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A rendező négy tézise

A kolozsvári Állami Magyar Színház 1989
tavaszán mutatta be Kao Hszingcsien A
buszmegálló című komikus lírai életképét
egy részben. A darabot már játszották
magyar nyelven: 1985-ben az Új-vidéki
Színházban rendezte meg Harag György.
A kolozsvári bemutató rendezője Tompa
Gábor, akinek a dráma színre-vitele
közbeni gondolatait a produkció
műsorfüzete közli.

A buszmegálló a szó legszorosabb értel-
mében vett nyitott mű. Szerzője az alkotók
elé bocsátja néhány megfontolás tárgyát
képező javaslatát. Ami ezekből a
javaslatokból mindjárt szembetűnik, az
nem csupán a megközelítési, értelmezési
lehetőségek sokfélesége, hanem az is,
hogy akár keleti (kínai), akár európai ér-
telemben véve: nem hagyományos művel
van dolgunk. Hanem mondjuk ki diákos
pironkodás nélkül: kísérletivel, amely-nek
megfejtése nagymértékben az alkotókra
van bízva, de amelyhez az önzetlen szerző
néhány megközelítési „kulcsot" kínál.
Szerkezeti felépítését tekintve e mű
hasonlatos egy zenei alkotáshoz, melynek
szimultán hangszereléséből ki-hámozhatók
a különböző motívumok. A darab (egyik)
fő motívuma a várakozás, s ebben akár
Beckett híres művével, a Godot-ra várva
című abszurddal rokoníthatnánk. Ám itt a
másik motívum, mely éppenséggel
elhatárolja a színművet a godot-i
végkifejlettől: a remény motívuma, a
fokozatosan megszülető emberi szoli-
daritásé. Ebben az értelemben igen fontos
szerepet játszhat a közönség és a szín-játék
közötti térbeli közelség. Ez a mű
helyzetjelentés, ám egyben tiltakozás is
mindenfajta emberi önzés ellen.

A Hallgatag férfi kulcsfigurája a darab-
nak. Megfejtendő rejtély, jobban mondva
megfejtendő identitás. Harag Gyuri
újvidéki előadásában például egyenruhás,
csizmát viselő katona volt, talán az
erőszak jelképe. Én erről másképp gon-
dolkodom. Van a darabban egy, a Hall-
gatag férfi távozását követő motívum - a
Hallgatag férfi zenéje. A szerző elkép-
zelése szerint ez a zene egyre többször
csendül fel, egyre átszellemültebben, talán
egyre inkább a „megállóban" vára-

kozó szereplők belső, nélkülözhetetlen
szükségleteként. Én a Hallgatag férfiban
a művészet motívumát vélem fölfedezni.
Művészet nélkül bármely szellemi térség
halott. Ezért választottam egy kiváló ze-
nészt, Demény Attilát erre a szerepre. Á
Hallgatag férfi várakozása ily módon
értelmessé válik. Éppen ezért távozása
nem lehet más, csak ideiglenes.

Az Öregapó kulcsfigurának tűnik, de nem
hinném, hogy kiemelt funkciója len-ne a
darabban a többi szereplőhöz viszonyítva.
Való igaz, hogy bizonyos mo-
mentumokban katalizátorrá válik az el-
mélet gyakorlatra fordításának szüksé-
gessége terén. Ezért szerepe bizonyos
szempontból hídszerep is. Nekem inkább
Stefan Zweig Sakknovellájának főhőse jut
róla eszembe, mondjuk negatív analó-
giaként. Fontos, hogy ez a szereplő ízig-
vérig mai alak legyen, mondhatni közü-
lünk való, és az őt alakító színész fölhagy-
jon a hagyományos szerepmegformálás
vagy az esetünkben oly teátrálisnak ható
„alakítás" minden eszközével.

