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A B ur g ba n

A ház egy vendégének
visszaemlékezései

Miközben változatlan hevességgel zajlik a
vita a Burgtheater, pontosabban a Pey-
mann-éra körül (s a vitát még tovább
élezte a mai épület felavatásának száz-éves
jubileuma, valamint a legújabb be-mutató,
Thomas Bernhard Heldenplatz című, a
fasiszta szellem ausztriai továbbélését
kipellengérező műve) - a Theater Heute
novemberi száma Kott szatirikus írásának
közlésével járul hozzá a vitához - közvetve
természetesen Peymann pártjára állva.

*

Nyolc, kilenc vagy talán már tíz évvel
ezelőtt történt, hogy mintegy fél évig dra-
maturg voltam a Burgtheaterben, amely
régebben Európa egyik legpompázatosabb
színháza volt. Ám ez a pompa már az első
világháború előtt kihunyt...

Német nyelvismeretem néhány szóra
korlátozódott, és valószínűleg ez az oka,
hogy működésem idejéből inkább a szü-
netekre emlékszem, mint az előadásokra,
noha a császári páholyt bocsátották ren-
delkezésemre. Az előadásokat még a
drámai pillanatokban is többnyire olyan-
nak láttam, mintha a fogadótermek portréi
éppen csak életre kelnének és lassan ide-
oda mozognának. A Burgtheater ez idő tájt
egyike volt a világ azon kevés-számú
színházának, ahol a páholyokban és a
földszint első soraiban ülő hölgyek még
hosszú estélyi ruhában jelentek meg, sőt
farsang táján báli ruhát öltöttek, és
meztelen vállukat szőrmestóla borította.
Az urak szmokingban voltak, a hátsó so-
rokban pedig merevre keményített ing-
mellett viseltek, sőt néha olyan lekerekített
sarkú keménygallérok is feltűntek, amilyet
utoljára nagyapámon láttam egy régi
fényképen. A szünetek hosszúak voltak,
néha majdnem egyórásak. A két büfében
pezsgőt árultak, meg szendvicseket piros
kaviárgolyócskákkal és ugyanolyan piros
lazacszeletekkel. S mi-kor a nézők
közeledtek a büféhez, avagy a nagy
tükrökben szemlélték magukat, néha úgy
éreztem: ők az est főszereplői.

Az irodák a színházépület három szár-
nyában helyezkedtek el; ez az épület
egyébként leginkább a krakkói Slowacki

Színházra és még inkább a lvovi színházra
emlékeztetett - minden bizonnyal
ugyanazon építészek tervei alapján vagy
legalábbis azonos modell nyomán épült. A
főszárnyban volt az igazgatóság a kü-
lönféle titkárságokkal. A mellékszárnyban
- amelyet külön lépcsőn lehetett
megközelíteni - kapott helyet az archívum
és az aldramaturgok szobája. Ha jól
emlékszem, ez utóbbiak heten voltak, és
egy hosszú hajú férfiút leszámítva vala-
mennyien kopaszodtak, noha jócskán
fiatalabbak voltak nálamnál. Angolul csak
a hosszú hajú beszélt. Tőle kérdeztem,
mivel is foglalatoskodnak. Hogy-hogy? -
felelte, némileg elámulva kérdésem
naivitásán. Olvassák a beküldött
darabokat, és kivonatolják őket a Nagy
Igazgató számára.

Fődramaturgi dolgozószobám egy másik
szárnyban volt, melyhez ugyancsak külön
lépcső vezetett. A dolgozószoba azonban
túlontúl szerény kifejezés. Az előszoba
ajtaja párnázott volt - nehogy a
dramaturgiai titkok kiszivároghassanak -,
és valóságos apartmanba vezetett,
amelynek saját kis konyhája és illemhelye
volt. Egy tálalóasztalon négyszemélyes
porcelán étkészlet. A polcon bőség-ben
kávé és tea, valamint egy üveg konyak.
Magában a dolgozószobában négy fotel és
két pamlag állt. A hatalmas íróasztalon két
telefon: egy fekete és egy fehér. A fehér
néma volt és használhatatlan, de a fekete is
többnyire hallgatott; feleségemen kívül
senki nem hívott fel. Es látogatóm sem
volt, kivéve a portást, aki naponta pontban
tizenegy óra harmincöt perckor megjelent,
hogy behozza az újságokat, hétfőnként a
képeslapokat is. Természetesen
valamennyit német nyelven. Egy sarokba
raktam őket, de senki nem jött értük, s
nemsokára hatalmas papírhegy keletkezett.

