
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



látnoki szélhámia már előlegezte - mi-
ként a román Urmuz bestiáriuma Ionescot
- a válságokkal szabdalt lét kiüresedését.
A rendezőnek ezt (de legalább en-nek
nyomait) kellett volna észrevennie: a
szójátékokkal csinos replikák, némely-kor
a szemben lévő felet semmibe vevő
„monológok" abszurditását. A fölényt,
ahogy Büchner a föld kérge alá látott;
századok előtt ezért egész biztos, hogy
kiérdemelte volna a máglyahalált.

Ljubomir Draškic egy kissé saját dol-
gát is megnehezítette, amikor keretjátékot
formált: játékot helyezett a játékba.
Büchner kacskaringókkal, furfangokkal
teli vándorútján minden helyzetben van
annyi csavar, hogy fölösleges ezt újab-
bakkal tetézni. A „színház a színház-ban"
- a színészek észrevehetően Büchner
Leonce és Lénáját próbálják - ugyan
mindig a rétegek egymásra csúszását
vonja maga után, de ahol csak (öncé-
lúan?) az „emeletek" száma nő, nem
biztos, hogy könnyebb lesz az értelmezés.
Persze ehhez az elégikus, többnyire az
égő rozsdabarnát a színpadképpel is
hangsúlyozó jelenetsorhoz szép „tájra"
volt szüksége a rendezőnek. A jól be-
rendezhető, egyszer holdfényes tisztás-
nak, máskor fogadónak vagy udvari
tanácsteremnek látszó tér leleménye az a
(szintén rozsdabarna drapériával be-vont)
kétszárnyú ajtó - Peter Pašic jól
funkcionáló díszlete -, amelynek ki-
nyitásával és becsukásával elválasztód-
nak egymástól a jelenetek. A „nyitódó" és
„csukódó" tér némileg ritmust ad az
előadásba teljesen beépülő jelenetváltá-
soknak is. A Büchnerből indult, de a

saját képére formált játékban Draškic már
következetes. Az ő szerelmesei - hiába a
véletlenek és a sors ármánykodása -
lírában élik meg, ami szarkazmus,
vörösmartys hévvel s e szív meg-
követelte szóvirággal, ami már az abszurd
felé mutat.

Popo birodalmának hercege és Pipi
birodalmának hercegnője boldog ember.
Leonce semmittevése, s az észok, mellyel
handabandázását olvasmányélményeiből
körülbástyázza, már-már költészet. Őt
nem érdekli, hogy annak a nőnek - saját
menyasszonyának - nyeri el a kezét, aki
csak a véletlenek sorozatával lett az övé.
Ő nem harcol, csak be-szél, s a rendező
beállításának köszönhető, hogy szavai
mézesmázosak. Gondolatait már rég
elnyelte a lebzselés, az unalom. Egyedül
saját szépsége élteti, illetve a tudat, mely
mindennél jobban beléégette: szépsége
törvényszerű. A Földi László formálta
alaknak úgyszólván nincsen intellektusa;
lírai hős, akit letepert a szerelem. Büchner
Leonce-a persze mást is mond, de ezt sem
a rendező, sem - föltehetőleg a Draškic
utasításait híven követő - színész nem
vette észre. Földi, nyilván a beállítás is
teszi, el-elérzékenyülő szépfiú, akinek a
vándorlása - hiába Büchner minden intése
- csupán romantikus lehet. (Ha jobban
hangsúlyozódik az előadás „próba-
jellege", a Leonce-t alakító színésznél
biztosan előjöttek volna a pipiskedéstől
ment, hétköznapibb, „durvább" hangok
is.)