Á buszmegálló maroknyi csapata bonyolult
feladat előtt állt. Ez az előadás ugyanis
messzemenően a színészi összjátékra és a
játék hitelességére épít. Nem könnyű
azonban megtalálni a mű által is kínált és
az előadás sajátos követelményeinek
megfelelő stílust. Karnyújtásnyi-ra a
közönségtől félre kell dobni minden-fajta -
talán a dobozszínpadon jó értelemben vett
- teatralitást, ami itt „szerep-játszásnak",
vagyis hamisnak tűnhet. A színésznek
sokkal inkább kell önmagát adnia,
önmagát állítania a szituáció kö-
zéppontjába, tehát lénye legmélyebb ré-
tegéig ásnia, ami nem a legkényelmesebb,
és talán nem is „kellemes". Meg kell
szenvedni érte, hogy igaz legyen, és
sokkal nyugtalanítóbb, mint egy „színjá-
ték". A realista iskolához szokott (vagy
szoktatott?) színészeink itt sokkal keve-
sebb „fogódzóra" számíthatnak. A mű
„fejlődési görbéje" ugyanis egyre inkább
eltávolodik a reálistól a metaforikus felé, a
konkréttól az elvont felé mutat. Egyfajta
költői színház ez, amelyhez igyekeztünk
közösen megtalálni a megfelelő színpadi
nyelvet, és úgy érzem, jól dolgoztunk, bár
nem mindenben értettünk egyet. Az a tény
viszont, hogy e „csapatban" jelen van
színházunk legidősebb és legfiatalabb
művésze - Senkálszky Endre és Bács
Miklós -, talán jelképes kézfogásnak is
mondható.

KALMÁR PÁL

A várakozás méltósága

A buszmegálló Kolozsvárott

A térben egy férfi áll. Keze zsebében,
nyakába vetve sál. Néz maga elé. Vár.
Balra tőle két rövid párhuzamos korlát.
Azon túl letakart zongora, fedele nyitva.
A férfi jobbján leeresztett vasfüggöny.
Színházban, színpadon vagyunk, zárt tér-
ben. Csend van, csak a nézők sustorgása
hallik, amint tétován helyet keresnek,
hogy aztán majd három oldalról körbeül-
jék ezt a szinte üres teret. A fények lassan
kialszanak, a férfi nagyon lassan elindul.
A két korlát között egy pillanatra megáll,
nem néz körül, indul tovább, tudja a dol-
gát, tudja a helyét. Leül a zongorához,
csend. Aztán játszani kezd. Bach gyönyö-
rű futamai lüktető improvizálásban. Az
Öregapó lép be, ő is, szinte szertartásosan
érintve azokat, végigmegy a korlátok
között. Megszólítja a zongorázó Hallga-
tag férfit. „Már elment a busz?"

Es itt kitérőt kell tenni Kao Hszing-csi-
en A buszmegálló című darabjának leírá-
sakor, és idézni a szerző instrukcióját: „A
Hallgatag férfi bólogat." A kolozsvári
színpadon nem ez történik, a férfi tovább
zongorázik. Az Öregapó újabb és újabb
megszólalásaira nem a megszokott és az
író által jelzett módon válaszol. Ő zongo-
rázik, az apó beszél hozzá. Beszélgetnek.
Mondhatjuk, apró eltérés. De pontos fel-
ütése egy másfajta színháznak, amely
azonban mindvégig az eredeti művel azo-
nos hullámhosszon szólal meg. Tompa
Gábor rendezése hűséges a műhöz - mi-
közben egyszeri és kivételes minőségű
produkciót eredményez-, hűséges ahhoz a
gondolathoz, miszerint „ez a darab kí-
sérlet a mai dráma és a mai költészet ösz-
szeolvasztására". A mondat Kao Hszing-
csient idézi, akinek az előadáshoz szánt
javaslatait - éppen az „egyszeri hűség"
bizonyítására - célszerűnek látszik a ké-
sőbbiekben is megemlíteni. Á Hallgatag
férfi nála természetesen nem zongorázik,
de alakját majd mindig a muzsika foszlá-
nyai hozzák vissza, hogy persze milyen ez
a muzsika, az rendezői látomás kérdése is -
Harag György újvidéki előadásában e
szótlan szereplő a hatalom csizmájával
csörtetett a színen.

A mi Hallgatag férfink viszont tovább
improvizálja Bachot, Chopint, és közben
sorra érkeznek az újabb utasjelöltek, sza-
porodik a korlátok közé zárt sor. Érkezik
a Lány, szótlan beáll az apó mögé, rebbe-
nő finomsággal őrzi hamvas, ártatlan, tit-



