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Wi l l i a m S h a ke s p e a re : Ha m l e t ( ré s z l e t )
f o rd í t o t t a A ra n y Já n o s
„S elmédbe vésd jól e nehány szabályt. / A gondolatnak nyelve sose keljen / Nálad,
se tettre ferde gondolat. / Légy nyájas ámbár, de ne köznapi; / Kémlelve rostáld
meg barátidat, / Aztán szorítsd lelkedhez érckapoccsal; / De minden első jöttment
cimbora / Üdvözletén ne koptasd tenyered. / Kerüld a patvart; de, ha benne
vagy, / Végezd, hogy ellened másszor kerüljön…”

S a rokp ontok é s kérdőj elek
Kossuth- és Jászai Mari-díjas színművész, rendező, érdemes és kiváló művész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, a napokban lett a nemzet művésze. Megnyerő egyéniség, sok pozitív
jelzővel ékesítve. Nyolcvan évét meghazudtolva is áll a strázsán, hangját száz hang közül
is megismeri a publikum. Mintha megszemélyesített alakjai fölött nem múlt volna el az idő.
Az a nyersanyag, amiből összeáll az élet. Mécs
Károlynak hívják. Vele beszélgettünk.
– Egy különleges előadással, a Tóth Ilonkával
emlékezik meg a Nemzeti Színház az 1956-os
forradalom hatvanéves évfordulójáról. A darab egyik szerepét ön játssza, és a végén nagy
rendezői ötletként az öt meghívott vendég –
Csurka László, Voith Ági, Dózsa László, Bodrogi Gyula és Mécs Károly – „kilép” a szerepéből,
bemutatkozik, és röviden elmondja saját 1956os történetét. Amit ön röviden a színpadon elmond, arról szeretném bővebben faggatni.
– Egy keveset az előzményekről. Húszéves
voltam 1956-ban. Október 23-tól szinte valamennyi fontos helyszínen megfordultam, a
rádiótól kezdve a Corvin közig, s a végén a János-kórházban kötöttem ki, amely közel volt a
lakásunkhoz. Jártunk ki, sebesülteket hoztunk
be és betegeket szállítottunk. Egy csodálatos élményem fűződik ezekhez az órákhoz. Amikor
megérkezett vidékről a kórháznak szánt élelem, s a szekerekről leadogatták a csomagokat,
könnyekig meghatódtunk a gyönyörű, tiszta konyharuhákba kötött kolbászoktól, liszttől, szalonnáktól. A vidék szívverésétől. Aztán
jöttek a Vöröskereszt segítségével a különböző
gyógyszerszállítmányok külföldről. Ezeknek a
csoportosítása is a mi feladatunk volt. Nagyon
sokat dolgoztunk: napi tíz-tizenkét órát. Nekem akkor már a nyári foglalkozások miatt volt
egy kis rutinom a betegápolásban.
– Hiszen orvosnak készült…
– Igen, orvos akartam lenni, de nem vettek fel
az egyetemre.
– Most mondjam azt, hogy hála istennek?

– Hát igen, a fene tudja… Lehet, hogy csak kö- ban és különböző rendezvényein. Ez szemet
zépszerű orvos lettem volna… Ami a színpadon szúrhatott a belügynek. Akkor már főiskolás
elmondott szavaimat illeti: a november ne- voltam, és nagyon féltem. Egy ideig tartott az
gyedike után történtekről most beszélek elő- ijesztgetés, egy fekete autó gyakran megállt a
ször, anélkül, hogy valamilyen „érdemrendet” házunk előtt, de aztán leszálltak rólunk.
óhajtanék ezzel szerezni. Eredeti képzettsé– Azon meditáltam, mivel lehet Mécs Károlyt
gem szerint műszaki retusőr voltam, és abban lázba hozni. Bevallom őszintén, csak tapogaaz időben egy IX. kerületi üzemben dolgoztam. tództam. Nem írt könyvet az életéről…
Körülbelül öt szakmába kontárkodtam be– Nem is fogok!
le. Akkori főnököm egy rendkívül intelligens,
– Mégis, a művészetén kívül mi az, ami legmobilis, nagyszerű ember volt, és az orosz ha- gyakrabban foglalkoztatja?
difogságából eredően, kitűnően beszélt oroszul.
