
vetelték a szabad asszociációt. Ez a vál-
lalkozás nem tekinthető végterméknek, de
az alkotó fantázia újabb területeit fedezi
fel, és a befogadói tolerancia ollóját
széjjelebb nyitva új kérdéseket is felvet,
Milyen mértékben rendelkezzék a műal-
kotás konkrét és öntörvényű iránnyal,
mennyire meghatározott és irányított a mű
asszociációs szférája? A Kolotoc csoport
talán itt tévesztett mértéket: nem elég a
nézőtéren ülők asszociációs bázisát
felnyitni. Egy adott, egyszeri produk-
ciónak ezeket a mégoly szubjektív
asszociációkat is saját kizárólagos erőterén
belül kell tartania. Legalábbis ekkor be-
szélhetünk műalkotásról.

A már említett nevek - Milne, Wilde,
Lem, Hašek - mutatják, hogy a csoportok
közismert szerzők műveit választották,
azokat viszont bátran, szabadon kezelték.
Különösen érvényes ez arra a két
produkcióra, ami talán a legtöbb vitát és a
közönség egy részének heves elutasítását
váltotta ki. A plakáton ez állt: Szo-
phoklész: Oidipusz király és Shakespeare:
Macbeth.

A Ceske Lipéből érkezett csoport az ész
és az irracionalizmus összecsapása-ként
fogalmazta újra a Szophoklész-drámát.
Oidipusz az ész hatalmát akarja ér-
vényesíteni államában, Ellenfele,
Theiresziász a néma szfinksszel
manipulálva nemcsak bűnére döbbenti rá
Oidipuszt, hanem azt is sugallja, hogy ő
sem tud kilépni a bűnös ember bőréből, és
minden eredetileg ésszerűnek szánt
lépésével - apja megölése, anyja nőül
vevése - az irracionalizmus diadalát
hirdeti. Oidipusz összeroppan, megvakul,
elmegy, az őrjöngő, elállatiasult, fasiszta
horda pedig - Theiresziász hideg
mosolyától kísérve - élteti az új királyt,
Kreont. Ezt a felfogást nem tudta
hitelesítení a csoport, mert a szegény
színház eszközeit csak másolta és
közhelyszinten alkalmazta.

A piseki harmincperces Macbeth úgy
kezdődik, hogy miközben elfoglaljuk a
helyünket, néhányan léggömbökkel ját-
szanak. Aztán valaki sorra kidurrantja a
léggömböket. Két férfi kendőt köt, mások
mosnak a patakban, és megjósolják
Macbeth sorsát. Majd egy szappannal
játszanak, aztán egy székről lökdösik egy-
mást. Mindannyian körénk jönnek, és
rettenettel az arcukon a kezüket mutatják.
Lehetetlen eldönteni, melyikük Macbeth,
a két-három mondatra „meghúzott" szöveg
sem segít. Végül egyik-másik szereplő a
földre esik, sőt néhány vállalkozó kedvű
néző is zavartan vihogva

melléjük fekszik. A befejezés tehát
„shakespeare-i": a padlón számolatlanul
hevernek az áldozatok. Kicsit ironikus
talán a beszámolóm, pedig a bemutatott
etűdsorozat intenzív és életteli volt. A
Fopa Karvina csoport azonban nem szá-
molt azzal a természetes nézői beállító-
dással, ami abban a pillanatban kialakul,
amint a szerzőt és a címet megpillantjuk.
Minden látott és hallott közlést kötni
fogunk a bennünk előhívott képhez, és ez
nem a nyitottság hiánya. Ha nehezen is,
de cl tudok képzelni Macbeth-előadást
léggömbökkel és mosószappannal, akár
harminc percben is. De a választott köz-
lésrendszer nem működhet függetlenül az
eredeti mű asszociációs szférájától.

A fesztivál legjobb produkcióját a
prágai Paraple színháztól láttuk. A Ludek
Richter által rendezett előadás Cervantes
művét, a Don Quijot é t dolgozta fel. Az
eredeti történetet igen jó technikai
felkészültséggel bábokkal játszották el. A
bábokkal egyenértékű szerepet kap-nak
azonban maguk a játszók, hiszen az
előadás valójában egy vándorszínész-tár-
sulatról szól. Ahogy a búsképő lovag és
szolgája egyik kalandból a másikba, úgy
vonulnak a színészek is egyik fogadóból a
másikba. Mindenhonnan elűzik őket és
velük a művészetet. De ahogyan a lovag
hisz magasztos eszméiben, úgy hisznek
ők is a művészet erejében. Naiv, nevet-
séges és reménytelen hit ez, a végered-
mény mindig ugyanaz: kivert kutyaként
kóborolnak tovább, valahol majd csak
meglelik azt a seholsincs fogadót, ahol a
művészet igazsága diadalmaskodik. Rich-
terék ötletét igazolta az a tény, hogy össze
tudták kapcsolni, egymásba tudták ol-
vasztani a két történetet. Bábok és moz-
gatóik sorsa összenőtt, így hitük, neki-
feszülésük, kudarcuk még erősebb hatást
keltett.

BERKES ERZSÉBET

„Amennyit a szív
felfoghat magába"'

Harag György Csongor és Tündéje
Kolozsvárott

Illik is, ajánlatos is minden nemzeti szín-
házművészetnek időről időre újra szín-
padra vinnie a klasszikussá lett elődök
alkotásait. Illik, hisz ez az ildom ad re-
ményt az újkoriaknak arra, hogy egészen
feledésbe maguk sem merülhetnek, s
ajánlatos is, hogy ha tán gőgjükben odáig
merészkedtek volna, hogy az elődöket
már fölülmúlták, hát az újabb betanulással
megmérhetik: elavult-e tényleg a nagy
előd. A gyakorlat többnyire az - mert
hiszen a közönség is illemtudó s ajánlatos
viselkedést követ , hogy a klasszikusok
újrarendezése vagy méla unalmat szül,
vagy paprikás vitát, Unalmat, ha a szerző
eredeti (annak vélt) szel-leméhez híven,
korhű előadásban kerül színre a mű, s
paprikás vitát, ha megkísérli a mai társulat
a mű korszerűsítését, újraértelmezését,
aktualizálását. Nagy ritkán azonban a
harmadik eset következik be: csorbítatlan
a szöveg, csorbítatlan a szerző szelleme, s
maradéktalanul kortársi a dráma
értelmezése, mondandójának érvénye. Ez
a ritka eset áll fönn a Harag György
rendezte Csongor és Tünde-előadáson
Kolozsvárott.

