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Minden jog fenntartva!

Előszó

Kedves olvasó!

Miután a kezedbe vetted ezt a könyvet, megkaptad a kulcsot egy teljesen más
világhoz. Képzeld azt, hogy belépsz egy színházba! Odamész a pénztárhoz és közlöd,
hogy szeretnéd átvenni az előre lefoglalt jegyed, mely a Leona Színház története
című előadásra szól. A pénztáros hölgy készséggel tesz eleget kérésednek, téged
pedig  egy  különös  érzés  kerít  hatalmába.  Amint  egyre  jobban  közeledsz  a
színházterem felé, úgy érzed, hogy szinte már teljesen elszakadtál a valóságtól és
tudod, hogy amint belépsz azon az ajtón, varázslat fog történni veled. Fékezhetetlen
kíváncsiságod  csak nő, mikor megérkezel a terembe és azt látod, hogy az egész
nézőtér tele van fehér rózsákkal. Nem igazán érted a dolgot, hiszen ilyet még sosem
láttál és a különös érzés, mely a jegy kezedbe vételekor kezdett eluralkodni rajtad,
még erősebb lesz. Ránézel az órádra és látod, hogy még 5 perc van a kezdésig.
Szeretnéd elterelni a gondolataidat, ezért alaposabban körülnézel. Amerre csak a
szemed ellát, mindenütt elegánsan felöltözött emberekkel találkozol. Nem tudod
róluk  megállapítani,  hogy  melyikük  szegényebb,  melyikük  gazdagabb,  mert  itt
mindannyian hasonlóan néznek ki.  Hirtelen odalép hozzád egy hölgy és megkér,
hogy foglald el a helyed, mert mindjárt kezdődik az előadás. Te elindulsz az első sor
felé és leülsz pontosan középre. Meglepetten tapasztalod, hogy annyira közel van
hozzád a színpad, hogy kinyújtott kézzel könnyedén elérheted a színészeket. Egy
pillanatra becsukod a szemed és élvezed a rózsák csodás illatát,  mely mindent
körbejár. Aztán azt veszed észre, hogy néma csend van a teremben. Mosolyogsz
egyet,  majd  ránézel  az  órára.  Este  7  van.  A  lámpák  lassan  elhalványulnak  a
nézőtéren, a függöny felgördül és elkezdődik az előadás…

Jó szórakozást kíván:

A szerző

Előzmények
 



A Leona Színház egy álmokkal teli pár kemény munkájának eredményeként jött létre. Az
édesanyám és az édesapám voltak azok, akik megalkották ezt a csodát.  Apa  már fiatal
gyerekként beleszeretett az írásba és ez a szerelem élete végéig kitartott. Ahogy múltak az
évek, egyre több mese, horror, dráma és romantikus történet került a fiókjába, mert egyiket
sem merte kiadni, mivel rettegett attól, hogy az emberek nem fogadnák kellő lelkesedéssel a
műveit. Egyedül legjobb barátjának, Johnnak volt hajlandó megmutatni az alkotásait, aki
egy-egy sztori  elolvasása után mindig csodálkozva nézett  édesapámra,  amiért  nem volt
hozzá elég mersze, hogy feltárja tehetségét a világ előtt.

Aztán egy nap azt kezdték el pletykálni Kherkó  lakói, hogy a híres színésznő,  Leona
Parkin érkezik a városba, hogy itt töltse a nyári vakációját, amit persze szeretett volna
titokban tartani,  de  a  kherkói  emberek  sosem voltak  híresek  a  titoktartásukról.  Amint
apához is eljutott a hír, elhatározta, hogy ha valamilyen véletlen folytán sikerül találkoznia
Leonával,  megmutatja neki a műveit,  ugyanis Leona,  nem csak színésznő volt.  Próbálta
felkutatni az ismeretlen írókat, és ha rábukkant egy tehetséges emberre, akkor kiválasztott
egy alkotást a szerző munkáiból, melyet aztán színpadra állítottak abban a színházban, ahol
Leona dolgozott, így szerezve hírnevet az ismeretlennek.

