
A Szigligeti vonzásában
avagy senki sem lehet próféta a saját...
1954-ben volt az első szolnoki kalandom. (In medias res, expozíció nélkül, hogy
elkerüljem fecsegő, sopánkodó bekezdésem arról, miszerint kontár vagyok az
íráshoz, nem szeretem a grafomán színészeket, szorongó szégyenkezés kerít ha-
talmába, stb. — előre is felmentést igényelve okvetetlenkedésemért.

Tehát: 1954-ben Keres Emil hívott meg Alfonsine szerepére a „Kőszívű em-
ber fiai" című darabba. Két csodás vendég-hónapot töltöttem itt; persze, pró-
bák alatt sok küszködéssel, de utána, mikor már a kritikák halványsága is
megszínesült — a másik vendégművésszel — Mednyánszky Ágival, róttuk
Szolnok — akkor még sáros — utcáit, nagyokat nevettünk, ettük a rengeteg
zsíros kenyeret, mert soványak voltunk és szegények, — de féktelenek a re-
ményeinkben. A mai napig felcsillan bennünk ez a Szolnok, ha találkozunk,
akár egy gyermekkori csínytevés.

Tizenhat évig nem is jártam errefelé. Jöttém-mentem az országban, keresve
a helyet, ahol prófétát keresnek városi használatra, anélkül — ma már bizo-
nyos — hogy tudtam volna, mit jelent a prófétaság; s ha most azt állítom,
közelebb vagyok a titokhoz, (ami csak annyira hitelt érdemlő, amennyire egy
színészt komolyan kell venni) ez valamelyest Szolnoknak köszönhető, persze
nem a városnak, de mégis, nem a színháznak, de mégis, nem a társulatnak,
de mégis, nem magamnak, de mégis. Mert minden prófétaság lényege a hit; hi-
szem, amit mondok, hiszem, ahogy mondom, hiszem, hogy bennem hisznek, és
hiszem, hogy nekem hisznek. Nos ez az én kis házi használatra készült — sokat
keresett próféta igényem. Ez persze nem valami fakultatív hittanóra. Néha
rámegy egy egész élet és hiába! Persze ki dönti el, hiába volt-e, mennyit si-
került megvalósítani? Alig merem kimondani: Én, illetve mindenki Maga, az-
az saját mindenkori elégedettségünk. (Behelyettesítendő az ellenkezője.) De
prózára: 1970-ben, amikor a kecskeméti Katona József Színháznál voltam
szerződésben, Berényi Gábor meghívott a „Macskajáték" Gizájának szerepére.
Alig fél éve voltam Kecskeméten, szerettem ott lenni, volt valami elementáris
bohémség (majdnem azt mondtam linkség) és tehetség a légkörben; drága Ra-
dó Vili sugározta át az egészet; nekem a nagyképű álságos, de közepes szín-
vonalú Miskolc után felüdülés volt. Ám a vendégjáték lehetőségétől izgatott
lettem. Hármasban találkoztunk: Berényi, a fiatal, — számomra ismeretlen
rendező — Székely Gábor és én. Lázba hozott a meghívás, de nem valami ne-
mes láz volt ez a művészet oltára előtt, csak a vendégséggel járó prózai örö-
mök, új emberek, kis felelőtlenség (akkor még így képzeltem) és nem utolsó-
sorban anyagi előnyök. Mindezzel csak jelezni szeretném, hogy az ember szin-
te soha nem érez rá a fontos fordulatokra.

