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Minden jog fenntartva!

 

 

 

 
Szép a rút és rút a szép:

Sicc, mocsokba, ködbe szét!

Macbeth, I. felv. 1. Szín 1

 

A  szerző,  ahogy  illik,  bejelenti,  hogy  az  ebben  a  könyvben
szereplő város, személyek és események a fantázia szülöttei. Ha
mégis hasonlítanak bárkire vagy bármire, az csupán azt bizonyítja,
hogy a szerző fantáziája eléggé földhözragadt.

(1  A  Macbethből  vett  idézeteket  Szabó  Lőrinc  fordításában
közöljük.)

 



1. A BOSZORKÁNYOK JÓSLATA
MACBETH

Soha ilyen szép s ilyen rút napot!

Macbeth, 1. felv. 3. szín

 

Futó százados elereszkedett. A hideg februári nap jól-rosszul
eltelt,  eljött  az  ideje  a  kikapcsolódásnak  meg  a  meditációnak.
Amilyen akkurátus volt a munkahelyén – mindennap tiszta, vakító
fehér ing, soha ki nem kötött nyakkendő –, olyan kényelmes volt
odahaza:  többféle  papucs,  enyhén  bepiszkolódott  melegítő,
valamilyen  régi  ingpulóver.  Szemben  a  bekapcsolt  tévé,  keze
ügyében kisasztal, rajta a Déli Hírek, esetleg új könyv, nagy ritkán
levél valamelyik szülőtől. Ehhez jött egy másik asztalon a vacsora
(igaz, az utóbbi időben egyre soványabb, egy rossz pillanatában
Futó túlkerült a száz kilón, és amikor már hárman is élcelődve
mondták neki: ez disznósúly, elhatározta, hogy lefogy).

Jól megvoltak Judittal. Húsz-egynéhány éve éltek együtt, s ha az
egymásratalálás vihara már rég elvonult is felettük (mint ahogyan
az a kor is, amelyben az iskolapadból kiemelt, ifjú rendőrtisztjelölt
és a villogó szemű gimnazista lány megszerette egymást), egymás
megbecsülése megmaradt,  és  ahogy Futó –  persze már néhány
pohár bor és a századik ultiparti  után – mondogatni szokta: „a
technikát azért nem felejtettük el”.  Juditnak ilyenkor néha még
sikerült  úgy  elpirulnia,  mint  kapkodós  nászéjszakájukon.
(Agyonvágtak  egy  öregasszonyt  a  határban,  ez  volt  Futó  első
nagyobb munkája, éjszaka is rohannia kellett.)

A kisasztalon azért mindig volt friss újság meg könyv, mert Judit
vezette a helybeli könyvesboltot – kijárt hát férjének az az előjog,



hogy kézbe vehesse az újdonságokat. Futó szeretett olvasni. Bármi
történt is az évtizedek során, nem felejtette el, hogy az érdeklődés,
kíváncsiság tette nyomozóvá: tudni akarta, milyenek is az emberek,
és  úgy  sejtette,  hogy  sokkal  jobban  megismerhetők  életük
válságos-kivételes pillanataiban, mint az unalmas hétköznapokban.
(Sohasem tudta elfelejteni, hogyan szidták le egy kritika – önkritika
összejövetelen  a  Bűn  és  bűnhődés  olvasása  miatt  –  hiába,
Dosztojevszkij akkoriban nem volt divatban –, és hogyan hívták fel
a figyelmét nyomatékosan Pervencev és Gorbatov regényeire.) Ám
nagy ügyek,  családirtó gyilkosok,  rafinált  Moriarty professzorok
helyett  éppen  az  unalmas  hétköznapok  dolgaival  kellett
foglalkoznia:  örökség  miatti  perpatvarokkal,  hétvégi
bicskázásokkal,  aprócska  sikkasztásokkal,  elhagyott  nők
panaszaival (ilyenkor kígyót-békát mondtak férjükre, szeretőjükre),
no meg a Szabó Lőrinc Színház színészeinek és alkalmazottainak
viselt dolgaival.

