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Semmi nem változott, mondom Lónak, Bíró Jós-
kának, ahogy Visky Andrásék felé caplatunk. Ez
éppen a Hasdeu utca, de lehetne akármelyik. A
leromlott állagú kicsi házakon Cola- és Holsten-
reklámok, kisvállalkozások nyílnak-zárnak min-
denfelé. Nagyokat lépünk a járdán, és egyfolytá-
ban azt vizslatjuk, hol tudnánk átvergődni a má-
sik oldalra anélkül, hogy elsüllyednénk a vízben-
sárban. Ilyenkor (vagyis amikor Cola és sár ke-
veredik masszív szimbiózisban) mindig eszembe
jut Pintilie zseniális filmje, amit először 90-ben
láttam Bukarestben, pár nappal azután, hogy
hosszú-hosszú évek után előszedték a dobozból.
Caragiale írásai alapján készült, Miért húzzák a
harangokat, Mitica?, ez volt a címe, röhögött a
tömeg, röhögtem én is, ahogy néztem a „dühös
román író" hőseit, a pacsuliszagú, cifrán kiöltö-
zött, franciául dadogó, szaros gatyájú, balkáni
párizsiakat, akik cipellőjüket, csizmájukat kezük-
ben tartva, nadrágjukat térdig felhajtva, szoknyá-
jukat vállra vetve keltek át a végtelen sártengeren,
hogy eljussanak a mulatságba. Bál és lábszag,
lampionos ünnep és lábak közt futkorászó pat-
kányok, merci és böfögés, Cola-reklám és sár-
dagasztás...

Semmi nem változott.
Ma volt az olvasópróba. Még tíz előtt öt perc-

cel is azt fontolgattam, eleve kezdjük a visszaol-
vasóval. Minek dadogjak én, akinek semmiféle
színészi tehetsége és szereplési vágya nincs? (Az
utóbbi valószínűleg nem igaz, de ott, ahol előre
tudható a nyilvánvaló kudarc, nemigen vágyom a
szereplésre.) Csak hát a tegnapi tapasztalatok: a
darabbal a színészek többsége még nem talál-
kozott. Két hete a titkárságon hevernek a példá-
nyok, és mégsem. Csak nem mellre szívni min-
dent már rögtön az elején, mondogatom ma-
gamnak. Mindig mindenre készen állni, mindig
nyugodtan és mosolyogva reagálni -ez a feladat.
Es valóban, hatalmas lelkemet alig karcolja a
tény, hogy a színészek többsége még nem ismeri
a darabot. Vajon nem kíváncsiak? Ha másra nem,
hát arra, mekkora a szerepük? Ki ez a próbatáb-
lán olvasható Jani-Misi-Mari-satöbbi? Pedig
csupa fiatal ül körülöttem, mintha bizalommal,
talán még az is megfordul a fejükben, hogy jó
munka várható. (Most, hogy újraolvasom ezeket
a sorokat, azt látom, még mindig nem gondolko-
dom eléggé „színészben": a színész - minta Nő -
a mostban van, ezért imád-gyűlöl egyik pilla-
natról a másikra, és felejt el holnap. De nem lehet
másként: hogyan lépne be a civil takarásból a

Jegyzetek Kárpáti Péter Méhednek gyümölcse című
drámájának kolozsvári próbái közben.

színpadra és hogyan lépne le onnan károsodás
nélkül, ha nem felejtene? Szóval mindig hinni a
színésznek - és sohasem, ez is feladat.
Mindebből az következik, hogy van „színész" és
„nem színész". En nem vagyok színész.)

Szóval várakozón bámulnak, én meg belevá-
gok. Azt hiszem, viszonylag elfogadhatóan sike-
rült felolvasnom a ,szöveget. Ez is valami, mond-
juk, sikerélmény. Én mindenesetre már megszó-
laltam, ők még nem. Néztek engem, én meg a
példányt. Egymásra még nemigen néztünk.

március 19.

Marosvásárhely. „Semmi nem változott -dohog
Ló -, ez nekik szalmakrumpli?!" Vendégjáték a
Képmutatók cselszövésével, utazom a társulat-
tal, legalább találkozom Miklós bácsival. Bizto-
san cseszegetni fog a Székely körvasút miatt,
kapcsolatunk mostanában erre redukálódott: én
felhívom, ő, „első Tompa Miklós", morgolódik,
„te gazember, nem vezetted át a könyvbe javítá-
saimat", mondja, pedig többnyire átvezettem,
azaz kihúztam, amit kért. (Miután eleve kihagy-
tam egy másik könyvre való történetet - Nánay
Pista még olvasta őket, szerinte legalább fél száz
sajtópert spóroltam meg ezzel, mindenesetre a
„székely körvasút" úgy megy, hogy sok helyen
hosszan fel kellett szednem a síneket.) A buszban
majd' mindenki reflexből dugja fülébe a fülhall-
gatót. Nyomott egyhangúság, keresztülteker-
günk a végtelen falu-városon, Tordán, itt is volt
egyszer magyar országgyűlés. A kolozsváriak
valaha jártak ide tájolni.

Ebben az országban akármikor-akármerre né-
zek, ugyanazt látom: minden egyszerre épül és
esik széjjel. Betontörmelék mindenütt. Lehetet-
len eldönteni, hogy az épület-híd-kerítés holnap
esik szét, vagy éppen holnap egészül ki egy újabb
törmelékelemmel és lesz „készen". Na, persze,
épül és bomlik, él és elhal, akár maga a világ,
mondhatnám nagy bölcsen, de mégis, a termé-
szetes dolgoknak, mondjuk egy fának, egy hegy-
nek, egy kutyának van valamiféle mozgása-folya-
mata-élete, s benne egy időszakasz, ami olyan
készség-féle, úgy értem, ez a valami egy darabig
viszonylag kész van, és olyankor azt lehet mon-
dani: ez fa, ez hegy, ez kutya. De ez a járda vagy
micsoda és ez az épületféleség?! Nem tudni,
éppen beköltözőben vagy kiköltözőben a lakók
(miközben valószínűleg éppen és mindig, állan-
dó ideiglenességben benne laknak ők).

Miklós bácsival minden simán megy, csak az a
baj, hogy a könyvet meséli újra és újra (úgy
értem, azt, amit már kívülről tudok, hisz megír-
tam), hiába kérdezem másról. Azért így is mond
néhány kristálytiszta-szellemes-friss mondatot,
szóval bead néhány pontos találatot - mert hi

szen tehetsége ilyenkor szárnyai igazán (ezért is
kellett kihúzni egy könyvnyi történetet - és nem
a legrosszabbakat) -, a diadalmas sikerű Képmu-
tatók előadása után vigyorogva megjegyzi: „a
vallásos hittel frissen átitatott vad kommunisták
most biztosan dühöngenek."

március 20.

Nem írtam még egy sort se a Kárpáti-darabról,
miközben egyfolytában az jár eszemben. Lesz
még rá mód. Vajon mindig minden darabbal így
lenne: ahogy gabalyodok belé, egyre jobbnak,
egyre gazdagabbnak találom? Sokszor el sem
hiszem, hogy Péter mindent tudatosan beleírt,
ami benne rejlik a szövegben. (Különben miért
kellene mindent „tudatosan beírni"? Ha a dráma-
írás, hogy azt ne mondjam: -irodalom, csupán-
csak tudatosság, akkor mi különbözteti meg a
matematikától - mellesleg gyanítom, hogy ez
utóbbiban is döntő szerepet játszik a megérzés,
az intuíció, netalántán az ihlet.) Szerintem sem-
mit nem erőszakolok a szövegre, sőt szigorúan
csak arra hagyatkozom.