Apa minden egyes nap körbejárta a várost abban reménykedve, hogy összefut Leonával,
de úgy tűnt, a sorsnak más szándékai vannak. Nagy elkeseredettségét megpróbálta leplezni,
hiszen  közeledett  a  hagyományos  sörözési  délután,  amely  abból  állt,  hogy  John
szombatonként átment apához és egy jó korsó sör mellett megbeszélték a hét legfontosabb
eseményeit, kicsit nosztalgiáztak a gyerekkorukról és apa megmutatta a legújabb írásait.
Édesapa  úgy  gondolta,  jó  is,  hogy  végre  elérkezett  ez  a  nap,  hiszen  így  elterelheti  a
gondolatait Leonáról. Ám amikor kopogtak az ajtón és ő hatalmas lelkesedéssel kinyitotta
azt, arra gondolva, hogy John érkezett meg, váratlan meglepetéssel találta szembe magát:

- Üdvözlöm! Leona Parkin vagyok. Azt hallottam, hogy maga igazán tehetséges író.
Szeretném,  ha  megmutatná  az  alkotásait!  –  Leona  belépője  teljesen  lenyűgözte
édesapámat.

A híres színésznő hiába is szerette volna leplezni itt tartózkodását, nem igazán sikerült
neki. Egyrészt azért, mert a városban már mindenki jó előre tudta, hogy itt fog nyaralni,
másrészt pedig elegáns öltözékével könnyedén kitűnt a kherkói emberek közül. Apánál tett
látogatásakor egy világoskék kosztümöt viselt, melynek szoknyáját kis masnik díszítették
körbe-körbe. Hosszú barna haja laza hullámokban terült el  a  hátán  egészen a derekáig.
Fején pedig egy, a kosztüméhez színben tökéletesen illő, színes virágokkal körberakott kis
kalapot viselt.

- Micsoda hatalmas megtiszteltetés, hogy az otthonomban köszönthetem! Harry Brown
vagyok. Kérem, fáradjon beljebb!  – apa szíve a torkában dobogott és reszkető kézzel
invitálta be a színésznőt az otthonába.

Leona  kedvesen  rámosolygott  édesapámra  és  bement  a  házba.  Látszott  rajta,  hogy
egyáltalán nem ideges, apáról viszont ezt egyáltalán nem lehetett elmondani.

- Parancsol esetleg egy kávét? Vagy egy csésze teát? Kérem, foglaljon helyet! Esetleg
egy pohár vizet szeretne? – rohangált fel-alá a nappaliban.



-  Kérem Harry, nyugodjon meg! Kezeljen úgy, mint bárki mást, aki eljön magához
vendégségbe!

- Bocsásson meg! – mondta édesapám, majd vett egy mély levegőt és leült az asztal
melletti székre. – Megkérdezhetem, hogy kitől hallotta, hogy én tehetséges író vagyok?

- A fogadó tulajdonosa mondta, John. Elmesélte, hogy van egy barátja, aki író, de a
történetei  a  fiókjában hevernek,  mert  nem meri  őket  megmutatni  senkinek sem.  Én
egyből  kaptam az  alkalmon  és  megkértem rá,  hogy  adja  meg  a  maga  címét,  hogy
beszélhessek önnel. Kérem Harry, adja oda a műveit, hogy megnézhessem őket!

Apa képtelen volt nemet mondani a szép színésznő kérésének és tulajdonképpen erre a
lehetőségre várt, amióta csak megtudta, hogy Leona a városba érkezik, ezért bement a
dolgozószobájába  a történeteiért,  majd mosolyogva nyújtottá  át  a gondosan összefűzött
lapokat.

- Parancsoljon hölgyem! Igazán hálás vagyok magának, amiért időt szakít arra, hogy
elolvassa a műveimet.

Leona csillogó szemekkel pörgette végig a szinte már könyvre hasonlító papírköteget,
majd így szólt:

-  Nos,  kedves  Harry!  Én  most  megyek  is,  hogy  mihamarabb  nekiláthassak  az
olvasásnak. Amint végeztem, ismét jelentkezem.

- Várni fogom! – mondta apa és kikísérte Leonát.

