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ERZELMI KORRUPCIO
BALINT MARTANAK, A SZEKELY JANOS-ESTJEERT

Nem, egyaltalannem arrol van

szo, amire gondolni
tetszik. Sokkal inkabb

arrol, hogy vegre t6re
delmesen szint vallok.

Korrumpalhato va
gyok. Megvesztegethe
to. Oh, nem penzzel,
nem ilyen-olyan elo
ny6kkel, viszontszol
gal tatasokkal. Meg
esak nem is arra eel
zok, hogy egy kedves
avagy kaeer mosoly mi
Iyen szerepet jatszha
tott netan hajdani szi

nikritikusi palyamon.
1949-ben en irtam az

elso, egyebkent kolum
nas kritikat Silta And

ras es Hajdu Zoltan
Me::;itlabas menyasz-

szony eimu darabjanak
kolozsvari osbemutato

jaro!. Jaj, nem is fogad
ta a k6sz6nesemet tiz
evig legalabb harom
vezetoszinesz. Hidegle
lcses iskola volt.
R6videsen attertem a
balett-hitikara, mert
ahhoz meg kevesbe er
tettem. Viszont meg
mertem volna eskiidni
ra, hogy a 17 eves Lu
kacs Maria (aki a szer
kesztosegiinkkel egy
uteaban lakott, es dia
bolos frizurajaval na
ponta gy6ny6ruen el
grasszalt elottiink, nem
nezett sem jobbra, sem
balra, de meg a haja is
antenna volt, pontosan
erzckelte, hogy boldo
gan bamuljuk) - vi
lagtehetseg. (Megsem
ezert keszitettiik el
husz ewcl kesobb vele
A csodalatos manda
rint a bukaresti tv ma
gyar musora szamara.

Ha nemzetk6zi oszta
lyunk adatai hitelesek
voltak, 32 orszagba ex
portaltuk a filmet...) A
balett iranti nagy sze
relmemnek abban sem
volt semmi szerepe,
hogy lanyom balerina
es lwreografus lett 
kepessegeit nem en,
hanem Handel Edit,
Wechsler Eva, Herceg
Marta latta meg. Ha
rom nagyszeru prima
balerina. De hat a la
nyomrol nem irhatok
soha, meg USA-beli si
kereiro1 sem.
De nem is erro1 akarok
szolni.
Vallomast kivanok ten
ni. Rettentoen elfogult
vagyok. A f61dijeim
irant. Felsorolhatnek

szamos, most Magyar
orszagon dolgozo er
delyi szineszt, aki tiz
szer t6bbre kepes,
mint amennyit itt mu
tathatott. Legsziveseb-

ben ad hoc erdelyi szin
hazat szerveznek, min
den evben egyetlen
nagy eloadasra, pel
daul Taub rendezese
ben, de talan felta
maszthato Harag vala
melyik rendezoi reme
ke is, Tompa Gabor es
meg sokan masok.
Ha olyan eroben len
nek, mint kiados vagy
teves koromban, meg
is tennem. Fizetseg
keppen, honorarium
keppen boven eleg ne
kern annyi, hogy na
gyon szeretem oKeto
Ebbo1 meg adot is szi
vcsen fizetnek, es meg
mindig en jarnek jo!.
Es abbol, amit felrete
szek, szinhazi berletet
valtanek ujsagiro-jel61t
egyetemistaimnak. Ra
juk fer. Marmint vala
mieske a megtakarf
tott erzelmeimb61.
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