Hogy Harag György kivételes színházi
pillanatok fölidézője tud lenni, azt
gyakran tapasztalhattuk, kivált olyan ese-
tekben, amelyekben vagy fölöttébb sze-
rény képességű színészekkel, vagy rend-
kívül nehéz próbafeltételek között, vagy
éppen vázlatos drámákkal kellett dolgoz-
nia. Harag olyankor mindig kitalált „va-
lamin", ami kohéziót teremtett még ott is,
ahol anyag se volt. A Kolozsvári Állami
Magyar Színházban a rendezőnek nem
kell a semmiből formálnia, vala-mennyi
színész jó, a társulat a magyar nyelvű
színjátszás élvonalába tartozik, és szíves
örömest együtt dolgoznak - vagy
dolgoznának Harag Györggyel. Nem a
rossz körülmények kényszerítették a
rendezőt, hogy bár mindene meg-volt,
mégis kitaláljon valamit, ami feszültségbe
hozza az utolsó porcikájáig ismert társulat
ötletszülő kedvét, és meg-reszketteti a
szíveket a nézőtéren.

Mi ez a nagy kitaláció? Harag György
elolvasta a drámát, és tiszteletben tartotta
azokat az utalásokat, amelyekkel a



Vörösmarty: Csongor és Tünde (kolozsvári Állami Magyar Színház). Lörincz Ágnes (Ledér) és Kakuts
Ágnes (Mirigy)

drámaköltő meghatározni törekedett a mű
játszódási korát: „A pogány kúnok
idejéből" - áll a szereplista alatt, majd
később Ledér dalában: „Pesten jártam
iskolában, Térdig jártam a rózsában"; ha
ezt a két elemet még további burkolt
utasításokkal is kiegészítjük, könnyen be-
láthatjuk, hogy bármikor játszódhatik a
darab, akár a kortársi valóságban is, olyan
terepen, ahol még a tündérkedélyű
szerelmi kergetőzés hitelessé tehető. Idéz-
zük a műsorfüzetből Harag György sza-
vait:

„A hely: bármely város, bármely or-
szágrész, itt vagy bárhol a világ bármely
részén. A középpontban, a tűzfalak és
blokkok között, parkolók és tornaszerek
szomszédságában áll a csodafa. A valóság
átváltozása mesévé egyszerű színpadtech-
nikai kérdés. Bizonyos megvilágításban ez
a reális parkrészlet elvarázsolt hellyé
változik. A fán lámpák gyulladnak ki,
amelyek az aranyalmát jelképezhetik. De
hogyan jön ez a csoda létre? Ebben az
időtlen parkban éppen egy hajdani, vagy
majdani május elsejei, vagy június
tizenegyediki, vagy november
huszonkilencediki (mindig akad ilyen
dátum a világ bármely táján) ünnepség
játszódik le. A lampionok még a fákon
maradtak, de ott maradtak az ünnepség
hulladékai is. Amikor a függöny felmegy,
hajnal vagy éjszaka van, egy libikóka lebeg
a szél-ben. Minden elhagyatott, üres.
Senki,

Csakhogy ez a sóvárgás nem hagyja ma-
gát. Ellenkezőleg! Amennyivel inkább
irreális, annyival jobban „szárnyra kél". A
tündérkedésre fölkészült néző már
mosolyog, amikor a hitvány fácska aljából
fölsápítozni hallja a vénasszonyhangot:
„No igen, játszásiból akár ezt is el lehet
fogadni" és belemegy az ötlet-be, hogy a
varázslat itt is megtörténhetik, farmeres
Csongorral, bádogernyős lámpafényben,
rácsokkal szegett játszókában. S aztán ezt
az elnéző, ezt a megengedő mosolyt
valamikor kiszorítja arcunkról a megértés,
az együttértés mind mélyebbről fakadó
derűje. Már nem esővíz csillog a tar
ágakon, ha-nem egy földönjáró, szerelmes
lány ne-vetése-könnye; már nem a sivár
vasvázak nyikorgása, hanem punk-
ördögfiak teli-szájú röhögése az aláfestő
zene, már nem rácsoktól szegett szürke hely
a játéktér, hanem sziget, ahol még játszani
lehet igaz szerelmet, töretlen hűséget, a
másik emberben meglelhető
boldogságot.Pedig Ha-rag György
semmiféle színpadi praktikához, szcenikai
svindlihez nem folyamodik, „csak"
végigviszi minden szerep értelmezésén a
mai figurák vonásait. Mirigy nem
vénasszony, s kivált nem ijesztő torzpofa:
időtlen korú nőszemély, akinek már felnőtt
lánya van, s mert az könnyű préda a
grundon tanyázó felcseperedett srácoknak,
úgy érzi, el kell rontania a mások szép
szerelmét. Csongorét különösen, hisz neki
hálásnak kellene lennie, mert eloldozta. De
mint az alantas lel-kek mindig - hála helyett
gyűlöletet érez a szívesség ellenében.
„Mirigy annak az embertípusnak a
megszemélyesítője - mondja róla az
olvasópróbán Harag -, aki meg tudja
keseríteni egy ház, egy városnegyed életét;
nem boszorkány külső megjelenésében,
hanem középkorú, teljesen mai nő, ő a
feljelentő szomszédaszszony, a
házmesterné, mit tudom, mi, lehet, hogy
több Mirigy is lesz..." S tovább: „a három
ördögfiókát úgy képzelem el, mint három
tizenéves srácot a grundról, akik olyan
rosszak, mint az ördög. Maszkot is
tehetnek, hiszen éppen karnevál volt, és
kergetik a rókalányt, Mirigy leányát, akit
ugyancsak szerepeltetni szeretnék. Tizenhat
évesnek képzelem, aki csúfnevet kapott,
mert kicsi rókaprémet visel. A fiúk örökké
kerge-tik, az anyukája pedig szüntelenül a
nyomában jár, mert félti, ahogyan az már
lenni szokott. A végén joggal mondhat-ja:
megették a lányomat - és dühe, boszszúja
érthetővé válik."

csak egyetlen személy ül a sötétben: az Ej"
- ígéri a műsorfüzet, azaz meséli az
olvasópróbán a rendező (s veszi titkon
magnetofonszalagra a műsorfüzetet szer-
kesztő irodalmi titkár, Kötő József, hogy
aztán a néző mégis valami mást lásson.

