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CIPŐ ÉS CIGARETTA
SZILÁGYI ANDOR: EL NEM KÜLDÖTT LEVELEK

z élmény, ami a Radnóti Színházban
Szilágyi Andornak a halálról, a be nem
telje-sülésről szóló életvidám,
majdhogynem epikureus darabjának
előadásán ért, egyetlen szóban

összefoglalható: oldódás. A darab olyan
egészséges és szemtelen, az allegóriái, a
metaforái, a szimbólumai, a műkáromkodásai,
az előadás műszíve és oxigénpalackja, a
műeső, a működ és a műhavazás - melynek el
nem olvadó pelyhei a színész tenyerébe
tapadnak, miközben hátul térdepelve vonyított
kutyaként - olyannyira a helyükön van-nak,
minta Hold, mely ott függ a színpad elején: ez a
megvilágított lapos bádoghenger; és a kékes
holdreflektorfény, amely időnként, az elő-adás
meghatározott pillanatában a szerelmesek fölfelé
irányuló megbabonázott arcára hull.

Cserhalmi a darab - illetve az előadás - utol-
só jelenetében kört rajzol egy megrágott ceruzá-
val a térdére, jelezve, hova üljön Takács, a törté-
net legfiatalabb - bakfisi - alakjában, miközben
Cserhalmi, mint nyalka katonatiszt beleír valamit
a lány emlékkönyvébe. A hívásnak nehéz ellen-
állni, a helykijelölés nagyon pontos: egy piciny,
női popsinál kisebb terület az izmos combon,
csontos térdkalácson. Cserhalmi azt is jelzi ezzel
a mozdulattal, hogy Takácsnak nem lesz
bántódása: férfias ígéretet tesz arra, hogy
kettejük között nem történik majd semmi illetlen,
tisztelet-len. A csábítás mégis megtörténik-
mintegy hőseink akarata ellenére, illetve
akaratából: amikor a jigsaw puzzle utolsó
darabkái is a helyükre kerülnek, a kisvárosi
vasútállomás előtti masszív padon a katonatiszt
- miután a darab mulatságos hívószavait
hangosan újra elismételte - magáévá teszi az
állomás parkjában emlék-könyvével óvatlanul
csellengő kislányt.

Azon töröm a fejem, hogy miért Cserhalmié a
főszerep. Hogyan van megírva ez a darab, vagy
megrendezve, hogy minduntalan Cserhalmira
gondolok, amikor magamban felidézem. Két-
ségtelen, hogy szerepe jobban eltűri a háta mö-
gött tátongó semmit, a vasútállomást, ahonnan
ki tudja, indul-e, és ha igen, hova a vonat: a
csavargó, a clochard, a vándorárus, a
láthatatlan ember, de még a katonatiszt is otthon
van ebben a világban - szemben az
emlékkönyvét lapozgató, jól szituált fehér hajú
rokanttal vagy a fehér ruhás menyasszonnyal, a
teherbe ejtett lánnyal, vagy a gyászolóval - akit -
allegória ide, allegória oda - mindig
beleképzelek valamilyen szociális miliőbe.
Cserhalmi - szerepe szerint - szabad, ő a
csábító - és Takács - szerepe szerint - az
elcsábított, aki csak válasz, folytatás, ki-
egészítés.

Cserhalmi majdhogynem lágy ebben az ön-
magára mutatásban: ez vagyok én, Cs. Gy., tes-
sék nézni, milyen makulátlan katonatisztetűdöt,
clochard-etűdöt adok itt elő. De több ez, mint
etűd, szövődik a két színész között valami

