
SŐTÉRISTVÁN

A színház*

Még mindig nem jött meg a tavasz, de a ködöket már kisöpörte a nyers, esőszagú

szél. A hegyek közül érkezett az Alkerrnes utcába, és Fábián Kristóf napirendjét
összezavarta. Már befejezéséhez közeledett a Bárányt szoptato Oroszlán című esszé, de
Fábiánban kétségek támadtak, a végkövetkeztetések kétsége i. Most vette észre, hogy
kikerült, vagy akaratlanul is kimondatlan hagyott némely igazságokat, melyek ellen
tétbe kerültek mindazzal, amit korábban vallott és hirdetett, s amiért tisztelték. Sza
bad-e megcáfolnia régi önmagát - anélkül, hogy e cáfolatokra felhívná a figyelmet?
Úgy ütközött most a régi barátba, Dávid Sándorba, mintha egy utcasarkon fordultak
volna egymásnak. Dávid igazságaiból egyet-mást azon a véres őszön már elfogadott,
de mindez most kevésnek bizonyult. Dávid tanairól mindig úgy gondolkodott, hogy
azoknak a talajuk hiányzik, s a levegőben lebegnek. Most pedig úgy érezte, hogy az ő

gondolatai ilyenek, s ha Dávid gondolataira nem illeszti őket, úgy építményük össze
omlik. Mit ér a szelídség, mint magatartás, ha nem törekszik valahová? Mit ér a meg
szelídült erő, ha hátán nem hoz el hozzánk egy Országot?

Ekkoriban kezdett el olvasni éjszaka, elalvás előtt az Országról, mely megígértetett. Ezt
kellene neki is megígérnie, esszéjében. Az, Aki eljött onnan, hogy minket oda hívjon, néha
talányos maradt, majd pedig megzavaróan egyértelmű.Az egyértelmüsége zavaróbb volt,
mint a talányossága. Fábián fáradtan lapozgatott. Az Ország nem kész, hanem készül,
mint a mustármagból felnőtt fa, vagy a kenyér a tésztába hullott kovásztól.

- Nem is kerültem olyan messzire Hegeltöl, ezekkel a gondolatokkal - állapította
meg félhangosan, némi öngúnnyal Fábián Kristóf.

Mi egyéb a helyes élet, mint az ember küzdelme Istennel. Kényszeríteni Istent,
hogy váljék emberré, és maradjon mindig közöttünk. De hát nem tette-e meg ezt?
Igen, megtette, de az emberek megölték.

És ha küldötteivel tér vissza hozzánk? Velük képviselteti magát? Fábián ezen
hosszan elgondolkodott. Számbavette barátait, eltöprengett Borita Gáspáron is, de
csak Kláránál állapodott meg. Kissé megijedt ettől a gondolattól. A kert sövényét szél
tépte, a csenevész fenyők hajladoztak: mintha fénycsóvák vágtak volna át a kerten,
szalagosan húzva maguk után fényfarkukat. Láthatatlan erők csapnak életünkbe, s jaj
nekünk, ha figyelmetlenek maradunk.

Fábián tovább olvasta a rejtélyes könyveket, és valami hiányt érzett, mintha azok nem
mondanának el mindent, vagy figyelmen kívül hagynák a fontosat. Minden így történt, de
a történetek mellett történt még valami, amiről a szövegböl nem értesülünk. Talán egy
hangsúly maradt el, talán egy kifakadás fogalmazódott keményebbre. És az, ami így ki
maradt, az hozta közelebb hozzá azt, akiről a szöveg szólt. Ezekben a történetekben rnin
den olyan sommás és naiv volt, és emiatt csodálatos, de elégtelen is. Jó volt ez így: elkép
zelhette a kiegészítést, és ez az elképzelés mindent közel hozott.

A kerti fénycsomók, mint a vad madarak, repkedtek, csapongtak, majd fennakadtak
a tujafán. A könyvben épp Lukácsnál tartott, az elveszett bárány példázatánál.
majd a pénz helyes felhasználásáról olvasott, és ismét annak az Országnak eljövete
léről. "Nem lehet azt mondani: Nézzétek itt van, vagy amott. Mert... közöttetek
van." Különös módon, minél rejtélyesebb lett a szöveg, annál világosabb is.