Amikor a függöny fölmegy, égig érő
tűzfalak közt meghúzódó tenyérnyi ját-
szóteret látunk, amelyet vagy kétméternyi
magasságban sűrű drótháló vesz körül. ltt-
ott csenevész bokrocskák, mászóka,
vedlett kerti pad, forgó, ötlettelenül
praktikus mert dísztelen lengőhinta. Osz
van, sehol tenyérnyi zöld, sehol egy
lampion vagy akár csak egy szentjános-
bogár is. Októberi sűrű eső nyirka csillan a
tar gallyakon, a festéke vesztett
vasvázakon, deszkalapokon. Minden oly
sivár és avíttan célirányos, amilyen csak
egy lakótelepi játszótér lehet. A drótháló
kiszorítja az autókat, megvédi a
gyermekeket, és egyben börtönrács mögé
is csukja őket. A játékeszközök szeretet
nélkül kitalált egyentermékek. S a satnya
fácskák -- a hajdani csodakert
gondozatlan, korcs utódai. Amikor a
halovány, térdig pulóveres tinédzser szín-
re lép, okkal szólal meg bennünk a zengő,
veretes, romantikus vágyakat kifejező
Vörösmarty-sorokra s a látványra felelve
József Attila metaforája: „Egy vaslábasban
sárga fű virít." Itt s innen vágyakozni „a
dicsőt, az égi szépet" annyi, mint napfény
nélkül kisarjadni.



„Ledér vagány, kedves prostituált, nem
mai találmány. A szövege is tökéletesen
ráillik. Azt mondja, amit hallani szeretnek
tőle. Minden szava megjátszás."

„Van három nagyon fontos figuránk: a
Fejedelem, a Kalmár és a Tudós. Rövid
húzásokkal csodálatosan maivá lehet tenni
ezeket a figurákat. A Tudóst kopottas,
nyugdíjas tanárnak képzelem, aki hosszú
lódenkabátban, szemüveggel az orrán
egész nap a parkban olvas és meditál. A
nyugdíj még Santa Fében is kicsi, ezért
hogy ne égesse otthon a villanyt, még éjjel
is itt olvas kint a parkban. A Kalmár a
tipikus maszek ... nem gyáros, hanem
harisnyakereskedő... a Fejedelem
kiebrudalt katonatiszt, bedilizett a hatalom
tudatába, de már semmi hatalma nincs. Az
irodalmárok kinyomozták, hogy
Vörösmarty ezt a figurát Napoleonról
mintázta. Akkor ennek lehetett jelentős
aktualitása, ma ez már senkinek sem jut az
eszébe. Napoleon minden történelmi
nagysága mellett, a mai színpadon
operettbőssé változott. Minket nem a
modell, hanem a jelenség érdekel. Nem
Napoleont kell kifigurázni, hanem a
hatalomtól megrészegült katonát, aki
minden korban és koron túl fe-

nyegeti az emberi mentalitást és életér-
zést...

A legtöbb problémát a két főszereplő
pár okozza. Csongor és Tünde, Balga és
Ilma. Mindkét pár love storyt játszik.
Nem önmagukban romantikusak, a sze-
relem teszi őket azzá. Teljesen mai figu-
rák. Úgy képzelem, hogy Csongor és Bal-
ga haverok. Egymásnak vetett háttal gi-
tároznak a padon. Balga faluról beszár-
mazott srác, aki csodálja Csongort. Való-
jában Árkinak hívják, Csongor nevezte el
Balgának tréfából, s ő vállalja a tréfát.
Ugyanúgy mennek bele a játékba, mint a
mesteremberek a S zen t i vá n é j i á lo mb an :

»Te ki vagy? - Balga. Azt hittem, Arki.
Volt itt egy nő, Böskének hívták
mondja Balga. Ja, az tündérré lett, most
Ilmának hívják.« Egypár órára meg-
próbálnak a mese szabályai szerint vi-
selkedni, és belekombinálják a mesébe
mindazokat a figurákat, akikkel naponta
találkoznak. Az indítástól kezdve minden
csorbítatlanul, az eredeti szöveg szerint
folyik tovább. Csak éppen mai emberek
mondják, s a játék a »valóság ár-
nyékában« folyik le. Úgy érzem, a játék
új dimenziókat kap, elevenné, izgalmassá
válik, mint egy kaland, aminthogy az is:
játék a játékban."

Hosszan kellett idéznünk a rendezőt
nyilatkozatot, mert harag György tudja a
legpontosabban, mik is voltak a rendező
elképzelései, szerepértelmezései. Ezeket
valóra is váltotta, illetve váltatta a
színészekkel és szcenikusával, a díszletet
és jelmezeket tervező Edit Schranz Ku-
novitscsal. Ha azonban csak ennyi lett
volna a megvalósult játék, akkor elég lett
volna, ha a nézőt befizetik az olvasó-
próbára. A színész alkatát is hozzáadja az
ekként értelmezett szerephez, s önma-
gából, egymás szomszédságából, a fények
és a színpadi tér fölkeltette hatásból több,
színesebb dolog testesül meg: a játékstílus
s a játék egészének elvont, az
érzékletességgel együtt gondolatok, asz-
szociációk formájában visszaadható je-
lentése.