Rövid Eleonóra (Léna) szintén nem
veszi észre a vermet, melybe akarva-

akaratlanul belecsöppent. Túl naiv, túl
olvadékony, túl szerelmes ahhoz, hogy
kiút lenne a Draškic vázolta romantikából.
Sodródik, sodortatja magát, s mert nem lát
a szöveg mögé, első szóra el-hiszi, hogy ő
a halál menyasszonya. Bár szerelmese,
Leonce mondja majd Rolettának, hogy
mily munkát rótt rá az élet - „Egyenesen
kell tartanom a fejemet a vállamon, mint a
halottvivő asszonyok-nak a
gyerekkoporsót" -, Léna az, aki a terhet
fölvállalja. Naivan, küszködve a szereppel,
keresgélve. Rövid Eleonóra a Földi
Lászlóval való jelenetekben még csak bírja
- érthető, hiszen mindketten ugyanannak a
(téves) szerepértelmezés-nek áldozatai -,
de mással összekerülvén azonnal kiütközik
tapasztalatlansága. A nevelőnőt alakító N.
Kiss Júlia - ezt játékfölfogása is
hangsúlyozza - erős személyiség, s
mellette még jobban érződik a Lénát
formáló ifjú pályatárs botladozása. (N.
Kiss Júlia a bűnből is erényt formál; Léna
véletlenül leejtett virág-koszorúját fölveszi
a földről, megszagol-ja, s majd úgy
koszorúzza meg a herceg-nőt, mintha csak
kidolgozott jelenetről lenne szó - a
legnagyobb természetességgel.)

Draškic elképzelése szerint Valerio
vérbő komédiás, aki - bár szívesen él ő is a
szójátékkal - Leonce-szal ellentét-ben a
föld embere. Soltis Lajos különösen ott jó,
ahol a durvább színeket kell megmutatni.
Például az a jelenete külön is kiemelést
érdemel, amelyben Valerio egyszer csak
kikiáltóvá - vaskos Harlekinná - változik, s
az asztal tetejéről hirdeti az igét bámész
hallgatói számára. A poétikusabb színeket
is fogja, neki - és a rendezőnek -
köszönhető, hogy az első rész
zárómozzanata mint képi látvány
emlékezetes. Úgy húzza ki a szín-ről zene
kíséretében az alvó Leonce-t, mintha
távozásuk ünnep volna: csak minél
mélyebbre, be a vörös-barna hát-térbe!

Amit a rendező a két főszereplőnél nem
tudott megvalósítani, többé-kevésbé
sikerült az udvar komikus rajzában, s
legkivált a Péter királyt alakító Ferenczi
Jenő komédiázásában. Ferenczi már külső
megjelenésében (fekete frakk,
csokornyakkendő, rissz-rossz kitüntetés,
„Einstein-frizura") mosolyt fakaszt.
Egyszerre uralkodó és „gondolkodó"

filozófus, kinek szélhámossága bőven elég
arra, hogy Popo birodalmát és alatt-valóit -
Draškic itt meg tudja mutatni,

Soltis Lajos (Valério), Földi László (Leonce), Rövid Eleonora (Léna) és N. Kiss Júlia (Nevelőnő) az
újvidéki Rüchner előadásban



hogyan: orruknál fogva - vezesse.
Ferenczi szikár, a büchneri alakot szinte
tökéletesen visszaadó szerepértelmezése a
szavak mögöttes jelentésének ismeretén
alapul. Ahogy megleckézteti udvarának
lebzselőit, s ahogy „magába mélyed" --
tanítani lehetne.

A kisebb szerepekben Pásthy Mátyás
(Udvarmester), Banka János (Szertar-
tásmester), Fejes György (Az államtanács
elnöke), Bakota Arpád (Udvari káplán),
Abrahám Irén (Iskolamesternő), Szilágyi
Nándor (Tanácsos) és Várady Hajnalka
(Rosetta) szolgálta a rendező
mondanivalóját. Különösen a hajbókoló, a
handabandázást értő s filozófiával a
túlélést is megvalósító udvari siserahad
komédiázás tetszett. A második rész kezdő
jelenete arra is bizonyság, hogy jól
összeszokott csapat-munka nélkül nincsen
színház. A fekete esernyőkkel
fölszerelkezett udvari emberek nagy
cécóra készülnek, várják a királyt.
Mozgásukban (ide-oda szaladgálnak a
süteményes tálhoz süteményért stb.)
fennköltség és alpáriság keveredik; s ez
teljesedik majd ki abban a táncban (a
Lánc, lánc , ezterlánc dallamára), amely
kígyómozgással halad körbe-körbe, s
magába szippant alattvalót és uralkodót
egyaránt. Draškic, a rendező, itt került
legközelebb Büchnerhez. Ehhez hasonló
érzékenységet észlelhetünk még az ural-
kodót megsajnáló, térdeplő udvari em-
berek sírásában-rívásában. A fehér zseb-
kendők mögül, fölváltván a szipogást,
egyszer csak vad ugatás hallik - a görcsbe
szorult "fájdalom" érzékeltetése ezáltal
tökéletes.

