
NAGY BERTA:

FŐSZEREP

A nagy szerep! Hamlet, Adám vagy Caliban, az a bizonyos
súlyos szöveg, legmagasabb feszültségű komédiás teljesít
mény, amelyet győzött volna hanggal, fantáziával, erővel, ha
egyáltalán eszébejutott volna valakinek, hogy rábízza a vá
lasztást. Háromévtizedes színpadi szereplése alatt megma
radt epizódistának : ő volt a "jól szerepelt még", .Jcitűnöen

megállta helyét" s hasonló kritikai oldaltpislantások több
szörösen levállveregetett tehetséges öreg kezdője. S míg
egyre a föszerepre készülődött, szerencsétlen körülmények
folytán még ezekből a mellékszerepekből is kibukott, egyik
napról a másikra arra ébredt, hogy nem léphet fel többé
színpadon.

Amint e percben éppen felfelé baktatott a belvárosi
bérház széles márványl éocsőjén, lappangva ott dolgozott
még benne az örök figurázó hajlam, úgy rakosgatta lábát
fokról-fokra, mintha sokan figyelnék, a közönség-tudat bele
ivódott már a vérébe, pedig idestova egy éve annak, hogy
félretették. Arckifejezését belülről ellenőrizte:

- Könnyed és fölényes mosolyt kérek, Ön most éppen
egy divatos festő műtermébe igyekszik, hogy képet vegyen
tőle. Ne felejtsük: ön nem műpártoló milliomos, hanem ál
lástalan színész, aki immár nyugodt lélekkellevakarhatja
ajtójáról a névtáblaján hivalkodó "színművész" szót, s kép
ügynökségre adta őszülő, közismert fejét. Azt mondtuk, vá
sárolni megy? No, hát ez is túlzás, egyszerűen "utólagos el
számolásra" kéri a képeket s ha megkapta, szép előkelően

a hóna alá csapja s megindul velük ismerőstől ismerőshöz,

házról-házra. Am nem azért komédiás ön, kedves úr, hogy
csak úgy együgyűen beadja derekát a kényszerhelyzetnek.
Biztos léptekkel, frissen és kellemesen fog belépni, el fogja
játszani a "sikeres embert", aki olyan üzleteket csinál ebben
a minden hájjal megkent világban, amilyent csak akar s
akinek előre köszönhetne akár Leonardo da Vinci is, ha
élne ...

A harmadik emelet fordulójánál kissé megpihen. Csoda
magas épület, az ötödik emeleten van a miíterem. Mehetett
volna liften is, a felesége adott ma reggel öt pengőt, csak
hogy azt nem akarja felváltani, mert akkor egy-kettőre ki
repül a tárcából, aztán fujhatja a helyét. Persze az asszony
nak telik, pénztárosnő egy drogériában, megkeres havonta
kétszázharminc pengőt s ingyen kapja férje számára a bo
rotvaszappanokat. Ha még a fél drogériát is nekiadnák, még
meg is élhetnének belőle ketten.
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Na, most végre megmászta életének ezt az újabb magas
latát, feljutott a legfelső emeletre. Díszesen faragott tölgyfa
ajtó, rajta bronzbetűkkel a művész neve. A csengönek hú
zója van, érdekes. - Lenni, vagy nem lenni - mormolja s
megrántja a dróton függö súlyt.

Valami nő jön ki, szobalány, vagy titkárnő, vagy modell,
mit lehet tudni.

- A művész úr fürdik, de tessék csak egy kis ideig tü
relemmel várni, rögtön itt lesz - mondja udvariasan, azzal
bevezeti a belső terembe s magára hagyja.

Képek a falakon, állványokon, a földön. A vendég össze
húzza szemét, zsebrevágja kezét s tünődve néz körül. Amíg
szívdobogása, melyet a lépcsőmászás okozott, lecsillapszik,
mély lélekzeteket vesz, a felesége szerint ez ilyenkor a leg
okosabb, már pedig az asszony sok efféléhez jobban ért,
mint akárhány belgyógyász. - Lehetőleg nyugodtan kell
olyankor maradnod - szokta tanácsolni - s egy ideig ne
gondolj semmire.

- Most semmire gondolok - állapítja meg s tovább
nézi a képeket. Azok csakugyan semmik, sőt még annál is
kevesebbek.