Nem is  igen  érthető,  hogy  a  kisváros  hogyan  kapott  önálló
színházat – jóval nagyobb helyek is akadtak, amelyeknek be kellett
érniök  a  művelődési  házban  zajló  vendégszereplésekkel.  Tény,
hogy  amikor  vagy  negyedszázada  felavatták,  sokat  beszéltek  a
város nagyszerű kulturális hagyományairól, még többet a városi
tanácselnök  fáradhatatlan  utánjárásáról,  amellyel  a  színházat
kiküzdötte, és a legtöbbet az állami díjas építőkről, akik, úgymond,
„a modern szocialista építőművészet példaképét” teremtették meg.

Futónak lett volna ehhez megjegyzése, nem is kevés, ahogy a
kapitányságon  mondani  szokták,  „a  hátsó  lépcsők  bűze”  a
rendőröknek jutott. Munkájuk szinte megkettőződött az építkezés
alatt: volt itt disszidáló művezető, anyaglopás, csövezés (a színház
a tervezettnél két és félszer többe került, és csaknem három évvel
később  készült  el).  A  legnagyobb  baj  mégis  az  volt,  hogy  a
csillogó-villogó palota, amelyhez egy ideig még szívesen hozták a
külföldieket  –  és  nemcsak  a  baráti  országokból  –,  használatba
vétele után sokatmondóan árulkodott a tervezés ás a kivitelezés



hibáiról. És ha még csak a szokásos emberkeserítő apróságokról
lett  volna  szó:  beázó  mennyezetekről,  leszakadó  mosdókról,  az
örökké túlterhelt,  már egy hősugárzó bekapcsolására lecsapódó
villanyórákról! Nagyobb baj mutatkozott: az építők büszkeségéről,
az épületet borító üvegfalról kiderült, hogy télen hűt, nyáron fűt: a
„tökéletes” szigetelésen úgy jutott át a fagyos, olykor viharos szél,
illetve a tűző nap, hogy a nézők szinte az utcán érezték magukat; a
színház két végében található helyiségek, öltözők között húszfokos
eltérés is kialakulhatott. Minthogy a színészek nem rejtették véka
alá  a  véleményüket,  a  delegációk  lassan elmaradtak,  az  épület
pedig – nem elsőként, nem is utolsóként az országban – megkapta
„az elizélt palota” nevet.

A színészek alaposan megkavarták Kővár álmoskás életét.  A
színház  tele  volt  fiatalokkal,  ideirányították  az  egyik  főiskolai
évfolyamnak csaknem a felét. Napirenden voltak a verekedések az
egyetem  lánykollégiuma  körül:  a  hoppon  maradt  udvarlók
kézzelfoghatóan  fejezték  ki  neheztelésüket.  A  város  addig
meglehetősen rosszul menő „mulatója”, a Kővár Gyöngye (vagyis
az egyetlen intézmény, amely éjfélig nyitva tartott) egyszerre csak
aranybányává változott,  a  rendőrségen pedig megszaporodtak a
feljelentések X. színész vagy Y. színésznő ellen, aki éjjel háromig
húzatta  vagy  danászott,  és  emiatt  a  tisztességes  emberek nem
tudtak aludni.  (Egyébként amikor ezt a megyei újság – korholó
hangon – megírta, a „kispiszkos” végképp megtelt minden este,
sokan  várták,  hogy  végre  történjék  valami.)  Nem  is  kellett
csalódniuk,  a  „ripacsok”  között  jó  néhányan  akadtak,  akik
rájátszottak  a  közönség  érdeklődésére  (meg  könnyen  nyíló
bukszájára is), és tettek róla, hogy legyen is valami: pukkasztották
a  betévedő  laikusokat,  akiket  csalhatatlan  szemmel  rögtön
„kiszúrtak”. Hol a hamvas színésznő kezdett jó hangosan beszélni
legutóbbi küretjéről a felékszerezett polgárasszony füle hallatára,
hol  a  bonviván,  aki  alig  egy órája még „vágyott  egy nő után”,
kezdte ecsetelni a homoszexualitás szépségeit, hangsúlyozva, hogy



„ezek nem tudják, mi a jó”.