A Ljubomir Draškic által lefokozott
Leonce és Lénában még számtalan olyan
pillanat van, amely ihletről és érzékeny-
ségről tanúskodik. Ezek közé tartozik
Soltis-Valerio beszélgetése a „batyuko-
mával", és mindenekelőtt a zárókép,
melyben a rendező a szoborrá merevült
szereplőket a királyt, az ifjú párt és
Valeriót - fekete lepellel vonhatja be. A
drapéria körülcsavarását a még élő(?)
szereplőkre az a Rosetta végzi, akit az
eredeti drámával ellentétben Draškic még
egyszer föltámaszt, néki jut a kultikus
ünnep bevégzése. A szép képek -
figyeImeztessünk: Büchner
mondanivalójának megszelídítésével - a
zárókép komor méltóságában
koronáztatnak meg, de a három kereszt
behozatala a színpadra teljesen fölösleges.
E szentimentális mozzanat - mert még a
Draškic által átformált Büchnerhez képest
is más minőség

- elrontja a befejezést, sekélyessé téve a
mozdulatlan szoboregyüttes „útját".

Büchner végzetet kicsúfoló, s ellene
iróniával lázadó so rs játékának legfonto-
sabb rétege a filozófia. Az Újvidéki
Színház előadásában éppen ez sikkadt el,
s a „festői táj" égő színei (jelmeztervező:
Branka Petrovié) csak részben kárpótol-
hatták a nézőt. A veszteség így is veszte-
ség maradt.

Majtényi Mihály: Harmadik ablak, avagy
muzsikaszó jókívánság

Számtalanszor bebizonyosodott, csak
akkor nehéz színpadra állítani valamely
drámát, ha annak van játszható (s evvel
jeleztük az esztétikai minőséget is),
mondható szövege. Vagyis, ha mint drá-
makonstrukció is megáll a lábán. Köny-
nyebb a rendező dolga - tudjuk, ez a
könnyebbség csak látszólagos -, ha nem
lévén használható szöveg, neki kell
kitalálnia az író szándékát. Hernyák
György, az Újvidéki Rádió dramaturg-ja,
aki eddig csupán a Tanyaszínházban jutott
rendezéshez, ily körülmények közt
debütált az Újvidéki Színházban. Az
1958-ban Szabadkán már bemutatott
darab - a novellából kerekedett hang-
játék, a hangjátékból lett „dráma" -
őszintén szólva nem a legjobb műve
Mlajtenyi Mihálynak. Hogy Hernyák még-
is ezt választotta, tudatosságát jelzi. Ugy
tűnik, hogy (önmagára rótt vizsga-

feladatként?) evvel akarta bizonyítani:
színházi építkezése eljutott arra a fokra,
mikor nagyszínpadon is bátran előáll-Hat.
A sok stúdiummal edződött rendezői
koncepciója van annyira egyéni, hogy
burleszkbe csúcsosodó látvány-
színházával nem kell szégyent vallania.

Elképzelése szerint Majtényi színjáté-
kából csak egy-egy foszlány érdemesül
további megőrzésre, a többit minél ha-
marabb el kell felejteni. A hangulatot
viszont nem, hiszen ez a bácskai Nem
élhetek muzsikaszó nélkül ízében, hangula-
tában él; ez ,határozza meg kurta-furcsa
kisvárosi alakjait, ez azt az olthatatlan
szerelmet, amely Menyhárt Imre föld-
mérőt valahai szerelme, a fiatal özvegy,
Mágocsi Erzsi karjaiba löki. S mind-
ehhez, középpontban a „véres" találko-
zással, egy névnapot ünneplő ház és
urának, Bódognak vendégei adják a hát-
teret. Csökött világ ez, kisszerű alakjai
már-már félelmetesek; a dáridó (ital,
kártya, cigány) mint lét jelenik meg eb-
ben a két világháború közötti panopti-
kumban. (Természetesen csak az adomák
és a pletykák szintjén, s mert az író sem
tudta tisztességesen megformálni alakjait,
tiszavirágéletű a mulatozás.)

