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élelôtt tíz óra; a színház elôtt taxi áll meg. A férfi, aki kiszáll belôle,
túlságosan is sápadt; arcvonásainak egyensúlyát idegesség és

fáradtság bontja meg. Ennek ellenére: boldog. Gyakran különféle csoma-
gokkal van megrakodva, amelyeket nyaláb szénaként cipel; néha valamifé-
le köpenyt, amelybe belebonyolódik és megbotlik, egylábú asztalt, amely
akkora, mint ô maga – az ócskapiacon zsákmányolta –, vagy, máskor, egy
halom könyvet; ma azonban nem cipel semmit. Felöltôjének gallérját a
füléig hajtotta. Fajtájának más, komolyabb képviselôi soha nem válnak
meg a tekintélyes külsejû aktatáskától, amelyet hanyagul lóbálnak kezük-
ben. Hajdanában az ilyen emberek szivaroztak…

A színház elôtt már öt-hat ember várja a pénztárnyitást, holott addig még
jó óra van hátra…

A férfi oldalról rájuk néz, egy pillanatra meglassítja a lépést, úgy tetszik,
mintha beszélni akarna velük, talán köszönetet mondani, vagy tán meg-
kérdezni, nincs-e szükségük valamire, de aztán – szemérembôl? tapintat-
ból? vagy azért, mert ez nem szokás? – belép a színházba, úgy, mintha ott-
létüket észre sem venné. Pedig de jólesett volna néhány üdvözlô szó –
hiszen ezek az emberek hôsök!

Nos, annyi bizonyos: nem a kedv hibádzott hozzá. Hányszor akasztja
meg a szemérem a szív lendületét!

A férfi odaért a szárnyas ajtóhoz, amely pontosan középen, a nézôtér
végébe torkollik. Ez az ajtó az ô kedvence; az ô ajtaja. Tudja, hogy a terem
másik végén nyitva a színpad függönye, és tudja, hogy ha majd, hirtelen
mozdulattal, kinyitja az ajtót, merôben új kép gyanánt merülhet fel elôtte
az, ami a „dobogón” látható; úgy, „mintha még soha semmit nem látott
volna”. Persze tudja azt is, hogy ez a szûz benyomás csak egy-két másod-
percig tarthat, hisz régóta, a színházban töltött hosszú évek óta ismeri a
színpad minden részletét, egyik végétôl a másikig, a legkisebb zugot is
beleértve. És pontosan ez fáj neki: hogy szeme, a munka következtében,
nem ôrizheti meg a maga frissességét. Kergeti azt a bizonyos elsô benyo-
mást, amellyel majd a nézô fogadja be mindezt; minden pillanatban attól
retteg, hogy elvesztette, és többé meg sem tudja találni.

Aztán kezdôdik a játszma – bocsánat: a munka.
Ez a munka valamiféle ôrültek-játékából áll, amelynek során a férfi,

mondjuk, a színpad kellôs közepén leül egy székre, és szorgosan nézeget
maga köré, minden irányba. A többiek halálos komolyan figyelik. A férfi
feláll, elindul valamelyik irányba, tesz három lépést, leguggol, és krétával
keresztet rajzol a földre; majd visszamegy a székhez, leül, a kereszt felé
hajlik, mintha meg akarná szólítani, megfordul, két lépést tesz az ellenke-
zô irányba, megáll és megszólal: „Ide kérek egy függôleges lécet.” Azután,
mint az ugróiskola nevû játékhoz készülô gyerekek, újra elôszedi a krétá-

ját, és egy vonalat húz a padlóra:
„Ide egy másik lécet; kérem a mérô-
szalagot.” Valamit lemér; a többiek
úgy követik szemükkel, mint egy
varázslót. A mágikusnak tetszô
mû veletbe most bekapcsolódik a
kalapácsütések ritmikus aláfestése.
Idônként visszatérnek a maketthez.
A lécek megjelennek, némelyik fel-
egyenesedik, mások a földön hever-
nek. Létrát hoznak; aztán egy mási-
kat. Hosszú kötélcsomók tekered-
nek szét kígyókként; a résztvevôk
építenek valamit, de az építmény
törékenysége valósággal ijesztô.
Nem munka ez, hanem tôrvetés.
Kü lönös, furcsa csapda: arra szol-
gál, hogy megfogja a darabot.