A panaszok persze befutottak Futóhoz, aki nem tett semmit.
Először is azért nem, mert a történtek csupán kis vétségek voltak,
ha egyáltalán annak lehetett nevezni őket, másrészt tudta, hogy ha
eljár a hangoskodókkal szemben, csak olajat önt a tűzre, megadja
nekik a mártíromság dicsfényét, és legközelebb már a rendőrség is
terítékre  kerül.  Legfőképpen  pedig  azért  tétlenkedett,  olykor
megyei felettesei rosszallása ellenére is, mert sejtette-tudta, hogy a
csaknem  huszonnégy  órás  stresszben  élő  „komédiások”
mindenképpen  lazítanának,  s  ha  nem  így,  akkor  kevésbé
ellenőrizhető  és  veszélyesebb  formában.

És  persze  csak  néhányukról  volt  szó.  A  zajos  botrányhősök
mögött ott húzódott egy jóval nagyobb létszámú és szürkébb réteg,
olyanokból,  akik  nem csalták  meg a  feleségüket  vagy  férjüket,
előadás  után  lefeküdtek,  szorgalmasan gyűjtöttek  saját  lakásra,
hogy a számukra csupán egy szobácskát biztosító Színészházból
elkerüljenek. Köztük is voltak nagy tehetségek – éppúgy, ahogy a
leglármásabbak között is vadul tehetségtelenek –, a botrány és a
teljesítmény  között  nem  volt  összefüggés.  Futó  annyit  elért  a
passzivitásával, hogy a művész urak és kisasszonyok megkedvelték;
miután vagy egy tucatszor elsütötték előtte a lapos rendőrviccet –
az olyan rendőr, aki írni és olvasni is tud, már értelmiségi –, végül
a  maguk  módján  befogadták,  és  létrejött  egy  elviselhető
konszenzus: ők nem „balhéztak” túl gorombán, és Futó is elismerte,
hogy a színész „emberből van”, akinek egy kevéssel többet kell
megengedni.

Judit  sokat  segített  a  férjének.  Akárcsak  a  százados,  ő  is
hivatásának tekintette a munkáját. Annak ellenére, hogy bőven volt
oka panaszra (a könyvesszakma valahogy lerongyolódott az utóbbi
időben, a könyvek drágultak, és mégis sok volt köztük a selejtes; a
kevés „szenzi” könyv nem mindig jutott el a kővári boltba, a kicsiny
üzletben  a  könyveket  még  bemutatni  sem  lehetett  rendesen),



mégis  elérte,  hogy  a  Déry  Tibor  könyvesbolt  a  város  afféle
kultúrközpontja legyen. Tanárok, orvosok, könyvtárosok, színészek
nemcsak azért jártak ide, hogy könyvet vegyenek, hanem inkább
egy kis  „pletyusért”,  eszmét  cserélni,  smúzolni.  Judit  vigyázott,
hogy  ügyfelei  ne  lépjék  túl  a  könnyű  társalgás  szintjét,  de
mindenről tudott, és ha jónak látta, férjének is mesélt. Azzal persze
számolnia kellett, hogy Futó nem szerette a „ki kivel históriákat”,
úgy  vélte,  hogy  ez  mindenkinek  a  legsajátabb  magánügye,
másrészt óvakodott,  nehogy rajta keresztül „közöljenek” valamit
Futóval,  netán  befolyásolni  próbálják.  Ha  úgy  érezte,  hogy
szándékosan ejtenek el előtte egy-egy szót, tréfával felelt: „Hát mi
közöm nekem a férjemhez?!” Viszont mindenről beszámolt, amit
jellegzetesnek,  jelenségnek  talált,  és  ilyenkor  úgy  elvitatkoztak
rajta, hogy a tévé bekapcsolatlan maradt. Ennek aztán mindketten
örültek,  mert  Futó  ugyan  megnézte  a  tucatkrimiket,  de  utána
órákig tudott dohogni szakszerűtlenségük, bárgyú cselekményük
miatt. (Az is előfordult, hogy éjjel két órakor maga felé fordította az
álmos  asszonyt:  „Tudod,  hol  volt  a  logikai  hézag  ebben  a
hülyeségben?”…)

