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ban talán több valóságos egyszerűség van, sőt -  jobban megismerve -  talán több jóság 
és szívélyesség is rejtezik a hagyományos tartózkodás mögött, mint amivel az újmódi 
léha cimboráskodás hivalkodik. -  Tervezi-e, hogy folytatja atyjaura pályáját? -  kér
dezte tartózkodón, de érdeklődéssel. Tömören válaszoltam, mert nyilvánvaló volt, 
hogy csak jóindulata tanúságaként tette föl a kérdést, és odébb léptem, hogy fogad
hassa az érkező vendégeket.

(Marcel Proust regényének, Az ELTŰNT IDŐ NYOMÁBAN-nak első, második és harmadik kötete -  SWANN, 
Bim b ó z ó  LÁNYOK á r n y ék á b a n , Gu e r m a n t e s -ÉK -  Gyergyai Albert fordításában jelent meg magya
rul; a negyedik kötet, a Sz o d o m a  És GOMORRA első részét a Holmi 1993. novemberi számában közöltük, 
most a második rész első fejezetének közlését kezdjük meg. Folytatása következő számainkban.)

Gábor Miklós

TOLLAL
A szakállamról

Egy naplóban lapozgatva
ma reggel már zavar a szakállam, olvasom '71. február 12-én. „Mindjárt láttam az 
arcodon, hogy valami történt, ami rendjén van -  mondta Saskia néhány szó után -, 
másként rendeződtek a vonásaid.” De hisz nem csak ő, az orvosok is, az emberek mind 
azt mondják, rendbe jöttél, jó úton vagy, erősödsz, ilyeneket, csakhogy én többnyire 
pocsékul érzem magam, olvasom. De miért? Csak úgy? Például mert nem vagyok köl
tő, nem tudok verset írni, pedig verset írni, az bizonyára mindent megold. „Te legalább 
élsz”, mondom a művésznőnek, nevezzük „Sári”-nak. „Egyedül vagy? -  kérdi Sári -, 
tudod, milyen fárasztó egy másik ember, aki folyton siet? Vagy éppen szótlanul fekszik, 
meg se mozdul? És te nem tudod, mi baja? Ha valamit tervezel... én igazán nem akarok 
semmit, én igazán nem akarom őt megcsalni, csak mégis, afféle kis semmiségeket ter
vezek én, de nem csinálok semmit, nem is szólok, nehogy... amikor így nincs szerző
dése, az nekem tragédia! Amikor játszott, addig legalább volt néhány szabad órám. 
Most majd vendégszerepel vidéken, akkor talán mégis szabadabb leszek...” Arcán gú
nyos mosoly. És ez egy híres, nagy szerelem! Én meg itt vagyok, mondjuk, röviden és 
diszkréten, dúló szerelmi bonyodalmak és viharok után, két szék közt a pad alatt. A 
viharok elmúltak, de még nincs vége, a sebek még nyitottak. Várni kell. Hisz mi mást 
csinálok? Várok. „Megsimogatnálak” -  mondja egyik vagy másik a jóakarók közül. 