Miután Leona elment, apa az ég felé emelte mindkét kezét és úgy adott hálát az égieknek,
amiért személyesen találkozhatott a gyönyörűséges színésznővel. Egyáltalán nem érdekelte,
hogy Leona esetleg rémesnek vagy pocséknak találja majd a műveit. Ő csak azt akarta, hogy
mihamarabb érkezzen el az a pillanat, amikor ismét találkozhatnak egymással.

*

Drága édesapám most érzett először igaz szerelmet a szívében. Most értette meg igazán,
milyen érzések  is  járhatták át  romantikus történeteinek szereplőit.  Türelmetlenül  várta,
hogy Leona megjelenjen az ajtajában. Semmire sem tudott koncentrálni. Bármibe is kezdett
bele, néhány perc múlva már az ablakban leskelődött abban reménykedve, hogy meglátja a
gyönyörű színésznőt. Azonban várva várt szerelme nem érkezett meg sem három nap után,
sem öt nap után, sem két  hét után.  Apa próbálta magát azzal vigasztalni,  hogy hosszú
történetek  ezek,  nyilván  Leona  nem  azzal  tölti  minden  idejét,  hogy  az  ő  irományait
olvasgassa, de közben azért a félt  is.  Félt attól,  hogy Leona  elment, főleg miután John
közölte vele, hogy semmit nem mond Leonával kapcsolatban.

Aztán 3 hét elteltével, éjjel 11 órakor kopogtattak édesapa ajtaján. Elképzelni nem tudta,
ki lehet az ilyen későn, éppen ezért kezébe vette a kalapácsát és úgy nyitotta ki az ajtót. A
szeme elé táruló törékeny alakot földig érő, fekete köpeny takarta el. Apa csak a csintalanul
előbújó barna tincsekből sejtette, hogy ki érkezett hozzá.



- Leona, maga az? – méregette az illetőt.

- Igen Harry, én vagyok. Remélem, nem haragszik, amiért ilyen későn zavarom, de
azonnal beszélnem kell magával!

Apa beengedte Leonát,  aki egyből a nappaliba ment  és gyorsan levetette a köpenyét.
Mikor apa meglátta őt teljes valójában, szinte sokkot kapott. A színésznő szemei kialvatlanok
voltak és úgy tűnt, talán még vékonyabb is lett egy kicsit az első találkozásuk óta.

- Mi történt magával? Tán beteg lett?

Leona nevetett egyet.

- Nincs semmi bajom Harry, csak az utóbbi időben nagyon sokat dolgoztam. – mondta
és leült az ebédlőasztalhoz, majd elővett a táskájából egy köteg papírt és szétszórta őket
az  asztalon.  –  Harry!  Elolvastam a  műveit.  Egytől-egyig  páratlanok.  Az  a  szerelmes
történet a vak lányról és az a rémséges sztori a csakis hajnalban gyilkoló férfiról. Nem is
tudok  választani  közülük,  mert  mind  annyira  tökéletes.  Ezen  alkotások  segítségével
hosszú évekig fent lehetne tartani egy színházat. Tudja, nagyon sokat gondolkodtam és
arra jutottam, hogy építenünk kéne egyet. Maga földön túli írói tehetséggel van megáldva,
efelől nincs kétség. Én pedig segítek a szövegkönyvek megírásában, hiszen mindent sajn
os nem tehetünk bele a darabba. Emellett pedig még színészeket is tudok szerezni, hiszen
rengeteg  olyan  kollégám  van,  akik  bármit  megadnának  azért,  hogy  végre
megszabaduljanak  a  zsarnok  igazgatónktól.  Nos,  mit  gondol  Harry?

Apa döbbenten állt az asztal mellett. Hirtelen fel sem tudta fogni mindazt, amit hallott.
Lehet, hogy talán csak álmodik és ez az egész nem is valóság. Hogy maga Leona Parkin
javasolja azt neki, hogy építsenek egy színházat? Lehetetlennek vélte… De gondolta, ha még
csak egy álomról is van szó, akkor is hagyja magát sodródni az árral.

- Azt akarja mondani, hogy maga meg én… szóval hogy maga meg én…

- Igen Harry. Hozzunk létre egy színházat! A város szélén találtam egy gyönyörű rétet,
ahová  fel  lehetne  építeni  az  épületet.  John  barátja  azt  mondta,  szívesen  segít  az
építkezésben és szerez még embereket, hogy mihamarabb elkészülhessenek a munkával.

