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Játszódik a rendszerváltás után Magyarországon és Erdélyben.
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Katonavári Kaposa József Színház színpada
A takarásból egy hangoló vonószenekart hallunk diszkréten, 
el-eltünedezve, majd a nyitány felé közeledve egyre hangosabban.
A színen a társulat tagjai. Egy fiatal színész, Máté Gábor lép 
zaklatottan a térbe, a kezében egy gépelt papírral.

Máté Magának. Mi ez? Társulati ülés április közepén? Lehet, hogy 
én leszek a téma!

 Igen! Titokban tárgyaltam a Kazimir Károllyal!
 De nem tettem volna, ha a Tabajdy engedi, hogy én is ren-

dezhessek itt néha!
 De nem! Ő mindig-mindig kizárólag a sztárokkal!
 Csak hárman dolgozhatnak itt: ő, az Ascher, meg a Vova.
 S én mikor kerülök majd sorra? Soha, bazdmeg! Soha!
 Vagy az a baja, hogy nem fizettem ki a büfészámlám hat hete?
 Nem… Hát csak nem az egész társulat előtt baszogat vele!
 De akkor mit? Mit akar ez tőlem?
 Mert azt látom, hogy valamit akar,
 De ha kérdem, csak zavartan hadar,
 Aztán elsiet, mintha bujkálna előlem!
 Bármi is következzen, biztos, hogy nem lesz jó nekem.
 Érzem, hogy különös fordulatot vesz ma este az életem!
 A fiatal színész, Bezerédi Zoltán lép a színpad elejére.
Bezerédi Kifelé a nézőknek. Történetünk hőse – Máté Gábor – őrlődött 

így magában.
 A Katonavári Kaposa József Színház hét éve szerződött tagja.
 Az első generációs színművész a Máté családban.
 A majdani igazgató és sok színinövendék gondoskodó apja.
 De ő még nem a szabad hatalommal bíró Máté Gábor.
 Per pillanat nagyban függ főnökei jó- vagy rosszindulatától.
 Ugyanakkor kimeríthetetlen alkotóerejű művész személyiség.
 Zseniális színész, de rendezni… Rendezni szeretne még!
 Barnagi Lóránt és Kisházi Tutya be.
 Arcán ott a mindig mosolygó, nagyfröccsel mélyre vésett 

bánat.
 Kisházi Tutya köszönti. Ő még tiszteli a nagy múltú kollégákat.
 Tutya nem olyan, mint egyesek, kik megvetik az öreget, aztán 

mikor „felnőnek”,
 Mindig csak fújnak az ifjúságra, mesternek szólíttatják ma-

gukat,
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 Míg fel nem puffad a májuk, s végképp el nem isszák az agyu-
kat.

 Bárdossi Bettike és Oravecz Sári be.
 S hogy ki a két hölgy, kik most helyet foglaltak egy-egy széken?
 Hogy kik surrantak árnyékként a Kaposa nyikorgó színpadára, 
 míg én a Barnagi Lórántról, meg a Kisházi Tutyáról beszéltem?
 Sötét ruhában: Oravecz Sárika. Fehérben pedig Bárdossy 

Bettike: a drága.
 Oravecz nagy kvalitását többször bizonyította kisebb szere-

pekben.
 Ő szabad szellemű volt, nem hitt férfiban, nőben, nemekben: 

csakis a szerelemben.
 A drága Bettike pedig mindennap bejárt a színházba nyolc-

vanéves kora ellenére,
 S néha rátehette reszketeg kis kezét a főiskolás fiúk rugany 

fenekére.
 Kis Pista be.
 És érkezik a kávé is! Kis Pista rohan vele,
 A színház kellékese és házi krónikása,
 A Kaposa kis termetű lelki óriása,
 Díszítője, ügyelője, asszisztense, mindenese.
 Bizalmas barátként szereti őt az egész társulat,
 S tényleg csak nagy ritkán törlik belé a lábukat.
Kis Pista Kifelé a nézőknek. S aki most a darabot exponálja éppen,
 „Ágyazva” az áhított drámai örömnek:
 Bezerédi Zoltán, a kedvenc színészem,
 Csak elfelejtett bemutatkozni önöknek!
 Szóval lenne még a huncutnak bőven mit tanulni,
 Viszont egyszer sem láttam őt színpadon hazudni!
Bezerédi Kitessékeli Kis Pistát a színről. Pistám! Menjél vissza szépen, 

