
Ujlaky László emléktáblájának
avatásán

Ízlelgessük Szigethy Gábor gondolatait Ujlaky Lászlóról:

Díszlet-Helsingõrben, aszfalt-Hunniában
a színpadon Hamlet mellett állva
tanulta meg elviselni, túlélni a kort.

Sikerült túlélnie – és mától ezt Boldogfai Farkas Sán-
dor portréja, Béres János emléktáblája az érc maradandóságával
örökíti meg beláthatatlan idõkig. 

A közelben, az Ady utcában már néhány éve bronzba
öntött relief, gyönyörû emlékvers õrzi Gábor Miklós szülõházán
minden idõk talán legnagyobb magyar Hamletjének emlékét –
és most éppen az õ író, színháztörténész vejének emléksorai idé-
zik fel újra Shakespeare remekét egy másik egerszegi házfalon,
állítják szintén párhuzamba hazánk huszadik századának elvise-
lésével, túlélésével. 

A magyar színháztörténet kiemelkedõ eseményeként
tartják számon a Madách Színház legendás Hamlet-elõadását.
Hangfelvételének kísérõfüzetében, mindjárt az elsõ képen Ham-
letet és a Színészkirályt láthatjuk, Gábor Miklóst és Ujlaky Lászlót.
Legyünk büszkék, hogy ehhez a halhatatlanná vált sikerhez két
egerszegi gyökerû mûvész is hozzájárult. A zseniális címszereplõ
után most – az idézet szerint – „mellette állt”, a mindent eldön-
tõ leleplezéshez számára hatalmas segítséget nyújtó Színészki-
rályról emlékezzünk meg.

Örök élményem marad, hogy az 1961-es téli szünet-
ben, érettségire készülve meglátogathattam öltözõjében a ke-
resztapámék lakásából – e házból – jól ismert sógorát, Laci bá-
csit. Nemrég ért véget a próba. A levegõben rezgett: valami ké-
szül. Õ még Színészkirályként, öltözõtársa, Basilides Zoltán a Szel-
lem jelmezében tértek, alakultak vissza lassan, fokozatosan akko-
ri napjainkba. Laci bácsi most is csupa mosoly volt, mint mindig.
Sosem felejtem el beszélgetésünket, bölcs tanácsait, ahogy egy
könnyûnek vélt József Attila-vers, a Mama mélyebb rétegeit se-
gített megközelíteni.

Tavasszal már a kész elõadást láthattam. Évekig, több
száz estén játszották a kortalan remekmû és az adott kor e kivé-
teles egymásra találását, nagyszerû mûvészek ráérzését erre.
Amikor a kinti világban is éppolyan megdönthetetlennek tûnt a
claudiusi, tisztátalan eredetû hatalom, és annyira idõszerûvé vált
ismét, hogy „valami bûzlik Dániában”. Amikor a „tûrõ érdem”,
Hamlet igazsága, katarzisa nézõk tízezreiben rezonált tovább.
Amikor alig hegedõ sebeket tépett fel a befejezés, hogy „nagy ki-
rály lehetett volna”.

Gábor Miklós ezerszínû, igazságkeresõ vibrálásához a
másik egerszegi, Ujlaky László nyugodt, született eleganciája, a
„csak” szerepe szerint király öntudatos szerénysége, bölcsessége
érdekes kiegészítést, ellenpontot jelentett nagy közös jelenetük-
ben. És bármelyikük mennyivel királyibbnak tûnt, mint az uralko-
dó „vérnõszõ barom”.

Ujlaky László egyéniségét a Hamlet Színészkirályának
szerepe hozta felszínre leginkább. Hiszen egész életében, min-
den szavában, mozdulatában nemcsak ízig-vérig színész, de hig-
gadt gentleman, talpig úriember is volt a szó legnemesebb értel-
mében. 

A belõle áradó emberséget, szeretetet a Nemzeti Szín-
ház és a Madách Színház nézõi évtizedeken keresztül szeretetük-
kel viszonozták. Most pedig városa, ahol felnõtt, ahol elsõ mû-
vészeti élményeit szerezte, kíván ezzel az alkotással emléket állí-
tani egyéniségének, mûvészetének. Az emléktábla méltóan il-
leszkedhet évrõl-éve gazdagodó kis helyi panteonunkba, amely
városunkban sétálgatva a házak faláról köszönt önökre – azok-
nak az alkotásoknak sorába, melyek kultúránk olyan nagyjainak
emlékét örökítik meg, mint Wlassics Gyula, Keresztury Dezsõ,
Gábor Miklós, Ruszt József. Legyünk büszkék rájuk.

(Elhangzott Zalaegerszegen, 2006. június 17-én, 
az avató ünnepségen)
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