Hernyák amikor az eredeti címet (Har -
madik ablak) a „muzsikaszó jókívánság-
gal" beszédesen megtoldotta, azonnal fölül
is kerekedett az eredeti szövegen, melyet
a rendezői pontosítás ugyancsak

Jelenet Majtényi Mihály: Harmadik ablak című darabjából (Újvidéki Színház)



jelez: „Majtényi Mihály színjátéka alap-
ján." Az újvidéki színpadon látható ka-
valkád az erős rendezői látomással oly
messzire került Majtényitól, hogy Her-
nyák György szerzősége vitathatatlan.
Amit csinált evvel az álmos love storyval,
már-már bravúr. Erős agresszivitását,
melyben a többféle játszásmód a néző felé
is kacsint, és pillanatonként új ötletet szülő
karikírozókedvét nagyon is el-viseli a
(vélelme szerint hatásos) színház. Sőt
követeli az effajta „mértéktelenül"
fölpörgetett játékot.

Hernyák a népszínmű paródiáját adja,
kifigurázza a bűnügyi történetek óhatat-
lanul is ismétlődő laposságait, a mozgá-
sokat fölnagyítva (az akarat nélküli bábuk
néma jelenetei sokszor a pantomimból
nyernek kifejezőerőt) kerül egyre
közelebb a képileg kifejezhető csendhez,
az unalomhoz. Amit játszanak a színé-
szek, amit játszat a rendező, az nem
valóság. Még csak annak égi mása sem.
Ennyire megnyomorodott, ennyire kis-
szerű élet csak a színpadon van. És a
gátlástalanul ömlő, mindent elborító giccs
egyszer csak elkezd valaminő minőséggé
összeállni. Mozgáskörüket meg-találván,
helyükre kerülnek az élénk-pirossal
rajzolt szívek - a szerelmi hevet
bizonyítandó pingált ábra némi harlekini
vonást kölcsönöz az arcnak -, a vásári
bóvli, a csiricsáré ruha, a Mágocsik, a
Menyhártok életét - az életünket(?) -
körülvevő kacat szimbólummá válik.

A rendező, ha alapállását leegyszerűsít-
jük, valójában két végletet variál: a har-
sány, vásári zűrzavart és a holt, meg-
merevedő csendet (ez utóbbi megformá-
lásában is ott a harsányság, főként a be-
széd nélküli hosszú játékok - például a
kártyajelenet - túlkarikírozásában). A
színpadra tervezett mozgásokban is meg-

van ez a kettősség, hála Ivica Klemenc-
nek, aki mozgáskompozícióival híven kö-
veti - nemegyszer elöljárván a humorban,
ötleteivel meglódítja - a rendező
fantáziáját. A magukat úri ficsúroknak
képzelő, a valóságban csupán a kisvárosi
mocsárban vergődő-egzisztáló „hatal-
masságok" ünnepet játszanak - borral,
vigalommal, cigányzenével fűszerezett
névnapot. S Hernyák úgy véli, hogy fék-
telenségük nem más, mint haláltánc. Erre
az utolsó nagy kitörésre - búcsúzásra -
rendezésében csöppet rá is ját-szik,
mindenről lerí a véglegesség. Ha zene, az
őrült cigányzene, méghozzá dob-
hártyatépő erősségű, s nem csoda, hogy a
vitatkozó Menyhárt Imre és Mágocsi
Erzsi beszédét teljesen elnyeli, s ezáltal a
jelenet átvált pantomimba; ha sírás -
Menyhárt ballada- s magyarnóta-paró-
diája -, akkor az egész színpad sír, szívet
hasítóan, hisz együtt éreznek a meglo-
pottal, kinek „műélvezetében" közre-
játszott az is, hogy elhagyta kedvese.

