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SZERKESZTŐI ELŐSZÓ 

A millennium évében szép számban ünnepeltünk kerek év
fordulókat. Ezen alkalomból Vitányi Ivánt lapunk azzal köszön
ti, hogy e számunktól az Editorial latin szó helyett annak ma
gyar megfelelője jelenik meg, ahogy az máris látható. Ha ma 
elsősorban nem is a latintól kell féltenünk és megtisztítanunk 
nyelvünket, ezt is jóérzéssel tesszük. 

Tímár Sándort a Vígszínházban alig-alig beférő közönség 
ünnepelte, s nem tudom megbecsülni azoknak a számát, akik 
jegy hiányában a bejutást meg sem kísérelték. Ö az a magyar 
táncművészétben, akit vagy mesterüknek tudnak táncosok, 
vagy enélkül hat vagy hatott rájuk. Tímár Sándor táncszínpa
dán — jól megkülönböztethetően a szimmetria és az óraműszerű 
mozdulatok rutin-egyformasága tói - az élet zajlik. Ez az élet 
táncban nem más, mint a táncosokból és az élethelyzetekből 
következő pillanatok sora. Egymásra találnak a tekintetek, kap
csolat alakul, verseny folyik, megméretés a lányért vagy virtus
ból. Lányok forognak választottjukkal, ringó szoknyájuk ritmu
sa lüktetés. Tímár Sándor színpadán a táncos intenzitása adja 
meg a nézőnek azt az élményt, amely csak az élet követésekor, 
az élet izgalmának átélésével jár együtt. S mindebből adódik, 
hogy ezen a születésnapi ünnepségen a köszöntés a színpadon a 
zene, a tánc nyelvén úgy történhetett meg, hogy a közönség 
minden tagja ünnepelt. S az est legbensőségesebb pillanataiban 
a feleség, a társ Tímár Böske szólótáncban eltáncolta azt a szép
séges együttlétet, ami az ő családi és táncos párosuk példázata. 

Faludy Györgyöt többek között a Fészekben is köszöntették 
a barátok és a művészvilág. 90. születésnapja alkalmából Kocsis 
Zoltán Beethoven zongora szonátát játszott. Aztán az esten a 
szokásosnál kevesebb szó esett Recskről, s több a szerelmekről. 
A 90 éves Faludy Györggyel találkozni játékot enged meg az 
idővel. Babits és József Attila viszonyára utal a költő egy hely
zettel, s milyen izgalmasan. Amikor viszont a 90 évre rímelve 9 
szép lány egy-egy szál rózsát ad át neki, Faludy György tud 
örülni. Kétfelől arcon csókolja őket, kezet csókol, mosolyog. Az 
ő ajándéka mindnyájunknak, hogy miatta a korról rendhagyó
an gondolkodhatunk. 

Miért jó olvasni, és mit? 

Amiben megfogható a dolog értelme, az az emberre gyako
rolt mozgósító hatása. Mégpedig - ahogy azt a mi szakmánkban 
főleg Vitányi Ivántól tudjuk, a hátunk közepén érzett bizserge
tő érzés - a katarzis által. Álljon itt egy péda: 

Ottlik Géza: A szájsebész 
A háború harmadik évétől kezdve a budapesti telefon egyik 

kedvenc hibája az volt, hogy a hívott szám helyett egy tökéle
tesen más számot kapcsolt; s ebben azután makacsnak bizo
nyult, nem úgy, mint egyéb tréfáiban, sajátságos sivításaiban, 
oktalan „mással beszél" jelzéseiben vagy abban, hogy két vagy 
három állomással kötötte össze az embert. Ezt mind türelemmel 
ki lehetett böjtölni. De ha lakásomat délután ideges férfihang 
csöngette fel, s Muncurka kisasszonyt kérte telefonhoz, akkor 
hiába magyaráztam meg neki, hogy itt nem a Magyar Fésűipar 
beszél, s ő hiába csapta le szó nélkül a kagylót, bizonyos lehet
tem benne, hogy néhány napig sok százan fogják keresni tele
fonomon a Fésűipart. 

Különösen keserves volt felhívni az olyan számokat, mint 
például a pályaudvarok tudakozó irodája. A menetrend azon
ban raponként változott. Egy este táviratot hoztak. Rokonom 

küldte Kassáról, s csak annyi állt benne, hogy az esti gyorsvo
nattal érkezik. Rá kellett szánnom magam, hogy felhívom a 
vasutat. 

Elszántan tárcsázgattam a Keleti Pályaudvar számát. Há
romszor nem kapcsolt, negyedszer részvétlen hápogással jelezte 
a „foglalt" vonalat, de váratlanul ötödszörre csengetni kezdett a 
készülék. 

„Halló" - mondta egy férfihang. Kissé meghökkentem a 
gyors sikeren. 

„Halló - mondtam - , mikor érkezik, kérem, a kassai gyors?" 
Egyetlen ütemnyi szünet. Azután ezt mondja a hang: 
„A kassai? Mindjárt megmondom." 
Hosszabb szünet. Majd így szólt: 
„Huszonegy óra, vagyis kilenc, óra tíz...Nem!" 
Ujabb szünet. 
„Munkács-Kassa-Budapest? - kérdi. - Huszonhárom óra 

huszonöt. Ez az, kérem? 
„Hát maga nem tudja?" - kérdeztem. 
„Dehogyisnem tudom. Huszonhárom, azaz tizenegy óra és 

huszonöt perckor érkezik, mondom." 
„No de, bizonyos ez?" 
„Bizonyos. Jó napot." 
„Halló, halló!" 
„Mi tetszik?" - kérdi kelletlenül a hang. 
„Nincs tévedés?" 
„Nincsen. Tessék már békén hagyni." 
Valami nem tetszett nekem, bosszankodtam. 
„Elvégre - mondtam ingerülten - ez a mestersége. Azért va

sutas..." 
„Dehogy vagyok én vasutas, kérem. Sztomatológus vagyok." 
„Sztoma...?" 
„Igen, kérem - mondta a hang fáradtan. - A telefonom ösz-

szekapcsolódott a Keleti pályaudvaréval. Legkevesebb, ha öt
venszer hívnak fel naponta tévesen. Ha én most azt mondtam 
volna önnek, hogy téves kapcsolás, akkor legjobb esetben bo
csánatot kérünk egymástól, és ön egy perc múlva újra felhív 
engem. Tehát: tizenegy óra huszonöt perc. Tessék elhinni. Itt 
ván előttem: ma reggel írtam ki magamnak az összes vonatok 
érkezését és indulását. Mégiscsak így a legegyszerűbb. Noha 
nem vagyok vasutas, hanem sztomatológus, ami annyit tesz: 
szájsebész! Jó estét!" 

Elhűltem kissé, azután nevettem, de a vonat csakugyan ak
kor érkezett. Nemrégiben aztán fogorvosra lett volna szüksé
gem, és eszembe jutott ismeretlen telefonos sztomatológusom. 
Sajnálni kezdtem, hogy annak idején nem kérdeztem meg a 

. nevét. Valamiért az a makacs gondolatom támadt, hogy nem 
lehet rossz szájsebész. Egészen kitűnő szájsebész lehet. 

M Á T Y U S ALIZ 


