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CARACASI MOZAIK
ötétedett - inkább alkonyodott -,

amikor gépünk leszállt Venezuelá-
ban, Caracasban. Nyűglődés, útle-
vél-pecsételés, elveszett csomagok-
és pára meg pálmafák mindenütt.

Aztán fel a buszra, s ahogy mentünk a
szálloda felé, gyönyörűen kivilágított hegy-
oldalakat láttunk, ezernyi lámpa pislogott
a sötétben. Másnap, világosban kiderült,
hogy az a nyomornegyed. Düledező vis-
kók, egymást támasztják a hegyoldalon,
elképzelhetetlen szegénység. Előző este
még milliomosokat képzeltünk oda. A
fény onnan van, hogy lopják a villanyt -
egyébként a vizet is. Nem büntetik meg
őket; két éve megpróbálták, de akkor le-
jöttek a hegyekből, és összevissza törték a
belvárost.

A Hiltonban laktunk. Ez-Amerika. Bent, a
város közepén, felhőkarcolók gyűrűjében.
A szállodában nyugalom és csend - me-
dence, fehér ruhás pincérek, pálmafák,
fantasztikus gyümölcskoktélok, ha aka-
rod, behozzák a vízbe... Fantasztikus éle-
tünk vo l t . . .

Szacsvay a Három nővérrel végighegedüli
a világot. Én azzal a mondattal járom be,
hogy „Ie van szarva" - ennyit mondok
ugyanis A revizorban. Máté meg beszáll a

Caracas

liftbe, és azt mondja, hogy „kérem az
urakat". A sors nagy ajándéka ez.

Caracasban egyedül laktam egy szobá-
ban, Bogotában Szacsvayval. Vannak ki-
alakult, állandó párosok. Ujlaki Hollósival,
Sinkó Balkayval, a fő iskolások együtt . . .
Mindent Magyar Laci szervez, a szobabe-
osztástól a próbatábláig. Persze hogy van
próbatábla. Magyar Laci mindig hoz egy
köteg ugyanolyan papírt, mint az itthoni,
és kiteszi a szállodában valahová a lift
mellé. Ő csinálja a „mit, hogyan kell kitöl-
teni" és a „mikor mit kell odaadni" című
reszortot is, amíg lassan mindenki meg
nem tanulja, hogyan kell utazni...

Ott helyben készült a díszlet - s mintha
itthon mentünk volna be a színpadra.
Hihetetlen, hogyan tudták ezt ott ugyan-
úgy megcsinálni - de sikerült. Minden
apró részlet egyezett. Persze Szláviknak
és Khell Csörsznek rengeteg munkája volt
abban, hogy a Három nővér és A revizor
díszlete tökéletes lett.

Alaposan ránk ijesztettek: fegyveres kato-
nák vigyáztak ránk, s nem engedték, hogy
egyedül vagy kettesével mászkáljunk. Azért
néha sétáltunk, de este nem mentünk
magunkban sehová. Szobákban voltak
bulik, és akkor is bementünk az előadásra,

ha nem voltunk benne; nagyjából együtt
volt a csapat.
Az első előadás mindig olyan, mint egy
premier. Izgalom, feszültség, várakozás;
lesz-e közönség, értik-e. Bár hallottuk,
hogy már két hónappal előbb elkapkodták
a jegyeket... Volt is gond, hogy a magyar
követségnek sem jutott elég. Aki persze
igazán látni akart bennünket, az bejutott;
aki nem akart igazán, az sopánkodott.

A magyar házban szerepelni kellett egy
esttel. Ez már itthon felmerült: gondoltuk,
majd mindenki „csinál valamit". De hát a
mi színházunk nem olyan, hogy mindenki
„csinál valamit . . . " , itt nincsenek az em-
bereknek „számaik". Reméltük: majd
csak összejön valahogy. Össze is jött.
Heterogén lett, de nagyon jó hangulatú.
Volt benne a Himnusz, népdal, abszurd
versek; mi Szacsvayval Békeffit játszot-
tunk, Hollósi és Ujlaki Hacsek és Sajóval
zárt, természetesen. Hatalmas siker volt.
Képzeld ezt el: az igazi „művész színház"
Caracasban Hacsek és Sajót próbál... Fel
is vettem videóra, a képen a caracasi
fesztivál plakátja, alatta a hang, hogy
„mondja csak, Sajókám..."

Bankett - olyan, mint itthon - nem volt.
A Három nővér első előadása után a
fesztivál főnökasszonya meghívott ben-
nünket vacsorára, nagyon hangulatos,
kellemes este lett. De az előadások után
többen ugyanúgy együtt maradunk egy
kicsit, mint itthon. Itthon is mindig beülünk
még valahová... Ott meg muszáj valamit
vacsorázni meg inni; s akkor néhány em-
ber elmegy együtt, és elkezdődik a „te mit

S



C A R A C A S I M O Z A I K

Máté Gábor, Horváth József, Hollósi Frigyes és
Benedek Miklós Caracasban (Szacsvay László
felvételei)

szel"... Mert vannak a társulatban nagy

gourmand-ok, Máté meg Végvári, akik
tudják, hogy melyik milyen hal, meg mit
hogyan kell enni, s akkor az ember meg-
kóstol ezt-azt. Néha persze ráfázik: ez
történt egy kínai vendéglőben, ahol Papp
Zolival valami szörnyűséget sikerült ren-
delnünk, miközben mellettünk Hollósi
olyat evett, hogy csorgott a nyálunk. Igaz,
elrontotta vele a gyomrát...