• Részlet a Bárányt szoptató Oroszlán című regényből.
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Ami leginkább meglepte: mikor a könyvet becsukta, aIig emlékezett belőle vala
mire, és ebben valamiféle büntetést látott. Pedig nem tudta több figyelemmel olvasni
a sorokat. De épp azokra a mondatokra nem emlékezett, melyekre leginkább fel
figyelt. Már napok óta birkózott így a szővcggel, mely ellenállt, és ugyanakkor hívta
is. Sejteni kezdte, 'hogy a szöveg csak nyers göngyöleg, me ly további kifejtést, kom
mentárt kíván, s csak azzal együtt tárul ki.

Nem megelégültségböl, hanem fáradtságból nyúlt egy másik kőnyvcrt, ifjúságának
kedves olvasmányáért. a Grant kapitány gyermekeiért. Semmit sem akart elfelejteni
az elözö olvasmányból. de rögzíteni sem akarta emlékezetében: jobb, ha váratlanul
nő ki az elvetett mag - bár magát a bogáncsos helyek közé számította. Verne Gyula
most a szokottnál is üdébb és ártatlanabb volt. Olvasás közben azonban eszébe jutott
valami, és ismét az elózö könyvhöz nyúlt vissza; mit jelent az a példabeszéd az inté
zörö], aki átíratja az adósságleveleket?

Tomori Tamara nyugodtan és kissé elgondolkozva vezette kocsiját. Az orszagut
kellemes volt, miután Érd környékén a ködböl kijutott. Sürű köd volt, kocsik árnyai
merültek föl belöle; de most Székesfehérvár környékén szinte tavasz lett. Mikor utol
jára ezen az úton vezetett, szélrohamok kapaszkodtak a kocsiba, az oldalfalnak feszül
tek, az út közepe felé nyom ták. A szántóföldekröl fehér kísértetek kúsztak az útra, de
náluk is veszedelmesebbek voltak a fuvallatok, melyek hócsíkokat fújtak, mintha ár
víz tört volna át valamely gátak résein. a hó árvize. hóáradat. A dunántúli város szín
háza hívta meg vendégszereplésre. s ö előbb meg akart ismerkedni a társulattal és a
várossal. Kanyargós, lcjtos-meredek út vezetett át a városon, mely bátortalanul ma
radt régi, és hevenyészetten új. Ezt a várost csak a magasból lehetett élvezni, például
a várhegy bástyájáról. mert akkor előtünt a lényege: a középkori utcarendje. szeszé
lyesen kígyózó utcáké, rnelyeket földszintes házak és téglakerítéses udvarok szegé
lyeztek. Mindez nagyon szép volt és változatos. A házakba csak az udvaron át Iehe
tett bejutni, és a nyitott kapuk ból tompa- vagy hegyesszögekben találkozó téglakeri
tések látszottak, és a házak is változatos szögekben fordultak az utcának. Visszaemlé
kezett barátnőjének.Szébusz Jankának rajzaira. melyeket az a bástya mellvédjén ké
szített, s ezeknek a rajzoknak gyors és bátor vonalai, melyek görbe fákat, létrakat. ta
licskákat, tornácokat. rácsos ablakokat és ásókat, kaszákat mutattak: ezek a vonalak
élénk és vidám képet adtak a városról. Az udvarok földjét kacsák teregették be, zsí
ros testükkel. és a fal tetejéről kövér cirmos figyelt, mintha őrizné őket.

Szürke és enyhe volt az ég, de állandóan fújt a szél, s ettől a levegő megritkult és
megélesedett. A színházat tatarozták. a társulat a múvelödési házban játszott. Kicsiny
és barátságos volt itt minden, s ezekben a modern helyiségekben olyan illatot és
meleget lehetett érezni, amilyet egy régi udvarház falai közé képzelhetnénk. A szí
nésznö kíváncsian ment végig a folyosón, nyitott ajtók mutatták az öltözeket. Csupa
fiatal: a társulat férfi és női tagjai mind fiatalok voltak. Már kosztüm ben ültek, festet
ték magukat. Egyelőre nem akart velük megismerkedni: elöbb a játékukra volt kíván
esi. Az egyik öltöző üres asztalára cserépben fokföldi ibolyát tett: megérkezésekor
vásárolta a főutca virágüzletében. melynek földszaga volt, és beléptekor egy fiatal
kandúr jött bizalommal elébe.

A nézötérre menet a folyosó üvegfalán át meglátta a várat, a székesegyházzal, és
alatta a sárga Ialú, egykori kolostort, melynek alsó, szúk ablakai a folyócskára néztek.
A próbát pontosan kezdték: a hangszóró elözóleg már többször rnegszólalt, takarító
nőt kért a színpadra, a díszletmestert kereste, s már a színészeket szólította.

