
ken belül nincs fő- és mellékszerep. Ah-
hoz, hogy az előadás minden részleté-ben
igaz és élő legyen, az úgynevezett kisebb
szerepeket is ugyanolyan intenzitással és
szakmai felkészültséggel kell játszani,
mint a vezetőszerepeket. Pásthy Mátyás
színpadi jelenléte a bizonyság rá, hogyan
lehet és kell a látszólag kis, de fontos
szerepeket minden tolakodó színészi
megnyilvánulás nélkül egy előadás
egészébe illeszkedve megoldani.

Ferenczi Jenő két előadásban lép föl, a
Három nővér Csebutikinját és a Cseres-
nyéskert Szimeon-Piscsikjét játssza. Egy
olyan előadásban, amely felerősíti a da-
rabban rejlő komikus momentumokat,
mindkét szerep számos lehetőséget kínál
az elrajzolásra. A színész azonban a ne-
hezebb utat választja, realista eszközök-kel
mutatja meg ezeknek a figuráknak a
nevetséges bogarait, szokásait, ugyan-
akkor elnéző szeretettel tekint a lényük-re,
megérezteti ezeknek az embereknek a
fájdalmait, elesettségét, a nevetséges
mögött a tragikumot. Minden komikuma
ellenére torokszorító, ahogy Ferenczi mint
Szimeon-Piscsik a táncolók között
szegénységéről és a pénzről beszél.

Egészen különleges jelenség a színpadon
Daróczi Zsuzsa, a Cseresnyéskert-ben
Anyát, a Ványa bácsi-ban Szonyát játssza.
Tiszta, eszköztelen játéka nem is játék,
hanem lebegő létezés a színpadon. Moz-
gása puha, zajtalan, de mozdulataiban erő
és keménység van, összeszorított szája
akaratot és elszántságot fejez ki. Gyakran
áll a Ványa bácsi-ban lehajtott fejjel, de ez
a fejhajtás nem a gyengék, a
meghunyászkodók mozdulata, hanem a
tehetetlenség kényszerű beismerésének
jelzése. Amikor nevet, szeméből akkor is
szomorúság tükröződik. Máskor viszont a
szeme árulja el, hogy a fegyelmezett
testtartás mögött huncutság, játékosság
rejlik, ahogy például ez Anya egy-egy
színpadi pillanatában megtörténik. Ahogy
a Ványa bácsi utolsó jelenetében önmagát
és Ványát biztatja, s köz-ben behúzza
maguk körül a függönyöket, az
felejthetetlenül szép, felkavaró, és megadja
az egész trilógia katarktikus végét.

Harag György Csehov-trilógiája több,
mint egymás után eljátszott három Cse-
hov-mű. Ez a trilógia a színház nyelvén -
tehát verbálisan alig visszaadhatóan -
megfogalmazott analízise viszonyaink-
nak, itt, Közép-Európában. Ugyanakkor a
magyar nyelvű színjátszás egyik fontos -
sok szempontból talán vitatható - tel-
jesítménye.

GEROLD LÁSZLÓ

Galopp és tangó,
rendetlenség és rend

„Witkacy korán érkezett, Gombrovicz
a nyomában. Mrożek az első, aki
időben jelent meg."

(Jan Kott)

Kellemes rendetlenség és kellemetlen
rend - erre a kétszeres paradoxonból
adódó ellentmondásra építi Tangó-ren-
dezését Ljubomir Draškic az Újvidéki
Színházban.

„A darab első felvonásában - nyilatkozta
a bemutató előtt a rendező - az abszolút
káoszt értelmezem. A nagy fel-fordulást,
ahol mindenki úgy él, ahogy akar, amint
kedve és felfogása diktálja.. . Ellentétben
ezzel, az Artur puccsa után következő élet
egyenlő a legnyersebb totalitással."

A kétféle világot az előadás két részé-
nek egymástól ellentétes intonációja,
valamint a hozzá nem csak keretet adó,
hanem az egész koncepció tartópilléréül
szolgáló két színpadkép s a két rész ruhái
fejezik ki.

