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BALLA ZSÓFIA

A TÜKÖR
Mi teszi? Honnan, miből az erő, mely

gyelmünket, odaadásunkat magához vonja?

síky András, Csíky Bandi. És a

zínészembrióknak: Bandi bácsi is. Van civil

rc, civil tekintet?

Ott áll, rohan A buszmegállóban az Üzletve-

ető, csizmában, picit megroggyantott térddel.

aligula helytartóját győzködi, hogy a császár-

zobor bevitele a zsidó templomba szükségsze-

űen lázadásba sodorja a legyőzött és megszállt

épet. Akkor nem látszik, megrogyott-e a térde,

osszú ruha fedi Barakiás főpapot, csak az arcát

tom, ezt a szenvedő és világító, okosságtól és

daadástól szép arcot; többnyire csak ezt látjuk.

s halljuk a hangot, a minden árnyalatot fúvó,

rős baritont. Ugyanez a térd, kissé behajlítva,

ibédi Lászlóként és Husszeinként Székely Já-

os Mórokjában. Így, ezzel a picit előrehajló, kér-

lő járással, ilyen lépéssel fordul oda: Irgalom,

argit! Így megy a gyűléstermekben mórként a

VI. századi Spanyolországban és Kolozsváron

nárként az egyetemek egyesítésekor, 1958-

an; így indul a vonat alá. Közben érvel, beszél,

indent megpróbál, amit szívvel és ésszel csak

het; fuldoklik. És a beszélgetésben, amelyben a

gközelibb lény a fejére olvassa életének teljes

udarcát, megtörik. Nemcsak a térdre, hanem

a teremtmény egészen. Térdre csuklik, lerogy,

előrebukik, kiáltása összefogja a történelmi és a

magánidőket. Ez, az előadás csúcsjelenete be-

világítja azt a néhány évtizedet, amely mögöt-

tünk van. És ami...?

Az okos vagy ravasz, vagy bölcs, de mindig

érvelő, szerető és pusztulásra ítélt, mindenkori

értelmiségi szerepei kísérik Csíky Andrást. Már a

szatmári fénykortól, Beckettől; mintha ezekből

lenne, mintha mindegyikben ő (van civil én?)

kel-ne újabb életekre.

Főszerepek, díjak, filmszerepek, Kolozsvári

Magyar Színház. De nem ez. Nem. Hanem egy

egészen kis szerep; más ekkora életművel és

tekintéllyel talán visszadobta volna a vakmerő

rendezőnek. Aki a darab alapfigurájává stilizálta

a kétmondatos szereplőt. Camus

Félreértésében Csíky András a szolga. Az öreg

cseléd, inas, valaki néma. Alig van ott a

hallgatag tanú; jön-megy, átlépdel a színen,

néz. Írni, mondani, Istenem, ami ott arc és járás

és fordulás volt. Megfeszített tarkó és hát. A

kétségbeeséstől, iszonyodástól elszürkülő ruha.

És az arc, az arca! A

Orosz Lujza, Csíky András és Rekita Rozália A
buszmegállóban

CSÍKY ANDRÁSRÓL
szempár, ahogy a félfényekből, a derengésből,

homályló zugokból kinéz. Az a fekete, néma csil-

logás, a sugárzás, amitől nem lehetett érintetle-

nül maradni. Bármi történt a színen, folyt lassan a

húsz év után hazatérő, föl nem ismert fiú megöle-

tésének története elébb-elébb - ha ott volt az

öreg cseléd, mindig rá kellett nézni, a szolgára,

az inasra, a némaságra. Csak rá lehetett.

Áll a fogadó közepén, kezében gyertya, világít

a begyűlő szájtáti közönségnek. Nagyon hosszú

idő telik el, mire elindul, állótükröt cipel le a lép-

csőkön.

Fönt ül a körfolyosó végén, az elárvult, de már

övé lett tárgyak közt, és csellón játszik. Egyetlen

hangot hosszan elismételve a magános utazó-

kat gyilkoló anya és lánya fogadójában az Érke-

zőnek.