És fokonként kibontakozik egy
bizarr építészeti csontváz. A zsinór-
padlásról ledobnak két kötelet,
majd keresztben hozzájuk erôsíte-
nek egy újabb lécet. „A köteleket
ké rem feljebb húzni; majd szólok,
ha elég.” És egyszerre csak vala-
mennyi vezetô mûszaki a hídon át
a nézôtérre robog, néhányan csak
úgy átugorják a rivaldát, mintha
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hirtelen elhatározással valami vár-
ostromhoz látnának. Az ember azt
hinné: az ország sorsa forog koc-
kán. Mintha élet-halál múlna ezen a
lécen, amely hol jobbra, hol balra
imbolyog, akár egy indiszponált
hegymászó. 

…Az ilyen pillanatok közel hoz-
zák egymáshoz az em bereket: a
díszletmunkás egy tekintetet vet a
makettre, és világos, hogy megvan
a véleménye; és a férfi megérzi ezt
a véleményt. Most ô is kalapácsot
ragad, és – a díszletmunkás figyel-
mes és ellágyult pillantásától kísér-
ve – bever egy szöget. Mindenki
gondolkodik.

A díszletnek is, ennek a titokza-
tos lénynek, megvan a maga mon -
da nivalója; olyan, mint egy hatal-
mas állat, amely eltûri, hogy ez a
seregnyi kis emberke csiklandozza.
Idônként odasúgja nekik: „Jól van,
forró, forró, nem, most már csak
langyos.” És így a díszlet, miközben
lassan nyújtózkodva kifeszíti hátát,
kinyújtja lábait, és szétrakja könyö-
két, apránként felölti a számára
me gfelelô formát: az emberi formát,
mert a színházban mindennek embe-
rinek kell lennie, még a tárgyaknak is. 

A férfi visszamegy a nézôtérre,
le ül valahol középen a földszint el -
sô soraiban, még nézi-nézi az ap -
ránként eltûnô díszletfantomot, és
álmodozni kezd; díszletrôl is, da -
rabról is…

Minden évben száznál több dara-
bot olvas el nagy figyelemmel: fiatal
írókat, modern írókat, élô írókat,
nemrég elhunyt írók nagy drámáit,
a klasszikus dráma remekeit vagy
az idô által megôrzött drámai fur -
csa ságokat. Ritkán bukkan igazán
rossz darabra. Még ritkábban olyan  -
ra, amely igazán jó. De az igazán
nyugtalanítóak a „használható” da -
rabok. Ilyen esetekben a férfi el -
vesz ti ízlését és ítélôképességét. X.
darab méltónak látszik a bemuta-
tásra. „Jó, hát akkor adjuk elô, mi -
ért is ne? A darab használható, és
igazságtalan vol na, ha a szerzô
nem láthatná színpadon. De te – te
meg néznéd? Nem! Te – együtt tud-
nál élni az alakokkal? Igen is meg
nem is; de hát a darab akkor is hasz  -
nálható, és a színház élete nem  csak
remekmûvekbôl tevôdik össze. Hát
akkor mutasd be. Hát izé… jó!” És
néha az ember be is mutatja, és tíz
eset közül hatban meg is bukik
vele; a színház a csôd szélét súrolja;

a közönség elveszti érdeklôdését, a társulat szelleme fellazul, és a szerzô
sok esetben ellenséggé válik. Hiszen „az ô darabja használható volt, tehát
a dolog csak egyféleképp eshetett: rosszul játszották el, a rendezés félrefo-
gott, a színészek nem a megírt alakokat játszották, a díszlet megfojtotta a
drámát”.

Igen, nincs veszélyesebb a színházi ember számára az olyan darabnál,
amely csak „használható”.

De milyen megrendítôek azok a drámák, amelyekbe az ember beleszeret!
A most sorra került drámát, amelynek próbái már egy ideje folynak, és a

bemutató egyre közeleg, a mi emberünk már nagyon rég ôrizte fiókjában.
Valamikor elolvasta, tetszett is neki, aztán elfelejtette. És egy szép na -

pon a darab hirtelen újra felmerült elôtte, elôbontakozva a feledés több
hónapos homályából. Eddig is becsben tartotta; a méltánylás most vággyá
alakult át, s ô felfedezte magában ezt a kétarcú vágyat: színpadon látni a
mûvet, egyszerû nézôként – és fizikailag felépíteni a színpadon, mintha
ô volna a szerzôje.

