor kirángattam a lokál-zongora mellől. Pódiumot ígértem neki s világsikert.
Egyelőre kenyér kellett, mindkettőnknek. Házalni kezdtem hát magunkkal. A Pilvax
kávéházból. ahová szép magyar műsorral ajánlottam magunkat, unott rnosollyal
utasított el a volt kávés vezető - unják már az emberek a zongora-csodát, kö
szönörn nem kell. Végül is a budai Várkert Kioszkban, a Kék Dunában fogadtak
be bennünket, s mí tört szárnyakkal s homályosodó hittel, újra csak varázsolni
kezdtünk. Bizony, nehéz varázslat volt. A hideg füstben csöndet s Iorróságot
teremteni Liszttel, Chopinnal. Petrarcával, Ady-val, József AttilávaJ vagy Koszto
Ilinyi val.

Kosztolányi Dezső - Budai Dénes:
AKARSZ-E JÁTSZANI?

A játszótársram mondd akarsz-e lenni?
Akarsz-e míndíg, mindig játszani
Akarsz-e együtt a sötétbe menni
Gycrekszívvel fontosnak látszani
N&.gy-komolyan az asztalfőre ülni
Borból, vízből mértékkel tölteni
Gyöngyöt dobálni, semminek örülni
Sóhajtva rossz ruhákat ölteni.

Akarsz játszani mindent, mí élet
Havas telet és hosszú hosszú őszt

Lehet-e némán teát inni véled
Rubin teát és sárga pára-gőzt

Akarsz-e teljes tiszta szívvet élni
Hallgatni hosszan néha-néha félni
Hogy a Körúton járkál a november
E;: utcaseprő szegény beteg ember
Ki fütyörész az ablakunk alatt.

Akarsz játszani kígyót, madarat
Hosazú utazást, vonatot, hajót
Karácsonyt, álmot, mindenféle jót
Akarsz játszani boldog szeretőt

szmteim sírást, cifra temetőt

Akarsz-e élni, élni, mindÖrökkön
Játékban élni, mely valóra vált
Virágok közt feküdni, lenn a földön
S akarsz, akarsz-e játszani, halált.

Egy napon aztán valóban majdnem játszottuk a halált... Mert innen is ki
tessékeltek két hónap után bennünket, mondván, hogy a lokál nem koncertterem
és a közönség, ha áhítattal hallgat is, de nem fogyaszt semmit, nem vagyunk:
"üzlet" hát.

Alltunk a befagyott Duna-parton, üres szemekkel néztuk a csillogó jégtáb
lákat; Úgy villogtak felénk, mint élesre fent zsílettpengék ...

S a kétségbeesés e szó szerinti utolsó pillanatában a nagy Rendező mindent
efrendezett. A Csodát végre kézen fogták a soká keresett felelős kezek s felvezették
az igazi koncertdobogóra. Én pedig boldogan ültem a nézőtér utolsó sorában, mert
hitem és kudarcba fulladt tanításom igazolását véltem kihallani a feldübörgő

ta psokból.
Boldog voltam, pedig a Csoda második koncertje után már alig köszönt vissza

nekem. Meg kellett tanulnom - elég nehéz lecke volt -, hogy a zseniális em
berek nem szükségképpen a legjobb gyermekek, s azt is, hogy hálát várni lénye
gében önzés. S annak nem [ehet helye az én életprogramomban.
. És játszottam tovább, ahol lehetett ...

A "Boldogság titka" gyűjtőcím alatt énekeltem az Anna-bárban, Gellért bár
ban, a Gerbeaud-ban; akrobatikus bolerot táncoltam és drámai perceket terem
tettem egy operettben.
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Erre a szerepre külön emlékezem, mert ebben látott a moszkvai Művész

Színház világhírű együttese, s Taraszovával az élén úgy öleltek magukhoz, mint
testvérüket. A tiszteletükre adott fogadásori - ahová Gáspár Margit igazgatóm
erőszakkal vitt el - körbeálitak, faggatták: drámai színész létemre, miért játszom
operettben ? A sokat kérdező magas öregúr anyai nagyapánira a kecskeméti szabó
mesterre emlékeztetett, Talán az ő északról származó szláv-szőke szíve dobogott
fel bennem, mert vallani kezdtem. A tolmács alig győzte. - Nekem adták virágai
kat, figyelmüket s a könnyes-lelkes biztatást, hogy ne hagyjam magam, harcoljak
magamért és igazságomért. Megfogadtam nekik, és azóta harcolok. Ez az este
is az. Harc! Szép harc!