Az első részben (három felvonás helyett,
ugyancsak a rendezői alapelv szerint,
kétrészesre módosították a művet) a
tervező-rendező láthatóan az író utasításait
követi: „A helyiségben elsősorban a
következő tárgyak találhatók : nyolcsze-
mélyes asztal a hozzá való székekkel.
Fotelek. Nagy falitükör... Kerevet. Kis
asztalkák. Á bútorok aszimmetrikusan
szanaszéjjel, mint közvetlenül költözés
előtt vagy után. Összevisszaság.
Azonkívül az egész színt drapériák tar-
kítják: a félig heverő, félig lecsüngő, félig
összegöngyölt anyagok szétkent,
elmosódott, körvonalazatlan jelleget ad-
nak a helyiségnek. Egy helyen emelvény-
félét, heverőt alkotnak a padlón. Ódivatú
fekete gyerekkocsi, kerekei magasak és
vékonyak; poros menyasszonyi ruha,
keménykalap... Az asztal. . . megterített
felén tányérok, csészék, kancsók,
művirágok, ételmaradékok és néhány
olyan tárgy, amelyek nem hozhatók egy-
mással logikai kapcsolatba: egy nagy,
üres, feneketlen madárkalitka, fél pár női
cipő, egy lovaglónadrág..." Később az
egyik függöny mögül „ravatal tűnik elő,
porladó fekete posztóval fedve, körülötte
halotti gyertyák..."

Nem készítettem szövegkönyvvel a ke-
zemben leltárt a színpadképről; egyáltalán
nem lényeges, hogy minden, amit a szerző
elképzelt, a színpadon legyen,

ám az sem zavar - amint gyanítom -, ha az
előadás játékterén több a kellék, mint az
író utasításában. Az összevisszaság, a
rendetlenség a fontos. Ez viszont Draškic
színpadán kifogástalan és - láthatóan
megszokható.

Ezzel szemben a második rész szín-
padképe csak alapelvében hű az író el-
képzeléséhez. „Ugyanaz a helyiség - áll a
Tangó harmadik felvonását bevezető út-
mutatásban -, de nyoma sincs az előbbi
zűrzavarnak. Eltűnt az elmosódottság, a
körvonalazatlanság, a szétkentség." Á kel-
lékek redukcióját talán Mrożeknél is
szigorúbban végezte el a rendező. A
színpadon a ravatalt, egy fehér vaságyat és
egy csupasz asztalt meg két padot hagyott.
Az egykor szeszélyesen redőzött drapéria
is eltűnt. Látszik a stukatúr. Mintha
átalakítás folyna. A padlón nylon-lepel és
újságok, mint festéskor vagy re-
nováláskor.

A szereplők sem szanaszét, ki-ki ked-
venc zugában vagy az asztalnyi lámpa-
ernyő alatt összeborulva, mint zsugázás-
kor, hanem megrettenve, szorosan egy-
más mellett, mint azok, akik tudják, mi
vár rájuk, és ezért szorosan egymás mellé
állnak, így remélve biztonságot és vé-
delmet.

Öltözékük szintén lényegesen különbözik
attól, amit az első részben viseltek. Ott
rikító, egymással össze nem illő, komikus
hatást kiváltó ruhadarabokat láttunk; az
anya, Eleonóra, bakfisnak öltözött, a
nagyanya, Eugénia, szintén egészen
fiatalosan - „ruháján élénk színű, hatalmas
virágokkal, fején zsokésapka, lábán fűzős
teniszcipő" -, testvérén, Eugéniusz bácsin,
„fekete szalonkabát, magas, merev gallér,
széles nyakkendős ing-mell, térdig érő
khakiszínű sort, skót zokni, repedezett
lakkcipő, meztelen térd", az apa, Stomil,
gombjaszakadt pizsamában. Kinek mi és
hogyan tetszik, azt viselt. A kiürített és
lecsupaszított második részben pedig a
redukált lehetőségeknek megfelelően
mindenki szürkében. Eleonórán egyszerű,
testhez tapadó acélszürke kosztüm, fehér
blúz. Eugéni-
án hosszú piszkosszürke ruha, állig be-
gombolva, kis fehér gallérral, felül horgolt,
ugyancsak szürke mellény. Stomi-Ion
fekete esküvői ruhája, a nadrág már rövid,
a mellény szűk. Eugéniuszon sötétszürke -
nem véletlenül jól, divatosan szabott -
öltöny.

Az arcokról eltűnt a festék, a haj le-
nyalva.

A színpadkép és a ruhák többnyire az
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író utasításai szerint készültek, két eset-
ben azonban ettől lényegesen eltérnek.

Mrożeknél Edeken, a házibarát-szolgán
„csúnya kockás ing, bő, piszkos és gyűrött
nadrág, élénksárga cipő, rikító tarka
zokni" helyett később „lakájöltözet, fekete
csíkos bordó mellény", Draš kiénál - a
második részben drapp ing-blúz, felette
hússzínű nagy műanyag kötény, két
zsebbel, mint a mészárosoknak, Arturon,
Stomil és Eleonóra egyetemista fián, a kis
ideológuson, az író szerint „tetszetős...
sötétkék öltöny, fehér ing, nyakkendő",
majd nyitott felöltő van. Az előadásban
Branka Petrović tervei szerint előbb
szürke nadrág és katonablúzszerűen
szabott kabát, állig begombolva, a
második részben - nem-csak a gyengébbek
kedvéért - erre hosszú katonaköpeny
kerül.

