
látványos flikflakjai, szapora-aprózó föl-
futásai a lejtőn, lendületből való meg-
torpanásai, szoborszerű leülései, lassított
felvételként ható helyváltoztatásai egyik
ültéből a másikba. Mindehhez a csaknem
mozdulatlan arc rezzenetlen bánata s a
rákövesedett „történelmi" meg-
nyomorítottság hozzáteszi az üldözött-
sors, az állandó útra készültség jelleg-
zetes kézjegyét.

Gloster - Józef Nowak valamivel
szürkébb alakításában - Holoubek Lear-
jének sorsát ismétli, a szellemi öntudat
alacsonyabb fokán. Marek Walczewski
Edgarja újra hallatlanul izgalmas. Az
ebben a szerepben többször megfogal-
mazott életidegen intellektuel itt minden
rájátszás nélkül kényszerül valamiféle
értelmiségi-golgotajárásra egy erőszakra
épülő világban. Walczewski Edgarja
Szegény Tamásként a krisztusi fölfe-
szítettségre emlékeztetően hordozza a
maga értelmiségi keresztjét: egy jókora
furkósbotot, amelyet átvet a vállán, és
szétterjesztett karjaival átfog. Am ezzel a
furkóval ölni is lehet, ha kell. A színész
kopasz, szemüveges, hórihorgas alakja
kezdetben szánalmasan ügyetlenül fest.
De azután Edgar megtanul ölni. Nem
elegánsan és nem szabadítóként. Párbaja
Edmunddal nem vértbe öltözött daliák
nemes küzdelme. Két rossz kinézetű
suhanc verekszik valami harisnyaszerűen
fejre húzott maszkban, alantas
eszközökkel.

Van ennek az előadásnak sok erénye és

néhány megoldatlan része. Az utóbbiak
közé tartozik mindenekelőtt a három
lány alakítója, bár ez valószínűleg nem
színésznői kérdés, hanem a rendezői
koncepcióból fakad. Eddig még említet-
len erényei közé tartozik viszont hal-
latlanul rafinált teátrális egyszerűsége -
csak ezzel a többszörös paradoxonnal tu-
dom kifejezni a világítással, lényegre-
törően gazdaságos mozgással és gesztu-
sokkal látványossá gazdagított kamara-
játék artisztikus szépségét. A kanyargó
út szakaszos megvilágítása, a szereplők
vándorlásának fényorgona-kísérete, át-
tűnésük a hátsó színpadról a sötét sem-
mibe, nehezen felejthető pillanatokat
fényképez a néző emlékezetébe. Az alig
megemelt hang, amely mégis kifejezte a
szenvedés önpusztítóan száraz lobogását,
mi tagadás, rápirított a mi üvöltöző
televíziós Learünkre.

Az igazi nagy reveláció, amiért érde-
mes színházi előadást létrehozni, mégis
az udvari formájukból kivetkőzött „ér-
telmiségiek" megrázó találkozása volt az
„úton": a maguk közös szellemi
platformján. Ez a találkozás adja vissza
Learnek a protokolláris formáktól meg-
szabadított valódi értékrendet. Az elő-
adás kódájában így találkozhat újra
Cordeliával. Előbb eltemeti, földet szór
rá, azután újra kiássa, és elindul vele.

Jarocki és Holoubek Learje útközben

hal meg.

SZAKOLCZAY LAJOS

Gion Nándor-bemutató
Újvidéken

A jugoszláviai magyar dráma örvendetes
gazdagodásának vagyunk tanúi. Az
önkifejezését jobbára színpadi művek-
ben megtaláló Deák Ferenc mellett - a
magyar írók közül csupán neki jelent meg
önálló drámakötete: a Tor (1972) - eddig
szinte alig tudtunk olyan írót említeni, aki
a színpadon is sikert aratott volna.
Szerencsére - legalábbis az Újvidéki
Színház igazgatójának, Németh P.
Istvánnak egyik nyilatkozatából úgy
tűnik - változóban a helyzet, előrelépés
történt. A színház műsorterve szerint az
évi öt-hat bemutatóból kettő (!)
jugoszláviai magyar író lesz. Kis és nagy
színpad, pódium és kísérleti szín-ház
bizonyíthatná csak be, hogy Tolnai Ottó
Divatbemutatója, A tűzálló esernyője,
Domonkos István Hondája, Bognár Antal
drámája, az Európa szépe (de több név is
idekívánkozna, Tóth Ferenctől Kopeczky
Lászlóig, Varga Zoltántól a festő Sáfrány
Imréig) mit és mennyit ér, hiszen a
könyvben és folyóiratoldalakon megbúvó
dráma (szöveg), noha olvasmánynak sem
utolsó, „halott betű". Az Újvidéki
Színház meghívásos pályázata, úgy
hírlik, a korábbi toborzókhoz képest jól
sikerült. Tolnai Ottó Végeladása mellett
bemutatásra kerül Gobby Fehér Gyula
monodrámája, és már elő-készületben
van egy Kopeczky-darab is. Gion Nándor
színpadra hívása is ennek a tudatos
szervezőmunkának az eredménye.

