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Ú t i l á m p á s
A gondolat az élet rabja csak,
Az élet pedig az idő bohóca,
S az idő, amely a világ tanúja,
Megáll majd.
(William Shakespeare)

Kikínlódott évek

„Hi t nél kü l a z em ber semmi t sem a l kotha t... Furcsán hangzi k, de úgy
gondolom, nem mindig én beszélek, hanem a Szentlélek”

P r ó b a k övö n
A színész művészete: a saját teste. Ez az
eszköz, az anyag, a cél. Az eszköz, amelylyel dolgozik; a cél, amelyre dolgozik. Amit
nyújt: az a test – a saját teste, az övé, de
amelyet úgy kell alkotnia, mintha nem volna az övé. Nagy lemondás ez, amely nagy
ellenértéket követel. Az ellenérték egy szó: a
siker… Az egyén győzelme a többi felett – ez
a színész célja. És a színházigazgató milyen
célt lát maga előtt? A darabot ő választja, a
kivitel közös munka. A jó igazgató hasznára van a színháznak. Mégis: milyen szerepe van a sikerben? Mi a feladata? A belső
és külső életjelek között fennálló harmónia megtalálása? Ezekre a kérdésekre is kerestük a választ Oberfrank Pál Jászai-díjas
színművésszel, a Veszprémi Petőfi Színház
igazgatójával.
– Azt hiszem, Gandhi mondta: „Az élet
azért többől áll, mint csupán abból, hogy fokozzuk a sebességet”. Mondom ezt annak a
színházigazgatónak, akinek a látszat szerint nagyon sűrű az élete.
– Biztos, hogy sok igazság van ebben, de ha
szabad, azt mondom: én a tettek embere vagyok. A szakmám is az: akció, action. Másrészt én magam is keresem, hogy mit kellene tennem, ezért aztán ha nem is gyorsítok
állandóan, de állandó mozgásban vagyok.
Szörnyű teher lehet, ha az embernek nincs
mit csinálnia.
– Konkrétabban: milyen egy vidéki színházigazgató élete korunkban, napjainkban?
A feladat egészen más, mint a rendezők instrukcióit követni. A vezetéshez is kell adottság, mint mindenhez. Milyen elvek szerint
foglalkozik a színházat éltető emberekkel?

– Amikor nyolc éve „megtalált” a fela- az ajtaja s be kellett jelentkezni a titkárnő- olyan magaslatokban járt, amelyek titkokat
dat, megkérdeztem egykori piarista osztály- nél, ha beszélni akartam vele, és volt olyan rejtegettek. Ez egyrészt csábító volt, másrésztársamat, jó barátomat, a rend akkori tar- főszerkesztőm, akinek mindig nyitva volt ről azonban félelmetesnek és távolinak tűnt.
– Éreztette is a távolságot?
tományfőnökét, Urbán Józsefet: Te hogyan az ajtaja, kivéve, ha vendég volt nála. Hogy
– Nem, de olyan megszállottsággal beszélt a
vezeted a rendet? „Én azt gondolom – mond- van ezzel a színházigazgató?
ta –, hogy nem szabad megváltozni. Ember– Mindjárt az elején elkövettem egy nagy zenéről, és olyan különös világ tárult fel előtnek kell maradni, és a saját lelkiismereted- hibát, mert azt mondtam a munkatársaknak, tem, amely mindenképpen meghatározó volt
re hallgatva vezetni a közösséget.” Ez nekem hogy az én ajtóm mindig tárva-nyitva áll, és később. Annak idején azonban inkább lenyoelfogadható volt, és eszerint dolgozom. Meg- ha valakinek gondja, baja van, engem megta- mott, misztikusnak hatott, amihez nem sok
próbálom megőrizni korábbi önmagamat. lál. Ezzel a gesztussal felborítottam a hierar- közöm volt. Egyszer azt mondtam neki: más
Nem érzem magamat a szó hivatalos értelmé- chikus rendet, mert nem jó az, ha valaki meg- az, amikor elkezdesz vezényelni egy zeneben igazgatónak, és remélem, hogy sem az ar- kerüli a „szolgálati utat”, azaz a közvetlen kart, és más az, amikor magad állsz ki a színcom, sem a magatartásom nem változott meg főnökét, és mindjárt a legfelső vezetőhöz ko- padra és használod a saját testedet, a hangoettől a megbízatástól. Nem szeretem, ha va- pog be. Ezzel együtt az igazgatónak jelentős dat. Ezen elvitatkoztunk egy kicsit. Beláttam,
laki ráül egy székre, és mindjárt átalakul az szerepe van a szellemi és a lelki közeg kiala- hogy nincs a kettő között különbség, mert ő is
egyénisége.
kításában. Azt hiszem, öt dologra van szüksé- kezébe vette a hegedűt – meg zongorázott és
– Pedig erre sok példát találunk.
ge: tehetségre, tiszta kézre, igyekezetre, pár- ütőhangszeres is volt –, s az ugyanolyan, mint
– Sajnálatos, ha így van… Szokták volt mon- tatlanságra és türelemre. A vezetés cselekvés, elmondani egy verset.