és csináljad tovább villámgyorsan a dolgodat!
 Nem lenne jó, ha a kelléktárból kellene pótolnod a szilánkosra 

tört orrodat!
 Elnézést kérek! Természetesen bemutatkoztam volna.
 És valóban! Ha lesz ebben a darabban egy igaztalan szavam,
 Hulljon le a fejemről a hollószínű hajam!
 De ezt bizonygatni önöknek nem a Pista dolga.
 Ám, ha így hozta a sors: legyen!
 Hölgyeim és uraim! Bezerédi Zoltán a nevem!
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 Vovánszky kerékpáron be.
 De ki érkezett most, ki egyszerre sportos és mackósan sármos?
 Ő lenne a Kaposa ügyének halk szavú „rendező harcosa”?
 Igen. Okmányaiban a név mellett az áll, hogy: Vovánszky 

János.
 De a színészek imádják, s csak úgy szólítják: a Nagy Vova.
 Kerti Borbála és Kút Judit be.
 S ím a tér közepére lép a tündöklő színésznő, Kerti Borbála,
 De valamit észrevesz, s mint a kilőtt nyíl, röpül a szín bal 

oldalára!
 Riválisa: Kút Judit jelent meg hömpölygő méltósággal a túlsó 

oldalon.
 Mindketten dívák, s így természetszerűleg gyűlölik egymást 

nagyon.
A fiatal rendező, Ascher Tamás be.

Ascher Szevasz, Zoli! A tegnap délutáni matinéban az első felvonásban,
 Mikor bejöttél Csillagszemű Juhászként,
 És a botoddal fejbe verted a Burkus királynét,
 Szóval akkor te tényleg be voltál baszva, vagy csak rosszul 

láttam?
Bezerédi Biztosíthatlak, hogy rosszul láttad, kedves Tamás!
 De nem zavar, hogy itt a nyitányánál tart egy előadás?
Ascher Hát igen, Zoli! Te kevered itt a műfajokat, és ez… Hát nem 

túl felemelő.
 Csak a zenés daraboknak van nyitánya.
 Ez itt most egy közepesen vicces, verses bevezető.
 De minek oktatlak én? Úgyis csak hiába!
Bezerédi Igen, kedves nézők! Jól látják! Íme, ez ő!
 A zseniális Ascher Tamás. A cím-, de nem főszereplő.
 Mindig belém köt a gonosz manó, hogy enné meg a fene!
 Félek, lesz még a darabban egy-két konfliktusom vele!

Tabajdy Sándor be. Ezt a figurát két színész játssza egy időben, 
bizonyos helyzetekben egyszerre, máskor külön mozognak, de 
a többiek úgy viszonyulnak hozzájuk, mintha a színen csak 
egy személy lenne.

 Ám hirtelen megjelent az Öreg a térben!
 Az intézmény tejhatalmú, pallosjogú királya.
 Az állomány egyszerre rettegi és imádja.
 Sokarcú személyiség az igazgatói székben.
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 Ki Kánaánt teremtett a régi kaposás anarchiából,
 A Kossuth-díjas igazgató-rendező: Tabajdy Sándor.
 Ne zavarja Önöket, hogy két alakot látnak,
 Ők valójában egy figurát játsznak.
Tabajdy 1 Na, sziasztok! Bocs, hogy ilyen hirtelen trombitáltam össze 

a kollégákat!
Tabajdy 2 Bár Európában havonta van társulati, nem csak az évad végén 

meg az elején…
Tabajdy 1 Pistám! Hozzál még kávét! Hát ne tátsd itt hiába a szádat!
Tabajdy 2 Riadt arcokat látok. Tán egyeseknek vaj van a feje tetején?
Bezerédi Ekkor a mi Gáborunk – a Máté, megrándult a széken.
 A félelemtől vad víziók kezdtek cikázni fejében.
 Egy zenekar, mely már eddig is mintha a takarásban hangolt 

volna,
 Hirtelen megjelent a színen, elegánsan, nyakig begombolva, 
 Majd a színház művésznői dalra nyitották a szájukat.
 „Hogy ők régen virágok voltak”, valami ilyesmiről énekeltek,
 De elhervadtak egy rossz kertész gondatlan munkája mellett,
 S eközben a férfiak ritmusra ütötték a lábukat.
 Eleddig nem ismert figurák rohantak be a térbe,
 S ők is táncolni kezdtek a szilaj zenére.
 Egy színmű nyitánya tündökölt fel ebben az álomképben.
 A darab címe pedig ez volt: Ascher Tamás Háromszéken.