Csakhogy engem nem érdemes megsimogatni, én egy rinocérosz vagyok, a simogatást 
meg se érzem. Február 15. A színház? Alceste-re szívesen gondolok, Oidipusz elha- 
gyottságától félek. A szakállam pedig? Szerintem jól áll, de megéri-e a cirkuszt? A sok 
hülye nem keres-e benne mindenféle jelentéseket? Rendeztem a világnak egy kis pa
rádét. „Ha végignéz az ember ennek a tehetséges társaságnak az életén, maga, Saskia, 
János, én, csupa permanens botrány...”, mondja szokott jóindulatával a nagy és bölcs
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művésznő, nevezzük „Matild”-nak. Hogy vigasztaljon, befogad, mint egy előkelő klub
ba, a többi botrányos főszereplő közé, olvasom; ezzel mintha az én botrányom is csak 
egy lenne a többi közt, alattomosan lefokoz, én is csak úgy vagyok botrányos, mint a 
többi sztár? Sért ez a besorolás, de nem tudom, miért. (Dehogynem tudom.) „Hát igen, 
az ember odaadja magát -  mondja Saskia -, talán csak azért, hogy azt mondhassa: hát 
ezt tettétek velem? De odaadja.” Ez már jobban hangzik. Lapozok. Február 16. Ször
nyű este a legédesebb magyar színésznő „édes kis” lakásán: a sivatag, ahova kivetettem 
magam. Hogy kerültem ide? az anekdoták, az illedelem, a „kapcsolatok felvétele”, a 
„társadalmi érintkezés”, a „művészi vélemények” és így tovább, e világába? amelyben 
például a magyar értelmiség egyik legbölcsebbje oly kitűnően érzi magát? (Mégiscsak 
hülye ez az ember?) Február 17. Az ilyen kis barátságfélék pedig, mint „Ilonka” kol
léga, ezek csak gyengeségek, gyengeségre csak a gyengék felelnek, a gyengéket nem 
szeretjük igazán, csak gyávaságból, intézeti társainkat, két bolond egy pár? No nem, 
ezt nem szabad. Hisz csak a szépséget szeretjük szívből, arról kellene beszélni. Február 
18. Lányom kutyájával sétálok egyet a Duna-parton, a langyos és szürke esőben. Feb
ruár 19. Aztán megint „Ilonka” kolléga, itt ül velem szemben, és olvassa a könyvem 
épp kézhez kapott részleteit. Úristen, milyen elhagyott kis emberke! Tébolyult dol
gokat fest, őrült szavakat ír fel kis cédulákra, éjszaka nem alszik; a kis 1/2 zsidó; azt 
hiszi, hogy tehet valamit értem. Néha felhívom telefonon, hogy „emberi” hangot hall
jak, hisz van őbenne természetes és mosolygó hajlam a tűrésre, szerény bölcsesség, 
annak a 1/2-nek az ötezer éve talán. Csak hát előbb-utóbb rájön majd, hogy semmi 
közünk egymáshoz. Február 23. Aztán „tanulmányutak”, olvasom tovább, például éj
szakai kirándulások „Annával” és mostani férjével, kalandjával, szabadítójával -  minek 
nevezzem? -, a fantasztikus szépségű „Karcsikával”. Egy étteremben vacsorázunk a 
Halászbástyán!! ilyen helyekre keveredek! Mint egy turista! Az emberek jók hozzám, 
felkarolnak, visznek magukkal az életbe (én meg, ahogy szoktam, bájosan és hízelgőn 
mosolygok, mint egy leányka, és közben gonoszakat gondolok és írok róluk a nap
lómba). „Anna” azok közé a kemény nők közé tartozik, akikre én azt tartom jellem
zőnek, hogy például nőietlen módon tudnak trágárak lenni. (Nem emlékszem, hogy 
valaha hallottam volna trágárkodni. Mégis.) Szép nő. Az emberek megegyeznek ab
ban, hogy mi a „szép”, csak éppen a férfiak stikában a kis csúfokat szeretik. De jólesik 
leülnünk egymással. Sorstársak vagyunk vagy mi. O éppúgy nem találja a helyét, mint 
én. Neki az apja halt meg, nekem az anyám. O is kóborol, én is, bár ő látványosabban, 
„Karcsikával” kettesben a városban, két szép ember, akinek nincs lakása. Van egy gya
núm azonban, hogy ők is tisztelnek (láttak a Hamletben), ebből pedig csak egy követ
kezik biztosan: itt se történik majd semmi. Jók hozzám. És tovább olvasom: Február 