A nézőtéren szétszórtan, a színházhoz közel álló városbeliek ültek, asztala és mikro
fonja mögött a rendező az emelkedő széksorok tetejéről tekintett körül. Megtörtént
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az átugrás a valóságból a játékba, s egészen másképp, mint a szokványos elöadáso
kon. Ezeken az előadás játékkal kezdődik, a játék közegébe egyszerre belépünk. A
próbán azonban a szemünk láttára alakul át a hétköznap valami mássá. A színésznö
jól ismerte mindezt, ezeket a perceket már annyiszor átélte, de ilyenkor mindig meg
hatódott. Az imént még lézengő színészek, ezek a semleges lények, egyszerre átalakul
tak, köznapi énjüket ellökték maguktól.

Pedig a próba még csak botladozott, a szöveget sem tudták még, mozdulataikat el
túlozták. s túl hangosan vagy túl halkan mondták, amit nem tudtak. Játékukban volt
valami bocsánatkérő- és annak az ígérete, hogy később jobb lesz. Hisz még tíz próba
állt elöttük. A színésznö mosolygott: ezen a helyen, ahol még sohasem járt, minden
ismerős volt. És otthonos: igen, ez a legtalálóbb szó, s miközben elkalandozott fi
gyelme a játéktól, egyszerre átérezte ennek a helynek és a kis közösségnek barátsá
gos, szelíd hajlamát. Már tudta, hogy elfogadja a szerzödést, és ez olyan változás lesz,
mintha új házasságra lépne. A pályája is változóban volt, neki is változnia kellett.
Másfajta szerepkörökbe kellett belépnie, mint amilyenekben eddig mozgott. Csa
pongó, fiatal nőket játszott eddig, most már modern hősnők felé vágyakozott. Nem is
a történelem hősnői felé, és még kevésbé az olyan fanyar asszonyszerepekre, melye
ket újabban kiosztottak neki. Itt megpróbálhatná - és jó is, ha odafönn egy ideig
megfeledkeznek róla. Nem félt a visszatéréstöi: önbizalma töretlen volt.

A színpad még ideiglenesen, egyenletes megvilágításban fürdött, s a jeleneteket túl
hevítették, talán azért, hogy később legyen miböl visszavenniük. Miért ne vállalkoz
nék rendezésre is? Példaképe az a francia színésznö volt, aki fiatalsága elmúltával
vállalkozott a legnehezebb feladatokra: nem öreg, hanem csupán öregedő asszonyo
kat játszott, a szenvedély és a kétségbeesés hösnöit, Phédra leányait. Milyen érdekes
lenne, ha egyszer ő rendezhetné ezt a színésznót, és magamagát is eljátszathatná vele.

A színpadi hangok még túl nyersek voltak, de tudta, hogy meglágyulnak majd.
Összesimulnak, s ezáltal válnak drámai hangokká. A dráma mindig összjáték; a magá
nyos drámák terméketlen kitalálások. Egymagától nem lesz drámává a dráma. A szí
nészek még egymásnak játszottak, s érezte, hogy később is így akarnák, mert szeret
ték, amit előadtak.

A színházi étkezőben találkozott velük, és jelmez, festék nélkül alig ismert rájuk.
"Fárasztó volt, ugye?" Mire: "Akkor játszunk jól, ha utána fáradtak vagyunk. Most
nem vagyunk elég fáradtak" - felelte egy fiatal színész, a föszercplö, Pedig a próba
még izommunkának is elég volt: egymást földhöz csapták, vagy magukat vetették a
földre, végighemperedtek a színpadon, fejüket akulisszáknak verdesték. "Feltétlenül
kérem, hogy béleltesd ki a színpadot" - fordult az igazgatóhoz a rendező, szöke
Zeusz, szakállasan és kékszeműen. "Négyzetmétere harmincnyolc forint - fillérekből

kijön az egész színpad!"
Szelíden ebédeltek, s a közébük telepedett vendég színésznövel elfogódottan be