Hősök átváltozása -
kísérlet az összevonásra

Gion Nándor - bizonyítják eddigi köny-
vei, regényei, novellái - sikeres próza-író.
Hogy sikerének mi a titka, azon már
többször eltűnődtem, eltűnődtünk. Szinte
mindig „egyetlen" történetet ír, a
Szenteleky Kornél couleur locale-
elméletéhez is kapcsolható, a nemzetiségi
sors kohójában alakuló, forrongó
valóságot; és egy másikat - szinte ezen
előbbi valóság különleges réteg-
ződéseként -: a kisemberek, az elesettek,
a történelem és saját szerencsét-
lenségüknél-tehetetlenségüknél fogva
megnyomorítottak álmait. Gion rea-

Marek Walczewski (Edgar) és Gustaw Holoubek (Lear) a Jerzy Jarocki rendezte Lear királyban (varsói
Teatr Dramatyczny)



lizmusfölfogásával tehát csak kiinduló
alapnak veszi a vajdasági - ide került és
innen elkerült - emberek küszködését.
Külső cselekedeteiket, valódi meg-
nyilatkozásaikat is csak adaléknak vagy
legalábbis járulékos résznek tekinti, ahhoz
a bensőben játszódó hatalmas
forradalomhoz, amely érzelemviharaiban
ugyan gyakran különcségnek hat, de csupán
ezáltal érthető az alakok mítoszi ereje,
sorsukkal való szembehelyezkedése. E
különös emberek esztétikai renddé
szerveződött életnapjait legjobban az Ezen
az oldalon című, novella-füzérből összeállt
regény reprezentálja.

Az Ezen az oldalon már címében föladja a
rejtvényt: hol van a másik oldal? S miben
különböznek egymástól? Az író mesterien
szerkesztett, mértani pontosságú műben
adja meg - próbálja megadni - a feleletet. A
könyvnek mind a hat fejezetében négy-
négy történet van, s minden fejezet egy
"régi, megható történettel" záródik. Ezek a
„mesék" Romodáról, az ácsmesterről, a
hallga-tag Váryról és feleségéről,
Kordovánról, a késdobáló művészről,
Adamkóról, a téglagyári munkásról, a
minden-kiért dolgozó s végül öregkorára
magára maradt jegyzőről, Madzsgájról és a
félhülye Sebestyén gyerekről szólnak.
Érzelmesen líraian, kissé gúnyosan, de
mindig megértő hangon. Gion Nándor a
pályákat, sorsokat, helyzeteket le-záró
elbeszéléseknek összefoglaló jelleget szánt.
Ezekkel magyarázza, bár áttéte-lesen, a
főszereplő viszonyát a többi, kevésbé
furcsa emberhez.

Már maga a terep is különös, ahol ezek a
mesék születnek vagy elhangzanak : a
Romoda háza előtti találkozó-hely egy
félszárnyú utca - szemben a folyó! - kiemelt
pontja, ahová, ha a '' helyzet úgy kívánja,
bátran lehet padnak megtett sírkövet is hozni
a közeli, düledező temetőből. Senki nem
botránkozik meg ezen a cselekedeten, mint
ahogyan a készülő híd fölgyújtása, az
ígéretét be nem tartó feltaláló, Berger
fölakasztása is a világ legtermészetesebb
dolgának számít.

Szorultságukban, kikopottságukban
játszanak Gion emberei. Élettel, halállal
egyformán, talán csak a pillanatnyi
helyzettől vagy a bandavezérnek számító
Romoda gyors kedélyváltozásaitól függ,
hogy mikor melyik kerül előtérbe. Nyálat és
mérget termelnek, s ahogyan a velük
szemben álló Adamkó mondja, ezt köpködik
a világra. Pótcselekvésük e fura
kisközösségben valódinak látszik,

önértékelésük szerint szinte „forradal-
minak".

Valójában kívülrekedtek mindannyian.
Romoda valaha dolgozott, de most már

csak időszaki munkákból él, Opana
nyugdíjas zsákoló, Szent János, a méhész
az imádsággal és méheivel van elfoglalva.
A tragikus életvitelű Váryné (idősebb férje
egy kuplerájból vette ki, s mikor nem akart
lefeküdni egy ráismerő „kuncsafttal", az
bosszúból az út menti csárdájukat rájuk
gyújtotta) pedig a falu jóvoltából kosztot
és lakást ad a közösség két eltartottjának: a
valaha mindenkinek segítő Madzsgájnak
és a falu régi, első számú korhelyének,
Rozmaring Bandinak. A félhülye
Sebestyén éppoly álomvilágban él, mint a
méltóbb emberi életre vágyó s ezt az
utazásban, állandó helyváltoztatásban
meglelő késdobáló művész, Kordován. Az
előbbi cselekedeteit „nehézfejűsége"