Rózsaszínű tejszínhabbal fitosra pancsolt leányfejek, ba
rackvirágos, holdfényes akt-gerjedelmek, félmeztelen testecs
ke itt, fátyoiba sejtelmesített álszemérmecske ott, sőt a fő

falon, hatásos oldalvilágításban, egy egész életnagyságú női

alak is gyönyörködteti a szemet. Életnagyságban igazán
nincs hiba, csupa szabály és arány, se kisebb, se nagyobb
semmi a kelleténél, csak a szépség oly fokozott, hogy az em
ber önkénytelenül megnyalja a szája szélét s csettint egyet:
ime, a művészet, hiteles méretekben; sláger, pemzlivel el
dalolva. I ~

- Nincs a természetben vesztes, csak én - sóhajtja
színművészünk, akinek ennyire szín és rnűvészet még sohase
volt a világ. Aztán leül az egyik faragott-támlájú bőrkaros

székbe. Felvételi vizsga előtt az Akadémián nem drukkolt
ilyen éktelenül.

- Ó, bocsásson meg, hogy várakoztattam - lépett be
nyájasan a festő s kezét nyujtotta feléje. _.- Én már csak
örökös lusta későnkelő maradok; na de legalább volt ideje
egy kissé körülnézni. Nagyjából ezek volnának a műveim,

amelyekről majd beszélhetünk... Igen, a levele nagyon
meghatott s készséggel állok rendelkezésére. Derék dolog,
kérem, ha valaki ilyen vállalkozásba fog, az új emberekben
rendszerint sziv és lelkesedés van, ami később gyakran ki
vész belőlük, hehe. Ön is művészember s két művész köny
nyen megérti egymást, nemde? Annyit mondhatok, hogy az
én nevem a piacon jeles márka, ezeknél könnyebben elad
ható képeket nem igen talál. Szeret a közönség, tetszik ér
teni? Szívükhöz szólok az embereknek az ecsetemmel s ez

388 V IGI L I A



a fő. Ahítatos rnűveszet! Úgy járnak a képeimre, mint a le
gyek a mézecskére, hehe!

E szóáradat közben a színész megbűvölve nézte a be
szélót, Drága háziköntös takarta magas, karcsú alakját, haja
őszes, arcéle görögös, szeme kékeszöldes, szóval minden
majdnem-olyan volt rajta, de mégis egy kicsit másféle.
Ahítatos művészet? Ha a felesége nem intette volna jóelőre,

hogy csak komolyan és tiszteletteljesen viselkedjék, a pík
torok érzékeny lelkek! - hát bizony elvihogta volna magát.
Tudta ó nagyon jól, hogy mi az igazi festészet s hogy ko
moly szakértők előtt ennek az úrnak mennyit ér a neve,
nem is azért jött ide hozzá, mintha másutt különbet nem
kapott volna, hanem hát eladni s pénzt keresni az ilyen
holmin könnyebben lehet.

- Micsoda pozőr, - gondolta elismerően, - ha én
valaha így tudtam volna adni a bankot ...

Aztán gyorsan darálni kezdte a betanult leckét:
- Hiszen ezért fordultam éppen önhöz, mester. Olyan

árut szeretnék összegyüjteni, amelyen többet kereshetek. Ha
tehát lenne szíves néhány festményt méltányos műkereskedöi

áron ... Nem a nagyobbakból, inkább apróságokat egyelőre...
A házígazda már rakosgatta is a műveket. A színész

most a kezét figyelte. Eres, hosszúujjú, szépen formált kéz
volt, munkának nyoma se látszott rajta. Nagy címeres pecsét
gyűrűt s dohánynyomokat viselt. Kártyás keze, esetleg sik
kasztóé - ötlött eszébe hirtelen, de míndjárt leintette magát.
Micsoda önfejű, ostoba megállapítások, csak arravalók, hogy
rossz érzést ébresszenek az emberben, ami pedig zavarja a
,beszélgetés közvetlenségét.

Ez a festő csakugyan sokat keresett és nagylábon élt, de
talán magánvagyona is volt, nem biztos, hogy éppen a képei
ból telt neki.

- Melyik tetszik leginkább? - kérdezte végül, kissé
távolabb állva a kijelölt gyüjteménytől s miközben cigaret
tára gyujtott, néhány szippantásnyi ideig ellágyulva csodálta
saját alkotásait.

A színész nagy iparkodással melléje állt, szintén rágyuj
tott s ugyanúgy szemlélődött:

- Azt hiszem, akármelyik alkalmas lesz nekem. A
mestertől függ, amit ad, örömmel fogadom, bizonyos vagyok
benne, hogya legjobb indulattal segíteni akar rajtam ...

Ezt is a felesége rágta a szájába, hogy el ne felejtse,
még jó, hogy eszébejutott. A [óíndulatba vetett bizalom
aranymag, amely feltétlenül kikel.

