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zoterikus színház? (kérdeztem önfeledt agresszivitással, és
megtévesztésül felkacagtam, sajnos úgy festhettem eközben, mint

egy idióta).
Nem errôl van szó (aszondja, megdöbbentô volt az önfegyelme) –

de hát nézzen körül (egyetlen fejmozdulattal mutatta be a helyszínt,
valami kocsmában ültünk, elég repla hely volt, wurlitzer, satöbbi, nem
lehetett olyan egyszerûen elsiklani fölötte), itt most mindenki eszeve-
szetten élni akar, színháznak pedig ott van nekik a politika, amely
éppen az ilyen élet gerjedelmeibôl táplálkozik, kinek van itt szük-
sége a... a magunkfajtára, mondja meg... (nem volt kérdés, kijelentés-
ként hangzott).

Nézzen körül (mondotta ismét, olyan hangsúlytalanul, mint aki
nem tart rá igényt, hogy humorát, bár egy sercintéssel is, honorálják),
legbarbárabb szomszédainknál is eleven, egészségesen funkcio-
náló színházat talál, homeopátiás színházat, ha érti, mire gon-
dolok (szünet következett, olyan hosszadalmasan gondolkozott – eset-
leg megfeledkezett rólam? –, hogy már az angolos télak esélyeit kezdtem
volt fontolgatni). 

Persze értem én (szólalt meg mégis, szinte már váratlanul), lovas
nemzet ez, szüntelen vak ügetés, hideg sztyeppék, forró sebek, ló-
vér és kumisz, gonosz szél, rablás és folytonos gyilkolás-üzem, ko-
mor, csontos anyák, kussoló gyerekek, egyszer-egyszer betörnek
Augsburgba, Sankt Gallenbe, Európába azonban nem jutnak el
(morogta alig hallhatóan, mint aki elszokott attól, hogy figyelnek rá),
különben pedig, ha jobban megnézi, észreveheti, hogy menthe-
tetlenül cukorból van itt minden: Zrínyi kirohanása és a táblabíró,
a tatárjárás és a zálogház, a gyásztér, ki hôsvértôl pirosult, Kos-
suth apánk, Trianon és a Parlament – mindezt pedig nem én
mondom, müllerjózsibácsi mondja (mondta).

Értem (vágtam rá meggyôzôdéssel, mert rémület kerített hatalmába
attól a lehetôségtôl, hogy a megszállott a jelenlétemben esetleg kibonta-
kozik), egyszóval a magyarázat annyi, hogy nincs kedvük ennek az
édeskés tatárjárásnak a természetes menetét a pucér mûvészetük-
kel feltartóztatni... (fejeztem volna be a mondandómat, de ô leintett, és
meglepô élénkséggel, baráti hangnemben folytatta):

Nevetséges hazugság volna újabb és újabb elôadásokkal próbál-
kozni, azt a látszatot kelteni, mintha a vigasztalan düreri lovagnak
rettentô útitársain kívül egy vidám, ünneplô kompánia életerejé-
nek kisugárzásában volna osztályrésze... Úgyhogy a magunk
részérôl... határozott nemet mondunk a mostanában minden
mást kiszorító kkiirraakkaattrreennddeezzééssii  bbiizznniisszznneekk;; megsúgom önnek,
esetleg érdekli (hajolt közelebb hozzám tréfás-komolyan), hogy ez a
titkos kirakatrendezési bûnszövetkezet Európa-szerte teljesen le-
gális és nyilvános keretek között színházakat mûködtet, sôt, ez
maga a „létezô színház”, ekként is hozza forgalomba elôadásait,
tehát arra, ami egy kuplerájban zajlik, ki van mondva, hogy ez a
„létezô szerelem”! De minthogy érdeklôdést látok az arcán, meg-
súgom azt is, hogy még csak nemet sem mondunk... úgy van!
(zárta le váratlan zökkenôvel iménti nekibuzdulását, majd félig elfor-
dulva a kocsma közönségén kezdte járatni a tekintetét...)