- Leona! Én nem is tudom, mit mondjak. Egyszerűen nem találok szavakat. Kisasszony,
én azt hiszem, hogy csak álmodom.

- Nem Harry! Szó sincs ilyesmiről. Ez maga a valóság. Szóval benne van a dologban? –
nyújtotta Leona apám felé a kezét, aki pedig Leona felé nyújtotta az övét.

- Rendben van Leona! Építsünk színházat! Viszont van egy feltételem.

- Egy feltétele? Na és mi lenne az?

- Hogy a színház az ön nevét kapja!

- Köszönöm Harry! – csillant fel Leona szeme és boldogan ölelte át édesapámat, aki
ebben a pillanatban hitte el, hogy tényleg nem álmodik.



Akkor  éjjel  egy  szemhunyásnyit  sem  aludtak.  Azon  nyomban  nekiláttak  a  tervrajz
elkészítésének és a közös álmuk megalkotásával egy időben megkezdődött a közös életük is.

Az álom valósággá válik
 

A több hónapnyi munka alatt Leona és az édesapám egyre közelebb kerültek egymáshoz.
Szinte elválaszthatatlanok voltak és egy lépést sem tettek a másik nélkül. Mikor a szépséges
színésznő  közölte,  hogy  elmegy  ahhoz  a  színházhoz,  ahol  dolgozott,  mert  szeretne
felmondani és beszélni a kollégáival,  hogy csatlakozzanak a Leona Színházhoz, édesapa
önként és dalolva vállalkozott arra, hogy ő is elmegy a hosszú útra.

A társulat tagjai habozás nélkül igent mondtak  Leona  felkérésére és a kis csapathoz
becsatlakozott a fodrász és a jelmeztervező is. Mikor közölték az igazgatóval szándékaikat
az egész színház zengett a kiabálástól, ám ez egyáltalán nem érdekelte őket. „Könnyes”
búcsút vettek eddigi munkahelyüktől és elindultak, hogy mindannyian részesei lehessenek
egy csodálatos álom megvalósulásának.

Gyorsan  híre  ment  aztán  annak,  hogy  az  igazgató  nem  sokáig  siratta  hálátlannak
nevezett színészeit, hiszen rengetegen vártak arra, hogy bekerülhessenek a színházba. Az
már  természetesen  más  kérdés,  hogy  mennyire  lecsökkent  a  nézők  száma,  miután
tudomásukra jutott, hogy a legfénylőbb csillag, Leona Parkin is felmondott.

Miután  apáék  visszatértek  Kherkóba, immár egy komplett társulattal  a hátuk mögött,
gőzerővel vetették bele magukat a munkába. Míg édesapa az építkezésben segített, addig
Leona  és  a  kollégái  összeállították  az  első  évad  repertoárját  és  elkészítették  a
szövegkönyveket. Amíg nem készült el a színház, addig a színészek az általános iskola egyik
tantermében kaptak lehetőséget arra, hogy próbálhassanak.

A rengeteg munka ellenére Leona és az édesapám mindig szakítottak időt arra, hogy egy
kicsit kettesben lehessenek. Néhány hónap elteltével pedig már egyáltalán nem érték be
ennyivel és úgy döntöttek, összeházasodnak. Minden csodálatosan alakult az életükben és
határtalan boldogságuk csak még nagyobb lett, miután kiderült, hogy Leona állapotos. Apa
éppen ezért szerette volna, ha felesége visszavesz munkatempójából most, hogy érkezik a
pici, de Leona páratlan nő volt és továbbra is ugyanúgy dolgozott, mint a terhessége előtt.

*

Éppen jelmezes próbát tartottak, mikor elkezdődtek a fájások. Apa nem igazán volt ura a
helyzetnek, de John és a társulat tagjai végig apák mellett voltak. Az idő lassabban telt, mint
eddig bármikor, de 7 órányi kínkeserves várakozás után végül kijött az orvos a szobából és
örömmel jelentette be, hogy Leona egy csodaszép kisfiúnak adott életet. A fiút apa édesapja
után Haroldnak nevezték el.

