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mikor csíkszeredai lakos lettem, lakóne-
gyedünktől úgy érhettem el a munkahe-
lyemig, hogy lépteimet lassítva, átsétáltam 
a szépen suhogó óriási fák alatt a városi 

park sétányain, s ezzel a romantikus hangulatnak vége is 
lett, mert lépteket gyorsítva, hátravolt még egy kilomé-
ter, deszkakerítéssel körülvett földszintes házak, nyirkos, 
ásító, dohos kapualjak felett málló vakolatú, államosított 
emeletes házak között. Nyáron gödrös, poros, vagy sárosan fel-
túrt, télen jeges vagy csúszós úton. Mivel estiben is volt órám 
hetente több alkalommal is, a téli, kora tavaszi hónapokban hét 
óra után már teljesen néptelen utcákon botorkálhattam hazáig, 
a csipás világítás miatt még sejtelmesebb ködben. Szerettem a 
lakónegyedet, pezsgő, fiatal életéért, szerettem az iskolát gyö-
nyörű épületéért, valamint a lüktető, kölcsönös barátságra épülő 
kollégai barátságra, szeretetre és zsarnokság-ellenes fiatal szoli-
daritásra épülő tanár–diák kapcsolataimért, de nem szerettem 
a csúnya, álmos, rurális szokások szerint élő és ítélő városkát. 
Egyetlen cukrászdájában nem voltak jók a sütemények, a kré-
mes sárgászöld masszája csirizesen ragadt az ember fogához, 
miközben a nyikorgó vaskeretes üvegajtó és a cementes padlón 
ide-oda húzogatott vaslábú székek az ember fülét gyötörték. Az 
egyetlen moziban a bolhák ostroma, télen pedig a nedves fától 
füstölő csempekályhának a gonosz hideggel vívott reménytelen 
küzdelme elvonták a figyelmet a többször elszakadó filmtől, 
amit heves füttyel jelzett a kucsmás-csizmás publikum. A két-
órás fagyoskodás, vakarózás után jutalmat érdemeltünk: vagy 
a szemben levő cukrászdában, vagy a pár lépéssel arrébb levő, 
szintén vaslábú csikorgással, Mărăşeşti és Carpaţi cigaretták, 
olcsó vinkók, tömények szagával otthonossá vált Kapca nevű 
ivodában, ahol feldolgozhattuk a film nyújtotta esztétikai él-
ményt. A sivár postahelyiségben minimum félórát kellett ros-
tokolnunk, míg kapcsolni méltóztatták az egyetlen fülke fekete 
bakelit készülékét szüleink telefonjához. El lehet gondolni, mi-
csoda örömet jelentett a város minden lakójának, amikor viha-
ros gyorsasággal felépült és működésbe lépett a mai Majláth tér 

épületegyüttese és lett végre normális, korszerű, tiszta cukrászda 
(Tosca), elegáns, minőségi italokat kínáló bár (Corso), tágas, 
kényelmes, szélesvásznú vetítőterem (Transilvania), nagykapa-
citású telefonközpont, tágas, levegős posta, nagyáruház. Nem 
voltam és nem vagyok szédelgős fajta, nem dőlök be gyorsan a 
hurráoptimista propagandának, de sok, velem egyidős embertől 
eltérően politikai amnéziás sem vagyok. Nem tudom a múlttal 
való leszámolás fürdővizével együtt kidobni a gyereket is, ezért 
ahogy telnek az évek, egyre jobban örvendek az „átkos” idők 
épületeinek, mert, sajnos a bankok, templomok és villák mellett 
alig épülnek közhasznú intézmények, így megnőtt a Ceaușescu-
éra épületeinek kihasználtsági foka. Kivételt csak a mozi épülete 
képez, amely évek óta patkányok tanyája, de ennek okáról sehol 
nem tudunk tájékozódni, mert annyi politikai rendezvényről, 
nyilatkozatról, díjátvételről kell írjanak napilapjaink, hogy tény-
feltáró, kritikai jellegű riportokra nem marad tér.

De vissza a hetvenes évek elejére: örvendtünk, hogy 
gyermekeink városi arculatú megyeközpontban fognak fel-
nőni, ahol nem a lovasszekerek vagy a „bodegák” száma, a 
krumpliföldek termése, az otthon nevelt disznó szalonnájá-
nak vastagsága vagy a „pityókabor” cukortartalma mentén 
kémlelik majd a jövőt. Volt azért ennek a falusias életű kis-
városnak egy eleven, lüktető szíve, egy nem túl szép külse-
jű, de annál tartalmasabb belsejű épülete, amire, ha iskolába 
menet-jövet rápillantottam, megbocsátottam ködnek, sár-
nak, hidegnek, provincializmusnak. Ezt a szovjet mintára 
épült, lépcsők tetején grandomániás oszlopsorral díszített 
homlokzatú Kultúrházat és főleg, az 1967-ben felrakott 