20. Elhagyni védettségemet? Rangomat? „X. Y.”, író, íme, kilépett a Pártból -  most! 
Egy bátor ember az „életből”! Szabadság? kedves „X. Y.”? Én már beérném azzal, ha 
álmodni tudnék szabadon. Ehhez mit szólsz? Tudomásul vettem, hogy „meg vagyok 
szállva”. Ez a tudat ott van erkölcseimben, gondolataimban, ízlésemben, megnyilat
kozásaimban, ez korlátozza magánéletemet, meghatározza, hogy mit írok, hogy 
mennyire értékelem kortársaimat, és mindig számolok a fizikai megsemmisülés lehe
tőségével is. Meg vagyok szállva. Ez egyszerűen tény. Tény volt akkor is, amikor még 
nem számoltam vele ilyen tudatosan. De tudomásul venni kötelező, szellemi épséged 
védelmében -  vedd tudomásul, mindig és mindenben -  tudd, ne feledd, a történelem
ben te egy megszállt ország egyik megszállt polgára vagy! (Mióta élsz!) Egy ilyen egy
szerű ténymegállapítás sokat tud jelenteni. Amint kimondom, ugyanazt a szabadságot
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érzem, mintha tiszta szívvel azt mondhatnám magamnak: „te egy szabad ország sza
bad polgára vagy” -  esetleg: „te római polgár vagy”. Nem morális kérdés. Iránytű. A 
szabadság különös utakon jár, szele váratlan irányból érhet el tüdődbe. (Hamlet az 
„egérfogó”-jelenet után diadalmas igazán.) Aztán kezdhetsz vele, amit akarsz, és amit 
tudsz. Ebben az akár ellenzékinek is nevezhető kompániában -  tegnap este -  egy kis
korú a „lengyel események”-ről -  hány éve már, hogy én ilyesmiről így beszéltem? 
Fura, úgy érzem, mintha X. Y.-ék körében, a szabadság harcosai között, mintha itt 
minden a „rangomnak” szólna, éppen itt, ezek is meg akarnak nyerni mindenféle ran
gosokat, mint a forradalmárok általában. Aztán február 23. egy nő mesél az életről 
(nekem minden civil: „az élet” és mindenki „civil”, aki nem színházi lény) ijesztő dol
gokat: öngyilkossági kísérletek, fantasztikus (szerintem félig-meddig csak kitalált) ka
landok férfiakkal -  és a Belügyminisztériummal. Ez az ismerős rémület, ez a borza- 
dály: a) a nők -  általában az érzelmi élet -  esztelen nyomorúságai; és b) hazám = a 
smasszerek; e két legfőbb undokságok. (E nő például: nem tégla?) Mi marad majd 
futkosásomból e szűk körben, e zavarosan bonyolódó úton, e kapkodásból összecsuk- 
lásom és feltápászkodásom óta? Semmi sem történik ok nélkül, olvasom, rosszul lettem 
a színpadon; a néhány percre, amíg Oidipusz kilép a színről, odatettek nékem egy 
széket a díszletfal mögé az emelvényre, hogy leülhessek, levegő után kapkodtam, és 
igyekeztem mosolyogni Psotára, aki az ő szokott méreteivel aggódott körülöttem. 
Majd előadás után: Nagymama beült a Trabantba, én pedig szinte abban a pillanatban 
a másik ajtón kiugrottam, és ott, a színház még kivilágított homlokzata előtt az úttest 
szélére okádtam egy kurtát. Mindjárt jobb lett, megkönnyebbültem, de hazatérve 
mégis becsöngettem a második emeleten az orvoshoz, akinek most nem ju t eszembe 
a neve... Barsi! eszembe jutott! Fura kicsi ember, mint egy színpadi figura, „karakter”, 
az a fajta, akinek nem imponálok, én se, senki se, mintha egész élete arról szólna, hogy 
neki senki se imponál. Már ágyban volt, futólag meghallgatta, amit meséltem, meg
vizsgált, aztán nyugodtan: „infarktus”, mondta, mint férfi a férfinak, „holnap reggel 
menjen kórházba”. Imponálni akar, ez mesterségéhez is hozzátartozik, és végül im
ponál is, ki hinné, hogy ilyen érdekesek laknak a „házban”, ahol az ember lakik. (Hát 
persze hogy nem imponáltam neki, nemsokára őt vitte el az infarktus.) A kórházban 
néhány nap múlva: „valami volt...”, mondták az orvosok sok vizsgálat után, bizonyta
lanul. De mi volt? És mi volt előtte? Mi előzte meg azt a kurta kis okádást, oda a csa
tornalefolyó mellé? (Szerelmi életem hónapokig tartó, strapás viharait már említet
tem, de bocs, itt ugrok néhány oldalt, e viharokról inkább majd máskor.) Aztán az 
Oidipusz négyszer egymás után, négy olyan előadás, hogy Ádám Ottó harmadik este 
a rendezői páholyban azt kérdezte Götz Bélától: „Mit gondol, meddig lehet ezt bírni?” 