Kellemes emlékbôl kísértô rögeszme lett. Nem ré gi ben még az értelmé-
vel csodálta; most az értelem síkjáról a férfi átlép az érzékek síkjára, és való-
sággal kívánja a drámát.

•

A férfi tehát ott ül a nézôtéren, és álmodik …
A színpad ismét kopár, a díszletmunkások egymás után elmennek; a

nézôtér a takarítás befejeztével elsötétül; a hideg visszatéríti a férfit a való-
sághoz, ismét bebújik felöltôjébe, és… felmegy az irodába. Dél van. 

Az irodában ott ül az üzemigazgató és a titkárnô. Ez a szakma nem
ismer irgalmat, nem tûr egyetlen perc ernyedést sem, és ez így megy végig
az egész év során. A titkárnô tíz óra körül jön be, de gyakran csak tizenkét
órával késôbb távozik… viszont egyedül van, függetlenséget élvez, munka-
beosztását nem ellenôrzik, mint a többi szakmában.

Az üzemigazgató? Ô éppannyira igazgatónak érzi magát, mint az igaz-
gató. Ez a színházi üzem az „ô” üzeme. Vezeti a könyvelést, ellenôrzi a
számlákat, irányítja a levelezést, s a lehetô leggondosabban igyekszik meg-
kímélni igazgatóját a „nem alkotó”, vagyis az irodai munkától; de rajta a
szeme a mûvészi vonatkozásokon is: az imént is fenn volt a színpadon.
Személyesen akarja követni egy-egy elôadás kialakulásának legapróbb
részleteit is, mert így és csakis így tud szert tenni mélyre ható s egyetemes
tájékozottságra. Mint minden reggel, ma is nyolc óra körül útra kelt; járta
az üzleteket, hogy egyéni, érdekes, de a dráma szellemének megfelelô
bútorokat és kellékeket kutasson fel. 

Pillanatnyilag ott ül irodájában, elôtte kis csésze kávé; fáradtnak látszik,
de a szeme vidám. Emberünk belép, és leül az íróasztal sarkához. A két
férfi között mély és bensôséges a kapcsolat, olyan bensôséges, hogy csak
bizonyos erôfeszítés árán jut eszükbe: kettesben vannak, és illenék jó na -
pot kívánni. De mire való a „jó napot”, amikor a „viszontlátásra” köztük
ismeretlen?

A férfi átolvassa és aláírja az elôzô este diktált leveleket, vagy azokat,
amelyeket az üzemigazgató diktált helyette. „Igen – mondja az üzemigaz-
gató –, én beszéltem azzal a fiúval, és nem volt merszem elküldeni. Egy
jelenetet akar elôadni neked. Érdekes arca van; nem tudtam neki ellenáll-
ni. No de majd meglátod.”

És már ott is áll a fiatalember mellett. Kócos haj, karikás szem, beesett
arc, tekintet, amely egyszerre ködös és makacs. Ez a makacsság befelé irá-
nyul. A mesterére való emlékezés visszarepítette emberünket ahhoz az
ifjúkori naphoz, amelyen maga is meghallgatásra jött. Most egy olyan fia-
talember áll szemközt vele, amilyen ô volt akkor. És ugyanígy: most magát
képzeli mestere helyébe, és érzi, hogy fogja el a gyengédség ez iránt a fia-
tal rajongó iránt, aki öccseként hasonlít reá.

„Hány óra van? Tizenkettô negyven? Tyûha…! No, semmi baj, jöjjön csak
velem, meghallgatom a jelenetét.”

És már ott is állnak a proszcéniumon, amelyet gyenge fénnyel áraszt el
egy kis hordozható szolgálati lámpa. Nedves kéz, torokban verô szív, szá-
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raz nyelv, kiürült agy, rogyadozó láb –
ez minden meghallgatás szokásos tü -
net tára.

A fiatalember nagy lendülettel bele-
kezd egy monológba. A férfi az elsô so -
rok után nagyjából tudja, mihez tartsa
magát; a meghallgatás további része –
hacsak valami meglepetés nem éri – már
csak a fiatalember örömét szolgálja.