A Futó és a színészek között kötött szótlan megegyezés gyakran
felborult,  amikor  a  színház  állománya  kicserélődött,  ez  pedig
évente  előfordult.  Hol  volt  már  az  első,  átkozottul  tehetséges
garnitúra,  amely  nagy  sikerekkel  és  nagy  bukásokkal  tette
emlékezetessé a színház első éveit!  Volt,  akiből  Jászai-díjas lett
Budapesten,  és  szinte  kibérelte  a  képernyőt;  volt  olyan,  aki
Kőváron maradt  vezető színésznek,  és  akadtak olyanok is,  akik
teljesen  eltűntek,  második  ajtónállót  játszanak,  vagy  végképp
otthagyták a rögös pályát. Jöttek helyettük mások: volt, aki éppen
ellenkezőleg,  budapesti  epizódszereplőből  vált  kővári  Cyranóvá.
Akadt,  akit  a  környék  remek  bora  vonzott  ide,  és  most  olyan
pincéje  lett,  hogy  azokat  a  bizonyos  delegációkat  olykor  hozzá
vitték… És persze jöttek az újabb évfolyamok is a főiskoláról; talán
többet tudó, de – Futónak úgy tetszett  –  valahogy enerváltabb,



kiégettebb fiatalok.

Szóval  sok  minden  előfordult  már  a  színház  első,  viharos
évtizedében,  de  az  még  soha,  ami  most  hozta  lázba  a  város
közvéleményét.  Egy  színészpár  visszatért  Kővárra,  méghozzá
befutott pesti művészek. Tornyai Andrásról és feleségéről, Király
Emőkéről volt szó, akik itt  kezdték pályájukat, de később egyik
napról a másikra távoztak. Most pedig, bár a pesti Németh László
Színházban  is  főszerepeket  kaptak,  váratlanul  visszaszerződtek
Kővárra, sőt még fővárosi lakásukat is feladták. Hiába nyilatkozták
többször  is  a  Déli  Híreknek,  hogy kizárólag a  remek feladatok
vonzzák őket, a könyvesboltban a legvadabb pletykák keringtek.
Minthogy pedig Futó sem tudta hová tenni a dolgot, megkérdezte
Juditot. Az vállat vont, és előhúzott egy papírt.

–  Egy  idő  után  már  annyifélét  mondtak,  hogy  jegyzeteket
készítettem.  Parancsolj!

Futó hüledezve nézte a szöveget:

1.  Horányi  Andor,  a  rendező szerint  Tornyait  az  ő  kivételes
rendezői koncepciója vonzotta.

2. Gallai  Bálintné (Babuci),  a színházi titkárnő szerint Király
Emőke valami botrányba keveredett Pesten, ezért el kellett jönnie.

3. Zsolnai József, az igazgató szerint Tornyaiék visszatérése az ő
személyes érdeme, tízéves barátságuk eredménye.

4.  Drehus  Dániel,  a  főrendező  szerint  Tornyainak  rendezői
ambíciói  vannak,  tanulni  jött  az  országos  hírű  Szabó  Lőrinc
Színházba.

5. Szabó Enikő – tudod, az ifjú csillag – sírva közölte, hogy „az a
dög”, mármint Király Emőke, csak azért jött Kővárra, hogy elvegye
tőle élete első nagy szerepét, vagyis Lady Macbethet.

6. Kedves Ferenc, a karakterszínész szerint Tornyaiékat a régi



barátság emléke, a szívük hozta vissza.

Futó mosolygott és emlékezett:

– Persze a Tornyai-Király páros, meg a Kedves-Kászonyi duó
annak idején együtt jött a főiskoláról, tíz éve is lehet már…

–  Nem akarod  tovább  olvasni?  Van  egy  egész  füzetre  való.
Nyilatkozott a súgónő, a büfésnő, az öltöztetőnő, a színház orvosa,
gazdasági igazgatója, propagandistája…

– Segítség, szabadíts meg tőlük! Azt mondd meg, hogy te mit
gondolsz!