lyen bohócos, önmagától meghatott cinkosság,
ami igazi csókban végződik, ám mégis mindig
Cserhalmi jár az eszemben, azzal a gesztusával,
ami majdhogynem kézjegyévé válik: hogy két
dolgot tud csinálni egyszerre vagy egymás után,
folyamatosan: úgy ugrik át egyik mozdulatból,
gesztusból a másikba, mint egy akrobata a cir-
kusz kupolája alatt az egyik lengő trapézról a má-
sikra... Kihúzza a füléből, mondjuk, a füldugót,
két vattacsomócskát, amelyeket akkor dugott a
fülébe, amikor a padon elfészkelődött és aludni
próbált, és amint kihúzza a két vattacsomócskát,
egyszerre, minden átmenet nélkül, mindkét vat-
tával megtörli a két szemét. Sírt, vagy a veríték
marja? Másik mozzanat: fáj a lába, de a háta is
viszketni kezd, tehát hátát egy falkiszögellésnek
döntve ritmikusan fel-le mozog, miközben egyik
lába megáll a levegőben, beszél is, még fel-le
mozogva, valami fontosat vagy költőit mond, fel-
le mozog, de már leveszi a cipőt a levegőben szi-
lárdan megálló lábáról, élvezi a vakarózásnak
ezt a bravúros formáját, leveszi a cipőt, egy pa-
pírlapot vesz ki belőle, miközben vakarózik, talán
olvasni is kezdi a levelet, a fény ellenébe tartva;
átütnek a papíron a betűk, és olvas. Otthon van.

A darabbeli vörösboros üveget - ami az elő-
adásban fehér nejlonba burkolt söröspalacknak
tűnt, feketekávéval - több hajtásra, tökéletesen
kiissza: nem tudom, hogyan csinálja, az ital úgy
megy le a torkán, darabokban, minta nem szom-
jas embernek, akinek az ivás egyszerűen kitölti
az életét: amikor nem levegőt vesz, akkor iszik -

Cserhalmi György (Angelus) és Takács Katalin
(Angelina) (Sárközi Marianna felvétele)

az ital eltűnik a testében, föl se veszi, bele-
eresztette magába: addig az üvegben volt, most
benne van. Amikor vakként tapogatózik botjával
a díszletben. pontosan megkoccintja a padot, és
csak azután ül le rá. Van ezekben a
mozdulatsorokban valamilyen lehatároltság:
elkezdődnek, és nagyon határozottan véget
érnek, mint amikor valaki egy kocsma pultjánál
állva bedobja az italát, és az üres pohár
visszahelyezése egyben jelzés a csaposnak,
hogy töltsön újra. Ruszt mesél-te, hogy amikor
Debrecenben bevitték hozzá a gimnazista
Cserhalmit, nézné meg, lehet-e színész belőle,
egyszerű gyakorlatot adott fel neki: elveszett egy
tű, keresse meg. Cserhalmi nem keresgélt,
hanem két kezét két térdére helyezve előrehajolt
és mozdulatlanul bámulta a padlót. Ahogy
elmegy a színpadi kopár fácska mögött, mintegy
mellékesen átnyúl két ága között és könnyedén
megtámaszkodik rajta, kezében az üveggel, a
mozdulat tónusa olyan, hogy a levegőben is
ilyen szilárdan megállna ez a kéz - eközben
folyamatosan ömlik belőle a szó. Vagy amikor
négykézlábra helyezkedik, és kutyaként vonyít a
háttérben - vonyít a holdra: pontos, savanykás,
rekedt hang szakad ki a torkából, hosszan, és
úgy ér véget, pontosan, amikor feláll, mintha
elvágták volna. Vagy elvetődve a színpadon
hatszor kilő a revolveréből, vörös torkolat-tűz,
hatalmas durranások, a nézőteret lassan el-lepi
valamilyen fojtogató füst, látványos akció;
nyilvánvaló, hogy olyan ember lőtt itt a lányra,
akinek a lövöldözés érzéki örömet szerez - mi-
kor elfogy a töltény, akkor még lő egy-kettőt,
halljuk a závárzat üres csattanásait.

