
A MIKOR A  DRAMATIZÁLT Krúdy- 
'  '  novella hőseként megszólal a szín
padon, a kis színház nézőterén mintha 
megálllna a levegő. S minden sűrűbb 
Jesz körülöttünk. Uray Tivadar beszél. 
A  szavak alakot öltenek az ajkán; 
Krúdy színésze az, aki életrefcél a  ma
laclopó garabonciás köpeny mögött. 
A nézőtéren csend van, nem köhög, 
nem mocorog senkásem, varázs üli meg 
az emberek lelkét s Ecsery, a színész 
alakja mögött Szándbád, a hajós ködlik 
fel és Rezeda Kázmér hírlapíró. Mintha 
látomás volna, úgy bukkan fe l a félho
mályból, aztán a zengő, érces szavak és 
a varázslatos játék után eltűnik a láto
más, de a színész hangja még ott mu
zsikál a széksorok között. S U ray Tiva
dar sietősen indul a zenés-színházba, 
ahol néhány perc múlva egy híres he
gedűművészt alakít az új vígjátékban. 
S másnap az idősebb Duval szerepében, 
a Madách Színház színpadán a  megköve
sedett konvenciók szólalnak meg benne, 
s harmadnap a Ruy Blas Don Saluste- 
ie, a spanyol nagyúr, Hugó Váctor hőse. 
S ezután újTa Ecsery színész. És min
dig és minden este: a színész.

—* Igen, ez valóban kirándulás. S 
megvallom, tetszik nagyon. Ezekben a 
színházakban kitűnő kollegák, tehetsé
ges színészek vannak, öröm velük ját
szani. Szeretem a Krúdy-szerepet; jól 
esik mondani a sajátos, szép magyar 
nyelven zengő szöveget, s hát Krúdy 
Gyulával jó barátságban voltunk, 
hányszor indultunk el együtt „Jaj- 
budára” , a Kéhlinéfhez, vagy a Ta
bánba, ahol jó borok és szép dalok 
járták. Ezért is kiváltképp örülök en
nek a  szerepnek. A  másik? Nos, a ze
nés m űfaj sem új nekem, valamikor a 
Király Színház színpadán én is ott 
voltam Lehár „Sárga kabát:’-jának elő
adásán, ahol Péchy Erzsi, Honthy 
Hanna, Rátkai Márton és én játszottuk 
a négyes főszerepet. . .

Most, amikor belép a csendes kávé
zóba, megint azt érzem, amit a  szín
házban: megállt a levegő. A  tekintetek 
a különböző asztaloknál azt mondják: 
Valaki bejött. (Amint a színházi világ
ban úgy jellemzik ezt: ha Uray be
jön, afcor „be van jőve”). Ha nem is
mernék fel, akor is ezt mondanák. Ez 
a szálfatartásu, ezüsthaju, ruganyos - 
járású, acélostekintetü férfi mindig be
tölti a teret, mindig figyelmet paran
csol. De amint leül, s megrendeli a 
duplát, már nem „az Uray99 hanem a 
mindenki által tisztelt, kedves és köz
vetlen „Tógyer” , Megkockáztatom a 
kérdést: hogy tetszik a fcinámdulás 
a könnyűnek tartott műfaj vidékére?
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