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e a színházba. Bedobom a
szo kásos kávét, gyors köszö-

nések. Judittal hadarva végigmon-
dom a szöveget. Öregszem. Régen
bementem a színpadra, és jött belô-
lem a szöveg. Manapság már ne -
gyed hét körül a büfében rémülten
járatom be a számat az aznapi szö-
vegre. Meg az agyam. Meg az ideg-
rendszerem. Meg volt ez ma is.
Majd elájulok a fáradtságtól, úgy
érzem, már az elsô jelenetre várva
bealszom. Fôleg, hogy a fejfájásom
nem szûnik. Megpróbálom ma -
gam mal és a közönséggel elhitetni,
ez ma menni fog. 

Hajdanában az ilyen emberek szi-
varoztak…

A színházban sajnos eszem.
Egész nap meg tudtam állni, aztán
itt a büfében összezuhan az önfe-
gyelem. A szerepem nem olyan,
hogy ne ehetnék elôadás elôtt. Sôt a
színpadon is bele kell egyek a hideg
és ehetetlen lángosba, ráiszom egy
kis üveg sajnos langyos Gössert is.
Úgyis mindegy, ámítom magam.

A közönség infantilis. Hálásan
vihog mindenen. Tolják az egészet
a kabaré felé, amihez a társulat bol-
dogan asszisztál. Az elôadás után
elkeseredésemben iszom még egy
sört, hozzá kis unikummal. Kifelé
menet a mûvészbejárónál a még
mindig vihogó lányok autogramot
kérnek.

Másnap:
Koccanás. Már megint a fáradt-

ság. Ólmos. Én kezdem a darabot.
Úgy érzem, egyetlen mondatot
nem tudok kinyögni. Vésztar talé -
kaimat mozgósítom, három kis je -
lenetem van az elején, aztán a da -

rab utolsó huszonöt percében végig színpadon vagyok. Sok szereplô, sokan
vagyunk a kis öltözôkben, sokan a büfében, nem találom a helyem, végül
nyolc óra elôtt pár perccel rábukom az öltözôasztalkámra, és alszom öt per-
cet. Ettôl rendbe jövök. A vége már simán megy. Zsámbéki nézi az elô-
adást, utána megbeszélünk az irodájában. Új és némileg váratlan ügyek.
Közel egy órát beszélünk. Csütörtökön folytatjuk.

Máskor:
Este Médeia. Hat elôtt bent vagyok, ilyenkor min -

den esetben elmondom súgó elôtt, az ô vég sza -
vazásával az egész szerepemet. Így gyorsan mond-
va, a mi elôadásunkban Iaszón egy tizenkét perces
szerep. Kávét iszom, lassan átöltözöm, kb. 18.40-kor. Visszamegyek a
büfébe, bekapcsolom a tévékészüléket, amin a színpadot látom, ott néze-
getem a közönséget. Amikor Szirtes Ági befekszik a „stégre”, már csak azt
nézem, mikor kezdôdik el. Ekkor visszamegyek az öltözômbe, és gyorsan
elmondom az elsô jelenetemet. Lemegyek a színpadra, a kelléktárban bete-
szem a zsebembe a kellék pénzemet. Hét papírpénzt a jobb zsebbe, öt
papírpénzt a bal zsebbe.  Megfogom a forgókat, amiket majd a színpadon
beleapplikálok a kövekbe. Mikor a kelléktárból kijövök, a három kórustag
épp belép a színpadra, megvárom, míg R. megszólal, ekkor leülök a taka-
rásban egy székre, mellém teszem a forgókat. És még gyorsabban, mint az
öltözômben, újra végigdarálom az elsô jelenetet. Közben Bezerédi Zoli
mint Kreón megérkezik a színre. Meglesem, mikor beleesik a pocsolyába.