Nem nehéz felismerni, hogy az eltéré-
sek nagyon is tudatos rendezői koncepció
érdekében történtek. Az előadás lát-hatóan
nem azzal a céllal készült, hogy Mrożeket
szolgálja, bár amit sugall, az a műben is
benne van, hanem hogy saját szolgálatába
állítsa az írót.

Á vizuális megoldások mellett ezt a célt
szolgálja a játék és a mozgás is. Á kezdő-
jelenetben a lengyel dráma szereplői elő-
galoppoznak a drapériák mögül, a bútor-
labirintusokból, a függönyökkel rejtett
zugokból. A zárójelenetben viszont a té-
továzó és - talán inkább saját ideológiai
szómágiájától, mint az alkoholtól - meg-
részegült Arturtól a hatalmat átvevő, al-
kalmi szeretőből és kártyapartnerből „a"

hatalommá előlépett Edek -- miközben
szól a zene - pisztolylövésekkel „kéreti" a
porondra a szereplőket, akik tangólé-
pésben lejtenek a rivaldához, előbb az
idomár felé hajolnak meg, majd pedig a
közönség felé, hogy azután tánclépés-ben,
mint a felhúzott bábok, lejtsék kűrjeiket a
csupasz falak között. A gyereke

sen önfeledt galoppozás és az irányított
tangózás között történik a nagy átalakulás,
jutnak el Draškić színészei a kellemes
rendetlenségtől a kellemetlen rendig,
lesznek szabad akaratuk szerint cselekvő,
nemegyszer tévelygő emberekből
szigorúan ellenőrzött, egyéniség nélküli
bábokká.

Nyilvánvaló, hogy Mrożek drámája
fontos, aktuális politikai többlettartalmat
kap. Az abszurd dráma elvontsága,
általánossága ebben az előadásban a
cseppfolyós nyelvi játszadozásból izgal-
mas - egyszerre általános és aktuális ér-
vényű mondanivalóvá keményedik.

Draškić rendezése nem a művészetről
vagy az egykori lázadók - mint Stomil és
Eleonóra kiégéséről, a művész-forra-
dalmár agyalágyulásáról, az öncélúvá váló
avantgardizmusról, a nonkonformizmus és
konformizmus örökös körforgásáról szól,
bár a Tangó-ból mindez kiolvas-ható, és
célirányos koncepcióval, mint a bűvész
cilinderéből a riadt, piros szemű, fehér
szőrű nyuszi, elővarázsolható. Draškićot
ezúttal a művészetnek mint olyannak a
kérdése nem érdekelte különösképpen.
Ezért kissé ejti Stomil és Artur
konfliktusát. Főszereplői Ártur és Edek.
Az ideológus és az erőszak embere. Az
előbbi elhivatottságot érez, hogy rendet
tegyen a káoszban, amelyben szülei és
nagyszülei úgy lubickolnak, mint a halak
a vízben. Neki elve, hogy meg kell
változtatni a fellazult, parttalanná vált
világot. Rendszabályozni akarja a
szabadságot. De csak a változtatás igényét
ismerte fel, anélkül hogy pontosan tudná,
milyen is legyen az a másféle világ, a
másféle életforma. Lázadása tehát lát-
szatlázadás. Ideológiájának szilárdsága
fölöttébb kérdéses, inkább fegyelmi
rendszabályokkal, mint szélesen alapozott
eszmeiséggel próbál rendet teremteni.
Emberileg is gyenge, ami Mával, a

csábító és vágyott rokon lánnyal való je-
lenetéből derül ki; zavarban van, mint
egy gimnazista az első szerelmi vallomása
előtt. Edeket más, keményebb fából fa-
ragták, Ő tud kivárni, tűrni, hogy kellő
pillanatban szédületes biztonsággal ma-
gához ragadja az irányítást. Ekkor vi-
szont nincs pardon. Bábokká ijeszti Sto-
milt és a többieket, kiszívja Artur vérét,
majd, mint egy kupac hasznavehetetlen
rongyot a talpával, látható undorral,
odább löki. Eugéniusz bácsit pedig, aki
előbb Artur, majd Edek segítőtársa - így
próbálja megragadni a hatalom vissza-
szerzésének régen várt pillanatát -, a ke-
zére húzott cipővel négylábúvá degra-
dálja. Edek végzi be, amit Artur elkez-
dett. Artur viseli a mundért, de a katona
mégis Edek.

