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Tú́z!

Trombitaszó harsant. Shakespeare azonnal sarkon 
fordult, és besietett a színházba.

A tömeg követte, mint üstököst a csóvája. 
A barátok is kifizették a belépődíjat, és bementek 

az épületbe. 
Leon ámulva nézett körül. A színház belül még sok-

kal tágasabb volt, mint hitte. Körülbelül ezerötszáz 
ember fért el odabent. Az udvart, ahol nagyszámú né-
zősereg tolongott, három oldalról erkélyek vették kö-
rül, ahonnan jobban lehetett látni, a negyedik oldalon 
pedig a színpad volt. 

A színpad egy négyszögletű pódiumból állt, melybe 
csapóajtót rejtettek. Ezen keresztül a színészek hir-
telen felbukkanhattak a színpadon, vagy eltűnhettek 
onnan. A pódiumot oszlopok vették körül, melyek a 
színpad fölé boruló tetőt tartották. Jobb oldalon egy 
daru állt: mozgatható karjának végére egy bőrövet 
rögzítettek, melyet a színészek magukra csatolhattak, 
így átlebeghettek a színpad felett. A pódium hátsó ol-
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dalánál állt az öltözőház, melynek három nyílását füg-
gönyök takarták. 

Egyelőre még egy színész sem mutatkozott a szín-
padon. 

A földszinten tolongtak az emberek, mindenki sza-
bad helyet keresett. Hihetetlen lárma töltötte be az 
épületet. Leon úgy érezte magát, mintha egy futball-
stadionban lett volna. Az emberek hangosan nevettek, 
vagy a többi néző feje felett kiáltoztak egymásnak. 
Mozgóárusok kínálgatták a portékájukat: almát, sört 
és mézeskalácsot. 

A barátok nagy nehezen találtak egy kis szabad 
helyet az udvar jobb oldalán. Kiját nagyon zavarta a 
rettentő lárma, és Kim karjába menekült. De ott sem 
nyugodott meg egészen. Abból, ahogy a fülét oldalra 
fordította, látszott, hogy nem érzi jól magát, sőt talán 
fél is valamitől. 

Kim kedvesen simogatta, ám ez sem segített. 
Egy kis színházi zenekar hamarosan tust húzott, 

mire a közönség elcsendesült.
Egy nagyon kövér férfi lépett a színpadra, vállán 

hosszú, fekete bársonypalásttal. Arcát álszakáll kere-
tezte, fején babérkoszorú. 

A nézők szeme rászegeződött.
A férfi kinyújtotta kezét, lábujjhegyre állt, és belefo-

gott a Romeo és Júlia prológusába: 
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„Két nagy család élt a szép Veronába,
Ez lesz a szín, utunk ide vezet.
Vak gyűlölettel harcoltak hiába,
S polgárvér fertezett polgárkezet.”

Leon észrevette, hogy Kija most még izgatottabb lett. 
De miért? Hiszen a lárma végre elült. Mi baja volt a 
macskának? 

„Vad ágyékukból két baljós szerelmes
Rossz csillagok világán fakadott,
És a szülők, hogy gyermekük is elvesz…”

Ebben a pillanatban egy nagy durranás hallatszott, 
majd hirtelen láng futott magasra a függöny jobb ol-
dalán, s a tűz félelmetes sebességgel terjedni kezdett. 

A színpadon álló kövér férfi megdermedt, szája tát-
va maradt. 

Az udvaron a nézők rémülten kiáltozni kezdtek, és 
megindultak a kijárat irányába. Leon, Julian és Kim, 
karján Kijával, még inkább az udvar szélére sodró-
dott, de megőrizték a nyugalmukat. Az emberek nagy 
része azonban fejvesztve rohant a kijárat felé, nem tö-
rődve azzal, hogy közben fellök másokat. 

Leon felnézett a függönyre, mely már teljesen lán-
gokban állt. Látta, hogy a tűz hamarosan átterjed a 
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színpad tetejére, majd onnan az erkélyekre, ahol még 
nagyon sok néző volt. A lépcsők teljesen bedugultak a 
nagy tolongásban.

Leon tudta, hogy azonnal tennie kell valamit. 
Észrevett a tömegben egy kis rést, melyen sikerült 

átfurakodnia. Felrohant a színpadra, megfogta a füg-
göny egyetlen sarkát, mely még nem lángolt, és nagyot 
rántott rajta. Szikrák és lángok kavarogtak, s a füg-
göny a színpadra zuhant. 

A következő pillanatban Leon mögött felbukkant 
Kim és Julian, kezükben vízzel teli vödrök.

– Honnan… – kezdett bele egy kérdésbe Leon, de 
nem jutott tovább, mert Kim az egyik vödörből a füg-
gönyre zúdította a vizet, közben barátját is alaposan 
lefröcskölte. A lángok egy része kialudt.

Végre néhány felnőtt is megérkezett a színpadra to-
vábbi vizesvödrökkel. Legelsőként Shakespeare és a 
bársonypalástot viselő kövér színész láttak neki a lán-
gok megfékezésének. Végül egyesült erővel sikerült 
eloltaniuk a tüzet. 

– Hú, ez meleg helyzet volt! – mondta Leon, és fá-
radtan huppant le egy felfordított vödörre.

Aztán a nézőtér felé fordult, és látta, hogy időköz-
ben a színház majdnem teljesen kiürült. 

– Micsoda szerencsétlenség! – sóhajtott szomorú-
an Shakespeare. – Igazi tragédia…
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