(Atyaúristen, mit csinálok? Fonom magam köré a hálót, s nem fogok kisza-
badulhatni belőle; mire vállalkoztam én?! Jó, eddig.-Jó, mit csináltam eddig?!
ahogy Karinthy mondaná; „ügyeltem alanyra, állítmányra, lenge jelzőre és
komoly főnévre, rideg számnévre, igekötőre és névutóra — ütemre és rímre
— hogy érthető és világos legyen, amit mondok.", de innen?! nem gondoltam
végig...!: az egész elmúlt évtized, egy színházi korszak vidéken, — túl közel
van, mégis túl messze, hogy írni lehessen róla. Eszembe jut, hogy az öreg Dé-
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ryt olvasván, milyen határtalan irigység fogott el, akkor már úgy írt, ahogy
az ember csak naplót képes: a „végülis nekem már igazán mindegy" őszinte-
ségével. — Mire gondolok? volt ismét egy időszak — ugyanis a felszabadulás
után is volt — mikor nélkülözhetetlennek tűnt a munkánk, hittünk benne,
korszakváltásnak éreztük, ügynek, varázslatnak, de nem a jósnő, hanem a sá-
mán varázslatának. Szakmánk illanó természetéből és mindenfajta varázslat
kizárólagos naprakész voltából fakad, hogy visszatekintve sok mindenre rácso-
dálkozom, esetleg megkérdőjelezem, mégis — azt hiszem — míg lélegzem, szí-
vesen lennék Csipkerózsika, és nem a kora miatt. No, ennyit a jó lelkiismeret
érdekében!)

A „Macskajáték" életem egyik legszebb élménye volt. Más, mint a többi;
attól más, hogy az érdekes próbák ellenére sem hittem, hogy ennyire megha-
tározó jellegű előadás lesz. Sose bocsájtom meg a sorsnak, hogy oly gyorsan
felkerült Pestre, s a mi nagyszerű előadásunk ezzel igazi súlyát, az ősbemutató
tényét, az előadás sajátos, — álmatlan éjszakákon megszenvedett — hangjait,
a nagy szériát futó pesti előadás aratta le; a mi kis sorozatban játszó színhá-
zunk — harminc előadás után kifújt. Nem csodálkoznám, ha néhány évtized
múlva erről, a mienkről már említést sem tenne a színháztörténelem.

Nem kívánom felsorolni, elemezni vagy méltatni Székely további országos
hírű produkcióit, megtették idejében az avatottak (a Macskajáték más, az szá-
momra is perdöntő volt, egy megújulási kísérlet első állomása, — igaz nem
én kíséreltem megújulni, Székely kísérelt megújítani!) — Nem hazudhatom,
hogy láttam egy új hangvétel eljövetelét, hogy tudtam: most kapom azt az
ajándékot, hogy egy kissé közönyös szakmai világban. — mikor már a főisko-
láról szkeptikusan érkeznek a fiatal színészek — nem éppen fiatal színész lé-
temre ismét lehetek megszállott. Nem tudtam, csak figyeltem, és igyekeztem
megfelelni az elvárásoknak. Felismerni, feldolgozni majd egy évtized kellett;
ma már világos, hogy a „Macskajáték"-tól a „Boldogtalanok"-ig egy korszak
vár elemzésre, s bár ádázul szubjektív vagyok és akarok is lenni, mégsem vál-
lalkoznék egy darab ..próbanaplójára"'. Olcsónak erezném, ha belemagyaráz-
nám mai ismereteim a Macskajáték akkori munkájába a siker sok tényezőjét
mellékesnek tekintve az egy szempont miatt; és elfogultnak, ha pl. a Boldog-
talanok szépségesen borzasztó, feszültségekkel terhes, izzó, alkotó egyszóval
szélsőségesen végletes, mintha ezen múlna életünk sorsunk — próbaszakaszról
írnék, az odavezető út nélkül.

És különben is: „Szolnok vonzása" vonatkozik az egész színházra, azokra a
produkciókra, melyekben részt vettem, és emlékezetes számomra, valamint
azokra is, melyeket csak nézőként élveztem. Mert egy színész akkor érzi jól
magát egy színházban, ha nézőként nem az jut eszébe: „de jó, hogy kimarad-
tam belőle!"', hanem irigyen nézi a színpadot, amiért nem résztvevő, csak
drukker. Igazán ötletszerűen néhány kiemelés tőlem: Valló — Yerma, Horváth
— Szerelmem Elektra, Bor — A kutya testamentuma. Egyfajta igényes, kicsit
lázadó fiatal szellem hatotta át az évadokat, volt mihez igazítani a lépéseinket,
bárkivel dolgoztunk. — Ez most nem nosztalgikus ajnározás, tudvalevő, hogy
ezek az évek sem voltak felhőtlen szigetei a békének, sem közösen, sem
egyénileg. A nosztalgia számomra különben is idegen fogalom, tapasztalatból
tudom, hogy a dolgok csak akkor és ott érvényesek, és soha vissza nem hoz-
hatók.