Máté Gábor

Egy színházi ember
(II) naplója

B

A Koccanásban
(Nagy Ervinnel, 
Gáspár Sándorral 
és Bán Jánossal)
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Visszaülök a székemre. Amikor kijön a színpadról, és kellék botját leadja a
kellékesnek, beállok arra a helyre, ahonnan a színpadra indulok, a kezdô-
sorokat mormolom magamban. Csinálok a derekammal, a nyakammal
és a csuklómmal pár körzést. Figyelem a szöveget. Ha R. szünetet tart
„A szent folyók vize visszafelé folyik” között, egész pontosan a „vize” szó
után és a „visszafelé” szó elôtt, akkor jó leszek az elsô jelenetben, ha nem
tart szünetet, akkor izgatott leszek és kapkodó, nem sikerül az elsô jelenet.
Ma tart szünetet. A lehetôségekhez képest nyugodtan lépek a színpadra.
„Mindig ez a vége”, kezdem, de annak ellenére, hogy R. szünetet tartott,
még se vagyok elégedett az egésszel. Nem tudom, miért. Nem sikerül át fû -
te nem. Kijövök, leadom a vizes kellék pénzeket. Felmegyek a büfébe, kérek
egy kis langyos szénsavmentes vizet. Visszamegyek a székemhez a taka-
rásban. Várok a következô jelenetre. Ahhoz, hogy belépjek újra a színpad-
ra, át kell mennem a másik oldalra, onnan indulok végszóra, lámpajelzést
kapok, mögöttem lohol Szirtes Ági. Két darabbeli fiammal birkózom. Lete -
pernek, rajta fekszem a köveken, de kibírom, mit meg nem teszek a gyer-
mekeimért. Aztán együtt távozunk, visszük a mérgezett fejéket és köntöst,
mit sem sejtve. Felmegyek az öltözômbe, újabb korty a szénsavmentes lé -
bôl. Vissza. Szék. Ücsörgés, készülôdés a nagy jelenetre, már új feleségem
és újdonsült apósom megmérgezôdött, a gyerekekért megyek. De a három
nô rendkívül zavartan viselkedik, megtudom, hogy mitikus volt feleségem
nem elégedett meg jelenlegi családom kiirtásával, megölte a két gyerme-
künket is. A rettenetes hír hallatán berontok a házba, az összedûl, csak saj-
nos a Katona József Színház mûszaki alkalmatlansága miatt a ház ajtaja
sohasem akar bezuhanni, ezért minden elôadáson addig rugdosom, míg
földhöz nem vágódik. Aztán kocsin érkezik volt feleségem, Médeia, akinek
az istenek, ahelyett hogy megbüntették volna gyermekgyilkosságért, még
kocsit is küldtek! Nem hajlandó átadni halott gyermekeimet sem, hogy
elköszönhessek tôlük, vagy méltóképpen eltemethessem ôket. Erre sírva
fakadok. Még valamit erôtlenül pöntyögök, lassan teljesem szétesem. R.
még fölém hajol, megpróbál rajtam segíteni… de ez is reménytelen, mert
Médeia még ezt sem hagyja, belöki (nyilván díszítôk segítségével) a kocsit,
de ô már nincs rajta. Lemegy a színházi fény. Vége az elôadásnak.

Ma eszeveszett taps, sokan füttyögetnek, mint valami táncházban a méh-
keréki alatt, egy-két alélt ájulásszerû sikkantás, halk bravók.

…mint valami új szeretôre…
Hétfôn megesett az Ascher-féle olvasópróba a For gách András-darabból.

Két napja Fekete, Vajdai meg én próbálgatunk, beszélgetünk. Testvér-tör -
té netek sorakoznak. Várakozásteli vagyok. Sok apró szövegem van. Szo -
ron  gok.

Máskor:
Ascherrel folytatódtak a próbák.  Persze szokásos késés. Aztán jó beszél-

getés a büfében, elsôsorban a tegnapi vizsgáról (zenés osztály), majd be a
térbe, és vacakolás, hol is kéne lenni a kávéházi asztalnak, ahol az Öcs és a
Báty ül.

Kérdezgetem Aschert errôl-arról. Például, hogy tudja-e, mialatt az öccsé-
vel beszél, hogy megint szokásosan úgy viselkedik, mint akár gyerekko-
rukban.

Gondolok gyerekeimre közben. Magamra nôvéremmel. Nálunk, a mi
mûfajunkban az öcsök az erôsebb személyiségek.

A férfi végezetül visszaemlékszik az örömre, amely néha, amikor igazi tehet-
séget fedezett fel, elárasztotta.

El ne felejtsem, Szantner (Szandtner) Anna végleg elhatározta, hogy el -
hagy ja a pályát. 

Elmondása szerint nem okozott boldogságot számára ez az egész, és így
nem akarja. Mindennap bemenni játszani, ez nem az ô világa, akkor is dol-
gozni, mikor esetleg semmi kedve ehhez. Azt hiszem, a Katonát tartotta a
legjobb színháznak, és úgy vélhette, ha itt boldogtalan, akkor nem érdemes
ezt tovább csinálni. Értelmes lányról van szó, spanyolul kiválóan, angolul
nagyon jól beszél, ezzel akar valamit kezdeni, és énekelni nagyon szeret,
eddig is többször fellépett Kiss Erzsivel, valószínûleg a jövôben itt fog kielé-

gülni pislákoló exhibicionizmusa.
Személy szerint nehezen dolgoz-
tam (dol gozom) fel a döntését, az
el sô találkozásunk óta nagyon hit-
tem a tehetségében, unikális ké -
pes sé gû nek véltem, és rengeteget
tettem azért, hogy ez ki is derüljön.
Any nyiban felelôs vagyok csalódott-
ságáért, hogy túl jó dolguk volt az
is ko lában, és az ottani paradicsomi
állapotokat a pálya nem tudja bizto-
sítani. Talán elhitettem velük, hogy
ezt jó csinálni, és most egymás
után csalódniuk kell ebben...