samott-téglás díszítését én akkor nagyon szépnek és 
modernnek tartottam, mert ez utóbbit fiatal művész-
barátaink készítették. Ma másképp látom az épületet, 
és nagyon csodálkozom, hogy városvezetői szemek 
észre sem veszik, pedig szeretnek színházba járni! 
Úgy lehetnek vele, mint az ember a mamájával: úgy 
szereti, amilyen, eszébe sem jut, hogy egy kis ápolással, 
öltöztetéssel csinossá, vonzóvá válhatna, kora dacára, 

sőt pontosan amiatt! Ennek az épületnek nagyszínpadán az 
akkori hat erdélyi magyar színház és a legjobb bukaresti szín-
házak előadásait, a marosvásárhelyi és brassói filharmóniák 
koncertjeit, népi együttesek előadásait, iskolás gyermekeink 
szerepléseit, versenyeit láthattuk nagy lelkesen, alig érezve a 
kényelmetlen székek, a pocsék világítás és a rossz fűtés hát-
rányait. Tapsoltunk, mint a majmok, akkor is, amikor nem 
volt miért, amikor piros abroszos hosszú asztaloknál orszá-
gos, megyei, városi vezetőink csorgatták az ideológiai lőrét, 
ma már utánozhatatlan bikkfanyelven.

Az a fénykép, amelyet valamelyik Tanítók napján készített 
férjem fotós kollégája, egy ilyen emberi komédiáról árulkodik. 
Az arcokra van írva, hogy ide nem önként jött a popor, hanem 
beterelték. Tanító és tanár nénik hadserege látszik rajta unatkoz-
ni, míg a vezérszónokok előre megírt, hetvenhétszer ellenőr-
zött rizsája elhangzik és végre kiosztják az éltanárok plecsnijét. 
Azokban az időkben a párt állapította meg, ki a jó szakember, 
aszerint, hányszor és hogyan szolgálta feljebbvalóit, annyit is 
értek erkölcsileg azok a kitüntetések! Furcsa fintora a történe-
lemnek, hogy ugyanabban a teremben ma sem igazi dicsőség 
a mai urak és hölgyek, lovagok és zászlóanyák sok kitüntetése, 
amivel a román és a magyar állam elárasztja hűséges pártkato-
náit. Mennyi a párt, amelyik mikor kerül hatalomra, kinek a 
neve és az kinek a sugallatára jut a párt eszébe, ez itt a dilemma, 
s ez a hozadék csökkenti ma is a díj erkölcsi értékét. Szerencsére, 
a pénzbeli érték lenyomja a mérleg másik tányérját, s ugyanúgy 
zúg a taps, nagyjából ugyanazok is tapsolnak, ugyanazokon a 
kényelmetlen székeken...

Kultúrház és kultúrláz
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Műhely
– Honnan származik az előadás alapötle-

te? Milyen előzményei voltak?

– Régóta dédelgettük magunkban az öt-
letet Bodea Tibor kollégámmal, hogy készít-
sünk közösen egy kétszemélyes előadást, már 
főiskolán is, de valahogy nem találtuk a meg-
felelő darabot. Aztán nem olyan régen, 2009-
ben rábukkantunk Ingmar Villqist: Helver éj-
szakája című művére, és amint elolvastuk, na-
gyon megtetszett mindkettőnknek. A darab 
tulajdonképpen egy emberpár egyetlen éjsza-
kájáról szól, egy pár óráról, amely alatt lepereg 
a néző előtt kettejük teljes élete. Egy fogyaté-
kos Férfi és egy meggyötört Nő, két ember, aki 
kiegészíti egymást: az egyiknek gondozásra 
van szüksége, a másiknak pedig társra, aki elfo-
gadja őt és nem ítélkezik felette. Ami viszont 
mindennél fontosabb, mindkettejüknek sze-
retetre van szüksége, amit egymástól kapnak 
meg. Életük békésen zajlik, mindaddig, amíg 
ki nem tör a forradalom és az „egészségesek” a 
fogyatékosokra törnek…

Persze eltelt több hónap, amíg rászán-
tuk magunkat, hogy belefogjunk. Azzal volt 
szerencsénk, hogy egyik kedves ismerősünk, 
Sarvadi Paul, aki dramaturgiát végzett Ko-
lozsváron, felpártolta az ügyünket. Ő a nagy-
károlyi kulturális központnál dolgozik, és 
biztosította, hogy Nagykárolyban a színház-
ban tudjunk próbálni. Tulajdonképpen 2009 
nyarán készült el Nagykárolyban az előadás, 
ott szűkebb körben be is mutattuk. Mikor 
visszajöttünk Csíkszeredába évadkezdésre, 
kezdtünk dolgozni azon, hogy itt is be tudjuk 
mutatni. Alapos munka eredménye volt, hogy 
sikerült itt színpadra vinnünk, a Csíki Játék-
színtől teljesen függetlenül, saját zsebünkre, 
saját szakállunkra.

– Hol játszottak eddig?

– Csíkszeredában is játszottunk öt-hat elő-
adást a Márton Áron Gimnáziumban, idén pe-
dig jótékonysági előadást is tartottunk a Szak-
szervezetek Művelődési Házában, többször 
adtuk elő Kolozsváron, Nagyváradon, Nagy-
károlyban, Mátészalkán és most Bukarestben, a 
Nemzeti Színházban.

– Hogyan fogadta a közönség?

– Annak dacára, hogy mennyire durva és 
komoly ez a történet, mégis van humora. A fia-
talabb közönség sokkal nyitottabb az előadásra, 
jobban ráharaptak a humorára is. Azokra a fo-
nák, majdnem groteszk helyzetekre, amelyek ki-
alakulhatnak egy fogyatékos férfi és e nő között, 
arra, hogy miként végzik az olyan hétköznapi te-
vékenységeket, mint az ebéd, vagy hogyan eszik 
a desszertet, hogyan játszanak a játék katonákkal. 
Szeretik az idősek is, a nők nagyon megkönnye-
zik. Igazán emlékezetes élményben volt részünk 
Kolozsváron, ahol sikerült angol fordítást szerez-
nünk és román fiatalok is megnézték az előadást. 
A végén dobogtattak, mint koncertek végén és 
bravóztak. Nagyon jólesett!

– Mit kell tudni a rendezésről?

– Az előadásnak nincs rendezője, ezt hárman 
csináltuk: Bodea Tibor, jómagam és Sarvadi 
Paul. Ő volt a külső szem, aki bejött a próbákra 
és megnézte, utána megbeszéltük, értelmeztük 
a történetet, a jeleneteket. És azóta is így tartjuk, 
hogy ezt az előadást mi hárman csináltuk. Akkor 
Paulnak még csak dramaturgi végzettsége volt, 
most végzi a rendezőit Kolozsváron.

– Hogyan közelítették meg a darabot? Mi-
lyen formát öltött ez a színpadi térben?

– Alapvetően realista, lélektani előadás. Per-
sze, azért tettünk bele elrugaszkodott elemeket 
is ellenpontozásnak, de tettük szerzői utasításra 

is. Ilyen a díszlet: a fekete térben hófehér búto-
rok vannak, mintegy érzékeltetve, hogy a sem-
miből tűntek elő, akárcsak a nézők felőli negye-
dik fal, egy ablakkeret. Csak olyan kellékeket 
használtunk, amelyekre igazán szükségünk volt, 
arra törekedtünk, minél egyszerűbb legyen, ne 
legyen túlzsúfolt. Elsősorban a színészi munkán 
volt a hangsúly, és ez jó is volt nekünk, hiszen 
apait, anyait beleadhatunk. Persze, van az elő-
adásban egy pár olyan effektus, amely kiemeli 
a realizmusból a darabot, és kissé megmozgatja a 
nézőt. Legalábbis mi ezt reméltük. Szürrealista 
hanghatásokkal érzékeltettük a külső világ felől 
érkező veszélyt abban a jelenetben, amelyben 
az „egészségesek” a fogyatékosokra törnek. Egy 
hang, amelyről nem tudni pontosan, honnan 
származik, de érzed, hogy veszélyt jelent. 

– Milyen visszajelzések érkeztek a szakmától?

– Barátaink nagyon őszinték voltak. Ami-
kor előadás után leültünk velük, elmondták, mi 
tetszett, mi nem tetszett, és hogy mit látnak ők 
külső szemmel, mi nem volt tiszta számukra. 
Utólag, ennek köszönhetően még változtatni 
tudtunk egy-két dolgon. Általában minden 
városban, ahol játszottunk, megjelent egy-két 
beszámoló az előadásról, még a román sajtóban 
is írtak rólunk. Kellemes meglepetés volt, hogy 
eljött Urbán Balázs a Pécsi Országos Színházi 
Találkozó válogató bizottságából, és megnézte 
az előadást. A produkció gyenge pontjának a 
meredek váltásokat tartotta. Nem olvasta a da-
rabot, így nem tudta, a saját döntésünk volt-e 
vagy a szerző utasítását követtük. Pedig a szerző 
írta meg így, a fogyatékos Férfi hangulatváltásai 
diktálják ezeket a váltásokat. 

– Mit terveznek a továbbiakban az előadással?

– Bodea Tibor kollégám elmegy a Csíki Já-
tékszíntől, így az előadás további sorsa egyelőre 
bizonytalan. Persze, nem mondjuk, hogy soha 
többet nem kerül színpadra, hisz végül is min-
den a miénk, a díszlet, a jelmezek, s az előadást 
bármikor elő lehet venni. Most úgy néz ki, hogy 
a bukaresti előadás az utolsó. Legalábbis egyelőre. 
Ennél jobb befejezést el sem tudnánk képzelni.

Darvas Beáta

Tegnap a Bukaresti Nemzeti Színház kamaratermében mutatta 
be kétszemélyes előadását két csíkszeredai színész, 

Fekete Bernadetta és Bodea Tibor. A Helver éjszakája című 
produkció létrejöttéről, fejlődéséről és jövőjéről 

Fekete Bernadettával beszélgettünk.

Helver bukaresti éjszakája