Vitathatatlan: ezt a mai fiatalembert
„megfertôzte” a színház. Van benne
szen vedély, de az eredmény semleges.
A szereplés átlagosnak mondható. Se

hét múlva, pontosan ekkor meg ekkor, mûsorunkba
iktatjuk, de azért a repertoárdarabokról sem mondunk
le. Ezután egy újabb drámán kezdünk dolgozni.
Reméljük, hogy ezzel a két darabbal, valamint a reper-
toármûsorral kitartunk a szezon végéig, azaz még négy
hónapig. Akkor aztán kezdôdik a vendégjáték. Hogy
hol? A déli féltekén, Amerikában: Brazília, Uruguay,
Argentína, Chile.” „Tudják már, milyen darabokat visz-
nek magukkal?” „Hogyne, a vendégjátékokat legalább
fél évvel korábban elô kell készíteni. Mi is már régóta
foglalkozunk vele.” „És mikor jönnek vissza?” „Nyolc
hónap múlva, augusztus végén. De mi lenne, ha vala-
mi idôszerûbb témáról beszélnénk? Például az új
darabról, amelyet három hét múlva bemutatunk.” „Ó,
arról már tudok mindent! Csak egy-két fényképet sze-
retnék csinálni, meg aztán kérnék még öntôl két-
három mulatságos anekdotát, az olvasóink azt szere-
tik.” „Mulatságos anekdoták? Szavamra, egyetlenegy
sem jut eszembe, tudja, olyan keményen dolgozunk...”
Az újságíró ismét csalódott. „Hányban született?” Em -
berünk elsápad. A rendôrségen érzi magát. „Mindjárt
hívatom a titkárnôt, ô majd odaadja az életrajzomat.”
„Közben pedig megcsinálhatjuk a képeket.” „Rendben
van” – mondja a férfi. Csenget (nem szeret csengetni,
nem is tudta megszokni soha, jobban szereti, ha szó-
líthatja az embereket).

Az interjú folytatódik, a fényképész a szó szoros
értelmében birtokba veszi a helyiséget, mintha hét esz-
tendôre akarna berendezkedni: kicsavarja a körtéket
foglalataikból, a bútorokat átcsoportosítja, kinyitja do -
bozait, szétrakja eszközeit, villanydrótjait kitekeri,
hosszabbra veszi állványa lábait, szanaszét elhelyezi
nagy fényerejû lámpáit. A férfi érzi, hogyan hatalma-
sodik el rajta egyre jobban az egész napi fáradtság –
s a fáradtságot csak növeli a bosszúság, amiért fényké-
pezik. Eszébe jut az egész dolog abszurd volta. Nem,
nem tud hozzászokni. Hogy egy ilyen gyönyörû szak-
mát ilyen könnyû fajsúlyú, ilyen felszínes kötelezettsé-
gek terheljenek, efölött nem tud napirendre térni. Ha
elutasítaná ezeket a kötelezettségeket, pozôrnek tarta-

csüg gedésre, se lelkesedésre nem ad alapot. A fiú ro -
konszenves.

A férfi elengedi. Meglehet, hogy eltûnik majd azok
tömegében, akik ifjúkorukban arról álmodoztak, hogy
nagy színészek lesznek, és aztán csodálatos nézôkké
formálódnak, olyanokká, akik velünk együtt alkotóan
vesznek részt a színjátékban. Az ilyenek maguk is szín-
házi emberek. Meglehet, hogy egy szép napon újra
feltûnik, s az élet akkorára tökéletesen átalakította. Ez
esetben számára minden könnyû lesz. Hány fiatal szí-
nészben hitt már a mi emberünk vadul, szenvedélye-
sen, anélkül, hogy azok hosszú éveken át a fejlôdésnek
legkisebb jelét is mutatták volna – és aztán, hirtelen,
néhány hónap alatt egy óriás lépteivel ugrottak elôre.
Mint ahogy van olyan gyümölcs, amelyrôl az ember
nem hiszi, hogy valaha is megérik, és aztán, egyetlen
éjszaka alatt, mintegy varázsütésre, élvezhetôvé válik…

A meghallgatás véget ért. A fiatalember, boldog
nyug talanságban, eltûnik. A férfi végezetül visszaemlé-
kezik az örömre, amely néha, amikor igazi tehetséget
fedezett fel, elárasztotta. A benyomás mélységes bol-
dogságát még ma is érzi.

Aztán hazamegy.
Gyümölcslé, nyers koszt, rostonsültek, saláta és kávé

– mindezt lenyeli, úgy, hogy oda sem figyel.