Csodálatosan játszottam, ahogy színész még nem játszott, valóban „halálomon”, akik 
velem játszottak, akik körülálltak, a Kar, nem tudtak mit szólni, a kollégák még az 
öltözőfolyosón is alig mertek megszólítani. És minden előadás tovább ment, mélyebb
re, mint az előző. Délelőtt meg nagyszerű próbáim voltak a Mizantrópból. Könnyek és 
könnyek, a zsigereimből feltépett hangok, délelőtt-este, Moliere-ben és Szophoklész- 
ben olyan üvöltések, amilyenekre mindig is vágyódtam, szóval nagyszerű volt, na, tu
dom, hogy soha senki ennél jobbat nem produkált színpadon, esküszöm, Kean se, 
századok óta senki! Másrészt pocsék voltam. Az első Oidipusz-előadások indián fensé
ge, a zene és a táncos tisztaság eltűnt ebben az „emberiben”, ez már nem volt színját
szás. Rettegtem, ha színpadra kellett lépnem. Rettegtem a szereptől, mert minden sza
va, minden helyzete, minden jelenet, amelyet a Kar szavalatai bevezettek és lezártak,
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mind mélyebbre taszított a magányba, a rideg vigasztalanba. Pocsék voltam. Pocsék 
voltam a délelőtti próbákon is. Kedves partnereim megrendültén, tán viszolyogva 
nézték, mit művelek, örömtelen volt, nem is tudom. Miért volt olyan pokol az Oidipuszt 
j átszani? Mert minden előadáson -  bármi történt is napközben -  át kellett élnem, hogy 
nem szabadulhatok. Hogy „nem tudom, az életemet hol rontottam én el”. Hogy az egész nem 
stimmel, ahogy nem stimmel Oidipusz minden öncsaló reménykedése, érvelése. Hi
ába próbáltam minden előadáson: hátha? kiordítani magam, mint egy állat, utána 
könnyebb lesz, nem lett könnyebb. Rettegtem, hogy be kell lépnem a színpadra, és 
„elkezdődik”! És ha az előadás elkezdődött, akkor nincs menekvés, ezt mindig ijesz
tőnek találtam, nem lehet abbahagyni, végig kell csinálni, ezt a nézők nem is sejtik, ez 
valami, amire nem szabad kezdéskor gondolni, hogy ezt, ha törik, ha szakad, végig 
kell csinálni! Sivatag volt az Oidipusz színpada! Oidipusz? „Komplexus”? Anyám? 
Anyám halála? Ez az őrjöngés, ez a roham, ez a színészi túltengés próbán, előadáson, 
körülöttem a Kar, a bámészkodók, a tekintetem mindig végigment rajtuk, látóterem
ben voltak, de zárkózott arccal néztek, ők, engem, ez a tehetetlen toporzékolás, csá
szári őrjöngés, enyém a színpad, enyém a tér, mint egy hiú római császár, igen, tudva, 
hogy körülöttem ugyan orgyilkosok, de lapulnak a szarok, a pökhendi érzés, hogy 
mindent megengedhetek magamnak, visszaélés volt az egész: mit kezdhetnék ma
gammal? ezzel a helyzettel? Egyszerűen bármit tettem, tudtam, hogy csak hódolat il
let, visszaélés volt ez kiválasztottságommal, kivételezettségemmel, elkényeztetettsé- 
gemmel, hamis volt az egész, sértette az ízlésemet, de mintha másfelé nem lett volna 
út, tűrtem, hogy szentté avassanak, a büdös ripacs!