A mester bágyadtan mosolygott.
- Csak ez a válás ne lenne minduntalan. Az ember

megcsinál valamit, alkot, beleadja a lelkét, megörökít egy
forró, soha vissza nem térő pillanatot s aztán oda kell adnia
másnak. Úgy találja, hogy szépek?

- Gyönyörűek! - vágta ki a színész hevesen.
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- No látja. Pedig akármilyen gyönyörűek, meg se kö
zelítik azt az álmot, amelyből születtek. Ez is olyan míndíg
megújuló kín, ez a viaskodás az alkotással. Ön ezt talán nem
is tudja, a színészet nem alkotás. Csak alakítás: úgye érti II

különbséget? Ez afféle fínom megkülönböztetés, nüansz,
úgye jó? A színészet másodrangú dolog. De a mi küzdel
münk, igazi művészeké, őrlő és mégis boldogító ...

A színész ebben a percben mégis úgy érezte, hogy ő

igenis alkot. Mert most percek alatt megteremtett magában
egy eddig nem élt, teljesen ismeretlen, új embert: egy aláza
tos képügynököt, aki sose volt tehetséges, nagyreményű

epizódszínész, nem járt külföldi múzeumokban, nem hallott
mai művészi törekvésekről és nem képelt fel jött-ment pi
maszokat, akik sértegetni merték. Cézanne és Gauguin neki
sohasem élt, csak bizonyos ajándék borotvaszappanok sa
nyargatták a lelkiismeretét s apró kenyérkereseti lehetőségek

bizseregtek szűk látóhatára peremén ... Helyeselt, bólogatott
tehát, csupa igyekezet volt.

- Akkor talán ezeket elvihetem- ajánlkozott végül re
ményteljesen. - Majd nyugtát adok a mesternek róluk s bi
zonyos idő múlva elszámolunk. Biztosíték, mint már mon
dottam, van, a feleségemnek állása s háromszobás lakásunk
szép berendezéssel ...

A mester furcsán mosolygott s elfordult kissé, hogy az
állványou elhelyezett szobrocskákat odábbrakja.

- Igen - dünnyögte, - erről is beszélnünk kell. Én
nagyon szívesen segítek önön, részvéttel vagyok szerencsétlen
sorsa iránt, hajlandó is lennék olyan árban adni egy-két mű

vemet, hogy úgyszólván magamnak is többe van, de hitelbe,
bizományba nem adom. Azt a presztizsem tiltja, beláthatja.

- De hiszen a legnagyobb művészek is, úgy hallottam...
abban semmi sincs - hebegte elvörösödve a színész, - Saj
nos, nem vagyok olyan helyzetben ...

- Ugyan kérem! Ennyiért odaadom - s mondott egy
összeget, amely körülbelül kétszerese volt annak, amennyit
műkereskedőktől kapni szokott, - vagy mondjon le a támo
gatásomról. Miért habozík, csak ennyit ér magának az, hogy
valódi Dorman-képet adhat el? Ha ilyen kicsinyes gondolko
zású, semmire se viszi, barátom, lendület kell az üzlethez,
vállalkozó szellem, vitalitás ...

Még mondott néhány szép főnevet, de a színész csak
röstelkedve rázta fejét. Igen, vállalkozó szellem, nagyvonalú
ság van benne, csak pénze nincs. Majdnem sírvafakadt. Most
már hogyan folytassa a tárgyalást? Lám, a felesége előre

óvta az érzékenykedéstől, pedig az asszony ért az ilyesmihez,
kenyérkereső, üzleti nő s az valami magasabbrendű dolog,
buta komédiások nem értik. Most is, ahelyett, hogy ékes szó
lamokkal igyekezett volna megszédíteni a nyakas festőt,

egyszerűen ajánlotta magát s kifelé indult.
A mester láthatóan elcsodálkozott.
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- Ejnye, szmesz uram, nem gondoltam volna, hogy
ilyen megátalkodott legyen! Igy nem 'sokra viszi, előre meg
mondom. Talán akadnak festők, akik még örülnek is, ha
képet adhatnak valakinek, akár hitelbe is, de én! Embere
válogatja.

Klasszikus orrán rosszkedv árnyéka honolt, meg volt
sértve. De azért kikisérte vendégét s leereszkedően kezet
fogott vele.

- Na, örültem s ha majd jobban belejön a dologba,
azért számíthat rám. Isten áldja.