A második rész elején egy mellettem ülő hoz-
záértő színész-rendező, mikor észrevette, hogy
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az ölembe tett folyóiratra firkálgatok, megje-
gyezte, hogy színes a Tyutyu. Mintha kiszínese-
dett volna egy film a vetítés közepe táján. Nem
tudom megállni, hogy míg nézem a színészt, ne
jusson eszembe Bódy Gábor, a jó barát, a men-
tor, a tettestárs, akivel Cserhalmi színházi alakí-
tásainál erősebb azonosulási pontot talált. Nem
művészi eszközökről, nem a technikáról, nem is
a férfiasságról van szó, hanem a létezés, a
barátság metafizikájáról. Rendezői közül Székely
Gábor bizonyult az ideálisnak, de a barát, a
szellemi testvér Bódy volt, ikertestvére
majdhogynem. Bódy halála után mintha elárvult
volna a színész. A Tóték őrnagyának jeges
ötletparádéja volt a mélypont. Cserhalmi
játékában mindmostanig az a kamaszos
túlfeszítettség dominált, amely-ben együtt volt a
férfiasan naiv szembenézés a veszéllyel, azzal a
már-már képtelen fizikalitással, a kirobbanó
energia szüntelen lefordításával szélsőséges
mozdulatokra, aminek következtében minden
szerepében egyszer föltétlenül fejre állt,
bukfencet vetett vagy rávetette magát vala-kire,
minta tigris. „Ő volta tigris" - mesélte Gábor
debreceni élményét, amikor Cserhalmi fiatal
vidéki színészként átröpülve egy asztal felett
rendőröket vert meg egy kocsmában - utána,
ezt csak hallomásból tudom, a megszégyenített
rendőrök motorkerékpárral hajtottak át a lábán,
akkor született meg jellegzetes, összetéveszt-
hetetlen, kissé merev járása... Most Bódy után
van - enyhült, szelídült, lágyult a játéka, inkább
emlékező, nem vad indulat sodorja előre.

Kiszolgáltatottabb. Csavargója lompos, a ci-
git, amelyre rágyújtott, kioltja és kabátja zsebébe
süllyeszti - talán tartaléknak. Többször is rá-
gyújt az előadás során, egyszer elegánsan,
másszor válaszolás helyett, de a cigarettáit so-
hasem szívja végig, pár szippantás után elhajítja.
Az utolsót tisztikalapjába dobja, ott füstölög még
a taps alatt is.

Mindig is tudtam, milyen nehéz dolog cigaret-
tázni a színpadon. A cigarettázás megzavarja a
játékot, a ritmust, megvan a maga saját világa.
Naturális kisiklás egy mindenképpen stilizált vi-
lágban. Vass Éva cigarettázott utoljára felejthe-
tetlenül a kecskeméti Oszlopos Simeonban mint
alkoholista házmesternő - már az, ahogyan az
ujjai között tartotta, ahogy majdnem leesve fitye-
gett a kezében, már az is tökéletes volt, és ami-
kor beletette a szájába, és szippantott belőle,
nem lehetett tudni, hogy az élvezet vagy a go-
noszság torzítja éppen el az arcát.

A cigaretta leleplezi a színészt, mert olyan
természetes mozdulatsorra kényszeríti,
amelynek együtt kell folytatódnia folyamatosan
a szereppel. Paradox előnye van a
nemdohányzó színésznek, aki megfigyeléseiből
építi fel színpadi dohányzásait, ugyanúgy, mint
szerepe többi elemét. Abban a pillanatban,
hogy a színész cigarettázni kezd, minden
tudására, szakértelmére

szüksége van, hogy a civil lét ne radírozzon bele
a színpadiba.

Itt kis elbeszélői kerülőt kell tennem. Az tör-
tént, hogy a rendes időben kezdődött Radnóti
színházi előadás után, fél tíz tájban, az Andrássy
útról átsétáltam a Károly körútra, a Merlinbe.
Hallottam ugyanis, hogy tíz órakor esetleg
megismétlik Jeles András rendezésében a
Szerbusz, Tolsztoft, amennyiben Kovács Lajos
képes az ismétlésre. De mivel televíziós felvétel
is készült, és annyian akarták, Kovács Lajos
aznap este másodszor is előadta a darabot a
többiekkel együtt, megváltoztatott, felerősített
világításban. Láttuk Kovács Lajost, és láttunk
egyebet is. Czene Csaba, aki az előadás első
felében frakkban áll a színpad szélén és súg, az
előadás második felében főszereplővé lép elő.
Nem akarok részletesen írni arról, amit csinál,
csak megemlítem, hogy ő is leveszi az egyik
cipőjét, mint Cserhalmi, és ő is rágyújt, mint
Cserhalmi.