A színésznő  gyorsan visszatért  a  munkájához,  de ez nem jelentette azt,  hogy kevés
figyelmet szentelt  Haroldnak.  Sőt!  Mindenhova magával  vitte.  A próbákra,  a boltba,  az



építkezésre. Harold pedig békésen tűrte a dolgot és szinte soha nem sírt. Mintha érezte
volna, hogy neki csendben kell lennie.

Nap,  mint  nap  meglátogatták  anyáékat  a  rajongók,  hogy  gratuláljanak  a  kisbaba
érkezéséhez és persze folyton feltették a kérdést, hogy mikor nyílik meg a Leona Színház.

A hosszú várakozásnak aztán hirtelen vége szakadt,  hiszen a  következő év tavaszán
minden készen állt a megnyitóra. Édesapáék jól kitettek magukért. A színház hatalmas volt
és  díszes  kívül-belül.  Leonáék  elképzeléseinek  megfelelően  az  alsó  szinten  voltak  a
próbatermek, illetve a vendégek fogadására alkalmas előtér. A középső szinten kapott helye
tt a színházterem, az öltözők, az étkező és a mellékhelyiségek. Miután mindent megnézett,
Leona nagyon boldog volt, hogy végre kézzel foghatóvá vált édesapámmal dédelgetett álma.

- Na és az a lépcső hova vezet? – kérdezte  meglepetten miután a középső szintet
körbesétálva talált egy még feljebb vezető lépcsőt.

- Tudom drágám, hogy mennyire rajongsz a színházért, ezért arra gondoltam, biztos
örülnél neki, ha mindig itt lehetnél. – mondta édesapám és bekötötte Leona szemét. –
Bízol bennem?

- Igen.

- Akkor engedd, hogy vezesselek! – kérte apa és óvatosan felvezette Leonát arra a
szintre, amely nem szerepelt a tervrajzon. – Megérkeztünk. Készen állsz?

- Azt hiszem. – felelte anya, apa pedig levette a szeméről a kendőt és a kezébe adott
egy kulcsot.

- Nyisd ki drágám! Ez az én ajándékom neked! Leona behelyezte a kulcsot a zárba,
aztán elfordította és miután az ajtó kinyílt nem hitt a saját szemének.

- Harry ez valamiféle varázslat?

- Nem. – nevetett apa.

Édesanya boldogan ölelte át édesapát, majd körülnézett a meglepetésnek szánt lakásban.
Az új  otthon egy nappalival  összekötött  étkezőből,  egy konyhából,  két  szobából  és egy
fürdőszobából állt.

-  Ennél  szebb  ajándékot  el  sem  tudtam  volna  képzelni.  Köszönöm!  Köszönöm!
Köszönöm!  –  hálálkodott  Leona.  –  Viszont,  tudnod  kell,  hogy  nekem  is  van  egy
meglepetésem a számodra.

- Valóban? Na és mi az? – érdeklődött apa.

Leona  mosolygott,  majd  megfogta  édesapa  kezét  és  a  hasára  tette.  Miután  apa
megértette, hogy mi is az a meglepetés, örömében felkapta anyát és percekig forgott vele
körbe-körbe.

- Újra apa leszek! – kiáltotta egyre hangosabban.



- Bizony drágám, viszont szeretnék kérni tőled valamit! Ha kislányunk születik, hívjuk
Médeának, mint annak a történetednek a főszereplőjét, amelyikben egy hullócsillag hozza
el a szegény házaspárnak a régóta várt gyermeküket.

- Úgy lesz, ahogy te szeretnéd kedvesem! – hajolt oda apa anyához, majd mélyen a szemé
be nézett és lágyan megcsókolta. Aztán lementek az öltözőbe, hogy felkészülhessenek a
megnyitóra.

*

A színház nyitó előadása káprázatos volt. A nézők már aznap este meg akarták venni a
jegyüket a következő darabra. Ahogy teltek a hetek,  a  hónapok,  a  Leona Színház egyre
nagyobb hírnevet szerzett magának. Az emberek annyira kíváncsiak lettek erre a csodára,
hogy  még  a  legismeretlenebb  nevű  helyekről  is  elutaztak  csak  azért,  hogy  láthassák
anyáékat.