magyarázza, az utóbbi pózai az elképzelt
cirkuszi világ fényességéből vétetnek. A
részeges Kiss Kurányi durvaságát, le-
alacsonyodását egy „légnemű" alak: a több
gyermekes feltaláló, Berger ellen-
pontozza. Szent Erzsébet, a méhész lánya,
most kamaszodik. Szinte gyerek még, akit
a játék, hancúrozás, a baba vonz, de
éjjelenként már szeretőjével ő is
megfordul Váryné könnyű légyottokra
még ma is alkalmas házában.

Fölfordult, feje tetejére állított világ,
melyben az író mintha nem is akarna ren-
det tenni. Ábrázolásával, alakjainak meg-
értésével oly közel kerül „félbevágott"

hőseinek eszményéhez stílusbravúrja,
a lektűr határáig merészkedő „érzelmes
történetek" hangja is ezt bizonyítja -, hogy
azt hihetnők, a „tolsztoji szenvedés"
megmutatása csak így lehetséges. De
ebben az érzelmes, ugyanakkor érzelgőssé
sehol nem váló stílusban nem csupán a
megértés, a sokoldalú körül-járás dominál.
Gion az ezen az oldalon élők világával
szemben egy másik - talán velük közös
sorsú, de a társadalom törvényeit
hamarabb fölismerő s így „föl-
világosultabb" - hőst is kitalált magának :
Adamkót. A lelkes Adamkót, aki a munka,
az újjáépítés megszállottja - né-melykor
őrültje! -, aki lelkesítő kiáltásával („Miénk
a gyár!") szinte egymaga képes hegyeket
megmozgatni. S aligha tévedünk, ha úgy
véljük: a több ember munkáját végző, esőt,
kemencemeleget, sarat, hirtelen
hőmérsékletváltozást el-viselő,
megszenvedő ember ilyen be-mutatása
nemcsak azt tükrözi, hogy az

író szereti hősét, hanem azt is, hogy kissé
megveti.

E „kettős" látás az az érzékeny mű-szer,
amely megóvja a szerzőt a túl éles
kontúrok használatától. Romoda ke-
gyetlensége és sokszor állati megnyilvá-
nulása (ő akarja „behajtani" mielőbb
Berger fölakasztását, a kútba leengedett
Kordovánnal is kegyetlen) csak akkor
érthető igazán, ha tudjuk „jó" oldalait is. A
kezét törő Kordovánnak, noha csak pár
napot dolgozott, ki akarja fizetni kétheti
bérét; az elkeseredésében lerészegedett
Adamkót megvédi Kordován gyilkos
késétől. E rejtélyes „bandavezér"

pszichológiai rajzát, mérhetetlen
elkeseredését, világon kívüliségét az
magyarázza, hogy frissen épült, hideg falú
házában megbetegedett és meghalt fiatal
felesége.

Gion Nándor történetei láthatóan
rémtörténetek, melyekben a feszültséget
nem csupán az alakok pszichológiai rajza,
az okosan megválasztott írói nézőpont
adja, hanem a legtöbb esetben a
hétköznapok fölfrissítése kuriózumokkal,
vagy még inkább: az extrémitást mint
műszervező erőt nagy leleménnyel
valóságnak láttató írói módszer is. Az író
novellafüzérében nagy biztonsággal
egyensúlyoz. Olyannyira, hogy a
nyilvánvalóan csak „töltelékanyag-ként"

jelenlevő, különálló egységek is ( A kutyát
Váryné Takács Szilviának hívták, Földre
szórták a virágokat, A kutyát Adamkónak
hívták) belesimulnak, beleépülnek a
szerkezetbe. A tablójelleg tökéletes
regénykonstrukciót sejtet, melynek
drámaisága a hősök életének
drámaiságában, az elbeszélt, „el-mesélt",
egymással sokszor az áttételesen vitatkozó
helyzetekben van.

Hogyan lesz ebből színpadon eljátszható
dráma?

A hősök átváltozásával, egy-egy alak
összevonásával, a helyzetek még jobb
kiélezésével - vélhetnénk, az epikus anyag
ismeretében. Csakhogy ez nem ennyire
egyszerű. A történetekben föl-idézett
emlék -- kétszeres múlt - drámai helyzetbe
hozása, az elbeszélő jelleg mindenkori
átváltása gyorsan pörgő párbeszédekké,
Gionnak is föladta a leckét. Egyrészt a
„regény" sokfelé indázó szálaiból kellett
lefaragni, hogy létrejöhessen egy
tömörebb, a központi alakkal, Romodával
összefüggésbe hozható eseménysor,
másrészt alakokat kel-lett elhagyni, illetve
összevonni.