– Az első iskolásévekre hogyan emlékszik
dani, hogy a színház nem demokratikus in- nem pedig pozíció.
tézmény. Sokan a múlt örökségeként te– Menjünk vissza néhány évtizedet. vissza? Mondják, amit élvezettel tanulunk,
kintünk erre. De a benne dolgozók ezt nem A színművészeti főiskola diplomájával be- azt nehezen felejtjük el.
– Magyar Zsuzsa néninek hívták azt a zsidó
tudják, ők a demokráciában hisznek. A szín- zárólag, tehát a tanulás és építkezés korszatanítónőt, aki az általános iskolában nagy haház művészeti munkája sokféle szakma ösz- kában kik voltak önre nagy hatással?
szehangolt együttműködéséből épül fel. A
– Elsősorban a családot tudom megemlí- tással volt rám. Magyar nyelvet tanított. Törészek egyenrangúak, bár nem feltétlenül teni, a szüleimet. Anyás típus lévén, édes- rékeny, hajlott hátú, festett hajú asszony volt,
egyenértékűek. A színészek a legláthatóbbak, anyám nekem mindig nagyon fontos személy aki nem is volt szép, de kedves. Behozott az
de ők is, mint a többi rész, ha kényszer van, volt, persze az apukám is, aki a tudásszomjat, osztályba egy lemezjátszót, és feltett egy lesajnos helyettesíthetők. Most tényleg egyfajta a kötelességtudatot öntötte belém. Megvan mezt. Darvas Iván énekelte a Várj reám, és én
egyenlősdit játszunk, amiben van jó is, az vi- mindenkinek a felelőssége önmagával szem- megjövök című híres sanzont. Szólt az ének,
szont nem helyes, ha az emberek nem tudják ben: a diáknak az, hogy tanuljon, az apának és a tanító néni sírt.
– Vajon milyen emléket idézett fel a
magukat a saját helyükön kezelni. Persze azt az, hogy átadja, amit csak lehet, amit megtasem gondolom, hogy azért, mert valaki mű- pasztalt. Apai nagyapám egy indián törzsfő- sanzon?
– Nem tudom. Érdekes viszont a nevemből
vész, még privilégiumai lennének. Ugyano- nökhöz hasonlóan fogta össze a családot; azt
lyan fontos lehet, hogy felvarrják a gombot a mondta nekünk, hogy a legfontosabb az, ami eredő következtetés. Ugye, én Oberfrank vaszínész zakójára, és hogy mindig „felmenjen az ember fejében és a szívében van. Nagybá- gyok, s ő gondolhatta, hogy a rokonaim és fela függöny”. Szövevényes történet ez…
tyám, az Opera fő-zeneigazgatója, a karmes- menőim németek vagy svábok.
– Több napilapnál dolgoztam. Volt olyan ter Oberfrank Géza esetében azonban idegesFolytatása a III. oldalon
főszerkesztőm, akinek állandóan zárva volt séget és homályt éreztem. A zene világában

II.
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Oberfrank Pál: A vezetés cselekvés, nem pedig pozíció
Fotó: Hegedüs Róbert

„De van egy mondás: nem lehet minden virághoz lehajolni. A teljes
rétet kell nézni, és abban kell örömöt lelni”

III.

2018. fe b r u ár 3.

Próba kövön

Folytatás az I. oldalról

És gondolhatta úgy, hogy az én családom Nem volt benne semmilyen szigor, művéis ártott az ő családjának, hiszen elvesztette a szetpártoló volt. Én pedig szót fogadtam. Így
rokonait. Megmutatta, hogy a koncentrációs mondom: kikínlódtuk az éveket, de a frantáborban milyen számot véstek a kezére.
cianyelv-vizsgán is csak a színházról tudtam
– Szavakkal is kifejezte az ellenszenvét?
beszélni. Természetesen akkor még lila köd
– Nem, de éreztem, hogy haragszik rám, volt a fejemben, furcsa színházcsinálókról olnem kedvel. Aztán amikor eljött hozzánk és vastam. Ez volt John Lennon, a ballonkabát, a
megismerkedett katolikus családunkkal, a Május 1. Ruhagyár, a vászoning, az alföldi pasok gyerekkel, s én is elmondtam egy-két pucs kora. Vad lénynek akartam érezni maverset, amivel megnyertem egy-két versenyt, gam, és akkor döntöttem el véglegesen, hogy
csodálatos módon átfordultak az érzései. Et- a színház lesz az életem. Bekerültem a Nemtől kezdve összejártunk, és akkor is, amikor zeti Színház Stúdiójába, és onnan felvételizmár nem voltam a tanítványa. Én is voltam tem a színművészeti főiskolára.
nála a Lövölde téren, és elmentem a temetésé– Könnyen bejutott a Nemzeti Stúdiójába?
re is. Később aztán a piarista gimnáziumban
– Megmondom őszintén, protekcióval.
jobbnál jobb tanáraim voltak.