Ez az előadás mindenekelőtt arról be-
szélt, hogy akár Árgyélus királyfi, akár a
romantikus időkben született Csongor
széphistóriája is megeshetik velünk. Ve-
lünk, akik égig érő t(ízfalak között, hom-
lokunk fölé emelkedő rácsok között,
zöldjevesztett ligetekben keressük a bol-
dogságot. Mert nem a környezeten, nem is
a játékterepen múlik a magánszférában
elnyerhető, az individuumként megis-
merhető teljesség, hanem a másik ember-

Czikéli László (Kalmár). Sata Árpád, Ander Zoltán, Jancsó Miklós (Ördögfiak) Keresztes Sándor (Balga) és Salat Lehel (Csongor)



Sebők Klára (Ilma) és Rekita Rozália (Tünde) Salat Lehel (Csongor) és Sebők Klára (Ilma)

ben. S ez a „másik ember" nem rosszabb
és nem is más, mint az, akiről ötszáz vagy
százötven évvel ezelőtt ábrándozott a
társa. Mi mind, akik kortársai vagyunk
egymásnak, ugyanazt az örömet, ugyan-
azt a reményt és ugyanazt a beteljesedést
jelenthetjük a másiknak, nyerhetjük el
magunknak, mint bármikor. Mint bár-
mikor, ha... Ha keressük a társat, híven és
állhatatosan. Már nincsenek ugyan
királyfiak, már nem járnak honjavesztett
tündérlányok, ördögfiak és seprű-nyélen
lovagoló boszorkák a földön, már a
gonosz a házmesterlakásban les-kelődik,
már a röhögő erőszak a játszó-tereinken,
de a „királyfi", de a tündér-tisztaság
képessége még megvan bennünk. Ahogy a
pirosalma-elevenségű Ilma-lelemény is,
ahogy a bumfordi-tele-szájú Balga-
életkedv is. Nem kezdenek ugyan
ragyogni aranyalmák a csodafán.
Csenevész kis facsemetén sorvad a hi-
ganylámpák fénye, a boldog szerelemben
egymásra találtak mégis a csengő barack,
a szóló szőlő termő ága alatt hajtják egy-
máshoz fejüket: van csodakert. Van meg
nem dézsmálható „termő, ékes ág".

Amiben a rendezői fölfogás ezen túl
remekelt, az a mindenkor nehézkes, filo-
zofikus betétként ható három vándor
megrajzolása. A Kalmárt Czikéli László-
ra, a Fejedelmet László Gerőre, a Tu-

dóst Vadász Zoltánra osztotta a rendező.
Három, alkatánál is, sikereinél fogva is
súlyos színészre. A magyarországi kö-
zönség húsz évvel ezelőtt Adámként lát-
hatta és jegyezhette meg először László
Gerő nevét. Szép zengésű orgánuma,
karakteres arcéle, sűrűkötés testalkata a
nagyrealista szellemben fölfogott Ma-
dách-hőst revelálta. E szellemben szólal-
tatta meg - a magyarországi színpadon
tőle nem látott - Petronius Maximust is,
Illyés Kegyencének nagyszerű kolozsvári
előadásában és számos más klasszikus
szerepet is. Az Ady-centenáriumra ösz-
szeállított kolozsvári irodalmi esten - úgy
is, mint a műsor szerkesztőjét - e
szellemben gondolkodó, tudatos művész-
nek ismerhettük meg, aki úgy tudta el-
mondani a Krisztuskereszt az erdőnt, hogy
máig fölülmúlhatatlan versértésnek tet-
szik. Most, Fejedelemként a félelemkeltés
fizikai megtestesülésével s e zsarnok-
alapvonás szánalmassá züllésének belső
történetével ajándékozott meg. Alakítá-
sában az vált nyilvánvalóvá, hogy a de-
magóg világhódítás, a terror önimádó
kényszerítése akár egy habókos vénem-
berből is előindázhat. S ha mégsem tud
leigázni, úgy azért, mert a bennünk
megizmosodott tiltakozás nem engedi,
hogy katonák soroljanak be mögéje. De
ugyan a feltámasztható Félsz nem hoz-

hatja-e éppen olyan helyzetbe ezt a jelle-
met, mint a történelem során bármikor?
Mint a nagy francia forradalom után, mint
a Mein Kampf után, mint... Ez a
seregevesztett mániákus hódító is elég
erős lehet arra, hogy megismételtessen
velünk meggyőződésünk ellen végbe-
vihető magatartásokat, de itt erősebb
akarat munkált.

Czikéli Lászlót jó karakterszínésznek
többször láthattuk. Hogy bölcseleti mély-
ségei is vannak, azt mindezekből sejthet-
tük. Bizonyossá a már hivatkozott Ady-est
tette, hogy árnyalatosabb a láttatása, mint
karakterszínészektől megszoktuk. Az ő
felfogásában csöndesen, fojtottan jött a
parancs: „Őrzők, vigyázzatok a strázsán."

Bizonyára számos más, a szín-ház körén
kívül álló élmény értette velem, s a vagy
nyolcszáz főnyi többi hallgatóval, hogy
ezt a hívást korunkban nem lehet
máshogyan elmondani, csak így. Czikéli
nem valamiféle meglepetéssel szolgált,
hanem azzal, ami egyedül lehetséges.
Azóta is ennek a kivételes szöveg-
értésnek, határsértésnek a szerepbe vitelét
vártam, reméltem tőle. Bizonyára a
határainkon túl kiteljesedő magyar szín-
játszás renyhe figyelmezése kárhoztat-
ható (magam és pályatársaim felületessé-
ge), hogy ezt a csöndes színészi érlelődést
nem követtük nyomon érdeme sze-