„Milyen büdös lehet ez az ember!" - jutott
eszébe Lónak a mai, részpróbának kiírt (4. kép)
megbeszélés valahányadik órájában. „Itt a ke-
zem, nem disznóláb" - mondja lgnácz, ez a
szerencsétlen cigányember. Es ezt csak úgy
mondja, feleségét békítendő. lgnácz a SERKÖV-
nél dolgozik, szóval disznókkal egész nap.
(SERKÖV: én nagy bizonytalanul sertésközvágó-
hídra tippelek, bár ennek szinte semmi értelme,
Spulni, Spolarics Andrea azt mondja, ser-
tésközvetítő, szerintem igaza van.) lgnácz és Ró-
zsi. Nem elegek egymásnak. Mindennek része,
alapeleme-egysége a hiány. Hogy az micsoda? A
megfogalmazása valami bekerítése azáltal, hogy
megrajzoljuk kontúrjait, s ezáltal kimondjuk azt,
hogy azon kívül is van valami, és ami hiányzik,
az ott kívül van. Nem itt. Máshol. „Hová megy,
uram?" - kérdezi Kafka egyik elbeszélésében a
szolga. „Innen el" - válaszol pontosan az úr. Ez a
máshol viszi „előre", „innen el" a darab férfiait.
Indulnak újra és újra a Drávára: Keszeg meghal,
még mielőtt dobozba zárná a csalit, Misi kezébe
fogja a pecabotot, de Mari rászól, és ő marad, ők
még terveznek, építeni fognak (na persze),
lgnácz a jelenet végén már majdnem útra kel
(egyelőre ezt szeretem legjobban a darabban:
„Moccan, mintha menne-de nem megy. Fordul,
mintha maradna - de nem fordul. Áll, áll, hosszan
áll, nem mozdul..."), Jani viszont... Jani eljut a
stégre. ÜI ott, egyedül van, távol a
látszatvigaszoktól. Felnőtt férfi. Találkozik a hal-
lal, elindul utána, mert a stég még nem a megér-
kezés. A megérkezés maga a víz lesz, ahová
követi a halat. Ez a sorsa, ez az egyetlen elmoz-
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ulási irány az lgnácz-féle seholsem-levésből.
e innen nem tudom: mikor találkozik
nnamarival, a táncdalénekesnővel, naiv vágyai
sszenciájával? Mikor: a halált megelőző pilla-
atban, amikor még ráfagyhat arcára a valóság,
agyis az, hogy a lány meddő; avagy a halál utáni
illanatban, a „dilettáns mennyországban" -
hogyan András fogalmaz -, amikor már nem

örténhet meg vele a dráma? Az előbbire szavaz-
ék, de nem tudom a módját, a logikáját - lehet,
ogy az utóbbi a megoldás, amikor látom a
oldog Janit, de megélem - az anyával - a tra-
édiát, az „értelmetlen" pusztulást-áldozatot.
Mint Pétertől megtudom, neki eszében sem volt
egírni az utolsó képet, azt, amelyik kezdettől

ezet engem: a stégre érkező, fiát kereső, majd
lsirató anya mindent összefogó, lezáró képét -
gyik barátja tanácsolta neki ezt a befejezést. A

átszólag tudatos építkezést „csak" a véletlen
zülte hát.)

róbák. Tegnap is, ma is. Próbának nevezzük, én
lhárítanám a szót, mert hiszen annyi történik,
ogy beszélgetünk egy asztalnál. Szerettem vol-
a rögtön „bemenni a térbe" (igaz, tér egy szál
e, hisz a színpad mindig foglalt), mert attól félek,
ecsapom magam azzal, hogy „próba" helyett
zt csináljuk, amihez amúgy is értek: beszélge-

ünk. Félek az öncsalástól, de ez a félelem vajon
egment-e tőle? Hiszen korosztályomnál - hát
ég a nagy ötveneseknél - mindenkinél ezt

apasztalom: az öntudatlan önterápia leghatáso-
abb módszere az öncsalás. Vagyis a hiba soha
em a saját készülékben van. Akárhogyan is,
gyvalami miatt tényleg elégedett lehetek: min-
enki felszabadultan mondja a magáét (de azért
indig a „dologról" van szó), vagyis megszűnt
z, amit az első pillanatokban látni véltem a te-
intetekben: „Mondd meg, hogy lesz!" Egyelőre
em volt olyan megjegyzés, amit ne tudnánk az
gy javára fordítani. Es hiába, ha ezerszer elolva-
om is a szöveget, akkor sem jut eszembe e
egjegyzések nagy része. A legapróbb semmi-

égek: miért nincs lgnácz és Rózsi gyerekének
eve? Neme van, természetesen fiú. A „termé-
zetesen" nem otromba férfiduma, hanem a
arabegészből következő természetesség: Drá-
ára-Halra-Annamarira vágyó Fiúnak kell szü-
etnie. Hogyan is lehetne a csecsemőnek neve,
a egyszer nem t u d j u k -és Rózsi sem tudja - ,
i az apja - ahogyan persze Mari és Jani ese-
ében is az a kérdés, milyen nevet írjanak az
apa" rubrikába. A harmadik párnái, Jutkáéknál
an apja a Jutka méhében növekvő
yümölcsnek - Keszeg az, aki holtan fekszik az
gyon.

Az árakról. Érthetetlen káosz. Vásárhelyen a
szálloda éttermében hatezer lejből megebédel-
tem (finom parasztcsorba, rántott sajt, saláta),
tejet viszont csak hatezerkettőért kapok a boltban
(literes kék Parmalat). A tízezres telefonkártya
pedig fogy veszettül, alig tudok pár szót váltani
Annával. Ma találkoztam B.-vel, névnapja van.
Aztán beültem a Liliomra, hogy ne magammal
foglalkozzam. Gyönyörű szöveg. Gyönyörű a
giccs. Bőgni tudnék rajta. „Akkor én jobban sze-
rettem" - mondja Muskátné zokogva a halott
Liliom felett. „Jobban"-mondja Julika szárazon,
keményen. Már nem történik vele semmi, egy
egész életen át. Így kéne, gondolom, aztán me-
gyek a büfébe fecsegni. A színpadra még
beóvatoskodott Ficsúr, és a halott mellére
szórta a kártyalapokat. Ló gyönyörűen csinálja:
alig történik valami. Szinte benn sem járt. De a
kártya-lapok ott hevernek a halott mellén. En
meg kikérem a szokásos ananászszörpömet meg
a meleg barna löttyöt, a kávét.

március 23.

Az időbeosztás. Az egy kicsit őrületes. Biztosan
próbáltak mások már ennél hányatottabb körül-
mények között is, de ez engem nem vigasztal.
Most, márciusban két hétig próbálunk. Aztán
vonatra ülök, és megyek vissza Pestre. Tegyük
fel, addig nem megy el a csapat kedve. Sőt,

Jani és a „Hang" a próbateremben (Nagy De-
zső és Kardos M. Róbert)

normális esetben akár még lelkesek is lehetünk
- egyelőre mintha azok lennénk. Leghamarabb
április közepén jövök vissza, mármint akkor ér-
demes - de csak egy hétre, mert egy hétig nin-
csenek előadások. Mire jutunk abban az egy
hétben (és persze mire emlékszünk), miközben
nem léphetünk színpadra, és az próbál, aki éppen
ráér - hiszen javában készül majd Tompa Gábor
rendezésében az Operett?! Aztán egy hónap (!)
szünet - megint csak nem miattam -, és folyta-
tom május végétől. „Ahhoz képest" elfogadhatót
így is lehet csinálni - pénzért. De ehhez mi közöm
nekem, aki nem vagyok rendező? Rendezek,
mert kedvem és lehetőségem van.

Meg kell próbálni bemozdulni. Az asztalnál
ülve-beszélgetve még mindenkiről elképzelhető,
hogy meg tudja csinálni, amit képzelek-képze-
lünk. De a próba benn a térben nem előzetesen
elképzelt képek fegyelmezett végrehajtása. Nem
instrukciókat üzemeltető bábjáték. Különben is,
milyen instrukciót kell adni arra, hogy, mondjuk,
egy anya elsiratja a gyerekét? Mit kell nekem
ahhoz mondanom-tennem, hogy ez megtörtén-
jen? Mivel tudok erről többet, mint Albert Juli, aki
az anyát játssza? Különben is, hát nem az a jobb,
ha ő tud erről többet? Vagy: kulcspillanat az,
amikor Jani még kisgyerekként a ladikban
ringatózott, és hallgatta az öregapját, aki tanította
az életre. De Kardos Marcinak nem ezt a számára
ismeretlen képet kell felidéznie - hiszen ez egy
Jani nevű fiktív személy emléke -, neki saját
emlékei közül kell kibányásznia a csakis számára
megjelenő, egykori, már visszahozhatatlan idillt.
Nekem nánai hajnalok jutnak eszembe, amikor
megcsap a hideg, mert a súlyos, dunna alatti
melegből kidug m a fejem s az egyik kezem,

árcius 22.
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mert mama most szólt, hogy kisült a cipó. Mar-
komba kapom a kicsi, gőzölgő, forró cipót, nye-
lem, falom, de fekszem tovább, talán vissza is
alszom, és valószínűleg ez a boldogság, és ilyen
emléke mindenkinek volt, Marcinak is biztosan. Az
övé más, de ugyanaz. Cipó, ladik, mama, öreg-
apó... emlék régről. Abból az életből, amikor nem
lehetett tudni az Időt: hogy széftele megy, ronccsá
töredez, porrá omlik minden, ami együtt volt, egy-
ben volt. Kerek, hiánytalan, ártatlan derűben.

március 25.