Oberfrank Géza nagybátyám fölhívta a Nem– Akadtak-e könyvek, amelyek irányt zeti akkori igazgatóját, Vámos Lászlót, hogy
mutattak?
itt van az én unokaöcsém, színész akar lenni,
– Megmondom őszintén, nem voltam nagy tudsz valamit tenni az érdekében?
olvasó, mint a bátyáim, de ami nagyon meg– És ezután elsőre vették fel a főiskolára?
fogott annak idején: Druontól Az elátkozott
– Elsőre. De ott is érdekes volt a helyzet,
királyok. Talán azért, mert nagy formátu- mert Marton Lászlónak, a Vígszínház igazgamú, izgalmas történelmi alakokkal találkoz- tójának az édesapja, aki az Artex vezérigazgatam. Ezt azért tartom fontosnak megjegyez- tója volt, vette fel az én édesapámat a vállalatni, mert az utóbbi tíz-tizenöt évben rájöttem, hoz. Marton emlékezett arra, hogy ismer egy
hogy a szakmám lényege: a képzelet, a fan- Oberfrankot. Meg hát ismerte Gézát is.
– Ez utólag derült ki?
tázia, a belső látás, amelyet, ha hagyunk ér– Másodéves voltam, amikor elmondta nevényesülni, élni, működni, akkor hitelesek, őszinték lehetünk. Ugye, nincs megírva, kem a tanár úr, hogy: „Tudod-e? Az én apuhogy milyen a Hamlet. Csak a textus áll a ren- kám vette fel a te apukádat, én pedig téged.”
– A véletlen a felkészülteket segíti… Lépdelkezésünkre. Jó, közben bennünk él mondjuk Laurence Olivier vagy Szmoktunovszkij jünk eggyel tovább: tizenhét évet töltött a
Hamletje is. De mindenkiben él valamiféle Vígszínházban. Ez meghatározó és hosszú
előhívható „hamleti attitűd”, vagy mondjuk idő. A kitartást jó ügy esetén állhatatosság„Don Joséság”, „Carmenség”. Érdekes dolog, nak, rossz ügy esetén makacsságnak hívják.
hogy van egy kollektív képzeletünk is, és mi Melyik állt önhöz közelebb?
– A Víg meghatározó állomás volt a pályámagunk is összekapcsolódunk ebben a kollektív tudatban. Ha az ember hagyja, hogy a mon. Szerettem ezt a színházat. Rengeteget
benne élő kép megszülessen, akkor összeta- tanultam, és állhatatos voltam. A rendszerlálkozik a másikéval. Amit én látok, azt elkez- váltáskor kerültem oda. Dolgoztunk, játszottunk megszállottan, nem gondolkoztam.
di látni esetleg a másik ember is.
– Az sem lehetett véletlen, hogy a Piarista Nem akartam, sokan nem akartunk politizálTartományfőnökség rendházában létrehoz- ni, de a kiállás elkerülhetetlen volt, és a többta a Pilinszky Kávéházat. Ebből arra követ- pártrendszerre való átállás megviselte a kulturális szférát. Hosszú idő kellett, amíg az
keztetek, hogy rajongott a költőért.
– Többen, barátok hoztuk létre. Igen, ra- emberek színt vallottak és fölvállalták, hojongtam Pilinszkyért, sőt találkoztam is ve- gyan gondolkoznak. S ez a dolog nem zárult le
le egyszer még gimnazista koromban a folyo- máig. Voltak, akik kimondták, hogy mit gonsón. Jelenits tanár úrra várt, aki, mint tudjuk, dolnak, voltak, akik nem mondták ki. Akada lelki vezetője volt. Pilinszky számomra tak, akik rejtőzködtek, és akadnak olyanok,
megint csak az a fajta felfedezés, akihez most akik máig megpróbálnak igazodni, lavírozni.
– Pedig könnyebb megtanulni beszélni,
kezdek igazán közelíteni. Későn érő típus vagyok, és most kezdem megérteni, érezni azt, mint hallgatni.
– Nem vagyunk istenek, hogy ítélkezzünk,
hogy a költő mit látott, és mit akart elmondani. Olvastunk, mondtunk Pilinszky-verset de nem tudja letagadni senki, hogy végül is
gimnazista korunkban is, de láttam a tanár mi az ő hite… Vannak, akik tiszteletreméltóúron, hogy kétségbeejtő volt, mennyire nem an hisznek a baloldaliságukban, vannak, akik
vállalják a jobboldaliságukat, vagy a nemzeértjük, amit mondunk.
– Így vagyok én is nem egy esetben az évti- ti, konzervatív gondolkodást. Utóbbiak ma
zedek múltával újraolvasott versekkel vagy tőlem nagyobb tiszteletet érdemelnek, mert
könyvekkel. A felfedezések aztán elementá- hosszú időnek kellett eltelnie, sok-sok pofon
ris erővel hatnak. De rátérve a hivatására: érte őket, amíg kiegyenesedhettek, és nyílmikor dőlt el véglegesen, hogy a színészet tan vállalhatták: igen, van Isten! Van magyar
nemzet. Bennem is erős a hit. Az én szüleim
szab irányt az életének?