rint. Mert előéletének kell lennie annak a
pontos és ihletett szerepfölfogásnak, ami a
Kalmárban megnyilvánult. Első
megszólalásakor Czikéli aprócska sámedlin
ült. Akár valamiféle kucséber. Gesz-tust
sem tett rá, öltözete sem árulkodott róla, de
ragacsos volt, pénzszagú, a kicsi „seft"
mámorosa. A tenyérnyi játszótér-re mint
zsebéből kirántható hitványság-ra nézett.
Ennek a tekintetnek a Csongor-féle
szerelem is csak üzlet: „a szerelem /
Aranybilincsre kötve, mint urát, / Fog
bébocsátni titkos ajtaján", s hangsúlya
alantasan nyilvánvalóvá tette, hogy e titkos
ajtó nem több az aktusnál, s hogy neki a
szerelem aligha több, mint meg-vásárolt
cikk. A tér, a környező jellemek
nyilvánvalóvá tették: nincsen, nem lehet
ezen a lakótelepen olyan szerelmi indulat,
amit ő meg ne vásárolhatna. Nem-csak ő
gondolkodik így, hanem a környezet is,
amely elhitette vele, hogy „a maszek"
mindennek birtokosa lehet. Zord és
eszményeink-gyakorlatunk interferen-
ciájában megszülető kritikai fricskát adott
színreléptekor ez a figura, amelyik-nek a
nyomasztó érvényességétől még az utolsó,
már bukását mutató jelenet-ben sem
szabadulhattunk.

Vadász Zoltán a Tudóst keltette élet-re.
A rendezői elképzelésnek megfelelő
küllemmel lépett színre: nyűtt ruhák,
gyötrelmek formálta arc, lecsúszottsága
egy hajdan képzelt egyetemi katedrának.
Mégsem éreztük úgy, hogy a végletes
takarékosság készteti az esti játszótéren
olvasgatásra. Ennél is nagyobb kitaga-
dottság a teljes otthontalanság - miatt ül ez
a vén tanár, kiűzött tudós, kitagadott
értelmiségi az őszi zimankóban: „Erő az
isten! úgy kell lennie... Munkáit értem, nem
tudom magát." A figura mögé egész
életrajzot, egész társadalmi korszakot
hozzákölthet a még csak szerény
tapasztalatokra is támaszkodó képzelet:
ivott és elcsapták. Föllázadt és el-csapták.
Kiszolgált egy rezsimet, s elcsap-ta az új.
Leginkább mégis a trónjafosztott Learre
emlékeztetett. Azok tagadták ki, akikért
áldozatot hozott. Első jelenete utolsó
gesztusával is ezt nyomatékosította:
szemérmesen, suttyomban egy körülrágott
kenyérdarabkát visz magával a kibelezett
szeméttartóból. Második monológjakor,
amikor a teljes kiábrándultság, a föladott
istenkeresés állapotába jut, a szokottól
lázadóbban mondja a befejező sorokat: „Ki
vagy te, aki ben-nem háborogsz? / Ész,
vagy nem ész? elő! hadd lássalak... Sötét
van, álmodozzunk, itt az éj" - s az addig
lázasan

kítás rendezői ars poeticaként szólal meg,
úgy, mint aki „tűzhelyet, családot már
végképp másoknak remél".

E filozofikus triászhoz méltóképp csat-
lakozik Váli Zita monológja az Éj szere-
pében. Mint alaktalan rongycsomó merül
föl a terecske virradat előtti csendjében.
Éppen úgy lehet hajnali műszakba induló
utcaseprőné, mint későn záró mulató
vécés nénije. Mindenesetre olyan - reális
- figurája a mai valóságnak, amelyiket a
szerencsétlenség, az alkoholizmus a nap-
világnál folyó élet teljes tagadására bírt;
valaki, aki tudja, hogy a lehető lét csak
látszat, s mindenkit elnyel az a setét
valóság, amelyikben ő otthonos. E szerep
nagy hagyományaihoz híven mély
zengésű alt hangon, megejtő pátosszal
szól Váli Zita hangja, szövegértelmezése.
Külleme és pátosza félelmetes döbbenetet
kelt - okkal Tündéékben, de okkal
hangzik el Ilma gyakorlatias megjegyzése
is: „Szegény bús asszonyságnak Milyen
furcsa álmai vannak!"

Mirigy, mint mindig, úgy most is a
játék spiritusz rektora. Utálatos, élet-irigy
nőszemélynek tetszik, akit - éppen mert
oly jól ismert lumpenfigurákkal tart
rokonságot - első jeleneteiben könnyebb
megvetnünk, mint félnünk. Ami-kor
azonban Ledért eszközéül elcsábít-ja,
démonikus erejét is igazolni tudja Kakuts
Agnes. Itt Mirigy tele van ,jósággal":
elnézi, amint a lány sértegeti - „nénike /
oly redőkből szőtt öreg zsák" -, sőt, arra is
kész, hogy érveket szállítson a lány
sajátos foglalkozása erkölcsi föl-

Lőrincz Ágnes (Ledér) és Keresztes Sándor (Balga) a Csongor és Tündében (Szabó Tamás felvételei)

forgatott könyvet lemondón a szemét-
kosárba veti. De Harag György - s az al-
katával tágasabb szellemi létet megérzékítő
Vadász Zoltán - e Tudós-alaktól nem tudott
ilyen könnyen megszabadul-ni. Az utolsó
sorokat, amelyeket a gyermekhangú
nemtőknek írt Vörösmarty, a Tudós mondja
el:

Éjfél van, az éj rideg és szomorú,
Gyászosra hanyatlik az égi ború:
Jőj, kedves, örülni az éjbe velem,
Ébren maga van csak az egy szerelem. S

ezzel a módosító megoldással merőben más
jelentést kap a játék kódája, mint a korábbi -
- akár Vörösmartytól elfogadott -
előadásokban is.

