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Csendes éj - Megváltó nélkül

A Szerelemeső Kolozsvárott

„Csendes éj, szentséges éj / Mindenek
nyugta mély / Nincsen fenn más, csak a
szent szüle-pár / Drága kisdedük álmai-nál
/ Szent fiú, aludjál / Szent fiú, aludjál."
Nem lehet persze ilyen tisztán érteni a
szöveget, talán csak a dallamról vélem
felfedezni a szavakat. Akik ugyanis éne-
kelnek - pontosabban dünnyögnek, ka-
taton-kántálnak, mormognak és fel-fel-
üvöltenek, vagy csak békésen bólogatnak -
, betegek, egy intézet lakói. Bolondok,
mondanám, ám elbizonytalanodom, ha
felidézem a többieket, a világ egészsé-
gesnek mondott felét: az átellenben
kocsmázó doktort, aki deci rumok közt
keserű-tehetetlen filozofál, és magához
öleli egyetlen társát, a delirium tremenstől
remegő, báván vigyorgó kocsmárost;
látom helyettesét, az intézeti felügyelőt,
aki kis zenélő bábmikuláskát húzott uj-
jaira, és azt billegtetve kéjes élvezettel
kábítja csendes éjbe-álomba pácienseit;
gondolok a bölcs humorral megáldott vá-
rosszéli utcaseprőre, aki - hogy történjen
vele végre valami - elgázoltatja magát egy
autóval... Azzal az autóval, melyben
Krisztina ült és szerelme, Iván, akik első
találkozásuk estéjén száguldottak haza-
felé. Most ők is ott állnak hallgatagon az
intézeti rácsok mögött, mellettük Kriszti-
na férje, a jóságos Domokos. Es így már
nem is igazán tudni, kinek szól a Csendes
éj, és mik is ezek a rácsok. Különösen
nem, ha mindez a kolozsvári Állami Ma-
gyar Színház színpadán zajlik. A doktor az
imént húzott egy keresztet a noteszé-be:
„Siménfalvi Elemér, skizofréniás, élt 71
évet, hozzátartozója nincs..." Ceruzája,
notesza mindig kéznél van, hisz húzni kell
a kereszteket, egyiket a másik után, végül
már csak a rum marad és a reménytelen,
fogyó várakozás. Keresztet kap Krisztina
anyja, ez a Messiást hirdető megszállott is.
„Es megjelenik az Úr a felhők között az ő
angyalaival, és boldog paradicsommá
alakítja a világot" - mondja utolsó
szavaival, és reményét magával viszi a
sírba. A többiek csak áll-nak, dünnyögnek-
dúdolnak-hallgatnak, szorítják a rácsokat,
és várják a csodát. Az igazi őrült, a
felügyelő, boldog. Szép temetéseket
rendez, és tébolyult örömmel csilingelteti
az adventi várakozás elő-hírnökét, a kis
piros mikulást.