A fogadás végén az öregúr kézen fogott, s míg a kijárat felé mentünk, a tol
mácson keresztül így búcsúzott:

- Nehéz sors otthon igaz művésznek lenni. Ha kijöhetne hozzánk, nil fel
mwtatnánk, kivé lehetne Maga a hazájának, kedvesem.

Az aitó becsukódott. Kábánnéztem körül. Major Tamás állt mellettem. 21 év
alatt akkor beszéltem másodszor vele.

- Mondja Major, az Istenért, ki volt ez a drága öregember?
Major összehúzta dús szemöldökét - ó de szörnyen hasonlít Apámhoz -, s

rámkiáltott:
- Ennyit sem tud! Ez Kedrov, a világ legnagyobb rendezője!

f:n azt tudtam csak, hogy ő még álarcaimat is csak hírből ismeri, hisz nem
ér rá színházba menni. Hallgattam hát... Felvettem kabátom, s virágaimmal
csendesen elmentem.

Erre az operettszerepre kaptam nyugati meghívást német nyelven,bármilyen
prózai szerepre, ekkor hívott Kozma József Párizsba chansont énekelni. Ez mind
1956 szeptemberében történt.

Nem mentem sehova - ne értsenek félre -, ezt nem érdemként említem,
színész csak azon a nyelven játszhat jól, amin álmodik - így gondolom, s arnikor
ezekben a rettenetes években bárhol, bármilyen műsorban elmondtam a verset - a
legkedvesebbet -, s annak' nagyobb sikere volt, mint a bohóc-számaimnak, én
nyugodt voltam, mert tudtam, egy kicsi téglát míndíg odateszek a magyar kultúra
épületéhez, ami - bizonyosan tudtam - az én számomra is épül. Hadd mondjam
el most is:

Petőfi Sándor:

SZüLŰFÖLDEM

Itt születtem én ezen a tájon
Az alföldi szép nagy rönaságon,
Ez a város születésem helye,
Mintha dajkám dalával vón tele.
Most is hallom e dJaJt, elhangzott bár:
"Cserebogár, sárga cserebogár!"

Úgy mentem el innen, mínt kis gyermek,
:ts mint meglett ember úgy jöttem meg.
Hejh, azóta húsz esztendő telt el
Megrakodva búval és örömmel ...
Húsz esztendő ... az idő hogy lejár!
"Cserebogár, sárga cserebogár".

Hol vagytok ti régi játs7ótársak?

Közületek csak egyet is lássak!
Foglaljatok helyet itt mellettem
Hadd felejtsem el, hogy férfi lettem,
Hogy vállamon huszonöt év van már ...
"Cserebogár, sárga cserebogár".

Mint nyugtalan madár az ágakon,
IIelyről helyre röpköd gondolatom,
S7edegeti a sok szép emléket,
Mint a méh a virágról a mézet;
Minden régi kedves helyet bejár ...
"Cserebogár, sárga cserebogár".

Gyermek vagyok gyermek lettem újra.

Lovagolok fűzfasípot fújva,
Lovagolok szilaj nádparípán,
Vályúhoz mék, lovam inni kíván,
Megítattam, gyí lovam, gyí Betyár ...
,.Cserebogár, sárga cserebogár".

Megkondul az estéli harangszó,
Elfál1adt már a lovas és a ló,
Hazamegyek, ölébe vesz dajkám,
Az altató nóta hangzik ajkán.
Hallgatom, s félálomban vagyok már ...
"Cserebogár, sárga cserebogár" ...