Huszadika:
Számítógépes tébolyok, görögor-

szági nyaralás után (Santorini) újra
itthon. Újabb ôrületek a színház-
ban. Már mintha régóta itthon len-
nék, illetve míg kint voltam, addig
is itthon. Pedig leszámítva a szoká-
sos szorongásaimat igazán pihen-
tem. Nem tudom, miért választok
repülôgépes utat, ha ennyire félek a
repüléstôl??? Ha nem köteleznek
rá, nem kell repülni! (Feljegyzendô:
épp most a héten volt ez a ciprusi
sze rencsétlenség az állítólag már a
levegôben megfagyott utasokkal.)
A mai nap lényegében a sok ideges -
kedéstôl használhatatlan voltam.
Bambultam, néztem a tévét, példá-
ul a tûzijátékot….

Ez is augusztus:
Évadnyitó. Zsámbéki több mint

félórát beszélt, de jól tette. Reakció
a Szandtner-féle történetre. Szerep -
osz tási átalakítások. Adéllal több -
szö  ri telefonok. Tanulni kellett vol -
na, tele a fejem.

Ascher végül próba helyett egész
délelôtt díszletet állítgatott. Minket
dél körül hazaengedett. Feketével
mondtuk, mondogattuk a szöveget. 

Máskor:
Készülök a próbára. Az elsô jele-

net szövege legalább 75 százaléko-
san megy, a második jelenet jóin-
dulattal 50 százalék. Inkább az alak -
kal foglalkoznék, mint azzal, hogy
eszembe jut-e a következô mondat.

Egy hétfô:
Hétfô, az hétfô. R.-rel próbáltuk a

jelenetünket, amit már Görögor -
szág ban abszolváltunk szövegileg.
Ez sem volt érdektelen. Elôször
bos szantott, hogy vele próbálok egy
olyan jelenetet, amiben nôt kell hó -
dítanom, és a kezdeti kíváncsiságon
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– ugye – már rég túl vagyunk, aztán
megnyugtató volt mégis, hogy csak
arra kell figyeljek, ami a jelenet,
nem kell vigyáznom, hogy ki mit
gondol rólam, jó volt megsimogat-
nom a combját, mikor kellett, ez
minden más esetben nehezebb lett
volna.

A Haris közi próbateremben új -
ráz tuk Tibivel az elsô jelenetet. Fá -
radt voltam, mert a fitneszben túl-
edzettem magam. De jól próbál-
tunk, és hát Ascher igazán remek
for mában volt. Jól nyesegetett en -
gem, ne grimaszoljak, kíméletlenül
leleplezte minden rémességemet. 

Máskor:
Utoljára, amikor lementünk egy -

be a jelenettel, besurrant Zsám -
béki, rögtön mindenki zavarba jött.
Színpadi Öcsém például, miközben
kiverte a kezembôl a kellék pénzt,
iszonyatos erôvel állkapcson vágott.
Egy pillanatig azon is gondolkoz-
tam, ne ájuljak-e el, de aztán le -
mond tam errôl, és inkább állva ma -
radtam büszkeségbôl.

Az orvos volt már?
Arra készültem, hogy ma írok

egy alapos szakmai jellegû naplót,
de kb. reggel hét óra tájban, mielôtt
lementem volna sportolni, iszonya-
tos merev fájdalom állt be a bal bor-
dám alá. Rémült keresgélés az in -
ter neten, hogy mi hol van az embe-
ri szervezetben. Aztán kb. három -
negyed órával A talp reflexzónái cí -
mû könyvecske megtalálása után,
heves talpsimogatások közepette,
enyhülni kezdett a fájdalom, még
most is fáj, de nem annyira… Na
most mi lesz? Elek Ferit kerestem
mint gyakorló vese- és epekô-spe-
cialistát, adott is orvosi telefonszá-
mot, de az illetô egy hétig szabad-
ságon lesz, ígért valami kivizsgálás-
félét, jövô hét utáni hétfô utánra,
hacsak addig nem történik valami.
Persze azt gondolom, hogy a bélrá-
kom jelez, hogy ennyi volt ….

Most rémülten várok, a követke-
zô évadra szóló terveimmel a kép-
zeletemben.