A színész pedig lesújtva, megszégyenítve bandukolt a
lépcsőn lefelé. Megállt, elővette noteszét : még néhány dm
volt benne feljegyezve, de ha azokkal is így végez, akár
haza se rnenjen. - Pedig ezt nem csinálom tovább, semmi
áron -acsarkodott, akkor már inkább a borotva
szappanok ...

A feleségétől kapott ötpengőt mégis felváltotta, beült
egy kávéházba s feketét rendelt. - Van néhány egész jó
Dorman-képem, ha érdekli, a lakásomon megnézheti - pró
bálgatta gondolatban s a hozzáillő hangot és mozdulatot is
egész jól elképzelte. - Egyelőre csak így űzöm a dolgot,
majd késöbb esetleg, ha találok egy jó helyiséget... De ha
komolyabb mcsterekre van szüksége, mutathatok olyant is,
sőt egészen moderneket is kaphat nálam, alkalmi áron ...

Úgy gyakorolta magát, mintha szerepet tanult volna.
Mintha bizony már beleélte volna magát a lenézett képügy
nökségbe s most rosszulesik, hogy mindjárt kezdetben pó
ruljárt? Ez a pimasz Dorman elbánt vele, de miért hagyta,
hogy föléjekerekedjék? Mért nem beszélt ő is magáról, szín
padi sikereiről, barátairól, fölülről eregetve a szöt, hogy a
lélekzete kihagyjon annak a senkinek? Hohó, most aztán
okult s a következő nem nő a fejére, annyi bizonyos. Majd
ezután én beszélek s ők hallgathatnak és hegyezhetik a fü
lüket. Hol is folytassam tovább? Legközelebb a Máriássy
műterme esik, aztán a Finta Zoltáné ...

Kihúzta magát s villámgyorsan támadt önbizalommal
majdnem hangosan mondta: - Megdöflek a versem végén!
- Aztán megdörzsölte homlokát. Nem, nem. A magatartás
jó, csak a szöveg nem illik hozzá. Abban már nem kételke
dett, hogya nagy szerep, amelyre egész életében készülő

dött, itt van előtte, de elkoptatott közhely-idézetekkel ezt
már nem lehet megtölteni. Ez minden lenni- vagy nem lenni
nél bonyolultabb és véresebb játék, ehhez a mondanivalót is
neki kell kitalálnia, a szavakat is hozzászerkesztenie s ha
minden tehetségét megfeszíti, akkor is kétséges, hogy meg
tudja-e állni benne a helyét?

Feketéjét kavargatta s közben élesen és világosan gon
dolkozott. Az egész világ egy nagy kavarodás, az előbb oda
fenn, miközben képekre alkudozott, tulajdonképpen Szinját
szásb61 felelt rosszul; színpadi pályáján, úgy lehet, üzleti
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élelmesség híján bukott meg. Egyik szerep a másikba fo
lyik; az élet végtelen vizíója a megélhetés nyomorult gícs
csévé csucsorodik. Föl tehát s ha ezt a játékot jól kiállja,
nem lesz kisebb dicsőség, mintha szépen mondta volna el
Macbeth mezében :

"Macbeth, ne félj! Kit anya szült, nem árthat (IZ neked!
Csak szökjetek hát, cSalfa thánok, az
Angol pulyákhoz i·l! lágy félelem
Nem rázza meg e bátor szívet, - és
Nem e csapong6 lelket csüggedés!" Nagy Berta.

URBÁN ERNŐ:

EGY ÖREG KÖRTEFÁHOZ
Csodára lestem ámuló,
kitágult gyerekszemmel.
- Anyácskám, - mondtam - nézd a hó
megint cicáz a kerttel.
Mert girbe-gurba körtefánk
akár kölyök korában
kövér virágot fujt le ránk
egyszer Gyümölcsoltó havában.

És szanszét a szilva is
meg a ragyogó ringló
- akár, ha menyegzéJre visz
a lakodalmas hintó -
csípőre téve ágait
szép, lassú táncot lejtett
és karonkozva, mint a híd
vén fák ölelték át a kertet.

Vén fák. Virágzás... Istenem
ide s tova tíz éve,
hogy megrokkanva nem terem
a korhadt körte méhe,
hogy eltakarva kék szemét
apám tövéhez vágott
és széthasítva tetemét
plántált helyébe tulipántot.

Anyám se régi. Pirkadó
orcája egyre horpad.
Öreg fa, régen porladó,
talán követ maholnap.
Kibontja szárnya iriszét
virágot dob a fákra
s feledve csókjaim ízét
napfénnyé foszlik, mint a pára.
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