kos magányát. Csendes elszánással ké-
szül a nagy útra, be a városba. Csak ké-
sőbb, a várakozás reménytelenségében
nyílik meg és derül ki: ennek az útnak tét-
je van. Negyed nyolcra van megbeszélve
találkája a városi park bejáratánál egy fi-
úval, akit nem is ismer, de aki végre talán
társa lehetne oly hosszú egyedüllét után.
Tétje van itt mindenki útjának. Akkor is,
ha ez a mostani egyszeri tét látszólag ap-
róságnak, életükből kihagyható epizód-
nak látszik is. Csak egy „Fehér galamb"
márkájú biciklire támaszkodó ismeretlen
fiúról van szó; csak egy sakkpartiról, ami-
re apó évek óta készül, mert szeretné ki-
hívni Li Mo-senget, a bajnokot; új meg-
rendelések után megy a Mester, a műbú-
torasztalos - megélne ő a faluban is, de „a
mesterség, a szakma kötelez" -; a Csa-
ládanyát a kis Pej-pej várja, aki szezám-
maggal töltött újévi gombócot szeretne
enni; angolul akar megtanulni a Szem-
üveges, aki itt a faluban nem jut ötről hat-
ra, hiába biflázza „dog, pig, desk... Rain
is rain, snow is snow..."; Ma üzletvezető
- aki pult alól árulja a Főkapu nevezetű
cigarettát, és ezért abban bízik, hogy a so-
főr neki külön kinyitja az első ajtót - egy
vacsorára hivatalos; a kamasztürelmet-
lenségű, nyughatatlan Faragatlan fickó
csupán aludttejet akar inni. Sakkparti,
vacsora, aludttej, szezámmaggal töltött
gombóc... Mindez tét lenne? Tét, amiért
érdemes lenne órákig, évekig a buszra
várni? „Neked nem mindegy, hol lóbálod
a lábad?" - kérdi dühösen a Szemüveges.
„Nem. A városban például nem lóbálha-
tom" - üvölti vissza a kamasz. Epizód-

életünknek vannak-c nagyobb vágyai?
Nem mindennapjaink, perceink apró
vágytörmelékeiből áll-e össze életünk?
Életünk hát a tét minden pillanatban, és
ha vágyainkat meglopják - mert nem jön
a busz, mert nem áll meg -, akkor a vá-
rosban kapható aludttej életünk értelmévé
válik. Miért is akar K. mindenáron be-
jutni a Kastélyba, miért görgeti felfelé le-
guruló szikláját újra és újra Sziszüphosz,
mire is vár magától értetődő kitartással
Estragon és Vladimir? „Vegyék tudomá-
sul, ha beledöglök, akkor is be fogok
menni!" - szakad ki egyikükből a mondat,
mert ő igenis a városban akarja lóbálni a
lábát.

Együtt az utazóközönség. Kicsi céljaik
különböznek, de egyvalami közös.
Ugyanabban a fókuszpontban találkoz-
nak: a városban. Ott vár a fiú, ott él a
sakkmester, ott van becsülete a műbútor-
asztalosnak... Oda kell eljutni. Állnak hát
a megállóban, és várnak. Buszok jön-nek
és mennek, egyik sem áll meg. Állandó
állapottá válik a várakozás. Mégpedig a
közös várakozás. Egyedül érkeztek, s
mint minden ember, egyszeri életük fel-
oldhatatlan magányát cipelik. Egymás
mellett kopogó monoton szavaik néha ta-
lálkoznak, magányból szakadó tétova
kéznyújtásaik olykor érintésbe olvadnak,
de az emberre mért világba kivetettségük
végleges. Egyedül indultak, és egyedül
fognak megérkezni is. De ők ugyanabban
a buszmegállóban várakoznak, ugyanarra
a buszra várnak, és ugyanabba a városba
igyekeznek.