Tegnap délben Csíky Bandival a büfében. Amikor
nem próbálok, akkor a büfében ülök, a darabot
böngészem, vagy fecsegek azzal, aki éppen oda-
ül, többnyire Ló vagy Szikszai Rémusz, és álta-
lában a darabról van szó. Ez - próba és büfé -
rendben is van, de azért tudom jól, magam elől,
az egyedüllét elől, pontosabban az ebből követ-
kezni akaró szembenézés elől menekülök. A
szembenézés a folyamatos elkenések, pici ha-

Színpadra mehetünk (Kardos M. Róbert és Ma-
darász Loránd)

misságok bevallását, jelentéktelenségem
kimondását, elfogadását jelenti - t a l án ezért
nem merem elolvasni a B.-nek is megvett
könyvet, Az elomló üresség igaz könyvet.
Folyamatosan zsibbasztom magam, munkával,
találkozással, színházzal, tévével - d e olvasni
már nem olvasok. Néha melléfogok, mint tegnap
délelőtt, amikor beültem a színház nagy öregje,
Senkálszky Endre által rendezett (?) A nagyidai
cigányokra. A nézők nagy része idős, többen
hetven fölött. Senkálszky nyolcvannégy. A
Tompa-féle Busz-megállóban láttam először, már
öregemberként. Kitűnő volt. Állítólag teniszezik.
Heten ülnek szemben, szépen bekötött
példánnyal a kézben, és felolvasnak. Az egyik
azt mondja, Arany János, a másik, A nagyidai
cigányok. Ez a második előadás. Szidom
magamat, miért nem figyelek a szövegre, pedig
soha nem olvastam, és már nem is igen fogom.
(Vajon ki olvas ma „ártatlanul" Arany Jánost?)
Nézem a színészek öltönyét, frizuráját, nézem,
mit csinálnak, hogyan nem csinálnak semmit,
kíváncsian várom, mi lesz, ami-kor az éppen
felolvasó személy a lap aljára ér, és igen,
egyszerre lapoznak. Egy idő után elunom a
megfigyelést, el nem mehetek, és igen, itt vagyok
önmagam csapdájában: akarok-nem akarok,
szembesülök az Idővel, a hiábavalósággal, a ne-
vetségességgel, a tehetségtelenséggel...

Szóval Csíky Bandival a büfében. Arca sápadt,
feldagadt, gyűrött... talán sokáig próbált a ne-

gyedikes évfolyamával,
talán csak nem tud
aludni. A halászatról kér-
dezem, és ő mesél. Mesél
a harcsázásról. Nagyon
érti. Kéne, hogy beszél-
jen a többiekkel, hiszen a
darab, ha akarom,
elsősorban erről szól: a
férfiak ki akarnak menni
a Drávára harcsázni, ki-
fogni a Világharcsát - a
nők, az asszonyok meg
nem engedik őket. Jut-
kának mindig akkor fáj a
feje, amikor Keszeg
indulna; lgnácznak „el-jár
a keze", mert Rózsi nem
akarja engedni őt a
Drávára (igaz, az ágyban
meg magához nem
engedi), lgnácz mégis ott
„szobrozik" a küszöbön;
Mari csak ráreccsent
Misire, aki egye-lőre
visszakullog; Berta néni
egyfolytában kárál, de
hát Jani csak megy...

Este is látom Csíky Bandit - az Ahogy tetszik
esti előadásán tanárként-száműzött hercegként
fellép a színpadra egy szép férfi. Nyoma sincs a
büfé-gyűrődésnek. Az Ahogy tetszik negyedikes
vizsga, szép előadás. Spulni és Bandi rendezték,
utóbbi hercegként hallgatja a tanítvány Jaques-
ot, akit néhány éve ő maga játszott a Tompa-féle
előadásban. A tanítvány jó, de nekem már túl
profinak látszik - az a fajta színész, aki kapásból
bújik a szerepbe, húzza magára a maszkot és rejti
az arcát, ami így aztán nincs is. Spulniban félel-
metes energiák vannak. Egyik napról a másikra
egy erdőt kiirtana. Bandi csak Vasladynek hívja.
Próbál, játszik, tanít, rendez, folyamatos intenzi-
tással jelen van itt, a büfében is. Jó neki Kolozs-
várott, nem is tudom, mi lenne vele otthon félre-
tett vagy apró szerepekkel letudott társulati tag-
ként. Kiváló színésznő. Most, hogy felszabadul
az Ahogy tetszik alól, beszáll a Kárpáti-darabba.

Azaz igazság, féltem tőle. Nem is azért, amiért
annak idején Czintostól Szatmáron, akit olyan
sokra tartottam-tartok, hogy féltem, nem tudok
„felnőni" hozzá, nem tudok mit mondani neki.
Félhetnék ettől is, hisz Spolarics Andrea kiváló
színésznő, még ha Magyarországon nemis vesz-
nek róla tudomást (már rég Jászai-díjat érdemelt
volna, de hát a tolongásban jól jön, hogy őt,
„külföldit" nem kell-vajon nem kell?-figyelembe
venni). Épp az utóbbi miatt féltem: amiatt, hogy
egy kimondott vagy ki nem mondott, de létező
közmegegyezéses értékrendben nincs a helyén,
természetes védekezőreflexből kialakít-hatott
magában egy kompenzáló eltartást a ma-
gyarországi, úgynevezett realista színjátszással
szemben, hiszen itt Tompánál mást művel, és ezt
a romániai és A kopaszénekesnő nyugat-európai
sikerei folytán a külföldi szakma is értékeli -
joggal. Szóval jön itt most egy magyarországi
rendező (sőt, kritikusból alkalmilag átvedlett
„rendező"), és hoz egy szaftos naturalista dara-
bot... Eddig kétszer próbáltunk, remekül. Ideális
partner, legalábbis számomra. Iszonyatos tempót
diktál, mindig van ötlete, de/és mindenre nyitott,
abból, amit mond vagy csinál, nekem is eszembe
jut mindenféle, és fordítva - ezek a mondatok-
gesztusok, ilyen-olyan jelzések egy-másba
olvadnak, és a végeredményből már ki-
bogozhatatlan, ki mit talált ki, és mit vetett el. Ez
így van jól, legalábbis ha a végeredmény felől
indulva még mindig visszatalálunk Kárpáti szö-
vegéhez, sőt a szöveg is így mutatkozik meg
teljes gazdagságában. A jelenet nagy kérdése:
mit csináljon, tevékenykedjen ez a Jutka, akitől
fél méterre holtan fekszik a férje, miközben az
élet, mint egyetlen törvény, megy tovább. Éppen
a pizsamában hancúrozó gyerekeket egzecíroz-
tató, megint állapotos Jutka által megy tovább,
aki mosta „hullásokat" várja, de azok, tudhatjuk,
hisz este van egy világvégi baranyai településen,
csak holnap jönnek a halottért, viszont a gyere-
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keknek enni kell adni, le kell őket fektetni, és
persze reggel fel kell kelni - bár közben azt is
gondoljuk, hogy ha egyszer megtaláljuk azt a
kataton állapotot, amibe ez a nő kerül, miután
elvégzett minden elvégzendőt, és lekerül az ágy-
ra, ahonnan őrült „rendteremtő" rohamában ko-
rábban lecibálta férjét, akkor ő már innen nem
mozdul, és addig imádkozik itt kopáran-kopogó-
san billegve előre-hátra monoton egykedvűség-
gel, míg a világ. Szóval mit tevékenykedjen Jut-
ka? Ez nem azért fontos, hogy a színészt „elfog-
laljuk", hanem mert ez jelenti Jutkát: mindig
csinál, mond, megy, mindig van, és lehet őt
ugyan szeretni, de néha el kell tőle menni a
Drávára. A Pesti Színházban zseniális megoldást
találtak: a nő - méhében a gyermekkel, halakkal
küzdő, immár végérvényesen vesztes, halott fér-
jével az ágyon - halat pucol. Kikaparja a friss
halottat. Es abban az előadásban még nem is
szerepelt az a személy, Jani álomasszonya, akit -
itt most muszáj az otromba szót használni: -
végérvényesen kikapartak, és akinek méhe már
soha nem fogad be, nem táplál magzatot. Kárpáti
megajánlja alaptevékenységként a takarítást, mi
elfogadjuk. De ez még csak a helyreállítás, a
visszacsinálás gesztusa - minden visszakerül a
helyére. De szükség van az előre, a jövőre mutató
gesztusra is, mégpedig olyan cselekvésre,
amely-be folyamatosan és állandó ismétlődéssel
bele-pumpálható egy erős asszony energiája oly
módon, hogy munkálkodása akaratlanul is
hordozza a veszélyt: bármikor bármi történhet.
Spulni a hagymaszeletelést javasolja (vagy én
javasoltam, és ő lelkesen kapott rajta?), láthatjuk,
sír a nő, de közben tudjuk, nem sír... a hagyma-
ötletből jön a főzés... mi mást, halászlét.... de
inkább legyen már készen, s ennek nincs
akadálya, minthogy Andrea elmagyarázza a bajai
halászlé receptjét, miszerint a végén kell
hozzáadni a felszeletelt hagymát... a halászléből
jön az evés, ahogy Jani előbb ártatlanul, nem
tudván a halottról, belehörpöl a fazékból kiemelt
merőkanálba, később rá-kényszerül, hogy
asztalhoz üljön, és ágyon he-verő barátját
bámulva remegő kézzel egyen. Fontos ebben a
jelenetben és az egész előadásban, hogy profán
és szent minél végletesebben és minél magától
értetődőbben találkozzék - én javaslom a
vasalást, a halotti ruha előkészítését (a zakó
zsebében találhatja a régi fotót, ami fölött
elmereng majd Janival). Ez a jelenet jó lesz,
gondolom most, ahogyan jónak ígérkezik a negye-
dik kép is Ignáczcal, a csecsemővel és Rózsival.

