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A színházban történt

Ez év októbere nagyon meleg volt, a férfiak kiskabátban jártak az utcán. Estén-
ként azonban rendszerint élénk szél támadt, és csodálatos bíborszínű volt az
alkony. Földközelbe került valamelyik üstökös, szabad szemmel nem lehetett
látni, távcsővel azonban felvételeket készítettek róla, néhány folyóirat közölte
is ezeket a képeket. A vásárcsarnoknál minden reggel asszonyok várakoztak.
Teherautóval szállították őket a kolhozba krumplit szedni. Színházunkban éppen
ezekben a napokban volt a bemutatója egy klasszikus drámának, amely még
a harmincas években íródott, és hosszú tetszhalála ellenére sem fakult meg, sőt,
meglepően modernnek hatott, ahogy mondani szokták —• egy sor általnos emberi
problémát vet fel, helyenként az emberi élet leglényegét érinti, ezért is jegyez-
ték meg a fővárosi kritikusok, hogy a színházunk ismét felfedezést tett, letörölte
erről az öreg darabról a port, amely méltatlanul borította. Számunkra ez nem
volt meglepetés, tudniillik korántsem esetlegesen kockáztattuk meg a szerző
bemutatását: hosszú viták, sőt veszekedések előzték ezt meg — néhányan közü-
lünk egy ideig nem is köszöntek egymásnak. Mindenesetre fényesen bebizonyí-
tottuk, hogy ez a dráma, amelyet 1932-ben írtak, napjainkban is teljesen új-
szerűén hat. A városban általában csend volt, mindössze egy vonat rohant bele
egy autóbuszba a vasúti átjáróban a hó elején; két ember meghalt, négyen
kisebb-nagyobb sérülésekkel megúszták. Állítólag a váltóőr volt a hibás, nem
eresztette le idejében a sorompót. Buján virágzottak a dáliák. Különösen a sö-
tétlilák, hosszú, majdnem embermagasságú száraikon — a kedvenc virágaim;
nem tudok szebbet elképzelni ezeknél a tömör, üde színfoltoknál a már sárguló
természetben. Ha a dombról nézi az ember a várost, tisztán látszik a horizont,
a körvonalak élesen kirajzolódnak, a síkok ragyognak. Ilyennek csak október-
ben látni városunkat.

Az előcsarnok széles ablakánál álltam és néztem a várost. Hátam mögött
sétálgató, halkan beszélgető emberek. Tulajdonképpen meglehetősen kicsi ez
a város, a színház a dombon áll — innen a távoli mezők és erdők is látszanak.
E fölött a tiszta otthoni táj fölött emelték a színházat, és most mindjárt kez-
dődnie kell az előadásnak. Lám, fölhangzott a csöngetés, az emberek elindultak
a nézőtérre. Egy kicsit még időztem az ablaknál, figyeltem, hogy nőnek egyre
hosszabbra a város árnyai. Mikor körülöttem minden elcsöndesedett, én is be-
mentem a terembe, hogy nézzem egy darabig a szóban forgó drámát. Különösen
az első képre voltam kíváncsi, a hamvaiból újjáéledő Phoenix jelenetére; ez —
mintegy prológusként vezette be a darabot, amely századunk emberének kál-
váriáját ábrázolja. A Phoenix szerepét egy barátom játssza, ő kért, hogy nézzem
meg a mai előadást, s figyeljek meg bizonyos nüanszokat, amelyekre nemrég
jött rá, s majd közöljem vele két szóban a véleményemet.

Beültem a páholyomba és lenéztem. A nézőtér lassan elsötétült. A férfiak
fekete öltönyei nyomban belevesztek a homályba, a kék ruhák még világítottak,
azután a vörös és sárga árnyalatok kivételével minden sötétbe merült, ezek egy
pillanatra mintha felízottak volna, és lám, most már minden eltűnt. Egy-
idejűleg felgördült a függöny, egyre erősödött a zene, elénk tárult a fényárban
úszó, lángokban lobogó, kápráztatóan szép és baljóslatú színpadkép. Barátom



elkezdte monológját, de én egyre csak lefelé néztem, a nézőtérre, az arcokba,
amelyeken a színpad narancsszín visszfénye játszott. Már senki se mocorgott,
a kezek mozdulatlanul feküdtek a térdeken, a darab az első perctől fogva meg-
ragadta a nézőket, a varázslatos világ rabul ejtette őket, és én irigyeltem azokat,
akik már a harmincas években képesek voltak valami változatlan, örökérvényűt
nyújtani az embereknek. És mi mit mutathatnánk fel? Ha csak az egy Tamm-
saare-t nem. de azt senki sem akarja lefordítani. így elmélkedtem fönt a pá-
holyomban, míg barátom a Phoenix szerepében nekilátott, hogy elégesse magát
és hogy majd az előadás végén hamvaiból újjá szülessen. A sejtelmes fény meg-
világította az egész nézőteret, mind hangosabban peregtek a dobok, kétméteres
lángnyelvek csapkodtak a Phoenix körül, a balettkar a szentély papjainak lassú,
baljós táncát járta.