Ebben a valószínűtlen, a népdalt, a
magyarnótát, a kuplét s a „János bácsi a
csatában..." kezdetű csatadalt egy-forma
minőségnek tudó világban minden
megtörténhetik. Még az is, hogy erős,
sokkoló fényhatások közepette egyszer
csak megjelenik Ülő Bika, a copfos, tol-
lakkal díszített indián. És véle, az ő
mozgását szemlélve járják a talpalávalót
kivirradattól napestig. Kérdés, ezután
hozhat-e megnyugvást az ismert (Az a
szép, az a szép - Akinek a szeme kék)
ropogó csárdás. Ugyanis evvel fejeződik
be a nagy éjszaka. A rendező következe-
tességét dicséri, hogy a muri be is zárja a
kört, mintegy az épp elviselhetőig
fokozva Bódog egyedüli, a cigányokat
hangoló mulatozását. (Kezdő jelenet.)

Hernyák György már az első pillanattól
kezdve meg akarja győzni a nézőt, hogy a
rendezői „pimaszságnak" - egyetlen
intésére feje tetején áll minden - helye van,
mondhatni szakmai fogás. Az még csak
hagyján, hogy óriás piroskék-zöld-sárga
giccsfestményt akaszt a háttérbe, mely
egyetlen dolgot szuggerál: e különös
világban télen-nyáron rügyez-nek a fák,
csivitelnek a madarak; még el-fogadható
az is, hogy a befagyott Tiszán kedveséért
hideg éjben átszánkózó Menyhárt Imrét
megrogyasztja, növelve a zimankó
áldozatává lett hősszerelmes
visszatérésének komikumát, hogy leránt-ja
a leplet a világi élet örömeit nagyon is
élvező csuhásról és italozó-kártyázó
cimboráiról; hogy a pletykázó feleségek-
nek úgy fölvágja a nyelvüket, hogy az
értelmét vesztett beszéd abszurdba fordul.
De mikor e „szív küldi szívnek" történet
alpári érzelmességébe belop egy vajdasági
trojkát is, s az egymás szívéért küzdőket
belepik a szállingózó hópelyhek - már a
vállalt(?) giccs határán egyensúlyoz.
Kihívó pimaszsága mégsem fölháborító,
hiszen az újvidéki színpad irrealitása
abban leledzik, hogy a rendező zárójelbe
tesz mindent. Egyvalami jelentheti saját
magát és az ellenkezőjét is. (Sőt
némelykor a geg olyannyira hat-
ványozódik, hogy ember legyen a talpán,
aki követni tudja Hernyák ironizáló,
polgárpukkasztó kavalkádját.)

A Harmadik ablak, avagy muzsikaszó
jókívánságnak egyetlen szerencséje: nin-
csen mértéke. S ebben a mértéknélküli-
ségben lesz abszurd. Mintha Majtényi
Mihály, reális alakjaiba beköltözött volna
Dési Abel filozofikus fintora, vagy más-
honnan véve a példát: az erdélyi Tomcsa
Sándor kisvárosi panoptikumát
megérintette volna Bajor Andor abszurd
gondolatvilága.

A jelképet jelképre halmozó s végül
önmagát is kifigurázó rendezés buja te-
nyészet, s egyúttal ökonomikus, szikár
szerkezet. Hiába az ezernyi tódítás, a
festett érzések s az érzéseket elfedő
maszkok kavalkádja, egyetlen váz torony-
lik előttünk, s ezt még a couleur locale sem
képes földíszíteni. Ez a váz a semmi, az
eltékozolt élet. A művirág hamuja is
megrendítő, gondolja Hernyák, s evvel a
jóízű tudákossággal - hangsúlyozzuk:
mindvégig szellemesen - tárja föl kis-
kátéját. Hogy szabadon kezeli a szöveget,
az író szinte agyonnyomódott. Ez volt az
ára az újvidéki előadásnak.