*

Zsámbéki sokszor van velünk (vagy nélkü-
lünk), bár rengeteg adminisztratív dolga
van, szervez, intézkedik. Ascher is velünk
jön néha (vagy ellenünk), de ő szeret
egyedül menni, kószál magában vagy va-
lakivel kettesben.

Próba mindig van, minimum kettő. Ha
más a színpad, például kisebb a megszo-
kottnál, akkor előbb tartunk egy bejárópró-
bát, amikor a mozgást próbáljuk el, és
másnap egy előadásszerű próbát. Ez
nemcsak nekünk fontos, hanem a szink-
rontolmácsnak is, aki ekkor „próbál."

Megbeszélés is van utána, éppúgy, mint
itthon.

Aztán kis pihenés, lazítás az esti előadá-
sig. Aludni nem nagyon lehet, mert har-
minchat csatorna van a szállodában a

tévében. Aztán bemegyünk a színházba...
Fantasztikus volt: fél nyolckor zsúfolá-

sig telt a karzat, összepréselődtek az em-
berek, mint a heringek - s a földszint
teljesen üres volt. A fentiek vagy negyven
percig vártak, míg lent is bejött az úri
közönség.

Aztán - elromlott a tolmácsgép. Sze-
gény Blaskó csak mondta az első jelenet-
ben a szöveget, mi meg nem tudtuk, hogy
mi van, csak éreztük, hogy lent valami
nem stimmel; időbe telt, míg a rend visz-
szaállt.

Videóztam, felvettem részleteket az elő-
adásból, ott álltam oldalt.

*

Azt nem lehet mondani, hogy anyagilag
nagyon „jól el vagyunk eresztve". De
amennyit ott kaptunk, az elég volt arra,
hogy az ember éljen. El kell dönteni...
Lehet közértbe menni, és akkor annyit
spórolni, hogy az ember vegyen valamit,
vagy lehet enni-inni. Én ez utóbbit válasz-

tottam. Kipróbáltam azokat a csodálatos
koktélokat, banán, kókusz meg minden-
féle gyümölcs van bennük, ott keverik
előtted, s ha kész bele alkoholt, hát önte-
nek bele rumot. Van dinnye, ilyen meg
olyan; az almát meg a cseresznyét alig
ismerik, ott ezek a kincsek.

*

Akárcsak Olaszprszágban, az utcán élnek
az emberek. Ennek fantasztikus a hangu-
lata. Londonban döbbentem rá, mennyi
igazi tehetség van az utcai zenészek, artis-
ták között - az embernek tátva marad a
szája, hogy ezek miket produkálnak...
Mintha rögtönöznének, pedig másnap
mind pontosan ugyanúgy csinálja. Es re-
mek zene szól Mélyebben persze nem
lehet megismerni az országot, hisz mi a
turistalátványosságokat láttuk. Az is gyö-
nyörű...

Épp húsvét Volt, óriási körmenetekkel.
Akkor is vigyáztak ránk, rám még külön is,
mert ott is videóztam. Láttuk a sóbányá-
kat, sóból templomot, katedrálist. Meg-
nyaltam a falat persze.

*

Akik végigdolgoznak egy-egy előadást,
azoknak nagyon fárasztó egy ilyen turné.
Én két előadás után még elmehetek sé-
tálni vagy mulatozni, de nekik muszáj
pihenni.

Utazni jó... Amikor még nemzetis ko-
runkban kint voltunk Prágában, akkor hal-
lottuk, hogy a Činoherny egész éves tur-
nén van, jobbnál jobb helyeken járnak, mi
meg irigykedtünk, hogy „de jó nekik..."
Aztán nekünk is megadatott, s ez valóban
rendkívüli; Párizs, London... Itthon a tár-
salgóban sokszor előjönnek az emlékek,
beszélgetünk róluk. Néha eszünkbe jut:
meddig lesz még produkció, amivel utazni
lehet; máskor meg az: mikor fog
elkészülni, ha ennyit utazunk...?

Itthon forgalmas helyen elég kellemet-
len sétálni - ott nem ismernek meg, ez jó.
Kimehetsz a piacra, még alkudhatsz is,
mint Vajdai Vili; beszélhetsz az utcán kicsit
hangosabban... erre nem is gondol az
ember, de azért ez jó. A vendéglőben meg
úgy bánnak veled ott, ahol nem ismernek,
mint itt, ahol felismernek.

*

Venezuela - kétszázhetven perc a videón.
Vissza lehet néni. Akármikor. Ez jó, nem?