április 25.

Eltelt egy hónap. Reménytelennek tűnik a napló-
írás - pontosabban a munka. Az a fajta létezés,
ami két évvel ezelőtt, az Emigránsok idején ter-

mészetesnek tűnt (és amit azóta oly sokszor, már
magam számára is unalmasan, közhelyesen,
mechanikusan fölemlegetek): kilenckor indulás,
séta a színházig, kávé, mélázás-zsongás a pró-
bakezdésig, tíztől kettőig próba a két színésszel,
és semmi más, csak a szöveg gyapálása, a
helyzetek bogozása, kettő után ebéd, séta haza,
készülés az esti próbára, próba, séta haza,
rádiózás, a példány olvasgatása, sötét, csend,
alvás, sem-mi más. Legfeljebb telefonok
Annának.

Itt most nem így van, és ez nem nosztalgiázás.
Egy hónap kimaradt, és most visszajöttem Su-
tyival, Sárkány Sanyival, a díszlettervezővel, akit
gyorsan átminősítünk jelmeztervezővé is, hisz
Dobre-Kóthay Juditnak minden energiáját leköti a
Gombrowicz-féle Operett. Ez az egész színház-ra
érvényes, miközben az Opera, vagyis a másik
tagozat az István királyra készül. Mindenki eze-
ken dolgozik, legalábbis ezekre hivatkozik. Mi
pedig partizánok, alternatívok, amatőrök va-
gyunk egy bérletes előadásra készülve. A „mi"
szerencsére a színészeket is jelenti, akik az egy
hónap szünet ellenére lelkesek, akarják a mun-
kát. Szóval a tiszta próbaidők most is jók (jók
lehetnének, ha a nap nem a körülmények elfo-
gadhatóvá kalapálásával telne-roncsolódna). Ta-
pasztalatszerzésnek ez is jó (de hát így az egész
élet merő tapasztalatszerzés, amit majd egyszer,
valahol - de hát mikor és hol? - felhasznál az
ember), mert telibe ka-
pom a sokat emlegetett
„Balkánt". Ez emlékeztet az
otthonira annyira, hogy
értsem, de azért mégis kü-
lönbözik annyira, hogy én
ne akarjak itt élni.

Az egyiktörvény: nem
létezik eldöntendő kér-dés
- illetve a kérdést, igen
vagy nem?, fel lehet tenni,
de a válasz hosszú, sőt
időtlen, időn kívüli, mert
akár percekig, akár órákig
tart, a végén ugyanott
vagyunk, mint az elején,
esetleg azzal a
különbséggel, hogy köz-
ben elfelejtettük, mi is volt
az eredeti kérdés. De azért
valami bólogatással és a
jövőbe mutató homályos
egyezséggel zárul a
beszélgetés, szóval az
ember elköszön, és ha
eléggé buta-naiv vagy
idegen, mondjuk belga-
angol stb., akkor csak a
„pénztártól való távozás
után" esik le a tantusz,
hogy itt az égvi-

lágon semmi nem történt, vagyis az igen vagy a
nem nem hangzott el, de ha mégis, akkor sem
következik belőle semmi.

Mindenesetre állandóan ezek járnak a fejed-
ben, őrölnek, őrlik a gondolataidat, és az idő
kipereg a kezedből, minta liszt, nem rendelkezel
hát az időddel, nem tudod azt szakaszolni, nem
tudsz leülni naplót írni, mert ha mégis megpró-
bálod, akkor közben, mondjuk, a beígért deszka-
anyagra, a csörlőre, a magnószalagra, az elkó-
válygott díszítőkre és persze a próbára gondolsz,
de a próba közben eszedbe jut majd (noha ez tilos
lenne, és szerencsére a színészek akarása ezt
akadályozza is, amennyire lehet) valami más, a
próba terén-burkán kívüli gond.

Egy másik törvény: az eltelt évtizedek (évszá-
zadok?) sejtjeink elemi részeit alkotják. Néha azt
gondolom, '89 legfeljebb a szereplők egy részét
cserélte ki (ha egyáltalán), de a szerepek válto-
zatlanok maradtak. Ez jut eszembe, amikor a
direktor begurul egy nyugati kocsin a színház
udvarára (ha az épület előtti parkolóban marad-
na, csak napok - órák? - kérdése lenne, mit
lopnak le az autóról, ha nem azt magát), és a már

Bábraktár az udvaron
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egy órája várakozó két díszítő kinyitja neki a
vaskaput, majd nyargalva a kerék elé teszi a
fékezőtéglákat. Ez jut eszembe akkor is, amikor
az igazgatói irodában ülünk, várjuk az odarendelt
műszaki vezetőt, aki belép, köszön, a direktor és
mellette a másik vezető, a dramaturg egy-egy
újságot lapozgatnak, abból nem néznek fel, egy-
szer majd válaszolnak (de nem köszönnek, és
továbbra is lapozgatnak). Ők ketten a barátaim,
még harmincas éveikben járnak, nyitottak és
szikrázóan tehetségesek, érzékeny költők,
Gombrowiczot értelmeznek-rendeznek, szóval
fehérek közt európaiak. Valószínűleg nem lehet
másként. A műszaki vezető eleve hajlott háttal lép
be (félig), esetleg ő lepődne-ijedne meg legjob-
ban, ha figyelnének rá, köszönnének neki, hellyel
kínálnák... netalántán megszűnne benne a már
zsigeri félelem, s ebből következően esze ágában
sem lenne megcsinálni-megcsináltatni mindazt,
ami így, minden kerülő-körvasutas szöveg elle-
nére mégiscsak megcsinálódik valahogy.

Megcsinálódik, véletlenül ráleltem egy pontos
szóra, egy helyes igei szerkezetre - vajon milyen
igealak ez? -, ami közli, hogy van végeredmény,
árulkodik a minőségről, és utal arra is, hogy az
elkészülés módja, körülményei, az elkészítő sze-
mélye a nem lényeges ismeretlenbe vész. Mert
ha nem üt be a krach - egy ukrajnai baleset, egy
afrikai ebola, egy temesvári-bukaresti karácsony
akkor egy adott közösség élete adott
körülmények között működni-üzemelni fog. Pél-
dául úgy, hogy a Kolozsvárral szomszédos Bács
nevezetű faluban, ahol a színház díszletraktára is
van (a sok szép bábot is itt „tárolják", ami azt

jelenti, hogy azok egymásra hányva áznak az
udvaron), a kenyérgyár kerítése fölött kinyúl egy
kéz, és kiteszi a friss kenyeret, egy másik kéz,
melyben a szomszédos konzervgyárból kerítésre
kitett konzerv van, veszi a kenyeret, adja a kon-
zervet, és a körforgásba bekapcsolódik még egy
félliteres vodkásüveg is, ami a szintén szomszé-
dos szeszfőzdéből származik, és a pénz kiiktatá-
sával gyomorba kerül minden, amitől elégedett
lesz az ember, és a meglelt bódulatban az éjszakai
nyugodalom is biztosított.

április 27.

Éjszaka, vasútállomás. A vonat egy órával
később indul. Szokatlanul üres, szinte kihalt a
pályaudvar. Egyedül ülök a peron egyik padján,
vonat nem jön, nem megy - legalább nem kell
hallgatnom a hangosbemondó jól ismert, hát-
borzongató zenéjét.