A rendezőt leginkább a mozgáskom-
pozíciót megalkotó Ivica Klemenc segí-

Banka Gabriella és Földi László' a Harmadik ablakban (Dormán László felvételei)



tette, de nem lehet panaszunk a még fő-
iskolás Balla Ildikó díszleteire sem. (Mivel
a darabban elég gyakori a szöveg nélküli
„üresjárat", különösen Klemenc fantáziája
érvényesült.) A valószínűtlen és éppen
irrealitásában elgondolkodtató színpadon,
élvezvén a „kötetlenséget" (valójában a
nagyon is kiszámított, meg-tervezett
helyzeteket), a színészek jól érzik
magukat. Hernyák mindannyiukkal el
tudta hitetni, hogy a groteszkbe hajló
panoptikumlét megformálása legalább
annyi erőfeszítést kíván, mint bár-mely
komoly drámáé.

A teljesítményeket tekintve Földi.
László (Menyhárt Imre) és Banka Gab-
riella fi h. (Mágocsi Erzsi) alakítása kí-
vánkozik az élre; igazi pár, a mézeskalács-
szerelem minden fortélyával. Földi László
földmérője (mintha a véletlen is erősítené
a komikai hatást) paraszt s egy-ben
úrificsúr; olyannyira hajtja a szerel-mi
hév, hogy nincsen egyetlen természetes
gesztusa sem. Hadar, könyörög,
imádkozik, kérlel, énekel, duhajkodik,
elomlóan kedves, és mindent fölégetni
akaró haragos - aszerint, hogy mikor mivel
tud közelebb férkőzni választottja
szívéhez. Udvarlásaiban szinte kigyúl az
arcára pingált piros szív. Több kiemelkedő
jelenet közül ezúttal csak az öngyilkossági
kísérletét említsük meg - ehhez a röhejbe
fúló zsaroláshoz Banka Gabriella Mágocsi
Erzsijének érzékeny lelke szükségeltetett -
; a kés, vontatott útjával, a szenvedő
szerelmet - nem az érzést előidézőket és
megszenvedőket gyilkolja le.

Banka Gabriella kikapós fiatal özvegy-
asszonya úgy gyászol, hogy minden
pillanatban szerelmi éhének csillapítására
törekszik, Ha nincs Menyhárt, van (fehér
zakó, rózsaszín mellény, zöld
csokornyakkendő!) Géza, ki ugyancsak
mestere a széptevésnek. Mágocsi Erzsi
lelkének viharait e két férfiú próbálja
megcsendesíteni (vagy még jobban föl-
korbácsolni ?). S a még csak főiskolás
színésznő kitűnően érzékeli, hogy tulaj-
donképp kettős lelkének köszönheti za-
varodottságát: benne a fiatal fruska
minduntalan ama klasszikus Szemérmetes
Erzsókjával hadakozik.

Banka-Mágocsít az emberek szeme (és
megvetése) elől az otthon rejti, és egy
régimódi nagynéni (N. Kiss Júlia
groteszket jól fogó alakítása). Mágocsi
Erzsinek nem csupán Imrével vannak
emlékezetes találkozásai-együttlétei, ha-
nem a szigorú nagynénivel is. A meg-
dermedt otthonra példa a szerelmet ki-

számoló játék. A rendező merészségét (is)
dicséri, hogy szemben a nézőtérrel, egy-
egy székre ültette az álmodozó özvegyet
és őt visszafogni akaró nagy-nénjét, hadd
vívják meg harcukat. Banka-Mágocsi
tyúkkopasztás közben végzi a „szeret -
nem szeret" értelmező munkáját; ölében a
lassan asztalra kerülő baromfi holt tárgy,
melyet kéjesen meg-gyalázni is lehet. N.
Kiss Júlia egykedvűen kötögető
Nagynénijében pedig ott a megvetés; a
falu közösségét jelképező árgus szem,
mely nem kis megbélyegzéssel vizslatja a
kikapós özvegy szerelmi dolgait,

Soltis Lajos (Bódog) és Ábrahám Irén
(Amál) mint névnapi mulatságot lebo-
nyolító házaspár jól illettek a játékba,
különösen a bohózati elemek helyzet-
alakító fölpörgetésében jeleskedtek.
Ugyanez mondható el Ladik Katalin
(Lódíné) és Bicskei Elizabetta f. h. (Rézi)
a pletykát a lét szempontjából fontosnak
tartó párosáról. Csúnyák, vissza-taszítóak,
minden gesztusuk harsány karikatúra.
Ladik Katalin - kitűnő beszédtechnikával
hadarását abszurdizálja, jelentésessé
formálva a semmit, a zűr-zavart. Pásthy
Mátyás (Géza) tenyérbe-mászó pofával
hirdette a gátlástalanságot: édeskés volt,
számító volt, ahogy szerepe megkövetelte.
Nevéhez fűződik az átdíszletezéssel járó
egyik szünet ki-
töltése is, amikor nyilván a rendezői
leleményt kibontva - Menyhárt Imre és
Mágocsi Erzsi szerelmi történetének ér-
zékeltetésére elénekelte a harmincas évek
nagy slágerét: Szívbájok ellen, kisasszony,
szedjen tangót