Ha valaki olvasta Sigmond István drá-
máját - a SZÍNHÁZ mellékletében

(1988/1) jelent meg-, mely az író 1979-es
kisregényéből készült, nos, az megle-
hetősen csodálkozhat az imént leírtakon,
melyek az előadás első részét lezáró döb-
benetes erejű képeket próbálják felidéz-ni.
Drámát írtam, de bizonytalankodva
használom a szót, mert a színpad felé ta-
pogatózva közelítő prózaíró az egyetlen
monológból álló regényt sok kis mono-
lógra darabolta, és közéjük másolva be-
ékelte a groteszk jelenetek dialógusait. Ez
a mű inkább a főhősnő lelkét hivatott
ábrázolni, az ő tekintetével nézünk mi is a
világra, amiből logikusan következik,
hogy abból majd' mindig két férfit látunk,
a rendes, jó férjet, Domokost és a szere-
tőt-szerelmet, Ivánt. Sportszerűtlen len-ne
azonban e legfeljebb dokumentumértékű
drámaváltozatot elemezni, mert ér-
vényessége ideiglenes. Sőt ideiglenes volt,
Sigmond ugyanis kötetekkel a háta
mögött, tiszteletre méltó (?) hivatali
címekkel a tarsolyában, a kezdők aláza-
tával hosszú időn át rótta az utat íróasztal
és színpad között - szóval nem derogált
neki dramaturgiát tanulni. Es ebből az
évtizedekkel ezelőtti pódiumműsorokra
emlékeztető, erőszakolt időjátékkal ma-
nipuláló, irodalmi értékekkel rendelkező
műből egyenes vonalú, arányosan szer-
kesztett, játszható darab lett. Van egy ki-
indulópont: Krisztina és Domokos há-
zassági évfordulót ülnek; innen - még in-
nen is, hisz Domokos oly lelkiismeretes,
hogy az közben másokkal szemben már
kegyetlenség - hivatali ügyei elszólítják a
férjet, tehát a vendégek - köztük a még
ismeretlen Iván - egyedül találják az ifjú
feleséget. Üres szívvel bámul maga elé,
jókor érkezik hát az idegen férfi, meg-
történhet a találkozás. Majd megtörténik
még egy s más, anyák és anyósok őrülnek
meg, gonoszkodnak, szomszédok filozo-
fálnak, ágyak forrósodnak és hűlnek, és
elérkezünk a végponthoz: búcsúk után,
Krisztina férj és szerető nélkül, most szü-
letett gyermekével egymaga áll a világban.
A játszhatóságnak természetesen nem
feltétele az egyenes vonalú történet. Erre
inkább azért volt szükség, hogy eltűnjön a
pátosszal teli, konstruált álemlékezés,
megszülessenek, ne pedig másodlagos
érvénnyel felidéződjenek az egyes
helyzetek, és mindenekelőtt ne Krisztina
lelke váljon egy léggömb-egésszé, hanem
a lány és viszonyai immanens részként
épüljenek be a teremtett egészbe.

A kolozsvári színpadi változat - még
mindig csak a szövegről van szó - ebbe az
irányba mutató, sikerült szöveg. Felerősíti
az eredeti mű erényeit, és tompítja, bár ki
nem küszöböli, annak hibáit. Az
előbbiekhez a Sigmondra oly jellemző

végletes, véresen groteszk apró helyzetek
és karakterek tartoznak. Ilyen a fejben
sakkozó Sinka úr, a szomszéd, aki - mint
mondja - a mexikói követség kultúratta-
séja volt, de lehet, hogy ezt mondta már
ötven évvel ezelőtt is, ahogyan a partikat
is, az új reggelt felfedezve, mint valamely,
cipőjét fűzögető Beckett-hős, mindig
ugyanazokkal a lépésekkel kezdi: „E
kettő, E négy! Erre lépjen, ha tud!" Ő és a
többiek - Krisztina őrült anyja, aki a házat
akarja kiásni a helyéből; Püsök, az
utcaseprő, aki az árokpart füvét kikoptatva
ücsörögve várja saját Godot-ját, és közben
főtéri posztról álmodik; a bolond festő, aki
a halott fecskefiókának kis koporsót
ácsol... - mind-mind egy furcsa, esztelen,
ám mégis reális világ létező alakjai,
szavaik hitelesek és a világ gazdagságának
sajátos lenyomatai.

Al eredeti regény középpontjában álló
háromszögtörténettel viszont a legújabb
változat sem igen tudott mit kezdeni. Nem
azért, mert ez a fogalom gyakran sablonos
közhellyé silányul, és mert sokan a
kommersz címszava alá sorolják. Végül is
háromszögtörténetekre épül a
világirodalom java, nem beszélve meg
nem írt életünk mindennapjairól. Sig-
mondnál a háromszög csúcsait üres tarto-
mányú fantomok, az álköltészet párájában
lebegő, kontúr nélküli alakok, alig létező
figurák alkotják. Formájuk, hangjuk,
nevük, ruhájuk van - de hiányzik belőlük
az íróról, alkotójukról is leszakadó, sajátos
személyiségteremtő erő. A férj típus, a
minden szempontból tökélétes és mértéket
kereső, ám unalmas ember típusa. A
szerető szinte csak a nő kielégítetlen
szenvedélyének világba vetülése, ő maga
talán nincs is. Krisztina pedig nagy-betűs
jelképekből összeállított rejtély, ő a Nő, a
Mindenség Istennője, akinek „két szemébe
csillagok költöztek", és aki a tenger
hullámai fölött száguld, repül...