– Nem tudok sorrendet felállítani, és nehéz
Szerzett egy orosz nyelvű igazolványt, és mi ezt bármit is kiemelni. Tulajdonképpen minden
egy az egyben úgy másoltuk le, hogy nem lehe- érdekel. Nemcsak azért, mert az érdeklődés és
tett megkülönböztetni az igazitól.
a figyelem a szakmámmal jár együtt, hanem
– Mi állt benne?
mert tudom, a kíváncsiság, nem pedig a kétke– Az, hogy az a személy, aki a szóban forgó dés a tudás forrása. Ha két szóban kellene megigazolványt felmutatja, a szovjet hadsereg vé- fogalmaznom, mi az, ami mindennél többet sedelme alatt áll.
gíthet az embereknek, ezt mondanám: a lelkes
– November negyedike után ez bátor cseleke- érdeklődés. Teljesen lázba jöttem például a déli
det volt!
félteke új rádióteleszkópjától, amely már az el– Nagyon nehéz munka volt, mert megfelelő ső napon azonnal felfedezett ezerháromszáz tápapírt kellett hozzá találni; dossziékat bontot- voli galaxist; ezek közül idáig csak hetven volt
tunk szét, és azokból gyártottuk a „dokumen- ismert. A hatvannégy érzékelőt csak 2018-ban
tumokat”. Más színnel nyomtattuk a szöve- fogják felállítani, de már az első nap igazolget, és más színnel a pecsétet. Az aláírás is adott ta, hogy forradalmi újdonságról van szó, amely
volt. Ezeket mind kifotografáltuk és egymásra nagyon fontos felfedezéseket hozhat a fekete
nyomtuk, majd a főnököm névre szólóan, orosz lyukról, a sötét energiáról, a világegyetem kebetűkkel ráírta a megfelelő nevet.
letkezéséről. Kérdezem: hol van a végtelen vé– Kik kapták az igazolványokat?
ge? Merthogy az ember véges gondolkozású.
– Azok az emberek, akik menekülni kény- Azt mondják, ahol a párhuzamosok összefutni
szerültek. Ezzel a papírral eljutottak a határig, látszanak, az a végtelen vége. De nem igaz, mert
mert senki sem mert hozzájuk nyúlni.
a végtelen fogalmát nem vagyunk képesek föl– Vajon hány ember köszönhette önöknek az fogni. Ezen sokat meditáltam, hogy hogyan lehetne túllépni rajta. Az ember istenhite is olyan,
életét?
– Nem tudom. Mindenesetre több tucat ké- hogy a megismert világ mögé tesz egy spirituászült az igazolványokból. Erről hatvan éven át lis sorompót, amikor azt mondja: hát igen, inmélységesem hallgattam. Hogy miért, az tel- nentől az Isten dominál, ez az ő alkotása. Ezt
jesen nyilvánvaló. A főnököm elhagyta az or- erősen hiszem, de ugyanakkor a sorompó egyre
szágot, és sajnos már nem él. De életének utolsó jobban és jobban kitolódik, ahogy a mikro- és
makrovilág ismerete bővül. De minden fölött
szakaszában újra felvettük a kapcsolatot.
mégiscsak azt érzem, hogy kell lennie valami– Soha nem volt baja 1956-os ténykedéséből?
– Egy ideig követtek. A feleségemmel együtt féle olyan akaratnak, amely ezt az egészet korészt vettünk a svájci segélyszolgálat akciójá- ordinálja. Aki az egészet kitalálta. Ez nagyon

érdekes probléma, amellyel egész életemben
foglalkoztam, már fiatalkoromban is.
– Lehet, hogy Isten félkész állapotban adta át
nekünk a világot, hogy mi is részesüljünk az
alkotásban?
– Nem tudom. Az alkotás szóló műfaj, hasonlóan a gondolkozáshoz. Az ember furcsa, öszszetett lény. Évei számától függően változtatja
a véleményét, a hangsúlyait. Mondok egy egyszerű példát. Néhány évvel ezelőtt Németországban Christoph von Dohnányi vezényletével
két előadásban a Kékszakállú herceg vára című
Bartók-opera résztvevője voltam. Én mondtam magyarul a prológust, mert az új rendszer
szerint minden operát az eredeti nyelven kell
eljátszani. A svájci énekesnő és a német énekes megtanulták magyarul a szöveget, ami dicséretes teljesítmény. Beültem a próbára, és a
hetedik ajtónál egyszer csak elkezdtem könynyezni. A művet régóta ismertem, és azt hittem,
értem. És akkor, ott, hetvenvalahány évesen
értettem meg, mi is valójában ez a mű? Ki ez a
Bartók? Aki egy vékonypénzű, átszellemült arcú embernek látszott, és kiderült, hogy a legerősebb férfikarakter, akit valaha ismertem.