– Nem tudom… Hiszen tíz éve ismerjük őket,  láttuk, amikor
nagy sikerük volt az Ármány és szerelemben, ahol Ferdinándot és
Lujzát játszották, és arra is, milyen átkozottul rosszak voltak a III.
Richárdban; Tornyai volt a címszereplő, a felesége meg Lady Anna.
Bizony még a Buckinghamet alakító Kedves Feri is sokkal több
tapsot kapott. Akkoriban nagyon ideges volt a légkör a színházban,
végül Tornyaiék egy nap felültek a vonatra és elmentek.

– És most visszajöttek bajt csinálni…

Judit  sokatmondóan  tekintett  a  párjára,  ami  családi
tolvajnyelvükön  azt  jelentette,  hogy  tökéletesen  elege  van  a
színházból,  inkább olvasni  szeretne.  Futó  tudta  is,  hogy mit:  a
napokban  megjelent  elmefuttatást  a  túl  hosszú  ideig  tartó
házasságok elkerülhetetlen  válságáról…

Így hát kézbe vette az újságot, de ha azt hitte, végre elterelheti
gondolatait a színházról, alaposan csalódnia kellett. Az utolsó oldal
tetején (mi tagadás, Futó is onnan kezdte az újságot olvasni) ez a
cím virított:

KI LESZ A GYILKOS PÁR?

Alatta, jóval kisebb betűkkel:



A SZABÓ LŐRINC SZÍNHÁZ A MACBETH BEMUTATÓJÁRA KÉSZÜL

(Tudósítónktól)

Futó végigbosszankodta a cikket. A tudósító, aki nem volt más,
mint  a  színház  ügybuzgó  propagandistája,  Hell  Lajos,  hosszan
ecsetelte  a  színház  az  évi  érdemeit.  (Nem  nagyon  volt  mivel
dicsekedni, a szinte kötelező Lili bárónő és Marica grófnő ugyan
valóban behozta  a  közönséget,  de  a  komoly  darabok,  köztük a
kővári illusztris szerző, Kopár Imre Akinek még van lelkiismerete
című drámája, negyedházzal mentek.) Hell azután rátért a nagy
eseményre, a Tornyai-Király házaspár hazatérésére, és végezetül
feltette a szónoki kérdést.
Vajon kire bízza majd a színház népszerű igazgatója, Zsolnai József, és
országszerte  ismert  rendezője,  Horányi  Andor,  a  két  főszerepet?  Ki
játssza majd a két gyilkost, Macbethet és véres kezű feleségét?!

A jó édesanyád – gondolta Futó, és most már bekapcsolta a
tévét. Épp idejében, hogy lássa a szépfiú Hutchot, amint leüti a
gonosz  tekintetű  gyilkost.  Az  „izgalomtól”  lassan  lecsukódott  a
szeme,  de  a  Himnusznál  felébredt,  és  aztán  fél  éjszaka  csak
forgolódott.

 

A  színháziakat  persze  vajmi  kevéssé  érdekelte  a  Starsky  és
Hutch. Bár aznap nem volt előadás, a fél társulat ott tolongott a
társalgóban, úgyhogy Cuni, a büfésnő, alig győzte kiadni a kávékat,
na meg kólákat, az itt szokásos rum kísérővel. Az izgalmat az a kis
papírlap  okozta,  amely  –  tele  gépelési  hibával  –  ott  függött  a
próbaterem ajtaján. Ez állt rajta:

 
Macbeth

Rendez ő: Horányi Andor



Duncan, skót kerál – Zsolnai József

Macbeth, tábornok

a királyi hadseregben – Tornyai András

Banquo, tábornok

a királyi hadsereggben – Drehus Dániel

Macduff, skót nemes – Kedves Ferenc

Lady Macbeth – Király Emőke

Lady Macduff – Kászonyi Margit

Hecate – Szabó Ennikő

A legtöbben  csak  eddig  olvasták  a  szereposztást,  ez  volt  a
lényeg, az inkább csak a „futottak még” színészeket foglalkoztatta,
hogy  ki  játssza  a  király  fiait,  a  többi  skót  nemest,  az  orvost,
Malcolm híveit, no meg a három boszorkányt. A szerepek minősége
visszatükrözte  a  pillanatnyi  felállást,  képet  alkothattak  róla,  ki
hogyan  fekszik  az  igazgatónál  és  a  rendezőnél.  Abban,  hogy
Tornyaiék kapják a két főszerepet, senki sem kételkedett, különben
minek  jöttek  volna  vissza.  Másrészt,  ezzel  az  előadással
mutatkozott be a rendező, Horányi is Kőváron, ahová jó néhány
színház után érkezett.  Nyilvánvaló volt,  hogy ez a szereposztás
olyan  esemény,  amely  hosszú  időre  megszabja  majd  a  társulat
életét. Ezért olyanok is eljöttek, pontosabban belopakodtak az első
próbára, akiknek ott nem volt  keresnivalójuk. Ezt azonban nem
bánta sem Zsolnai, sem Horányi. Mindketten szerettek beszélni,
tündökölni.  A  leghátsó  sorban  összeverődött  a  három barátnő.
Babuci,  a  színházi  titkár,  Füleske,  a  súgónő,  és  Masztix,  az
öltöztetőnő.  Epés megjegyzéseiktől  mindenki  tartott,  meg aztán
sok bajt okozhattak, ha akartak, így azok is rájuk mosolyogtak, akik
tudták,  hogy  a  három  nő  hamarosan  rajtuk  köszörüli  majd  a
nyelvét. Tornyai azonban most „új fiú” volt, s nem is állta meg,



hogy meg ne jegyezze:

– Egész jól eljátszanátok a boszorkányok szerepét, már össze is
bújtatok.

– Balhüvelykem bizsereg, gonosz lélek közeleg – felelte Füleske,
aki  már  kívülről  tudta  a  Macbethet.  –  Tornyai  megrezzent,  és
jobbnak látta továbbmenni az első sorba.

Ezúttal  először Zsolnai József,  az igazgató szólalt  meg, hogy
bemutassa Horányit. Snájdig, szép férfi volt; galambősz, bajuszos.
Valamikor ő rendezte a színház első sikerdarabjait, de mostanában
inkább csak játszott.  Úgy járt egyik darabból ki,  a másikba be,
mintha egymás folytatásai volnának. Felsülő öregurakat alakított
vagy rezonőröket,  mindig ugyanúgy.  Az ő esetében a közönség
biztosan tudhatta, mire számíthat. Nyugdíjazását azzal is próbálta
kivédeni, hogy szinte minden darabban, még operettben is alakított
valakit, és a színház közelébe se engedett olyan színészt, aki az ő
szerepkörére alkalmas lett volna. Fiatalok viszont bízvást jöhettek
Kővárra, Zsolnai pártfogolta őket, főleg a színésznőket.

Minthogy ez az olvasópróba eltért a szokásostól, Zsolnai kisebb
beszédet  mondott.  Bírálta  a  fogyatékosságokat,  de  legfőképp a
távol  maradó  nézőket.  Meleg  szavakkal  méltatta  Horányi
tevékenységét. Bejelentette, hogy a Macbeth a színház nagyigényű
vállalkozása:

–  Meg  kel l  mutatnunk,  hogy  nemcsak  kosztümös
nagyoperettekre  vagyunk  képesek  (mielőtt  elfelejteném  –
eresztette  köznapivá  a  hangját  –,  jövőre  a  Gül  Babára  és  a
Csárdáskirálynőre  gondoltunk),  hanem  nagyszabású
emberformálásra  is,  amely  megrendíti  korunk nézőjét.  Ő  pedig
joggal várja el tőlünk, hogy megrendítsük.

– Ha nem hozzák rendbe azt a bejárati ajtót, amelyiken kóbor
áram  szaladgál ,  hamarosan  mindegyik  nézőnk  mély



megrendüléssel lép be majd a színházba – jegyezte meg Babuci
félhangosan. Az utolsó sorokban ülők, akik várták már a „műsor”
kezdetét, kacarászni kezdtek.

–  Most  pedig  átadom  a  szót  színházunk  Jászai-díjas
rendezőjének,  Horányi  Andornak.  Nagyon  kérem  a  kollégákat,
figyelmesen hallgassák végig: mint mindig, ezúttal is saját, eredeti
koncepcióját fogja ismertetni a Macbethről. Neki saját olvasata van,
üzenetet kíván közölni a nézőkkel. – Zsolnai ezzel átadta a szót
Horányinak,  s  tapsolni  kezdett.  Az  első  sorokban  néhányan
átvették a tapsot, amely hamar elhalkult; Horányi mindenesetre
meghajolt a színészek előtt.