A monológok kiiktatásával, a beékelődő
epizódok megerősítésével Krisztina két
társával együtt, szerencsére állandóan
földre huppan a repülésből, és így maga a
háromszögtörténet is hitelesebbé válik. Ha
csak az egymásba kapaszkodó, ki-bontott
hajjal forgó és szavaló Krisztinát és Ivánt
látnánk, az nem lenne több könny-
zacskókat megnyitó, túlcsorduló köz-
helynél. Ám mindezt ellenpontozza a
„repüléshez" asszisztáló, csikorgó, sercegő
verklijét tekergető, fásult-kopott kör-
hintás. Es ez az a pont, ahol tulajdonkép-
peni feladatom, az előadás elemzése kez-
dődhet.

A legutolsó írói változathoz képest is
radikális változást az okozza, hogy válto-
zik tekintetünk fókusza. A rendező hát-
ralép, és az ő szemével már másképp lát-



juk „ugyanazt". A szerelmi háromszög-
ből kilépve sikerül azt reálisnak, ezáltal
elfogadhatónak ábrázolni, ugyanakkor
ez az „egy lépés hátra" nem hideg kívül-
állást eredményez, sőt éppen így tud be-
építeni minden egyes embert és helyzetet
a mindennapokat őrlő nagy egészbe, a fel-
felbukkanó boldogságlehetőségeket, a
fáradó-fásuló, de még megszülető hu-
szonnégy órákat semmivé sajtoló kisebb-
ségi létbe. Tompa Gábor rendezése egy-
szerre állítja: a pusztuló egésszel nem le-
het magánbékét kötni, nem lehet szere-
lembe, munkába, művészetbe, Bibliába
menekülve kiszakadni és repülni, ugyan-
akkor kisajátíthatatlan hitünket, szerete-
tünket, szenvedésünket, egyszeri születé-
sünket, életünket és halálunkat nem vált-
ja meg egy boldog és harmonikus nagy

egész sem. Ez a szemlélet kizárja a felszí-
nes aktualizálást, mely mindig tagad, le-
leplez és megfejtést nyújt. Megtörténik
velünk a katarzis, ami nem a felszabadító
megoldás öröme, hanem sorsunk, létezé-
sünk majdnem kockázatmentes - hisz a
történet látszólag másé -, sűrített, in-
tenzív megélése.

A kezdetet jelző sötét a szokásosnál
hosszabb. Lassú, szép latinos gitárfuta-
mokat hallunk, majd az ébredés zajait, a
reggeli készülődés szokásos házastársi
párbeszédét. A tér középső pontja lassan
világosodik - egy cigarettázó nőt látunk
-, később újabb fényfolt - egy férfi -, las-
san előttünk az imént még titokzatos,
felénk ereszkedő tér, Th. Ciupe kiváló
munkája. A zene, a sötétben mikrofonnal
erősített párbeszéd, a fényekkel szabdalt

tér egyértelmű stilizációt sugall, és az
egyszerű, sokféle helyszínt ötvöző, üres
térben, konkrét jelekből épülő díszlet is
ezt szolgálja. Középen a hálószoba négy-
szögnyi árokban, oldalt asztal székekkel,
hátul kis fülkéket is rejtő, falakat, ajtókat
idéző, áttetsző lapok sora, fenn szép ívű,
kedves-koszos felhőket formázó, búto-
rokra ráereszthető, kétoldalt hivalkodó
reflektorokkal átvilágítható, szürreális
világot teremtő gézfüggönyök, elöl üres
térség, ahová le-leeresztik a már említett
rácsozatot, mely hol kerítés, hol az inté-
zet fala.