– Így vagyunk a könyvekkel is. A más-más
korban újraolvasott könyvek új felfedezésekhez juttatnak minket. És nem igaz, hogy a
könyvek bebalzsamozott agyak.
– Így van. Tessék elolvasni Felix Salten 1923ban írt, Bambi című világhírű, állítólag gyerekeknek írt regényét. Ez a mű nem gyerekeknek
szóló kötet, hanem felnőtteknek írt, csodálatos
történet, amelyből mindenki okulhat. Vagy el
kell olvasni Saint-Exupéry A kis herceg című,
1943-ban írott könyvét, amely leginkább a felnőtteknek való. Minden kornak mást és mást
mond. Ezek azok az irodalmi csodák, amelyekre az ember időről időre rámered: te jó isten, akkor ezt olvastam ki belőlük? Nekem történetesen az maradt meg, hogy Bambi sír az
anyukája után, de most egészen mást jelentenek a mondatok, a szavak: tanulj, tűrj, figyelj!
folytatása a III. oldalon
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Ilyen csepűrágófajta nem volt egy darab sem.
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III.

folytatás az I. oldalról

– Néhány évvel ezelőtt készítettem egy össze– A színészek tudják dicsérni egymás
állítást neves költőink legelső verseiről. Ezek produkcióját?
maradandó nyomok maradtak később is. Az ön
– Lelkes néző vagyok! Persze észreveszek
első szereplése mi volt, amikor még messze járt olyasmit is, amit esetleg a közönség nem vesz
a főiskolától?
észre. De ez a szakmával együtt jár. Felhőtlenül
– Soha nem voltam amatőr színjátszó. Egy tudok örülni mindenki sikerének. Szeretem a
balul sikerült iskolai versmondás miatt kije- kollégáimat.
lentettem, hogy nem fogok többet verset mon– És ha önt dicsérik? Tudja, hogy mikor kap
dani. Ugyanis belesültem…
őszinte vagy hamis szót?
– Tetszik a történet!
– Pontosan tudom. A szó ugyanúgy árulkodó,
– Olyan frászos voltam. Ez még tizennégy ha őszinte, és ugyanúgy, ha hízelgő.
éves koromban volt. Aztán 1954-ben a Toldy– A szakmai elismerés sokat jelent?
gimnázium, ahová jártam, akkor lett százesz– A legtöbbet jelenti, azt hiszem. Hazudnék,
tendős. Egy fantasztikus magyartanárunk, Kis ha azt mondanám, hogy a közönség elismeréIstván Nyelvében él a nemzet címmel írt egy se nem fontos. Nagyon fontos! Értük vagyunk.
nagyszerű darabot, amely arról szólt, hogy A szakmai elismerés belső mérőeszköz, amiről
Toldy Ferencék miképpen védekeztek a német tudja az ember, hogy elfogadják vagy nem fonyelvvel szemben. Az egyik főszerepet én ját- gadják el. Az sem mindegy, hogy ki az, aki elfoszottam. Ronda vörös parókával, de nagyon gad, és ki az, aki nem. Mert nekem is van véletetszett a dolog. Megkértem édesapámat, hogy ményem másokról.
jöjjön el és nézze meg az előadást. Azt mondta
– A Nobel-díjas kolumbiai író, Gabriel García
utána: „Valami mozog benned. Kukac vagy te- Márquez szerint a legjobb regény, amit valahetség, még nem lehet tudni.” Aztán 1957-ben ha írtak a Háború és béke. Ön szerint melyik a
legjobb darab, amelyet papírra vetettek?
felvettek a főiskolára.