Máskor:
Két napja újra A kulcs-próba. A har   -

madik jelenetet vettük. Jók jöttek ki
Rajkaiból, egész jó lett a legproble-
matikusabbnak vélt jelenet. Ascher
nagyon jól próbált. Beszámolt a
szer  zôvel való konzultációjáról, né -

mi büszkeséggel töltött el, hogy F. A. kérdezte tôle, gondoltunk-e ar ra,
hogy ez a harmadik jelenet tu lajdonképpen egy álom… és én már régóta
nyúzom Aschert azzal, hogy az a mondat az elsô jelenetben – „Ha tudnád,
mit álmodtam tegnap?!” – maga a harmadik jelenetre való utalás, tehát a
harmadik jelenet igazából az én álmom. A Báty álma.

Minden kisebb ellentmondás a harmadik jeleneten belül álomnak értel-
mezhetô, és hál’ isten nem kell leragadnunk kis realista részleteknél.

Tegnap Médeia is volt, elvben úgy próbáltunk, mintha elôadás lenne, per-
sze meg-megálltunk. Egy-két részlet átalakítódott, Kreón vízbe toccsanása,
az én gyerekekkel való szánalmas birkózásom és a vége, többet vagyok a
házon belül, nem kenem össze magam azzal a fehér festékkel, ilyesmi… 

Máskor:
Teljesen tompán kezdtem a szövegösszemondást, azt hittem, egy

mondat nem jut eszembe. Sok nem is jutott. Aztán viszonylag váratlanul
a rendes próbán már egy-két jobb dolog történt. Mostantól mindennap el
kellene mondanom az egész szerepet, hogy megnyugtató legyen a vég-
eredmény.

Aztán Ivanov-próba Adéllal (jó lesz).
Aztán Koccanás-próba, sok beugróval.
Este hazaérés után nyomkodtam kicsit a távkapcsolót, a Filmmúzeumon

az Elveszett illúziók ment, kicsit belenéztem magamba. Az utolsó negyven
percet körülbelül.

…a kétségbeesés csodálatos szemszöge…
Egészségügyi képzelgések mellett tehetségtelenségérzet. Már hétfôn,

kedden A talizmán nézése közben rám tört, hogy mivégre ez az egész?
Aztán hatalmas erôfeszítéseket tettem szerdán este a Médeia alatt, hogy
elhitessem magammal, tudom ezt  csinálni, nem beszélve a péntek dél-
elôtti A kulcs-próbáról, ahol kifejezetten úgy éreztem, még a szöveget sem
vagyok képes elmondani, nemhogy játszani bármit. Közben riportok velem
a héten. Szabad Föld, ami állítólag újra létezik, 168 óra… szóval nem a leg-
jobbkor találtak meg. Ehhez jött péntek este a Gazdag-film. Látni magamat
fiatalon, mennyi minden volt még elôttem. Sok-sok halott körülöttem:
Ivánka Csaba, Ôze, Bessenyei, Eck Imre, Simon Zsuzsa, Major, Hetényi
Paja… Látni apámat ötvenvalahány évesen… 

Tanulnom kéne, holnaptól már finisbe fordul A kulcs… képtelen leszek rá…

Máskor:
Tegnapelôtt újra végigmentünk a darabon. Páran ültek bent, világosító,

öltöztetôk, már ez is elég volt, hogy zavarba jöjjünk. R.-nek voltak kifogá-
sai. Máshogy játszom, mint Tibi, én színházban, ô filmen. Meg hogy ne
tegyem keresztbe a lábam. 

Tegnap aztán újra szétszedtük. Próbáltam én is filmes lenni meg nem
keresztbe tenni a lábamat. Persze Ascher élénk közremûködése mellett. De
mikor már végképp filmes voltam, lepillantottam a nézôtérre, és láttam,
hogy Ascher bóbiskol. No, ez akkor biztos nem jó így. Mosolyogva aludt,
fejjel erôsen felénk tartotta magát. Közben lassan fájni kezdett a fe jem.

Máskor:
Tulajdonképpen egy helyben toporgok. Rendre olyan megoldásokat

választok, amit már unok magamtól, de mégis az jön ki belôlem. El is szok-
tam már attól, hogy ekkora színpadi figyelemben legyek jelen. Akár így
nézem, akár úgy, mégis van ebben valami, hogy valaki mire van dresszí-
rozva. Kaposváron az ilyesmit valósággal kiráztam a kisujjamból. Most
meg akadozom. Lelkileg. Meg nem tudom összefogni. Valamit megérzek,
de a koncentrációm nem addig tart, mint szeretném. Nem tudok benne
fölengedni. 

