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Mint minden színé
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Már-már kezdtük
ami-kor újból hívatott
gond-terheltnek láttam

- Felmerültek bizony
sulat úgy véli, ha ma
szerepét, az az egyén

- Ez azt jelenti, má
szerepét?
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a sorrendiség kérdése, és csorbát szen-
vedne az egyenrangúság. Ne feledje,
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ályfi, míg meg nem
s annak a tetején a
ról, nagy kínkeserv-

Üveghegy tetejére.
zépső teremben ott
televízió előtt ült.
irályfi a királylány
te, hogy megtalálta
yet ez idáig hiába
gban. Elindult a ki-
mlokát csókkal illet-
gonosz varázslattal
leségül vegye.
je, hogyan, hogyan
lantott a televízióra.
llé a pamlagra, és
dkezve a csókról, ő
íziót.

tet sugároztak a
endegélt, járta a

Üveghegyet és az
Arra a jelenetre ért

kor a királyfi belép a palotába, megpil-
lantja a királylányt, és elindul feléje. De
ahogy közeledik, rápislant a televízióra,
leül a királylány mellé, s nézni kezdi a
tévét.

Ugyan mit is mutattak abban a televí-
zióban, amelyet abban a televízióban mu-
tattak, amelyet az eleven királyfi az eleven
királylánnyal együtt nézett? Ugyanazt a
történetet.

Tehát abban a televízióban is, amelyet
abban a televízióban ábrázoltak, amelyet
az eleven királyfi az eleven királylánnyal
nézett, egy televíziót mutattak, s abban
ugyanaz a történet játszódott. Ha viszont
ugyanaz a történet volt, akkor...

Fölösleges tovább mesélni, amúgy se
lenne vége. Talán annyit kellene hozzá-
tennünk még, hogy a ló az Üveghegy
lábánál megdöglött. De őt nem mutatták a
televízióban, se nem nézhette. Ebbe a
sérelembe döglött bele. 

mindenkinek egyenlő esélyt kell adni.
 Akkor hát hogyan?
 Kórusban.
Lerogytam a székre. Az igazgató felállt,

előjött az íróasztala mögül. Kezét a vál-
lamra tette.
 Fel a fejjel! így eleget teszünk a

társa-dalmi elvárásoknak, és művészileg
is nagy eredmények születhetnek. Már
megvan a rendező, aki elvállalta, nagyon
érdekes, avantgárd kísérlet lesz. Hamlet
felbontása kilenc személyiségre, érti,
ugye.
 Értem. Mélylélektan.
 Nagyszerű, látom, megértette.
Aztán odahajolt hozzám, és suttogóra

fogott hangon hozzátette:
- Köztünk maradjon: senki sem gátol-

hatja meg, hogy hangosabban beszéljen,
mint a többiek.

Megkezdődtek a próbák. Az öltözőben
kissé szűkösen voltunk, a színpadon is
minduntalanul egymásnak ütköztünk,
ugyanakkor létrejött az erős közösségi
szellem.

Így érkezett el a bemutató. Az első
felvonás valahogy lement, de amikor a
temetői jelenetre került sor, nekem nem
jutott Yorick-koponya, mert a kellékes té-
vedésből csak nyolcat készített ki. Igye-
keztem hát a bal oldali kollégától megka-
parintani a koponyát, csakhogy nem volt
hajlandó odaadni, mire mind a ketten
belezuhantunk a sírgödörbe. Ugyanakkor

VEGHEGYEN
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s azt mondta:
ntöttünk, magának
t.
sznek, dédelgetett
p. Majd szétvetett a
a hálálkodtam az
zva, hogy minden
hogy a reám bízott
megoldjam.

volna a próbákat,
az igazgató. Kissé
.
os aggályok. A tár-

gára bízzuk Hamlet
favorizálása volna.
snak adják Hamlet

egyén favorizálása

volna. De találtunk megoldást. Hamletet
maga fogja eljátszani és még nyolc szí-
nész. Szerencsére kilencnél is többet
találok a társulatban, akik többé-kevésbé
Hamletnek nézhetnek ki.

- Értem, tehát én és még nyolcan fel-
váltva játszunk.
 Nem, valamennyien egyszerre.
 Hogyhogy egyszerre... Csak nem

ugyanabban az előadásban?
 Úgy van, ugyanabban az

előadásban, minden este.
 Hiszen ez képtelenség! Kilenc

Hamlet a Hamletben!
 Úgy van.
 Aha. Az egyik kimegy, a másik

bejön, kimegy, bejön a harmadik és így
tovább?
 Nem, mert abban az esetben

felmerül

amazok ott fönt dulakodni kezdtek, mert a
mi koponyánk ott maradt, tehát továbbra
is nyolc koponya volt, s ők csak heten
voltak, viszont mindenki arra törekedett,
hogy neki kettő jusson.

Kilenc zúzódás, öt arcsérülés, három
szúrt seb lett a vége. Ki meri azt állítani,
hogy a Hamlet az egyén tragédiája?
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