– Az érettségi után azért nem jelentkeztem a is templomba jártak, én is járok templomba, hiszek, vannak, akik ennek nem nagyon
színművészeti főiskolára, mert féltem.
örülnek.
– Félt? Mitől?
– Színpadi szerepeinek száma jelentős.
– Féltem attól, hogy egy misztikus világba
csöppenek, és nem fogom megtalálni benne a Melyik az az eljátszott figura, akivel szívehelyemet. Viszont arra gondoltam, hogy egy sen találkozna és elbeszélgetne?
– Jó kérdés… Pörgetem az agyamban… Hát,
üzletkötő élete igazán mozgalmas élet, ezért a
külker főiskolára adtam be a jelentkezésemet. mondjuk… Furcsát fogok mondani: Júdást
Felvettek. Apukámat láttam magam előtt, aki játszottam egyszer a budaörsi Passióban.
– Az árulót? Dante azt mondja, hogy a poaz Artex Külkereskedelmi Vállalatnál dolgozott. Ő is úgy képzelte, hogy üzletkötő leszek, kol legmélyén a legrondább bűn az árulás.
– Vele nagyon szívesen elbeszélgetnék, mert
és bejárom majd a világot.
– Nem okozott törést, hogy egy másik utcá- akkor is arra törekedtem, hogy megfogalmazzam az ő igazságát. Nem kritikával kell
ba tévedt?
– Nem. Inkább időhúzás volt. Később apu- hozzáállni ezekhez az úgynevezett negatív
kámmal kötöttünk egy alkut. Tudniillik ha- szerepekhez és azt mondani: ja, ha ő a Júdás,
mar kiderült, hogy ez a világ nem nekem való. akkor ő gonosz ember. Nagyon sajnálhatjuk,
Más típusúak azok az emberek, akik a külker hogy ilyen szerepet osztottak neki. Egy megpályát választják. Nagyon szerettem az évfo- szállt országban élt, ahol a rómaiak uralkodlyamtársaimat, akik között fekete afrikaiak tak. Nyilván belekeveredett a politikába, és
is voltak – többször meghívtam őket a csa- függetlenséget szeretett volna. Mi is voltunk
ládi karácsonyi vacsorára –, és az jó volt. De megszállt ország, tudjuk, milyen fontos a szavilágosan láttam, hogy ez zsákutca. Az al- badság. Arról biztosan elbeszélgetnék vele,
ku pedig az volt, hogy apu azt mondta: „Vé- hogy miért nem lehetett megérteni azt, hogy
gezd el a külker főiskolát, mert nem jó félbe- Jézus egyetemesebb dologról beszél. Hogy lehagyni semmit, és utána bárhová mehetsz.” het az, hogy Júdás is meggyőződhetett Lázár

feltámasztásáról, vagy a kenyér szaporításá- városban. Miért van Veszprémben színház?
ról, s ez nem volt elég ahhoz, hogy a csodát Mert a feltörekvő polgárság a 20. század elelássa bennük? De Pétertől is megkérdezném, jén akart magának egy találkozási helyet, és
aki ugyancsak szemtanúja volt a csodáknak: 1908-ban közadakozásból létrehozta a Petőfi
az első kérdésre miért azt válaszolta, hogy Színházat. Ez volt az első vasbetonból épült
színház, amely bálteremként és moziként is
nem ismeri ezt az embert?
– Középkori anekdota: az evangéliumot működött. Önálló társulata 1961-ban lett, s
magyarázva egy pap azt akarta mondani a onnantól kezdve csodálatos közönség fejlőhíveinek, hogy Krisztus ötezer embert jól- dött ki. Próbakő volt. Itt játszották először
lakatott öt kenyérrel, azonban ötezer he- Csurka, Páskándi, Illyés darabjait, megnézlyett ötszázat mondott. Erre egy közelben te a pártvezetés, és ezután mehetett Pestre.
álló egyházi személy súgva figyelmeztette Például Gyurkovics darabja, a Fekvőtámasz
a tévedésére. A szónok azonban felfortyant: a Pesti Színházba. Veszprémben azon a szűk
– Hallgass, ostoba! Még az ötszázat is nehe- ösvényen kell végigmenni, amely szakmai
zen hiszik el! Kérdésem: aki színházat vezet, értelemben is minőséget és kihívást jelent,
ugyanakkor meg is szólítja az embereket. Kümennyire van szüksége humorérzékre?
– Nagyon, nagyon, nagyon. Közhely, hogy lönben a közönség feláll és hazamegy.