Itt kell az újabb kitérőt tenni. A kivéte-
lesen jelentős műről, jelen esetben elő-
adásról írni képtelenül nehéz feladat. Ha
legapróbb elemeire szedjük is szét a mű-
vet, minden egyes részecske önmagában
hordozza az egyedit és az egyetemest.
Tompa előadása ilyen. Ezen a helyen - a
kolozsvári Állami Magyar Színház vas-
függönnyel zárt színpadán, ahol kénysze-
rű összezártságban együtt lélegzik néző
és színész - könnyű lett volna „Erdélyre
hangszerelni" ezt a drámát. Csakhogy
Tompa nagyon jól tudja: mindaz, amit ér-
dektelennek találva lehasít az egyete-
mesből, hiányozni fog az aktuálisnak vélt
egyediből is - hisz a kettő azonos. Az elő-
adás elemzésekor az a félő, hogy a kriti-
kus kénytelen külön-külön vizsgálni az
egységet alkotó összetevőket - és közben
kihull kezéből az egész. Az az egész,
melyben az örök godot-i várakozás ösz-
szefonódik minden egyes ember konkrét
várakozásával. „Még mindig a buszra
várnak?" - szólítja meg a nézőket Ma üz-
letvezető. Igen, aki itt most ezen a színpa-
don ül, a buszra vár. Ami lehet, hogy nem
több, mint egy pohár aludttej, de igenis,
őt megilleti. Lehet ez egy friss cipó, egy
útlevél, olvasható sor az újságban, felsza-
badult, gyöngyöző nevetés, felemelt fej-
jel kimondott magyar szó, tiszta, bátorító,
nyílt tekintet... Ami jár mindenkinek itt, a
„faluban" is. „Mi nem vagyunk kül-
földön!" - szakad ki Öregapóból. Ez a
mondat, mely mint ártatlanul bezárt rab
dörömböl az ajtókon, minden számkive-
tettségben érvényes. Az egyes embert ért
bármilyen jogtalanság „külföldre" taszít-
ja őt. De Tompa rendezésében ott rejlik a
megoldást nem ígérő kétely is. Mi lesz a
friss cipó, a pohár aludttej után? Mi lesz,
ha bemegyünk a városba? Lehet, hogy a
„Fehér galamb" márkájú biciklire tá-
maszkodó fiú mögött felvillan valaki más
tekintete, és a Lány már az után indulna,
Pej-pejnek talán elment a kedve az újévi
gombóctól, és lehet, hogy nem is olyan
érdekes a városi aszfaltot koptatni.
Egyáltalán: van-e Város? Létezése a sze-
replők számára éppoly nyilvánvaló, mint
amilyen a Zóna létezése Tarkovszkij hő-
sei számára. De mi történik, amikor már
ott vagyunk a küszöbön? Nézünk magunk
elé a monoton, permetező esőben, és
csalódottság nélkül visszafordulunk. Mint
teszi azt majd az előadásban - az eredeti
drámában nem! - a Hallgatag férfi, aki
talányos eltűnése után egyszer csak
visszatér, és újra leül a zongorához. Talán
maga az út a Város, vagy talán éppen itt
van, ahol várakozunk, és ebben a közös
várakozásban együtt és külön-külön kell
azt megszülnünk.

Az intenzív színészi jelenlét, a kristály-

Kao Hszing-csien: A buszmegálló (kolozsvári Állami Magyar Színház). A Hallgatag férfi: Demény Attila



tiszta rendezői látomás hitelesít minden
pillanatot. Tompa felhasználja a színház
minden érvényes területét. Felvállalja a
kísérletet. A látványhoz tartozik az üres tér
a zongorával és a korláttal, a fényhez az
átellenben megvilágított néző, társam a
sorsban, a magányosan fénylő zongoraszék
és a hosszan kitartott teljes sötét, a
ritmushoz a zene ideges lüktetése, a vá-
rakozók mozdulatlansága és remegő-in-
gerült mozgása, hozzá a hangzás, vele a
felvállalt jelentéses csend - mindez zene,
színházi gesztusok zenéje. („A dráma, lé-
vén ugyancsak időbeli művészet, nyu-
godtan kölcsönveheti a különböző zenei
formákat. Ez a mű a szokásos ibseni dra-
maturgia elvei helyett olykor a szonáta
vagy a rondó építkezési formáit alkal-
mazza. A legjobb, ha a rendező a megfe-
lelő részletekkel úgy bánik, mint a kar-
mester, s figyelmét mindenekelőtt a darab
egészének hangulatváltozására össz-
pontosítja." - Részlet a szerző javasla-
taiból.) Ehhez a színházi kísérlethez tel-
jességgel elképzelhetetlen lenne bármilyen
megszokott „realista" díszlet, úttal,
táblával, el-eltologatott festett buszokkal,
sőt félrevezető lenne az elvontságot
sugallni igyekvő kitaláció is. T. Th. Ciupe
tökéletes összhangban dolgozik a rende-
zővel, ami nem csoda, hiszen ha vendég-
ként is, de otthonosan mozog a kolozsvári
színpadon. Bármennyire „szimpla" is ez a
már leírt üres tér, tökéletesen megfelel a
játéknak. Ciupe munkája bizonyítja: a
díszlettervező dolga nem az, hogy dí-

szítse a játékot, hanem hogy teret adjon
annak. O a jelmeztervező is. Ruhái min-
denekelőtt visszafogottak. Halványan
utalnak a karakterre (a Faragatlan fickó
bőrruhája, magas szárú cipője, a Mester
sapkája, melósnadrágja...), halványan
őrzik a kínai jellegzetességeket (sötét-kék,
nyakig gombolt posztókabát, zárt ingek,
finom kis topánok...), de elsősorban
kerülnek minden szélsőséget, figyelmet
elterelő különcködést.