Persze ezért a hatalmas hírnévért tenni is kellett.  Folyamatosan próbáltak, újabb és
újabb tervekkel álltak elő, jelmezeket és díszleteket terveztek és közben azon fáradoztak,
hogy anyát minél jobban megkíméljék a munkától, hiszen az első terhességével ellentétben
ez a mostani különösen megterhelő volt számára. De persze ő egyáltalán nem olyan nő volt,
aki bármit is feladott, ezért továbbra is szerepelt, ruhákat varrt és apa történeteit alakította
át színházi változatúra.

Édesapa pedig szinte megállás nélkül írt. Annyi története volt már, hogy megszámlálni
sem tudta őket, mégis mindig kitalált valami újat. Akkor is éppen egy történeten dolgozott,
mikor édesanyám sikítva rohant be hozzá, hogy azonnal hívja az orvost, mert megindult a sz
ülés.  Apa  ennél a szülésnél nem várakozott odakint,  hanem végig bent volt  édesanyám
mellett, ahogy Harold is, mert anya úgy gondolta, hogy talán így könnyebben el tudja viselni
a fájdalmat. Valóban igaza lett, mert kevesebb, mint 5 óra elteltével hangos sírással jeleztem,
hogy végre megérkeztem.

- Médea drágám! Médea! – könnyezett édesapám a boldogságtól és átadott anyának.

Apa azt mesélte,  hogy amint édesanyám a karjai  közé vett és megláttam őt,  rögtön
abbahagytam a sírást és mosolyogni kezdtem. Ez a szokásom az évek múlásával egyáltalán n
em változott. Bármikor, ha sírni kezdtem, anya azonnal odajött hozzám és amint a szemébe
néztem, egyből mosolyogni kezdtem.

Tragikus vég
 

A kisgyermekkorom csodálatosan telt.  A  családunk békében és  boldogságban élt  és
szerencsére ki sem látszottak a munkából, mert olyan hatalmas volt az érdeklődés a Leona
Színház darabjai iránt. Néha még én és a bátyám is szerepeltünk egy-egy darabban, mikor
már akkorák voltunk, hogy meg tudtunk tanulni néhány mondatot. Abban reménykedtem,
hogy ez a hatalmas boldogság sose tűnik el az életünkből, de sajnos tévedtem. Rá kellett



döbbennem, hogy ebben a világban nem mindig válnak valóra a kívánságaink…

12 éves voltam, mikor elveszítettem édesanyámat. Annyi év alatt ez volt az első este,
melyet nem töltöttünk együtt. Pedig szinte már családi hagyománynak számított nálunk,
hogy minden este, vacsora után én és a bátyám leültünk a színházteremben lévő nézőtérre,
anyáék  pedig  felvették  a  legviccesebb  jelmezeket  és  hol  közös  műsort  adtak  elő,  hol
versenyeztek egymással és nekünk kellett eldöntenünk, melyikük a jobb. Fantasztikus móka
volt, mely mindig hatalmas nevetésbe fulladt. Ám akkor este, pont a jelmezek miatt jutott
eszébe anyának, hogy nem vette meg az egyik szereplő ruhájához szükséges anyagot és apa
hiába győzködte őt arról, hogy ráér reggel elmenni a boltba, édesanya azt mondta, addig
nem fekszik le, amíg ezt el nem intézi. Ekkor édesapám erősködött, hogy ő is vele megy.
Erre anya azt felelte,  hogy nem szükséges, hiszen a bolt nincs olyan messze, másrészt
valakinek ránk is kell vigyáznia. Apa látva, hogy elvesztette a harcot, felemelte a kezét, édes
anya pedig nevetett egy jót, majd elköszönt apától, a bátyámtól és végül tőlem is, aztán
felvette a fekete köpenyét és útnak indult. Apa felkísért minket a szobánkba, felolvasott egy
kis részletet az egyik vicces történetéből, aztán jó éjszakát kívánt nekünk és visszament a
színházterembe. Ám mi képtelenek voltunk álomra hajtani a fejünket. Egyre inkább csak az
órát néztük a testvéremmel és türelmetlenül vártuk, hogy anya végre hazaérjen.