Na igen, úgy van... (motyogta félhangosan, mialatt kíváncsiságtól
hajtva próbáltam folytatni a beszélgetést):

Állítólag volt egy korszakuk („úgy van!”), és... ma már maguk
sem értik, miben reménykedve, nos, megengedtek maguknak bi-
zonyos következetlenségeket... azaz: bár tisztán látták, hogy
nézôikkel – „az egyetlen lehetséges közönséggel” – képtelenek
azonos hullámhosszra („nívóra, nyelvre, érzületre, felfogásra”) han-
golódni („úgy van!”), mégis „próbálkoztak” („ha tudná, mennyire
szégyelltük!”), „közeledtek” („úgy van”), minden határon túl pró-
báltak közeledni a publikumhoz, de – mint sejtették is – hiábava-
lóan... („úgy van”), átlátták, hogy az efféle törekvés momentán
(„úgy van”) magában hordja és ábrázolja is a helyzet képtelenségét,
megoldhatatlanságát, csak jobb sorsra érdemes energiáikat, ké-
pességeiket vesztegették, bemutatóikat, mint beszélik, idegenség,
közöny, bizalmatlanság s hozzá még a felületes bulvárkritika fin-
torgó rosszhiszemûsége, s ennek nyomán dühödt ellenségeskedés
fogadta („s így tovább, s így tovább, úgy van”), mielôtt azonban – en-
gedelmével – megkérdezem, hogyan értelmezzük a kkiirraakkaattrreennddee--
zzééss metaforáját a jelenkori színházakra vonatkoztatva („úgy van”),
pontosabban így szól a kérdés: miként lehetséges, hogy önök, a
„Láthatatlan Színház” alkotói, egyetlen negatív elôjelû, értékkate-
góriaként használt metaforával képesek megbélyegezni a modern
nyugati világ színházi produkcióit... 

...Úgy van (kezdte), de ez nem a mi leleményességünket dicséri,
inkább a fent említett bizniszt jellemzi, mielôtt azonban a kér-
désre – „engedelmével” csak néhány szóban – válaszolnék, meg-
említem, sôt hangsúlyozom, hogy teoretikus dolgokkal alig foglal-
kozunk, s pláne nem töltjük az idôt olyasmivel, mint például „a
modern nyugati világ színházi produkcióinak megbélyegzése”
és hasonlók, egyszerûen arról van szó, hogy olykor, egymás kö-
zött, a bennünket foglalkoztató feladatok kapcsán beszélgetünk,
s e beszélgetésekben lehetôség szerint a világos, egyszerû és célra-
törô kifejezéseket részesítjük elônyben. Így keletkezett, tehát ere-
detileg valóban „ezoterikus” használatban, az imént elôkerült
kkiirraakkaattrreennddeezzééss,,  kkiirraakkaattrreennddeezzôôkk,,  kkiirraakkaattrreennddeezzôôii  sszzíínnhháázz  kifeje-
zés is, mégpedig annak a nevetséges és képtelen és mégis „létezô”,
azaz bárhol feltalálható állapotnak az exponálására, amelyben a
színházcsinálók mélyreható és stabil tudatlansága képezi azt az
alapot, amelyre a színházi munka minden eleme reflektál, s amely-
re – mint alaphangra, illetve mint okádékára az eb – a színész
valamennyi megnyilvánulása, artikulációja visszatér (rövid pauza
következett)... Ezen túlmenôen: a kirakatrendezôk színháza a leg-
szemérmetlenebb bûnösségben él, mert létezésmódja tudva-tu-
datlanul a blaszfémia. Énekelnek a phalloszhoz, de nem Dionü-
szosz tiszteletére éneklik a himnuszt... ffaasszztt hordozva ôrjöngenek
a körmenetben, de az istent nem ismerik, mégis (helyesebben:
éppen emiatt), ha színházaikban a rendezés blaszfemikus effek-
tusra törekszik (márpedig – szimptomatikus módon – igen gyak-
ran ezt teszi), legtöbbször nevetséges melléfogás, bukás lesz az
ügybôl. Világos: olyan közegben, ahol az isteni még hiányával sem
irritál, ahol a dolgok csak hulladékok, a valahai létezés méltóságá-
nak emléke nélkül, ott teljesen hiábavaló – akár a rombolás szán-
dékával is – „szent” vagy „örök” létezôkre utalni! 