Draškić Tangó-rendezésének koncep-
ciója a második részben teljesedik ki,
ekkor forrósodik fel a levegő, kapnak ér-
telmet az abszurd párbeszédek. Nem vé-
letlenül, bár igazságtalanul éri az előadás
első részét a vád, hogy a súlyosabb foly-
tatás ellenében túl játékos. A látszat azon-
ban csal. Az első rész önmagában való-
ban már-már öncélú komédiázásnak tű-
nik, de csak ha külön, a folytatástól füg-
getlenül nézzük. Ha viszont a másodikból
tekintünk vissza az első részre, látjuk a
szinte hatásvadászatig fokozott komikum
jogosultságát is. „Csak a komédia
lehetséges" mondja a Tangó egyik sze-
replője; a terror bebizonyítja, már a ko-
média sem lehetséges. De kiderül az is,
hogyan válhat az erőszak táptalajává a
végletekig tágított szabadság. Hogy az
első rész káosza mégis rokonszenvesebb,
az nem belső értékeiből adódik, hanem
kizárólag a második résszel történő
összehasonlításból, a rendetlenség a rend
felől nézve válik, ha nem is kellemessé,
de mindenképpen emberszabásúbbá.

Ennyire tudatosan véghezvitt változ-



tatások a célirányosan vezetett koncepciót
szolgálják. Ahogy a rendezői nyilat-
kozatban áll : „... felerősítettem azokat a
fejezeteket, amelyekben az ideológia
hangsúlyozása a cél." De - következhet
jogosan a kérdés - mi a színészek dolga
ebben az előadásban? Vajon csak felada-
tot teljesítenek vagy alakítanak is? Esz-
közök vagy emberek ? Többnyire eszkö-
zök, de ezt olyan ügyesen álcázzák, hogy
hús-vér embereknek hisszük őket, leg-
alábbis legtöbbjüket. Draškić ugyanis
olyan rendező, aki állandóan az egész já-
tékteret látja, és szüntelenül működteti a
színpadot. Áttekinti az egész pályát, és
sokmozgásos csapatjátékot kér - mond-
hatnánk sportzsargonban. A természetes
mozgást végző színész pedig három- s
nem kétdimenziós szereplőként áll előt-
tünk.

A Tangó újvidéki szereplőgárdájából a
leghálátlanabb feladat az Arturt tolmá-
csoló Bicskei Istváné. Az állandó okítás,
fegyelmezés, eszmék kinyilatkoztatása
eleve nem különösen színes és hálás szí-
nészi feladat. Draškić elképzelése szerint
azonban Artur nemcsak ellenpont a ká-
oszban, hanem önmagában is ellentmon-
dásos. Rögeszméje a tiltakozás, a változ-
tatás szüksége, de ezt az igényét nem irá-
nyítja határozott végcél - ezért kerekedhet
Edek egyetlen pillanat alatt föléje -, holott
Artur éppen határozottságával akar
tüntetni. A látszatnak és a valóság-nak ezt
a kettősségét Bicskei tragikomikus
vonásokból szövi. Ha szónokol, annyira
hangos, hogy üressége, hamissága egyből
lelepleződik. Alával, aki a gyengéje,
megpróbál fölényes és maga-biztos lenni,
de esetlen és gyáva. Meg-annyi apró
gesztusból formálja meg a kis ideológus
komikus emberi hátterét. Eszközei,
kezének szinte önkéntelen mozdulatai,
félbemaradt gesztusai az ábrázolás
kidolgozottságát mutatják; jellemteremtő
és leleplező aprómunka Bicskei István
Arturja. Ellenpont jellegét -

a többiekkel szemben - színészi megol-
dásai is jelentik.

Ferenczi Jenő Eugéniusza azzal válik
életessé, modell helyett eleven szereplő-
vé, hogy jámborsága alól is elő-elővillan:
ő kényszerből vállalja a pofozógép
szerepét, megalázását átmeneti állapot-
nak tekinti. Amikor Artur az erőszak al-
kalmazása mellett dönt - „Senki sem
megy ki innen, amíg meg nem találjuk az
eszmét. Edek, ne engedj ki senkit" -,
Ferenczi Eugéniusza félelmetes végre-
hajtóvá válik. Kegyetlenségét egykori
megpróbáltatásai keményítik. De amilyen
taktikus volt, amikor a fordulatra, a régi
pozíciók visszaszerzésére várt, annyira
meggondolatlanul bátor, maga-biztos
most, amikor a stukker végre - és ismét -
hozzákerült. Ekkor Ferenczi
hangoskodása, határozott mozdulatai
alapján arra lehetne következtetni, hogy
játéka oktalanul egysíkúvá változott, hol-
ott erre szükség van, hogy az újabb for-
dulatkor, amikor kezére került Édek ronda
sárga cipője, s az új főnök négylábúvá
kényszerítve tangóztatja, komikusan nyo-
morgatva közben, akkor megsemmisülése
teljes legyen, semmilyen szánalmat ne
érezhessünk iránta.