– Borzasztó nehéz kérdés, mert a világiroda– Se vége, se hossza színházi és filmszerepeinek. Nem jártam a lakásában, de érdekelne, lom bővelkedik a jobbnál jobb színdarabokban.
hogy saját magáról milyen fényképet találnék Az az érzésem, hogy bár nem játszottam soka falon. Melyik szerepét őrzi egy fotó, amely a szor – háromszor-négyszer – Shakespeare-darabokban, de ő az, aki abszolút mértékben azt
szememben árulkodó.
fogalmazta meg, ami az ember lényege. És tel– Egy darab fénykép sincs rólam a falon!
jesen mindegy, hogy ezt a királydrámákban
– Miért?
– Mert nem vagyok önimádó! Nekem dolgom vagy a vígjátékokban közli. Nem beszélve arról,
van az életben, és nem az, hogy bizonyos hely- hogy a magyar fordítások milyen csodálatosak.
zetekben magamat nézegessem. Otthon abszo- No és a nyelv, a mondatok zeneisége! Bolondlút civil ember vagyok. Nagyon jó festménye- ja voltam a hetvenes évek angol színjátszásáket persze láthatna, amelyeket olyan föstőktől nak. Láttam négy-öt olyan előadást Angliában,
kaptam, akikkel baráti viszonyban vagyok amely örökre megmaradt bennem. A Peter
vagy voltam, ugyanis ma már sokan nincsenek Brook-féle budapesti Shakespeare-bemutatók
az élők sorában. De ha tanulok, nem nézege- pedig teljesen átalakították a magyar színjáttek. Bezárkózom, föl-alá járkálok és mondom, szást. A meiningenizmus, azaz a díszletek és a
jelmezek korhű hitelességére különös gondot
mondogatom a szöveget.
– Mindketten tudjuk, hogy jellemzi az em- fordító rendezési stílus után egyfajta lazább, a
bert a közvetlen környezete. Egyetlen fény- fantáziát jobban igénybe vevő és megmozgató
kép is árulkodott volna. Esetleg a legkedvesebb külsőség változtatott a beltartalmon is. Máshová kerültek a hangsúlyok. Korszerűbb lett az
szerepéről.
– Nem, nem. Nálam semmiképpen nem. előadás. De a lényeg: Shakespeare minden korA színész addig színész, ameddig a színházban nak szól! Ez a nagy titok.
– Bernard Shaw szavai: „Egy színmű minőtartózkodik. Ameddig az előadás tart. Utána
már mint privát ember fog kilépni a színészbe- sége a benne foglalt gondolatok minőségétől
járón. Persze hordozza még sokáig a feszültsé- függ.” Melyik volt az a darab, amelyik gondolatilag a legtöbbet adta?
get és a magasabb adrenalinszintet.
– Sok minden. De ha a mai kort veszem ala– Újlaky Lászlótól tudom, hogy ha nehéz szerepet játszott például Pécsi Sándor, utána nem pul, akkor azt kell mondanom, hogy számomra egy kicsikét katekizmus Brecht Koldusment rögtön haza, hanem sétált egy nagyot.
– Egyetértek. Van, aki sétálva lazít. Én általá- operája, amelyben minden jelenségre talál az
ban hazamegyek, és egy pohár bor mellett be- ember szentenciát. Ezek a mindenütt felhasználható panelek az életből jönnek. A másik peszélgetünk a feleségemmel.
– Tudja a színész, hogy mikor volt jó, vagy dig Márai. Az író olyan útravalót adott nekem,
amelyből ma is élek. Tizenöt évig játszottam a
mikor alakított relatíve gyengébben?
– De még mennyire! És azt is tudja, hogy ez Kaland főszerepét. Gyakran eszembe jutnak az
nem mindig rajta múlik. Furcsa dolog ez. Egy ott felcsendült mondatok. Rájöttem, ennél virosszul sikerült nap, egy olyan probléma, ami- lágosabban, tisztábban nehéz megfogalmazni
től nem tud szabadulni, befolyásolhatja az az emberi vívódásokat, tulajdonságokat. Folyidegrendszerét. Nem minden esetben tud- tathatnám a sort, mert valóban rengeteg szereja magát teljesen átadni a szerepnek. A lényeg pet játszottam, de ezek sarkalatos pontok.
– Szerencsésnek tartja, hogy Gáti József volt a
azonban az, hogy bizonyos szint alá ne kerüljön. A nagy pillanatok a kegyelem pillanatai, de beszédtanára?
– Életem egyik legnagyobb szerencséjének
ezeknek nagyon sok összetevőjük van.