De hagyjuk a színházat, unalmas! 
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(Elfordult tôlem ismét, kisvártatva a zenegéphez lépett, és kilenc da-
rab százast potyogtatott a zabrálónyílásba, majd a vörös gombra kat-
tintott, ezzel jó idôre megvásárolta a nagy dalnok, Herskó Pici hallga-
tását, akinek behízelgô gutturális spiránsait ezennel mintha elvágták
volna, valósággal csönd támadt.)

Megtörténhetett volna (szólt az asztalhoz visszatérve, elgondol-
kodó tónusban a Színész), mégpedig számításaim szerint legkésôbb
másfél-két percen belül, hogy ezt az innovatív szellemben poszt-
jára állított, finom homokkal töltött Szundit, Okoskát, Morgót
vagy mi a bánatot, ezt a bányászszabású vidám hamutartót vala-
milyen úton-módon belekényszerítem a nagy Herskó Pici dalaira
szakosodott wurlitzer szívébe – de hál’ istennek nem élünk a va-
donba... 

(Megenyhült arccal körülnézett, kezdett tetszeni neki a hely, így
Herskó Pici dalainak távoli emlékével, hogyaszongya – Jézusom, ez
énekel! –):

„Aszontad, hogy ez az élet... Égi láz... A bizonyos régi láz...”
(Mit tehettem, hagytam, hadd dudorásszon egy keveset, majd erôszako-
san hatoltam tovább a költô-néptribun szellemében, aki szerint: „Még
nem elég!...”)

Mit tetszik érteni azalatt, hogy... (vidáman vette ki a számból a szót):
...„„AAzzaallaatttt””, hogy a színházcsinálók mélyreható és makacs tu-

datlansága, nemde? Megmondom kegyednek, mi a baj: a színé-
szek és társaik szerte a civilizált világban félreismerték a mestersé-
güket, pedig az a maga módján, úton-útfélen beleveri a hölgyek és
urak orrocskáját a szakmai realitásba, s ha még szólni is tudna,
Hamlettel bizonyára ô is elmondaná: „No lám, mily becstelen esz-
közzé akartok ti tenni engem. Játszani akarnátok rajtam, ismerni
billentyûimet, kitépni rejtelmem szívét, hanglétrám minden hang-
ját kitapogatni, a legalsótól a legfelsôig... a keservét! Azt hiszitek,
könnyebb énrajtam játszani, mint egy rossz sípon?” (Stb.)

De maga a hangszer, a színész teste, teljes valója is elmond-
hatná Hamlettel ugyanezt: „A keservét, azt hiszitek, könnyebb én-
rajtam játszani...”

Megmondom ôszintén (kezdte némi tónusbeli változás után, mely
úgy hatott, mint az ég színének elborulása a nyári égbolton), megmon-
dom ôszintén, hogy igen: „azt hiszik”! Nem tudják, nem értik,
nem esik le a tantusz, hogy ezen a hangszeren is – a teljes fizikai
apparátuson, személyiségen – bizony... éppen úgy, mint a muzsi-
kusnak a magáén, szüntelenül gyakorolni kell, mert hiszen sem-
milyen téren, semmilyen értelemben, sem technikailag, sem „szel-
lemileg” nincs könnyebb dolga a színésznek... Talán az ô számára
is mond valamit Liszt megjegyzése: 

„Ahhoz, hogy jól játsszuk Beethovent, egy kicsivel több technika
szükséges, mint ami elegendô.” (hirtelen felpörgött, s úgy váltott tem-
pót, mint aki másnak a szavába vág):

De hát, persze, nem is a technikáról van itten szó... színésznek
kell lenni, hogy ezt értse az ember, tudniillik az illetô. Sôt, a mi
dolgunk elvileg nehezebb is... Bárcsak megközelíthetnénk azt az
egzaktságot, legalább a feladat kijelölésében, ami a muzsikus szá-
mára természetes! 