Az író - hogy segített-e ebben a korábbi
rádióváltozat, nem tudjuk - nagy



biztonsággal kezelte „metszőkését". A
regényből teljesen kiesett Váryék esete :
nem tudunk a gyújtogatásról, a
Kordovánnal menekülési kísérletnek
megjátszott szerelmi kalandról, a falu két
fura figurájáról, Rozmaring Bandiról,
illetve az öreg Madzsgájról. (Az
utóbbinak nagyszerű tettét - a meg-szállás
alatt, egyetlen pisztolyával ember-tömeget
szabadított ki a községháza pincéjéből - a
drámában még pozitívabb figurává növő
Adamkó „veszi" át.) Teljesen
fölöslegessé vált a kisebb figurák
szerepeltetése. Kordován „cselekedetei",
noha a drámaváltozatban, második
hangként, állandóan jelen van,
megrövidültek; ezáltal rejtélyesebbé vált
a figura. Most már nem vele történnek a
dolgok, hanem ő igyekszik akaratát a
körülötte levőkre, leginkább a főszerep-
lővé előlépett Szent Erzsébetre és a sok-
kal nagyobb súlyt kapó Sebestyénre rá-
erőszakolni.

Romoda és Adamkó is érthetően
megváltozott. Az ácsmester nem vállal
kalandozásokat - drámai szerepe nem is
engedné! - szinte a dráma teljes ideje alatt
jelen van a színen. Még akkor is, amikor
a vele történteket, emlékföl-idézésként,
más játssza. (Az ilyen vissza-
emlékezésekkor - egy külső, mágikus
hang, Kordován sugallatára - Szent
Erzsébet és Sebestyén élő bábukká me-
revednek, s a kezükön levő bábukkal
folytatják a játékot.) Adamkó pedig -
korábbi, regénybeli szerepével ellen-
tétben - szűkszavúbb lett, megszenve-
dettebb. Alakja amennyit veszített a már
említett téglagyári munkajelenet
elhagyásával, gazdagodott is: Madzsgáj
jegyző hőstette, a valamikori „néphősi"
fölszabadító szerep neki jobban áll, pon-
tosabban: az egyetlen pozitív figurához
jobban illik.

E felé a pozitív alakteremtés felé visz a
regényhős arculatát, cselekedetét
megváltoztató több szál is. Elég, ha csak
Adamkó brutális kivetkőzésének
történetét említjük, amely a drámából
elmaradt. (Egy rosszabb pillanatában a
gyár - hajdani „hőstetteinek" szín-helye -
fölmondott neki, mert már nem bírta úgy
a munkát - leütötte a fél-hülye
Sebestyént, mikor az a „Miénk a gyár!"

fölkiáltással sokadszorra is csúfolta.)
Gion Nándor tehát az ezen az oldalon
levők kétes igazságával Adamkó
egyértelmű igazságát állította szem-be.

A hősteremtés ilyen mozzanatai - ösz-
szevonások, egy-egy arc markánsabbá

tétele - azonban még nem jelentették,
nem jelenthették azt, hogy a színpad felé
törekvő író legyőzött minden nehézséget.
Ehhez olyan dramaturgiai lelemény
kellett, amely a régmúlt fölemlegetésével
minduntalan előtérbe kerülő „holt" -
legalábbis a színpad számára holt - anya-
got aktívabbá igyekszik tenni.

Visszaemlékezések, emlékképek

Annál is nagyobb szükség volt erre, mert
a két felvonásnyi „cselekmény": a
Romoda háza köré gyűlt alakok anek-
dotaszerű mesélgetése, nagyjából az
epika lassú hömpölygését követi. Opana
a zsákolók életmódjáról értekezik, Szent
János hümmögetése és bólogatása, a
mindenfajta történést - kivétel csupán az
akasztás! - szinte belenyugvással
szemlélő „szent" ember beletörődéséből
fakad. Kurányi sötét és erkölcsileg
romlott alakja is csupán az erő, a főnök
Romoda védőbástyája mögött mer meg-
nyilatkozni; akkor is csak félmondatok-
ban: Gyújtsuk föl a hidat, akasszuk föl
Bergert, ne kegyelmezzünk Adamkó-
nak!... Sebestyén, Szent Erzsébet és az ő
„értelmező" játékukat irányító Kordován
gyorsítja föl a cselekményt:
állásfoglalásra és vitára késztet. Igazából
ők helyezkednek szembe - természetesen
a túlsó oldallal szorosabban érintkező
Adamkó mellett - Romodával, noha
bizonyos segítséget tőle is el-fogadnak.

A feltaláló Berger sírós, esettségében
tragikomikus ember. A drámai csomó-
pontot tulajdonképp az ő ezermesteri
megbukása jelenti: nem tud melegítő-
gépet eszkábálni Romodának, s így
bűnrészessé lesz Romoda feleségének
halálában.

