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Amikor délelőtt beülök a gyerekelőadásra és
körülnézek a nézőtéren, akkor érzem igazán,
hogy megérkeztem. Nem a színház miatt, kü-
lönben. A kabátok és a sapkák miatt. Persze
érezhettem volna már ezt, amikor Fehérgyar-
matról a határra értünk (a pesti Csirke fejből ér-
kező szatmári társulat egy része ott maradt,
hogy tájoljon, „haknizzon" az Imádok férjhez
mennivel - keveset fizetnek, de forintban), és
ott értelmetlenül várakoztunk, vagy amikor a
jéghideg szállodai szobában lepakolok, és lá-
tom, hogy a fürdőszoba vízben úszik, a csapo-
kat nem lehet elzárni, a hideg kövön mindenféle
bogarak mászkálnak, a lámpákból hiányoz-
nak az égők stb. De mindez olyan ismerős és
unalmas - igaz, fázni azért még fázom.

Szóval ülök a páholy mélyén, nézem a kicsi
gyermekeket (itt mindig kicsit mondanak és
gyermeket, könnyű rászokni, bár nem tudom,
hiteles-e ez azén számból, mindenesetre már
első este azt vettem észre, hogy akaratlanul,
de kezdek „erdélyiesen" intonálni). A kicsi
gyermekek nagykabátban ülnek, a fejükön az
elmaradhatatlan ronda kötött sapka, hosszú,
bojtos vége a hátuk közepénél fityeg. Nincs hi-
deg a színházban, de így szokták meg.

Nézem az Ágacskát, kicsit lassú, élettelen,
de tisztességgel megcsinált, szoktuk írni: kor-
rekt előadás. Igazából inkább a próbatábla iz-
gat, látom, sok az előadás, keveset tudunk
majd próbálni. Most ettől félek leginkább.
Amúgy, ha az önbizalmam nem is jött meg,
mintha oldódna a görcsöm. Ebéd Czintosnál,
azaz Cininél, mindig elő-előhozná az Emig-
ránsokat, belekezd valami konkrétumba, az-
tán visszavonul, magam is csak erről beszél-
nék már, de inkább általánosságokkal elke-
nem az egészet. Majd holnap, amikor együtt
leszünk hárman. Így aztán ütődötten bámuljuk
a műkorcsolyát, amit kifejezetten rühellek -
annak idején szerettem: Protapopovék vagy a
Kilius-Bäumler? Én Protapopovékat tartottam
jobbnak, és nem értettem a szülőket, akik meg
voltak döbbenve: „Csak nem a szovjeteknek
drukkolsz?!"

Délután ötkor indulás Csengerre - megyek
velük én is -, újabb kiszállás, újabb forintok.
Telefon anyámnak és Annának. Eszenyit is hí-
vom, de foglalt. Pedig diadallal elmondhatnám
neki, végre tudom, hol van Csenger. Operett-
siker, tulajdonképpen megérdemelt. Vajon
Fülöp Zoli, „Füles" képes lesz-e levetkőzni a
sok külső koloncot, pózt? Illetve én képes le-
szek-e pótmegoldások helyett az úgynevezett
igazság felé irányítani őt? Hát, például erről
fog szólni ez az öt hét.

Január 24.

A titkárságon azzal fogadnak, táviratom érke-
zett. Nem mutatom, de ijedten bontom ki - ma
kezdődne a munka, csak nem jött közbe vala-
mi?! Ilyen vagyok, mindig megpróbálok ké-
szen állni a rosszra. Pedig nem lehet, az majd
úgyis „álmomban" ér. Annától jött a távirat,
semmi rossz, sőt. Ez egy jó nap lesz.

A helyszínnel vergődünk. Amúgy is félek, és
akkor még ez is: az olvasópróba napján, a ren-
delkezőpróba előtt egy nappal még nem tu-
dom, hol lesz az előadás. Megnézünk minden
lehetséges termet a városban. Egyik sem
rossz, de érzem, bennem belül nem született
meg a döntés. Annyit tudok, az nem jó, amibe
a tervező, T. beleszeretett, és amire már ki is
gondolt egy díszletet (amitől - már látom --
nem fog tudni elszakadni). Jóindulatú, de gör-
csös, gátlásos ember, bizonyítani akar min-
denáron. Teljesen nekivörösödik, próbálko-
zom közeledő szavakkal, mindketten erőltet-
jük, hogy „értjük egymást", „pont így gondoljuk
mi is". Ez a dolog nehéz lesz.

Egy percen belül döntenem kell, mutassam,
ez itt egy rendező, aki határozott, ahogy az illik.
Kimondom az egyik helyszínt - és egész
délután azt érzem, a másikat kellett volna.
Aztán az olvasópróbára becsörtet T., raj-
zokkal bizonyítja, hogy a választott tér alkal-
matlan. Itt az este, és nem tudom, reggel hol
kezdünk dolgozni. Persze én vagyok a hibás,
ki kellett volna jönni január 2-án. Ma még azt is
megtudtam, hogy aznapra állítólag miattam
tették be a műsorba a Havel-darabot. Parász-
ka Miklós, aki rendezte, nem mondja, rendes
tőle.

Január 25.

Reggel nyolckor a választott helyszínen, az
RMDSZ pincéjében. Már órák óta tudom --
hajnal óta ezen gondolkodom -, hogy nem itt
lesz az előadás, de úgy csinálok, mintha a lel-
kiismeretemet nyugtatnám, és ezért még egy-
szer alaposan méricskélek. T. egy mérősza-
laggal nyüzsög, nyilvánvaló, ő is szabadulni
akar innen. (Még tegnapi emlék az RMDSZ-
ből, három felirat: a bejáratnál ronda cifra be-
tűkkel, Tulipán KFT., az előtérben hatalmas
betűkkel és még hatalmasabb nyíllal, HADI-
FOGSÁG , odabent, a jó ég tudja, miért, Ta-
tárjárás. Az előzőt megfejtem: a teremben egy
csomó férfi ügyet intéz, kárpótlási jegyhez
hozzák az igazolást a hadifogságról. Tulipán
KFT - HADIFOGSÁG - Tatárjárás. Az egészre
is van megfejtésem: Kelet-Európa.)