Aztán ez az egész felrobbant! Nem az én feladatom megítélni, helyes volt-e
vagy sem, először is nem tudom, másodszor: a közeli utókor dolga. Én csak
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azt tudom, milyen szárazra vetett halnak lenni (nóta bene nem Szolnokon vol-
tam szerződésben a robbantás időpontjában, de módomban állt azonosat át-
élni), lelki füleimmel hallottam a 49-ben nekem szegezett, akkor nagyon ke-
gyetlen — mondást: „Hja kérlek, Lenin elvtárs is megmondta, a forradalom-
nak vannak áldozatai", noha bizonyára nem ilyen kis belterjes forradalmakra
értette.

Elmúlt két év és nem érzem magam áldozatnak. Igazán nem! Tudom, amit
tudok. Tudom, hogy rossz a struktúra. Hogy az igazgató egyszemélyi felelős,
de a rendezők „csinálják" a színházat. A jó művész „hivatalból ellenzéki",
hogy vállalhatja a menedzser igazgató ezért a felelősséget. Ha pedig művész
az igazgató nem ér rá művész lenni, vagy elgaloppírozza, vagy nem tud szín-
házat igazgatni, (mert igazán lehet, hogy nem művészi munka,
de elhivatott mesterség.) Ez az én védőügyvédi voksom azoknak, akik
munkáját akkor ismertem meg, mikor csak a munka és nem az elismert mű-
vész felelőssége nyomasztotta.

Tehát: meghalt a király, éljen a király! visszaszerződtem Schwajdához. Az-
tán Barcelonában egy kis hotelben tudtam meg üzenet formájában, hogy már
nem ő az igazgatóm, hanem Kerényi, „de ne izgassam magam, nem jártunk
rosszul!"

Hát üdvrivalgás nem volt! Az elmúlt néhány évtized alatt arra nem volt
példa, hogy kölcsönös ismerettség nélkül szerződtem volna, dehát végül is, ha
gáz van, kaphatom a motyómat s odébállhatok.

Hát nem álltam odébb. Nem volt gáz! Nem azért, mert olyan jó dolgom van.
Mondhatnám egyáltalán nincs jó dolgom. De rossz sincs! Ugyanis úgy kezelnek,
mintha jó dolgom lenne. Megkapom, ami jár. Rangban, tiszteletben, jutalom-
ban. Főzve vagyok vele. De látom a fától az erdőt. Kellett hozzá egy év, hogy
kiismerjem magam, és megtanuljam ezt a színházvezetést értékelni. Talán az
a jó kifejezés, hogy imponál nekem. Itt már érzem azt az elhivatottságot,
amiről az előbb beszéltem, hogy valaki szeret igazgatni, kedvvel, fantáziával,
hozzáértéssel csinálja.

Először falra másztam. Mondtam: tudtuk, mihez igazítsuk a lépésünket. Ez
egyfajta biztonság. Aztán új világ: csinálja mindenki a dolgát, ahogy tudja,
magárahagyva, az se baj, ha kis stábok alakulnak egyes rendezők köré, Keré-
nyi nem szól bele, sőt támogatja. Mikor rájöttem, hogy tudatosan, kezdtem
értékelni. És nem utolsósorban: mindent az eredmények igazolnak. A színház-
nak igényes, jó előadásai születtek, országos hírűek. És nem ok nélkül.