Hiszen az Éj - láttuk elább a színpadon -
a semmit ígéri. A Tudós -ezt elfogadva -
már csak az álmodozás, a teljes irracio-
nalitás mellett nyilatkozik, azaz önmaga
kereső lényét föladva. A szerelmesek
azonban egymásra lelnek ebben az irra-
cionalitásban. És nem álmodozón, ha-nem
az álmokat valóra váltva. Ha a Tudós
mondja el a virrasztó szerelem dicséretét,
úgy azt nyomatékosítja, hogy a boldogság
nem racionális, nem tervezhető és
kigondolhatón végbevihető realitás, hanem
egy azon túli, a gondolat-nál is erősebb
tartomány része. Nem könyvek kellenek
hozzá, hanem az érzések bátorsága. S ez
legyőzi „az éji borút". Vadász Zoltán
Tudósa érzékelteti: Csongorék olyan
teljességhez érkeztek, amely előtt meghajtja
fejét az ésszerűség. S a személyes
rezignáció dacára is - örömmel hajtja meg a
fejét. Ez az ala-



mentésére - „nemde otthon / Kór apád van
s szenvedő; / Nincs egyéb, mint csak te,
aki Gyámolítsa és kötözze" -, majd mikor
Ledért már az önsajnálat állapotába hozta,
megkísérti a szép ifjú képivel és a
gazdagsággal. Kakuts Agnes hűvös fejű
lélekbúvárnak és begyakorlott szobáztató
asszonyságnak is tudja láttatni ezt a
Mirigyet, olyasvalakinek, aki egy-szerre
rutinmunkát is végez, amikor a buta
prostituáltat eszközévé teszi, s egy-szerre
élvezi is, hogy tudja: „ezekkel" így kell
bánni. Tudásával magasan fölötte áll -
láthatólag - mindazoknak, akik
megrontására tör, s mélységesen alattuk is
van, amikor csápjait fölnyújtja értük.
Többé nem „egy rossz asszony" mű-
ködését látjuk, hanem az alantas gyakor-
latot: így kell ezt, mert így lehet könnyű
örömöket szerezni. Nem Mirigy sértett-
sége, hanem az alantas örömöket elfoga-
dók önigazolása az, ami itt teret akar
hódítani.

Ledért - s néma szereplőként a Róka-
lányt - Lőrincz Ágnes formálta meg.
Először - Mirigy lányaként - kacérka kis
tinédzsert láttunk tőle, Ledérként ugyan-
ennek a magával mit sem kezdő, tetszel-
gésében magát megvédeni nem tudó
lányalaknak a kifejlett változatát mutatta
be. Ez a Ledér nem gonosz, hanem gyen-
ge. Gyenge, mert buta. Gyenge, mert hiú.
Gyenge, mert belőle magából hiányzik az
emberi nemesség minden képessége.
Lehet, hogy igazat beszél: „El-pirultam, és
nem látszott, / Visszavágytam, nem
bocsáttak, Vagy bocsáttak, s nem
jöhettem, Nem kívántam jőni már." Azaz
maga sem tudja, hogy a legintimebb
élethelyzetben ugyan rendelkezett-e a
személyes választás esélyével. A
manipulálhatóság emberveszejtő gyön-
geségét példázza, s lesz természetes esz-
közévé a másokat megkísértő alantas-
ságnak. Kitűnő karakteralakítás a fiatal
színésznő szerepfölfogása, amely átgon-
dolt, a lélekrajz felől is motivált gazdag-
ságát éppen monológjában - a Csongorra
várakozó kellemkedés perceiben - igazolja
legjobban. A színpadon magára hagyott
figurának itt önmagából kell föl-
támasztania a kiegyensúlyozatlan csa-
pongás, a - rendezőtől megkövetelt -
„megjátszás" fordulatait, és Lőrincz Ágnes
ezt a gyakorta elhagyott jelenetet realista
egyszerűséggel formálta meg. (Félő, hogy
ebbe a szerepskatulyába szorul bele a
tehetsége: tavaly főiskolás-ként is hasonló
szerepekben láthattuk, s most is ilyen
alakkal aratott sikert. Kár lenne, ha a
kihívó dekorativitás marad-

na Lőrincz Ágnes egyetlen szerepajánlója,
s nem az a játékintelligencia, amelyet itt
bizonyított.)

Az ördögfiak mindenkor sikerperceket
tudnak teremteni. Most is. Kópés go-
noszkodásuk, kótyagos pimaszkodásaik,
átejthető naivitásuk - meghódítja a szíve-
ket. A játék szellemének megfelelően egy
kültelki punk-együttes figuráinak jelme-
zében léptek színre. Égnek meredő tin-
cseik, hajmeresztő hülyéskedéseik, gyer-
mekded intelligenciájuk arénázó „szelíd
motorosok"-ra utalt. Sata Árpád, Ander
Zoltán, Jancsó Miklós különféle zenés és
prózai előadások komikus kedvencei:
kitűnő mozgástechnikával, bevált paten-
tokkal és egymás közelében előpattanó
eredeti ötletekkel szórakoztatták a publi-
kumot, jelezvén azt is, hogy tán nem is
egészen annyira rosszak ezek az „aluljá-
róban" idétlenkedő fiatalok. Csak épp nem
tudnak magukkal mit kezdeni. Sorsuk
mérlege billenhet a Mirigy jelölte le-
hetőségek felé (az alvilági elemekhez)
éppen úgy, mint a Csongoréktól választott
irány felé. Harag György a finálé je-
lenetében mindenesetre úgy döntött, hogy
a szerelmesek mellett a helyük (a hátba
veregetett Balga, a vállra kapott Csongor
cimborái), s mi szívesen fogadtuk el
realitásnak is ezt a döntést.