Mára színház stúdiójában. A tér jó lesz. Ér-
dekes, már napok óta mondogatom T.-nek,

hogy a nézők egymással szemben ülnek
majd, és köztük lesz a játéktér, és ő bólogat is,
aztán minden elképzelését úgy magyarázza,
mint aki csak kukucskáló színpadban tud gon-
dolkodni. Akarja, de nem tudja. Vajon én is így
leszek a próbákkal? Igyekszem nagyon úgy
csinálni, mint akinek a rendelkezőpróba ma-
gától értetődő, Tulajdonképpen sikerül is.
Fontos: Fülest dicsérni, amikor csak lehet, Ci-
ninél konkrétumokat találni, ha mód van rá, hi-
bákat. Nehéz lesz. Nagyszerűen dolgozik, és
már előre félek a részpróbáktól (amit amúgy
annyira szeretek a színházban), mit tudok
majd neki mondani.

Mrožek: a rendelkezésnél tökéletesen mű-
ködik, az instrukciói pontosak, ő maga leve-
zényli az előadást. Hiába, modelldarab. Vajon
a részpróbákon szét tudjuk-e törni a modell, a
mesterséges laboratóriumi helyzet kontúrjait?
Véletlenek, esetlegességek kellenek. Mrožek:
kettévágott, tudathasadásos egyetlen embe-
réből (egyik fele AA, a másik XX) két sokszínű
(igen, sokszínű!), élő embert kell létrehoz-
nunk.

Azt hiszem, megfeleltem. Holnap is egy
próba. Holnapután kettő. Megtudom, tudok-e
kettőt próbálni egy nap.

Január 27.

Füles negyedórát késett. Még negyedóráig
szabadkozik, látom, valóban bántja, állítólag
húsz év alatt ez az első késése. El is hiszem,
mindketten olyan lelkiismeretesek, hogy mel-
lettük lehetetlen felkészületlenül menni a pró-
bára. Cinivel ajándék a munka. Sokat beszél -
Füles milyen türelmes, pedig évek óta együtt
játszanak -, de nem hagy tisztázatlanul
egyetlen szót sem. Így kell. Csak tudjak vá-
laszolni! De mellébeszélni nem fogok. Azt is
elfogadják majd, csak éppen magukban le-
mondanak rólam.

Ma a légy volt az alapkérdés. Marad is. Mi-
ért kezd el XX a legyekről beszélni? Miről jut-
nak eszébe? Megválaszolom, úgy hiszem, ki-
elégítően: XX vasárnap délutáni ejtőzése ez,
mackónadrágban, fapapucsban jöszmékel,
teát készít, fütyörész, szinte teljes az idill. Mint-
ha otthon lenne. Csak hát a legyek... Cininek
ez nem elég. Érti, amit mondok, el is fogadja.
„De miről jutnak eszébe a legyek ?!"A színész,
az igazi színész mennyire ragaszkodik a kéz-
zelfogható konkrétumhoz! És igaza van.
Egyelőre semmi ötletem.

Holnap jön az általam negyediknek
nevezett jelenet, amikor AA kibukik, és el akar
men-ni. Beteg ember, hisztérikus idegroncs.
Vala-mi olyasmit szeretnék, mint Ascher
Mizan-
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trópjában a porszívós jelenet. Alceste a porszí-
vó csövével veri szét a poharakat Céliméne la-
kásában. Nevetséges, szánalmas és szeretni-
való egyszerre. Kisszerű. Van egy elgondolá-
som, holnap kipróbáljuk.

Este megnéztem a kabarét. Ez mindig a szil-
veszteri műsor utánjátszása. Minden erdélyi
színházban ez hozza a bevételt, akárhányszor
játszható. Ezt itt Cini rendezte. Szépen megcsi-
nált, ízléses marháskodás. Sokat nevetek. Alá-
zatot ismerő, jó színészek. Meg tudják szólítani
a nézőket. Egyelőre jó itt lenni. Vajon mit írok
két-három hét múlva? Ma eszembe jutott, hogy
a születésnapomon talán mégiscsak meg kel-
lene inni egy-két pohár pezsgőt. De az még
odébb van.

Január 28.

Két próba és Anna telefonja után. Matekból baj
van. Majd minden helyrejön, bízom Annában.

Az első három jelenet együtt. Látszik, foglal-
koztak a szöveggel. Nem is tudom, mikor, hisz
az este is játszottak. Fülesnek vannak igaz, jó
pillanatai, de azokból azonnal, reflexszerűen
átcsúszik a külsődlegességekbe. Nem baj, a
részpróbákon - dicsérettel édesítve - meg kell
fingatni. Tisztességes, jó színész. Érthetetlen,
ahogy már híresen ragaszkodik a bajuszához,
ami nem jó az Emigránsokban, de nem volt jó
mára Csirkefejben sem. És nem vágta le. Bu-
taság, amellett bűn a színház ellen. Na, jó, ez
még a jövő zenéje.

Zene. Mrožek: a Stille Nachtot javasolja. Stil-
le Nacht szilveszterkor?! De mi legyen helyet-
te? És mi legyen az elején és a végén? Próbál-
tam Satie-t, nem jó. Nagyszabású zene kelle-
ne, talán valami passióból. Melis Hajnóczy-ze-
néjét még nem adtam fel. Most mindenesetre a
János-passiót hallgatom. Bach walkmanen.

Az első kutyajelenet talán sikerült. Örülök,
hogy elhagyjuk az üldözést, a birkózást, a föl-
dön hempergést. Egyrészt szokványos, más-
részt lazítja, oldja a helyzetet. XX szemében ott
a kétségbeesés és a mindenre kész elszánás.
AA meglátja ezt, érzi, túllőtt a célon. Mozdulni
se tud, csak ijedten ugat a kutyával. XX elindul,
borul a szék, AA beletapad afalba, az utolsó pil-
lanatban eldobja a kutyát. Ez erős, jó pillanat le-
het, és hozadéka magával sodorhatja a követ-
kező jelenetet.