Valószínűtlenül  sovány  és  magas  ember  volt,  messzelátó
pápaszemmel.  Megjelenésében  és  szavaiban  valami  örökös
kielégületlenség,  diszharmónia  érződött,  és  ezt  a  belső
bizonytalanságot kategorikus kijelentésekkel,  a  döntéseihez való
elkeseredett ragaszkodással leplezte. Még vidám társaságban sem
tudott  lazítani,  arca  örökké  gondterhelt  maradt,  mintha  valami
sosem hallott,  színháztörténeti  értékű koncepción törné a fejét.
Félóránként belekeverte valamelyik mondatába: „én, a … színház
főrendezője” – csak éppen a színház neve gyakran változott.  Jó
néhány helyen megfordult már az országban, s akárcsak egy új
labdarúgóedzőt, őt is úgy várta mindenki, mint az adott színház
megváltóját. Ezt nemcsak a díjának köszönhette, amelyet az egyik
tömeges kitüntetés alkalmával, évfordulóra kapott, hanem annak is,
hogy  polihisztor  hírében  állt,  gyakran  hivatkozott  Artaud-ra,
Brookra vagy Strehlerre, és egyúttal sokatmondóan jelezte, hogy ő
majd meghaladja őket. Aztán eljött a bemutató napja, és kiderült,
hogy mindegyik színész azt játssza, ami eszébe jut, összhangnak,
egységes  elképzelésnek  nyomát  sem  lehetett  felfedezni  az
előadásban. De azért Horányiról továbbra is sokat beszéltek, már
csak  azért  is,  mert  mindig  volt  egy-két  valóban  új  ötlete:  hol
férfiszerepeket bízott  nőkre,  hol  fordítva;  néha a súgót rakta a
nézőtér közepére, megvilágíttatta, és távirányítású rádióval látta el;



olykor  az  egyik  földszinti  páholyban  játszatta  a  darab  jelentős
részét, hogy a nézők feje megfájdult, annyit tekergették. A kritika
aztán  rendszerint  elmondta,  hogy  az  invenciózus  rendezőnek
ezúttal nem minden elgondolása vált be, a siker főként X., Y. vagy
Z. színész értetlen játéka miatt maradt el. Egy idő után a színészek
zúgolódni kezdtek, és amikor már nagyon lehetett tartani a bűvös
mondat elhangzásától („a király meztelen”), Horányi megsértődött,
szerződést bontott, és átment egy másik színházhoz, ahol minden
kezdődött elölről.

Az  előírásoknak megfelelően először  felolvasta  a  Macbethet.
Tulajdonképpen jól olvasott, de annyira artikulált, hangsúlyozott,
nyomatékosított,  hogy  az  eleinte  nagyon  figyelő  színészek
elfáradtak, nem tudták követni, inkább tereferéltek. Még szerencse,
hogy a Macbeth  rövid (állítólag nem is a teljes szövege, hanem
csak egy súgópéldánya maradt fenn!), így aztán jó két óra alatt a
végére értek. Következett a koncepció kifejtése.

Horányi azzal kezdte előadását, hogy a Macbeth sanyarú sorsát
ecsetelte a magyar színpadokon. Shakespeare-nek ezt a művét, az
angol  színpadok  kedvencét,  Magyarországon  viszonylag  ritkán
játszották és játsszák, pedig a címszereplőt már Egressy Gábor,
Szacsvay Imre, Ódry Árpád, újabban Sinkovits Imre és Cserhalmi
György is alakította, Lady Macbethet pedig Kántorné, Laborfalvi
Róza, Jászai Mari, Márkus Emília és Tőkés Anna…

– De sokat tud ez a pali – suttogta a szőke Kászonyi Margit, azaz
Manci, Kedves Ferenc felesége.

– Szóról szóra kiírta a Shakespeare-összeshez írt jegyzetből –
suttogta vissza Kedves.

– Aha – mondta Manci, és ezzel részéről lezárta az ügyet.

Horányi hirtelen felemelte a hangját:


