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Semmi sem volt ha volt akarom egyszer mondd meg hol van. 
Hová csobogott Így el utak kanyargó ereszek házak mentén. 
Mindezt egy szenvedély zúgó erőterében állva mondtam. 
Lábamnál sziklapart volt odalent mágneses fény.

Gábor Miklós

AZ 1990-ES NAPLÓBÓL (I)

Január 21. Vasárnap
Tegnap és ma -  legalábbis Így reggel 10h körül, süt a nap. Viszont ismét egész éjjel 
videózunk. így aztán Éva délig alszik. Én 9h körül felkelek, de a gépezet nem indul 
be. Tétlen vagyok. Olvasni még csak olvasok, keveset, nem szépirodalmat, hanem pl. 
Churchill háborús emlékiratait, most megjelent magyarul is. Egy-két hét óta még az 
újságokat sem olvasom el, untatnak.

Lehet, hogy ez a dolog most valamennyire sikerülni fog. Nem szabad jósolgatni. 
(Érdekes, hogy a pesszimisták az utókor szemében legtöbbször nevetségesek. Pl. ha 
valaki azt mondja, hogy Cézanne pancser, az nevetségesebb, mint aki elég jó festőnek 
nevezi, de mellé feldicsér még olyanokat is, akiket mi már elfelejtettünk.) Úgy látszik, 
az utókor elnézőbb. És talán jóvá akarja tenni? (Elvégre amíg ez számított, a jövendő 
utókor nem ismerte el Cézanne-t.) Szóval: fene tudja, valami csak lesz itt, nehéz el
képzelni, hogy ne legyen jobb, mint ami ide vezetett.

De tán még ez sem biztos. A magamfajta persze utálta a hazugságot, a cenzúrát 
meg a többit. De az emberek többségének van ezeknél fontosabb gondja is. Most utál
ják persze a kommunizmust, már csak azért is, mert túl soká tartott, és túlságosan 
mozdulatlan volt. (No meg mert Sztálin és Zsdanov ellenére még mindig „értelmisé
gigyanús”.)

A legszörnyűbb a Balkán lelepleződése itt, hogy hová is jutottunk az Aczél-féle bölcs 
megbékélés leple alatt. A vasutasok e világa, a világ, amelyben ez a rossz szagú, vastag 
és sötét posztóruha rangot jelent, a sapkán az aranyzsinórral kivarrt szárnyas jelvény, 
a nyugdíj, az antiszemitizmus meg az isten-király... ez a csorda. [...] Az az elképesztő, 
hogy a kommunisták hozzá se tudtak érni ehhez a néphez!

Azt hiszem, hogy az SZDSZ meg a Fidesz csak a választásokig lesz itt főszereplő. 
Azután az ellenzék számára feltartott szögletből fogják majd szórakoztatni a Mocca 
presszó egykori intellektueljeinek utódait. És majd újra feltalálnak valami balol
dalfélét.

Igen, minden reggel (reggelente, nem esténként, furcsa) az első percekben: a halál kö
zelségének érzése; lassan magamhoz térek: „dolgozni kéne” -  de nem csinálok sem
mit. Nem tudom megszokni, hogy nem tudok igazán mozogni, hogy hízom, nem! 
hogy kövér vagyok! Motozok, nézelődöm: hol vannak a mondatok? [...]
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Január 25. Csütörtök
Mégiscsak fantasztikus ez: mindennap leülünk a tévé elé, akár egy föld alatti bunker
ben is élhetnénk, mint egy titokzatos vezérkar vagy tudós kísérletezők, és nézzük nap
ról napra a hihetetlennél hihetetlenebb történelmet, közelről bámulva kivégzendők 
arcába, utcákon osonva a falak tövén az orvlövészekkel, vagy éppen hegyek magasából 
nézve a hullámzó tömegeket (ha gyorsítunk, hisz ezt is lehet, valóban bogarak ezek, 
azt is megértem végre, hogy az egy napig élő bogár ugyanannyit él át, mint a százesz
tendős kaukázusi agg, hisz gyorsabban él, ahogy a gépezet forgása megszabja, a vetített 
képen ugyanaz ugyanúgy kapkodja fejét, ugyanúgy vakarózik, mint imént lassabban 
tette, az orrunk előtt birodalmak bomlanak szét, Lenint a lázadó tömeg égeti fejjel 
lefelé, eltűnnek a süllyesztőben, egy darabig még őrizgetjük őket, felszólalásaikat, az
tán lemondunk róluk, letöröljük őket, majd megbánjuk, hogy nem őriztük meg a na
pihíreket -  de minek? lemondtunk. A történelem mindennél érdekesebb, váratlanab- 
bul fordul, de el is tekinthetünk tőle. Ami marad, emlékeztet valami másra. Csak fel
idéz, önmagában nem jelent semmit. Nélküle viszont, igaz, a felidézett se mozdulna. 
Az örök dominóelv, az örök csikicsuki, a monoton mozgások sorozatai, fordulatokon, 
árulásokon át ugyanoda, és ugyanott új meg új felkiáltások: „Ki hitte volna...?” „...el- 
ámulunk...”

Február 20. Kedd
Könyvemben lappang egy „koncepció” a „színházról”, amely szemérmesen, de reak
ciós, a kritikusok és ideológiák Brook korában uralkodó rendezőszínházával szemben.

A költészet bizonytalanságára vágyom a kritikusok és politikusok egyértelműségei 
ellen.

A mai helyzet nem kényszerít egyértelmű állásfoglalásra?
Átmeneti fogásokat kell keresni (a szerves fejlődés nem szűnik meg). Új színiiskola 

-  színészügynökségek.
A maszekosodás kettős arcú.
A rendezők (igazgatók stb.): szemmel láthatóan semmi gondjuk! nekik mindig iga

zuk volt és van.