Hirtelen minden hang elnémult, minden fény kihunyt, minden halottá vált.
A sötétbe borult, zsúfolt nézőtér dermedten várta, mikor gyúlnak fel újból
a fények. Egyetlen fénysugár sem villant sehol. Felálltam, hogy a színfalak mögé
menjek, amikor lentről hirtelen harsány férfihang kiáltotta: „Segítség!" Vá-
laszul az egész terem felbolydult. Csattogtak a felcsapott ülőkék, lábdobogás
hallatszott, szitkozódás, nyögés, ordibálás, és mindez egyre fokozódott, erősö-
dött. Valószínűleg egyetlenegy fénypont kellett volna csupán, és helyreáll a rend,
ám változatlanul vaksötét volt. És csak a fülsiketítő kiabálásból, dübörgésből
lehetett tudni, hogy mind a hétszáz néző felugrott a helyéről, és most a kijára-
tot keresik, de nem találják, egymásnak ütköznek, átbuknak a karszékeken,
lökdösik, taszigálják egymást.

Végül, éppoly váratlanul, mint ahogy kialudtak, felgyulladtak a fények, a
reflektorok vészterhes pírba borították a színpadot, és enyhén szólva szomorú
látvány tárult a szemünk elé. Az óriási szürrealista stílusú díszletek (egy fiatal
művész diplomamunkája), amelyekben annyi munka volt, ledöntve, sok néző,
aki kétségbeesésében felrohant a színpadra, most ott futkosott ebben a fejet-
lenségbe, keresztültörtek a romokon, minden lépésükkel lukakat szakítottak
a hatalmas kartonfalakba, beleakadtak a szögekbe, szétszaggatták a nadrág-
jukat. A ledőlt, magas Phoenix-oltár alól lábak meredeztek ki. A nézőtér ugyan-
ilyen kétségbeejtő látványt nyújtott. Némelyik férfinak vérzett az orra, néhány
nőnek elszakadt a ruhája, valaki síránkozott, hogy ellopták a tárcáját, sokan
a székek alatt csúsztak-másztak, hogy megkeressék szétgurult holmijaikat. Ki-
áltások hangzottak: „Botrány!", „Ki fog ezért felelni?", „Meghalok!", „Segít-
senek!". Aztán valaki a közönség közül felkapaszkodott a színpadra, és csendat
követelt. Senki sem törődött vele, ekkor felmászott a Phoenix-szentély lépcső-
jén, tenyerét a szájához emelte, és így kiáltozta: „Abbahagyni, abbahagyni, ab-
bahagyni!" Az emberek kissé elcsendesedtek, bár a többség még mindig azzal
volt elfoglalva, hogy rendbe szedje magát, néhányan zokogva borultak félholtra
tiport hozzátartozójukra, de az az ember a fényesen megvilágított színpadon
fenyegető tekintetével, dörgő hangjával fokozatosan elérte a kívánt hatást,
egyre többen figyeltek rá. Nem várta meg, míg teljesen csend lesz, túlharsogva
a nyögést, ordítást, elkiáltotta magát: „Csendet!" — majd megkérdezte: „Ki
kiabált segítségért? Miért?" Helyeslő moraj hallatszott, valaki közbeszólt: „Von-
ják felelősségre!" Az ember a színpadon megismételte néhányszor a kérdést,
de senki sem válaszolt, senki sem jelentkezett. Azután bizonygatni kezdte, hogy
a kiabáló a sötét hatására nyilvánvalóan pszichózisba esett, sőt lehet, hogy
ilyenféle fóbiája van. Ennek az embernek a szavai onnan a színpadról rendkívül
meggyőzően hatottak, pszichiáterre vallottak, s a tömeg lassan megnyugodott.

Elhagytam a páholyt, a színfalak mögé mentem. Ott már mindenki számára



világossá vált, hogy az előadást lehetetlen folytatni, vissza kell váltani a jegye-
ket. Már kihívták a mentőket. Érdeklődtem, hogy mi okozta a zűrzavart, azt
felelték, még nem derült ki, talán rövidzárlat keletkezett, de hogy hol — azt
nem lehet tudni. Egyébként a színházunk teljesen új épület, még nincs belakva,
ilyen helyen semmiért sem lehet kezeskedni, számítani lehet a legrosszabbra is.
De ami a legbosszantóbb, a nézőtéren vendégek is voltak, köztük a szerző fia
— negyvenkilenc éves hidrológus. Az előadás előtt nem is gyanítottuk, hogy ott
ül a teremben, inkognitó jelent meg, meg akart lepni bennünket. Később a
kulisszák mögött találkoztunk. Tolmács segítségével értésemre adta, hogy édes-
apja műve ebben az új felfogásban nagyon tetszett neki, híve a radikálisan új
formáknak, és kifejezte abbéli örömét, hogy meglátogathatta városunkat. Egyik
fogát kiverték. Elsőként részesítették elsősegélyben.

Eltelt néhány óra, míg csend lett a színházban. Az egész épületben egyedül
az őr maradt — egy idős asszony, aki helyére telepedve kabátkát kötögetett.
A színpadon egyetlen bánatos fényszóró világított. A zsinórpadlásról kötélnyi-
szorgás hallatszott. Az utcák a színház körül elnéptelenedtek. (1969)

Doboss Gyula fordítása

HANDO RUNNEL

Az erdő magos

Magos erdő, gonosz erdő,
holt férfiak testét rejtő,
sorsára még emlékeznek
harcban, harc után esettnek:

sok éhezett, fázott erre,
míg a véreb nyomát lelte,
a magos fák odújában
sokan bujkáltak hiában:

ahány ösvény, annyi csapás
leselkedett a szabadra —
nyakukon igát nem állók,
meghaltak az ellenállók.

Sok síron szólt farkasnóta,
sok sötét nap múlt azóta . . .
gyerek születik, az erdő
gonoszságát nem is sejtő.