Ha az első rész túlzottan komikusra
hangoltnak tűnhetett, akkor ez minde-
nekelőtt Várady Hajnalka valóban moz-
gásötletet mozgásötletre halmozó telje-
sítményéből következhet. Eleonórája
szeszélyeskedik, gügyög, kényeskedik,
minden porcikája mesterkélt. De inkább
tragikomikus, mint komikus. Ilyenné teszi
az a meddő törekvés, hogy megállítsa az
idő múlását, az egykori lendületes
életforma átalakulását. Nála pótszer az
örökös mozgás, a sok gimnasztika, a
fiatalság megőrzésének emberfeletti
igyekezetét példázza. Ezt a szövege és vi-
selkedése közötti diszharmónia mellett a
második részbeli visszafogottság, remekül
hangsúlyozott poentírozás visszamenőleg
is bizonyíthatja. Szinte ezzel

azonos az a kettősség, ami Földi László
két részbeli Edekjét jellemzi. Látszólag
céltalan ténfergését, a sértések vastag
bőrű eltűrését majd az erőszak gyakorlása
szentesíti. Ennek ellenére az előadás
Edekje mégis csak egy magatartásmodellt
fejez ki, a szükségesnél kevesebb
egyénítéssel. N. Kiss Júlia Eugéniája
mindenekelőtt az első rész remek szín-
foltja. Gyerekes gesztusai komikusak.
Annak a bizonyos csapatjátéknak ő a leg-
pontosabb megvalósítója. Akkor is ját-
szik, jelen van, kiesés, lazítás nélkül, ami-
kor hosszú percekig egyetlen szót sem
szól.

Számomra a legproblematikusabb Fejes
György Stomilja. Azzal, hogy a hang-
súlyok áthelyezésével az egykori lázadó
avantgarde művész és problémája a má-
sodik vonalba szorult, mintha Stomil sze-
repértelmezése szenvedett volna károso-
dást. Azon az előadáson, amit láttam,
Fejes nem tudta kellően érzékeltetni,
hogy Stomil kókler-e, aki mindig is csak
ügyeskedett a művészetben, vagy valóban
művész, aki felett eljárt az idő. A modern
művész karikatúrája vagy tragikomikus
eltorzulása-e? Kiürült vagy örökké üres
volt? Arturral való párjelenete ezért
kevésbé jelentős helye az első résznek,
mint ahogy a rendezői hangsúlyok
ellenére különben lehetne. Talán kissé
Draškic is magára vagy legalábbis
bizonytalanságban hagyta a színészt. Ha-
sonló gondolatot ébreszt Czifra Erika
Alája. Bár ez a szerep lényegesen egy-
szerűbb, mint Stomil. Ala a magát kelle-
tő nőstény; több, mint kacér. Czifra
azonban még nem is kacér. Á második
részben, amikor földig érő menyasszonyi
ruhájában hosszú percekig mozdulatlan-
ságra kárhoztatja a rendező, akkor mel-
lőzése mintegy büntetése lehetne egykori
gátlástalanságáért. Mivel azonban ebből
az Alából nem érződik az ösztönlény cél-

ratörése, célbaérése sem részesül kellő
elbánásban.

Kétségtelen, hogy Ljubomir Draškié
Tangó-értelmezésének vannak esései, ke-
vésbé sikerült részei, de koncepciójának
határozottsága és az a tény, hogy a szín-
háznak visszaadta azt a jogát, hogy ak-
tuális gondolatokat ébresszen, az újvidéki
előadást jó színházzá teszi.

Slawomir Mrożek: Tangó.
Fordította: Kerényi Grácia. Rendező és

díszlettervező: Ljubornir Draškić.
Jelmeztervező: Branka Petrović.

Szereplők: N. Kiss Júlia, Ferenczi Jenő,
Fejes György, Várady Hajnalka, Bicskei
István, Czifra Erika, Földi László.

Jelenet Mrozek Tangójából az Újvidéki Színház előadásában