Tompa karmesteri munkája nyomán
ötvöződik a valóságos idő - bő másfél óra
- és a sajátos színpadi idő, amiben meg-
állnak az órák, illetve a Szemüveges
kvarcórája azt mutatja, hogy szereplőink
már egy éve rostokolnak a megállóban.
Konkrét és elvont állandó egységét a már
említett eszközök - fény és sötét, csend és
hangzás, mozgás és mozdulatlanság -
pontosan szervezett ritmusa adja. Ebben a
sajátságos időben természetesnek vesz-
szük azt, ami más előadásban elképzelhe-
tetlen lenne: percekig ülünk a sötétben,
csak várakozó társaink különböző irá-
nyokból érkező elsuttogott félszavaira fi-
gyelünk.

Es a sötét megszüli a csendet is. A lassan
derengő fényben üresen csillog a zon-
goraszék, a Hallgatag férfi eltűnt. A töb-
biek riadtan kérdezgetik egymást a néma
zongora körül. Talán a városba ment vol-
na? Telnek az évek, kettő, három, talán tíz
év is eltelt már. A várakozás türelmet-
lensége újabb és újabb kérdéseket vet fel.
Miért nem állnak meg a buszok? Hátha

nem jó helyen várakoznak. Mi lehetett ír-
va, milyen üzenet a tábláról leszakadt pa-
pírfecnire? Egyáltalán, nem kellene-e a
zongorista után indulni, vagy feladni az
egészet, és visszamenni a faluba? Hamleti
sorskérdésként fogalmazódik meg egyikük
kérdése: „Menni vagy nem menni?" Ez a
kérdés, itt, a zárt kolozsvári színpadon
mindenkiben ugyanazt a dilemmát
visszhangozza. Érdemes-e még ebben a
kitaszítottságban várni? Van-e mire? Vagy
igaz lenne a Szemüveges halk-szomorú
megjegyzése: „Minket az élet félredobott,
mirólunk megfeledkezett a világ." Ebben a
közös sötétségben, melyben Öregapó
reményt vesztetten tologatja a figurákat -
„Ló 9-ről 8-ra lép, támad, Agyú 4-ről 3-ra
hátrál..." -, a fiú gépiesen darálja az angol
szavakat - „it is raining, it is snowing..." -,
peregnek a halk mondatok, és az éjszaka
totális magányában hozzájuk motyogjuk
saját várakozásunkat, hogy aztán
mindannyiunk fájdalmát sűrítve
kiszakadjon a Lányból a sikoly: „Egy
életen át?!"

Buszok jönnek-mennek. Szereplőink,
mint fény fogságában vergődő lepkék,
szálldosnak szerte a térben, kapkodva in-
tegetnek életük esélyei után. A távolról
jövő monoton-kemény zongorahangok
gyorsuló ritmusára gyorsul mozgásuk,
hogy aztán lihegve, kimerülten csússza-
nak le valahol a földre. Türelmük fogy-
tán, a kezdetben szertartásosan megérintett
korlátot most már dühödten üti-veri
Öregapó. Ma üzletvezető indul is vissza a

Jelenet A buszmegál ló kolozsvári előadásából



Csiky András, Rekita Rozália, Orosz Lujza, Senkálszky Endre, Bíró József, Bács Miklós és Miske László a kolozsvári előadásban (Kántor László felvételei)

faluba, „Elfelejtettem bevenni a pálinká-
ba áztatott formalinos nyugtató tápfőze-
temet" - magyarázkodik kínjában, sőt
idegességében el is zuhan, esés közben
karja a billentyűkre vágódik. A zongora
felhangzó disszonáns jajkiáltása minden-
kit a hangszer köré gyűjt. Egymás után -
mintha csak várakozásuk értelmét, kér-
déseik megfejtését próbálnák kicsalni a
makacsul jelen lévő és hallgató fekete
tárgyból - értelmetlen dallamokat kala-
pálnak. Aztán tehetetlenül oldalognak
odébb.