Indul a játék, ami találkozások soroza-
ta. Az első a nagybetűs Találkozás, és itt
Tompa nem teszi idézőjelbe, hanem fel-
vállalja a romantikát. A közhelyeket a
stilizáltság, olykor a rítus koreográfiájába
ágyazza, valamit könnyítve ezzel a fősze-
replők nehéz helyzetén. A Marosvásár-
helyről meghívott Szilágyi Enikő alakítá-
sa így is felfedezéserejű. Asszonyi mél-
tóság, női ördöngösség, macskaléptű je-
len idejű praktikum és érzékeny elvágya-
kozás elemeiből építi fel Krisztina figurá-
ját. Amikor ezek az elemek ötvöződnek-
ez nem mindig valósul meg, néha csak
gonosz, csak szép... akkor ott áll előttünk
a mindig csakis ránk váró, sohasem meg-
szerezhető Nő. Csiky András meg nem
írt, karakter nélküli formába próbál életet
lehelni - többnyire sikerrel. Ez egyér-
telműen a színész árnyalt és visszafogott
- de nem jellegtelen vagy típuskontúrok-
kal színező - alakításának köszönhető.
Csiky ellentéte az erőteljesebb színekkel
dolgozó Miske László. Ez részben az el-
térő feladatból - ő a vonzó „csábító" -,
részben a rossz színészi beidegződés
apró, leküzdhető jeleiből következik: a
helyzetekben születő információkat fö-
lösleges tekintet-, gesztus- és mozdu-
latsorokkal megduplázza néha. Kérdés,
hogy a várható sikerszéria a visszafogott-
ság vagy az „információerősítés" felé vi-
szi-e majd a kiváló színészt.

Mindhármuk helyzetét könnyíti viszont
az, hogy az előadás lényegévé az
„epizódok", vagyis a „kis találkozások"
válnak. Ezek a társadalom peremén meg-
járt kálvária egyes stációi, melyek azon-
ban végeredményben nem a különös ide-
genségét hozzák a színpadra, hanem saját
peremhelyzetével szembesítik a nézőt.
Már szinte maga is a tébolyult anya (Kri-
za Ágnes) Messiásért kántáló csapatába
állna, hisz mit tegyen, ha oly hihetőek a
doktor szavai: ,,...egymás után halnak
meg, mert az Isten nem az arcát fordította
feléjük, hanem a hátát. Hiába vagyok én
demokrata, uram, ha az Isten nem az."
László Gerő az alkoholba fúló, Balkánba
ragadt, elegáns európéert teremti meg,

Sigmond István: Szerelemeső (kolozsvári Állami Magyar Színház). Miske László (Iván), Szilágyi Enikő (Krisztina),
Nagy Dezső (Felügyelő) és Csiky András (Domokos)

Szilágyi Enikő a kolozsvári Szerelemesőben (Kántor László felvételei)



aki a tizedik rum után is tudja, hogyan il-
lik fogadni a halált. Mégis, egy ponton
felborítja az asztalt, és azt hiszem, ez már
a vég: az orvostudományok és az illemtan
doktora asztalt dönt. László Gerő nagy-
szerű alakításához társul Orosz Lujza, a
kőkemény özvegyasszony. Ez az úr és ez
a nagyasszony a törvény, a mérce -
margóra száműzve. Ezen a margón, a pe-
remen üldögél talán az idő kezdetétől a
körhintás (Bíró Levente), zsebkendővel
letakarva, valamikor a játszma végén, és
ezt az árokszélet koptatja régóta a törött
lábú, megváltást lelő Püsök, az utcaseprő
is (Márton János). A színészek - sokan a
nyugdíjból visszatérve - a színház „tit-
kos" tartalékairól tudósítanak, és a töb-
biek, a fiatalabbak is azt bizonyítják,
hogy - egyelőre? - még mindig lehetséges
Kolozsvárott a színházteremtés.
Szomszédja-Jancsó Miklós-mintha valami
pompás lonesco-abszurdból tévedt volna
ide, Bíró József festője pedig gyönyörű
jelenetben szól őrület és zsenialitás,
teremtés és pusztítás félelmetes ro-
konságáról.