Cipő és cigaretta.
Mivel az egybeesést fokozandó, a zeneszer-

ző személye is, Melis Lászlóéban, egybeesett,
míg el-elbóbiskolva, de inkább el-elfordulva a
túlzottan erős élmény elől, néztem ezt a
fantasztikus előadást, kényszerképzetszerű
gondolatok kezdtek foglalkoztatni. Egymásra
vetült a korábban látott mozdulat - a jelentős
színészé - és a mostani - Czene Csabáé, akit
senki sem ismer, csak aki látta és megjegyezte,
mint Jeles Monteverdi-birkózókörbeli
előadásainak egyik különös figuráját.

Mit csinált Czene Csaba, amikor rágyújtott?
Mit csinált, amikor levette a cipőjét?

Mikor egy hosszú, obszcén mozdulatsor után
rágyújtott, és markánsan felfelé fújta a füstöt, a
szemem láttára festett vékony Rodolfó-bajusza
alá beletette szájába a cigarettát, a nyomorult,
őrült, mégis tökéletesen koordinált jelenet végén
szájába dugta a cigarettát és élvezettel pöfékelni
kezdett, a cigarettafüst a pályaudvari váróter-
mek büdösségével csapott orron, Czene Csaba
mosolygott, kacéran, mondom, hihetetlen obsz-
cenitással, és a cigaretta - amiből álmodozva
úgy szippantott ez a véglény, mint egy rózsaszín
testű hollywoodi csillagocska - büdös bagó volt,
a füst pedig füst volt, a tér legközepén megjelent
különös anyag - hirtelen sötét lett, és vége is lett
az előadásnak.

Amikor a fél cipőjét levetette? Nem volt semmi
értelme a mozdulatnak, nem derült ki, fáj-e a lá-
ba, vagy miért veszi le, valamivel később ugyan
némi torz értelmet nyert a mozdulata lábujjai kö-
zé helyezett csizmás Barbie-babától, de most
csak annyi történt, hogy párnái, nejlonszatyrai,
egyéb kellékei között megjelent egy lábfej: ez a
lábfej annyira élni kezdett, mint egy arc, kinagyí-
tódott a mozdulattól, és attól, hogy a háta mögül,
egy övből, sófárszerű kürtöt vett elő és belefújt.