– Szobotka Tibor írja egy helyütt: „Csend előz tartom. A színészpedagógus feladata ördömeg minden nagy eseményt. Csend van, mi- gien nehéz. Ő az alapokat tanította meg a gyeelőtt a karmester beint a pálcájával, csend van, rekeknek, ami ma hiányzik! Azt a fajta dikciót,
mielőtt a bíró kimondja a halálos ítéletet, csend beszédstílust, amelyet a színpad megkövetel.
van, mielőtt a nő megígéri, hogy holnap feljön Mert úgy kell beszélni, mintha természetesen
beszélnél, és mégsem úgy beszélsz a színpadon,
a lakásodra.”
különben nem hallanák meg, hogy mit mon– Gyönyörű!
– Ilyen csendnek vélem én azt a néhány per- dasz. S ez nem kis követelmény.
– A napokban láttam a televízióban a Julius
cet is, mielőtt a színész kilép a közönség elé.
– Jól érzi. Különösen így van ez akkor, ami- Caesar című angol nyelvű filmet, amelynek főkor a színész három felvonásban a hátán hord- szerepét John Gielgud játszotta. Emlékszem,
ja a darabot. Akkor erre a csendre múlhatatla- Gáti kijelentette, hogy szívesen szinkronizál
nul szükség van. Ezt úgy élem meg, hogy jóval bárkit, de Gielgudot nem, mert olyan nagy szíelőbb kimegyek a színpad hátterébe, hogy részt nésznek tartja.
– Nála ez nagy elismerésnek számított. Igévegyek a darabban. Az előzmények segítségével megérzem, hogy az előadás hogy „fut fel”, nyessége és figyelme kiterjedt volt tanítványaihogyan kell belépni, és hogyan lehetne ezt még ra is. Egy példa: Vas István egy versét mondtam
jobban megemelni. Tehát hogy az ember elérje a televízióban. A költőtől dicsérő telefont és egy
azt a hőfokot, amire szüksége van, amire a kö- dedikált kötetet kaptam. Több hét elteltével a
zönség vágyik, s amire én is vágyom. A csend Pagodában, a rádió társalgójában találkoztam
segít ebben. Nem értek egyet azokkal, akik a Gátival. Illendően köszöntem, ő fogadta, majd
színfalak mögött még fecsegnek a belépés előtt. hosszan nézett, már-már zavarba ejtően, aztán
rám reccsent: „Nagyon szétszedte!” – mondEbből lesz a rutin vagy a ripacskodás.

ta, és otthagyott. Pontosan tudtam, hogy Vas
István versére gondolt. Akkor már legalább tíz
éve végeztem a főiskolán. Színészetének kimagasló alakítását ma is őrzöm. Senecát, a tanítót
játszotta. Olyan egyszerűen és megrendítően,
hogy mindenki más elhomályosult mellette. Hatalmas költészeti mámorban élt, a versek
százait tudta, és ahogy oktatott és nevelt minket, az párját ritkítja.
– Az egykori kollégák közül kinek örülne, ha
most leülhetne mellénk?
– Hát, ehhez nagy asztal kellene, ahol széket
kapna Básti Lajostól kezdve Mensáros Lászlón,
Kálmán Györgyön keresztül Végvári Tamásig
sok régi barát; jaj, istenem, kiket mondjak nagy
hirtelen, akikkel… Bitskey Tibor, hosszú éveket
töltöttünk együtt, Szabó Gyuszi, Verebes Karcsi, akikkel testi-lelki jó barátok voltunk, Horváth Sándor… Szerettük egymást… Ők mind
hiányoznak. Hatvanadik születésnapomon
Gálvölgyi János köszöntött az égben lévők nevében. Már akkor is sokan voltak…
– Foglalkoztatja az elmúlás gondolata?
– Igen. Igen… Igen. Szeretném azt a fajta tisztességes elmúlást megérni, mikor még
gondolatok vannak az ember fejében, és fel
tudja mérni a saját helyzetét. Azt találom a legsiralmasabbnak, amikor az ember elveszíti az
önkrontollját. Elveszíti az uralmát a saját szervezete fölött.