– Vallásos hite segítette a pályáján?
humor nélkül nem lehet élni. Hogy szerény– Ez relatív, mert lehet, hogy ha nem lettem
telen legyek, szokták mondani, hogy szeretik a színpadi humoromat. De nem tartozom a volna vallásos, vagy piarista diák, akkor bizomókás típusú emberek közé, pedig nagy ado- nyos kapuk jobban megnyíltak volna előttem.
mánynak tartanám... A humor és a szeretet Nem a Külkereskedelmi Főiskolára adtam
között szerintem nagyon pici a távolság. Ép- be először a jelentkezésemet, hanem a Marx
pen ezért a legfontosabb megtalálni a szere- Károly Közgazdasági Egyetemre. A felvétetetet mindenben, amelynek testvére a hu- lin azonban közölték, gondolkozzam el azon,
mor. Gyakorlatban ez igen nehéz. De van egy hogy ide nem lehet a piaristáktól csak úgy bemondás: nem lehet minden virághoz lehajol- lépni. És átirányítottak a külkerre. Ugyanakni. A teljes rétet kell nézni, és abban kell örö- kor hosszú távon a hit sokat segített rajtam, és
segít most is. Hit nélkül az ember semmit sem
möt lelni.
– Színészpályájához a rendezés is hozzá- alkothat. A hit segít megkapaszkodni a földön.
tartozik. Ha kívülről szemléli saját magát, Bármikor meg kell szólalnom, egy pillanat
alatt úgy kapcsolok, ahogy a trolibusz érinthogyan dolgozik?
– Nem vagyok rendező – ez lényeges! Ösz- kezik az áramszedőjével. Furcsán hangzik, de
tönből teszek sok mindent. A színészből, te- úgy gondolom, nem mindig én beszélek, hahát a színész gondolkodásából merítek. Elég nem a Szentlélek. Még ha haragszik is rám nésok improvizációval, de hagyom a kollégá- ha a Jóisten, mert nem vagyok elég jó.
– Vannak-e mániái, szokásai, amelyekből
kat működni. Lényeges, hogy a színész maga
alkosson, mert csak így tud szabad és őszin- cseppet sem enged?
– Szeretném azt hinni, hogy nincsenek. Elte lenni.
– Írók vallják: ahogy múlik az idő, egyre lenben ha a lányaimat megkérdeznék, ők bizjobban érzik a felelősséget szavaik iránt. Ön tosan azt mondanák, dehogy nincs, apa, máis célzott a felelősségre. Tapasztalt hasonlót niád, szokásod. Ha észrevenném a mániákat,
gyorsan változtatnék rajtuk.
a munkájában?
– Melyik volt az a színházi darab, amelyik
– Igen, és egyre inkább. Fiatalokkal dolgoztam együtt, akikről az a véleményem, hogy a legnagyobb kihívást jelentette?
– A West Side Story.
mindent megtesznek, ha szeretik őket, vagy
– A legtöbbször látott film?
megkapják a bizalmat, ugyanakkor azon– A Volt egyszer egy Amerika és a
ban hónapokkal később is visszamondják
azt, amit hallottak egy-egy próbán. Mindent Keresztapa.
– Nálam a Senki nem tud semmit című,
megjegyeznek és minden ragad rájuk. Figyelmeztető tapasztalat ez. Az ember rájön arra, 1947-ben készült csehszlovák filmvígjáték.
amit nem gondoltam más összefüggésekben, Tízszer néztem meg a mozikban. A film igazi
hogy egyre többet számít az, hogy mit mon- hőse egy bőgőtok, ebbe igyekeznek belegyödok. Ezért hihetem, hogy az emberek kíván- möszölni egy SS-katonát, akiről azt hiszik,
csiak arra, mit képviselek. Nem azért, mert hogy hulla. Ajánlom ma is.
– Megpróbálom megnézni.
példakép vagyok, nem is igazodási pont, de
– Melyik már halott színésznek lehetett
úgy érzem, néha fontos a véleményem. És ez
megnöveli a felelősséget. Meg kell próbálni volna a barátja?
– Azt hiszem, Somogyvári Rudolfnak. Nehitelesnek maradni. Nem egyszerű, mert hát
én sem vagyok szent ember, nekem is van- kem valahogy kedves emlék az ő személye.
nak indulataim, hirtelen haragú is tudok len- Nem találkoztam vele soha az életben, de gyeni, ha valami igazságtalanság ér, fölcsatta- rekkoromtól kezdve a fi lmekből ismertem, és
nok, de kétségtelen, hogy az embert azzal úgy éreztem, hogy ővele jóban lennék.
lehet mérni: vállalja-e a tetteiért, a szavaiért
– Ezekben a napokban mi az, ami a legtöba felelősséget.
bet foglalkoztatja és álmaiban is előjön?
– Egyszer arról beszélt, hogy jelen ko– A színházunk rekonstrukciója. Sok pénzt
runkban az embereknek leginkább a bizta- kaptunk, hogy visszaállíthassuk úgy, ahogy
tó, lélekemelő, megtisztító előadásokra van 1908-ban, eredeti formájában Medgyaszay
szükségük. Hit, szépség és remény – mond- István megálmodta. Szép és nagy feladat áll
ta. Most is így látja?
előttünk az elkövetkező három-négy évben.