Február 22. Müller Petit is elhívtam egy este, ő mintha még „erős ember”-nek látna. 
Szeretném tudni, szeretném megtudni tőle, tanácsot szeretnék kiolvasni az emberek 
magatartásából. Például a szakállamról. Valóban kezdem unni. És ahogy nő, mind
jobban öregít. Azt hittem, hogy jobb lesz, hogy jóképű leszek tőle, de fehérebb, mint 
a hajam, ráadásul ritka, és nem jó helyeken nő, illetve nem nő olyan helyeken, ahol 
jó lenne, ha nőne. Ez nem az én arcom. És nem is az én álarcom. No és bizonyos okokból 
elolvasom az Elveszett paradicsomot. Egy harminchárom éves fiatalembert játszottam 
benne!, olvasom. Ez az első gondolatom, hiába, ez a legfontosabb, akárhogy is, a fia
talság! De mennyivel konokabb, keményebb legény voltam én még akkor! És, hosszú 
idő után először, elbőgöm magam az íróasztalom mellett. Dolgozni kell! Olvasom. Ez 
a világ, állítólag az én világom, puszta felületté vált, alakjaihoz semmi se fűz, se közös 
élmény, se történelem, se tapasztalat, egy világ, amely lapos az ismeretlenségtől, egy 
külföld. Hendrikje -  csak rá kell gondolnom -: az emberi lény gazdagsága, a drága 
szerelem, a szép test csodái, a való világ millió érdekessége. Mi tart vissza, hogy oda
hulljak édes, jóízű ölébe? Mi az a „szabadság”, amit nem akarok kiengedni a markom
ból? Egyetlen gondolat: többé sose adjam oda magam a reménytelen szerelemnek? En
gem már többé ne csábítsanak? És én ne csábíthassak már, soha többé? Olvasom tovább: 
Február 24. Lesz-e még egyszer az a büszke érzésed, hogy te élsz? Hogy te irányítod 
holnapod felé a jövőt? Az emberek még nem döntöttek rólam. Tudják, hogy valami 
történt velem, ők talán azt is tudják, hogy mi. Mindenki jobban tudja, hogy mi törté
nik, mint én. És várják, hogy mi lesz a vége. Vajon titokban miért drukkolnak? Még 
kölcsönöznek nekem, ha megszorulok. Kedvükért növesztek szakállt. Vagy nyírom le. 
Talán. (Ma reggel? talán.) Február 26. Néhány éve még nem számoltál velük (az em
berekkel), ma vajon miért? A szakálladat azonban alighanem le kell vágnod. Hiába
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nézel újra meg újra a tükörbe, nem azt látod, amit akkor képzeltél, amikor azt mond
tad: „szakállt növesztek”. Egy óra séta a Szigeten Juli lányommal. Meleg van. Úgy já 
runk egymás mellett, némán, annyira lassan lépünk, hogy, mintha nem találnánk az 
egyensúlyunkat, időnként egymásnak ütközünk, ahogy a kikötött ladikokat szokta 
ide-oda lökni, össze-összekoccantva oldalukat, a meg sem moccanó víz. Közben Hend- 
rikjén gondolkodom, de gondolataim is csak mint a vegetáció, sehonnan, sehova, csak 
billegés, ringatózás. Juli azt mondja: „Én hiszem azt, amit tizenhét éven keresztül 
mondtál nekem. Kérlek, most ne mondj mást!” És ha most majd mégis mást mondok 
majd,Juli? De igazad van, szépnek kell maradnunk. Meglátjuk, hogy áll majd a szakáll 
például holnap. Rettenetes dolgokat gondolok magamról. Talán minden, amit éle
temben csináltam, hogy nyüzsögtem, fontoskodtam, mind csak azért volt, hogy ezeket 