– És rászorul másokra…
– Az egy másik nehéz dolog. Segítőkész embernek ismerem magamat, és szinte reflexszerűen a legnehezebb helyzetekben is megpróbáltam segíteni másoknak. De nagyon
szeretném, ha nekem nem kéne segíteni…
– Népszerű színész a mai napig, akit kedvelnek az emberek. Véleményem szerint a népszerűség talán csaknem annyira megzavarja a
valóságérzetet, mint a hatalom. Ráadásul örökösen fenyegeti az ember magánéletét.
– Be kell vallanom, hogy eleinte nagyon nehezen viseltem a népszerűséget. Fiatalemberként
kifejezetten zavart. Nagyon sokan felismertek.
Ma már kevésbé, éppen a korom, illetve a külsőm megváltozása miatt. Most már kedvesek
az emberek, inkább barátiak, és örülnek, hogy
vagyok. Most már nem zavar a népszerűség. De
amikor 1960-ban Noszty Feri voltam, és a televízió még gyerekcipőben járt, hatmillió ember látta a filmet. Úton-útfélen megszólítottak,
ami néha tolakodó volt, és ebből a szempontból megszenvedtem a népszerűséget. Tudom,
örülni kellett volna, hiszen ez volt a létem igazolása: megismernek, meg hogy népszerű vagyok. Engem akkor zavart. A mézes-mázos közeledésre ma is elég tüskésen reagálok.
– Melyek azok a fogalmak, amelyek rendkívül fontosak az életében?
– A legfontosabb számomra a szeretet. Minden esetben, mert az szövi át az életemet. Amit
kapok, és amit megpróbálok adni. Nem biztos,
hogy minden esetben sikerül. A másik a tisztesség. Szánt szándékkal soha nem akartam
senkinek rosszat. A tízparancsolat ismerete.
De nem mindig tartja be az ember. Van, amikor
beleütközik ezeknek az általános törvényeknek egyikébe-másikába, pedig ezeket illik betartani; legalábbis törekedni kell arra, hogy betartsa az ember.
– Gondolkozott már azon, hogy a tehetségét
kitől örökölte?
– Őszintén szólva nem gondolkoztam, mert
valahogy előzmények nélkül vagyok az, aki
vagyok. A családban csupa tisztességes ember volt. Ilyen csepűrágófajta nem volt egy darab sem, illetve volt egy nagybátyám, aki a neves, osztrák származású német filmrendezőnél,
Fritz Langnál egyszer átment a filmvásznon és
megemelte a kalapját. Ez volt a színészpályám
családi előzménye.
– Mit jelent önnek a felesége?
– Mindent. Ő a Jimmy Cirip a családban,
Pinokkió mellett a lelkiismeret. Abszolút mértékben az életem társa. Mi vitázó házaspár vagyunk, de törekvéseinkben és irányultságunkban azonosak. Tényleg hatvanéves barátság
és harminc-egynéhány éves házasság után az
ember már ott tart, hogy mondok valamit, mire ő: „Épp most akart mondani.…” Kvázi egyformán gondolkodunk. Ebben egyrészt nagy

szerepe van az ő fantasztikus empatikus képességének, másrészt próbálja nyesegetni időről időre a vadhajtásaimat.
– Ki volt a legnagyobb hatással az életére?
– Apám. Tőle tanultam jórészt mindent. Az
alapokat. Ő volt az az ember, aki érdemtelenül
soha nem büntetett, és agresszívan soha nem
szólt bele az életembe. Megpróbált velem dolgokat megbeszélni. Fiatalemberként forrófejű
voltam, meg sok hülyeséget csináltam. Apám
el tudta simítani a ballépéseimet, és megoldotta a körülöttem lévő furcsa helyzeteket.
– Egy régi szólás azt mondja: Józan ésszel jössz
a világra, aztán iskolába mész, és elveszted.
– Volt bennem egyfajta logika, de meggondolatlanul használtam a logikus következtetéseket, és olyanokat mondtam, amelyeknek akkoriban komoly következményei lettek volna.
Otthon meglehetősen sok érdekes dolgot hallottam. Apám esténként felolvasott nekünk
s közgazdasági témákból is merített. Amikor
a főiskolán marxizmust kellett tanulnom, az
alapfogalmak sráckoromból már ismerősek
voltak. Olvastunk Baktayt és Széchenyit meg
sok minden egyebet. Az, hogy könyvmoly lettem és majdnem könyvtár szakos, annak is köszönhető, hogy két óriási könyvtár volt a családban: a nagyszüleimé és az édesapáméké.
