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Színház

M
i is az a színház? Ahol emberek játszanak embereknek. Úgy tesznek, mintha. 

A színház tehát a mintha m�vészete. És ha ezt a minthát minél jobban elhiszik 

az emberek, annál inkább m�ködik ez a színháznak nevezett forma. A színház tehát a 

hiszékenyek és elhitet�k találkozási helye. Nem véletlen, hogy a reformációban nem 

engedték a színházakat m�ködni, aki hitet, az hazudik, aki hazudik, az tisztességtelen 

ember, aki tisztességtelen ember, mert hazudik, nem lehet jó keresztyén. Hogy csak 

Debrecent említsük föl. A reneszánsznak is volt színháza, a barokknak is, a felvilágoso-

dásnak is – nálunk csak a felvilágosodás els� szakaszának végén indul meg a színház 

mint m�ködés, akkor is inkább a németek nyomják az el�adásokat.

A színház, nagyrészt, az a forma, amely úgy néz ki, hogy én el�tte ülök valaminek, 

és nézek, fönt meg, a színpadnak nevezett dobogón, a csep�rágók ágálnak, én meg 

vagy nevetek, vagy sírok azon, amit csinálnak.

De mi a színház hátulról? Egy más világ, mondhatni, másvilág. Szerkenty�k, füg-

gönyök, vásznak, lámpák és elfed� magas paravánok, oldalt várakozó emberek, akik 

mindjárt bemennek, hogy Lear királyok vagy Opheliák legyenek, egyik almát rágcsál, a 

másik a mobiltelefonján suttog valamit a szeret�jének, a harmadik csak vár, távolban 

elmerült tekintettel, neki biztos hamar és rossz vége lesz a színpadon. Még hátrébb az 

ölt�z�k a jellegzetes festék- és verejtékszaggal, egy-egy kivillanó bugyi, cigarettázó, 

festett arcú emberek, odébb a büfé, ahol ismer�s és ismeretlen emberek isznak vagy 

vágyakoznak inni, de a szerepük szerint még nem voltak színpadon, így nem is tehe-

tik meg, hogy bedobják a felest egy sörrel, az udvaron hatalmas díszleteket cipelnek 

nagydarab emberek, a folyosóra visszatérve fodrászok igazgatják a színészek elcsú-

szott vagy még föl sem rakott parókáját, az öltöztet�k utolsókat simogatnak a gyönyö-

r� vagy éppen elhízott testeken, a sminkesek fáradhatatlanul pamacsolják a színészek 

újra meg újra megizzadó arcát, az ügyel� hangja halkan duruzsol a hangszórókból, X 

m�vész urat kérem a jobb oldali járáshoz, Y m�vészn�t kérem a bal oldali járáshoz, 

zsong az egész színpadi háttér, hihetetlen z�rzavarnak látszik minden, és mégis, 

minden a helyén van abban a pillanatban, amikor a színészek a színpadra lépnek, és 

felhangzanak a híres mondatok: Szavald a beszédet, kérlek, amint én ejtém el�tted: 

lebegve a nyelven; mert ha oly teli szájjal mondod, mint sok színész, akár a város 

dobosa kiáltaná ki verseimet. Ne is f�részeld nagyon a leveg�t kezeddel, így; hanem 

jártasd egészen fi nomul: mert a szenvedély valódi zuhataga, szélvesze, s mondhat-

nám, forgószele közepett is bizonyos mérsékletre kell törekedned és szert tenned, 

mi annak simaságot adjon. Ó, a lelkem facsarodik belé, ha egy tagbaszakadt, parókás 

fej� fi ckót hallok, hogyan tépi foszlánnyá, csupa rongyokká a szenvedélyt, csak hogy 

a földszinten állók füleit megrepessze, kiknek legnagyobb részét semmi egyéb nem 

érdekli, mint kimagyarázhatatlan némajáték és zaj. Én az ilyen fi ckót megcsapatnám, 

amiért a dühöncöt is túlozza és heródesebb Heródesnél. Kerüld azt, kérlek.

Csakhogy aztán fölötte jámbor se légy, hanem menj saját ép érzésed vezérlete után. 

Illeszd a cselekvényt a szóhoz, a szót a cselekvényhez, különösen fi gyelve arra, hogy a 

természet szerénységét által ne hágd: mert minden olyas túlzott dolog távol esik a szín-

játék céljától, melynek föladata most és eleit�l fogva az volt és az marad, hogy tükröt 
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tartson mintegy a természetnek; hogy felmutassa az erénynek önábrázatát, a gúnynak 

önnön képét, és maga az id�, a század testének tulajdon alakját és lenyomatát. No már, 

ha ezt túlozza valaki vagy innen marad, bár az avatlant megnevetteti, a hozzáért�t csak 

bosszanthatja; pedig ez egynek ítélete, azt meg kell adnod, többet nyom egy egész 

színház másokénál. Ó, vannak színészek, én is láttam játszani – s hallottam dicsérve 

másoktól, nagyon pedig –, kik, Isten b�nül ne vegye, se keresztény, se pogány, se ál-

talában ember hangejtését, taghordozását nem bírva követni, úgy megdölyfösködtek, 

úgy megordítoztak, hogy azt gondolám, a természet valamely napszámosa csinált em-

bereket, de nem csinálta jól, oly veszettül utánozták az emberi nemet.

Remélem, hogy mi azt a modort már meglehet�sen levetkeztük.

Vessétek le egészen! No, meg aki köztetek a bohócot játssza, ne mondjon töb-

bet, mint írva van neki; mert vannak azok közt is, kik magok nevetnek, hogy egy 

csapat bárgyú néz� utánok nevessen; ha szinte a darabnak éppen valamely fontos 

mozzanata forog is fent. Ez gyalázatosság, és igen nyomorú becsvágyra mutat a bo-

hóc részér�l, ki e fogással él. Menjetek, készüljetek.

Valami hasonló a színpad, ha nem is pont ilyen…

Zalán Tibor
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