– Ugyancsak nem kritikai éllel mondom, de
– Van-e olyan kérdés, amit fiatalon tett
ha megnéznénk, milyen darabokat mutatott fel magának és a mai napig nem kapott rá
be a Vígszínház ottlétem tizenhét éve alatt, feleletet?
talán az egyetlen vertikális gondolkodású
– Ez tényleg nehéz kérdés. Hát, nem is tuelőadás A padlás volt, amelyben valamilyen dom… A legjobban az izgatott mindig, hogy
kérdést megfogalmaztunk, hogy mi lesz ve- mi van odaát. Hogy ott… Meg vagyok győződlünk, vajon van-e „odaát”. Ez volt az, amire a ve arról, hogy apukám és anyukám és a töbmagunk módján, ateista módon, valami hitet biek is megvannak. Egyszer azt álmodtam,
sugalltunk a nézőknek, de egyébként semmit. hogy csinálnom kellett egy furcsa kis mozduHa megnézzük a kínálatot a világban, sokszor latot a testemmel, és evvel át tudtam lépni egy
azt látjuk, reménytelennek mutatják az életet, másik dimenzióba, ahol minden elhunyt csaborzasztó földhöz ragadtan fogalmaznak meg ládtagommal találkoztam. Fel is ébredtem, de
dolgokat, és nem mondják ki, hogy ott a vé- ennél közelebb nem jutottam. Biztos vagyok
abban, hogy nagyon kis trükk kellene ahhoz,
gén van egy fény, amit észre kell venni.
– És Veszprémben, egy megyeszékhelyen, hogy át tudjunk lépni a másik világba, megtapasztalandó az ottaniakat. Ez izgat legjobahol ön az igazgató?
– Veszprémben népszínházat kell csinál- ban. Erre azonban nem fogok választ kapni,
ni, ahol a bérletes közönség tartja el az in- csak egyszer.
tézményt. A tizenkilencezer-száz bérleKő András
tes, amely óriási szám egy ötvennyolcezres
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„Ezüst láncszemekből fűzött páncél födé a deli hölgy termetét”

Ke l et k i rá ly né j a
( 14/ I .)
Tiana elfoglalása után Antiochiának fordult Aurelián. Itt
üresen találta a várost. A lakosok, jöttének hírére, fölszedték
vagyonaikat, s elköltöztek a hegyek közé, nem hagyva hátra
egyebet a puszta falaknál.
Aurelián fölhívást intézett az elfutott lakókhoz, oltalmat és
bocsánatot ígérve nekik, ha visszatérnek s felszólítására nemsoká megjelent Antiochia falai előtt Zenóbia.
Kelet királynéja összegyűjté válogatott hadait s fiát, Vaballathot, s nevelőjét, a bölcs Longinust, Palmírában hagyva,
személyesen jött Aurelián elé.
Az immaei rónán találkozott a két tábor. Antiochia felől jött
Aurelián, Emeza felől Zenóbia.
Ezer lépésnyi távolban fölállíták egymás előtt hadsoraikat.
A császár legelől állítá négy részre szaggatott csoportozatban
a gall és teuton segédcsapatokat; a félmeztelen, vadbőrökbe
burkolt hadfiak, szeges buzogányaikkal s hosszú pallosaikkal, az ellenség első dühének voltak szánva, a köztük maradt
hézagok a könnyű parittyás had számára lévén föltartva.
Ezek mögött foglaltak helyet taktikai összeműködésben
a légiók, fegyverzetük által mind egyformák, tojásdad pajzsokkal, jobbkezükben az irtózatos pilum, az ellenállhatatlan hajítódárda, melynek súlyos rohama elől semmi páncél,
semmi pajzs meg nem védhet, oldalukon rövid, nehéz, kétélű
kard, páncélul egyedül a mellet védő lorica.
A légiók, tribunok és centuriók alatti cohorsokra osztva, szabályos négyszögeket képeztek, hol minden férfi nak
egyenlő hely volt engedve a küzdésre, s a cohorsok elején,
hol a római sas állott, épen a vexillifer mellett lehetett látni
a szicíliai bajnokot, a babérággal sisakján. Ki fogja azt onnan
elvehetni?
Leghátul egyetlen tömött négyszögben álltak nyugodt arccal a triariusok. A sereg legjobbjai, legvénebbjei. Harcedzett
hősök, sebekkel díszes arccal, miken nem látszék többé sem a
győzelem előérzeténi öröm, sem a haláltóli félelem. Vasemberek, kiknek nem öltözetük van ércből, hanem arcaik.
A sereg két szárnyán állt egy illír és numid lovasság. Könynyen fegyverzett had, taréjos sisak, gömbölyű pajzs és hosszú
kard minden fegyverzetük.
Az egész néma hadsereg fölött semmi sem mozdul, csak a
sasokra és parancskezekre kötött szalagok, s nem hallik benne semmi hang, csak a tribunok szájról-szájra kelő jelkiáltása, s ha egy tag indul, vagy fegyvereit megzörrenti, mintha egyetlen gép mozdítaná egyszerre száz kezét, egyszerre
hangzik el minden lépés, egyszerre áll meg, a hajítódárdák
közül egy sem áll elébb, vagy hátrább, maga a parittyások bonyolódott tekergése az utolsó lépésig betanult, szabályszerű.