Elmosódó, szánalmasan gyönge,
megbukott és megbuktatott alakok él-nek
a „félszárnyú" utca házaiban: a túlsó
partról szembejövő fényt is torzító
üvegen keresztül nézik. A világ fur-
csaságaival lebeg körülöttük, s ők - kü-
lönleges érzékkel! - megtalálják mindig
azt a nézőpontot, ahonnan a nagy tör-
vények morzsaigazságából nekik is jut
valami. Kiszolgáltatottságukat, mely nem
föltétlen a társadalom torzulásaiból ered,
szépen jellemzi a meseéhség. Nem a
kontúrjaiban erős valóság vonzza őket,
hanem inkább valami enyhén szürreális
világ. Ahogyan a többször is föl-hangzó,
rögtönzött énekük mondja:

Bodzafa puskával lőtték a fejét
A kócból még maradt a fehér fogán

Aztán ha mégis kinyitja a szemét
Puha kócgolyót lát a homlokán

Radoslav Dorić, a belgrádi vendég-
rendező, sűrűn eltöprenghetett a dal
értelmén; nemcsak ezén, hanem ama má-
sikén is, amely az alacsonyan szálló de-
nevérekről szól, és többek közt azt
énekli: sírból kifordult csontot adnak a
kutyának - ezen az oldalon... Rendezői
töprengése azt is fölvillantja, mit is látott
eme furcsa földrészen. „A háttér-ben
temetőt. Romoda feleségének halálát
láttam. Láttam Bergert, aki annak
ellenére, hogy szeretne, mégsem segít
senkinek, láttam az embereket körülötte,
akik a halálát várják, akik őt meg-idézik -
akik őt megölik. Azután ismét Romodát
láttam, amint Berger számára elkészíti a
koporsót. Kordovánt is láttam késsel a
kezében. Kurányit is láttam, amint
Adamkót fel akarja akasztani a saját háza
előtt. Egy ilyen kis térségen egyszerre ennyi
halál ! Láttam, hogy ezek az emberek
egészen jól érzik magukat a halál
közelében, olyannyira, mint a szépség
közelében; nevetnek. Láttam, hogy Szent
Erzsébet elmegy ebből a gonosz világból
... majd visszajön .. . És azt is láttam,
hogy egyedül a bolondos Sebestyén tud
mindent."

És amit a rendezői olvasat nem mond ki
ilyen nyíltsággal: Dorié azt is látta, hogy
a Keglovics utcai történet egy fokkal
mindig a valóság fölött járó alakjai
statikusak, hisz a legnagyobb össze-
ütközések (Adamkó „megszakadása",
összetűzése a községházát bitorló s majd-
nem másfélszáz embert fogva tartó ban-
ditákkal, Romoda és a fiatal feleség
hideg elleni gyilkos „haláltánca", Berger
korai, rideg hangú megleckéztetése) a
jelen színpadán csak mint emlékképek
jöhetnek elő. Az író ezek megjelenítésére
egy játéksort talált ki, amelyet leg-
többször Kordovánnal ellenőriztet. A
mutatványok kivitelében két furcsa alak
segédkezik: Szent Erzsébet és Sebestyén.
(Dorié, az író émlékező képsorát - mikor
egyetlen személy, mondjuk Kordován,
két hanggal idézi meg a szereplőket -,
meg is toldja: nála a két hang két sze-
mély!)

A visszaemlékező jelenetek egymás
után: Romoda és feleségének „téli tánca",
Romoda és Berger beszélgetése, Adamkó
és a községházán tanyázó Bandavezér
replikája, Romoda és az őt friss háza
elhagyására kérlelő Szent János vitája.
Ezek a visszaemlékező részek hoznak
tulajdonképpen mozgal-



masságot a színpadra Adamkó és a
fegyveresek csatája a legnagyobb drámát
is! -, e jelenetek fölidézésekor lesz
alkalma Doriénak élő bábmozgásokra és
pantomimra.

Gion fájdalmas őszi mélabújába - kis-
emberei, ha tehetnék, holdfényben jár-
nának legszívesebben - ez a tánccal ki-
erőszakolt váltás hasít bele. Amelyet
ugyan segített kifejteni az emlékezésnek
nagy szerepet szánó írói szöveg is, de még
inkább Dorié könyörtelen „játéka". A két
réteg lassan így válik el egy-mástól, talán
egy kis túlzással azt is mondhatnók: a
régmúltból mába vissza-hozott s a
színpadon drámaiságuknál fogva a jelen
idejű cselekvésnél nagyobb súlyt kapó
történésekben van a tragédia igazi magva.
S hogy ezt így érezzük, a rendező Dorié
látomásának köszönhető.