Február 21. Szerda
A Holmiban egy posztumusz kritika Gyurka Várkastélyáról. Hátha most felfedezik? És: 
miért nem fedezik fel?

Itt van nálam, és lassan jóvátehetetlenül tönkremegy a Bagolyvár. Nincs annyi pén
zem, hogy restauráltassam. És a Tóbiás ? [...]

Március 17. Szombat
Már többször tudomásul vettem, hogy semmi sem ráz meg annyira, mint amikor a 
tömeg üldözi, a tömeg megszégyeníti a magányos embert -  és semmi sem olyan ka- 
tartikus, mint a magányos seriff győzelme.

Ezt még mindig Lukács Györgyhöz és a mohikánhoz (mindig utolsó a mohikán? már 
akkor is az volt?). No meg jelenlegi közérzetemhez. (Egy pletykalap vacak cikke; a 
színészgyűlés, nem vállalom az elnökséget, miért?)

Valószínű, ez összefügg gyávaságkomplexusommal, szorongásaimmal, gyerekko
romtól már?
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Hisz -  ezt senki sem tudja -  párttitkár koromban is magányos hősnek képzeltem 
magam! A fene se hinné. Tudtam, hogy mindenki utál -  ez győzött meg igazamról. 
Az emberek árulása (pl. amikor magamra hagytak a Major-ügyben) indokolta, hogy 
aztán ismét „magányos” lehessek. (Az volt a nagy csalódás, amikor ’56-ban rájöttem, 
hogy nem voltam magányos, hogy éppoly vacak voltam, mint akikkel szemben álltam.)

Amíg ismét vissza nem helyeztek a Nemzetibe, azt hittem, hogy „szuverén” vagyok.
Rettegek a siker megszégyenülésétől, de a sikertelenség is szégyen, a tömeg győzelme 

szuverenitásom felett, szégyellnék boldogtalan is lenni! Ez a gyávaságom. (Vagy éppen 
hogy gyáva vagyok, csak ezt a szuverenitás pózaival takargatom magam előtt is? A hall
gatag ember! -  ez az!)

De mindez csak színészet. Hisz a „győzelem” egyszerűen a mindennapi siker, nem 
más...

Lemondtam a sanzonról, mert szégyelltem volna ebben a balkáni szocializmusban 
Yves Montand-t utánozni.

De közben féltem! Féltem a nőktől, féltem a hatalomtól, féltem kollégáimtól, féltem 
a közönségemtől, féltem az újságoktól, féltem a pofontól... mindentől és mindenkitől 
féltem és félek!

A Sztálin? Egy nagy „elszólás”. (A történelmi nevezetességű fing.) Aki nem akar meg
halni, az csak elszólhatja magát. Ez ennek az országnak nagy, de attól még nem ke
vésbé megalázó „tragédiája”. Ha nem döf le a vadkan vagy a balatoni vonat, gyáva 
kukac lesz belőled, megalázott figura, pusztán attól, hogy itt... élsz. Ezért az én nagy 
komolyságom meg mindaz, amit érzékeny és okos (de nem elég okos) emberek mindig 
felhoztak ellenem (a Hamlet póza, még ez a zsurnaliszta tetű is a tollára veszi). Valójában 
a filmszínészekhez szerettem volna hasonlítani, édes slágereket dalolni, marhatolva
jokat üldözni lóháton, világsikert aratni... és itt? ha szilveszterkor felléptem volna, szé
gyelltem volna, hogy „besegítek a konszolidációba”. (És közben mertem nem tudni a 
kivégzésekről! Hisz még ’60-ban is!)

Egyedül voltam, és féltem. Hogy ne vessem meg magam, azért kellett a siker -  de 
a siker megtagadása is! Ezeknek? Ezektől?

És nem tagadhatom meg sem győzelmemet, sem bukásomat.

Március 19. Hétfő
Ez a „szabadság”, amely most ránk szakadt, sok illúziót rombolt le. Például volt egy 
olyan illúziónk, hogy a Kádár-féle „konszolidáció”, amelyet annyira rühelltünk, még
iscsak Európába vitt bennünket, hogy az ötvenes évek megalázó sértettsége mégiscsak 
megszűnt... és most egyszerre kiderült, hogy Balkán vagyunk. „Nyugat” az mégiscsak 
más világ. Semmi sem történt, nem, nem vagyunk a senki földjén, Magyarországon va
gyunk. Ezért most sem tudunk mit kezdeni pl. Iván verseivel.

Ezt pedig nem lehet tudomásul venni. Ezt nem lehet elfogadni. [...]

Március 21. Szerda
Meghallgatom a Babits-lemezt („politikai okokból”, hisz Iván válogatása politikus vá
logatás volt). Hát... Babits időszerű. Ahogy én a verseket mondom? Hát, az... ódon. 
Egyszerűen nem értem azt az embert, aki ezeket a verseket így mondta.

Persze Babits is ódon kissé. De majd megpróbálom ugyanezeket a verseket újra 
elmondani magnóra.
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Az istenné válás -  saját megistenülésem, hogy valamivel indokoljam gőgömet és ma
gányomat... Mármint Babitsnál ez a fura, ma már, vagy inkább e pillanatban fura er
kölcsi dilemma a „sziget”; milyen nehéz indokolni a „felülállást”.

Akárhogy is, nem lehet alkuban élni, márpedig én alkudtam... talán... ehh, ez mind 
hülyeség! Az embernek az érzékszervei is diktálnak elvégre! Az elmúlt napokban néha 
attól féltem, hogy a szivemre megy a dolog, ebben meg az lenne a szégyen, hogy még 
azt hinnék, a haza sorsát szívtam mellre, holott az az elképesztő dolog ártott volna 
meg nekem, hogy akár akarom, akár nem, nekem ettől függ a sorsom, nekem ehhez 
közöm van, olyan ez, mint a szegénység, a nyomor lehet, a tetű átmászik rád is, nem 
menekülsz! és ez nem tragikus, ez nevetséges, groteszk, itt csak hallgatni lehet.