– A politika nem érintette meg?
– Mindenki politizál. És mindenkinek van
politikai meggyőződése. Soha egyetlen pártnak sem voltam tagja, és nem is leszek. Szeretem, ha nem befolyásolnak. Azokat a fontos
gondolatokat képviselem majd, amelyek rokonszenvesek, s amelyekhez közöm van.
– Mit gondol a színház és a film jövőjéről?
– Ha én azt tudnám, akkor engem első osztályú augurnak kéne kinevezni. Egy biztos: a
színháznak mindig lesz létjogosultsága, amíg
ember él a földön. Hogy a film merre fordul,
marad-e kommersz vagy gondolatokkal teli,
társadalmi mozgásokat ábrázoló műfajjá válik,
nem tudhatjuk. Lesz-e érdeklődés iránta? Ha
a jelenlegi tendenciák, az áltudományos borzalmak, az egyre vadabb agressziók továbbra
is megtöltik a tévécsatornákat, nem csodálható, ha a gyerekek, a fiatalok gátlás nélkül, „játékból” lelövik egymást. Ebben az esetben nem
hiszem, hogy sikerül kinevelni egy olyan generációt, amelyiknek a színház és a film örömet
nyújt majd, élvezetet és fogódzót az élet mindennapi problémáihoz.
– Van-e olyan kérdés, amit fiatalon feltett magának és a mai napig nem kapott rá feleletet?
– Nem tudom… Ha szerencsém van, miért van
szerencsém? Ha rosszul sül el valami, mennyiben vagyok én is a részese? Mert azért a mindenséghez hozzátartozik az én mindenségem
is; a hibáim elsősorban rám és a környezetemre is hárulnak.
– Lénárd Sándor írja egyik könyvében: „Én a
sztoikus filozófusok nyomán Epiktétosz kézikönyvét olvasva azt vallom, hogy a dolgok egy
része tőlünk függ, a másik része nem, s a nem
tőlünk függők miatt nem érdemes felháborodni vagy tiltakozni.”
– Bölcs szavak. Az ember gondolkodik
olyan dolgokról, amelyek problémát jelentenek a számára, és próbálja a maga egyszerű eszközeivel megtalálni a válaszokat. De
ezek a válaszok nem is olyan egyszerűek, nem
szimplifikálhatók.
– Tóth Ilonkával és 1956-tal kezdtük a beszélgetést. Fejezzük is be ezzel. Van-e a darabnak
tanulsága hatvan évvel a történtek után?
– Az előadás során megpróbáltunk visszafiatalodni… A próbák alatt felidéződött mindaz
az öröm és bánat, amelyet ötvenhatban éreztünk. Mai szemmel sem látjuk az eseményeket
és a következményeket másként. Egy heroikus küzdelem, amelyet ez a nép folytatott – Isten tudja hányadszor a történelem során – biztosította azt a szellemi erőt, amely a továbbélés
kovásza lett. Mert az ötvenhat utáni véres és
kegyetlen megtorlás sem biztosította a rendszer zavartalan folytatását. Azt hiszem, Simón
Bolívar mondta: „Akik a forradalmat szolgálták, a tengert szántották fel.” Kevés az ilyen
szép vigasztalás, ha 1956-ra gondolunk.
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Ké p í rá s (3 0.)
Az életről beszélni háborús időkben, avagy Baráth Ferenc
hírlapíró elveszett aktatáskája és a becsületes megtaláló esete
a „másra nézve érdektelen apróságokkal”
K i b o m b á zo t t a k
Bretagne felé igyekszik egy amerikai rohamcsapat – írta het- lást nem lehet feltartóztatni, s hogy fegyverszünetről – akár- olyanok is, akiknek ott sem volt, ott sem lett volna hová menvenkét esztendővel ezelőtt, az 1944. augusztus 4-i számának mennyire is szeretnék magukat inkább a briteknek megadni niük. A lapszám szemközti oldalán (fenti képünkön) közülük
címlapján a Pest című lap, nagy, szemet szúró gyászfekete be- – csak Moszkvával érdemes tárgyalni.