Az eddig leírtak azt sugallhatják, hogy
Tompa Gábor rendezése keserű helyzet-
jelentés a reménytelen várakozás állapo-
táról. De ahogyan az egyetemestől is ide-
genek a világot érteni igyekvő esendő
ember „optimista" vagy „pesszimista" vi-
lágmagyarázatai, úgy pereg le az előadás-
ról is a pozitív vagy negatív előjelű leegy-
szerűsítés. A kolozsvári előadás az aktív
maradás állapotát rajzolja meg költői
erővel, azt a szemlélődő-várakozó-őriző
állapotot, amiről Balassa Péter ír szépen,
amikor az ország - a buszmegálló? - őr-
zéséről-kereséséről így fogalmaz: „Ha az
ember pásztor és őr, akkor bárhol áll is,
bárhol várakozik mozdulatlanul, mint a jó
őriző, ott van az ország egyik, valamelyik
bejárata, ott valami kapu áll. Mert az őr
természetesen csakis kapuőr lehet, nem
fegyőr. Az emberi lény: a folytonos
átlépés, kilépés, útonlét. Az őr bárki -
egyszemélyes, hasonlíthatatlan is egy-
ben: Ő a kapu, ő az őr: a Lét figyelme...
Állni, várni, nem mozdulni (de meg sem
merevedni mindebben). Őrködés, őrzés:

szabad részesülés a határpontból, a ha-
tárátlépés és -átkelés helyéből, ahol min-
dig vagyunk. Őrnek lenni: helyben lenni,
mindig a poszton maradni, betölteni a he-
lyet." (Részlet az Igen című lapban meg-
jelent Az ország meg az őr című írásból.)

Hogy valaki ezt a helyet méltón betölt-
se, igazi őr, pásztor lehessen, arra van
szükség, ami minden elhagyatottság és
növekvő türelmetlenség ellenére végül a
szereplőkben megszületik: a várakozás
méltóságára. Ehhez egyénen és közössé-
gen keresztül vezet az út. A személyiség
önbecsülése, hite önmagában elengedhe-
tetlen a hely betöltéséhez, a talpon mara-
dáshoz. Gyönyörű példája ennek az a pil-
lanat, amikor a kételkedéssel leginkább
megvert hamleti figura, a Szemüveges
felkapcsolja elemlámpáját, és ebben a
közös éjszakában meg-megvilágít egy-
egy arcot. Majd a teljes sötétben egyetlen
arcot látni, az övét, amint minden kétely
ellenére az angolul magoló szegényes tu-
dásával határozottan kijelenti: „I am I. Én
én vagyok." Bíró József nagyszerű
alakítása ez. Nem éri be a típussal, a gát-
lásos szemüveges értelmiségi kliséjével.
Pontosabban: évek hozta változást sűrít e
rövid időbe. A szertelen és gyámoltalan
ifjúból - aki még kakaskodik a szemtelen
kamasszal, és tétován keresi a Lány kezét
- helyzetét felvállaló érett férfi lesz. A
Mester - Miske László - már meglett fér-
fiként érkezik. Ezért is szól kevesebbet.
Hallgatása bölcsességet és méltóságot
rejt. A világ minden műbútorasztalosát
képviseli ő, aki tiszteli és őrzi mestersé-
gét. Miske kevés gesztussal egy súlyos és

gazdag személyiséget rajzol meg. Ez az
erénye egyébként valamennyi alakítás-
nak. Nem a rutinra hagyatkozó múlt idejű
sémát hozzák, hanem az itt és most
érvényes és igaz emberi megnyilvánulást
keresik. Hiszen jelen idejű ez a várako-
zás. Öregapó - a hetvenöt éves Senkálsz-
ky Endre játssza - úgy várja a sakkpartit,
mint akinek most kezdődik az élete. Az
évek során beleégett keserű tapasztalatok
ellenére hisz a várakozásban, hisz eb-ben
a buszmegállóban és abban, hogy megjön
az ő busza, és végre lejátszhatja élete
partiját Li Mo-senggel, a bajnokkal.
Végtelenül sok tapasztalat mondatná a
nemet az asszonnyal is - Orosz Lujza -,
de ő magától értetődő természetességgel
várakozik. Tudja asszonyi dolgát - gyer-
mekének újévi gombóc kell, ügyetlen férje
pedig még csak ki sem tud mosni -,
nyilvánvaló számára, hogy el kell jutni a
városba. A színésznő halk, visszafogott
eszközökkel mutatja fel egy asszony sor-
sának minden fájdalmát. Sírva-nevetve
mutatja haját a Lánynak: „Ugye, nekem
rengeteg ősz hajszálam van, nézd csak,
ugye, nekem már mákosodik a fejem?" A
Lány mintha az asszony ifjúkori képmása
lenne, igaz, egy-két ősz hajszála már neki
is akad. Rekita Rozália nagyon finom,
érzékeny alakítása egy szeretetéhségtől,
magánytól fuldokló embert állít elénk,
aki miközben fejét zokogva hajtja az asz-
szony ölébe, tudhatja, hogy elsikoltott
kérdésére kijelentő mondatban a válasz:
igen, ez így lesz most már, egy életen át.
Dühében, türelmetlenségében sírva fa-
kadna a legfiatalabb, a Faragatlan fickó



is. Bács Miklós csupa energia. Sírás he-
lyett űzi, hajtja magát, hadonászik, kiabál,
provokál, dörömböl a vasfüggönyön.
Mindenkibe oktalanul beleköt, és min-
denkit elutasít, pedig nem vágyik másra,
mint egyetlen szerető tekintetre, elfogadó
bizalomra. Ezért csillan szemében az
öröm, amikor a Mester rábízza szerszá-
mosládáját. Ezután talán már ez a heves-
kedő csikó-kamasz is mondhatja magáról:
én én vagyok.