Január 30.

Kora délután. Idill. A szállodából átköltöztem
egy lakásba, a Szamoson túl van, a blokkok
közt. „A kenyérgyár itt van a szomszédban,
úgyhogy itt mindig van fűtés" - mondja V., aki a
lakás tulajdonosával, egy szatmári színésznő-
vel kertes házat bérel. Bizonyára van miből, V.
egy éve jött vissza, de már német állampolgár-

ként. Ő a visszaköltöző emigráns. XX erről ál-
modik. Kicsi mikrobusz (talán Toyota), kertes
ház, szabadságot biztosító nyugati útlevél. Na,
igen, csakhogy V. családja Németországban
maradt. XX álma megvalósíthatatlan, erről be-
szél AA. A Toyota pedig ugyanúgy ugrál az it-
teni utak gödreiben, „tankcsapdáiban", ahogy
V. mondja, minta Dáciák. „Pistukám, állj már rá
a sínekre, Zilah óta a talpfákon jövünk!" -
mennydörögte előre Cini az autó hátuljából teg-
nap éjszaka, amikor a zilahi kiszállásról hazafe-
lé tartottunk.

„Egy gombostűt se lehet leejteni!" - nyit be
valaki lelkesen az öltözőbe hét óra körül. Ali bá-
csi - a negyvenéves szatmári színház alapító
tagja, nagyszerű színész - szomorkás mosoly-
lyal megjegyzi: „Igen, igen (itt ezt mindig két-
szer mondják, erre lehet leghamarabb rászok-
ni), csakhogy néhány évvel ezelőtt Zilahon még
két teltházas előadást tartottunk."

Előadás előtt teszek egy sétát a városban.
Beton és sár. Ócska blokkházak mindenütt.
(Meddig él egy ilyen ház? Ma délelőtt, a költö-
zéskor V. mutatott egy szétesőben lévő, több-
emeletes bérházat. Körülbelül harminc évvel
ezelőtt épülhetett. Üresen áll. Kitört ablakain át-
fúj a januári szél, odabent sötétség, ócska cipő,
tépett hajasbaba, patkányok. Huszonöt évvel
ezelőtt ide költöztették be a frissen Szatmárra
szerződött színészeket. Ez a ház tulajdonkép-
pen közvetlenül mellettem van, a szomszéd
épület. G. A. úr X-ben.) Cinivel a boltokat járjuk,
hónapok óta dugót szeretne venni a kádba.
Szatmáron nincs. Zilahon se. Én viszont kapok
0,7-es rotringhegyet. Ceruza nincs. Az viszont
lesz Szatmáron. Ott hegy nincs. Közben meg-
nézem a Wesselényi-szobrot és az iskolát,
ahová Ady járt. Rendbe van hozva. Előtte Ady
mellszobra. És Gogáé. Kérdezem Cinit, Gogáé
miért. „Hogy mutassák, ő is járt iskolába."

Imádok férjhez menni- másodszor nézem,
mosta takarásból. Mögöttem a kellékes, Éva és
az egész műszak, sokadszor nézik végig az
előadást, és röhögnek (röhögünk) Cini és Füles
játékain. „Ezt én rendeztem volna?" - kérdezi
V., de röhög ő is. Rengeteg a spontán játék,
egyik jó, másik rossz, de a lényeg az, hogy él az
előadás, jelen idejű. Ezért is nyerít nagyokat
mögöttem az egyik műszaki - három napja vé-
letlenül tanúja voltam, amikor felmondtak neki,
mert sokszor részegen jön be a színházba.
Most a felmondási időt tölti. Nap mint nap kö-
nyörög, hogy maradhasson. Cini szigorú: „Én
biztos nem venném vissza". Én persze megsaj-
nálom, tudom, visszavenném. Romantikus ba-
rom vagyok. Nem lennék jó igazgató. Szeren-
csére tudom.

Szóval most itt ülök az idillben. Kellemes me-
leg van (zakatol a hősugárzó), kibámulok az

ablakon, az egyik ágon galambok párzanak. A
felső nagyon verdes a szárnyaival, én meg,
gátlástalan voyeur, azt figyelem értetlenül, va-
jon hogy találja meg a lyukat.

Január 31.

Ma két próba volt. Praktikus okokból tíz jelenet-
re osztottam a darabot. Túl vagyunk a
nyolcadikon. Holnapután megnézzük egyben
az egészet. Azt már tudom, képes vagyok
„lerendelkezni" a darabot. A nagy kérdés
(február 26-ig mindig van valami nagy kérdés):
tudok-e mélyebbre ásni? Kétféle kihívás: 1.
tudok-e lépést tartani a szerintem zseniális
Cinivel; 2. szét tudom-e törni a Fülesre
rakódott kliséket? Az utóbbihoz milyen
eszközök kellenek? Fogalmam sincs. Minden
majd a helyszínen, ott, akkor, a próbán dől el.

Este, hazafelé jövet észreveszem, hogy a
szomszéd épületben - az egykori színészház-
ban - villanyok égnek az emeleten. Vagyis té-
vedtem tegnap. Az ócska cipők, a tépett hajas-
babák, a patkányok és a szél még csak a föld-
szintet bitorolják. Ahol üveg van az ablakon, ott
még laknak.

Február 2.

Tegnap két kisgyerek bejött az utcáról a próbá-
ra. Nyolc-tíz évesek lehetnek. Egész nap az ut-
cán kódorognak, jó nekik itt, a melegben. Jópo-
fák, de nem tudnak csendben maradni. A ki-
sebbik állandóan ismételgeti: „A bácsikat láttam
a színházban, az volta legjobb, amikor azt
énekelték, engem nem lehet..." Cini és Füles
már éneklik is neki: ,,...elfelejteni! Értem köny-
nyeket illik ejteni..." Próbálunk tovább, a gyere-
kek elunják, elmennek. Füles még a markukba
nyom egy kis aprópénzt. „Gyertek máskor is!" -
kiáltja utánuk Cini.