•

A férfi az öltözôjében ül. Az öltözô ajtaján túl a folyo-
són türelmetlenkedô újságíró idônként harsány neve-
téseket hall bentrôl.

Aztán az újságíró már ott is áll a férfi elôtt. „Mennyi
az idô?” „Hat óra húsz” – mondja a fôtitkár. „Ó, a po -
kolba is! Kedves barátom, ne haragudjék, csak öt perc-
rôl lehet szó, annyi dolgom van.” Érzi, hogy az újság-
író csalódott. Meg aztán: minden interjú annyi, mintha
ajándékot kapnánk. Ki látja a hasznát? Persze hogy mi
magunk. „Én csak önnek akarok szívességet tenni.” És
ez a színtiszta igazság.

„Jöjjön csak beljebb, foglaljon helyet. A terveink?
Elôször is ez a darab, amit jelenleg próbálunk; három

BALRA: Superville Egy futam folytatása
címû darabjának elôadásában

JOBBRA: Ionesco: Az orrszarvú

LENT: Beckett: Godot-ra várva
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nák. És így, hogy elfogadja ôket, már maga sem érti
önmagát. 

•

A férfi hazaér, végignyúlik az ágyán; nem mondhat-
ni, hogy elégedett hangulatban volna. Felidézi magá-
ban gyermekkorát, amikor megesett, hogy álmában
találta meg a megoldást egy kérdésre, amely fölött
egész este hasztalan izzadt. Ma este ugyanúgy izzad,
mint hajdanán. A darab jó. Ha elképzeli olyannak, ami-
lyennek lennie kellene – az eredmény csodálatos. De
ha felidézi úgy, amilyennek ma este mutatkozott…
nem, ezt nem lehet megérteni!

Virrasszon? Aludjék el? Reménykedjék a csodatevô
álomban? Rugaszkodjon neki újra az egésznek, vala-
miféle harmadik lendületet keresve?

Claudel egyszer azt mondta neki: „Ha ideges vagyok,
és nem találom az ihletet, olyankor a Szent Szûz lábá-
hoz borulok, és imádkozom. Ez mindig bevált.”

Tehát imádkozzék?
De Saint-Exupéry példája arra emlékezteti, hogy a

legjobb, ha alvásra kényszeríti magát.
Így hát úgy dönt, hogy elalszik. És akaratereje annyi-

ra megacélozódott, hogy meg tudja valósítani elhatáro-
zását: öt perc múlva már alszik is.

Hej, micsoda különös alvás ez. Az élet sem népe-
sebb, elevenebb nála. Valamennyi replika ott kering a
férfi körül; az alapszituáció lényegének legmélye egy-
szerre csak leleplezôdik; a színészek játéka egyre pon-
tosabbá válik; a cselekmény fôvonalának mozgása a
végletekig felnagyítva jelenik meg elôtte. Az egyes bo -
nyodalmak megkapják az ôket megilletô viszonylagos

fontosságot; az egymásba kapcsolódó kerekeket mint-
ha megolajozták volna; mások, amelyek akadoznak,
figyelmeztetôen csikorognak. Azután, hirtelen, a sem-
mibe foszlik az egész. A férfi képzelete mintha letöröl-
te volna a képet. A színpad üres, minden eltûnik.

Fényes, fekete lemez, akár egy kályha feneke: ilyen-
nek látja most a színpadot. És most, új szemszögbôl, a
kétségbeesés csodálatos szemszögébôl, friss tekintettel
építi fel újra a darabot.

„Igen, ezt kell csinálni. X. díszletelemet el kell hagy-
ni, mert elnehezíti a darab mozgását; nincs szükség
többre néhány replikánál, és az egész képet beilleszt-
hetjük az addigi díszletbe. Itt megváltoztatjuk két jele-
net sorrendjét, mert így, ahogy most vannak, semlege-
sítik egymást…” 

Azt hiszem, megtaláltam. Ki kellene próbálni…
„És a sok hülye most mind ott hentereg az ágyában!

Alszanak! Micsoda szégyen! Hát nem érzik, hogy
néhány óra múlva a darab, a társulat egész élete forog
majd kockán? Aludni! Micsoda ötlet!”