Mintegy két-három hét múltán már bi-
zonyos mértékig meghökkentett, hogy
senki semmit nem akar tőlem, és meg-
beszéltem egy találkozót az igazgatóval.
Az ő dolgozószobája kétakkora volt, mint
az enyém, s az ő íróasztalán három telefon
állt: egy fehér, egy fekete és egy
aranyszínű. A harmadik, mind kiderült,
csak díszként szolgált. Az igazgató nagyon
rosszul beszélt angolul, s még inkább
nehezére esett, hogy az én angolságomat
megértse. De nagyon kedves volt.
Megittunk négy pohár konyakot, majd
lementünk az ugyanazon a téren talál-ható
Theatercaféba, hogy kiváló tormás virslit
fogyasszunk. Ettől fogva már reggel tízkor
megkaptam a helyi sajtót, hétfőnként
pedig dupla mennyiségű képesújságot. Ám
egyebekben továbbra sem akart tőlem
senki semmit.

Így telt el két hónap. Dolgozószobámat
és a néma telefonokat már megszoktam,
de azért már csak dél felé jelentem meg
munkahelyemen, megittam egy pohár
konyakot, aztán lementem a kávé-házba
egy adag tormás virslire. Úgy a második
hónap végén egy fiatal lány kopogtatta
meg ajtómat: a közeli virágüzletből
hozott egy csokor rózsát. Ám a rózsákat
nem nekem szánták, hanem Z.-nek. A
nevet ismertem. A közelmúltig ő volt az
egyik legjobb színikritikus, és Shakes-
peare-ről is írt egy könyvet. Nagy csodál-
kozásomra ekkor megtudtam, hogy az ő
dolgozószobája ugyanebben a lépcsőház-
ban van, egy emelettel feljebb.

Másnap felkerestem. Tudott itteni al-
kalmazásomról, és őszintén örült neki.
„Ön előtt én voltam itt a fődramaturg, de
most átköltöztettek ide. Látja, ez a szoba
már csak félakkora." Valóban kisebb volt,
bár nem sokkal. „Hét hónapja nem
keresett meg senki, és nem is telefonál-
tak." Rámutatott a telefonra, melyen
vastag porréteg képződött. „Igaz, nem is
telefonálhattak volna, a készülék ki van
kapcsolva. Újságot csak egyszer egy
héten kapok, az is néha egy hónapos már.
A kávés- és teásdobozaim pedig üresek.
De azért még mindig megkapom a koráb-
bi fizetésem felét..."

Mikor elutazásom időpontja közeledett,
még egyszer meglátogattam felső
szomszédomat. „Hallott már N.-ről?" -
kérdezte. Persze hogy hallottam róla. A
húszas évek végén kiadott Shakespeare-
monográfiáját a mai napig idézik minden
antológiában. Karl Kraushoz ha-
sonlították, kritikái híresek voltak csillo-
gásukról és éles szellemükről. „Ő még
énelőttem volt a Burgtheater fődrama-
turgja. A dolgozószobája a harmadik
emeleten van..."

Kettesben kerekedtünk fel. Egy kis
manzárdszobácskába jutottunk. Minden
sarokban újsághegyek tornyosultak a
mennyezetig. N. nagy bőrfotelben ült;
hatalmas fehér szakállával törpére emlé-
keztetett. „Már idejét sem tudom, mikor
járt itt utoljára valaki. Még kávéval sem
kínálhatom önöket, már egy éve, hogy
nem töltik fel a készletem. Az újságokat
pedig nyilván a kukából kapom." A törpe
rámutatott a fejjel fölébe tornyosuló
szeméthalmokra. „Még a telefonomat is
elvitték, pedig már egy éve úgysem
működött. De azért meghagyták a fődra-
maturgi fizetés negyedét. Hiába, hiszen
látják: minden lepusztul..." Azzal mélyen
belesüppedt a szakadt bőrfotelbe, mintha
felszívódott volna a levegőben...

(Fordította: Szántó Judit)