Vége az egy hétnek. Így, partizánként viszony-
lag sokat tudtam próbálni. A festödéből jövök, itt
volt az utolsó próba, mert ez a legnagyobb hasz-
nálható tér - igaz, a legbüdösebb is, tegnap
Madarász Lóri öt perc után rosszul lett, hányt,
haza is ment, mi meg próbáltunk tovább a fűben,
a Szamos-parton. A mai próba átcsúszott
beszélgetésbe, kiélvezhettem, hogy szeretnek,
és bár tudom, nem ez a munka célja (vagy
számomra ez lenne?), én mégiscsak örültem, és
azzal biztattam-ámítottam magam, hogy ez
összefügg a munkával, szóval, hogy jól
dolgoztunk.

Ki a gyerek apja? (Kardos M. Róbert és Fülöp
Erzsébet) (Lehel Cipriani felvétele)

Tegnap kétségbeesés, ma sikerélmény. Ter-
mészetesen ötös-hatos kép. A többi jelenetben
viszonylag kisebb kilengések lehetségesek.
Mondjuk: rossz kedv vagy bizakodás, halvány
szomorúság vagy óvatos öröm. Azokat ugyanis
valahogy biztosan meg tudjuk csinálni (bár
Gajzágó Zsuzsi áthozza az Operettből Albertinka
aluszékonyságát, vagy ez egy állandó, civil ál-
mosság lenne?, és egyelőre fogalmam sincs,
hogyan kellene őt felébreszteni, lehet, hogy néha
mégis meg kellene emelni a hangomat? - nem
szeretném). De ha az ötös-hatos jelenetre, a két
„nem valóságosra", „álomszerűre", „nem reális-ra"
nem születik valami, ami az egészre nézve
meghatározó, akkor az első négy képet sem ér-
demes eljátszani. Gőgös butaságra, vak dilettan-
tizmusra vallana, ha azt hinném, hogy a már
szinte betegesnek tekinthető érzékenységem, a
romantikus mimózalelkem egyben automatikusan
azt is jelentené, hogy él bennem a Költő. A Költő,
akinek víziója van az egészről, és akinek
természetes az, hogy öt centivel a föld felett járva
az érzékletesség borotvaéles pengéjével metszi
ki a világ kontúrjait. Átélhetek bármit, és to-
csakosra szipoghatom a zsebkendőmet-ez még
nem költészet.

Az ötös képben, amikor Jani megérkezik a
stégre, elkezdődik egy beszélgetés közte és... és a
Hang között. Ki a Hang? Mi történik közte és Jani
között? Mi a jelenet vége, azaz hogy kerül Jani a
hatos képbe, vagyis a stégről egy popkoncertre,
és mikor - halála előtt vagy után - találkozik
Annamarival és a riporterrel?... A szöveg szerint a
Hang: ,,- Ki vagy te? / - Te vagy, Füles!" A Hang
itt azonos Janival. De a folytatásban (nyilván a
hangzás és a megszólítás miatt) a fiú rákérdez:
„Öregapám?!" (apja, de inkább nagy-apja ő -
apropó, mi történt az apjával: elhagyta őket?,
vízbe veszett?... Nincs apja, ahogyan nem lesz
majd a most öt-hatéves Janikának sem, neki csak
egy, a szomszédban zsörtölődő, magányában
mérget öklendező nagyanyja marad. Janinak nincs
fia, Janikának nincs apja, miközben egy kerítés
választja el őket: Se apák, se f iúk- jó cím). A Hang
válasza más irányba vezet: „Öregapád, az a vén
gyilkos, de megcsócsálnám a lábát, de
elcsócsálnám!" A Hang maga a hal, sőt inkább
nagybetűvel: a Hal. Később elhangzik, hogy a
rekedtes férfihang mögött egy asszony van, áldott
állapotban. Tehát: Jani-öregapa-Hal-asszony.
Szerintem nem kell eldönteni, melyik is közülük.
Közben tudhatjuk, a kifoghatatlan Világ-harcsáról
van szó. Vagy inkább a Kifoghatatlanról. S ezáltal
az a feladat, hogy őt, ezt a valamit-valakit (lgnácz
avatja be így csecsemő fiát: „A
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Dráván... van a vízbe egy... egy.. valami... Ak-
kora harcsa, mint az Isten!") kiemeljük a jelenből:
Hang a múltból, ahonnan jövünk - Hang a jö-
vőből, amire várunk, amerre tartunk. Jani eseté-
ben ez konkrétan az a pillanat, amikor kisfiúként
ült a csónakban a nagyapjával, és az a másik
pillanat, amikor majd alámerül a vízbe. A kö-
vetkező mondatba kapaszkodom: „Még látlak,
látom, ahogy ott ülsz, ringatóztok a ladikban,
hehe, csapott válladdal, vékony nyakaddal, öreg-
apáddal..." Vagyis valami, ami volt (szóval annak
tűnik) és elveszett (szóval nincs). Látok egy
csónakot, benne egy öregember és egy kisfiú. Az
öreg tanítja a gyereket az életre. Napsütés, víz,
fák, ők a kapásra várnak. Várnak a halra. Idill.
Mindez a Tavon, amiről így beszél a Hang: „Hát
bölcsőm volt nekem az a Tó! ... Paradicsom volt
az a Tó!" Elveszett Paradicsom: tó, ladik, öreg-
ember, kisfiú. Ez segít. Azt már tudtam, hogy
Janinak konkrét fizikai küzdelemben kell a Hang-
gal kapcsolatot teremtenie, erre jó egy kötél, ami
véresre dörzsöli-hasítja a tenyerét. Ez a kifeszített
kötél első másodperctől jelen van. Es a kötélen
egy kéz, a váró-várakozó ember keze. Vagyis az
egész előadást megelőzi a felderengő idill képe.
Köpenyes öregember a stégen fogja a kötelet,
mellette kisfiú csupor tejjel, a másik keze egy

Halászlé, cigaretta, pálinka, fénykép (Kardos
M. Róbert és Spolarics Andrea)

hatalmas dunsztosüvegen, abban kicsi hal.
Mindez alig megvilágítva. A képközökben már
csak a kötélvéget, rajta egy kezet, egy várakozó
ember kontúrjait, cigaretta parazsát látom. Erre
a helyre ül be Jani a negyedik kép végén. Ide
érkezik majd az anya is, de nem talál senkit.

júniusi.

Több mint egy hónap szünet. Képtelen helyzet,
talán azt kellene írni-mondani: így nem lehet. Es
persze eszerint cselekedni: vagyis abbahagyni.
(Vagy már előre keresem a kifogást a majdani
kudarchoz?) Abnormálisan késleltetett ejakulá-
ció, ami nem vezethet kielégüléshez, hiszen a
késleltetést megsegítő, kényszerítő, egyben
szándékos közöny, oda nem figyelés megszün-
teti magát a gerjedelmet is. Most, június 1-jén,
egy nappal az Operett bemutatója után, néhány
órával a saját próbám előtt nem kívánom a mun-
kát. Szeretem őket, a színészeket, de hát ez ke-
vés. Újra izgalomba kéne jönni. Ezt nem különö-
sebben segíti az, hogy az egy hónappal ezelőtti
ígéretekből semmi nem valósult meg. De hát mit
akarok?! Erre számítottam. Ügyelő, beszerző,
műhelyek... Amit viszont már egy másodpercig
sem viselek el: hallgatni a magyarázkodásokat,
melyeknek lényege a mellébeszélés, az a bizo-
nyos körvasút. „Tőled mindenki fél, ezért min-
denki hazudik" - mondom Gábornak, aki csak
nevet: „Bár megmutatkozna ez a teljesítményü-

kön!" Akklimatizálódnom kellene, hogy dolgozni
tudjak, de úgy, hogy egy adott pillanatban ne-
hogy azt érezzem: itt is, így is tudnék élni. (Mi-
csoda nagyképű fogalmazás: én, a becsület baj-
noka, a különb tisztességeskedek, miközben éle-
temet, csakúgy mint másokét, behálózzák az ap-
ró csalások, hazugságok.)

június 3.