De mindez kevés. Az előadás arról is
szól, hogy a várakozás méltóságát egyedül
megszerezni nem lehet. Ma üzletvezető -
Csiky András - addig-addig győz-ködi
önmagát, hogy végül is elindul, viszsza a
faluba. Okoskodó, fontoskodó főnök ő, aki
nem érti, hogy ebben a kölcsönös
hazugságra, csalásra, lopásra alapozott
országban, ahol ő maga teljesíti köte-
lességét, és pult alól árulja a cigarettát,
miért nem nyitják ki neki a busz első ajta-
ját. A színész megmutatja azt is, hogy az
ágáló magabiztosság mögött az árva
egyedüllét húzódik. Es a faluba induló
férfit visszahozza egy hirtelen zápor. A
többiek egymásnak vetett háttal állnak a
Mester ponyvája alatt. A fiú boldogan
szorítja a Mester táskáját, az asszony ön-
feledten mesél az életről, Öregapó tolo-
gatja bábuit, a Lány vállán a Szemüveges
kabátja, kezük összeér. Összeér akkor is,
amikor a tiltakozás szolidaritásában kart
karba öltve együtt állnak ki az országút-ra,
hogy feltartóztassák a buszt. „Álljon meg,
álljon meg!" - üvöltik, és az életösztön
utolsó szikrájával szétrebbennek a
könyörtelenül közéjük robogó busz elől.
Kéz kezet ér akkor is, amikor a Faragatlan
fickót elrántják a busz elől. Neki még
semmi sem drága, még nem tudja, hogy
várakozni kell. Együtt. „Ha együtt marad
velünk, most nem nézne ki úgy, mint egy
ázott veréb" - szól ki valamelyikük a vá-
szon alól, és Ma üzletvezető boldogan áll
közéjük. Együtt vannak, együtt várakoz-
nak... Aztán kisüt a nap is, és a zongoránál
újra ott áll egy ember. A Hallgatag férfi az
- Demény Attila -, talán a városban járt.
Visszajött. Kicsit széttárja kar-ját, aztán
leül a helyére. Zongorázni kezd. Nem kell
tovább kalapálni a billentyűket - megjött a
művész, aki muzsikát tud belőlük kicsalni.
Teljes a kép.

Ekkor lassan emelkedni kezd a vasfüg-
göny. Szereplőink a színpad szélére bal-
lagnak, ott leülnek. Nekünk háttal, szem-
ben az üres nézőtérrel. A férfi pedig csak
játszik. Es már tudhatjuk, ez az az ország,
ez az a színház, ez az a buszmegálló, amit
őrizni kell. Ülünk és várakozunk. Aztán
sötét.

KMECZKÓ MIHÁLY

Színházi békekaraván

Nemzetközi vándorfesztivál
Moszkvától Párizsig

Kezdetben volt a Nemzetek tavasza -
mármint az a nemzetközi színházi feszti-
vál, amelyet Lengyelországban rendeztek
1978-ban (s amelynek e sorok írója is
résztvevője, nézője lehetett megszállott
magányos turistaként). Itt, a seregszem-
lére összegyűlt szakemberek körében ve-
tődött fel a gondolat: az egy helyhez kötött
találkozók helyett nemzetközi ván-
dorfesztiválokra is szükség lenne. A másik
igény az volt, hogy a színházi talál-
kozóknak ne legyen ünnepi jellege. Az
egyes (külföldi) csoportoknak, együtte-
seknek, színházaknak olykor egymás
produkcióját sincs módjuk megnézni, pe-
dig hasznos lenne az aktív eszmecsere, s
még inkább kívánatos, hogy a különböző
országok színészei munka közben is meg-
ismerkedjenek egymás munkamódszere-
ivel, eszmei és esztétikai felfogásával stb.
Egyszóval: a szakemberek számára legyen
a nemzetközi seregszemle munka-jellegű!