„Ühüm” (mondottam, és jeleztem, bár mindez rokon érzéseket pen-
dít meg e kebelben, visszatérhetnénk a kronológiához, tehát feladtam a
szót): – tehát, hogy véget vessenek saját megalkuvásaiknak, ki-
mondták önmaguk fölött az ítéletet... 

Nem (mondotta egyszerûen), az ítéletet, ha itt ilyesmirôl szó le-
het egyáltalán, a helyzet mérte ránk, tehát úgy tettünk, mint az
Afrikába készülô madarak: alábuktunk otthonos és veszélyes
légáramlatainkba, a láthatatlan labirintusba, amint a munka so-
rán meg-megnyíló Tartományt el- és megneveztük... 

(Nem tudnám eldönteni, hogy saját költôi kifejezései varázsolták-e
olyan hangulatba, vagy a feltörô emlékek következménye volt, tény, hogy
elôadásmódja mind hevesebb, zaklatottabb lett, és elmaradt, kiszûrôdött
belôle az imitált kényszeredettség gonosz iróniája): 

...Ezek után valóban nehéz, szokatlan, de kiismerhetô világban
találtuk magunkat, életünk könyörtelenül leegyszerûsödött, mint
ahogy mûködésünk is a könyörtelenség jegyében zajlott, nem volt
többé „igen is, nem is”, „ha akarom, így, ha akarom, úgy”, mert
közönségünk is könyörtelen lett (elhalkult, s tovább halkult a hang-
ja), tudniillik maguk a kköönnyyöörrtteelleenneekk  váltak hûséges nézôinkké,
ehhez persze arra volt szükség, hogy... eltávolodjunk... 

Mitôl? (kérdeztem lélegzet-visszafojtva).
Semmi... saját hülyeségünktôl, hazugságépítményeinktôl, a

mûvészattitûdtôl, a rossz beidegzettségek ördögi körébôl, és ha-
sonlók... 

(Különös, a hangja már oly mértékben elhalkult, hogy – bár az illet-
lenségig közel hajoltam hozzá – csak bizonytalan duruzsolásként érzé-
keltem, majd így sem... Ekkor kezdtem szemérmetlenül jegyzetelni, szom-
jas fülemet – ha szabad magam így kifejeznem – elnémult, sajátságosan
ringó-remegô ajkai közelébe kényszerítve...)

...„Majd képességeiket felszabadítva és kiterjesztve...” (írtam se-
besen, ahogyan a gyors suttogásból hallani véltem) ...újra gyermekké
válni... keresni a rájuk tartozó tudást, egészen adják át magukat
mesterségük követelményeinek, csakis az elôadás szellemiségét
reprezentáló formák eleganciája, tisztasága, pontossága körül
foglalatoskodni... így tenni hitelessé a színpadi játékot, ezzel a hi-
telességgel közeledni a könyörtelenekhez... az ô hûséges és felcse-
rélhetetlen, tüzes, bölcs és fáradhatatlan közönségükhöz... hite-
lességen nálunk (a „Láthatatlan Színházra” céloz) mit is kell ér-
teni... azt, hogy a figura ott a térben a létezéstôl felzaklatott...
részeg, ki  van ütve, mert van, és mert minden lüktet és sajog, ami
van, és ez az Alak a dolgok fennállásába és együttállásába szerel-
mes, és ez áttetszôvé teszi ôt; ez a „hitelesség”, ez a létezés szép-
ségétôl meggyötört ôrjöngô Lóránt, rajta, mint medúza testén az
óceán, átvilágít minden, és ô – te vagy... Mert színész és közönség
mindig egyek...