A seregek mögött még egy csoport lovasság van hagyva a
táborszerek és néhány csodás gép védelmére, mikkel köveket
s óriási nyilakat lehet az ellenségre hajigálni.
Szemben a római sereggel félkör alakban voltak fölállítva a palmírai hadak. Csupa lovasság, ezredekre osztva; minden ezrednek más színű zászlója, más alakú fegyverzete. Legszélről a beduin lovasok, hosszú dárdáikkal, fehér lepleik alól
sötétlő szakállal s villogó szemekkel, a közepe felé a gyakorlottabb hadak: a kurdok, szaracénok nehéz harckardjaikkal s
fűrészfogú hústépő pallosaikkal; legközépen tíz ezrede a legválogatottabb vitézeknek, tetőtől-talpig pikkelypáncélba öltözve, még a lovak homlokán is vaslemezek, mik kiálló dárdahegyekbe végződtek; e válogatott harcosok mögött volt a
kétszáz harcelefánt elhelyezve, miknek hátán minden felekezetek papjai ültek, bálványaikat kezeikben tartva, a legizmosabb elefántra volt föltéve a nap arany bálványa, az emezai
templomból előhozva, melyet fehér palástba öltözött bonc őr-

zött hosszú csillag alakú buzogányokkal, maga a főpap a bálvány mellett ült: hosszú, fehér szakálla eltakarta a mellére
hímzett arany napot.
A gyalogság itt is csak a had söpredéke volt, hátul hagyva fedezetül, mely a sátorokat őrzé, félmeztelen parittyás és
kézíjas csőcselék, melyet csak a zsákmány csalt a harcba. A
keleti hősök nem jártak gyalog soha.
Az ezredek közötti hézagokat a kürtösök foglalák el; csodás
alakú, sárkányfejű hangszereikkel, fejökre egy-egy oroszlánbőr sörényes feje húzva.
A palmírai sereg úgy állt a rómaival szemben, mint egy óriási félhold, mely két ércszarvával amazt átölelni s ölelésével
megfojtani fenyegeté.
Az első kürtriadó megszólalt. Aurelián egy emeltebb dombtetőre állt föl, honnan egész seregét beláthatá, míg Zenóbia
végtől-végig nyargalt seregei előtt, lelke erejét öntve át azokba. Ezüst láncszemekből fűzött páncél födé a deli hölgy termetét, vállain gyémántos oroszlánfejekben végződve, s karcsú derekán széles aranyövvel átszorítva, fekete hajfürtei
gömbölyű arany sisakja alá voltak felszorítva, melynek tetejét
egy lángoló főnix ékesíté, óh annak könnyű volt meggyulladni szemei lángjától, orcája hevétől. A fehér paripa ágaskodva
táncolt királyi terhe alatt, mintha azáltal is magasabbra akarná őt emelni. Amerre járt, a lelkesült hadak lázas örömkiáltása terjedt mindenfelé, oly csodás ellentétül a római sereg hideg, néma nyugalmával.
A második kürtszóra előnyargaltak az ezredek hadnagyai, s
keleti szokáskint egyedül állva ki a had közötti síkra, hangos
szóval fölhívták az ellenfél legjobb bajnokait lovagias párviadalra, bárminő fegyverrel.
A néma ellenfél velitesei parittyákkal feleltek e fölhívásra,
mire a hadnagyok visszanyargaltak dandáraik elé s az erre támadt zaj és nyílsüvöltés közül csak Zenóbia szavai hangzottak
elő, amint kardját kirántva, melynek csorbái sok harc küzdelmeiről látszottak beszélni, seregeihez szónokolt.
- Vitézek! szabad rónák, hódíthatlan bércek szülöttei!
A harc napja megvirradt, az ellenség előttünk áll. Ő lánccal
kínál bennünket, mi kínáljuk vissza karddal. Nem első ellenség ez, aki ellenünk jő, rohanjunk rá, hogy legyen utolsó. Előttünk a dicsőség, hátunk mögött a gyalázat. - Előre!
A trombiták, kürtök, tárogatók harsogása folytatta szavait, s a hadsereg dörgő ordítása reszketni tanítá az egeket, egy
kerek porfelleg támadt a nyargaló paripák robajában, a római sereg felé omolva, mintha a vihar hajtaná; belőle a kivont
szablyák hánytak villámokat.
Legelsőbb a két szárny csapott a római seregre; az illír lovasság azon pillanatban össze volt törve a palmírai alvezér,
Zabdas arab lovassága által. A nehéz harcszekerce szétrepeszté a pajzsokat, s a hosszú karcsú dárda kihányta a lovagokat
nyergeikből, ezek vad futamodással rohantak a pusztának,
Zabdas által űzetve. A tulsó szárny numid lovassága nem várta
be a rohamot, mielőtt a szíriai csapatok összecsaphattak volna
vele, hirtelen megfordult s szélesen kiterjedt sorban el kezde
futni a nehéz páncélos lovasság elől, maga után csalogatva azt
a mocsáros lapályba, s egyszer-egyszer összecsoportosulva
visszatámadt reá, s mire az rendbeszedé magát, ismét odább
vonult, keresztül-kasul hordta azt a síkon s kifárasztva, anélkül, hogy harcba ereszkednék vele.