Mai tények: esett a hó; befejeztük a rendel-
kezőpróbákat; Miklós közli, hogy egy telefon-
üzenet szerint Jancsó jönne a bemutatóra (ő
válogat az idén a színházi találkozóra). Minden
zavar, és szégyenérzettel tölt el, ami az elő-
adás elkészültét kész ténynek veszi. Tudom,
hogy el fog készülni, de mégis túlzott magabiz-
tosságra vall, ha az anya hasában még most
formálódó csúf kis békát már benevezik a maj-
dani szépségversenyre. Ilyen érzésem van,
amikor a plakátot tervezzük, vagy a műsorterv-
re nézek, ahol az előadás már - természete-sen
- be van iktatva a programba. A Jancsó-féle
esetleges látogatás azért is megzavar, mert
érzem magamon, ahogy mindössze tíz próba
után - minta piacra készülődő egyszeri asszony
- elkezdek fantáziálni.

Este az utolsó jelenet. A legnehezebb. XX
előbb meg akar ölni egy másik embert (a test-
vérét, ahogy ő nevezi egyszer AA-t), aztán
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széttépi az összes pénzét, végül fel akarja kötni
magát. Mindez egy negyedórán belül. Ezt nem
lehet „lerendelkezni". Minden a megelőző más-
fél órán múlik. Előbb meg kell csinálni az elő-
adást, hogy be tudjuk azt fejezni.

Kínlódunk, morfondírozunk, ötleteket do-
bunk fel és el. „Pedig egyszerű ez" - mondja
Cini, ahogy baktatunk hazafelé. Hát persze, a
megoldás mindig pofonegyszerű és magától
értetődő. Így - és nem is lehet másként. Ezt
mutatja majd, amikor/ha megtaláljuk. Apró,
ideiglenes megoldások születtek: négykézláb
matatnak a földön, XX már összetépte a pén-
zét, most AA szaggatja darabokra jegyzeteit.
XX váratlanul, ösztönösen besegít, tépi a papí-
rokat. Közben állati bömböléssel: „Én csak ha-
za akartam menni!" Aztán feláll, döntött már,
felköti magát. „Tudod, honnan jött ez? - kérdi
Cini. - Most így utólag eszembe jut, ahogy be-
megy az ember a szomszédhoz, ahol éppen
kukoricát morzsolnak. Ő is automatikusan kéz-
be vesz egyet, morzsol, és úgy mondja: »Ró-
zsika néni, kéne a levesbe egy kis tejfel«, és
morzsol, amíg el nem megy."

Február 1

UI az ember a szobájában, olvassa a darabot,
„készül". Mindent maga előtt lát, az egész elő-
adást. Aztán elkezdődnek az igazi próbák, a
pillanatot ízekre cibáló részpróbák - élő embe-
rek költöznek a térbe. Az íróasztal mellett átélt
„mozizásról" kiderül, hogy ott csak a klisékig
juthat el az ember, mert a lüktető, állandó meg-
lepetéseket produkáló élet csak az élő, jelenvaló
színész által születhet meg. Élő és jelenvaló.

Közhely az egész. De a mai próba örömét
ennek a közhelynek az érvényesülése okozta.
Cini és Füles jelen vannak, most már csak raj-
tam múlik az egész. Most már kevés készülni,
most már mindig készen kell állni. Jelen lenni a
próbán. Ott és akkor résen lenni, azonnal leállí-
tani vagy továbblendíteni őket. Amit a pillanat
kíván. Füles tiszteletre méltó alázattal tűri - sőt
szinte igényli -, hogy félpercenként megállítom.
Minden új részhez már ismert, unalmas,
rászáradt gesztusaival indul. De szabadulni
akar tőlük. Ezzel segít. Nem vele kell megküz-
deni. Ketten küzdünk az őt beburkoló „Füles"
sablonjaival. Szerintem sikerrel. Ma legalábbis
így érzem. Aztán majd biztosan lesznek napok,
amikor jól nekikeseredünk.

Február 2.

A nagyobbik, tíz év körüli fiúcska most egy má-
sik szutykos fiókával csörtet be a próbára. „Hát
a haverodat hol hagytad?" „Az a testvérem, a
Szabi! Ez itt Viki, a szomszéd." Most látom, a
kisebbik tényleg lány. Végtelenül mocskos, a
ha-

ja csomókba összeragadva. Megyek a kellék
fésűért, és ő, ez a rongyos, tetves gyerek úgy
fésüli a haját, mint egy nő, egy igazi nő. Varázs-
latos pillanat - viszont Cini többé nem hajlandó
a fésűhöz nyúlni.

A mai próba nehézkes, úgy látszik, Cini nél-
kül nem működöm elég jól. Márpedig ő mord,

zárt. Mindent jól csinál, de csak végrehajt. Én
persze magamban keresem a hibát, aztán pró-
ba után Miklós meglepődve kérdezi: „Hát nem
mondta, hogy haldoklik az édesanyja?!" Most
írjam, hogy megnyugodtam? Mintha az lenne a
kérdés, ki a hibás. Márpedig az a kérdés, tu-
dunk-e előbbre menni. A mai próba nem ezt
mutatta. Cini nyomott hangulatban, de csinálja
becsülettel. Nekem viszont már az első pilla-
natban elmegy a kedvem. Belépek, és meglá-

Bármikor sírni, és bármikor röhögni
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tom Fülest, aki délután majdhogynem kopaszra
nyiratkozott. Előtte egy szót sem szólt. Ez nem
igaz! Egy színész ilyet önkényesen nem tehet. A
frizurája sem a sajátja, az is az előadás része,
adott esetben meghatározó eleme. Ez most egy
adott eset. Tréfára veszem, de magamban dü-
höngök.