Hadd tegyek itt egy kis kitérőt, és időzzek Ljubimov rendezésénél. Nagyon
vártuk. Sokan látták előadásait a Tagankán. És világhírű rendezővel dolgozni
csábító dolog. Jött és gyanakvó volt. Rosszak voltak a magyarországi tapasz-
talatai. Kiderült, alig egy hónap áll rendelkezésünkre. Két napig asztal mel-
lett dolgoztunk, javítottunk, magyarítottunk. Ismerkedtünk. Második nap
estéjén (szerda) lementünk a színpadra. A teljes díszlet, kellék, állt. Világosí-
tók, magnós (tehát zenei effektus) velünk próbált első perctől. így, ha leírom,
felnőtt dolog, színésznek szokatlan, már majdnem érez valamit, mikor vissza
kell menni világítás vagy zene miatt. Egyszer, kétszer, tízszer. Napi nyolc
óra kemény munka. Jurij Petrovics fáradhatatlan (tolmácsunk szintén). A
nézőtérről magyaráz, játszik, majd felrohan, mutat, közben sztorizik; oldódik
a feszültsége neki is, nekünk is, kiderül: nem ellenségek, egyet-akaró-banda
vagyunk. E hét vasárnapján úgyszólván áll az előadás. Első héten figyeltük,
második héten imponált, aztán kezdtük szeretni, mert hagyta magát. Amolyan
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óvatosan, de már tett is érte: bohóckodott és követelt, villogott és kérlelhetet-
len volt. És ebből a nagy kollektív varázslatból megszületett egy nálunk is-
meretlen előadás-féleség-műfaj; nézték lelkesek, túllihegők, nem lelkesek és
túl-túl nem lihegők. De a Ljubimovval töltött próbaidő egyedülvaló volt, érde-
mes rá emlékezni!
Jó volt tehát ismét szolnoki színésznek lenni. Az erényeket el kell ismerni. És
ez a társulat már fertőzött volt az igénnyel; nem lehet hét évig büntetlenül
igyekezni, aki gyűlölködött és ellenállt, az se fog soha többé rossz rutinból, fe-
gyelmezetlenül játszani.

És különben nagyon fiatal társulás ez ahhoz, hogy beszélni lehessen róla.
Amit megengedtem magamnak, azt a szubjektív hangvétel igazolhatja, amely
kizárólagosan az én szemszögem, nem a napló őszintesége, de talán hazugság
sincs benne. így gondolom ma, lehet, hogy tegnap mást gondoltam, és holnap
mást fogok gondolni. Illanó szakmánk dialektikája. Egyébként mindegy, mit
gondol egy színész. Egy a harminc közül. Egy az ezer közül. De kérdeztek.
Most először. Ez lenne életem első interjúja, ha az lenne. (Nem hiányzott: né-
hány flekk közhellyel kevesebb!) így jobban jártam: nem kell kontrollálni,
mit adtak a számba. Rosszabbul jártam: nem tudok mindent rákenni az újság-
írókra, íme mindennek néhány oldal, sőt több van; attól függ, honnan néz-
zük, mivel nézzük, meddig nézzük, minek nézzük?! S ennyi egy pártoskodó
esküdtszéknek is elég.

Kedvenc idézetem kedvenc írómtól, sőt szerzőmtől, Füst Milántól:
„Azt feleled nékem — ez nincs egészen úgy. — Semmi sincsen egészen úgy —
felelem én. Vagyis minden, amit mondani tudok, esetleg tizenöt szempontból
érvényes, a tizenhatodikból nem. S lehet, hogy néked éppen ez a tizenhatodik
szempont tetszik legfontosabbnak. Akkor megbuktam nálad."

P. S. Kommentár nélkül:
Hogy milyen nehéz manapság lépést tartani a felgyorsult idővel: mikor a

cikket írtam még emésztettem Kerényit, mire nyomdába kerül, már sajnálom,
hogy távozik, és még azt sem tudjuk, ki lesz helyette.

KOÓS OLGA

A szerk. megjegyzése: időközben Lengyel Boldizsárt a színház igazgatójának, Paál Istvánt mű-
vészeti vezetőjének nevezték ki.
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