Máskor:
Tegnap Adél átvette az Ivanovban Szása szerepét. Magam is jelen voltam

Sabelszkijként. Jól próbáltam délelôtt, még arra is gondoltam, hogy szere-
tem ezt a szerepet, de a közönség elôtt már nem volt olyan rózsás a hely-
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zet. Ascher azt kérte, hogy (három helyen
is!) napozzak a besütô reflektorfényben.
Ettôl aztán lassú lett az elsô felvonás. Én
is éreztem közben, de szót akartam fo -
gadni, és már nem tudtam ritmust válta-

ni. Szóval ez rá nyom ta a bélyegét az estére. Aztán persze ott maradtunk
ünnepelni (Szirtes is öt ven lett!).

..a fényképész a szó szoros értelmében birtokba veszi a helyiséget…
Ma végre elmegyek orvoshoz. Már mindenhez fordultam (Aloe Vera,

javasasszony – gondol rám minden éjjel, hogy aludni tudjak). 
Meghalt Eörsi.
Szacsit november 7-én operálják. Újabb beugrások. Tegnap Zsámbéki

és Gothár nézte A kulcsot. Levágattam szinte kopaszra a hajam (Fôkopasz
– mondják rólam a darabban), ma a Szabad Föld számára portréfotó ké -
szül rólam.

Próbálunk és próbálunk.

Máskor:
Beindult a folyamat. Vérvétel ma, holnap hasi ultrahang, egy hónapon

belül gyomor- és béltükrözés, altatással, ha találnak valamit, még mûtét is
azonnal. Kockázati tényezô a ko rom és genetikusan anyám betegsége. Köz -
ben alapos fôpróba, hol a rémület, hol a szerep tébolya. Ma közönség elôtt,
tegnap a kollégák, kb. tizenkét em ber, tegnapelôtt Zsámbékiék. Szin te
mindenki szereti, amit csináltunk. 

Holnap premier. (És hasi ultra-
hang!) Ma a hasdoktor is nézte a fô -
próbát.

Kint talán épp most nyitják a kapu-
kat…

Ultrahang (egy kis rémülettel –
hátha epekô, de nem), negatív. Vér -
képek, minden ilyesmi jó. Ami
nem zárja ki a tumort. Az orvos so -
káig keresgélt vastagbél-vastago-
dást, de nem talált. Izgalom a kö -
bön. Diétás napló írása kezdôdött.

Déli egykor próba. Tudtuk, hogy
es te nem lesz diadalmenet. Mi köz -
ben a tegnapelôtti hisztérikusságot
sem akarhattuk.

A hisztérikusság azt jelentette,
hogy nagyon sokszor a saját haho -
tá jukat fontosabbnak érezték a
színpadon esetleg elhangzó követ-
kezôknél – de ezzel együtt valósá-
gos mennybemenetel volt.

Szemben a premierféle hûssel,
utá lom az ilyet, egyrészt mert mi
magunk is feszültebbek vagyunk,
másrészt a közönség összetétele
finoman szólva ügyetlen (rokonok
– minden alkotónak legalább kettô
–, szerény számítás szerint mint egy
tíz kritikus, ráérô szakmasze rûség,
protokoll-lista visszajelentkezô tag-
jai). Ascher is hisztérikussá vált.
Több papír zsebkendôt is be do bott
az arra rászorulóknak. En gem le -
las súzott (miközben ô kér te, hogy
legyek bizonyos [általa kijelölt] he -
lyeken lassú). Valaki kb. tíz percen
keresztül cukorkáspapírt csörgetett.

A szükséglet, hogy az igazi életbôl
elmeneküljünk.

Na, ma megyek gyomortükrözés-
re, este hétkor. Elôtte rádiózom, az
elmúlt pár nap a vizsgálattól való ret  -
tegéssel telt. Leszámítva, hogy pél  -
dául az osztályomnak megvolt a
Cse hov-vizsgája, szombaton. Hol -
nap este személyenkénti beszélge-
tés az osztállyal. Már készülünk a
következôre: Halász + rendezôosz-
tály, Brecht: Baal.

Egyébiránt ma csak reggelit ehet-
tem, és a vizsgálat elôtt három órá-
val ihatok utoljára vizet. Rettegek az
egésztôl, öklendezés várható, el
sem tudom képzelni, mi lesz. Nem
beszélve az eredményrôl.

Máskor:
Egész napos rettegés után, bravú-

ros orvosi és páciensi összmunká-
val megúsztam a tükrözést, valami

FENT: A Médeiában 
LENT: A kulcs címû
Forgách András-színmûben
(Vajdai Vilmossal) 
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ke veset talált, amit meg tud gyógyítani, mondta. Az
érzéstelenítés kellemetlenebb volt, mint maga a pro-
cedúra. Közben, ha már lúd, legyen kövér alapon,
meg nézték, nincs-e gégerákom, nincsen. Jobb is így.
Még persze hátravan a béltükrözés (nyugtával dicsér-
jem a napot!).