Ezzel a jelszóval búcsúztak az 1978-as
lengyelországi színházi fesztivál résztve-
vői. Annál is inkább, mivel e tárgyban
megállapodás is született, melynek
értelmében 1981-ben Lódzban (tehát újra
Lengyelországban) rendezték volna meg
az első munka jellegű, félig-meddig
vándorfesztivált. Ez a találkozó azonban
nem valósulhatott meg - az ismert len-
gyelországi politikai események miatt.
1982-ben Milánó következett volna a
sorban, de végül ezt a fesztivált sem ren-
dezték meg (részben pénzügyi, részben
szervezési okok miatt), pedig a budapesti
Dominó Együttes és a Tanulmány Szín-
ház is támogatta a rendezvény létrejöttét.

Végre 1983-ban Dánia fővárosában vált
valóra a színháziak dédelgetett álma. Már
1978-ban, Lengyelországban felvetődött a
kérdés: mi lehetne az a közös téma vagy
színjáték, amely kölcsönösen inspirálni
tudná a különböző gondolkodású,
nézőpontú és nyelvű embereket - a
színjáték létrehozóit és nézőit egyaránt.
Csehszlovák javaslatra, közös megegyezés
alapján a pedagógia halhatatlan nem-
zetközi mesterének, Comeniusnak A vi-
lág útvesztő je és a szív paradicsoma című
alkotására esett a választás. A kedvezőt-
len nemzetközi helyzet miatt azonban több
együttes lemondta a részvételt, elsősorban
a tengerentúlról, de Európából

(például Magyarországról) is. Ennek el-
lenére a találkozó megvolt, és igen
eredményesnek bizonyult.

A nemzetközi gárda egy elhagyott, régi
gyárépületben ütött tanyát. Az anyanyel-
vén kívül általában mindenki ismert és
beszélt még legalább egy nyelvet, így a
kommunikációnak nem volt lényeges
akadálya. Az érdemi munka a dramatizá-
lással kapcsolatos véleménycserével kez-
dődött. Peter Scherhaufer, a brnói Divadlo
na Provazku agilis, inspiratív és kreatív
rendezője előre elkészített egy „alapvető
vázlatot", amely végül is a munka alapjául
szolgált. Elkezdődtek a próbák, amelyek a
szó szoros értelmében „mindennek a
próbái" voltak: a szöveg-nek, a
szereposztásnak, a játéktérnek, a
díszleteknek, a jelmezeknek, a kellékek-
nek, a stábnak, a próbaközönségnek, a
türelemnek és a kitartásnak, az ellenér-
dekeknek és a barátságnak, a szolidari-
tásnak és a többnyelvű partneri viszony-
nak, a többfajta játékstílus megméret-
tetésének, a közös akarat szilárdságának, a
részleteiben sokféle, de végül is közös
mondanivalónak, az értelmes vitáknak és a
közös cselekvésnek, az alkotó energiák
kreatív hasznosításának s annak a biza-
lomkeltő érdek-összefonódásnak, amely
garanciát nyújthatott arra, hogy ez az
esemény nem marad „egyszeri furcsa-
ság"...

Az így elkészült előadás végül rendkí-
vüli sikert aratott. A produkció a régi gyár
több helyiségében folyt, a jelenetek a
különböző helyszíneken hol felváltva
követték egymást, hol egyszerre zajlottak.
A közönség az egyik helyről a másik-ra
vándorolhatott, s az előadás nyújtotta
élmény nyomán senkit sem zavart a nyelvi
kavalkád.

Természetesen ezek után tovább kel-lett
lépni. A dániai műhelymunka részt-vevői
elhatározták, hogy mivel a lengyel-országi
célkitűzések egyik felét - a munkajelleget
- sikerült megvalósítaniuk, a
következőkben e mellett szorgalmazni
fogják a fesztivál vándorjellegének ki-
alakítását is.

A már említett Peter Scherhaufertől
származott az az ötlet, hogy szervezzenek
egy vándorfesztivált Skandináviától Gö-
rögországig, az európai kultúra bölcsőjéig,
egészen pontosan Delphoiig, vagyis a
Parnasszusig, amely az ókori mitológia
szerint Apolló és a múzsák kedvenc tar-
tózkodási helye. Az ötlet mindenkit fel-
lelkesített. Úgy döntöttek, hogy hajóval
teszik meg az utat a kontinens partjai
mentén, s szinte minden számításba ve-
hető országban kikötnek egy-egy állo-
máshelyen, ahol az oda sereglő színhá-
zakkal nagy utcaszínházi fesztiválokat