Tegnap interjú Kamondy Zolival, aki a Duna
Tévétől jött Kolozsvárra. Ő készít interjút velem.
0, a film- és ínházi rendező a kérdező. Ez furcsa.
Illetve ő, legtöbbször a francia új hullámra
hivatkozva, azt állítja, hogy ez természetes. Így
természetes. Most én rendezek, ő kérdez. Aztán
fordítva. SzínháZzal foglalkozunk, mert ez érde-
kel bennünket. Es mert ugyanaz érdekel, hát
kritikusként, rendezőként, dramaturgként, in-
terjúkészítőként beszélgetünk egymással. En
mondjam azt, hagy ez nem természetes?! En, aki
ide-oda csúszkálok e „pozíciók" között?! Örülök,
hogy valaki vége nem azzal kezdi: „akasztják a
hóhért." Es mégis, nem állom meg, hogy ne
szabadkozzam, „nem írok kritikát abban az évad-
ban, amelyikben rendezek". Es hivatkozom a
szokásos dilemmára: mi etikus és mi nem az?
Mondhatok-e, írhatok-e bármit is Tompa Gábor
Operettjéről, amikor az ő színházánál rendezek?!
De ettől függetlenül sincs válasza kérdésre: mit
szabad/kell/fölösleges/tilos tudni az előadás szü-
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letésének körülményeiről? Én például ültem benn
a próbán, és láttam, hogyan vezényli Gábor a
„zenekart", vagyis a társulatot (és láttam, milyen
összhangban dolgozik rendező és dramaturg -
ta lán ettől oly okos, ám kevéssé érzéki az
előadás); ültem a büfében, és hallgattam a sze-
repükkel küszködő színészeket. De mi köze
ennek a kész produkcióhoz? Mi köze a „módszer-
nek" a végeredményhez? Egyáltalán, miből is-
merszik meg a módszer: a készülés körülmé-
nyeiből vagy a kész műből?

Vissza Kamondyhoz. Elégedett voltam vele,
mert nem voltam teljesen elégedetlen magam-
mal. Márpedig ebben ő segített. Először is: egy
harmincperces műsorhoz (kolozsvári összeállítás,
benne az Operett és Tompa, az Ahogy tetszik és
Spolarics, Méhednek gyümölcse és Bérczes)
sok-sok órás felvételt készített. Azaz hajlandó
otthon még dolgozni. Másodszor: tényleg kíván-
csi volt, ezért art kérdezte, ami valóban érdekelte,
vagyis jelen időt teremtett, ott, helyben kellett
együtt gondolkodni és megszülni a válaszokat,
tehát esély volt arra, hogy megszülessék egy-két
pontos mondat.

Úgy látszik, ez kell (holnap megállapítom
majd, ez sem elég): a műszaki főnök kétség-
beejtőnek nevezte a helyzetet (díszlet), amire én
szomorúan (valójában végtelenül elkeseredetten
és dühösen) megjegyeztem, hogy hazautazom. Ő
közben zakatolt a körvasúton: „Igen, igen (ezt itt
kétszer mondják - a nemet nem mondják, de
teszik), de ma a festő valahogy nem jött be, a
kárpitos, sajnos, Bérczes úr (lehet, hogy azt
mondta: 'művész úr', ezt itt szeretik mondani, én
meg frászt kapok tőle), folyamatosan részeg, a
beszerző viszont mára szabadnapot kért, de re-
mélhetőleg bejön a napokban..." Aztán egy óra
múlva bejelentette, hogy elkezdték a munkát.
Ezért gondolom, hogy így kell: zsarolással, fenye-
getéssel. Hacsak lehet, ezt nem csinálom többet.

június 5.

Tegnap gyönyörű próba Spulnival és Marcival.
Spulni ül a ház előtt, cigarettát vesz elő, elkezdi
mesélni, hogyan halt meg a férje. Fáradtan, ke-
serűn, fájdalmasan, de fecsegőn, hétköznapian
(hiszen az élő mindig rátelepszik a holtra, a jelen a
múltra). Marci figyel, lóg a szájából a meggyúj-
tatlan cigi, a szeme sarkában gyűlik a könny,
aztán pereg-csorog kifelé; nem mozdul, e nagy,
melák, szép fiatal férfi némán sír, egyértelmű,
hogy ez nem színészi trükk, miközben igen, pont
erre lesz szükség, a fiatal özvegy, akinek
hátralévő élete merő, kopár magány lesz, szára-
zon beszél a tragédiáról, e nagyra nőtt gyerek
arca pedig könnyben ázik. Es ő - Jani - fog
meghalni egy órán belül.

Ma este igazán elégedett lehetnék. Sutyi által
beindult a díszletépítés, ma estére már színpadra
is került, de éppen most látszik, mennyi még a
kisebb-nagyobb gond. Az a baj, hogy miközben
határozottan el tudom különíteni a lényegest a
lényegtelentől, betegesen aggodalmaskodom,
mindig előregondolok, és a jelent számomra so-
ha nem a pillanatnyi siker, hanem a legrosszabb
esetet figyelembe vevő, majdani, elképzelt ku-
darc határozza meg; nem annak örülök, hogy áll a
díszlet, hanem az nyomaszt, hogyan oldjuk meg
holnap az ezeregy kisebb problémát. Beteges,
legalábbis nem egészséges szemlélet. Túlélő,
de nem jelenben élő attitűd.

június 6.

„Nagyra nőtt gyerek", írtam Marciról-Janiról, és ő
ma, mindig csillogó szemével, fülig érő, ártatlan
mosolyával rám nézve mondta, „én nagyon
szeretem a meséket, különben úgy ismerem ezt,
hogy A lusta Miska". „Ez" a mai napi csoda:
régóta keresem már a műsorfüzethez a három
kívánságos mesét. Tulajdonképpen lemondtam
róla, de azért még bementem a főtéri könyves-
boltba, ahol kezembe került a 777 magyar nép-
mese, benne A fiú és a kis hal. Fantasztikus! Az
özvegyasszony fia elengedi a halat, és a fiúnak
mostantól minden kívánsága teljesül. Egyszer
arra gondol - és a gyönyörű királykisasszonyt
bámulja -, bárcsak terhes lenne (!) tőle a lány.
„Telik-múlik az idő", és születik egy kisfiú, a király
pedig úgy dönt, az az apa, akihez a gyerek oda-
megy. „Te volnál az?" - kérdezi a király a mi
emberünket, és az rábólint. Most úgy gondolom,
az előadás kezdetén, még a sötétben, ennek kell
elhangoznia. Erre rímel majd az utolsó kép, ami-
kor Janika megjelenik a piros pettyes labdával.
Természetesen Nagy Dezső mondja majd a me-
sét, gondolom én, hiszen ő a viharkabátos, csuk-
lyás ember a gyermekkel a kezdőképben, ő a
Hang, akivel megküzd Jani. Aztán Ló bedobja a
nevet: Lujzika. Hát persze! Az erdélyi magyar
színjátszás nagyasszonya, Orosz Lujza, az ottani
Dajka Margit, aki egy éve félbehagyott egy pró-
bafolyamatot Gáborral, s úgy döntött, nem lép
többet színpadra. Nagyon rossz a szeme, csak
homályos foltokat lát. A döntés óta nem járt az
épületben. Vajon vállalja-e?

június 10.

Azt mondjuk, színész, és az összes színpadra
lépőt beledobigáljuk egy közös skatulyába. Végül
is helyesen, mert ha nem is minden színpadra
lépő, de azok, akik színésznek nevezhetők (köz-

tük akár a dilettánsok, a rosszak is), rendelkeznek
valami közös vízjellel. A munka során ez a vízjel
adott, de ha jól dolgozunk, akkor épp az derül ki,
mennyire különbözőek is ők. Mindenkihez más-
ként kéne szólni, miközben persze mindig én
beszélek, mindig ugyanúgy, a magam módján.
Ahogy Kamondy megjegyezte, vagy inkább együtt
megfogalmaztuk: a „módszerem" a pontos
kifejezés reménytelen keresése s ezáltal a
kínlódásba, küszködésbe préselt erő másik em-
berbe pumpálása. Módszerem tehát: szóval s
testtel való dadogás. Egyébként néha sokat be-
szélek. Ez még nem az okoskodásba bele-
feledkező, a nulláról induló, agyonelemző, végül
- a színész szempontjából - nullára visszaérkező
rendező esete. Ez inkább csak a másik tekinteté-
ben látott vagy látni vélt értetlenségből fakadó
tehetetlenségem újabb és újabb nekilódulása.
Lónak, Spulninak nem sokat magyarázok. Elkez-
dem, és már ér t i k - minek befejezni a mondatot?
Fülöp Bözsénél mindig azt érzem, nem érti, amit
locsogok - aztán néha olyan erős és szép pilla-
natokat csinál, hogy csak bámulok. Önmagától,
zsigerileg jó, de mintha nem is tudná, mikor. Csak
az a dolgom hogy résen legyek, és mint a legyet
elkapjam: „Most jó!" Bogdán Zsolt hol nagyon
jelen van, hol elmélázik, furcsa, hihetetlenül
érzékeny színész. Marcinak hiába magyarázok, ő
a mondatok közt csak a cselekvésre, hangsúlyra
vonatkozó konkrét utasítást várja. Dehogy rossz
ő, sőt - csak éppen más. Nem a szavaimból érti
meg Janit, hanem a dologra szánt idő - és ő szán
rá! - csúsztatja-úsztatja át rajta ezt a sorsot, ami
egyszer csak összefonódik-összenő a sajátjáéval.
Ez már megtörtént, látom rajta. Ő Jani. Látom,
ahogy koncentrál próbakezdés előtt már egy
órával valamelyik sarokban. Előadáskezdések
előtt másfél-két órával már jelmezben bóklász
valahol, végigfuttatja magában az egész darabot.
Sokan gúnyolják ezért, kár.