Ahogy Gyurka integritását védte a süketsége... ahogy Iván integritását védi a... mi
csoda? (Szinte nincs nap, hogy eszembe ne jutna: mi lehet vele? Eszemben sincs, hogy 
felkeressem, megkeressem. Neki is, nekem is fájó sértés lenne csak belőle.)

Babits nekem egy kicsit túl tökéletes -  az a „sziget” nem létezik, bizony ennél ki
sebbek vagyunk. Csak talán a józan eszünk -  talán az tesz „külföldiekké”, hogy józan 
eszünk van. Ennyi talán már elég is.

(Mindez pedig abból, hogy a tévé képernyője előtt üldögélve részt veszünk „ha
zánk” és a „közösség” életében.)

Némi empátiával pl. mi rokonszenves -  és ugyanakkor mi gyanús nekem az SZDSZ 
politikusaiban? Látom, hogy igyekeznek becsületesek és jó politikusok lenni egyszer
re. Vagyis hogy olyan, általában fiatal emberek, akikből valamikor kommunista lett 
volna, de ők már „okultak”, úgy gondolják. Valahogy: eszes gyerekek, akik meg akar
ják mutatni, hogy az okosok is lehetnek életrevalók. Már eleve rosszhiszeműséget té
teleznek fel mindenkiről, merthogy ők jóhiszeműek, de tudják, hogy a jóhiszeműek 
sose járnak jól, tehát most majd megmutatják, hogy tudnak ők másként is... így lesz 
az ember párttitkár, ha nem vigyáz.

Kérdés: örülök én, hogy ledöntik a Lenin-szobrokat?
Telefon Julival: kire szavaz? Másra a listán, másra az egyénin. (A négy lehetőség: 

MDF, SZDSZ, Fidesz, MSZP.)

Március 26. Hétfő
A forradalmi választások. Ismét egy 24 órás tévéélmény. A forradalmárok szponzorai: 
a nyugati úriemberek mint a szabadság jóváhagyói, bátoritói. Közben a háború előtti 
világ automatikus restaurációja, ami ellen ijedten védekezik a világ. (Miközben úgy 
tesz, mintha a „szabadság és béke” hajnalának tapsolna.) Fogalmunk sincs róla, hogy 
mit csinálunk.

És bennem? Velem mi történik? Semmi. Mogorva öregúrságba kényszeredem, ha
csak nem segít az írógépem.

De a helyzet, kényszerét nem érzem, mégis, mint egy sorstragédia, csak éppen ne
vetséges. (LordJim?) Pletykalapok emlegetik a Sztálint, színészek, akik akkor még nem 
is éltek, szervezkedéseikbe vonnának be, de a Sztálinra hivatkozva nem lépek, nem is 
kell, közben szorongok, rosszkedvű vagyok, tehetetlen -  és az egészhez semmi közöm! 
Közben még a Kos-komplexus is: nem léphetek be az ígéret földjére! Ha pl. Nádas 
Péter a tévében arról beszél, hogy egy nap óta valóban megkönnyebbültnek érzi ma
gát, akkor én azon kell gondolkozzak, hogy szuverenitásom, amelyet többé-kevésbé 
egész életemben birtokoltam, miközben tudatosan utasítottam el minden vesztegetést 
-  de minden sodródást is! -, ez a szuverenitás most -  és éppen most! -  mintha öncsa



1218 • Gábor Miklós: Az 1990-es naplóból (I)

lásnak látszana, el akarják rabolni tőlem (a kutya sem akarja, csak a történelem, amely 
ma sem figyel olyan csekélységekre, mint GM „szuverenitása”), elrablódik tőlem, he
lyette az a szégyen mutatkozik realitásnak, amelytől valamikor oly sokat kínlódtam, 
amelytől, azt hittem, megmenekültem már...

Nem ezt akarom írni! De a tollam nem engedelmeskedik, fUt, feleslegesnek érzi, 
hogy megfogalmazzam, ami itt megfogalmazható lenne: hogyan is érzem hát magam? 
Mi is ez? Mi köze a közelgő halálhoz? A siker ránk erőltetett egész udvarával, hogy 
foglalkoznunk kell vele, hogy bennem az igénye...

Igen, az írógép! A napi penzum! Ez még magamhoz téríthet!

Március 27. Kedd
Az Árnyékból maradhatna néhány fejezet, a többi magától felbomlik. Naponta kéne 
gépelnem a naplóm, hogy kezelni tudjam.

Egyik nagy gondom: hogyan pusztítsam el az elpusztítandót, hogyan mentsem 
meg, ami megmenthető.

Mintha ismét nem találnám a tollat, mintha csak ezen múlna a dolog.

Április 1. Vasárnap
De. a Kaukázusi a Nemzetiben.
Este Monori Lili a tévében.

Április 4. Szerda
Zenthe Feri köszöntése: ő is 70 éves.
Vándor Pufi néhány napja halt meg („hosszú szenvedés után” -  vagyis: rák).

Psota: a Színházi Elet: Horváth Ádám tévérendező; kiöregedett filmrendezők az 
Opera étteremben.

Úgy mellesleg: az első nem ünnep ápr. 4. A tévében Jancsó-film, sok szép részlettel. 

Április 5. Csütörtök
Apám a „modern” ember. Nemcsak mert most, íme, ő igazolódik, a vállalkozó, szemben 
velem, a forradalmárral. (Ezen aztán el lehetne gondolkozni, gondolkoznak is sokan, 
de senki nem tudja, mit is gondoljon tulajdonképpen.)