Ilma és Balga szereposztási telitalálat.
Sebők Klárát a néhány évvel ezelőtt Bu-
dapesten vendégszereplő társulat szép, ifjú
hősnőjeként ismerhettük meg. Sütő
András darabjaiban láthattuk mint Kol-
haas Mihály feleségét finom, romantikus
jelenségnek, mint Arabellát - megkísér-tő
„asszonyi állatnak". A Csongor előtti
estéken (Csiky Gergely: A kaviárjában
telivér-butuska műlovarnőt jelenített meg,
Csép Sándor: Mi, Bethlen Gáborjában a
megcsalódott Báthory Anna tragikus
fejlődésrajzát hitette el) egy beérett és
kivételes eszköztárú jelentős művészt
igazolt. Ilmaként kicsattanó humorát,
vonzó küllemét, klasszikusokhoz méltó
szövegmondását és együttjátszásra kész
alázatát csodálhattuk. Ez az Ilma jókedvű
fiatalasszony, aki már a szerelem beava-
tottja, s aki már tudja, hogy sokféle el-
nézés, konyharemekekben is nyilvánított
lelemény kell a boldog együttéléshez. De
mert ezeket a próbatételeket is szereti -
csipetnyi fölénnyel és elnéző mosollyal
segél a még felhőtlenül rajongóknak. Nem
azért, hogy elhitesse: a szerelmesek
nagykanállal eszik eztán az ambróziát,
hanem azért, mert tudja, hogy jó íze van
még a semmiből elővarázsolt pap-

rikás krumplinak is, ha egy kis dévaj
tréfával tudjuk fűszerezni. Néha bumfordi,
mint egy parasztmadonna, néha bölcs,
mint egy tűzhely fölé akasztott falvédő
szalagszövege, néha megbocsát, mint a
klasszikus dajkák, ám mindösszesen ő az,
akivel érdemes bonthatatlan barátságban
állni. Nem lelkizik, de mindig van jó
szava, nem kacér, de mindig jól oda-mond
s kész a szerelemre, nem kapkod, nem is
renyhe, de le sem kési, hogy csöndesen
eldédelgessen egy kisgyermeket. Lehet,
hogy most épp egy kiöltözött szövőnő,
lehet, hogy egy fiúiskola tanítónője
(alsótagozatos, ott a nehezebb!) - csinos,
eleven színekből álló öltözéke erről nem
mond részleteket -, az viszont biztos, hogy
a flaszteron is talpraesett, a gépesített
világban is otthonos lény.

Balga nem kevésbé. Keresztes Sándor a
fejébe nyomott svájcisapka alól paraszt-
bajszosan úgy tekint a világba, mint egy
mai üzem vagy építkezés ezermestere.
Lehet ács, lehet kőműves, lehet sofőr - ez
az ember mindenütt ugyanaz lesz. Kicsit
bumfordi, kicsit félszeg, kicsit mindig
ugratható, de a keze nyomán eltartja a
családot, fölvirágozza a kertet, nem hagyja
az övéit. Ő az, aki a toronyház huszadik
emeletén is éppen olyan jó szomszéd,
ahogy a hajdani szérűskerten, ahogy
katonacimboraként a körletben, ahogy az
volt Posaként, Horatióként, Scapinként s
bármikor, ha a hősnek egy confidant-ra
volt szüksége. Keresztes Sándor
árnyalatos leleménye, hogy ezt a mai
környezetben is meg tudta mutatni, fél-
falusi, fél-nagyüzemi munkásfigurának
láttatva Balgát.

Rekita Rozália nagyon szép Tünde volt.
Finom, áttetsző, család-szemefénye
leányka, aki már - sejthetőleg - azzal is
kitagadta magát a Tündérhonból, hogy
ilyen kései órán a játszótéren elmarad. Tán
a Fejedelem-szabású - hajdani elő-kelő -
család agyonvédett, a mai világgal
szembenevelt leánykája. Mindenesetre
nem abból a körből való, ahol Balga vagy
az ördögfiak honosak. Ha van még ilyen:
első bálozó. Szerelmes naivsága azonban
nem teszi vakká: egy Kurrah, egy Mirigy
őt el nem csábíthatja. Ennek a Tündének
van tartása. Nem különféle próbatételek-
ből tudjuk ezt, hanem abból a tisztaság-
bál, ahogy nem veszi észre a „másmilyen"
embereket. Nem a tőle "alacsonyabb
osztályhelyzetűeket" - hisz Ilma kebel-
barátnéja és nem a cselédje! -, hanem a
rosszféléket. Tünde eredendően tiszta.
Mellette megsemmisül vagy megjavul a



hitvány. Ezt a lányt még - sejthető ne-
veltetése sem ronthatta el: a Tündér-
honnal is szembeszegül, ha méltó szerel-
mesére rátalált. Az egy esztendeje dip-
lomázott fiatal színésznő valószínűleg
számos naiva-hősnő szerep várományosa a
társulatnál, de majd a kevésbé sablonos
szerepek teszik lehetővé, hogy hu-
morérzékét, árnyalatosabb szerepformá-
lását kialakítsa.

Salat Lehel nyurga diákfiúnak hatott
Csongor szerepében. A tavalyi vizsga-
előadásokon fanyar, intellektuális alka-
túnak tetszett, s most is inkább ilyennek,
mint romantikus, szerelmes, rajongó hős-
nek. A rendező ezt meg is engedte neki,
sajnos azonban a szövegmondás fogya-
tékosságait is elnézte. A felgyorsított, a
mai beszédhez közelítő dikciók bizony
elmosták Csongor tépelődő, gondolkodási
szünetekkel is kísért és indokolt ma-
gánbeszédeit; a játék fölpörgetett menete
sem engedett neki alkalmat arra, hogy
központba kerülhessen. Jó, kulturált
játszótárs volt, de szerelme inkább csak
ürügy, mint központi szenvedély volt a
játék kibontakoztatásában. (A színház
látvány is: többnyire a színész akkor ta-
lálkozik a szerelmes hős szerepekkel,
amikor még nincsen birtokában c szen-
vedély árnyalatos kifejezése, amikor pedig
már megszerezte, nem kelt olyan színpadi
látványt exteriőrjével, hogy egészen
elhihetnénk neki a gerjedelem mámorító
vakságát.) Harag György ezt tudva
engedte a fiatal szerelmeseket olyan
fiatalnak lenni, amilyen fiatalok is. Mint
az olvasópróbán elmondta: „A közönség
sohasem felnőtt emberek együttese, hanem
illúziót kereső közeg, közelebb áll a
gyerekek világához, mint a tudálékos
emberekéhez." A címszereplő pártól teljes
illúziót kaptunk az ifjúságról, amelyik
lehet, hogy suta, lehet, hogy nem tudja
egészen kimutatni, mit érez, de legalább
nem „játszásiból" keresi a boldogságot.