A zenészek valóban megjelennek, a színésznők énekelnek, 
a férfiszínészek táncolnak, mely tánchoz csatlakoznak a darab 
későbbi szereplői is: Tordán Léda, Pintér Béla, Tegerdy Áron.

Nők Énekelnek (magyar palatkai korcsos).
 Én is voltam, mikor voltam
 Virágok közt virág voltam
 De rossz kertészre akadtam
 Keze alatt elhervadtam
 Túl a vízen Tótországon
 Szilva terem a zöld ágon
 Szakasztottam, de nem ettem
 Boldog soha nem lehettem.

Kétszer is lemennek a strófák, majd a zene hirtelen véget ér, 
a társulat tagjai visszaülnek a helyükre, és döbbenten nézik 
a még mindig táncoló Máté Gábort, aki révületben, megszál-
lottan tapsol, és csapkodja a lábait.
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Tabajdy 1 Mit csinálsz, Gábor? Rosszul vagy? Mi van veled?
Máté Ja, semmi, Sándor! Semmi! Ne aggódj miattam!
Tabajdy 2 Na, de rángatózott a karod, a lábad meg a fejed!
Máté Nem tudom… Valószínűleg egy kicsit sok kávét ihattam!
Tabajdy 1 Pista, bazdmeg! Mondtam, hogy főzd a kávét lazábbra!
 Frissítse fel a színész agyát, de ne pörgesse itt nekem halálra!
Kis Pista Én lazára főztem, Sándor, de megivott belőle egymás után hármat.
 Ha erőszakkal kiveszi a kezemből, akkor szerinted én mit 

csináljak?
Tabajdy 2 Mondjuk, én nyitnék egy zárójelet, hogy amúgy a világban,
 Például Japánban, a színész légzéssel hozza transzba magát.
 Így készül a próbára, ezzel frissíti az agyát,
 De erről egyelőre ennyit. Zárójelet bezártam.
Tabajdy 1 És elmondanám végre, hogy mit akarok,
 Hogy miért is hívtam össze a csapatot.
 Balliberálisnak tart engem az egész ország,
 De ezzel együtt mélyen a szívemen viselem
 A Trianonban elszakított magyarságunk sorsát.
Tabajdy 2 És aki ezen röhög, azt megfogom, azt’ szépen kiteszem!
Tabajdy 1 Bocsánat! Természetesen mindenkitől elnézést kérek!
 Itt szabadok a gondolatok és a vélemények.
Tabajdy 2 De a lényeg! Meghívást kaptam az évszázados múltú Kolozs-

vásárhelyi Nemzeti Színháztól,
 Hogy tartsak ott a Puskin Anyeginje kapcsán egy kurzust, 

úgy általában a színészi munkáról.
Tabajdy 1 A levelet olvasva, igen nagy örömet okozott nekem,
 Hogy – demonstratíve – két színészemet is kivihetem.
Tabajdy 2 Eleinte úgy volt, hogy Kerti Bori és Kút Judit által leszek, 

úgymond elkísérve…
Judit Bocsáss meg, Sándor, de eredetileg csak én utaztam volna 

veled!
Tabajdy 2 Nem, Juci! Nem! Én sohasem mondtam ilyet neked!
Judit Jól van, Sándor! Semmi baj! Akkor én értettem félre!
 De mindegy! Én más színésszel nem utazom!
 Rúgjál ki ezért! Megteheted! Én ezt bevállalom!
Bori Jó! Nyugodjon meg mindenki!
 Beválogattak egy Jancsó-forgatásra.
 Én biztos, hogy nem tudok kimenni.
 Őszig meztelenül rohangálok a pusztába.
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Judit Mondjuk azt megnéztem volna, ahogy te tanítod a színész-
mesterséget!

Bori Jaj, úgy szeretnélek már a Bajor Gizi Múzeumban kitömve 
látni téged!