széltek. Sápadtak voltak és soványak, nyurgák, nyúzottak, s a színésznö ismerte
nehéz életüket, az egymásra torlódó problémákat, a tartós készenlétet, a mellékes
jövedelmet hozó szereplések hiányát. Szelíd és családias ebéd volt, hangoskodás nél
kül, a színésznök gyerekeiket ültették maguk il.ellé, néhány rokonuk is bejött a vá
rosból, itt hiányzott a pestiek bennfentessége, elkülönülése, céhbelisége. Amikor
most így nézte őket, a színésznönck a maga fiatalsága jutott eszébe, kezdő évei, ami
kor ugyanolyan szürke és jeltelen volt, mint ez a fiatal színésznó, aki most a kislánya
pulóverét megigazította. Tulajdonképpen csak akkor volt tiszta, névtelenül, szeré
nyen, s akkor romlott meg, amikor híre kezdett támadni. Neki most nem is előre kell
néznie, nem a jövő terveit terveznie, hanem visszafordulnia oda, ahol ezek a fiatalok
most tartanak. Nem a jeltelenségbe kellene visszatérnie, hanem az asztal körül ülök
igénytelenségéhez és tisztaságához. És a reményeikhez, melyek korlátlanok. Mert
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mindig legyenek korlátlanok a reményeink, hogy valami is megvalósulhasson
belőlük.

Hangosabb csoport verődött össze a konyhai pultnál: itt söröztek is, de ezek nem
színészek voltak, hanem a színházba bejáratos városiak. Egyikük kocsiját feltörték a
városban, és ellopták táskáját a személyazonossági igazolványával. A vizsgálatot meg
ejtő rendőrnek sorra tollba mondta az ellopott tárgyakat, köztük az igazolványt is. A
rendőr kiállította a jegyzéket, aláíratta, majd a károsulthoz fordult: "Kérem a sze
mélyazonossági igazolványát. Anélkül nem érvényes a feljelentés!"

Szél fújt a nagy erdőség felöl, ezt a várost mindig át járták a Bakony szelei. Az utcai
lámpák már hintáltak huzalaikon, amikor Tomori Tamara a kocsijába szállt.

Kármán Lenke, a régésznő, nemcsak hogy özvegyen maradt, de nyugdíjba is vo
nult. Duna-parti lakásának hátsó szebájában továbbra is mintha az ablakpárkányt
díszítette volna cserepes virágként a Szent Dávid kápolna tornya. Nagy cserépkályhá
jában, szeles napokon, mintha a vízivárosi Kútfaragó és a párizsi Balzac történetei
együtt duruzsoltak volna. Ettre elég gyakran felkereste egykori fónökasszonyát, de
Krisztina még gyakrabban. Egyetemről jövet, ha csak félórára is. Lenke a céduláit
sorszámozta, pannóniai római feliratokról, szarkofágok és oltárok feliratairól: Salla,
Mogentiana, Brigetio. Jelentéktelen helységek, de a Marcus Aureliusra mondott di
cséret, a veterán légiós ra emlékeztető rövidítés, a Mithrának hódoló köszönet miatt
mégis meghatóak a szántásnál elöbukkant kövek.

Kármán Lenke cédulái minduntalan szétestek, összekeveredtek, Krisztina az asztal
s a székek alól kereste elő, újból és újból sorrendbe rakta egy fadobozban, melyet
méretre készítettek. Ilyenkor mindig eszébe jutott, hogy apja régésznek szánta:
MEMORIAE TATONI FORTUNATI AV GM - olvasta a szöveget és kissé elszomoro
dott. Nem az elveszett régészet miatt, hanem amiért ebben sem tudott az apja ked
vére tenni. Tartós szorongások, lelkifurdalások gyötörték szülei miatt: talán ezért is
érzett néha oly esztelen vágyat, hogy függetlenül éljen. Ha közönyt, szórakozottságot
tapasztalt náluk. megszállta a rögeszme, hogy nem szeretik, terhükre van. Legbelül
tudta, hogy képzelödés, sőt, igazságtalanság ilyesmit gondolnia, de a rögeszme egyre
inkább belérögződött.A bál is bántotta - megbánta, amit elért, mert mit sem ért vele.
Rosszul mulatott, érezte, hogy elhidegül Kálmántól, különösen, amikor az leereszke
dőleg megdicsérte: "Végre, kezdesz talpra állni!"

Miért tettem? Mielött a nehéz szavakat kimondta, nem volt nagyobb vágya a füg
getlenülésnél. Most csak csodálkozott, hogy ez olyan fontos lehetett neki. Búsult és
szégyenkezett.