De amiről itt most szó van, az egy másik
színész furcsa-váratlan (bár már régóta óhajtott)
szép-méltóságteljes belépése a produkcióba.
Zsuzsiról van szó, aki Rózsit játssza, azt a nőt,
aki szülés után egy-két héttel éjszaka otthagy
csecsemőt és férfit (miután néhány nyaklevest
kapott, mielőtt persze ő kárált a férfival, hogy az
ne menjen a Drávára, mielőtt az holtfáradtan-bü-
dösen hazavergődött a melóból, mielőtt... hol is
kezdődött ez?), kimenekül a Szőke férfihoz, a
faluvég büdös lábú bikájához, és azt a nádasban
orális úton kielégíti. Orálisan, így gondoltuk, mert
hiszen most szült, de nem ez a lényeg, hanem a
megalázás-megaláztatás. Kárpátinál (vagy
nálam?) mindenki megaláztatik és meg-aláz
valakit. Rózsi egyszerre fényesen őszinte
lgnáczhoz, és szinte kéjt keresve kegyetlen hoz-
zá. Az könyörög a nőnek, hazudja neki, hogy övé a
gyerek, de Rózsi tágra nyitott szemmel bámul
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a semmibe és hallgat. Ő megaláztatott a Szőke
férfi által, aki (és itt erősen eltértünk Péter inst-
rukcióitól) flegmán otthagyja, de előbb begom-
bolja a sliccét, és dühében-szerencsétlenségé-
ben lecigányozza a nőt, Rózsi pedig zokogva üti-
veri Janit, és persze továbbadja a cigányozást.
Mindig mindenki talál valakit, akin leverheti azt,
amit rajta levertek.

Szóval Zsuzsi, azaz Rózsi. A lány könnyektől
lucskosan hazakuncsorog, dühödten belerúg a
kutyába (az is biztosan belekap majd valaki vék-
nyába, muszáj neki - a megaláztatás nem fogy,
csak továbbadódik), aztán ijedten felgyorsít, mert
sír a baba. Kitépi a csecsemőt lgnácz kezéből
(aki több mint fél órás küszködés után végre
„célba ért": egyik kezében a baba, másikban a
tejjel töltött cumisüveg - ezt vágja mindjárt a
falhoz-, mára gyereket is meg tudja szólítani,
igaz, az csak üvölt tovább), a lavórhoz megy, a
vödörből vizet tölt, lemossa a mellét. Észreveszi,
hogy a férfi szerencsétlenül és remegve a dühtől,
de mindenekelőtt vágyakozva nézi - és a lány,
megérezve, hogy kezében a helyzet, és persze
kompenzálva-lefedve azt, honnan jött éppen, ki-
hívó lesz. Mellét szinte kínálva a férfi felé fordul,
majd csak azért is leül neki háttal, és szoptatni
kezd. Egy félmeztelen nő a színpadon. Mondhat-
juk, nem nagy ügy. Szerintem az, Kolozsvárott
az. Egymást nemigen kedvelő, csapatot legfel-
jebb egy produkció kedvéért alkotó, de zárkózott
színészek esetében az. Zsuzsi mostanáig
„rosszul" próbált. Végrehajtott, de látszott, ő
maga kívül van. Az Operett bemutatója óta -
amelyben legalábbis harsány, közönséges, bátor
- érzékenyebben jelen van. Tudja a
félmeztelenséget is, nem is tiltakozik, de
mindeddig még csak nem is jelezte azt. En pedig
nem szóltam. A múltkor már kicserélte a trikót
egy laza, bő ingre. Aztán az ingre vizet fröcskölt.
A következő próbán meg-fordult, és ott állt
félmeztelen. Mentünk tovább, nem volt mit
beszélni.

június 15.

Négy nap szünet után. Előtte az olyan-amilyen
körülmények között megtartott, úgy érzem, sike-
res összpróba. Még rengeteg dolog hiányzik, a
műszaki főnök, a múltkor a félig nyitott igazgatói
ajtóban hajlongó, váltig állítja, és ezzel terjeszti,
hogy itt úgysem lesz bemutató. Most visszajöt-
tem Pestről, összpróbával kezdünk, már áll a
díszlet, a kellékek és a ruhák java rendben (Sutyi
nélkül meghalnék), vázlatos hangosítás és vilá-
gítás is eszkábálódik. Mély vízbe ugrás ez a pró-
ba, a feszültség, azt hiszem, túl nagy, én nyugodt
vagyok, türelmet próbálok adni és kérni. Már
nem tudom, milyen lesz az előadás, én hiszek
benne, de András, a dramaturg, másfél hónap

után újra megnézi a „produkciót", és nem szól
semmit. Rosszat se, jót se.

De függetlenül esetleges sikertől vagy bukás-
tól, egy szinte tragikus felismerésem van: hosszú
évek során alig kezelhető mértékig felgyülemlett
bajok közé érkeztem, és persze semmiféle „meg-
váltást" nem hoztam. Türelmet és szeretetet kí-
náltam, és talán nem tévedek abban, hogy a
munkát szerette is mindenki, ám ettől még egy
produkció erejéig sem született csapat. Néhány
emberben, éppen a legjobbakban, az elmúlt öt-tíz
év alatt gyűlöletté keseredett a sok baj. Ez a
dolgok rendje, mondanám, ilyenkor változtatni
kell, új csapatot keresni a gyógyuláshoz, a to-
vábblépéshez, csakhogy itt nincs hová menni. A
többi romániai magyar színházban vagy képvi-
selnék s ezáltal megutáltatnák kolozsváriságu-
kat, vagy elveszítenék azt, s veszítenék vele a
minőséget is (talán Szatmáron nem így lenne).
Csakhogy így, ott maradva, ahonnan elmenni
kellene, Sutyi szavával: elfekélyesedik a lelkük.
Egy-egy pillanatban süt a gyűlölet, és én - még
ha az nem felém irányul is, és ha nincs is semmi
köze ehhez a készülő előadáshoz - ilyenkor úgy
érzem, hiábavaló az egész munka.

június 19.

Bemutató előtt két nappal. Még két összpróba-
főpróba. Sűrű, nehéz napok. Gondok a techniká-
val, de ez most nem érdekes. Ma szerda van,
hétfőn valahogy, biztatón lement egyben. Aztán
kedden délelőtt beüt a krach, a csőd, a válság, a
kudarc. Gábor, aki most jött vissza Franciaor-
szágból, Andrással megnézi a próbát, ami
szétesően, mindenféle bakikkal vonszolódik vé-

Hol is azén helyem? (Bérczes László) (Sárkány
Sándor fełvételei)

gig, én ki-kimenekülük, nyomaszt a tehetetlen-
ség és a két vezető, barát szorongató jelenléte.
Árulásnak érzem András folyamatos duruzsolá-
sát Gábor fülébe, hiszen ezt, ennek érzékletesen-
okosan sajáttá tett változatát fogom visszahallani
Gábortól. Pedig tudom, András nem árul el, ő
nekem már sokszor elmondta fenntartásait,
„másképp gondolkodását" a színházról, és azt is
tudja, én pár nappal a bemutató előtt már nem
szívesen hallgatnám ezt. Gábor természetesen
nem őt visszhangozza, annál sokkal öntör-
vényűbben gondolkodik a színházról - más
kérdés, hogy Andráshoz hasonlóan, legfeljebb
jóval gyakorlatiasabban, hiszen rendező. Azt is
tudom, hogy arról a pontról, ahová ők rögzítették
szín-házi látcsövüket, abszolút igazuk van. De
arról a pontról ezt az előadást nehéz már
bárhogyan is megérinteni. A naturalizmus
csődjéről, a szín-házi konvenció és benne a
színházi jelek törvényeiről beszélnek - hosszan
és más szavakkal, és persze betegesen
érzékeny lelkemet, mint már alig pislákoló
csikket, a földbe tapossák.