Zenóbia válogatott hada addig egész súlyával csapott le a
római sereg légióira.
A germán légiók, mik legelöl álltak, fogadták a roham első dühét. Mint a had istenasszonya nyargalt legelöl a királyné maga, arca elé tartott pajzzsal, a légió tribunját választva ki
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magának. Az, egy nő által látva magát megtámadtatni dühösen vágott hosszú pallosával Zenóbia felé. Az öblös pajzs nagyot kondult a csapás alatt, de a királyné karja meg nem hajolt
tőle, s az ő csapása mint a villám csapott le a tribun meztelen
nyakára; halva rogyott az le, látni sem maradt ideje a csapást,
nemhogy kikerülni.
A germánok minden hősi védelme hasztalan volt e föltarthatlan roham ellen; a kard éle eltompult az átjárhatatlan páncélokon. Soraik összebomlottak; itt-ott látszott még egy-egy
izmos herkulesi alak, maga körül csapkodva szeges buzogányával s egyedül küzdve tömegek ellen, hosszú szőke haja
repkedett a szélben, míg az is dárdáktól átfúrva eldőlt, s öszszetapostatott. Nem futott és nem adta meg magát egy is; ahol
állt, ott halt meg.
Holttesteken keresztül diadalordítással rohantak a palmíraiak a római légiókra. Azok nyugodtan várták be őket
egész tíz lépésnyi távolra, kezökben tartva a nehéz pilumot
s azon pillanatban egyszerre hajíták elleneikre az irtózatos
fegyvert, mely keresztül rontva pajzson, páncélon, másfél
lábnyi vasával öldöklött, ahova ért, s azzal kezökbe ragadva a
rövid kardot, mint egy ércfal megállíták a rohamot.
- Ne vágj, hanem szúrj, katona! - kiálta Aurelián a harcosoknak; a tanács jó volt: a kard éle nem fogta a pikkelypáncélt,
de a döfés keresztüljárt rajta, s a palmírai lovasság egy eleven
bástyát talált maga előtt, melybe sehol sem lehet betörni; ha
elesett egy, rögtön másik állt helyébe, s ha kifáradt az első sor,
egy pillanat alatt fölváltá a második, pihent erővel.
Az első cohorsnál folyt a legdühösebb harc, minkét fél hősei
itt voltak összegyűjtve, ahány palmírai esett el, annyi római
halt meg érte. Végre a légió tribunja is elhullt, s a cohors közepén ketté töretett.
Aurelián a dombról nézte a csatát. Látta Zenóbiát a tömegek
élén harcolni, mint tördeli össze legjobb légiója sorait, az elsőt, a másodikat, végre csak az utolsó rend állt még. Az is keresztül töretett, a hősök egyenkint hulltak el, csak a vexillifer
körül küzdött még egynehány végelszántsággal, köztük volt
a szicíliai, a babérággal sisakján. Végre csak ő maradt egyedül. Az ellenég körül özönlé; maga küzdött valamennyi ellen;
balkezébe fogta a sast, jobbjával villámsebesen oszta csapást
és döfést mindenfelé; egyik sebét a másik után kapta; arca,
homloka vérzett, meg nem mozdult helyéből; végre egy nyílvessző állt meg szíve fölött, a bajnok féltérdre rogyott, a sisak
leesett fejéről, kezével a babérágat ajkaihoz szorítá, s egy jajkiáltás, egy sóhaj nélkül meghalt.
Ekkor jött elő Aurelián a triariusokkal.
A mogorva hidegség, mely a veteránok arcán honolt, most
némi megtorló bosszú vonásaival elegyült; fenyegető tekintettel közeledtek a győztesen előre nyomuló palmíraiak felé, s
az első dárdasuhintás kényszeríté azokat az elfoglalt tért nekik átengedni.
Zenóbia szemközt állt Aureliánnal. Mintegy új erőt gyűjtve megpihenni látszék leghatalmasabb ellenéveli végküzdelemre. Keble hevesen dobogott a harc küzdelmeitől, kardjáról
a vér csepegett alá. Kigyulladt arcát, villogó szemeit közelről
láthatta az imperátor, hogy megítélhesse róla, miként méltó
ellenére talált; hajfürtjei kibomolva a sisak alól, szabadon lebegtek délceg vállai körül. A harctárogató rivallása, a haldoklók nyögése s a küzdők tombolása közül kihallatszott dörögve
csengő hangja, amint harcosait új viadalra buzdítá; a veteránok minden oldalról látták ellenök gyűlni e vérlepte alakokat,
kiknek arcán a fanatizmus lángja vonaglott.
Folytatjuk

