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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.
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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-