„Kimondták önmaguk fölött az ítéletet” – mit jelent ez? (kér-
deztem, magam is suttogva, de hallhatóan, mûködött a dolog, ô vála-
szolt, én sebesen jegyzeteltem):

Látván a Színház tragikus romlását, szemmel követhetô leépü-
lését, a minden zugba beszivárgó korrupciót (háttérben a nevetsé-
gesen méltatlan közállapotok látványával), egyszerûen és szeré-
nyen megkérdezték önmaguktól, hogy van-e kedvük, indíttatásuk,
s azon túl: van-e képességük a kortársakkal – a „publikummal” –
az elôadások révén kköözzöösskkööddnnii…… összeadódni stb. És ha volna is
ilyen képességük, indíttatásuk, nem állja-e útját e találkozásnak az
undor, melyet saját korrupt engedményeikkel szemben éreznek
majd. Mindezeket meggondolván döntöttek, ahogy döntöttek...
Minthogy életfunkcióik a Színházzal összefonódtak, élô ember-
ként arról nem mondhattak le, továbbá: mert úgy látták, maga az
Élet sem óhajt a Színháztól eltekinteni, másfelôl, ami ôket, a „Lát-
hatatlan Színházat” illeti, a kortárs színházi világgal, s annak sze-
rencsétlen médiumával, a közönséggel képtelenségnek tetszett ki-
egyezni, egyetlen következetes lépés állt elôttük: egyszer s minden-
korra ki kellett zárják elôadásaikról a közönséget. De itt fontos
megemlíteni, hogy a közönség kirekesztése az elôadásokról csak a
dolog egyik fele. Mert a Láthatatlan Színház nem az volna, ami, s
amiként meghatározza magát, ha egyszerûen senkinek, az üres
széksoroknak játszanának. Mert való igaz, hogy elôadásaikon –
mellesleg: az egyre növekvô érdeklôdés s a mind gyakoribb botrá-
nyos tumultuózus jelenetek ellenére – a zsöllyék, páholyok üresek,
némák, ez nem jelenti azonban azt, hogy vakon és megátalkodot-
tan, mintegy zuhanásszerû ôrületben, egyenesen a sötét semmi-
nek játszanának... Ma már tudható, hogy estérôl estére válogatott
közönségük van, exkluzív vendégsereg, azt lehetne mondani, sze-
menszedett társaság, a krém, a legelôkelôbbek kasztja, és ezt szó
szerint kell érteni, tudniillik a halottakról van szó, csakis a halot-
takról... 
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Értem, ôk tehát a „könyörtelenek” (szóltam közbe rekedten, izgatottan), de hogy értsük,
hogy „halottak”?

Értse úgy, hogy: „halottak”. Az anyagba leszálltak, a földszerûek, az emlékezet lakói,
Hadész polgárai, a titoktartók, szökevények, ésatöbbi...

És... biztos ebben? 
(Éreztem, hogy poén ekkora hülyeséget kiejteni a számon, mégsem bírtam ennek ellenállni, hi-

szen az elképedésem ôszinte volt. Persze nevetett, de elnézôen, szelíden.)
Nézze, barátom, ha fáradt, és pihenni akar, rendelünk egy újabb Pepsi-Colát, Fantát,

Sprite-ot, s visszacsalogatjuk a masinába a nagy Herskó Picit, esetleg... 
Nem, dehogy... csak... (ebbe már belemásztam, most figyeltem, hogy jövök ki):
Értem... Látom tekintetében a futóbolondnak kijáró tiszteletteljes iszonyodást és a csú-

nya menekülési késztetést... bizony: csúnya. 
Jó, akkor (nagy levegôt vettem) válaszoljon, kérem: Mi történik elôadás közben, most

nem a színdarab érdekel, vagy a mûvészeti nívó és hasonlók, azt árulja el, hogy milyen ér-
zés, ha szabad így mondani... halottaknak játszani... (elmosolyodott):