De ugyanez történik Kovács Lajos kabátjával

is. Cserhalmin több kitűnő, találó kabát van: kü-
lönböző szerepeiben különböző kabátokban jön
be: kint vagyunk - bár csupán egy névtelen tér-
ben, de odakint -, különös, hogy Takács Katin
életkort jelző ruhák vannak, de soha nincs rajta
kabát - mint ahogy Kovács Lajos partnerén, Ol-
ga Penneren sincs kabát, csupán egy változatlan
fekete dressz, és Kovács mindig visszatér Olgá-
hoz, akivel nem társalog, hanem beszél hozzá,
és Olga oroszul énekel, oroszul beszél, amikor
énekel vagy beszél, de nem válaszol, minden a
férfiból jön, mint ahogy a Radnóti Színházban
minden a Cserhalmiból indul ki, mintha Takács
csak visszhangozná Cserhalmi szavait, az el
nem küldött levelekben nem áll semmilyen tény-
leges közlés, egy megkettőzött személyiség,
egy hímnősre szakadt angyal érzelmeinek, part-
talan érzelmeinek felbugyogása ez, naturálisan
egyszerű verbális bohóctréfák közé iktatva, és
egyszer csak Kovács Lajos leveti a kabátot és rá-
teszi Olga vállára - most megpillantom a szí-
nész átizzadt ingét, szőrös háta áttetszik a fehér
ingen, látom a hurkás nyakát, kezében Olga bá-
buvá változik, amit felöltöztet ezzel a kabáttal. A
zsebéből, a zsebkendővel, amit azért húz elő,
hogy letörölje a verítékét, véletlenül egy csomó
aprópénzt ránt ki, amire Olga felfigyel, nézi, aho-
gyan felszedegeti a férfi, néhány érme ottmarad
a porondon. A Cserhalmi kezére tapadt hópe-
hely-papírdarabkák igazsága volt ez, vagy azé a
játékigazságé, ahogyan nem erőlködött, hogy
átszellemítse a figurát, hanem inkább csak át-
itatta színészi eszközeivel, feloldotta azt a saját
személyiségében, abban az egyáltalán nem ab-
szolút, nem szent valamiben a majdhogynem
szentté váló lényt. Meghökkent Szilágyi darabjá-
ban az evidencia: ez a két ember az időn át be-
szél egymáshoz, sohasem ismerik fel egymást
és mindig felismerik: van ebben valami a szentek
elhivatottságából, Abelard és Heloise, Trisztán
és Izolda megdicsőüléséből: de éppen mert egy-
szerűek maradnak, éppen ezáltal itatódik át ez-
zel a melankolikus, nagyvárosi hétköznapiság-
gal az alakjuk. Kovács Lajos, aki érezhetően
küszködik a hosszú és magányos monológgal,
az egyik pillanatban nekiront a súgónak - Czene
Csabának - és megrázza, üvöltve, mondván,
hogy rosszul súg, vagy hogy egyáltalán ne súg-
jon: nem tudom, hogy a színészt látom-e, aki ki-
búvót keres, mert nem tudja a szerepet, vagy Ni-
zsinszkijt látom-e, aki hirtelen dührohamában
összetör egy diót. A pillanat erős: a diffúzzá tett
figyelemben a létezés pillanataiként merülnek fel
ezek a mozzanatok, artikulálnak valamit, ami
artikulálhatatlan.

De szeretem Cserhalmi kellékcigarettáit is.
Szórakoztat az a könnyedség, ahogyan elbánik
ezzel a bonyolult problémával. Az utolsó rágyúj-
tásnál katonásan a bőröndje mellé áll - ő a tiszt,
aki a kesztyűjét katonásan beleteszi a tisztisap-
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kába és rágyújt, előre-hátra sasszézgatva, kész-
ségesen megmutatja magát a lánynak. A csikket
beledobja a tisztikalapba, ott füstöl aztán végig.

Miért Cserhalmi a főszereplő? Ez a hirtelen
meglágyult keményfiú, ez a férfivá érett kölyök-
kutya, ez az elárvult lény, aki pokolian két-

Szilágyi Andor darabjával és
előadással kapcsolatban az
dolga, hogy kihámozza: mi az
a szerző és a színház jó szándé
nem küldött levelek kudarcot va
előadás egyaránt, ha más-más
a színmű gyengéi munkahib
viszont rutinosak. A rende
darabot, amely több
megmunkálást igényelt volna.
erőtlen mű és az eredetiség
szorításában minden igyek
tehetetlenek voltak, nem
minőséget teremteni. Tapaszta
össze azt tehették, hogy meg
szatot, szembeötlő zökkenők n
kivitelezték a bemutatót, am
ment csődbe, sőt még a siker
játszódhatott.

A drámának két szereplője
és Angelinának kereszteltette
„ideái" ők, velük, belőlük a sz
kvintesszenciáját kívánta voln
hozni - illetőleg modern „nega
találkozás lehetetlenségét kim
boratóriumi körülményeket te
madik", nincs intrikus, nincs
minden tisztán kettejükön múlj
elvont idő marad meg láthata
belőle adódik a cselekmény. A
aki végzetszerűen beteljesüle
két persona szerelmi történeté
idő örökké ismétlődő, tehát ö
replők ezért „angyaliak". Vég
történetük a perpetuum mobil
csupán. Nem halnak meg, nem
métlik csak életüket, akár egy
Az „élet álom"-féle érzésnek a
dern változata ez: a realitás ne
tebbi valósággá, hanem műan

ségbe tud esni csupa játékosságból, és játékos
tud lenni pokoli kétségbeesésből.