a retteneteseket ne kelljen végiggondolnom. Meg kéne tapogatni magam, megvan-e 
még kezem-lábam. (Aha! Molloy! Olvasom.) Mi ez a nyugtalanságom? Tegnap az ide
gen nyelvűben az a méregdrága Picasso-kötet, meg egy jópofa kötet valamilyen pornó 
színházról, töröm a fejem, hogy vehetném meg őket anélkül, hogy tönkremennék köz
ben. Ez a vágyam a könyvekre csak pótcselekvés, vagy hogy hívják ezt a pszichológu
sok, tudom én azt, ez a nyugtalan láz erős, mély ez a láz -  szép holmikat vásárolni! -  sok 
pénzért! Ez a mély, megrázó szenvedélyem! Sok pénz kellene, mindjárt nem lenne sem
mi bajom, rengeteg pénz, Picasso nem érdekel, a pornó színház marhaság, hogy a 
könyvek olyan drágák, az a fontos! azért akarom, ha kiröhögnek is, akarom, boldogtalan 
vagyok, ha nem kapom meg ezeket a könyveket! De Hendrikjével szeretnék mindent, 
amit szeretnék. Na. És közben például tegnap este az a kedves kolléganő szívesen ben
ne lett volna valamiben, talán csalódott is, hogy nem történt semmi, de én egyszerűen 
elfeledkeztem róla. Ez a „kalandvágy” (vagyis: hogy egyik helyről a másikra meneküljek) 
-  egyrészt képtelen vagyok igazi kalandra, másrészt a kaland csak a halál kockázatával 
igazi kaland, csak a halál lehetőségétől kapnak jelentést a lányok, a szépség, a művé
szet, a könyvek, a kapcsolatok, halál nélkül szart se ér az egész, már nem vagyunk 
gyerekek, viszont a halálra gondolni se szeretek. Mi marad? a „művészet”... de most 
nem tudok gondolkodni. Nem tudok gondolkodni akkor, amikor éppen úgy érzem, 
hogy inkább gyógyítani kellene engem.

Most már nem olyan rossz, mint volt. Talán a korcsolya-világbajnokság teszi? Hogy a 
tévében olyan sok szép fiatal embert látok, és mind olyan szépen mozognak? Ettől 
jobban szeretem, akit szeretek.

Aki pedig elveszti barátait, magára vessen.
Talán ez a legerőteljesebb reggelem. Mióta is?
Készül a könyvem! De milyen jó ilyenkor! Ez a teljes odaadás valaminek, ami tu

lajdonképpen nincs! hisz ez még csak nem is egy álom!? Március 2. Kedden: A komisz 
kölyök naplója -  de lehet Egy csekély értelmű medvebocs naplója is.

Már unom a szakállamat. Idegesít.
Március 5. 12.15. Hajnalban fura álom. Nem is tudom, hogy álom volt-e, hisz ép

pen azzal kezdődött, hogy felébredtem, és felriadtan láttam, hogy női alak áll az ágyam 
lábánál, de a félhomályban maga is félhomályos, elmosódott, áttetsző is tán, mint a 
kísértetek, úgy láttam, hogy anyám az, de nem voltam biztos benne, csomagokkal a 
karján, fején század eleji nagy kalap, mint aki útra készül, és mintha sürgetne engem 
is, de ez nem biztos, neki mindenképpen sürgős volt. Volt az egészben valami bolon
dos, anyám mintha nem volna egészen normális, de hisz nem is hittem a létezésében,
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próbáltam másként látni a homályt, hogy ez nem is egy alak, hanem valamelyik fel
akasztott ruha vagy bútor csak, de az alak még mindig ott állt, akkor felgyújtottam a 
villanyt, de ezt biztos, hogy ébren és nem álmomban... most meg nem mondom, hogy 