Talán csak hárman boldogok-vagy in-
kább kielégültek - ebben a pusztuló vi-
lágban. A fenekét riszáló szerető (Lőrincz
Ágnes), aki pezsgőbe és diszkóba oldja
csekélyke személyiségét, az idiótán
nyáladzó bolondos kocsmáros, akinek
csak akkor jön el a világvége, amikor fel-
kötötte, remegő kezével sem tudja majd
felszolgálni a rumot (a frissen végzett
Bács Miklós remek bemutatkozása ez), és
a rácson túli világ u r a .

vezére, a fel-
ügyelő (Nagy Dezső), a k i tökéletes rendet
gyalul majd az intézetben, ha sikerül
kitörölnie minden margón lévő elemet.
Igyekezete már így is fölöttébb eredmé-
nyes, ezt jelzi az első részt lezáró félelme-
tes - számára gyönyörűséges - vízió képe
is.

Itt meg is billen az előadás, Tompának
vissza kell térnie az eredeti útra és tovább
göngyölítenie a szerelmi történet szálát.
De nem sokáig. Az általa teremtett világ-
ban Kriszti születése túlnő a főhősnő
személyes sorsvállalásán. Ez a sors már
egy megváltót váró közösségé. Eltűnnek a
bútorok, szobák, eltűnik az intézet, a
rácsok. Üresség, várakozás mindenütt. Es
egy asszony áll a sötét, üres térben.
Magához szorított kicsi gyermekéhez fo-
hászkodik. Aztán hátul megjelenik egy
szakállas fiatal férfi. Kriszti-Krisztus az, a
fiú. Lassan közelít, megáll az anya, Krisz-
tina-Mária mögött. Megérinti, vállára
teszi kabátját. Megfordul, elindul, el-
megy.

Egy asszony áll e messiástalan, gyer-
mektelen, jövőtlen időben, egyedül.
Reménytelen, magányos a várakozás,
örök az advent. Leszáll a csendes éj.

DOBÁK LÍVIA

Színházi találkozó Varsóban

Két évvel ezelőtt, amikor Varsóban jár-
tam, lépten-nyomon az éppen akkor véget
ért nemzetközi színházi találkozó pla-
kátjaiba, a találkozót reklámozó hirdet-
ményekbe botlottam.

A novemberi - immár ötödik - nem-
zetközi színházi találkozó jóval szeré-
nyebb volt az előzőeknél, nemcsak a for-
mát illetően (megfelelő tájékoztató pla-
kátok, hirdetmények hiánya a város utcá-
in), hanem ami a leglényegesebb: a prog-
ram volt szegényes. Nem kívánom bírálni
a szerkesztőbizottság munkáját, hiszen
ismerve Lengyelország gazdasági hely-
zetét, csodával határos, hogy egyáltalán

meg tudták rendezni ezt a fesztivált, s
hogy a számos egyéb hazai fesztivált is -
évről évre - lebonyolítják. Az eddigi
nyolc-tíz külföldi együttes helyett most
hat előadás vett részt a találkozón. A
fesztivál csemegéjeként várt, lngmar
Bergman rendezte Strindberg-darab, a
J ú l i a k i s a s s z o n y egyeztetési gondok miatt
elmaradt; az úgynevezett kiegészítő
műsor pedig két hazai együttes bemutat-
kozásából állt. Természetesen a teljesség
igénye nélkül mondhatok csak véleményt,
hiszen varsói tartózkodásom egy hete nem
adott lehetőséget a teljes feszti-
válprogram megtekintésére, viszont
programon kívüli előadásokat is láthat-
tam.