Törköly Levente f. h. (Ülő Bika) és
Toholjevié Božana f. h. (Szobalány) kis
szerepében jól szolgálta a rendező mon-
danivalóját; annak ellenére mondjuk ezt,
hogy volt, ki vitatta a meghökkentést
kiváltó Ülő Bika rejtélyes megjelenését. A
legragyogóbb, többnyire némajátékon
(pantomimon) alapuló jelenetekben Banka
János f. h. (Lódi), Bakota Arpád (Praxy)
és Szilágyi Nándor (Állatorvos)
bizonyíthatta tehetségét. Kiegészítő sze-
repük végigkísérte a szerelmi légyottok-
ban sem szűkölködő mulatozást; hár-
masuk olyan volt, mint egy bútordarab, ha
elfoglalták a helyet, arrébb lehetett őket
tolni. A részeg Praxy, csuhájára mit sem
adva, udvarlás közben egy fehér abrosz
alatt összegabalyodott a szobalánnyal,
Szilágyi lódoktora, eldőlvén az italtól, az
asztal alatt is érezte: a kártya világot
lebíró útjáért még így is tennie kell
valamit.

BÉCSY TAMÁS

Tapasztalatok
a dán színházról -
némi tanulsággal

Koppenhágának körülbelül feleannyi
lakosa van, mint Budapestnek, Dániának
feleannyi, mint Magyarországnak.

Az International Theatre Institution (ITI)
Dán Központja minden évben

kiadja a Színház D á n i á b a n című ismerte-
tőjét. Az 1981-82-es évadról szóló már a
tizenhetedik; a legújabb ottlétem-kor
1983,. október-november még nem jelent
meg. A kiadvány szerint az 1981- 8a-es
szezonban Koppenhágában negyvennégy,
a többi városban össze-sen negyvenegy
színház működött. A számok csak kissé
rajzolják szebbre a képet a valóságnál;
például azzal, hogy a Királyi Színház
operai, prózai és balett-társulata három
színházként szerepel, miként az aarhusi
színház különböző részlegei is. Az
ASSITEJ dániai köz-pontjának kiadványa
Koppenhágában tizenkét működő
gyerekszínházat tüntet fel, és húsz vidékit.
A harminckét gyerekszínház közül
azonban csak hét önálló gyerekszínház, a
többi csak a gyerekek-nek is játszó
színház. Am ez azt jelenti, hogy a
nyolcvanöt dán színház közül ötvenhétben
rendszeresen játszanak gyerekeknek.

A mi Színház- és Filmművészeti Fő-
iskolánkhoz hasonló intézmény mellett
mind a koppenhágai, mind az aarhusi
egyetemen működik úgynevezett Dra-
maturgiai Intézet, ahol dráma- és szín-
háztörténeten kívül a színjátszás és ren-
dezés alapelemeivel, a dialógusformával
megvalósítható nevelési eljárásokkal is
megismerkednek a hallgatók. Az ő so-
raikból kerülnek ki a dramaturgok, a tévé-
és rádiószerkesztők, segéd-rendezők stb.
Persze csak elvben. Dániában minden
területen - igen nagy a munkanélküliség.

Valahonnan (állam, helyi tanács, ún.
„kommuna") majdnem minden színház
kap támogatást. Vannak állandó társu-
latok, a legtöbb ez; de bőven akad sze-
repre szerződtetés is. Működik a mi
Játékszínünkhöz hasonló színház; például
a koppenhágai Cafe-Teatret.

A dán színházi élet abban a tekintet-ben
is változatos és színes, hogy egy-egy


