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A halál kilovagolt Perzsiából

Sipos László utolsó előadása

Néhány nappal a pécsi Harmadik Színház
március 20-ra tervezett Emigránsok-elő-
adása előtt hívtak fel telefonon: nem le-
hetne-e ugyanaznap éjszaka még egy elő-
adás, egy Hajnóczy-est? A kérés egyálta-
lán nem volt erőszakos, úgy is mondhat-
nám, csupán szerény óhajként vetődött fel
a színész néhány barátjában, akik sze-
rettek volna még találkozni vele, mielőtt a
pécsi Nemzeti Színház társulatával együtt
hazatér a fővárosból.

- És ki csinálja? - kérdeztem a szokásos
aggodalommal, mely mindig elfog, ha
„önálló est"-tel jelentkezik valaki.
 Egy pécsi színész, Sipos László -

volt a válasz.
 Nem ismerem - mondtam én, mire a

vonal másik végén beszélő máris készen
állt a dolog lemondására, hiszen jól is-
mert, tudta, hogy nem szeretem az ilyen
típusú esteket.
 Igaz is, ilyen rövid idő alatt tényleg

nem lehet közönséget találni, pláne késő
éjszakára-mondta mintegy helyettem is. -
Akkor vedd tárgytalannak az egészet.

Es ekkor a magam számára is váratlanul
- talán mert ingerelt ez a gyors vissza-
kozás, és mert a Szkénében eltöltött tíz év
alatt kialakult bennem egy feltételes ref-
lex, hogy igent mondjak minden olyan

kérésre, mely az igen és nem között a
döntést ténylegesen rám bízza - ezt vá-
laszoltam:

- Xeroxszal majd csinálunk egy kis
cédulát, és széthordjuk. Diktáld az ada-
tokat.

Íme a lapocska másolata:

Rendkívüli előadás a Szkéné
Színházban:

1989. március 20-án (hétfőn) este
fél 10-kor
A HALÁL KILOVAGOLT
PERZSIÁBÓL
színpadi játék Hajnóczy Péter
műveiből
előadja: Sipos László, a pécsi
Nemzeti Színház tagja
színpadra alkalmazta: Güth János

- A közönségszervezésben segítünk,
különösebb előkészületet sem igényel, az
esti Emigránsok-díszletben meg lehet
csinálni. Köszönöm Siposék nevében is.

Aznap este kicsit kötelességszerűen ültem
be Mrożeket nézni.

Az alagsori odút a színház egyik sar-
kában, egy fekete festékkel vakká tett
hatalmas ablak előtt rendezték be: emeletes
vaságy, komód, asztal, rozoga székek,
falikút - a jól ismert bútorok és kellékek. A
tér fölött egyetlen meztelen izzó, sápadt
fénye fárasztó, belenézni pedig vakító,
körülötte drótkerítésháló. Olyan az egész,
mint egy állatkerti ketrec vagy inkább egy
tyúkól kifutója. Mivel emberek tanyáznak
benne, legyen hát börtöncella vagy zárt
osztályi szoba, hiszen úgyis mindegy,
errefelé elég jól is-mert enteriőr. Az
előadás nem tudott benn tartani a
színházteremben. Fáradt is voltam. Akkor
jöttem ki, mikor az emigránsok és a
közönség e képzelt szilveszteréj kívülről
beszűrődő zajai között meghallották a
Hofi-számot bejelentő konferanszié
hangját.

A büfében már üldögélt néhány hoz-
zám hasonló „partra vetett". Latolgattuk,
vajon hányan jönnek össze a késő éj-szakai
szeánszra. (Akkor már szinte biztos volt,
hogy egy órával később kezdjük a
tervezettnél.) Tompán időztem ott,
elképzelhetetlennek tartottam, hogy még
egyszer visszamenjek ugyanabba a térbe
színházat nézni. „Igaz, itt kell maradnom,
szolgálatban vagyok. Bemegyek mégis'" -
döntöttem, talán azért is, mert a Hajnóczy-
prózáról való emlékeim nagyon közel
álltak ehhez a mostani hangulathoz és
helyzethez. Eszembe jutott még az a Melis
László zenéjére készült, döbbenetes
„balázsbélás" film is, amelyikben az író
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dolgozó-lakószobáját látjuk úgy, ahogy
halála után hagyta.