eltűnt-e a fényben, de nem, hisz amikor végre elenyészni láttam, ismét sötét volt, én 
meg rájöttem, hogy fején az a nagy kalap, az valójában csak a szekrényem tetején lévő, 
az az izé, micsoda? De hisz nem volt ott semmi, amit ennek a fura formájú kalapnak 
nézhettem! Mintha egy ideig törtem volna a fejem, mit jelenthet ez az álom vagy lá
tomás. Még villanyoltás után se tudtam egészen semmibe venni... a halálba sürgetett 
engem ez a kerge édesanyám, a halottak ilyen bolondokházába valók mind, csoma
goljunk csak gyorsan, mert lekésünk? Aztán szépen elaludtam, és most itt vagyok a 
jelenben. Lehet, hogy ma befejeztem a könyvem. A nagyját. És most majd mihez kez
dek nélküle? ezt olvasom: gondolkodni csak szomorúan tudok, inkább gonoszul, 
mondjuk gonoszkásan. El tudsz képzelni ezt meg azt, elképzelsz egy „új életet”, de 
valóban el tudod képzelni???? valóban? Mit tudsz valóban elképzelni? Mi az, aminek 
lehetőségében valóban hiszel? Fellobbanásaim, a sok-sok „új élet” hiteltelen volt, „tük
rös agyam”, ahogy Iván fogalmazta, ez állandó! Sose tudtam, mint Iván, csak „fejben” 
elintézni semmit -  ahogy a szerepről se tudok semmit, amíg nem csinálom, csak ott, 
a színpadon, csak a testi megvalósítás közben ismerem fel, mi a teendő, így az életben 
is, csak amikor már zajlik, zavarosan -  ezért vagyok veszélyes mások számára. Ezt is 
olvasom: mennyit „változtam” az elmúlt hónapokban is, és közben használtam magam 
körül az embereket, mindet, Hendrikjét, Saskiát, a másik nőt, az új „ismeretleneket”, 
Ivánt is használtam, és ez még nem elég, közben még magyaráztam is őket, naponta, 
mindig, minden egyes napon olyannak láttam őket, amilyennek éppen kellett, hogy 
megkönnyítsem magam számára a jelent. Aztán csodálkozom, hogy körülöttem min
den kibogozhatatlan csomókba görcsösödik, míg, mit tehetek mást? megugrok! A sza
badság a lapulva várakozó árulás! A mindenkori fenntartás! Egy ilyen pasassal mit 
kezdjenek? Színésznek azonban megbízható vagyok. Március 15. Májusi az idő, mint 
diákkorom március idusain, amikor ingujjban sorakoztunk az ünnepségre a reális
kola udvarán. (Iván meséli, hogy a diákok közt idén volt némi nyugtalanság, néhá- 
nyukat elvitték a rendőrök.) Tegyük fel, hogy Iván meg én üldözött keresztények va
gyunk a Birodalomban. Iván a magányos szent, aki őrzi a hit tisztaságát, amikor meg
szólal, Isten szól az ő ajkával. Én meg afféle katona, aki terjeszti a hitet, harcol érte, 
fegyvert fog, Péter?, aki kardot ragad, és aki megtagadja az Üdvözítőt, „mielőtt a ka
kas...”. Mit szenvedhetett! Mert ragaszkodott az élethez, mert hiába mondta, hogy 
csak Krisztusért, ő azért volt harcos, mert kedvét lelte a harcban, nem tehette, hogy 
ne harcoljon, Krisztus ide, Krisztus oda, nem ismerte a békét. Nem érezte-e, hogy 
sose olyan tiszta, mint a másik, az ő magányában -  és vállalt másféle szenvedéseivel! 
-  a csodálatos himnuszokat zengő? Nem taszította-e őt Krisztus lehetetlen helyzetbe? 