Azután nevet saját felháborodásán.
Újra kinyújtózik, és eloltja a villanyt.
„Nem. Felkelünk, és papíron rögzítjük az egészet.”
Ismét villanyt gyújt. Öt óra húsz. Felkel.
Istenem! Egy jó cigaretta!
Nem, nem, majd négy hónap múlva…
És reggelig írásban rögzíti a frissen kitalált változta-

tásokat.
Igen, a dráma most valósággal új színben fénylik

elôtte; pontosan ilyennek vélte látni azon a napon, ami-
kor beleszeretett.

Emberünk ismét átalakult a nézôvé, aki ég a vágytól,
hogy színpadon lássa ezt a drámát.

Persze tisztában van vele: a változtatások lényegesek.
Meg kell majd gyôzni mind a szerzôt, mind a társula-
tot. Megkérni mindenkit: szedjék össze magukat egy
végsô nagy erôfeszítésre. Az embereket össze kell
gyûjteni. Elôzôleg le kell gépeltetni a javításokat; és az -
tán neki, egyedül, le kell pergetnie a többiek elôtt az
egész elôadást, mostani, új formájában. Meglehet, hogy
felzúdulnak, megmakacsolják magukat. A szó szo ros
értelmében próbafellépésen kell megjelennie az egész
színház elôtt, hogy meggyôzze, meghódítsa ôket.

Nem lehetséges-e, hogy tulajdonképpen ô az, aki
most téved? Egyedül az éjszakában az ember császár-
nak, mindenhatónak képzeli magát. Ez az állapot alvás
és ébrenlét határán nagyon veszedelmes. Ó, bárcsak
teljesen fel tudna ébredni, bárcsak hideg fejjel tudná
megállapítani, hogy így lesz jobb, sôt, nemcsak jobb: ez
lesz minden megoldás legjobbika.

Újra meg újra elolvassa jegyzeteit, aztán lelki szemei
elôtt ismét lepergeti az új színjátékot, amelybe az éjsza-
ka folyamán betekintést nyert.

Igen, igen, igen: neki van igaza.
Ha önmagát sikerült meggyôznie, miért ne tudná

meggyôzni a többieket, a szerzôt, a kollégákat és tete-
jébe az egész közönséget is?

A férfi elsüllyed az álomban.

•

Tizenegy óra. Már a színházban találjuk.
Az egész gárda alig áll a lábán. „A fônök mindent fel-

forgat; kész ôrültség.” De hiába minden. A „fônök”,
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ahogy a többiek mondják (nem szereti ezt a szót; nem
szereti a „doktorokat”, azok szerinte az olasz komédia
világába valók), merev, látomásos tekintettel néz a vi -
lágba, látszik, hogy ez a tekintet nem tûrne semmiféle
megjegyzést. Ez az ember belépett a „megszállottság
zónájába”, és innen többé már nem lehet kicsalni.

A díszletek elvonulnak elôtte. Az egyiket kiiktatja.
A nyílt színi változások egytôl egyig felborulnak. Újra
kell próbálni.

A titkárnô új jeleneteket gépel. A cseréket rögzítik.
A fôügyelô kimerülten vagdalja apró darabokra ügyelô-
példányának lapjait: a 73. oldal átkerült az 53. helyébe,
az 53.-ból 67. lesz stb., stb.

És nincs mód vitára: a színház egy fanatikussal áll
szemben. Behívatják a karmestert: itt kivágnak valamit,
ott összevonnak két részt; a zeneszerzô maga is (a leg-
szelídebb közülük Honegger) engedelmesen kompo-
nál át egyes akkordokat. Mindenki másolja az anyagot.
A zenészeket újra be kell hívatni. Kész anyagi csôd;
sebaj, most már oly mindegy!

A fôvilágosító már nem tud kiigazodni jegyzetei kö zött.
Két órakor mindent kezdhetnek elölrôl. De a színhá-

zi ember olyan állapotban van, hogy valami új hatalom
sugárzik belôle, és ezt mindenki megérzi.

Dél. Egy óra. A férfi dolgozik tovább. Hol van már az
az idô, amikor az óráját nézte!

Szendvicseket hoznak. Mindenki a fedélzeten.
Ma, ebben a riadalomban, mindenki pontos.
Ha komoly dologról van szó, a legfegyelmezetlenebb

színészek is odasorakoznak a zászló köré.
Két óra. A társulat és a mûszaki gárda teljes számban

együtt van. 
A színházi ember olyan, mint a vizsgázó diák, aki

teleszedte magát nyugtatókkal.
A színpad elô van készítve; emberünk körül össze -

gyûlt egész kis világa; ô leveti zakóját, letépi nyakken-
dôjét, még az sem jut eszébe, hogy nincs megborotvál-
va; és játszik, testvéreinek, barátainak, az ô emberei-
nek, az ô népének; játszik, teljesen újonnan játssza el
az egész darabot. És a darab új arcot ölt.