Kegyed csodálkozni fog, nekem nehéz gyerekkorom volt (nevet, nevettünk)... Gondo-
lom, ennek tulajdonítható, hogy nehezen barátkoztam, nem mintha nem bíztam volna az
emberekben, ellenkezôleg, sokat vártam tôlük, talán túl sokat és mohón, ám mintha ben-
nem nem bízott volna senki, nem óhajtottak, úgy látszik, észrevenni, egykettôre túlléptek
rajtam, mintegy eleve lemondtak rólam, és így tovább... de! (fejét felkapja, szemében antra-
cit-villanás) volt az életben két-három emlékezetes pillanat, ha, midôn olyan emberi
lénnyel hozott össze a sors, akivel könnyedén, akadálytalanul szót értettünk, összehan-
golódtunk... úgy, mintha soha nem lett volna nálam ez a kis probléma, ez a menetrend-
szerûen érkezô kudarc, ez a görcs, amirôl az imént beszéltem... úgyhogy ezek a találko-
zások... mit mondjak... ahogyan a bozóttûz terjed a száraz erdô alján, úgy futott be az
öröm, ha megtapasztalhattam egy-egy ilyen szenzációt... Az volt benne a szenzáció,
hogy felfedeztem, mégsem vagyok egészen egyedül, és hogy nincs abban semmi rendkí-
vüli, ha beszélgetünk, s ha értjük egymást, bár kétségtelen, elég furcsa volt, úgy értve,
szokatlan, hogy két teremtmény elégedett azzal, hogy a világon van, és a világ pont ilyen,
hogy a másik is itt van, de nem errôl akarok beszélni, mert ez csak egy hasonlat, éppen
a kellôs közepén vagyunk, tehát gyöjjünk ki belôle: ilyen futótûzszerû öröm aazzookknnaakk ját-
szani... olyanoknak, akik otthonosak abban, ami majd megelevenedik, akik azt várják,
amire készülsz, de úgy, mintha az idôk kezdetétôl ismernének, nem mondtak le rólad,
sôt, éppen téged akarnak, legteljesebb, legérettebb változatodban, te pedig, éppen mert
érzed, hogy így van, hogy nem okozhatsz nekik csalódást, megleped magad azzal, ahogy
képességeidet összpontosítod, színeit, végleteit brutálisan, tékozlóan felfokozod, és
gyôzhetetlen templomos lovagként, magabiztosan azt nyújtod – persze az ihlet és a
mindig mmoossttként lesújtó pillanat véletlenjeinek díszeiben, káprázatában –, amit mindig
is vártak tôled... 

Igen... de ha ez ilyen... hogymondják, végzetszerû (ebben már benne voltam, nem bírtam
kijönni a hülyeségbôl), … akkor mi ebben az érdekes... (felnevetett):

„Érdekes?” Az tényleg nincs benne... „érdekes”. Másfelôl, szerintem elég nagy kaland... 
Valóban, azzal egyetértek, hogy... (próbáltam valamennyit javítani, ô azonban, mintha meg

se hallaná a buta szuszogásomat, mintha magának beszélne, folytatta):
...Elég nagy kaland, saját testedben, egész valódban felfedezni és követni az igazság je-

lenlétét, a szamuráj kardjának villanását... (ismét közbekotyogtam):
Azt hiszem, ez kell a könyörteleneknek... (nem vett rólam tudomást):
Igen, önmagadat láthatod és figyelheted ott, mint egy égitestet valami csillagászati guk-

kerban: szabad szemmel nem látható tengerek árapályát, mocsárvidékek álomittas sárká-
nyait, mélységes kanyonok sötétjét, örök mormolását, kincseit. És hasonlók.

És mindez persze a holtak szája íze szerint... (kotyogtam közbe újra, mint egy rossz ripacs).
Gondold meg, pajtás (kezdte most ekképpen, tegezésre váltva), mi történik: az ô arcuk, tu-