Máskor:
Teljesen rossz estém volt tegnap. Nem úgy játszot-

tam, ahogy szerettem volna, el-elbizonytalanodtam,
nem tudtam kimondani, hogy prosztata, „prostatát”
mond tam. Vajdai Vili általában mondta a szöveget, a
harmadik jelenetben én sem adtam egy becsöngetés-
hez jó végszót… közben magamban a folyamatos két-
kedés. A debreceni a légcsövemben landolt, alig tud-
tam kikrákogni, na mindegy. Volt családom helyesen
viselkedett. 

Délután I. Kriszta végre már nagyjából azzal a dísz -
let tel állt elô, amit szeretnék.

Késôbb Kukorellyvel a Centrálban. Közel másfél óra
fellazítós beszélgetés a közeledô próbakezdés elôtt.
Ô szeretné felolvasni a színészeknek a darabot.

A színházi ember annál jobban szolgálja a színház
ügyét, minél erôteljesebben szolgálja az élô drámaírókat.

Tegnap eminens módon végigcsináltam az orvosilag
elôírt programot. Közben persze próbáltam, A taliz-
mán-szerepátvétel. ÉOM nagyon ügyes volt, a közön-
ség szokásos módon odaadó.

Késôbb:
Este nyolc elôtt, itthon, túl vagyok, megúsztam, R. ott

volt velem, Ô mondta, hogy negatív. Az egész kivizsgá-
lást megelôzte a nap: Kukorelly olvasta fel a darabját,
amíg hagytam. Ha végig ô olvas, azt hiszem, minden
szí nészt elveszítünk. I. K.-val a szünetekben próbálgat-
tuk a lehetséges díszletet felállítani, ettôl is feszült vol-
tam, ráadásul a harmadik felvonás alatt – amit már én
olvastam – teljesen kiszáradt a szám. Aztán Zsámbéki
az irodában. Kis ez meg az. Néhány megjegyzés, hogy
milyennek hallotta Kukorelly makogását – már ameny-
nyire egy ilyen felolvasásból el lehet dönteni, milyen
egy felvonás. Utána A kulcs-próba, és innen iszkiri a
kór házba. Az alagsorba kellett menni, megmutatták az
ágyamat, ahol ébredni fogok, feladtak rám egy otthon-
ka jellegû ruhát, aláírtam rengeteg papírt, gondolom, a
pereskedést elkerülendô, majd beindult a gépezet.
Vénás altatás, elôtte többszöri vérnyomásmérés, anesz-
teziológus megjelenése, korombeli férfi, késôbb kide-
rült: szakmája mestere, valami Kiss Eszter-szerû plusz
asszony, aki a vénámba döfött, késôbb maga a vizsgáló
orvos, Vajdai Vili barátja, Schwab Richárd. Betoltak az -
tán a vizsgálóba. Innentôl már minden, mint a karika -
csapás. Ne gyedóra múlva ébredtem. Megúsztam azt a
feltételezhetôen rendkívül kellemetlen érzést, hogy a
seg gem be fújnak gázokat, majd egy üvegszálas csô -
re erôsített kamerával a valaha ismert mûvész beleiben
kutakodnak ismeretlen emberek. Megvoltunk minden-
nel, toltak vissza, R. arca. Örömkönnyek. Aztán másfél
óra múl va Bálint fiam, a maga pompájában, megnyug-
tatóan hazahoz.

…csak szerelmi civódások…
A visszaolvasó próba sokkal jobb darabot mutatott,

mint az olvasó-. Megkértem a szerzôt, hogy az elsô fel-
vonásban valahogy a lányok párbeszédénél már dob ja
be a Zsuzsi és a Zoli nevû szereplôk várható sze   relmi
jelenetét, hogy a nézô tudja, lesz majd valami, csak ki
kell várni. Ezt örömmel vette. Plusz na gyon tetszett
ne ki pár szereplô olvasása, Dini, Ági, R. Máthé Erzsi a
pró ba után megjegyezte, hogy nagyon tetszik neki a
darab. „Gyönyörû” – mondta. A színészek érdeklôdô
csendben figyelték a díszlettel kapcsolatos elképzelé-
semet. Nagyon fontosnak tartom, hogy a nézô érezze
meg, az ô attitûdje ugyanolyan része az elôadásnak,
mint a színészeké. Ezért minden új felvonásban átren-
dezzük a nézôteret, az elôadást minden felvonásban
más „szemszögbôl” kell nézni. 