Már a különféle pólusok megcserélése
és egymással szembeállítása is rendezői
lelemény. Dorié a könnyűt, a sejtelmesen
légneműt erősnek, vaskosnak láttatja. S
ebben van egy kis elidegenítő hajlam is:
Szent Erzsébet, kezén a Romoda-
maszkkal, legtöbbször a pipáját a
csizmasarkához ütögető ácsmestert sze-
mélyesíti meg. (Vaskossága mellett
ugyanakkor kívánni való, gyöngéd nő
marad.) A színen majdnem mindig je-
lenlevő Romoda így szembesül valahai
énjével. Amit ő még a tragédia után is
szépnek lát, az valójában csúf, kiszol-
gáltatott helyzetek következménye.
Alomvilágban él mindig, és nehezen
akarja elhinni, hogy ez az álomvilág - a
fizikai törvények semmibevétele - oltotta
ki fiatal feleségének életét. Még-sem tűri
az igazság kimondását; különösen akkor
nem, ha az olyan bolondos figura szájából
hangzik el, mint a nehéz-fejű Sebestyén
fiú.

Dorié mikor furcsa táncmozgással, egy
női alakot formázó bábu ide-oda
vonszolásával, a fogaskerekek egymásba
kapaszkodását imitáló mozgássorral föl-
bolydítja a kvaterkázásokban, heccelődé-
sekben megtestesülő Szent Tamás-i álom-
világot, a legnagyobbat teszi: látni tanít.
Különösen a képi megoldásokban gazdag
Romoda-Szent János jelenete találó. A
rendező az emlékezést vissza-pörgető
részben Romoda alteregójának Sebestyént,
Szent Jánosénak pedig Kordovánt teszi
meg. S a hátuknál össze-forrasztott
„sziámi ikrek" - fogaskerék gyanánt -
forgásukban mindig találkoznak; vagy
legalábbis egyik részük a má-

sikéval mindig érintkezik. (A szöveget a
két alteregó mondja, Romoda és Szent
János csak gesztikulációjával és néma
szájmozgásával „kíséri" a jelenetet.)

A rendező a szöveginspiráció alapján
egyes dolgokat kiemel, értelmez. Két
ilyen nagy jelenetét érdemes itt is meg-
említeni. Az egyik Adamkó hőstettét
játssza el, a másik pedig az ennél vala-
mivel haloványabb kivitelezésű, de
jelképes tartalmánál fogva semmivel sem
kisebb, az előbb már említett „fo-
gaskerék-emberek" egymásba kapasz-
kodásáról, néha megnyilatkozó ellenté-
teik mellett is összetartozásukról be-szél.

Amikor Adamkó megérkezik a hábo-
rúból, községében zűrzavart, fejetlensé-
get és embereket megfélemlítő, gyorsan
ítélkező terrort talál. Azonnal - egy szál
pisztolyával! - szembeszáll a különítmény
vezetőjével. (Hogy Romodát is így
szabadította ki, arra - anélkül, hogy a
kiszabadított is emlékezetében tartaná - a
félhülye Sebestyén figyelmeztet.) A
bandavezér a begyűjtött emberek és
egyéb javak (például rádiók) mellett, a
zűrös időkben elmaradt szórakozását
némiképp pótolandó, őrizetbe vett egy
gyönyörű lányt is. Külön szobába záratta,
s a védőőrizetet az udvaron egy hatalmas
véreb jelenlétével tette félelmetessé.
Dorié a jelenet színpadi újra-költésében
nem csupán az agressziót figurázza ki s
szolgáltat igazságot az akaratuk ellenére
fogva tartottaknak, ha-nem, zseniális
összevonással, a jelenet értékét is
megnöveli.

Mint már a „visszaemlékezések" során
annyiszor, Kordován intésére elevenedik
meg a helyzet. A hatalmas álarc mögé
bújt, hosszú bőrkabátjában a fiatal

Adamkót megszemélyesítő Sebestyén -
emlékezzünk csak a rendező nyilat-
kozatára: egyedül a félbolond tudja, hogy
mi történik körülötte! - kezéből formált
pisztollyal leckézteti a banda-vezér
szerepét játszó Kordovánt. Pattogó
kérdései nem hagynak válaszszünetet:
számon kérnek és elítélnek. S az igazi
meglepetés akkor éri a nézőt, amikor a
Szent Erzsébet formázta rabnő alakja
megjelenik. Elölről gyönyörű szőke nő,
könnyed, ringatódzó járással, dizőzmo-
sollyal, hátulról pedig (a bokáig érő sötét
ruha és a tarkóra ragasztott állat-maszk
segít ebben!) félelmetes kutya, vicsorító
véreb. S mikor a jelképes Adamkó
kezének pisztolyformájával és a szájából
gunyorosra sikeredett pukkanó hanggal
„agyonlövi" a kutyát, mert az szinte a
fölismerhetetlenségig összemarta a
szökni készülő lányt, a „kutya"

lehanyatlik és megmarad - itt képileg is
fölülkerekedik - a Szépség.