dásuk verôdik vissza rajtunk, s ôk a mi sugárzásunkban reszketnek, fürdenek. Mert
ilyenformán megy ez ôsidôk óta, amióta színész és publikum egymással szemben áll, a
holtak tapasztalatai ébrednek meg a mi játékunkban, minden mozdulat, minden tréfa,
bármi, emlékezés az ô napjaikra, igen, így szívódik fel a mi élô jelenünk a régiek telhe-
tetlen életében, úgy van: „a holtak szája íze szerint”! „Nézd ezt a repedést a lavóron!” –
ha figyelsz, érzékeled, hogy minduntalan megszólítanak... Végeredményben tehát ôk
játszódnak bennünk, ha játszatnak minket, ôk játszanak – önmaguknak, persze, nem is
mellékesen, eközben mi is játszatjuk ôket, a holtakat, mert különben nem haladna a do-
log, és nem volna érdekes. Tehát szép fokozatokban mi, elevenek, halottnak éljük ma-
gunkat, ám ebben – talán nem kell mondanom – nincsen semmi szomorú. Hasznos tré-
ning, szerintem...

(Erre mit lépjek...)

...Nem mondom, hogy „végezetül”, le-
gyen búcsúzóul inkább, remélem, lesz még
alkalmunk a „Láthatatlan Színház” elô-
adásairól is eszmecserét folytatnunk (érde-
kes: olyan nagyon heves egyetértést nem fedez-
tem fel partnerem vonásain), búcsúzóul tehát
megkérdezem még – amivel talán kezde-
nem illett volna ezt a beszélgetést –: hallat-
lanul érdekes probléma számunkra, külsô
megfigyelôk számára, hogy önök, akik...
hogy is... (elakadásjelzô!), nem könnyû a
helyes kifejezést... igen: ha és amennyiben
egy külsô megfigyelô ott lehetne az önök
elôadásain, vajon érzékelne-e különbséget
– most szabad legyen a szemléletesség ér-
dekében aadd  aabbssuurrdduumm fokozni a problé-
mát –, mondjuk, egy sikeres telt ház, vala-
mint egy üresen kongó nézôtér között?
Nem tudom, tetszik-e érteni.

Nézze, ha nem hülye az illetô, természete-
sen egyértelmû volna számára a dolog, bár
gyorsan meg kell említenem, hogy az elemi
részek fizikájából ismerôs problémával ál-
lunk szemben itt is: az ön kérdésében em-
lített, kiváló pedagógiai szemléletességgel
felfokozott szereplô csak abban az esetben
mondhatna érdemleges véleményt, ha
megfigyelése alkalmával nem lenne azon
a helyen, ahonnan megfigyelhet, tudniil-
lik ha jelen van az elôadáson, akkor az már
nem az az elôadás, amirôl itt kérdés és szó
esik...

Értem. Ez esetben megkérdezem, hogy
öönnöökk  sszzáámmáárraa mitôl válik egyértelmûvé,
hogy jelen vannak a... hogymondják, kö-
nyörtelenek, a holtak?

(Elmosolyodott, és jól megnézett magának,
mint aki most fedez fel valamit.)

Ha játszunk, jelen vannak, képtelenség
nélkülük játszani.

(Önmagamat is meglepve a homlokomra
csaptam):

Ez érdekes, és kicsit, azt hiszem, ijesztô,
mert az imént, mintha táblára írták volna,
ez a mondás jelent meg a... hogymondják,
fejembe: A MULANDÓSÁG SZAKADÉ-
KÁBÓL KIJÖNNI és... Jézusom, most lá-
tom, hogy egészen apró betûkkel oda van
írva ez is, ha jól látom: HADÉSZ ÉS DIO-
NÜSZOSZ... de nem látom elolvasni, ami
alatta van...

(és akkor a Színész kisegített): HADÉSZ
ÉS DIONÜSZOSZ ...AKINEK TISZTELE-
TÉRE ÔRJÖNGENEK, UGYANAZ

(megremegtem, és mintha felszakadt volna
bennem valami, beszélni kezdtem, de nem ér-
tettem, honnan jön a Hang):

„Olyan ez, mint Istent hozni a kiürese-
dett szívekbe....a telt, sötét szenvedély fel-
szabadulását, a minden elevennel való
szenvedést; tehát meg kell nyílni... meg
kell nyílni...”

(Idáig tartott, elakadtam, viszont a nagy
dalnok, Herskó Pici ismét magára talált.)
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