S a szülőföld hű azokhoz, akik hűek hozzá. A hűségnek számtalan fokozata
van s a szülőföld, mínt az igazi anyák, szerény - beéri a szerető ráemlékezés
sel is.

De azt, aki átöleli, a bajban is ragaszkodik hozzá, azt - míkor teheti - el
árasztja ajándékaival.
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Engem újból és újból megajándékozott.
Visszaadta nekem az igazi szlnházat. Utam, ami 1949-ben meredeken a semmibe

zuhant, 1956 után ugyanolyan meredeken rohanni kezdett felfelé. Azóta Budapest
összes jelentős színpadán - élén a Nemzeti Színházzal - játszottam, és játszom
a klasszikus és modern drámairodalom gyöngyszemeit. Csupa-csupa ajándék!

Ideadta - ha elkésve is - sajtóban, kitüntetésben a hivatalos elismerés és
megbecsülés szép jeleirt. .

S megállás nélkül szórja rám a legszebb ajándékot: magyarul értő és érző

embertársaim szeretetét. Ez a szeretet a kenyerem otthon és örömem kiilföldön,
ahol magyarak élnek.

Hiszem, hogy ez a mai este is a szülőföld ajándéka, mert hiszem, hogy az
Önökben iránta élő szerétet hivott engem ide.

0, nekem érdemes volt hűnek lennem!
Engedjék meg, hogy Arany János: "Rendületlenül" című versének zárósorai-

val hitet tegyek hazánk mellett:
Hallottad a szót ; "Rendületlenül?"
Abránd, hiúság, múló kegy, javak
Lenn a sikamló tér, nyomás felül,
Vész és gyalázat, el ne rántsanak.
Ú érsd meg a szót: árban és apályon,
- Szirt a habok közt - H'űséged megálljon!

*

lll. rés.

A CÉL ELŐTT

(Zene Bach: C-dúr praeludiUm)

Budakeszi, 1975. május 24.

Mi a Cél, minden ember célja? - a boldogság. A boldogság -. harmónia.
Harmónia önmagunkkal - a világgal - az Istennel, Naponta megharcolt har
mónia!

Én azért mondtam el önöknek az életemet, hogy hitelt érdemlően bizonyságot
tegyek róla: Az ösvény amire az élet sűrűjében mint magános vándor rátaláltarn,
helyes és jó, mert abból a közös útból indul ki s abba is torkollík bele, amin a
haladó világ menetel a cél - az emberi boldogság felé.

Az életemmel bizonyítom, hogy a Szetetet kezét fogva ez az ösvény járható
- bár meredek - de éppen ezért rövidebb, mert én már jó ideje itt állok a
Cél előtt ...

A magunkfelejtő szeretettel másokért végzett hasznos munka sikere: - a
harmonikus, szép melegleheletű csend a színpadí pillanatban s itt az ablak előtt,

ebben a jázminleheletű, rigófüttyös gyönyörű tavaszban. ez már maga a boldogság
- ez maga a Cél.

önök elé kiontott életemmel bizonyítom: az itt és most is köztünk lévő Sze
retet, szó szerint és valóságosan ideadott és idead mindent, hogy ezt a megharcolt
boldogságót meg tudjam őrizni, naponta meg tudjam újítani és tovább tudjam
adni.

Adott életet. Adott tehetséget. Adott hitet! Ad mindennap új erőt a munká
hoz, ahhoz, és már csak ahhoz, amit ő akar elvégeztetni.

Adott igazi otthont.
Adott igazi Segítőtársat, aki szigorú és jó, mint az angyalok: Cselekszi a

Törvényt és nem magyarázza. Krisztus önzetlen katonája. Ugye sokan vannak
már hozzá hasonlók! ...