De nem ez volt-e az egyetlen, amire őt használni lehetett? Nem kellett-e egész életében 
azt éreznie, hogy amit végez, az csak félmunka? Hogy ezt az országot kellett felépítenie, 
holott tudta, hogy az O országa nem e világról való? Nem kellett-e éreznie, hogy szám
űzött, kitaszított? (És ha még azt is látnia kellett volna, hogy itt, e világon sose valósul 
meg az a világ?! Akkor miért? Hogyan, miféle hittel, miféle keserű lázongással kellett 
tovább csinálnia azt, amire rendeltetett, aminél többre nem vihette? És ráadásul a ka
kasszók emléke egész életében!) Hogy hirdethette a szeretet hitét, mikor tele volt a 
harc szenvedélyével, gyűlölettel, elfogultsággal, amikor látta, hogy éppen azért szere
tik, amit ő megvet magában? De ha nem vállalta volna a földi harcot, akkor szarrá
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ment volna -  éppúgy, mintha közben elfeledkezett volna a mennyek országáról. Ezt 
hogyan élte át? Hogy az üdvösség útja az ő számára éppen a világba taszltottság, az 
örök gyötrelem és hontalanság? Ki hol közölte vele élete titkát (amelyet halála előtt 
sehogy sem ismerhetett, hisz ha ismerte volna, csak képmutató és álszent funkcioná
riusa lett volna Istennek) -  hogy „ez volt a dolgod, derekasan elvégezted!” -, és akkor 
vége? megszűnt a „földi” gyötrelem? De akkor megszűnt a mennyország is, amit a 
szivében hordozott -  mert megszűnt maga Péter, a kőszikla, aki a kettő?! Julival utazunk 
a Trabantban, a Körúton a Rákóczi út felé. Juli mellettem kívülről mondja a Róka és 
a Kis Herceg találkozását, és nekem szép csendben folydogálnak a könnyeim. -  Ugye 
gyönyörű? -  kérdi diadalmasan nevetve Juli -, már klvülről tudom, és mégis mindig 
újra sírva fakadok, ha olvasom! A Trabant éppen megállt a piros lámpánál, a villa
mosmegállóban ácsorgók bebámulnak a szélvédő üvegén. Mit látnak? Egy szép fiatal 
lány diadalmas és feldúlt nevetéssel nézi a Trabant kormánya mellett a kiszolgáltatott, 
idősödő férfit, akinek arcán szégyentelenül folynak végig a nagy könnyek, bele a ko
pott szakállába. Saskia L.-ról beszél, meg a kikelő tulipánokról, meg a kertekről, ame
lyekre gondot visel vagy viselne, ha jutna rá idő. Elgyötört, olvasom, szól a napló Sas- 
kiáról így, nehezére esik a színház, minden reggel rosszul ébred, fáj a torka, nem kap 
levegőt. Klimax? L.? Rák? Egyszerűen: a kor? Az, ami ránk nehezedik, mindnyájunk
ra? Még ez a korán érkezett tavasz is... olvasom. Március 27. Dél van, és én még mindig 
ágyban fekszem. Néhány nap, és elkezdek dolgozni. így aztán leborotválom a szakál
lamat. Bemegyek a Madách Kamarába Cicához (ő gépeli a könyvemet), éppen pró
baszünet van, a szűk nézőtéri kuckóban szoronganak a szereplők, és Kerényi Imre 
(neki még megvan a szakálla, de az övé nem ősz): -  így kell kinézni! -  kiált fel, ahogy 
meglát. -  No persze, ha valaki pihen...!

Nem vette észre, hogy már nincs szakállam. Senki se vette észre. Azt se vették észre, 
hogy volt?

Tandori Dezső

„MORNY HALÁLA”
Vajda László színművész emlékére

Memento Maury, vagy Memento Morny, két cím, 
megálltam Enghienben a rue Amélie-n, két cím 
közt
bizonytalankodtam, Párizsból érkezvén a 620-as busszal, 
az Ecetkereskedők utcája mellől. Itt lakott hát 
Maury is, Morny is, nézem a rőtvadszőlős fehér-barna 
terméskő falakat, kutya ugat rám, 
mindjárt kijön valaki. Gyerünk innen!
Bizonyosság ehhez az ügető, három 
Workaholic-faterú lóval, az esélytelen nyer, még mindig