A Dorié kínálta jelképek arra min-
denesetre jók, hogy elgondolkozzunk: a
folyónak van egy másik partja is, a já-
tékkal-könyörtelenséggel megidézett ha-
lállal szemben pedig ott van az élet!
Szent János Romodát kérlelő szava -
hagyja ott fiatal feleségével a frissen
vakolt házat! - csak így érthető. Forog-
hat unos-untalan a „játékmalom" - lát-
hattuk: a szöveget, egymástól körkörösen
elforogva, majd találkozva, mindig
Sebestyén és Kordován mondja, a való-di
szereplők (Romoda, illetve Szent János)
csak száj- és kézmozgásukkal kísérik a
beszédet, alakítják hajdanvolt magukat -,
de minden szereplőnek biztonságot adhat
az Adamkó ígérte tisztaság utáni vágy.
Akárcsak a halaknak a hínárral
ellentétben, a tiszta mély víz.

Jelenet Gion Nándor: Ezen az oldalon című drámájának újvidéki előadásából (Dormán László felvétele)



„Tündéri realizmus" -
pantomimmal, bábokkal

Gion Nándor kissé megemelt, némileg
Gelléri Andor Endrére emlékeztető
világát a „tündéri realizmus" jellemzi. A
novellahősök színpadra irányítása semmit
sem változtatott ezen. A Romodát
körülvevő mesevilág tünékeny, lát-
szatértéke van; s ez az érték azért ön-
magában megnyilatkozó, összetevőit fel-
fedő, mert az író egyetlen pontra, egy zárt
közösségen belüli indulatra figyel.
Koncentráltan, az elítélve megbocsátás
szándékával. Rikító színei azért torzíta-
nak, hogy így még jobban láthatóvá
váljék: ebben a világból kiszakadt ma-
roknyi közösségben a tettnek és az in-
dulatnak is más ereje van, mint normális
körülmények között. Természetesen így
más arculata van az életnek és halálnak -
s evvel együtt a szabadságfölfogás-nak is.
Ez utóbbinak, bármily körülmények közt
is, szimbólumereje van.

E furcsa alakok életfölfogásából kö-
vetkező logikát tette meg Radoslav Dorić
rendezőelvnek. Gion Nándor hőseit
elfogadta olyannak, amilyenek, s az író-
ilag kész anyagból indította a különc
hősöket különc világban megszólaltató
látomását. Rendezőileg pontosan végig-
gondolt és végigvitt - tudatosan föl-
fejlesztett - motívumok sorát alkotta meg
így. Aki figyelt ezen apró rendezői
fogásokra, azt is észrevehette, hogy - no-
ha egy-két helyen megkérdőjelezhető
(például a rikító színeinek túlharsogása
még rikítóbb színekkel) - kitűzési pontjait
egy geodéta pontosságával mérte be, és
céljának tudatában haladt pontról pontra.
Hogy Romodának végül is a megszökött
s majd újra visszatérő Szent Erzsébettel
kellett találkoznia, s hogy az csak az ő
házában nyerhet - de nyerhet-e -
nyugalmat, az már a kezdeti
„képjátékban" megfogalmazódott, ami-
kor az üres képkeretben először Romodát
takarva, majd mellette elhelyezkedve
föltűnt Szent Erzsébet. Ilyen találat volt
az, hogy a temetőből hozott (végül is
Romoda tiltására ülésre föl nem használt)
emlékmű sírkőfotóján Szent Erzsébet
arcvonásait is megmutatja. Ebből az apró
ötletből következett a lányba szerelmes,
félhülye Sebestyén megannyi játéka.

És még bőven idézhetnénk Dorić
színpadi leleményeiből, invenciózus ren-
dezéséből. „Mozgószínpadának" hát-terét
nagyon sokszor nem a túl „festőire"
sikeredett díszletek (Vlajko Vukosav

munkája), a festéktől „duzzadó" fa-
törzsek jelentették, hanem a színpad első
részére komponált cselekmény mögötti
„játékok", mozgássorok: az egy-mással
és bábukkal játszó Szent Erzsébet és
Sebestyén kitörési kísérletei, és a
rejtélyesen mozgó, itt-ott föltűnő,
kóklerségét komolyan vevő késdobáló-
művész, a mindig sötét ruhában „tiszta"
Kordován grimaszai.