Az utolsó cédulát is elhelyezte a dobozban; Lenke rövidlátón pergette végig a kar
tonokat, orrát egészen a dobozba dugta. Szóba került Párizs, ahol Lenke sokáig élt.
Odakünn, a Duna fölött szél fújt, a víz a feltüremlő hullámoktól megsötétedett. A
Gresham palotán kigyúlt a zöld fényreklám, Széchenyi szobra mögött a kocsik kanya
rodtak. Odahaza ablakából ugyanezt a képet látta Krisztina, de most más szögböl lát
ta, ezért érdekelte annyira: megszokott volt és szokatlan.

- Szívesen élnél Párizsban? - kérdezte a régésznő. "Úgyse fogok soha!" - felelte
Krisztina, mint akit most fosztottak meg valamitől. Különös volt ez a tagadás: Lenke
fölfigyelt. "Egyszer csak eljuthatsz Párizsba" - jegyezte meg, mire Krisztina: "Soha
sem fogok eljutni!" Hidegen jelentette ki és tudatosan.

Hát vágyol utazni? Semmire se vágyok úgy! Anyu most utazott. Milyen lehet meg
érkezni egy városba! Vagy éjszaka egy szobába, melynek ablakából csak nagy, fekete
tömeg látszik, s reggel felfedezni, hogy ez a tömeg a csillogó tenger. Vagy repülni,
érezni a magasságot! Hajón utazni, viharban, amikor a fehér felhők alacsonyan száll
nak.
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Krisztina mindezt nem merte elmondani, ehelyett válogatni kezdett a cédulák kö
zött. RVTIL MARCELLINVS A TRI MATRI FRATRIBVS- olvasta, és a cédulára írta a
11032 számot.

- Gondolsz már a férjhezmenetelre?
Krisztina bevallotta, hogy erre gondol a legkevesebbet, de vágyik egy önálló ott

honra, mely az övé, s ő képzeli el minden részletét. ő rendezi be. Ez az otthon olyan
legyen, mint a szüleié, és mégis független tölük. Hasonlítani a szűleire, és mégis, ön ál
lósulni. Háztartást vezetni, a maga kedve szerint, a konyhában sok jót fözni, bútoro
kat vásárolni, könyvespolcot, rajta müvészettörténeti kiadványok, lemezjátszó. Kosit,
a macskájukat talán magával viheti.

Hiszel-e abban, hogy lesz ilyen otthonod? Hiszek - jelentette ki egyszeruen Krisz
tina.

Milyen szép ez a lány - gondolta magában Lenke -, milyen üde és tiszta. És mégis,
baljós ennyi jó tulajdonság együtt. Mert okos is, müvelt és szerény. És szelíd, mint
egy bárány. A bárányok öntudatlan, ártatlan kedvessége!

És mégis, szabadulni akarnál a szüleidtöll
Krisztina ezt még sohasem gondolta végig. Önálló akart lenni, de úgy, hogy a szülei

nélkül is velük létezzék együtt. Mindent tudjon róluk, egész életükben részt vegyen,
anélkül, hogy minduntalan találkoznának.

Ez a lány nem hasonlít a többi fiatalra, és az ilyesmi veszélyes - tünődött Kármán
Lenke.

A tavasz hirtelen jött el, egyik napról a másikra jelentek meg a rügyek, hamarosan
a levelek, sietösen zöldellt ki a gesztenyefák lombja a Duna-parton. A napfény ereje
bágyasztó volt, a levegőben hiányzott az üdeség, kemény és támadó tavasz köszöntött
be. A Fő utcát, a Gellérthegy felől egyenletes napfény töltötte be, napóraként mutat
ta az időt az utca, a forróság fojtogatott. Az egykori kolostor előtt a gesztenyefák alá
kocsik álltak be, az élelmiszerbolt raktára előtt kék palackrekeszeket raktak ki a te
herkocsiról. A Kapucinus utcából eltüntek a macskák, melyeket a környékbeli lakos
ság élelmezett, s a leghidegebb télben dobozokból kis telepet létesítettek nekik oltal
mul. A Bazilika kupolája mámoros párákon fénylett át. A Kapucinus utcát kövezték: a
kockakövek egy részét felszaggatták. dübörögve teherkocsik öblös tartályába dobál
ták, más részüket gonddal újból egymás mellé illesztették. szürke keverékkel közei
ket kitöltötték. Füstölt az aszfaltolvasztó kemence; kátrányszag töltötte be Ettréék
lakását, hosszú hasábfákat halmoztak fel a kemencénél.
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