A siófoki villa teraszának falára két hatalmas mozihangszórót szereltetett fel, úgy, 
hogy a lemezjátszó (gramofon?) szériában ordította az amerikai slágereket a Bezerédy 
utcára.

Mindez sokszor eszembe jut, amikor pl. régi Tarzan-filmeket nézünk videón -  mit 
szólna az öreg, hogy élvezné ezt a hazavitt mozit! Én is élvezem! A Gunga Dint akkor 
nézem meg, amikor akarom! Hát nem csoda? Ha nem kéne közben a halálra is gon
dolnom, hogy élvezném én is az egész technikai fejlődést!

Április 7. Szombat
71-ik szülnap. Éva tegnap este nagy gondban írta bolondos üdvözletét. A könnyeim 
csurogtak a nevetéstől, amíg kisilabizáltam. Juli lányom is felköszöntött, szép ajándé
kokkal.

Esős, meleg, nyomasztó az idő.
Lányommal rég tervezzük, hogy elvisz minket hamburgert enni, sose sikerült 

összehoznunk, így aztán ma, születésnapra, hozott két adag hamburgert. ízlik.
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Április 13. Péntek
A kaposváriak Godot'-ja. Fárasztó és unalmas, és nagyon alaposak és lelkiismeretesek, 
hogy ezt elérjék. Jordán Tamás alakítása gyönyörű. A darab megkopott, de lehet, hogy 
csak az előadás gyenge. Ascher Tamás rendezővel kéne elbeszélgetni róla. Hiába, 
amennyire szeretem Beckett mondatait, annyira unom a paraboláit.

A színházban már egy más nemzedék, olyanok, mint a hetvenes években a vidéki 
előadásokon tüntetők. Sznobok. Kedvesek. Fidesz és SZDSZ. Szép, érdekes fiatal nők, 
bár először gyerekeknek nézem őket. Julival és Gáborral vagyunk. Régen jártam a 
belvárosi utcákban.

Április 15. Vasárnap
Babarczy az Interjúról: mindinkább bolsi propagandának hat. „Ősszel már Berecz is 
itt ül a nézőtéren.”

Esterházy állítólag: most mi lesz velünk? Eltűnt az ellenség!
Mindig azt a furát éreztem, hogy itt nem lehet krimit írni, mert a detektív nem 

detektív, a rendőr nem rendőr, a gyilkos nem gyilkos, az úr nem úr, a szolga nem 
szolga, vagyis: itt minden szituáció hamis. Eörsi darabjára mintha ez nem vonatkozna. 
De miért nem? Hogyan? Mitől nem? Talán: mert az egész a politikáról szól, de a szerző 
mégse vette komolyan a politikát.

Lukács győztes marad akkor is, amikor az ügye elveszett. Végül a halállal kerül szem
be, nem egy ügy sorsával... végül? Az első mondatokban már!

Ez nem inkább politikai dráma, mint a Richárd vagy a Hamlet. (Csak annyira, hogy 
a közönség „kapcsolhasson”. Ennyire „közügy”, nem jobban.) (Úgy közügy, ahogy 
közügy minden, ami egy királlyal történik.)

A humor adja felsőbbségét a halállal szemben is. (Egyrészt „Gyuri bácsi”, másrészt 
„Mi mást?” -  a halállal is szellemeskedik. „A kórház... ott...” -  a határt nem ismerő 
tudásvágy.)

Személyes tapasztalatom? A Nemzeti fiatal színésze voltam, úgy harcoltam Major ellen 
-  sőt, úgy hittem, Révai ellen. És eközben: népszerűtlen voltam! A politikusnak ez le
hetett bűn -  de én annál inkább hősnek éreztem magam! (Egyik magyarázat.)

A kommunizmust könnyen kihevertem -  hogy nem vagyok hős, azt nehezebben. 
Jó szerep ez a Lukács, vagy nem?
Én kitűnőnek tartom. Jellemző a magyar színészetre, hogy ezt nem értik. (MGP 

intelligens, de ebben ő is „magyar”.) Mi a magyar felfogás a „jó szerep”-ről? Ez a bibi! 
(Ezért tartanak engem „okosnak”, holott érzelgős ripacs vagyok.)

Lehetséges, hogy nemsokára nem kell modernizálni Shakespeare-t, anélkül is meg
értik?

A hatalomra jutott forradalom frázisai mindent összekevertek. Jobb? Bal? Muszáj 
volt irányjelző táblákat kirakni. Ez volt a szocreal. [...]

Április 17. Kedd
Néha ingerel, hogy beleszóljak a politikába, csak hogy a félhazugságok, amelyeket 
összehordanak (ma a Magyar Nemzetben Bogácsi Erzsébet cikke 1982-ről), ne marad
janak így. De ha odanyújtanám a kisujjam... másfelé kell, nem erre.