Tabajdy 1 Hát ez van, gyerekek! Így állnak per pillanat a dolgok,
 De ez még semmi! Még durvább lesz, amit mingyá’ mondok.
 Azt nyilván tudjátok, hogy én vagyok a Nemzetközi Színház 

Szövetség vezetője…
Tabajdy 2 Egyhangú szavazással választott meg a testület,
 És a Comédie-Française-ben tettem le az eskümet.
Tabajdy 1 De ezt most tényleg nem azért mondom, hogy a hiúságom 

profitáljon belőle,
 Hanem azért, mert kiírtak egy rendkívüli közgyűlést a Teather 

Arbeiterbe,
Tabajdy 2 Úgyhogy kurvára úgy néz ki, hogy én sem tudok kiutazni 

Kolozsvásárhelyre.
Tabajdy 1 És hát az a helyzet, hogy ez a kurzus most már lemondhatatlan.
 Nagyon rosszulesne a Tegerdy Áronnak, a színház főrende-

zőjének.
 Segítsetek! Érzem, hogy most sem fogok csalódni a csapatban.
 Gyerekek!
Tabajdy 2 Három önként jelentkezőt kérek.
 Ascher kivételével mindannyian felteszik a kezüket.
Tabajdy 1 Bettike! Színházunk bűbájos, hervadatlan szívű virága!
 Magától már nem várjuk el, hogy csak úgy elinduljon a világba!
Bettike Sándor! Színésznő vagyok. Színésznőnek születtem.
 Színésznő volt az anyám, ki szöveget tanult felettem,
 Míg bölcsőben rengette csecsemőnyi testem.
 De felesleges felemlegetnem. Maga ezt tudja, Sándor.
 Szép kort érhettem meg, a teremtő jóindulatából!
 De mégis tanulni, tanítani vágyok.
 Szeretném megismerni az erdélyi ifjúságot!
Tabajdy 2 Tanítson a Kaposában, az örökös tagságából eredően.
Bettike Nem engedik a fiúk! Valósággal menekülnek előlem.
Tabajdy 1 Átnyújt egy csokrot Bettikének. Fogadja tőlem ezt a csokrot, 

drága! De sajnálom! Maga nem mehet.
Bettike Köszönöm… És köszönöm, hogy egyáltalán itt lehetek…
Sári Ezzel én is így vagyok, és én is itthon maradok – jegyzem meg 

szerényen.
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 Sándor, maga néha indirekt módon érvényesíti az akaratát.
 Az, hogy kiket akar kiküldeni, már rég megvan a fejében. 

Tabajdy halkan nevet.
 Csak azért tettem fel a kezem, mert tisztelem és szeretem 

magát.
Tabajdy 2 Nézze, Sárika drága…
Sári Nekem elég utazás, ha átsétálok a Blaháról ide, a Kaposába.
 Aztán előadás után a büfében hallgatom a teljesen szótlan 

Barnagi kollégát,
 És szakértőn szemlélem a büfésnő új hajszínének ezer árnya-

latát.
Bezerédi Kifelé a nézőknek. Na most, ugye, a darab címe: Ascher Tamás 

Háromszéken.
 Ebből a vájt fülű néző már régen kikövetkeztethette,
 Hogy a Gonosz Manó biztosan utazik Kolozsvásárhelyre.
 S hogy ki volt a két ember még a Tabajdy fejében?
 Nos, az egyik én lehettem a sors jóindulatából,
 A másik pedig… Igen, jól gondolják. Máté Gábor.
 A hírre szegény Tamásnak majd szétrobbant az az okos feje,
 A Gábor meg effektíve sírva fakadt a színpad szélén,
 Ahol az Öreg négyszemközt beszélgetett vele,
 De haladjunk csak sorban darabunk meséjén!
Ascher Tabajdynak. Mi az, hogy nekem kell kimenni? Sándor! Pont 

nekem?
 Hát én voltam az egyetlen, aki nem tettem fel a kezem!
Tabajdy 1 Tamás, tudod, hogy szeretlek! Mindig meghallgatom minden 

gondod, bajod,
 De ne hadonássz itt előttem, mer’ megfogom, azt’ eltöröm 

a karod!
Tabajdy 2 Látom, szenvedsz, Gábor. Könnyíts a lelkeden! Van, aki beszél, 

van, aki sír.
Máté A Dunába ugrom, Sándor, zabáljanak meg a halak!
 A mesterem vagy, és én elárultalak!
 Kis Pista be, két tányér ételt nyújt Tabajdynak és Máténak.
Kis Pista Tudja. Miután tárgyaltatok, felhívta telefonon a Kazimir.
Tabajdy 2 Parancsolj! Magyaróvári sertésszelet.
 Sajnos újabban naponta kétszer is ebédelek.
 Szerintem nyugtasd meg te is a gyomrod, 
 Aztán megbeszéljük, hogy mi legyen a sorsod.