Amikor az irodából feljöttem, az Emig-
ránsok már befejeződött. Húsz-huszonöt
ember álldogált az előcsarnokban. Be-
nyitottam a színházterembe. Az előbbi
„díszletben", az alsó ágyon ott feküdt egy
nagydarab, erős és szívós férfi, haja
tüskés, csaknem kopaszra nyírt, cigaret-
tázott. Elcsigázottnak, szinte tompának
tűnt, ahogy ott hevert. A teremben kór-
házi csönd, zárás előtti hangulat, semmi
jele a szokásos, előadás előtti feszült-
ségnek.
 Itt van már? Vagy mégsem tartják

meg? - kérdeztem az ajtón beleső techni-
kus kollégámat. (Totya volt az, aki már
nincs közöttünk. Egy hónapja motorbal-
esetben halt meg.)
 A Sipos? Igen, azt hiszem, ő az -

mutatott az ágyra. - Kiküldött mindenkit a
teremből. Fél órát kért a pihenésre, el-
fáradt az esti előadástól. Ne keltsd föl,
gyere ki te is. -Azzal kitessékelt a terem-
ből. - Hogy mi lesz itt! Technikust nem
hozott, a darabot nem ismerem, szöveg-
könyv sincs. Így nem lehet világítani, sem
hangot beadni, ráadásul nem is látok le a
színpadra, a paravánok kitakarnak min-
dent - panaszkodott már kint.
 Ez egy ilyen előadás lesz! - próbál-

tam megnyugtatni. - Azért valamit csak
mondott?
 Igen, hogy ő majd rávág egyet a

szín-padi kapcsoló melletti falra, ha
kapcsolnunk kell, meg hogy integetni is
fog. Ez lesz a jel. Mit szólsz?
 Ne izgasd magad, biztos belekalku-

lálta a dologba ezt is - feleltem, hogy
megnyugtassam őt vagy inkább magamat.

Az est alatt valóban nagy csúszások
voltak. Sipos többször fel is kiáltott a
fülkébe, hogy adják már be vagy vegyék
ki a fényt. Mindez azonban - a sok egyéb
esetlegességgel együtt szerves részévé vált
ennek a nem mindennapi előadás-nak.
Egy idő múlva mintegy akaratlanul már
lehetetlen volt elválasztani a színpadi
történést attól, ami itt és most történik.

A nézőket körülbelül fél tizenegykor
eresztették be a terembe, ahol majdnem
teljesen sötét volt. Negyven-ötvenen le-
hettünk, ismerősök, barátok, Hajnóczy
tisztelői. Ez a kis nézőcsoport tapogatózva
kereste helyét, végül lazán szétszóródott a
kétszáz fős nézőtéren, s megtalálta a maga
kis „magánzárkáját". Valami azt súgta,
hogy a színpad (holléte csak sejthető volt
ebben a félhományban) is csak egy lesz
ezek közül. Ösztönösen most is az első sor
szélére, az ajtó közelébe ültem, bár úgy
éreztem, ezúttal maradok - végig. Teljesen
sötét lett. Ez a sötét a

Szkénében valóban az, ami: totális világ-
elvonás. Hosszú percekig ültünk így. Az
ilyenkor szokásos mocorgást, fészkelődést
lehetett hallani: „Talán túl korán vették ki
a nézőtéri fényt." Aztán, ahogy szememet
a színpad felé meresztettem, valami
halvány parázsfényt vettem észre.
Többször egymás után behunytam, majd
újra kinyitottam a szemem. Látom-e, amit
látni vélek? Cigarettázik a sötétben. Már a
füst szagát is érzem. Nyugodtan elszívja,
mintha itt sem lennénk. Ez az attitűd - a
nyilvánosság előtt szinte szemtelenül
vállalt privát időben élés, a „minden addig
tart, amíg a végére nem érek" ego-ista
gesztusa - mindvégig jelen maradt az
estben. Rendkívül kimerítő lehetett szá-
mára.