Harag György rendezése éppen azt bi-
zonyította, hogy ezt a boldogságot ma sem
nehezebb megtalálni, mint bármikor
azelőtt. Hisz -- hogy egy másik Vörös-
marty-verssel feleljünk: „Amennyit a szív
felfoghat magába, / Sajátunknak csak
annyit mondhatunk."

SZAKOLCZAY LAJOS

Színházi esték Újvidéken

Büchner: Leonce és Léna

Az Újvidéki Színház az 1983-84-es évad
ötödik bemutatójaként vitte színre Georg
Büchner vígjátékparódiáját, a Leonce és
Lénát. Ljubomir Draškicot nyerték meg
vendégrendezőnek, akinek nevéhez több
sikeres újvidéki rendezés is fűződik (Mol-
nár Ferenc: Játék a kastélyban -- 1977;
Mroek: Tangó - 1982), Draškic ezúttal
szokatlan átminősítésre vállalkozott:
elégikus jelenetek halmazává szállította le
evvel egyben Büchner gondolatát
szűkítette -- a romantikus drámát fensé-
gesen kiröhögő, a szójátékok kavalkád-
jával ironizáló áradást. Szép képet, szép
színpadot, szép mesét akart formálni - s
szándéka szerint ú j minőséget -, mintha
csak evvel kerekednék ki Büchner akasz-
tófahumorról tanúskodó világlátása.

Nem bízott a szűk körből választható
színészek intellektuális erejében? Nem
bízott önmagában, feledvén korábbi ren-
dezésének értékeit, a helyzetkomikumra
épülő Molnár Ferenc-i nevettetést és azt a
hideg világot, a színpadnak olyas-féle
lecsupaszítását, mely a Tangóban (kü-
lönösen annak második részében) játszót
és nézőt szinte egyként megborzongtatott?
Draškic Büchner zseniális „tétovaságában"

csupán a holdfényt, a halált, a szűzi nászt
vette észre, a kellékeket, melyek - paradox:
az agy üresjáratával!
legyilkolásra várnak. Széppé akarta tenni
a halált akkor, amikor az már csak
szóömleny, üres pufogtatás, a birodalmi
(kis hercegségi) béke meghaladásra váró
kacatja.

Draškic, új minőség iránti fölfokozott
vágyakozásában, ezúttal becsapódott. A
töredéket egésznek gondolta, s hogy még
egészebb legyen, szüntelenül próbálta-
próbálgatta építeni, holott a lebontás volna
méltó Büchnerhez: annak az állapotnak
(megközelítő) létrehozása, melyben a föld
vékony kérgén áttetsző lyuk egyetemes
félelmet, fenyegetettséget jelöl. A minél
nagyobb díszítés csak akkor éri el célját,
ha - legalábbis az író szándéka mindig erre
irányult kopárság az eredménye. Totális
gúnyrajz, melyben törpébbnél törpébb lesz
a történelem, s liliputibbnál liliputibb az
ember. „Gúnyolódónak mondanak - írja

Büchner egy családjához címzett levél-
ben. Való igaz, gyakran nevetek, de nem
azon nevetek, ahogyan ember valaki, ha-
nem csak azon, hogy ember egyáltalán,
amiről amúgy sem tehet, emellett meg
nevetek saját magamon is, aki osztozom a
sorsában. Az emberek ezt gúnynak ne-
vezik, képtelenek elviselni, ha valaki, aki
nem takargatja a maga bolondságát,
tegeződik velük: ők a megvetők, a gú-
nyolódók és a gőgösek, mivel az osto-
baságot csak önmagukon kívül keresik."

Az ostobaság tehát bennünk van - véli a
romantikát kegyetlenül hideg ésszel bon-
coló szerző, kit bujdoklásaiban nemegy-
szer a politikai önkény lángja is megége-
tett.

A Leonce és Léna, Walkó György sze-
rint, „páratlan a komédia történetében, az
üresjárat céltalan zakatolása ritkán kísér
végig ilyen kitartóan vígjátéki mon-
datokat". A természettudományokban és a
filozófiában jártas szerző viszont
mindössze ennyit mond készülő darab-
járól: ,,...épp azon vagyok, hogy papíron
agyonüssek vagy megházasítsak né-hány
embert." Főhősének, Leonce-nak szavait
parafrazálva, a saját feje búbjára akar
látni. Orvosgyakornokként (is) a
lehetetlen izgatja. Komor, elemző, kiáb-
rándult, de önkarikatúráját rajzolván is
fenséges. Az élettel, halállal (szerelem-
mel, szaporodással) unalomból foglalkozó
emberiség mint moralitás - ez gyötri. Az
élete végéig viselt teher, hogy ember.
Draškic csak a szójátékokkal alátámasz-
tott birodalmat látja, az éjszakát, melynek
(hold)fénye van, de nincsen mélysége.
Büchner Leonce és Lénája épp a látszóla-
gos gazdagsága ellenére sivár. A mese
csillámló tanulságai mögül mindig kibe-
szél valaki; egyszer Shakespeare, másszor
valamely bibliai alak.

És Büchner nem úgy mondja, ahogy ők:
Sterne, Goethe, Chamisso, Schiller.
Mindvégig ironikus átértelmezés folyik
itt, ha szabad ily durva szóval minősíteni:
söveggyalázás. Utalások, átvételek, para-
frázisok - megannyi „hívatlan" jelenlét -
teszik a szöveget rejtélyessé. A kanti filo-
zófia fölötti ironizálás német gyermek-
dallal és olasz szólásmondással elegye-
dik. Popo és Pipi birodalma ebben az ér-
zelmes - de sohasem érzelgős - szómá-
morban lesz pőre, nem véletlenül mond-ja
a tenyeres-talpas Valerio a révbe érkező
szerelmesek, Leonce és Léna láttán: „íme,
megérkezett a két, világszerte hí-res
automata..." Majd ugyanő: „Mind-kettő
csupán művészet és gépezet, csak
pappendekli és órarugó!" Tehát ez a