Ami eddig elnyúlt, feleslegesnek látszott, most kifo-
gástalanul gördül; és a mû végre megleli értelmét.

Legalábbis így hiszi ezt mindenki. Megérzik. El fo -
gad ják. Harcolni fognak érte. Ott hányódnak fanatiz-
mus, kollektív hallucináció, igazság és délibáb között.

Négy óra van; próbálnak. Mindenki megkapta a ma -
ga feladatát; rögzítik a módosításokat díszlet, világítás,
színfalak mögötti változások, zenekar vonatkozásában;
a színészek szokatlan rugalmassággal falják szövegüket.

Már hat óra, aztán a hét óra is elmúlik. Már csak két
óra, és felmegy a függöny. Fél nyolckor befejezik a
mun kát. Mindenki elmenekül, hogy magához térjen,
hogy még összeszedjen némi erôt.

A színházi ember felmegy öltözôjébe. Vége. Borot -
válkozik. A darab immár nem az övé. Szerelme, amely
éveken át lappangott, majd néhány hónappal ezelôtt
napvilágra tört, és az elmúlt hét-nyolc héten át valóra
vált, ma este véget ér!

Ma alvásról szó sem lehet. Nyolc óra lesz; itt van a tea
meg a mindennapi pirítós, de a torkán ma nem tud
lemenni.

A színészek megjelennek és öltözôikbe térnek; a fo -
ly osókon könyörtelen csend uralkodik. 

Az üzemigazgató felöltötte szmokingját, és most
bekopog a színházi emberhez.

Nem esik sok szó; ez a harci szünetnek, a csata elôt-
ti utolsó perceknek az ideje. A színházi ember átad egy
cédulát. „Ezt tegyék ki, kérem, a próbatáblára.”

„Mielôtt megvívnók ezt a csatát, amelyre több hónap
óta minden erônk bevetésével készültünk fel, szeret-
nénk köszönetet mondani valamennyi kollégánknak az
eddigi munka során tanúsított bizalmukért, lelkesedé-
sükért, kitartásukért. Tudjuk, hogy közel a perc, ami-
kor teljes szívvel vetik majd magukat a küzdelembe.
Elôre is hadd gratuláljunk nekik, és minden akara-
tunkkal hadd küldjük feléjük megmaradt erônket és
bátorságunkat. Köszönet és szívbeli ölelés valamennyi-
ünknek.”

•

„Huszonöt perc múlva kezdünk” – nyöszörög a
hang szóró, ma este valamivel csüggedtebben, mint
más  kor.

A színházi ember, aki részben színésszé vált, már
készen van.

Kint talán épp most nyitják a kapukat… A férfinak a
bikaviadal jut az eszébe. Ez valóban „az igazság órája”.

Ma este nem is reméli, hogy jól fog játszani; túlságo-
san közel lesz az ütközethez, túlságosan közel kollégá-
ihoz, túlságosan közel a sajátos fôpróbaközönség rea-
gálásaihoz.

„Mondják be, hogy csak akkor kezdünk, ha már a
nézôtéren mindenki elfoglalta a helyét.” A fôpróbák el -
sô jellemzôje ugyanis az általános késés.

A férfi tehát elkészült, de ahhoz, hogy lemenjen a
nézôtérre, még túl korán van. Nem szabad futam elôtt
kiizzadni, mint az lóversenyeken gyakran elôfordul.
Így hát elôször végiglátogatja a kollégákat. Öltözôrôl
öltözôre megy: egyeseket nyugtatgat, másokkal elvicce-
lôdik, ismét másokat becézve megsimogat (vannak
olyan színészek, akik, épp kishitûségük miatt, igényel-
nek némi hízelgést; ettôl bátorságra kapnak); az érzel-
mesebb lelkû hölgyeket megcsókolja, nagyon röviden
idôzik a „férfias” karaktereknél, utolsó figyelmeztetése-
ket oszt szét az „improvizáló” hajlamúak között, a szó-
rakozottaknak emlékezetükbe idéz néhány megfigye-
lést. Egyszóval: még egyszer, utoljára bátorságot önt
hadaiba.