Este azért Gáborral elbeszélgetünk,
tulajdonképpen jól, hisZen értem, amit mond,
bár az pontatlanság, hogy mi „másképpen
gondolkodunk a színházról", hiszen én nem
„gondolkodom a színházról", legalábbis úgy
nem, hogy azáltal bármiféle minőséget ki kelljen
zárnom. Az ellen persze ő is tiltakozna, hogy ő
bármit is kizárna, viszont gyermeki-alkotói
attitűdjével igenis törvényszerűen ezt teszi.
Példa „különböző gondolkodásunkra" a
csecsemő színpadi



SUMMARY
megoldása: nálam pólyába csomagolt „síró" kis-
magnó működik, de szerinte (szerintem is) lehe-
tetlen, s ezért felesleges is versenyezni az élettel,
mert akkor mindig a színház veszít. Szerinte tehát
jobban kellene bízni a konvencióban, elég lenne
például néma pálya is. Egy másik előadásban
bizonyosan. De azért megkockáztatom: miért
kellene egyáltalán a pólya? Es ha az sem kell, mi
az elég? A mozdulat? A mozdulatlan szöveg? Mi
a valóságos élet redukálásának végpontja? A
magnó a pólyában, szerintem, nem hiba. Ezt is
tekinthetem konvenciónak, egy adott előadás ál-
tal teremtett, ott és akkor érvényes szabálynak.
A hiba valójában a hatodik kép: a találkozás a
táncdalénekesnővel. Ez is „megoldódott", rend-
ben lemegy a jelenet - csak éppen nem képvisel
semmiféle igazságot. A bemutatóra már nem is
találom meg az igazságát, de vajon megtalálom-e
őszre? (Es persze, lesz-e módom alapos felújí-
tást végezni?)

Mindenesetre megkérem Gábort, hogy csinál-
ja meg a világítást, és ő készséggel vállalja, és
becsülettel meg is csinálja. Azén tudásom odáig
terjed, hogy tudom, mikor nem jó - de mi a
teendő, arról gőzöm sincs.

Utólag

Túl vagyunk. Hajnalban piacozunk Sutyival, hal
nincs, Spulni korhelylevest fog főzni délután.
Délelőtt még összpróba (tegnap-tegnapelőtt es-
te foglalt volta színpad), de már előtte felbukkan a
Kárpáti család. A bemutatóra nem ülök be, a
hangosítók és a világosítók közt ingázok, minden
rendben megy, a második kép alatt felmegyek a
büfébe, és megiszom egy vodkát. A végén, úgy
tűnik, nagy siker. Odamegyek a meghajláshoz -
nem tagadhatom, ezt is sokszor elképzeltem -,
de most mégsem érdekel az egész, és szabadulni
szeretnék. Fáradt, fásult és rosszkedvű vagyok, az
okát nemigen tudom. Talán mert Annának előző

nap haza kellett utaznia, és most nincs itt, talán
mert B. itt van, a nézőtéren, talán mert vége az egész-
nek, talán mert Gábor be sem ült... sok talán van.

A hiúság, a sikeréhség is vitt engem ezen az
úton. Most mégis rémesen viselkedek, menekül-
nék - de hová? -, és még annak sem adom meg a
sanszot, aki tényleg őszintén megszeretgetne. De
muszáj folytatni a „rendezést", a bankett még
hátravan, hozni kell Spulniéktól a levest, bontani
kell a pezsgőket. Közben Gábortól megtudom,
hogy Ló a jelenetben elvágta a kezét (én ezt nem
láthattam a kinti képernyőn), és a tapsrend után
eltaxizott a kórházba. Megyünk a levesért, köz-
ben Marci mosolyog rám az édesanyjával, meg-
ígéri, hogy visszajön - aztán nem jön vissza -,
Gábor majd ünnepi beszédet mond rólam, Ló is
megérkezik, és átveszi Sándor L. Istvántól a debre-
ceni színházi találkozó egyik színészi díját, eszünk
és iszunk, Kolozsvárhoz képest bankett van.

Másnap sok sör és hazautazás. Egy hét múlva
Annával visszamegyünk, telt ház és a műszak
árulása - évadvég, fizetés, szóval jól berúgtak -, a
színészek jók és szeretik az előadást, ártatlan
közönség van, kevésbé veszik a humort, talán
mert sokan megütköznek a nekem már termé-
szetesnek tűnő - szerintem szeretettel körülbás-
tyázott - brutalitáson. Archaikus város, mondta
egyszer Gábor. A figyelem és a taps megfelelő.
Most különösen zavar a megoldatlan táncdal-
énekesnő-jelenet. Kárpátival sokat beszélgettem
azóta is erről, arra jöttem rá, hogy mindenáron
ki akartam találni valamit, és nem azt csináltam
- akár ügyetlenül, rosszul -, ami belőlem követ-
kezik. Mi is az: talán a romantika. Ősszel átalakí-
tom. A negyedik - ebben az évadban utolsó -
előadásról telefonon értesülök. Jól ment, az
érdeklődés nagy, sokan kinn rekedtek.

Közben meglett a Bárka. Ma Gábor hangja a
rögzítőn: „meghalt apám." Miklós bácsi, drága
öreg barátom.

Ma elkezdődik a nyár.

Kolozsvár-Budapest, 1996. március 18 -júl ius 5.

As a recurring autumnal feature of our review, we
publish once more the votes of - this time - 27
Hungarian theatre critics on the highest
achievements of the past season. Lajos Parti
Nagy's Mausoleum was elected best new
Hungarian play; Péter Gothár became director of
the season, with Edward Albee's Whos Afraid of
Virginia Woolf, the prize far the best musical
production went to The Jungle Book, as adapted
by László Dés, Péter Geszti and Pál Békés for the
Pest Theatre; and Klára Zách atthe Studio K. was
chosen as the best fringe production. Actresses,
resp. actors of the year are Mari Csomós and
Iván Kamarás in leading parts and Kati Lázár and
István Holl in supporting parts. Csaba Antal and
Levente Bagossy became best set designers of
the season and her costumes got another brize for
Györgyi Szakács, the most frequent owner of the
critics' distinction in her category; and the special
prize went to director Csaba Kiss for organizing the
experimental season of Győr's Attic Theatre.

István Nánay talks to the doyen of Hungarian
theatre managers, Vilmos Radó for whom a new
title was created: he became „manager for life" of
the Kecskemét theatre.

Preparing the ground for the forthcoming
festival of contemporary Polish theatre, we pub-
lish, after a general survey, an interview with
professor Henryk Jurkowski on the Polish puppet
theatre, Jacek Wakar's presentation of the Polish
Television Theatre, followed by several short
articles of some of this theatre's leading artists as
well as Tomasz Kubikowski's meditation on the
possibilities of theatre on the Internet.

Adrienne Darvay Nagy presents the first vo-
lume of WECT (World Encyclopedia of Con-
temporary Theatre), published by several inter-
national theatre organizations and concerned
with world theatre after the Second World War. In
reviewing this volume centred on Europe, the
author understandably highlights the aspects
related to Hungary.

Katalin Budai reviews two volumes of a new
series, devoted to introducing interesting ex-
perimental artists. The volumes in question are
concerned with actor-director János Csányi and
actor Miklós Székely B.

Finally we publish the diary of our collaborator
László Bérczes who directed a new Hungarian
play, Péter Kárpáti's The Fruit of Your
Wombforthe Hungarian State Theatre in Kolozs-
vár/Cluj Napoca (Rumania) and summarizes his
experiences in a colorfully personal manner.

A lengyel színházi plakátok, műsorfüzetek, fotók önálló képzőművészeti remeklések - ezt már akkor megtapasztalhattuk, amikor a hatvanas-het-
venes években, a lengyel színház újabb kori fénykorában egy-egy előadás kedvéért zarándokoltunk Lengyelországba. Azóta változott a világ,
változott a színház nálunk is, ott is, de a lengyel színházi képzőművészet változatlanul magas színvonalú. Ezt bizonyítja Wieslaw Walkuski plakátja is,
amely Joshua Sobol Gettójának poznani előadásához készült. A terv a IV. Nemzetközi Színházi Plakátkiállításon harmadik díjat nyert.

SZÍNHÁZ-EST

1996. október 16-án 18.30 órakor az Osiris Könyvklubban (V. Veres Pálné utca 4-6.)
SZINHAZ-estre kerül sor, amelyen Bérczes László Kritikus-díjjal kitüntetett művészek-
kel beszélget.

Minden érdeklődőt vár
a SZÍNHÁZ Szerkesztősége

és az
Osiris Kiadó