Ma próba helyett a Csalóka napfényt (Mihalkov) né -
zet tem meg a színészekkel, emlékeztem, hogy abban
vannak orosz úri középosztályosok, hogy lássák, kb.
merrefelé kéne menni… a filmben sokkal több kapasz-
kodót éreztem most, nézésekor, mint emlékeim alap-
ján számíthattam rá. Egyébként is úgy éreztem, hogy
mindenki el van ragadtatva, hát igen, az orosz színészet
és tehetség… dôlt az egész filmbôl. 

Aztán Sáry Laci vette kezelésbe ôket. Mennybôl az
angyal…

Máskor:
Tegnap Hétköznapi… A Kamrában, délután, nem pró  -

báltunk Kukorellyt, aki az egyik rendelkezôpróbán gra-
tulált Csonka Szilvinek, hogy nagyon jó lesz.

Máskor:
Nagyon ideges voltam a próbán, ez + az, bejött a szer-

zô is, mondott pár mondatot, aztán, mikor épp instru-
áltam, hátranézek, hát látom, hogy épp Tóth Zoli fejét
tömi, üvöltözni kezdtem, hogy ne beszéljen színészek-
kel, belerúgtam szokás szerint egy székbe, negyedóra
múlva a szerzô sértôdötten elment. Vajdai örült, mert
ôt már nagyon idegesítette a jelenléte.

Este A kulcs. Pár szöveget tévesztettem, de nem es -
tünk pánikba, tulajdonképpen talán az egyik legjobban
játszott elôadás volt.

Igen, igen, igen: neki van igaza.
Nem bírtam aludni a darabtól. A radikális változta-

tás, az újabb, színészekkel való nehéz meccs nem ha -
gyott aludni.

A próba iszonyú erôfeszítésekkel telt. Szinte félper-
cenként éreztem, hogy nem ezt és nem így kellett vol -
na. Mindenki teljesen alkalmatlannak tûnt, szinte sem -
mi nem stimmelt. Sajnáltam magamat.

Ösztönzô mámorba ejteni…
Végre jót, illetve hasznosat próbáltam, Erika és Jani

volt hosszan a színpadon, harmadik felvonás vége. Ele  -
meztünk, kicsit húztunk is. B. J. végre (azt hiszem)  meg   -
értette a darabot. Aztán jött Vili és Anita. Ez is pi cit elô -
rébb ment. És próba végén az elsô felvonás a fiatalokkal. 

Ezután elugrottam a fôiskolára, megnézni, hogy pró-
bálnak a tanítványaim a rendezôhallgatókkal. Ezt kb.
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egy órán keresztül bírtam, aztán öt percre hazaugrot-
tam aludni. Este Koccanás.

Máskor:
A délelôtt igazán katasztrofális volt, Bán állandóan

megállította a próbát, instruálta a partnereit, aztán mi -
kor leállítottam, megsértôdött. Az egész próba rendkí-
vül idegesítô volt, eleve Vajdai és Tóth Anita így együtt
nem voltak a helyzet magaslatán. Mindezen túl kipró-
báltuk a tüllre való vetítést, ez elég jónak látszik, noha
nem azt vetítettük, amit majd szeretnénk. De inkább jó
nézni, hogy még van valami, minthogy nincs semmi.
Háromnegyed egytôl lement egyben az elsô rész, kb.
ötven perc volt, ami az írott elsô-második felvonást
jelentette.

Sok tennivaló van még. Mindenesetre a próba szü-
netét az utcán töltöttem. 

Máskor:
Hajnali négykor ébredek. Kurva színdarab, kurva szí-

nészek.

Máskor:
Talán jól próbáltunk, nagyon szétszedtem, és külön-

bözô színészeket vettem rá alattomban, hogy fedezzék
fel a szerepüket.

Mindenki a fedélzeten.
Szerettem volna most vasárnap délelôttre egy össz-

próbát, de tegnap képtelenek voltunk annyit haladni,
hogy össze tudjam rakni. Sáry Lacit is berendeltem, de
nem jutottunk így se elôbbre. Ami az egyik pillanatban
tetszik, utána máris megkérdôjelezôdik. Már attól is
félek, hogy a díszlet is fiaskó lehet. A színészek nem-
hogy nincsenek készen a szerepükkel, de néha még az
az érzésem is van, hogy még csak nem is körvonala-
zódtak a szerepeik. Vagyis ôk maguk sehol sem tarta-
nak. Csinálják, amit kérek, de nem töltik ki semmivel.
Reménykedjünk. Félek az írótól is.

Se kezdés, se vég. Nincs megoldva rendezôileg.