mutatott be néhányat – a korabeli hivatalos szóhasználattal:
tűkkel, mintha szalagcím lenne. De igazából jóval több volt ez
A Pest című lap, bár címoldalán legfelül a külföldi haditudó- „kibombázottakat” –, amint a lakáshivatalban intézték ügyesannál! Horthy Miklós kormányzó ekkor már a kiugrás lehető- sításokkal nyitott, következő sorában máris áttért a hazai vo- bajos dolgaikat, de ez csak egy képes tudósítás volt, nem tartoségét mérlegelte, fontolgatta, tervezgette, hiszen számoljunk natkozásokra: „A Keleti-Kárpátok hágói irányában nem csök- zott hozzá szöveges tartalom.
csak utána: tizenkilenc nappal az itt idézett lapszám megjele- kenő erővel tart a bolsevista nyomás” – írták. Alatta pedig
Hátul viszont, az utolsó előtti oldalon, az apróhirdetések
nése után történt a román kiugrás, huszonöt nappal az újság igyekeztek egy kicsit még felcsillantani a reményt: „A Kárpá- között egy izgalmas hirdetményt találunk: „Baráth Ferenc
utcára kerülése után pedig a kormányzó lemondtatta Sztójay tok előterében a németek több helységet visszafoglaltak.” Ha hírlapíró csütörtök este az Újpest felé haladó 90-es villamoson
Dömét, akinek a helyét Lakatos Géza vette át a miniszterelnö- fellapozzuk az újságot, a második oldalon Z. Szabó Béla írását felejtette barna bőröndöcskéjét. Kéri az iratokkal, kéziratokki székben. Mindez már a kiugrási kísérlet előkészítésének fo- olvashatjuk. Az életről beszél Zoltán, a tizenhat éves kis öreg: kal és másra nézve érdektelen apróságokkal teli bőrönd meglyamatába tartozott…
„Hajnalkora az életnek az, amikor valaki azt mondja magáról: találóját, hogy magas jutalom ellenében juttassa el Rákóczi út
Persze minderről vélhetően még mit sem tudhatott a Pest tizenhat éves. Villámlás az emberöltő horizontján. Színe, illa- 54. sz. alá.” Arról nincs információnk, hogy a becsületes megcímű lap szerkesztője, aki a címlapon augusztus elején még ta van ennek a szónak, a zsenge termés üdítő íze érzik belő- találó utóbb jelentkezett-e, s arról sem, hogy háborús időkben
így foglalta össze a harsányan hivalkodó betűkkel szedett hír- le. Nincs felelősség mögötte, csak ábrándok, tervek, csodála- mik is lehettek vajon ezek az itt említett, „másra nézve érdekügynökségi jelentéseket: „A Rennes és Dinan német helyőrsé- tos képzelések” – írta átszellemülten.
telen apróságok”, arról azonban viszonylag pontos ismeretekge ellen indított amerikai páncélostámadások meghiúsultak”.
Budapest második világháborús bombázása 1944 áprilisá- kel rendelkezünk, hogy milyen nyomot hagytak az akkor tiAztán meg: „Makacs küzdelem Vire városáért”. Egy sorral lej- ban kezdődött, s habár az ellenséges légierő elsődleges cél- zenhat éves fiatalok – akiket életük hajnalkorán ért a világégés
jebb pedig: „Sorozatos hajóelsüllyesztések a Szajna-öbölben”. pontjai az ipari létesítmények voltak, a legkevesebb, hogy a – lelkében a bombázások napjai, hónapjai, a háborús megpróHáborús esztendő volt 1944, s nyáron bizony már egyre többen polgári lakosság sem érezhette biztonságban magát, hiszen la- báltatások. Megkeseredve, sokan talán soha többé nem tudtak
érezték – s belátták olyanok is, akik korábban még hevesen kóházakat is rendszeresen ért találat, a halálos áldozatok szá- a szájukra venni olyan szavakat, amelyekből a zsenge termés
tiltakoztak volna ennek még csak a gondolata ellen is –, hogy ma a légoltalmi intézkedések ellenére is egyre csak növekedett. üdítő íze érződött volna ki. Még ha a kibombázottak előbbebből immár nem lehet győztesen, emelt fővel kijönni. Ek- Augusztusra tehát nagyon sokan maradtak fedél nélkül, sokan utóbb új otthonhoz is jutottak. Az emberöltő villámlásokkal
kor már egyre nyilvánvalóbb volt, hogy a szovjet előrenyomu- elmenekültek a fővárosból vidékre, de szép számmal voltak tarkított horizontján. ( S Z P A )
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