Április 18. Szerda
„Ez a zseniális férfi sasnak olyan buta, mint egy liba” (J. Renard naplója). De nem 
illik-e ez a mondás nagyon sok magyar sasra?
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Délutáni álom: a kezdetre nem emlékszem, de aztán: befordultam egy utcába, éb
redéskor ráismertem: az a rövid fehérvári utca volt, egyik sarkán az elemi iskola, ide 
jártam elemibe, másik sarkán a posta, ide néha én vittem ki a leveleket katonakorom
ban; nem tudom, kinek a társaságában voltam, de felkiáltottam: „Nézd csak, a Hont 
Feri!” -  mert ott jött, velem szemben, egy no társaságában, sokkal fiatalabban, mint 
utoljára láttam (amikor őrá emlékeztünk ünnepelve valamilyen királyi lépcsőházban, 
ő meg ott ült -  hogy is hívták a feleségét?), ráköszöntem: „Szervusz, Feri!” -  de akkorra 
már egész közel ért, láttam, de nem tudtam elhinni, hogy ez nem is ő, annyira hason
lított, az a nagy sasorr a kicsi ember keskeny arcában; az idegen meghökkenve, eluta
sítón nézett vissza, és már túl is haladt rajtam, a nővel együtt, én meg felébredtem, de 
olyan erős érzelemmel, amilyen a félelem tud lenni, vagy mint amikor a nemi vágy 
rohan meg minket. Hont Feri után fáj a szívem? Gondoltam volna ezt valaha? Röhej! 
És azonnal eszembe jutott a fiatal Major Tamás meg a felszabadulás utáni évek... egyik 
vágy hozta maga után a másikat, és ott a hihetetlen borzalom, a felfoghatatlan, hogy 
nincsenek már! egyik sem! az egész nincs! Most ezzel mit kezdjek? (Proust?) Szeretni kell, 
most (Hendrikje most éppen nem nagyon akarja elfogadni, hogy szeressem, önvéde
lemből kénytelen vagyok hát visszahúzódni magamba) -  vagy emlékezni, vagy írni! 
(Pl. azt megírni, amikor a fiatalember a felszabadulás után, amikor Ferkót elvitték az 
oroszok, Siófok, ahova apja holmijaiért leutazott egy parasztszekéren, elvadult, jön a 
szerelem, ott, Siófokon, és ebben átéli, hogy Siófok nincs, nem is volt, hogy a kapitalista 
világ fasiszta világ volt, hogy a tündérhercegnő polgárlányka Közép-Európában egy 
zsidók lakta nyaralóhelyen és nem Gainsborough festménye stb. -  talán „Mari és 
Dolly”? talán egy idősebb lány? Eközben elkezdődik a munka, az élet, Ferkó hazajön 
és meghal, és ő újra szeretni kezd -  de mi történt?)

Ez az abszurd, ez a történet: hogy egy fiatalember, aki még nem is élt, átéli, hogy 
múltja már nincs, hogy ettől a pillanattól kezdve, mintha meghalt volna, semmi sem 
valódi, minden már csak utánzat; amíg voltak a dolgok, addig nem tudta, hogy ez: az; 
varázslat az egész, gonosz szemfényvesztés, csalás: hisz a „régi Siófok” sem „olyan” 
volt! (A slágereket, amelyektől most elérzékenyül, akkor megvetette, de valahol ott 
szóltak a háttérben, és ez elég...) (Filmvilága nyomán átkomponálta Siófokot, vagy ép
pen Szentkuthytól vett tengerhasonlatokkal, később Picasso átfestette „mondainre” a 
Balatont stb. Egy lehetetlen hajsza az egész Siófok után. És ehhez a Színházi Elet nya
ralási hírei, a zsidó családok fényképei, köztük Karinthy és a költők... Ugyanúgy, mint 
Romániában vagy Csehszlovákiában -  bárhol Közép-Európában, nem Angliában!) 
(Sznobizmus és regényesség!)

Április 19. Csütörtök
Mihez is hasonlatos ez az érzés? (Az öregedés érzése? de milyen fiatalosan, szenvedé
lyesen tiszta!) Egy pontra van kiszögezve... Van ilyen? Talán filmen láttam? Vagy a 
lepkegyűjtőkről hallottam, hogy ők ilyesmit csinálnak?... szóval egy ponthoz vagy szö
gezve, és e pont körül vergődsz szárnyaddal (denevér?), vonaglasz egész testeddel... 
De minden mozdulatod odébb van, nem találhatja telibe annak az egy pontnak sötét 
semmitmondását, hisz épp ezért tudod mozgatni egész testedet, mert nem ez az egy 
pont, ez csak egy hely, és egy egyenletes, nem szűnő fájdalom -  maga a biztonság, ez 
az, amitől nem szabadulhatsz, de semmi, önmagában csak a sötétség... betájolhatatlan, 
ez a fekete lyuk.
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Április 21. Szombat
Máthé Erzsi interjúja a tévében. Egyszerű, dolgozó no megrendítő vallomása az éle
téről. Szorongó, de erős ember. Az első izgulás után felenged -  gyönyörű mondatokat 
mond sorsáról, a színésznősorsról is, ahogy mondani szokták, egy gyógyíthatatlan fo
lyamatról. Igazi színésznő abban is, ahogy művelt és műveletlen egyszerre: tán a sze
repek, a nagy drámák teszik, hogy ezek a nők (Jászai is ilyen volt) oly naivan tudják 
tisztelni a műveltséget, közben nyersen műveletlenek maradnak, mint egy cseléd -  de 
végül is Shakespeare, Schiller, Lorca meg a többi olyan műveltté teszi őket, amilyent 
ugyan hiába keresnél asszonytársaik bármely rétegében. Nevetségesek, könnyekig 
meghatók, ahogy „tudatosságról” beszélnek, ahogy felnéznek művelt mestereikre, mi
közben, ahogy belemelegedve életükről szólnak, azt már Csehov is írhatta volna, ha 
tudott volna ilyen szépen írni.

Úgy mellesleg kiderül, hogy Major és a Nemzeti micsoda förtelmes egy iskola volt, 
milyen, szinte jóvátehetetlen károkat okozott színésznemzedékek gondolkozásában. 
Igaz, hogy pl. ez a Máthé Erzsi, ez a kiváló, remek színésznő, ezzel a sok csacsisággal 
együtt, amit „átélésről”, „tudatosságról” összehord, mégiscsak az ő „iskolájukban” -  
mondjuk: az ő közelükben, társaságukban, velük egy fedél alatt lett az, aki.