Aztán az ágyrugó nyikorgását hallottuk,
a forgolódás zaját, s végül a Hajnóczy-
regény lidérces látomásainak egyike
bontakozott ki a kezdetben alig érthető
szövegmorzsákból. Ez a látomássor min-
dig sötétben hangzott el, de - mint emlí-
tettem - az a tény, hogy a színésznek
sokszor kiabálni kellett, hogy „Oltsátok el
a villanyt!" meg hogy „Fényt kérek,
fényt!", különös kezdetet és véget adott
ezeknek a részeknek. Mintha még valaki -
talán a Sátán, a Halál - ülne a terem-ben,
akinek úgy dobja oda a kesztyűt, mint
akinek esélye van a győzelemre, és akivel
mintegy a fejünk fölött, de a jelen-létünket
tudatosan beszámítva vív meg. Hajnóczy
Péter maga így tudósít erről: „Az ember...
él, és látja önmagát, ahogy él. Létezik, és
tudja, hogy meg fog halni. Saját életének
szemlélője is. Színész és néző egy
személyben. Egyik lábával a színpadon
áll, s a másikkal a nézőtéren. Alapjában
magányosnak és mulandónak érzi magát.
Ennek a furcsa kötéltáncos-nak
egyensúlyoznia kell a kötélen, igyekeznie
kell előrejutni, holott ugyanakkor tudja, a
kötél a legváratlanabb pillanatban is
elszakadhat. Igy keletkezik a félelem.
Kezdetben csendes, könnyed és vékony
hangocska, amely pulzusunk verésének
ritmusában egyre hangosabbá válik, s egy
idő múltán, amikor a kötél már rövid lett,
oly hangossá válik, hogy szinte
szétrobban a fejünk..." (Hajnóczy Péter: A
parancs. Szépirodalmi, Bp. 1982. 449. L)

Emlékszem, egyszer az egyik ilyen vil-
lanyoltást jelző falcsapkodás közben -
mivel a technikusok nem reagáltak - egy-
szer csak felénk fordult, s ujjait a kerítés-
rácsba akasztva, izzadó arcát a drótháló-
hoz préselve még ki is szólt nekünk,
nézőknek: „Mondják már meg nekik
odafönt: SÖTÉT! SÖTÉÉT!!" (Vajon ez
tényleg csak a technikusoknak szólt? Most
már szinte biztos vagyok abban, hogy
nemcsak nekik.) Ugyanilyen fatális

módon avatkozott be az előadásba a már
említett falikút, mely a színpad balján, a
bejárat mellett volt. Eleinte még csordo-
gált belőle a víz, később már csak csöpö-
gött. Sipos többször is használta volna a
csapot, de az csak nem akart működni.
Homlokáról patakokban folyt az izzadság;
miközben „bort és szikvizet" ivott -
éreztük-, egyre szomjasabb egy kis csap-
vízre. Es nincs. Közben hallani lehetett,
hogy a színpadi csaphoz futó ideiglenes
vezetékből - nyilván szétrepedt -ömlik a
víz a színpad alá, és hogy valaki kivülről
kétségbeesetten próbálja megjavítani vagy
legalább elzárni. A falikút - ahányszor
csak Sipos odanyúlt hozzá, mindig valami
számára is meglepőt produkált.
Megmozdult, mondjuk, vagy magától foly-
ni kezdett, hörgött stb. Ezt Sipos mindig le
is reagálta, de korántsem valamiféle
mesterségbeli fölénnyel, mintegy bele-
dolgozva az „építménybe", hanem ellen-
kezőleg, úgy, mint aki-ami ördögi incsel-
kedésével belerondít ebbe az egész, csu-
szamlós és ellenőrizhetetlen helyzetbe.

Amikor végül is felgyulladt az a bizo-
nyos izzó, Sipos kiment, és hamarosan
visszatért a regényben is felbukkanó necc-
szatyorral, benne több üveg „tájjellegű
termelői borral" és „ásványi anyagokban
gazdag szikvízzel". A hős valósággal
végigissza az előadást, a delirium tremens
határán egyensúlyozva várja és rettegi a
Halált, amelynek fizikai jelenléte felől
nem hagy kétséget. Es nem kevesebb
erővel éreztem ezt a jelenvalóságot, mint a
legnagyobbak műveiben: Shakespeare
Macbethjében, Dosztojevszkij Karama-
zovokjában, Goncsarov Oblomovjában és
Bulgakovnál Pilátus, a Mester és Woland
háromszögében. Az igazán nagy for-
mátumú művészek mindig is a Halált ül-
tetik le asztalukhoz. Ez a viadal minden-
kor heroikus és fölemelő. A túlélők erőt
merítenek belőle, talán, hogy jobban el
tudják viselni majd e számukra is kikerül-
hetetlen és reménytelen küzdelmet. De a
nagyok korábban elmennek, elragadtat-
nak - a normálisak számára többnyire
„tragikus hirtelenséggel".

Sipos László 1989. március 20-án éjszaka
valóban a Halállal nézett farkasszemet a
fejünk fölött, annak a Hajnóczy Péternek a
szövegeit használva, akinek úgyszólván
egész életműve a Halál társaságában
íródott.

Az előadás után még beszéltem vele.
Újabb előadásra szerettem volna meg-
hívni. Siettek haza, Pécsre.