„Negyedóra múlva kezdünk” – mondja a hang, egyre
sötétebben.

Ezúttal nem bírja tovább, lemegy a színpadra. Ta po -
gatni kezdi a díszletet, és idegesíti a fôvilágosítót, aki
maga is fehérebb a vászonnál.

Szállingóznak a színészek. A férfi megigazítja egy
társa nyakkendôjét, aztán szívéhez szorít egy lányt, aki
üde frissességgel tündöklik jelmezében… 

A társulat egyetlen, lüktetô idegcsomó; a díszletezôk
halálsápadtak, mintha a föld alól ásták volna ki ôket.

A fôügyelô sürög-forog; aztán a mikrofonhoz rohan,
és úgy hajlik fölébe, mintha hányni akarna: 

„Színpadra az elsô felvonáshoz” – mormolja gyászos
hangon.

A függöny túlsó oldalán, a kivilágított nézôtér felôl
sajátos zúgás hallatszik; mintha egy barátságtalan ten-
gertôl vagy egy rajnyi felizgatott darázstól származnék.

Dekoltált vállak, gondosan megkötött fekete nyak-
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kendôk; tar fejek, ôsz sörények, öreg intellektuelek jel-
legzetes koponyái; és odafenn, a kakasülôn, mind a sok
kedves hívô: a korlátra hajolnak, hogy megállapítsák,
kik ülnek az elsô sorokban.

A színpadot most már ellepi valamennyi színész és
mûszaki; senki nem áll egy helyben; csupa nedves kéz,
elszorult szív, száraz nyelv; a memória mintha a lába-
ink között siklana tova; futunk a szövegünk után; egy-
szóval: teljes a lidércnyomás.

A színházi ember úgy tesz, mintha tréfálni volna
kedve.

– Hány óra?
– Kilenc óra hat perc.
– Hát hányra lesz ennek vége?
„Ôk” (vagyis a közönség) még a folyosókon vannak,

beszélgetnek. Te jó isten, mirôl tudnak ezek most
beszélgetni?

Valóban: mirôl is beszélgethetnek? Hiszen ma este a
világ központja a színpadon van, itt, e mögött a füg-
göny mögött, amely most szelíden dagadozik, akár a
vitorla a kikötôben; a színpad hûvös levegôje a nézôtér
melege felé tolja.

A színházi ember körül egy kis csoport nevetésben
tör ki. A férfi egy anekdotát mesélt nekik:

„Egy olyan fôpróbán, mint ez a mai, a kakasülô egyik
törzsvendége kihajlik a földszint felé, és az elsô sorokat
fürkészve sorra agnoszkálja a nevezetes személyisége-
ket: ez itt X., az meg Y. A felesége mindre rábólint. Ez
pedig, mondja végül, Z.

– Z.? – mondja az asszony. – Ne hülyéskedj már,
hisz az meghalt.

– Mi az hogy meghalt?

– Ha mondom: meghalt.
A mi emberünk még jobban elôrehajlik, és hirtelen

kinyújtja mutatóujját egy ezüstös sörény felé: Már hogy
halt volna meg, mondja, nézz csak oda: hiszen
mozog!”

Az ilyesmi old valamit a félelmen, és a támadás pil-
lanata elôtt némiképp levezeti a feszültséget. De azért
senkinek a figyelme nem terelôdik el. A drukk jóté-
kony dolog; izgalma szükséges az igazi színész felvilla-
nyozásához.

„Monsieur, kezdenünk kell. Uraim, figyelem: kez-
dünk.”

Mindenki, egyetlen közös remegés rabjaként, beáll a
helyére.

A színházi ember a jelzôtáblához settenkedik. Itt áll
a vörös bársonnyal borított kopogtató, amelybôl min-
denféle formájú szögek állnak ki; a férfi megragadja, és
lopva, anélkül hogy bárki látná, megcsókolja; aztán
átadja az ügyelônek.

– Öregem, most aztán már rajtad a sor!
Ez a színházi ember búcsúja; búcsúzik a darabtól,

búcsúzik ettôl a múlófélben lévô szerelemtôl.
Figyelmeztetés.
Elsô kopogás.
Második kopogás.
Harmadik kopogás.
Függöny felmegy.
A színházi emberbôl kiszállt a szerelem – egészen a

következô bemutatóig.

Fordította: Szántó Judit