Kemény, nehéz életek. Könnyekig meghatók. És nincs segítség. Persze lenne, ha 
legalább meggazdagodnának közben, ha lenne „társasági” életük, ha süröghetnének- 
foroghatnának saját, talán hamis, de mindenképpen zsivajgó, csillogó világukban -  
ez talán valamit enyhíthet a lecsúszás, az öregedés, az elkerülhetetlenül elkövetkező 
mellőzöttség időszakának kínjain. Bár a többség a világ minden részén és minden kor
ban valószínűleg többé-kevésbé az „öreg fegyvermesterné” sorsára jut. Hiába... kur
vák vagyunk. És ha a kurva nem szedi meg magát fiatalkorában (aminek mindig aka
dálya, ha valóban „szereti a faszt”), akkor bizony...

És milyen fura! Ez a Máthé Erzsi valóban remek színésznő, pompás dolgokat láttam 
tőle... Miért, hogy mégse lett belőle soha sztár? Mi a különbség?

Április 24. Kedd
A Főiskolán, Székely Gábor dramaturgosztályában beszélgetés a IV Henrikről. Utána 
Székely hoz haza taxin. Ez egy nagyon rokonszenves és... erényes fiatalember. A főis
kolai „lázadásról” beszél. Nem érzijól magát, zavart. Nem bízik az „új világ” jövőjében. 
A kongresszusig párttag volt, ez még nem lenne baj (hisz pl. a növendékek őt jelölik 
Kazimir utódjául, és, mint a Katona igazgatója, igazán gáncs nélküli lovag). Ugyanaz 
a baja, mint mostanában szinte minden „becsületes” embernek: hogy a világ kezd ott 
tartani, ahol a háború előtt, ahogy a kommunista erőszak nem tartja féken, elfoglalja 
„természetes” helyzetét. Ebben pedig nincs sok öröm. Nincs igazán perspektívánk, de 
a ’45 utáni kísérlet, úgy látszik, mégiscsak egyetlen lehetséges próbálkozása volt a re
ménynek. [...]

Április 27. Péntek
A vén tengerész a rádióban. El lehet ezt mondani? No persze, el, de egy nálam színészebb 
színésznek, pl. az öreg Beregi Oszkárnak, annak igen, de én már nem vagyok ennyire 
színész. (Nehezemre esik már színésznek lenni, már a Lukácsot is abbahagynám. Csak 
azzal foglalkoznék, hogy rendezzem irományaimat meg Gyurka könyvét. De ezt a lezá
rulást, ezt talán mégis halasztgatni kell még... De miért? 71 éves korban már ideje 
lenne tán annak, amihez igazán húz a természetem, a mostani természetem...)
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„Furcsa az Írás fizikai nehézsége is, a betűvetés ideges rándulásai: mintha nem talál
nám, vagy elfelejtettem volna a saját Írásomat.” (Rónay Gy.: Napló.)

Április 28. Szombat
Esterházy Pétertől alálrásos meghívót kaptam egy felolvasására. Minek köszönhetem? 
Először csaknem büszkén arra gondolok, hogy tán olvasott tőlem valamit. De aztán: 
talán inkább a Lukács-szerep...? Kár.

Május 1. Kedd
A rádióban, itt a fülem mellett, egy hang elképesztő szövegeket mond máj. 1. alkal
mából. Hazám hangja ilyen, amióta élek! Otthon vagyok! Sziasztok, öreg haverjaim, 
akik ugyanúgy éltétek át e hont, végre semmi zavar, ez az a haza!

A fiatalok és mi, öregek, akik még emlékszünk erre-arra.
’56-ban leszámoltam a rendszerrel. Egyetlen elvem: megőrzöm szuverenitásomat, 

vagyis berendezkedtem arra, hogy utálom a világot, amelyben élek, hogy naponta le
győzöm, hogy itt élek, és soha nem lesz semmi közöm hozzá. (Úgy gondoltam, min
dent megteszek majd, amit egy színész megtehet. Jóformán udvarias is alig voltam a 
„rendszerrel”. Milyen megrökönyödött és meglepett volt Kádár arckifejezése azon a 
fogadáson, amikor Éva „kiváló” lett, és egymás mellé kerültünk a büfében, talán nem 
akart hinni a szemének, hogy valaki ilyen udvariatlanul néz rá vissza, és nem köszön... 
pitiáner „győzelmek” és ijedségek.) Igazán csak ’78 után éreztem, hogy legyőztek, ad
dig azt hittem, hogy én szabad vagyok, és ezt a világ is tudja, tudja a „hatalom” is.

Tudtam, hogy mocsokban élek, minden pillanatban tudtam. A fiatalok nem vették 
annyira komolyan ezt a szörnyűséget, hisz ők nem látták a pereket, nem látták ’56-ot 
és következményeit sem. Számukra az egész, úgy, ahogy van, benne én is, hisz éltem, 
az egész valami pitiáner undokság volt. Természetesnek vették, mint én is annak ide
jén apám életformáját, nem kérdezték, hogyan lett ilyenné, ez nem is érdekelte őket, 
egyértelműen, nüánszok nélkül utálták az egészet. Én végeredményében tudok min
denféle jó dolgokat Ádám Ottóról, Aczél Györgyről, még Révai Józsefről is, az egész
ről. Az ő szemükben nevetséges és ostoba banda az egész, ahogy van. Ok ugyanis bol
sevikok. (A tévében TGM „értékeli” a most búcsúzó parlamentet: pontos marxista 
elemzés. Az SZDSZ-eseket figyelmeztetni kéne, hogy egy politikus nem mosolyoghat 
ilyen fölényes gúnnyal a pofámba, pláne ha így néz ki. Ezért utálják nálunk a zsidókat 
-  jó, tudom, hogy TGM nem zsidó, de majd annak hiszik, majd ráfogják. Ez olyan 
„bolsi” mosoly. Révai József is ilyen hücpe volt.)

Kétféleképpen utáljuk a rendszert, és kétféleképpen vagyunk a termékei. Ha innen 
nézzük, akkor „ők” hasonlítanak rá jobban, ha onnan, akkor „mi”.