Talán mert nála van az idő, a perspektivikus
láttatás képessége - hogy lett valamilyenből va-
lamilyenné.

Talán mert nála van a cigaretta.

Elhiszem, hogy az a trutymó, amiben élünk,
kifolyik a kortárs drámaíró ujjai közül; nem a
stilizációt bírálom, nem realizmust vagy
naturalizmust várok el, amikor elhibázottnak
vélem az effajta írói absztrahálást, divatos
angeológiát. Érthető, hogy vágyunk a tisztaságra,
a szép, higiénikus elgondolásokra. Ám a
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oka annak, hogy
kai ellenére az El
llott. Mint mű, mint
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ák, a rendezéséi
zés „letudta" a
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A színészek az
nélküli rendezés
ezetük ellenére
volt lehetőségük
ltak lévén, mind-
mentették a lát-

élkül, profi módon
i ily módon nem
szimulálása is le-

van, Angelusnak
k. A férfi és a nő
erző a szerelem
a valahogy létre-
tív" vetületben a
utatni. Ehhez la-
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e egyik fordulata
születnek újjá, is-
örökmozgó filmet.
molyan posztmo-
m egy másik, fen-
yaggá válik-szí-

nesül. Szilágyi Andor angyalai a spirituális ele-
venségek hűlt helyén támadt kitalációk. Nincs
transzcendens jelentésük, bebábozódott, szik-
kadt ideák.

A rendezés ennek az élettelen, imaginatív tér-
nek a mindenáron való megelevenítésére töreke-
dett. Esőt csurgatott, havat potyogtatott, szelet
fújt, ködfüstöt eregetett. Kínos volt ez a törekvés: a
művész nem teremtő, hanem csökönyös „demiur-
gosza" volta színi világnak. A rendezés idioszink-
ráziában volta szöveggel, annak fogyatékosságai
korcsosulva jelentek meg a színpadon.

Takács Katalin (Angelina) és Cserhalmi György
(Angelus)

drámaiság talán éppen abban rejlik, hogy az
eleven gondolkodás működni próbál; akar
ebben a rothadék közeg-ben. Az egzisztens
gondolkodási képesség fő-próbája, hogy miként
küzd meg - és eza drámai küzdelem - a reális
képtelenségekkel. Ebből a nekifeszülésből
támadhat drámai feszültség. E feszültség
feldolgozása lehet akár absztrakt, akár
naturálisabb, a döntő az, hogy a drámaíró
eleven, saját konfliktusforrásból táplálkozzék és
feltárja az anyagához való viszonyát. Ez nem tör-
tént meg. Szilágyi Andor „Játék az élettel két
részben" alcímű drámája nélkülözi a drámaisá-
got, a feszültséget és a valódi konfliktust is. Nem
az élettel, hanem az Élet homályos fogalmával
folyik itt vérszegény stílusjáték. E játék szabá-
lyai, e művilág törvényei nem a mű-anyagban
forrnak ki - hisz ez az anyag legfeljebb tehetet-
lenségi erővel tel í tet t- ; princípiumok rendezik a
jelenetkockákat,. A rendező elv azt a régi játékot
játszatja, hogy a művészetben az idő visszafor-
dítható. A cselekmény trükkösen, fordítva törté-
nik, de ennek miértjére nem találom a választ.
Egyébként is mindegy: az „angyalok" örökké is-
métlődő, emberileg üres életében ennek amúgy
sincs jelentősége.

Tematikailag a darab rendező elve az lenne,
hogy a szerelmespár nem találkozik az időben.
Egymás mellett vannak, egy térben, de mindkettő
bezárva a saját életidejébe; rést, ha nyitnak,
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