Február 3.

Délelőtt jó próba. Próba előtt egy csapat ember a
bejáratnál, T., aki reggel valamit szerelt, véletle-
nül elvitte a kulcsot, szerencsére tízre visszaro-
hant. Kapkod, magyarázkodik, görcsöl, piros a
feje. Mindenesetre mostantól Cinit rettegve ke-
rüli.

Cini tenyerén egy balkáni gerle gubbaszt. A
színház előtt találta, a járdán, behozza a próbá-
ra, vizet ad neki és felteszi az ablakpárkányra.
Próba közben, ahogy szokásom szerint értel-
metlenül fel-le járkálok (ez amúgy rendben van,
így olyan vagyok, mint egy igazi rendező), néha
odapislantok a madárra. Az moccanatlan üldö-
gél, alig piheg. Szünetben Cini simogatja, mond-
ja, hazaviszi majd, meggyógyítja. Kettőkor be-
szólnak, hogy Kolozsvárról keresnek telefonon,
átszaladok az irodába. Amikor indulok vissza,
Cini jön szomorúan. Kezében a galamb. „Meg-
halt, már hűl kifelé" - mondja.

„Addig rázlak, míg embert nem faragok belő-
led!" - üvölti AA. Éppen ez az egyik legnehe-
zebb feladat: AA-ból embert faragni. AA kicsit

Széttörni a mrožeki modell kontúrjait

steril, papírízű figura, nála „bukik le" a mrožek i
modell - ha hagyjuk. Kettős feladat: lefaragni
Füles rossz gesztusait, vagyis minél egysze-
rűbb, megmutatás nélküli alakítást elérni nála,
közben AA-ból sokoldalú, sokszínű, izgalmas, ti-
tokzatos figurát, „embert" faragni. Mindez csak
látszólag mond ellent egymásnak. Minden belül
megszülető igaz szín megcsillan a tekintetben -
és ez látszik a stúdióban.

A gyermekkorát felidéző, félrészeg XX szil-
veszter éjjelén. A varjútojást kiszedő kölyökről
szóló mesét Cini mindig másként mondja. És
mindig igaz, ahogy mondja. Hogy van ez? Most
úgy gondolom, hogy ez a szatmári január-febru-
ár akkor is rettentő fontos, ha nem sikerül az
Emigránsok. De sikerülnie kellene, hogy még
módom legyen valaha velük dolgozni.

Február 7.

Három nap kimaradt. Naplóból is, Emigránsok-
ból is. Hazautaztam. A szokásos: fűtetlen vago-
nok, a fülkében tök sötét, hosszú, érthetetlen
veszteglés a határnál. Se olvasás, se alvás. Ott-
hon Anna, filmszemle, kapkodás, hogy mindent
elintézzek (plakátot, kismagnót, zenei felvétele-
ket - még mindig nem tudom, mi legyen a zene,
de az egyértelmű, hogy ünnepi, oratorikus,

nagylélegzetű, nem a szűk pince, hanem a vég-
telen léptékével mérhető zenével kell befejezni
az előadást, Bach Máté-passiójában és Hándel
Messiásában bízom, aztán a filmszemlén látom a
Woyzecket - nem tudom, milyen a film, elfo-
gultan szeretem, már csak Kovács Lajos miatt is,
de azt is látom, hogy minden pillanata csinálva
van, és tulajdonképpen hidegen hagy az egész
-, szóval a Woyzeckben elhangzik az a zene,
ami ideális lenne - Purcell: My Sweetest Child.
Túl késő, utaznom kell vissza).

Félek, hogy mostantól csak ugyanazon a
szinten próbálunk, és még az is elvész, amit ed-
dig létrehoztunk. Az elmúlt két hét alapján biza-
kodhatok. De ha arra gondolok, mit csinálunk
holnap tíz órakor, akkor egyértelmű a válasz:
nem tudom.

Február 8.

Nem lettem okosabb. Pepecselünk, néha már
túlságosan is. Vajon meg kell-e minden monda-
tot fejteni? Igen is, nem is. Semmi nem hangoz-
hat el „üresben", de az a veszély is fennáll, hogy
agyonelemezzük, szételemezzük a művet, az-
tán nem tudjuk vagy egyszerűen elfelejtjük újra
összerakni. Minden azonos jelentést, illetve je-
lentéktelenséget kap így, minden értve van, és
meg van mutatva. Látszik a belefeccölt meló is,
csak éppen az élet spontaneitása szivárog el
észrevétlen. Ez történt Taub Koldusoperájával a
Művészben.
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Este nincs próba, Füles és Cini Nagybányán
játszik, én beülök a román tagozat bemutatójára.
„Lírai nemzet", mondta egyszer kicsit maliciózu-
san Miklós, azaz szeretik a túlzásokat. Már vagy
fél éve halogatják az úgynevezett „rockopera"
bemutatóját, ma végre sort kerítenek rá. Ettől
várják a megváltást, hiszen egyébként semmire
nincs közönségük. Pontosabban másfél háznyi
nézőjük van, tehát egy előadást kétszer-három-
szor tudnak játszani. Hogy lehet így akár hóna-
pokon át készülni valamire?! A rockopera rette-
netes. A háttérben négy zenész román heavy ze-
nét imitál (minden gépről jön). De még ez a leg-
jobb. Egyébként innen-onnan összetoborozott
aerobicos leányok-fiúk gimnasztikáznak - a kri-
tikus rosszindulatával inkább a hátsó sorokban
megbújó moletteket figyelem, és eszembe jut a
fiatal Milos Forman, aki valószínűleg nagyszerű
filmet rendezne ebből. Történet egy szál se, az is
elfogy az első részben, a második inkább csak
egy „plugged" koncert, dobszólóval, majd a pro-
dukció lezárásaként gitárszólóval. Az opera cí-
me Haron, talán Kharónra utalnak, súgja a mel-
lettem ülő magyar színésznő. Ő nem utazott
Nagybányára, a tapsnál ő fogja behozni a szmo-
kingba öltözött Miklóssal a nagy kosár virágot.
Ekkor már egy Queen-szám üvölt a színpadról.
Szánalmas és mégsem jelentéktelen este. Az ot-
romba dilettantizmuson is átsüt a vágy az ünnep-
re. A közönség állva tapsol. Ünnepet akar, és csi-
nál is magának. Zeng a zene, „The Show Must