Én természetesnek veszem, ami most történik, elvégre több mint 30 éve, hogy be
oltottak a kommunizmus ellen. Ok meg nem is sejtik, hogy mi őbennük a „kommu
nista”. Az én számomra ez egy „emberi” történet, az ő számukra egy helyzet, amelyből 
átlépnek egy másik helyzetbe. Ráadásul az a „másik” az ő számukra egyszerűen egy 
másik, míg az én számomra kísértetiesen ugyanaz, mint ahonnan az egész elindult. 
(Elvégre csak a külsőségek számítanak: a frázisok, a piros-fehér-zöldek, a goj politi
kusok múltból előbújó pofái, ezek az alispáni pofázmányok, az árvalányhaj. Ok azt 
hiszik, hogy a cserkész más, mint az úttörő, én meg tudom, hogy ugyanaz.)

Egyetlen tennivalóm lehet: fújok egy nagyot, és visszafiatalodom, vagyis áldozatnak 
tekintem magam ebben a játszmában, semmi másnak, ahogy az emberhez illik. (Leg-
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feljebb világosabb most, hogy volt ’45 árulása. Hogy miért is hittem, hogy lehet közöm 
hozzájuk akkor.) [...]

Május 9. Szerda
Platonov a Katona J. Színházban.
Csehov: kell vagy nem kell? Dráma ez, speciel ez, vagy nem az? Ha nem: miért nem? 
Az előadás? A Katona más minőség, mint a többi magyar színház. Más kérdés, hogy ez 
az előadás milyen. Az első felvonás bizonytalan, unalmas, közhely. (Miközben az eszed 
tudja, hogy itt mégis minden „jobb”.) A harmadik felvonás remek. Század eleji osztrák 
előadás (mármint hogy Schnitzler és kortársai úgy írták darabjaikat, hogy így kellett 
volna játszani őket. A mai ízlésünk szerint akkor így kellett volna). Erős és egységes 
csapat + érzékeny rendező (Ascher). Ilyenkor érzi úgy az ember, hogy itt minden 
résztvevő „intelligensebb”, mint más színházaknál. Holott csak arról van szó, hogy 
mind egy olyan világban mozognak, amely az övék, nem tűrik, hogy az ő világukon 
kívül más világ eszedbe jusson -  tökéletesen elfogadod az ő logikájukat, tehát: egy 
rendszer rabságába kerültél, amelyről már te is elhiszed, hogy ez a „világ”.

Ámbár... „világ”?
Amit csinálnak, az tökéletes, és ez a szó nem zárja ki, hogy éppen ez az előadás vagy 

egy jelenet stb. nem tökéletes... csak azért nem az, mert nem gondolták végig, nem 
volt rá elég idejük vagy kedvük, mit tudom én... amit látsz, az mégis tökéletes, bekuk- 
kantás a tökéletesség világába, ahol minden klappol, igen, ez az intelligencia világa... 
hogy is mondjam... még ez a szenvedélyes tragikomédia, ez is tökéletes, hisz végre 
megoldották a színházak oly régi problémáját: Csehov ez, nevetsz, és... ha nem is sírsz, 
de látod, hogy ők sírnak, kissé borzadsz is a szerencsétlenektől... Ezek az oroszok bi
zony nem nagyon szeretetreméltók, csak egyetérthetek Ascherrel, így kell beszélni az 
érzelmek és érzelgősök, az intellektuelek és mit tudom kik e világáról, igen, ha tetszik, 
hát énrólam is, így bizony [...] Szóval ez tökéletes, ezek a színészek hihetetlenül jól 
tudnak játszani, a díszletek naturalizmusa frappírozó, az egész eredeti, ha valami nem 
egészen kidolgozott, akkor se azért, tudnák ők, csak nem volt idejük...

Na és?
Ha a színház csak ennyi volna, akkor bizony belőlem sose lett volna színész, ezért 

én nem jöttem volna erre a pályára. Erre csak valamilyen kényszerhelyzet szoríthat 
minket, hogy ezt csináljuk, az intelligenciának (amely még a szenvedélyek, az ösztönök 
stb. erejével és fontosságával is tisztában van, meg a jóság erejével is, ne feledjük, hisz 
az oroszoknál tartunk, egyszóval azt is tudja, hogy az intelligencia fityiszt se ér, ha...), 
az intelligencia kényszere, a tökéletesség fantomja (no meg persze a tévé és a film kon
kurenciája) -  ez a mi külön bejáratú, nekünk fenntartott zsákutcánk.

Végtelen unalom... Ruszt Jóskát ez ellen hozta a gólya...

Május 10. Csütörtök
Legyünk őszinték: ebben a színházban van valami Flaubert szelleméből is. Flaubert... 
a leveleit sokszor olvastam és élveztem, és okosodtam tőle, a felszabadulás „sikolyai
val”. A könyveit viszont alig olvastam. (Néha eszembe jut, hogy előveszem egyiket- 
másikat.) De mostanában keveset olvasok a tévé miatt, meg a szemem is hamar kifárad. 
Viszont ahogy játszom, az nem áll távol ettől a színháztól. És ha rendeznék? De nem 
erről álmodom!

Ebben a tökéletességben van valami beszorultság.
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„Sikongatok” azon, hogy milyen jól, tökéletesen megcsinálják ezt is, meg azt is. Az 
egész mégis egy újfajta dramaturgia inkább, nem egy újfajta színjátszás.

Ugye itt a „probléma”: Csehovot „megoldani” -  vagyis hogy a „költészet” meg az „irónia” -  
no meg: Csehov, az komédia... hát tessék. Ez a harmadik felvonás tökéletes megoldása en
nek a problémának. De már a Három nővér is az volt, talán nem ennyire „kegyetlen”. 