Mert Kordován izgékonyságában,
handabandázásában a művészélet utáni
vágyon kívül a világot fölülről néző
gúnyos kívülálló megvetése is tükröző-
dik. Vencel Valentin késdobálója szere-
pét tragikusan éli meg : külsejéhez méltó,
kimért mozgással közlekedik a szín-
padon, fehér Harlekin-arca mögött ér-
zelmi viharok rejlenek. Többször arra
kényszerül(ne), hogy késével védje meg
az igazságot: például akkor, amikor a
részeges Kurányi meg akarja gyalázni
azt a rongybábut, mely Sebestyénnek
Szent Erzsébetet, a szerelmet jelenti.
Tulajdonképp az ő szellemi hatalmát,
igazságszolgáltatásának végrehajtóit
jelképezi a regényhez képest szerepben
nagyon megnövekvő két figura:
Sebestyén és Szent Erzsébet, Bicskei Ist-
ván és Daróczi Zsuzsa alakításában.

Bicskei Sebestyénje (a rendezői föl-
fogás is ezt követelte) nehézfejű ugyan,
de a darab minden szereplője közül ő
látja talán legjobban, hogy evvel a halál-
játékkal: gyújtogatással, akasztással sem-
mire sem lehet menni. Bicskei esettségé-
ben, világértelmezésének szomorúságá-
ban tragikus hős : méltó párja a „bábbá"
lett szerelemnek. Sokáig emlékezetes az
a felhőtlen örömtánca, amelyet az
ajándékba kapott denevérrel s rongy-
darabokból készült babájával lejt: egy fél
arasszal mindig a valóság, a megtörtént,
a megtörténhető fölött lakik figurája.

Az előadás legnagyobb alakítását a
főszereplővé előlépett Daróczi Zsuzsa
nyújtotta. Alkata, kitűnő énekhangja,
mozgáskultúrája, érzelmeset is, grotesz-
ket is, durvát is, szürkét is megszólalásig
visszaadó beleérzőképessége segítette
Szent Erzsébet figurájának a megfogal-
mazásában. Daróczi Zsuzsa képes el-
hitetni a férfiak közt egyetlen (utca)lány
gyerekvoltát, fölserdülésének, szerelem-
éhségének különböző fokozatait - és
végül: megvertségét, józan realitását; azt
a beismerő vereséget, amelyet e világból
való kiszakadása után a vissza-térés
jelentett. Amint már az előzőekben

említettem: Daróczi Zsuzsa szépséges
hölgye és kutyája - az egy testben meg-
búvó kettős arc - nagymértékben segí-
tette a rendezői értelmezést: gyöngéd
volt és brutális, aszerint, hogy mikor mit
követelt a szerep.

Ferenczi Jenő megszenvedett
Adamkója humánus, bölcs, realitások
közt élő ember. Ferenczinek
különösképp nehéz volt a dolga: amíg a
többiek különcségeikkel, hóbortjaikkal
álomfiguraként voltak a színpadon, neki
- kevés szóval, inkább belülről jövő
sugárzással - az előrevivő, a túlsó part
másságát is hirdető örök optimistát
kellett eljátszania. Ez remekül sikerült.
Volt valami félelmetes abban, ahogy
szembenézett az őt akasztani kezdő
csőcselékkel, s ahogy a testi fölényben
levő Romoda szemébe vágta a Romodát
és barátait megbélyegző igazságot. De
leginkább „elmenései" emlékezetesek :
ahogyan - mindig a néző-tér, sohasem a
színpad felé! - távozik, ahogyan csöndes
karikajárását erősítendő, fütyörész,
ahogyan kivonul, hogy hoz-hassa az
evezőlapátot a lassan túlsó part-ra is
elkívánkozóknak.

Az optimista befejezést - Szent Erzébet
és Romoda útra készen állnak, s akkor
nyomja kezükbe Adamkó az evezőt -
többen, köztük az újvidéki Magyar Szó
kritikusa, Gerold László is, előkészítet-
lennek, oda nem illőnek találták. Több
próbát és két előadást végignézve nem
éreztem ezt a zavart. Dorić, a rendező,
oly halovány utalással tette ezt a másik
parthoz való közeledés jelképét érthető-
vé, hogy - szerintem - nem esett csorba
Gion Nándor drámájának igazságán.

Viszont két alakításon én is fennakad-
tam: Pásthy Mátyás csak külsőségekben -
akkor is túlkarikírozva - fogja Kurányi
figuráját, szövegbizonytalansága is
zavaró. Soltis Lajos Romodájával más a
baj : a szerep, aligha tévedek, idősebb
színészt kívánna. Ha az író (és a rendező)
túlságosan nem is hangsúlyozta a
legnagyobb dráma Romodában megy
végbe : erős is akar lenni, amikor gyön-
ge, jó akar lenni, amikor neki a ki;
„társadalom" törvényei szerint csak ke
gyetlenség adatott. Soltis e nagyon bo
nyolult figura alakváltozásait, belső rez
düléseit nem mindig tudja követni
Romoda tulajdonképpen akkor vesztett el
a csatát, amikor a halk szavú Adamkó
meghátrálásra késztette, s így elmarad az
akasztás. Adamkó győzelme az
veresége, s ennek gondolati megmutat
sára csak nagy színész lehet képes.


