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Színházország vándora, díszpolgára,
napszámosa, rajongója, építője, koldusa és
királya volt Várnos László direktor úr, rendező
és tanár úr, minden színész és kellé
kes, ügyelő és zeneművész barátja.

Sohasem emigrált ebből az életének értelmet
adó országból. Még csak útlevelet sem kért.
Nem is volt rá szüksége, mert hiszen a színház
birodalma egy és oszthatatlan, közös nyelve
van, azonos szokásai, csodálatos törvényei, egy
tőről fakadó dühei, gyűlöletei és szenvedélyes
szerelmei. Úgy járt egyik színházból a másikba,
tanteremből próbaterembe, műteremből könyv-
tárba, mint Don Giovanni a női szívekben, mint
Julianus barát őseinket megtalálandó. Fáradha-
tatlanul, kíváncsian, ugrásra, felfedezésre ké-
szen, türelmesen, az aprómunkától nem vissza-
riadva, és ugyanakkor mindent, még az életét is
kockáztatva.

Leporello sem tudná regiszterbe foglalni ka-
landjait. Mindig és mindenütt jelen volt, nem ha-
gyott ki semmiféle esélyt, meghódította Debre-
cen-Donna-Elvirát, Madách-Donna-Annát,
Operett-musical-Zerlinát, párbajba keveredett
Nemzeti-kővendéggel, hogy aztán a vacsorát
már ne fejezhesse be az Opera falai között, hogy
a sors immár felmentse a megoldhatatlan feladat
megoldásának felelőssége alól.

Hiszem, hogy távozása a színházszeretet ál-
talam megismert legmagasabb rendű megnyi-
latkozása. Nem akart rombolni, nem tudott fáj-
dalmat okozni, irtózott attól, hogy létbizonytalan-
ságba taszítson embereket, művésztársakat,
kollégákat, olyan barátokat és ellenségeket, aki-
ket szenvedélyesen szeretett, tanított, rendezett,
sikerre vitt, megbántott és megvigasztalt. S ebbe
a tragikus dilemmába mi hajszoltuk: barátai,
tisztelői; tűrőképességét túlbecsültük, arra
vágyódtunk, hogy szeretetével elrendezze
mindazt, amire nekünk sem módunk, sem lehe-
tőségünk nem volt.

Közelebbi ismeretségünk jóval több mint har-
minc esztendeje kezdődött. Ő a Madáchban, én a
szép emlékű Petőfi Színházban, ő a Hamletet
rendezte, én megírtam a C'est la guerre-t. Nem-
sokára közös munkáink is lettek: a Yerma például,
melyhez életem talán legjobb színházi kísérő-
zenéjét, dalait írhattam meg az ő felkérése nyo-
mán. Hitt és feltétel nélkül bízott a munkatársak-
ban, a tapasztalt nagy színészek és a fiatal tanít-
ványok tehetségében. Ez utóbbiak mellett még
akkor is kitartott, ha nem szolgáltak rá teljesen
erre a mélységesen elfogult, gyengéd bizalomra

és szeretetre. Az volt az érzésem, hogy csalódásait
eltemette, sikereinek derűs szívvel örült, kudarcait
hűvösen mérlegelte. Hihetetlenül egységes világ-
képe volt: ébrenlétének minden pillanatát áthatotta
a színházi létezés problematikája, a hogyan, a
mi-ként számtalan csapdája, öröme és
keserűsége. Lankadást nem ismert, akarata és
szorgalma szüntelenül arra sarkallta, hogy
működtesse a színházi gépezetet, létrehozzon
előadásokat, védje a művészek érdekeit,
megtanítsa a fiatalokat, ki-válassza azt, amire és
akire szükség van, felfedez-
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ze a régi és új darabokat; és konokul törekedett ar-
ra, hogy embertársait beavassa a művészet gyö-
nyörűségeinek élvezetébe, megértésébe. Legszí-
vesebben mindenkit beterelt volna a számára
kizárólagosan létező színházországba, hogy ott
éljünk együtt békében és harmóniában.

Soha és sehol sem beszélgettem vele másról,
mint színházról. Pedig adódott olyan helyzet éle-
tem során, amikor mindenre kiterjedő figyelmével
visszaélve nem restelltem magánéletem drá-
máival zaklatni. Igénybe vettem színházvezetői
bölcsességét, a világirodalom remekművein csi-
szolódott pszichológiai érzékét, pallérozottságát,
és keserűségemben forgódva rábírtam, hogy
„hatalmát" működtetve segítsen helyrebillenteni a
magam és a hozzám tartozó lelki egyensúlyát.
Kérésem teljesíthetősége enyhén szólva is
vitatható volt. Mégis habozás nélkül döntött
kívánságom szerint. Tudta, hogy a szín-ház
érdekeit és céljait, a közönség szolgálatát
képviselni hasonlíthatatlanul bonyolult és össze-
tett feladat, s hogy az, ami látszólag magánér-
dek, gyakran a legszorosabban vett közérdekké
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