És most?
A régi vita Brookkal? Ártatlan színház? Ezt csak Ruszt érti. Nála viszont nekem kéne 

megtanulnom másként játszani, mint ahogy tudok. (Ma már persze ez csak elvi kér
dés.)

Beállít Marika néni, a bejárónőnk. Hosszú ideig beteg volt, azt hittük, sose látjuk töb
bé. Ma itt van, ugyanolyan frissen sürög-forog, ennek következtében paprikás csirkét 
ebédelünk. Veszélyben a fogyókúrám? (Amikor Marika néni beállít, és felkeltem Évát, 
első szava: „Hagyjatok békén!” -  ez hogyan cseng össze a tegnap esti Platonov-elő- 
adással?)

Kinn már nyár van, viharokkal, esőkkel. Az ablakok szépek -  de zavar az utca bűze; 
ez most már mindig így lesz? Ez a rossz lélegzet?

Gépelem 1971-et.
Szentkuthy Rembrandtról a Holmiban.
Piszkos Fred.
A tévében Mata Hari Garbóval.
Szegő Andris telefonál.
Éva Arcképet játszik.

Május 11. Péntek
A rádióban Márai-szövegek (Szindbád). (Nem érdekes? Sose szerettem Márait -  s ma 
úgy gondolják, hogy a szövegei „nekem valók”.)

Viharok, záporok, nyárillúziók.
Tévében: Balkán, Balkán, Balkán. (Mintha védve lettem volna tőle, mint aki egy 

gyarmaton él. A mozi, a színház, a könyvek: ez mind máshonnan jött.)
Megszokni, hogy ne gyötörjön, hogy ne legyen közöm hozzá, ahogy fiúkoromban 

sem volt, hogy ne legyek politikus picit sem; a tévé is mindennap elrabolja nyugalma
mat, hasztalan.

Rab vagyok, még mindig rab.
Csak a munka szabadít fel.

Május 12. Szombat
Az írógépemet javítják. (NDK gyártmány! Ha egy Olivettim lehetne! Kb 60-70 ezer.) 
A szerelő Moszkvában járt, az ottani körülményekről mesél, elsősorban a sorban állá
sokról.

Az orosz tévében régi filmek és katonadalok. Szívfájdító. Ahogy az ember visszaérez 
’45-re, szinte hihetetlen. Mit érezhetnek ők? (Fura: az oroszokat mindig sajnálni kell 
egy kicsit.)

Mindenféle filmek a tévében.
Kriszta kijönne a kórházból hétvégére, ha lenne hova.
Éjjel fél 4-ig ülünk a képernyő előtt.
Esős, változékony idő.
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Eörsi István a Holmiban. Úgy ír, mint Karinthy Cini. Én is így írok? Nem, nem ilyen 
jól. Ti. én nem is „írok”, ilyenkor érzem, mennyire nem vagyok profi, igen, talán a 
„műfaj” hasonlósága teszi, talán éppen a közelség, de Proust vagy Dickens mellett „író” 
maradok, amennyire egyáltalán, de Eörsi vagy Karinthy mellett nem tudok? Bizo
nyára van itt valami tévedés, az egészben, én nem vagyok „kompetens” (Lukács mond
ja  Eörsi darabjában), de valamit mégis jelent nekem ez az érzés, ha tollat fogtam a 
kezembe... Ezeket az írásokat bármikor abbahagyhatom, vagy nem hagyom abba, 
mindegy, mégis imponálóan „meg vannak írva”. Én legfeljebb odáig jutok, hogy 
„majd” megírom.

Egy jó pont nekem: azt hiszem, ritkán fordul elő, hogy aforizmáimat szellemes be
szélgetések formájában adnám el (holott az életben gyakran rajtakapom magam, hogy 
szellemeskedem, de az életben az ilyesmi a gátlás idétlen tünete, legalábbis nálam, az 
ijedtségé) -  vagy fordítva? hogy mert nem tudok párbeszédet írni, hát kidolgozott 
szellemességeimből építek fel valami párbeszédszerűt? Ezt a trükköt Eörsi és Cini is 
alkalmazzák. (Ilyet Moliere, Racine sose tesznek, Shakespeare is csak ritkán, és nála 
ez is más.) (És beszélgetéseim Ivánnal a Shakespeare-izében? Ott a téma a fontos, nem 
a drámai szituáció.)

Május 13. Vasárnap
Naplóm gépelem (1971).
Éva gondterhelt Kriszta és a családja miatt. Lelkifurdalásai vannak, mert nem tud 
segíteni. (A család erre való, hogy lelkifurdalásokat okozzon, amit aztán szeretetnek 
nevezünk?)

Tévé éjjel, nappal. És közeleg a búcsú. Hogy történik majd meg? Szeretek élni, azt 
hiszem, mindent szeretek az életben, mindent sajnálni fogok itt hagyni.

Babarczy hív egy Schnitzler-darabra. Olvasom, eddig nincs sok kedvem hozzá. Mi
ért hívnak ilyen szerepre? Kit érdekel majd ez? Elhibázott rutin...

Piszkos Fred.

(Folytatása következik.)

Matei Cälinescu

„HOGYAN LEHET VALAKI AZ, AMI?”
A román és a francia Ciorant olvasva

Nemes Péter fordítása

„Hogyan lehet valaki az, ami?” -  veti fel Montesquieu LETTRES PERSANES-jához írt elő
szavában Paul Valéry, a híres „Hogyan lehet valaki perzsa?” kérdést boncolgatván. Az 
egyszerre frivol, fennhéjázó és szarkasztikus felkiáltásban felszínre törő elképedés -  a 
Párizs utcáin perzsákat megpillantó XVIII. századi képzelt párizsi polgár elképedése 
-  Valéry értelmezésében mélyebb filozófiai jelentéseket hordoz. Az idézett kérdés -