Máskor:
Éjjel van. Kicsit hasznosan próbáltunk, én szörnyen

ideges voltam, mert ment az idô, mindig úgy éreztem,
hogy semmit nem végeztünk. Holnap Johanna még
egy órát cizellál apróságokkal. Aztán részpróbázom.
Este öltözés. Próbálok, amennyit tudok, és azokkal, akik
ráérnek, aztán kedden valamikor összpróbát tartok
Zsámbékinak meg Fodor Gézának, meg ha a szerzô
eljön, neki is.

Ezt a darabot szereti…
Az elsô felvonást vettem este, de fordított sorrend-

ben, elôször Vajdaiékat, aztán ugrottam az elejére. Na -
gyon magányosnak érzem magam a munkában. A szí-
nészek általában éppen annyit csinálnak, amennyit
kérek, nem teszik a vérükké az egész anyagot, vagy tar-
talékolnak, esetleg nagyképûsködnek. Megálla pítá so -
kat tesznek a darabról, ki hogy beszél, így ember nem
beszél, ilyet ember nem mond stb., stb.

Máskor:
Átrendeztem az elsô felvonást, illetve míg Vajdaiék

be nem jöttek, aztán ismét egy mocskos összeszólalko-
zás, aminek a vége, hogy abbahagytam a próbát, azóta
ôrlôdöm. (Borult asztal, tört teáscsésze.)

Máskor:
Várom, hogy múljék az idô, még be kell mennem az

osztályomat nézni Funk Iván rendezô vizsgájának fô -
próbáján kb. éjjel tizenegykor. Ma délután négyig pró-
báltam. Lejátszottuk az elsô és harmadik felvonást,
mi közben Márton Balázs videóra rögzítette az anya-
got. Ebbôl vágnak össze egy huszonvalahány perces
változatot, amit minden valószínûség szerint tüllre,
illetve háttérfalra vetítünk a második felvonás alatt.
Aztán belekaptunk a második felvonás próbájába, ami
olyan kísértetiesen rosszra sikeredett tegnapelôtt.
Nem nagy meggyôzôdéssel, de javítgattam. Pró bál tam
tisztogatni és pár ötlettel feldobni. Némi zsúfoltságot
megszüntetni. 

Mindenesetre ma nem rúgtam fel széket stb.

Most már oly mindegy.
Újabb összpróbát tartottam. Nézte a szerzô, Beze -

rédi, Sáry Laci (hosszalta a végét), Zoli is mondott egy-
két dolgot, Anitát nagyon letoltam, mert képtelensége-
ket mûvelt a színpadon, szerinte: megaláztam… nem
értem, miért ilyen…

Talán a második felvonás javult kicsit, az elsô, azt hi -
szem, megint túl kapkodó volt, a harmadik cseppet
unalmas…

Tout Paris
Nyilvános fôpróba. Elôtte még jelentôs változtatások

a szokásos második felvonáson. Kihúztam egy újabb
oldalt. Sokan a színházból a nézôk között. Kocsis Ger -
gô, Lengyel Feri, Rezes. Ónodiék (Keszég). Helyesek
voltak utána. Apám szûkszavúan és zavartan közölte,
hogy érdekes volt. A szerzô örült, sok író jelen volt:
Garaczi, Németh Gábor, Térey, Kerékgyártó, Földényi
F.-et is láttam. Tapsrendpróba, megbeszélés, ilyesmi
volt még utána. Most elôször dôlt elôre Bertalan Ági,
hogy vajon mi is ez.

Rémes volt az egész idôszak, ezt már nem tudom a
fejemben megváltoztatni. De legalább sikerült annyira
elidegeníteniük maguktól, hogy nem halok bele.

Holnap új remények Egerben.

…egyedül megy haza…
A premier a szokásos módon ment le. Sokkal rosz-

szabb közönség, mint a fôpróbán, közepesen berezelt
színészek. A szerzô tulajdonképpen boldog.

A tegnapi jobb elôadás volt. Gothár nézte, nem szólt
semmit.

Maga a munka a második felvonás problematikájá-
val tálcán kínálja a fanyalgóknak a belekötés lehetôsé-
gét. Ezt rendre ki is használják. Ezzel együtt voltak
olyan momentumok, amik gazdagabbá tették a premi-
er estéjét, például viszonylag hosszú beszélgetés
Gáspár Ildivel, aki kifejezte értetlenségét, aztán utána-
jártunk ennek okának. Zsámbéki kibökte, hogy nem
szereti a darabot, csak azt, amirôl szól. Fodor Géza
mondott né hány jó szót, a szerzô pedig inkább érzel-
mes volt, mint szakszerû, ittam vele néhány pohár
pezsgôt.