A gyermekkori zenegéphez hajol a Fiú. Pénzt

dob be. Az öreg cseléd nesztelenül lép mögé,

odahajol, benyomja a gép gombját. Azt a

számot halljuk, amit a fiú valaha szeretett. Az

öreg cseléd rámosolyog a döbbenetre, vöröslő,

földerülő vigyor ez, fagyott égés. Fölismerés,

biztatás. Gyors hátraarc, azonnal lefordult

arccal, mint egy Janus. Picit megereszkedett

térde fölött most egyenes derék, és afölött a

tragikus maszk szürkéllik.



▲ PORTRÉ ▲

Csíky András, a Félreértés öreg szolgája .. .

Az üvegfalú vendégszoba sarkánál bukkan

majd elő. Galambot hoz a tenyerében. Halott ga-

lambot, gipszből. Lépdel, rakja egymás elé pu-

hán a lábát. Viszi lesütött tekintetét. Nemcsak

térd, járás immár, hanem izzó jelenlét.

Egyszer a bejárati üvegajtó mögött áll, kívül,

fényben, nagy tengeri kagylót tart a füléhez. A

boldogító pénzzel megtérő fiútól még egy éj-

szakára, egy meglepetésnyi időre sem akar el-

maradni a felesége. Könyörög.

Az inas ruhát hoz idősebb úrnőjének, az alá-

ereszkedett lámpa alatt nézik egymás feltartott,

kifordított, görbe kezét az anyával. Megleng a

halál szándéka, az öreg cseléd elejti a fehér ka-

bátot: lehajítja, ledobja.

Törölgette már puha ronggyal az üvegszoba

falát, ablakát? Törölgeti, kékesen derengve. Egy

ablaktörlő-mozdulatnyi időre megáll az inas arca

előtt a rongy. Takarja. Nem akar kilátni. Áll még

majd ugyanott, és ki fog nézni.

Az öreg a fenti körfolyosón ül, a földön, kezé-

ben nyitott könyv, míg az üvegszobában a fiú a

nővérétől az álomporos teát kapja. A ház piciny

ajándéka. Fölfohászkodik, mintha tudná, mi kö-

vetkezik. Az öreg cseléd fölnéz, félre, Isten irá-

nyába lenne ez, kikerekedő szeme golyója hor-

gas figyelemmel fehérlik. Hűvösen fénylik min-

den vonás, minden domborulat. Isten vajon mité-

vő lesz? A fiú kiissza a teát. Csíky Bandi becsukja

a könyvet.

Elvégeztetett. A két nő a gáthoz cipelte az alvó

testet.

Az öreg cseléd bemegy az üvegkoporsóba,

magára veszi a fiú felöltőjét, hosszú, fekete sál-

ját, előveszi zsebéből az útlevelet. Ijesztő gyor-

san fordul, rátapad a nyitott igazolvánnyal az

üvegre. Most kinéz; a halak ordítanak így. Néma

szem-száj a teremtésben. Bitumen másodper-

cek. Egy képmás meg egy név mered anyára és

lányára, aztán a kéz összelappantja a puha iga-

zolványt.
Mi van még? Az anya elindul a gáthoz, meg-

halni. A lány cipeli le a zsák pénzt. Válaszol. A
feleségnek. Mond, beszél.

... és a Mórok főszereplője

 Szólított? - lép elő a fiú felöltőjében, sál-

jában az öreg cseléd a fenti folyosón az iszo-

nyodó feleség ordítására, zokogására. Istenhez,

könyörületért; a segítség kérésre csak ennyit

szól:
 Nem.
Erősen, halkan, határozottan, végleg.

Nincs aki, amin, ahogyan. A csellót veszi kéz-

be, ül felöltőben, sálban egy széken, a helyén,

fönt, a vonó álla húrok fölött. Isten csak az Erbar-

me Dich-áriát adta, Bachtól, segítségül, az szól.

Gyönyör, révület feszíti szét a holt, angyalpuha

mosolyt.

Ez az ember megtörténi magán a sorsot. Áll és

megroggyad; állok négyévesen egy hokedlin,

fényképhez, meggörbülő térddel, mosolyra gör-

bítve a szám. A színész tudja ezt a négyéves

félelmet. Megtörténik benne majd ezután is. Ő

kezdi és ő végzi a játékot. Ő a tükör, melyben

mindenki látszik.


