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FADE IN

BELSŐ.RENDŐRAUTÓ.ESTE

Két rendőr egy-egy szendvicset majszol (vacsorázik) az

álló rendőrkocsiban. Hirtelen megszólal a CB-rádió.

DISZPÉCSER

Ötös, figyelem! Baleset történt a

városi színházban: leszakadt a

színpad, néhányan eltűntek.

Sebesültről vagy halottról

egyelőre nem tudunk.

RENDŐR 1.

Itt ötös, vettem. Indulunk! Vége.

KÜLSŐ/BELSŐ.VÁROSI UTCÁK / RENDŐRAUTÓ.ESTE

A rendőrök elindulnak az autóval. Ahogy szelik az utcákat,

a rendőrök beszélgetnek egymással.

RENDŐR 2.

A napokban hallottam a rádióban a

mai színházi előadásról. Egy

számítástechnikai cég új

találmánnyal rukkolt elő...

RENDŐR 1.

...amit nagy titokzatosan csak

úgy hívnak: "A Gép". Annak a

bemutatója van ma a színházban.

Igen, hallottam én is.

RENDŐR 2.

A színház is rohamtempóban épült,

hogy elkészüljön a Gép mai

bemutatójára. Ilyenkor gyakrabban

vétenek hibát a kivitelezők..

RENDŐR 1.

Jaja. Nem csoda, hogy leszakadt a

színpad.

KÜLSŐ.A SZÍNHÁZ ELŐTTI TÉR.ESTE

A rendőrautó megérkezik a színház elé. A rendőrök

kiszállnak. Odajön hozzájuk a színházigazgató.

IGAZGATÓ

Jó estét! A színház igazgatója

vagyok. Jöjjenek!



2.

BELSŐ.A SZÍNHÁZ FOLYOSÓJA.ESTE

A rendőrök és a színházigazgató bemennek a színházba.

Annak folyosóján többen (az előadás korábbi nézői)

álldogálnak. Az igazgató menet közben - ahogy áthaladnak a

folyosón - magyaráz a rendőröknek.

IGAZGATÓ

(magyarázva)

Épp az előadás utolsó

másodperceiben történt... A

színészek épp felsorakoztak a

színpad előterében, hogy

meghajoljanak a szűnni nem akaró

vastaps alatt.

RENDŐR 2.

(suttogva, a másik

rendőrhöz)

Persze, persze. Szűnni nem akaró

vastaps - minden színházigazgató

így beszél.

BELSŐ.SZÍNHÁZTEREM.ESTE

A rendőrök és az igazgató a színházterembe érnek, ahol a

félig leszakadt színpad előtt egy nagy, kádszerű gépezetet

látnak.

RENDŐR 1.

A Gép! Vajon mire való?

Az előbbi kérdést meghallva a rendőrök és az igazgató

mellett megáll egy kopasz férfi. Az igazgató bemutatja őt

a rendőröknek.

IGAZGATÓ

Majd a Gépet kifejlesztő cég

képviselője válaszol Önnek!

CÉGKÉPVISELŐ

Ez egy forradalmi találmány: az

első működő Időgép!

IGAZGATÓ

Ahogy leszakadt a színpad, a

színészeink pont ráestek az

Időgépre...

CÉGKÉPVISELŐ

...amely a rázkódástól

bekapcsolódhatott.

A rendőrök jelentőségteljesen egymásra néznek. Hiszik is,

meg nem is, amit az imént hallottak. Közelebb mennek a

Géphez. Az egyik rendőr észrevesz valamit a kádszerű

gépezet egyik sarkában: egy varrott bőr vagy műbőr

lábbelifélét.

(CONTINUED)



CONTINUED: 3.

RENDŐR 2.

Ez mi?

IGAZGATÓ

Valami lábbeliféle.

IGAZGATÓ

(félre, kiabálva)

Valamelyik kellékes jöjjön ide!

Odajön hozzájuk egy kellékes. Az igazgató felmutatja neki

a lábbelit, és kérdőn néz a kellékesre. Az ránéz a

lábbelire és megvonja a vállát.

KELLÉKES

(magától értetődően)

Ez Zeusz papucsa.

RENDŐR 1.

(csodálkozva)

Zeusz?

IGAZGATÓ

(magyarázva)

Az olümposzi istenekről szólt a

darab. Mindegyik színész egy-egy

ókori istent játszott a

történetben.

CÉGKÉPVISELŐ

Azt hiszem, csak ez az egy papucs

maradt belőlük...

RENDŐR 2.

Az hogy lehet? Hova tűntek a

színészek?

A kopasz cégképviselő a Gép tenyérnyi, halványan világító

kijelzőjére néz:

CÉGKÉPVISELŐ

Visszamentek az időben. Valahol

az őskor és az ókor határán

lehetnek...

RENDŐR 1.

(magától értetődően)

Hát menjenek el értük, hozzák

vissza őket!

A kopasz cégképviselő azonban megrázza a fejét:

CÉGKÉPVISELŐ

Ez a Gép csak egy prototípus -

még nem lehet "megbízhatóan"

jönni-menni vele, mint ahogy

például ön jár egy rendőrautóval.

(CONTINUED)
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IGAZGATÓ

(kétségbeesve)

Mi lesz így a színészeimmel?

A cégképviselő kopasz fejét megvakarva:

CÉGKÉPVISELŐ

(tétován)

Vagy rövid időn belül nyomorultul

elpusztulnak a számukra

ismeretlen közegben...

RENDŐR 1. / RENDŐR 2. / IGAZGATÓ

(mindhárman egyszerre)

Vagy?

CÉGKÉPVISELŐ

...vagy az adott kor isteneivé

válnak.

FADE OUT