„Olyankor megáll velem az idő"

Go On", és valóban, a színház falán lévő plakát
még négy további előadást hirdet. „Mi sem va-
gyunk rosszabb fajták!", Mrožek: írja ezt a Mulat-
ságban. Igen, ez mozgatja az embereket, amikor
gyertyát, csillagszórót gyújtanak, V betűt
formálnak az ujjaikkal, és Yeah-üvöltéssel
válaszolnak, amikor hello Budapestet üvölt az
AC/DC vagy I love You Boucharesttel riszálja
magát Michael Jackson, vagy egy új román
rockoperát ünnepel-nek állva. Én ülve maradok.
lehet, hogy ciki. „In Roma do as the Romans
do."

Február 9.

Lajos testvér megkapta a díjat. Valahogy biztos
voltam benne. Már rég megérdemelte volna. Na,
igen, annak idején több mint egy évtizedig - fő-
iskola után! - békéscsabai statisztálás. Egy
zseniális színész a mocsarat játssza egy mese-
játékban a békéscsabai színésztemetőben! És
Kovács Lajos néhány hét múlva, rögtön az Emig-
ránsok után jön Szatmárra, az Őrnagyot játssza
a Tótékban. Tót Cini lesz.

Bámulom tovább a tévét, a filmszemle díjáta-
dó ünnepségét. Most Cseh Tamás énekel, Jan.-
csónak adja át a díjat. Ebben a szörnyű monst-
rumban, ebben az egyszerre közvetlenkedő és
ünnepélyeskedő mamutprogramban, amiben

annyi mindent díjaznak és ünnepelnek, hogy
minden súlytalanná válik - néhány őszinte, szép
pillanat. Megölelik egymást. „Isten megáldjon!"
- olvasom le Tamás szájáról, Jancsó egy szót
sem szól, csak néz, nem tudom eldönteni, cso-
dálkozik vagy/és meg van hatva, aztán súg vala-
mit, és hátravonul, hátul, a falnak támaszkodva
hallgatja a dalt Lee Van Cliffről. A végén sürgetőn
int Tamásnak, „söpörjünk kifelé". És bölcs mo-
sollyal, gyanakvással, pici szomorúsággal eltű-
nik a sötétben.

Február 10,

„Te nős voltál?" - XX kérdezi ezt, amikor a kiala-
kuló szilveszteri hangulat megengedi ezt a kér-
dést. Hosszú ideje együtt lakik már ez a két em-
ber, amikor tehát a mrožeki életképbe belené-
zünk, sok szokásos, napról napra ismétlődő
gesztussal, mondattal találkozunk. Ám ez a nap
(miközben olyan, mint a többi) rendkívüli nap. A
kényszerűen egymásba kapaszkodó együttélés
feszültsége robbanásküszöbig jutott - és akkor
csendesen, csak úgy, mellékesen elhangzik AA
mondata: ,,...ma nem hagyják abba, hajnalig
mulatnak, elvégre szilveszter van". Ezen a na-
pon felszínre bukhatnak régóta elhallgatott, fél-
resöpört, mellékesnek ítélt mondatok, kérdések.
XX megkérdezheti: „Te nős voltál?" Itt megaka-
dunk. A három hét során ez a mondat már lega-
lább ötvenszer elhangzott, és mentünk tovább.
Füles most megáll (és kérdez - végre!): „Miért
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voltál? XX még nem tudja, hogy a másik elvált!"

Ilyen látszólagos apróságoknál derül ki, milyen jó

író Mroek. XX még ábrándozik az otthonról, a

családról, a felépítendő házról, emlékszik a le-

gyekre és tervezi a jövőt - de valójában tisztában

van az AA-i ítélet könyörtelen igazával: az otthon

már a múlthoz tartozik. AA nős volt, vagy nem
voltaz - otthon. Itt, most érvénytelen a kér-dés. „A

legényéletünkre?" - koccint mindjárt AA, pedig

tudja, hogy XX nős. Volt. Otthon. ltt=jelen idő,

otthon=múlt idő. A helyhatározó-szó

időhatározószóvá változik. Otthon a jelen-ben

nincs, csak volt a múltban. AA ki is mondja majd,

amikor feltápászkodik a földről, ahová türelmét

vesztő társa leterítette: „Ami volt, nincs."

Február 12.

Pénteken este vacsora Ali bácsiéknál. Régebben
nem bácsiztam őt, de észrevettem, itt mindenki
ezt teszi. Ali rögtön rám mordul: „Hát már te is?!"
Piroska (néni) - a felesége - rátromfol, én pedig
zavaromban javítanám a dedikálást a ne-kik
ajándékba hozott könyvemben, persze nincs
tollam. Piroska, a mozicsirkés. '89 tavaszán jár-
tam itt először, Piroska fantasztikus ebédet vará-
zsolt, de nem is ez a lényeg: a csirkét a filmek
fémdobozában sütötte és szolgálta fel. Színházi
körökben híres a Piroska-féle mozicsirke, a szo-
kás onnan ered, hogy a családból valaki, talán Ali
öccse (Ács Öcsi, az ügyelő) a mozinál dolgozott,
és onnan hozott haza ilyen dobozokat. Piroska
évek óta nem lép színpadra. Alig lát. A lakásban
biztonsággal elközlekedik, de a söröspoharát
felbillenti, a cigarettát a hamutartó mellé teszi. De
közben derűs, közvetlen, van humora. Fura mó-
don a világgal inkább kapcsolatban lévő Alin lát-
szanak a besavanyodás apró jelei. Igazi jó munka
kellene neki, biztos, hogy pillanatok alatt meg-
rázná magát, és éveket visszaugrana az időben.
(Ide most utólag, szabálytalanul be kell toldanom
valamit: pár nappal később telefonüzenet Ko-
lozsvárról, Ács Alit kikérik Bogusławski szerepé-

re. Spiró: Az imposztor. Itt a feladat, Ali, vége a
bácsizásnak.)

Valamelyik nap Cini fejtegette, mit jelent neki a
színház. „Olyankor megáll velem az idő" -
mondta. Erről van szó. Az előadás idejére egy új,
egyébként nem létező személy születik, Czintos
József élete ilyenkor megszakad, megszűnik. A
rossz, kész formákba bújó színész élete tovább
zajlik a színpadon. Csak álruhába bújik, valamit
illusztrál, imitál, de közben talán eltervezi a hét-
végi programot, a vasárnapi ebédet vagy az ese-
dékes totótippeken gondolkodik. Tündével be-
szélgettem erről, mielőtt Szatmárra jöttem. Né-
hány hónap után újra megnéztem egy időközben
átrendezett előadást. Változást, újat, jelen időt

Czintos József és Fülöp Zoltán (Bérczes László

felvételei)
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nem ott láttam, ahol esetleg kézzelfogható for-
mai változtatások történtek - a színész ugyanis
ugyanaz volt, az az unalmas, érdektelen önma-
ga, hanem ott, ahol a színészet varázslatával, a
megfejthetetlen átlényegüléssel találkoztam. Ott
minden most volt érvényes és új, akkor is, ha for-
mailag minden mozdulat azonos volta hónapok-
kal azelőttivel. Ehhez ért Cini is, ezért lep meg
mindig, az n-dik ismétlésnél is.

Ma Fülesnél ebédeltem. Örömmel fogadtam
el a hívást, úgy gondoltam, ez az a pillanat, ami-
kor szóba hozhatom a „bajuszproblémát". Hol-
napra állítólag levágja. Nem ezen fog múlni az
előadás. De azért...

Február 15.
Ma vagyok 43. Átlagos, hétköznapi szám, nincs
mit foglalkozni vele. Napközben eszembe se ju-
tott, a két részpróba jól ment, igyekszünk, akar-
juk, egymást cibáljuk együtt, saját hajunknál fog-
va. Tegnap délelőtt pocsék összpróba volt, ki is
lett mondva, kimondtam, de nem őket bántva. „A
próbafolyamat adott állomásán minden megfe-
lelő, itt kell tartanunk -- csakhogy fogalmam
sincs, hogyan tovább" -- mondtam, és megint a
Rendezőt alakítottam. Azt, aki, úgymond, gyöt-
rődik, kételkedik önmagában, és az ilyen önmar-
cangoló állandó kételyből majd megszületik az
isteni szikra, a megoldás. Mintha erre lenne vala-
mi garancia. A mai próbák alapján mégiscsak bi-
zakodom, talán sikerülni fog.

Február 26.

Nagy szünet után. Ok: válság és közöny. (Még T.
is megkeres, segíteni akar, rendes dolog.) Aztán
újrakezdtük - vagyis közben is csináltuk, de
nem ú g y - , most állítólag kész van. A napokkal
ezelőtt beírt naplómondat itt virít előttem:
,,...sikerülni fog". Igen, körülbelül sikerült. Azt
azért érzem, hogy nem száll el - persze miért ne
szállhatna el éppen ma este, a bemutatón? Teg-
nap nyilvános főpróba, tulajdonképpen teltházas
előadás, méghozzá csupa színházi ember. Volt
ám tanulság: Cini, aki - ha eddig nem derült vol-
na ki - fantasztikus színész, iszonyú hibákkal
kezd. A többes szám végül is túlzás, hiszen az el-
ső hibával nem az a baj, hogy megtörténik, egye
fene, egy adott, jól vagy rosszul kitalált előadás-
ban estéről estére rengeteg hiba megesik, a baj
az, hogy a közönség által többnyire nem is érzé-
kelt hiba magát a színészt zavarja meg, kizök-
kenti saját ritmusából, és akár elkövet újabb hi-
bát, akár nem, az ő állapota már más lesz, kívül
kerül. Ő ezt persze tudja, tehát erőlködni kezd,
„rátesz" - közben iszonyatosan jár az agya, hol
is veszítette el a fonalat. Szóval nincs ott. Jelen
esetben tehát nem XX ideje történik meg, hanem
csak a Cinié.

Mindez Fülest is megzavarja. Negyedórába
telik, míg megtalálják azt a bizonyos fonalat. A
közönség annyit érzékei, hogy kicsit unatkozik.