S a Szeretet adott szó szerint új f:Zetet! 1956-ban, mikor hétesztendős padló
mosás után visszatettek a színpadra, a felkínált főszerep helyett a Vöröskereszt
hez szaladtam. A játéknál a tettet fontosabbnak tartottam. Társaimmal három
hónapig lépcsőket jártam és sokat kiabáltam. A pokrócok jogos helyét kerestem
- s babnyi néma vesekövet szereztem,
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1960 januárjában kövem egy éjjel felkiáltott s iszonyú görcsök közt félúton
megállott! A kedvemért elővett "Cseresznyéskert" olvasópróbája helyett életve
,szélyes helyzetben a műtőbe kerültern. Hihetetlen gyógyszerérzékenységem miatt
az altatás elején - a metszés előtti pillanatban - megfulladtarn. A klinikai
halálból Neszkay professzor feltámasztott, de operálhatatlanságom miatt örökre
eltiltott minden fizikai és lelki rázkódástól : tehát örökre eltiltott a színháztól.

Három hónapig tartott, míg megértettem: új életemet azért kaptam, hogy ez
után minden pillanatban tudatosan megtapasztalhassam a mellettem álló Szeretet
kézzelfogható csodáit. Felszálltam a rázós autóbuszra, és újra elkezdtem irtózatos
izgalmakkal járó, szép játékaimat a vszínházaknál.

Hogy a zongora-csoda nem is válaszolt első és egyben utolsó levelemre. amivel
bekopogtattam Párizs környéki kastélyába, s restellkedve bár, de egy autót kér
tem, hogy kisebb életveszéllyel dolgozhassam - nem olyan nagy csoda. De az
csoda volt, hogy színte ezzel avisszautasítással egyidőben János - egy alig
ismert rokona révén - megörökölte az éppen akkor elaludt szegény kollégám,
Földényi László kocsiját! Laci - úgy látszik - megbánta, hogy Miskolcon színész
palánta időmben olyan sokszor visszaküldött "úrinőnek" Szegedre. Furcsa tarka
szőnyeg az élet, de Aki szövi - a szálakat ismeri s előbb utóbb a helyére teszi.

öt évig éltem ezzel a furcsa kővel, amirőll hivatalos orvosi bizonyítvány álli
totta: ha megmozdul -megöl. -

S 1965. szeptember 8-án - Kisboldogasszony Napján, nevem. napján - éppen
akkor búcsúztak csillárunktól a fecskék - ötesztendős próbaidőm letelt s ágas
bogas, fémes csillogású, hatalmas gyilkos kövern - görcs, fájdalom és vér nélkül
simán megjelent... Azóta is itt hordom a karomon életem legszebb ékkövét,
Jézus Krisztus Szeretetének zálogát, Akiben hiszek, Akiért futottam, s Akinek
üzenetével ugye, most itt valóban Célba jutottam.

Cellám kitárult, [ószagú ablakában, ebben a csodáűatos szépséges világban, a
kék éghez simuló barátságos jánosihegyi csillag karnyújtásnyi közelségében némán
mondom záróversemet:

Ady Endre:

KÖSZÖNöM, KÖSZÖNöM, KÖSZÖNÖM

Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó ize van,
Szent menriydörgést néz a két szemem,
Istenem, Istenem, Istenem.
Zavart lelkem tegnap mírident bevallott:
Te voltál mindig mindenben minden,
Boldog szjmatolásaímban,
G~-öngéd simogatásaimban
S éles, szomorú nézéseírnben.
Ma köszönöm, hogy Te voltál ott,
Hol éreztem az életemet
S hol dőltek, épültek az oltárok.
Köszönöm az én értem vetett ágyat.
Köszönöm Neked az első sírást,
Köszönöm tört szívű édesanyámat,
Fiatalságomat és bűneimet,

Köszönöm a kétséget, a hitet,
A csókot és a betegséget.
Köszönöm, hogy nem tartozom senkinek
Másnak, csupán Néked, Mindenért Néked.
Napsugarak zúgása, amit hallok,
Számban nevednek jó íze van,
Szent mennydörgést néz a két szemern.
Istenem, Istenem, Istenem,
Könnyebb a lelkem, hogy most látván
vallott,
Hogy Te voltál élet, bú, csók, öröm,
S hogy Te leszel a halál, köszönöm,

(A befejező rész következik)
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