A külföldi együttesek közül először a
Tel Aviv-i Kamara Színház produkcióját,
majd a leningrádi Drámai Kis Színház
Golding-adaptációját tekintettem meg. Az
előbbi érdekes összehasonlításra adott
alkalmat, az utóbbi viszont maradandó
élményt nyújtott. Amiért pedig érdemes
volt részt venni ezen a talál- kozón, az a
két lengyel előadásnak köszönhető. Az
úgynevezett kiegészítő program keretében
két alternatív színház mutatkozott be.
Pontosabban: az a két nem konvencionális
színház mutatta be egy-egy produkcióját,
amely már évekkel ezelőtt nemzetközi
tekintélyt vívott ki magának. Ezek az
együttesek méltán képviselték a lengyel
színjátszást. A KUL, azaz a lublini
Katolikus Egyetem Scena Plastvczna
csoportja egy látvány-színházi előadással
lépett fel, míg a Gardzienice együttes
Awwakum próféta életéről szóló
misztériumát mutatta be.

A Tel Aviv-i Kamara Színház Kleist híres
művét , a K o h l h a a s M i h á l y t mutat ta be.

James Saunders adaptációjában, Ilan
Ronen rendezésében. Az izraeli együttes,
a fülhallgatós tolmácsolás nehézségeit
elkerülendő, az előadásban szereplő egyik
lengyel származású színésszel narráltatta
a dráma eseményeit. Nyilvánvalóan
nemcsak a pontosabb megértést, de a
közönség megnyerését is szolgálta, hogy a
főszerepet alakító színész az első rész
kulcsmonológjának jelentős részét-
„Minden társadalomnak olyan az istene,
amilyet megérdemel" - lengyelül mond-ta
el. Kohlhaas Mihály alakját, önkényes
ítéletvégrehajtóvá, lázadóvá való fej-
lődését nálunk Sütő András Egy lócsiszár
virágvasárnapja című drámája tette is-
mertté. A Kleist novellája nyomán szüle-
tett két színpadi alkotás összehasonlítása
azt bizonyítja, hogy Saunders adaptációt
írt, míg Sütő valódi drámát hozott létre.
Saunders híven követi a novella cselek-
ményét, a mű apróbb részleteit is, Sütő
viszont Kleist szelleméhez hű. Nála a
színdarab pontos korrajza mögött a mai
áthallás sem didaktikus. A novella cse-
lekményét szabadon kezeli; a dráma el-
térő műfaji szerkezete, sűrűsége szerint
bontja jelenetekre az eredeti mű helyszí-
neit. Saunders hűsége epikus színházat
igényel, így a rendezőre nehéz feladat há-
rul. Ezt a nehéz feladatot Ilan Ronen nem
tudta megoldani. Az izraeliek elő-adása
történelmi képeskönyvnek indul, s
moderneskedő, erőltetett szimbolikába
torkollik. Ennek az előadásnak az isme-
retében igen nehéz elhinni, hogy ez a tár-
sulat színvonalas, izgalmas előadásairól
híres, pedig az 1944-ben alakult színház a
kritikák szerint Tel Aviv egyik vezető
színháza. Egy ismert izraeli rendező
negyvenöt évvel ezelőtt négy fiatal szí-
nésszel megpróbált együttest teremteni, és
létrehozni egy, az országban újnak
számító színházi formát - a kamaraszín-
!lázat. Új kifejezési eszközöket kerestek,
amelyek eltérnek az orosz színháztól örö-
költ expresszionista vígjátéki stílustól;
akkor, a negyvenes években ugyanis az
uralkodott a héber színpadokon. A színház
repertoárjában egyaránt megtalálhatók
voltak a legjobb nyugat-európai
színdarabok és a hazai. az ország életével
foglalkozó művek. Megújított, modern
héber nyelven játszottak. 1971-ben a Ka-
mara Színház Tel Aviv városi színházává
alakult. Vezetését egy híres közéleti
személyiségekből és művészekből álló
testület vette át. A hetvenes évek közepén
a színház Hanoch Levin művészi
útkeresésének színhelyéül szolgált. Levin
az egyik legismertebb izraeli drámaíró,-
akinek eddig tizenhárom színművét mu-
tatta be a Kamara Színház. A színház
művészeti programja fontos politikai és