Elnézelődik erre-arra, netán elalszik. Érdekes,
hogy Miklós, aki ismeri a darabot, és ez már a
harmadik vagy negyedik összpróba volt, amit lá-
tott, ráadásul a szeme is jó (mármint színházilag)
- ő is csak ennyit mondott: „Valahogy lassú volt
az eleje". A világosítófülkéből nézem az elő-
adást, a videós éppen előttem áll, a játékból alig
sejtek valamit. Inkább csak a szemben ülő
nézőket látom. Rajtuk, a tekintetükön
érzékelem, hogy a játék beindult. De látom azt a
nézőt, nézői magatartást is, hogy „na,
befizettem, hátradűlök, ti meg marháskodjatok!"
(ők különben nem fizettek be, de ez mindegy).
Mintha ez az alig több mint másfél óra nem
követelne tőle is éppolyan intenzív jelenlétet,
mint a játszóktól! Épp olyant persze nem, a néző
mégiscsak kívülálló marad, ezért őrjöng AA és
nem ő, ezért tépi össze a pénzt XX és nem ő.
Írhattam volna, ezért sír AA és nem ő, de ez
egyelőre nem igaz. Úgy érterv, AA nem sír a
végén. Különben tegnap az alkalmi nézők is alig,
és ez engem persze bosszant - mintha ezen
kellene mérni az előadás hatását! Ezen is kell,
és ez után az Emigránsokután igenis tessék a
zsebkendők után nyúlni! Azt azért jó volt látni,
ahogy megrendülten ültek a pénztépés után, és
egy pillanatra rá röhögni tudtak, amikor az
akasztáshoz készülődő XX a levelét diktálta.
Bármikor sírni és bármikor röhögni tudni -- ez
lenne az igazi. Szóval AA sírása: Fülesnek egye-
lőre „nem jön". Pedig már megtalálta AA-t. Sze-
rintem ez az öt hét egyik nagy eredménye. Füles
és AA összetalálkozott, egyek lettek. De még
most is hajlamos lenne a sírást műzokogással
helyettesíteni. Pedig éppen itt van a színház/
nem színház határa. A „mintha" és az „igaz" közti
mezsgye. Ezen a mezsgyén sír Füles és AA. Ez a
színészet kulcsa, nem, nem jó a szó, hiszen nem
nyitunk ki semmit; inkább varázsa, de ez meg
olyan misztikus-patetikus; szóval a természetes
létezés ezen a mezsgyén, ez maga a színészet.
Mert hiszen ki sír: Füles? AA? Ki az, akit ott látok
magam előtt, amint tömi magába a konzervhúst,
és áldott emlékű édesapját említve keresztet vet
a vagdalthússal teli kiskanállal: XX? Cini?

Erről beszélt egyszer Cini: „Megszűnik körü-
löttem az idő, hajó az előadás." A színész sze-
mélye megszűnik-megmarad. Ezért érdekel en-
gem annyira Pirandello.

Ahhoz a bizonyos síráshoz hozzátartozik,
hogy AA befejező monológja nagyon nehéz. XX
az ágyon, a takaró a fejére húzva, majd el fog
aludni, AA elteszi az azóta már összegyűrt vég-
rendelethez használt tollát, egyedül van, elkezdi:
„Igazad van, nincs még veszve semmi..." Komo-
lyan gondolja ezt vagy sem? A szöveg minden
szava szorosan kötődik az elhangzottakhoz, és
mégis, én úgy érzem, Mrožek: valami levegőbe,
semmibe mutató üzenetet biggyesztett a
darabegészhez. A gyerek igazi iskolába fog
járni, minden igazi lesz... Én, az érzelmes állat,
szeretném ezt hinni. Ezért is erőlködöm az
utolsó napokig,

hogy AA higgyen ebben a monológban. A dolog
ettől nem válhat csöpögőssé - nyugtatom ma-
gam --, hiszen az ital által önsajnálatban tapics-
káló AA mondja ezt, különben is ott van előttünk
az összetépett pénz és kézirat, meg ez az egész
patkánylyuk. Ha így sikerülne megcsinálni, akkor
látnánk, hogy reménytelen az egész, ugyanúgy,
ahogy másfél órával előbb, mégis ott a semmibe
kidobott, bízva bízó monológ. Nem, nem sikerül
így megcsinálni, mindig hamisan szól. Össze kell
hát kötni a szöveget mindazzal, ami korábban el-
hangzott. Vagyis a kulcsmondat az iménti idézet
folytatása: „Nem rólam van szó!" Azaz nem ő,
AA az, aki számára van remény. Ott van az orra
előtt a birtok, a szerzemény, XX ronda sárga bő-
röndje, AA kipakol, visszaállítja a jövővel biztató
rendet. Kiveszi a párnát, XX letakart feje mellé il-
leszti (a tegnapi főpróbán jutott eszembe, hogy
XX egy picit, csak egy picit mozdítsa rá a fejét a
párnára, ez egyrészt jelzés arról, hogy ébren
van, másrészt a visszaálló rendről tudósít), és
kezébe veszi a családi fotót. XX-et idézi, „les a
gyerek, vár az asszony", benne van a
hangsúlyban, hagy erre ő is vágyna, de neki így
nem kell stb. Szóval van megoldás - XX
számára. AA visszaül az ágyára, kezében az
üveg, ugyanaz a kép, mint az elején - és
közben nyilvánvaló, hogy minden megváltozott.
AA nem fog haza-menni, nem fogja megírni a
nagy művet, semmi nem lesz igazi. XX-nek lehet
igazi, mert ő annak hívja majd. Úgy lesz igazi
minden, ahogyan a két sör a pályaudvaron.
Persze AA is hazudott eddig. Most nem hazudik.
Ő talán most haladja meg önmagát, most, amikor
mindent elveszített. „Ami volt, nincs."

Február 27.

Ez már jogtalan, illetéktelen, utólagos napló, hi-
szen elhatározásom szerint addig írom, míg az
Emigránsokat próbáljuk. Annak vége. Szomba-
ton megvolta bemutató, abszolút siker, akkor, ott
még benne voltam, belül, bár már a főpróbahé-
ten, mint leráncigált végtag lassan leszakadt ró-
lam az előadás. De szombaton még egyszer be-
mentem a térbe, tökéletesen alakítottam az
egyetlen szerepet, amihez értek: profi módon
voltam zavarban, amikor meg kellett hajolni. An-
na lenn a földön, az első sorban (én még nem tu-
dom, de táskájában lapul mára premierajándék:
bizonyítvány a középfokú nyelvvizsgáról), kipi-
rulva tapsolt, örült, én is örültem. Otthon voltam a
bőrömben, nem voltam emigráns.

Mindez múlt időben, ami volt, nincs. Az elő-
adás persze él még. Ha Szatmárnémeti közön-
ségén múlik, nem sokáig. Tíz előadás a stúdió-
ban - ott ez már csúcs lenne. Azaz tízszer ötven
ember. Ötszázan negyvenezer magyarból.
Hagyjuk ezt.

Majd írok egy másik naplót. Ahhoz kéne egy
másik előadás. Ezen gondolkodom most.
Szatmárnémeti, 1994. január 23.-február 27.


