
szeretné, hogy mások cselekedjenek vele."
- "A lelki vagy belső ember Isten képe,
a külsö ember pedig a belsö emberé, mert
Istennek kell irányítania a lelket, és a lélek
vezeti a testet." - "Bármilyen magasra emel
kedjék is az ember, sohasem szabad szem elől

tévesztenie, mivel tartozik az alacsonyabb
rangúaknak Isten törvénye vagyis az isteni
szeretet és az igazságosság folytán." - "Nem
önmagunkért élünk, hanem azért, hogy vég
hez vigyük annak müveit, aki erre a világra
küldött, és abba az állapotba helyezett min-
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Kao Hszing-csieÍ1:

A buszmegálló
Az újvidéki Színház előadása

,

Kao Hszíng-csten, a negyvenedik életévét
már túlhaladt drámaíró, sikerét alighanem
erőteljesen bíráló hangjának s nem kevésbé
érzékeny témafölismerésének köszönheti.
Darabja, A buszmegálló alapkérdéseit 
menjünk vagy maradjunk?, a várakozás:
reménykedés - rég fölvetette Beckett
Godot-ra várva címü, ma már klasszikusnak
számító abszurdja. Mégis: a pekingi Népi
Müvész Színházban bemutatott "komikus
lírai életkép" hire hamar elterjedt, igy töb
bek közt Nyugat-Európában is.

Kao Hszing-csien sok mindent megtanult
a modern színháztóí, s egyetlen felvonás
elég volt számára, hogy benne összesúritse
míndazt, ami kimonlihatatlannak tetszik. A
kínai falu, a város melletti település hét
tipikus alakját (a nyolcadik hallgatag) ug
rasztotta össze a "buszmegállónál" mint
keresztútnál, s a várakozás örök patt-hely
zetében vizsgálja viselkedésüket, lelki alka
tukat, vágyaikat és álmaikat. Ezek a "hő

sök" az idő egyetlen pontjára vannak föl
függesztve, s tulajdonképp ebben a "röghöz
kötöttségben" lesz vergödésük szivszoritó;
s mert nem idegen tőlük az egymás szavába
vágó handabanda, némileg komikus is. EI
maradottságukat, küszködésüket csak a pult

ket, amelyben vagyunk." - "Akár születé
sünk révén alacsonyabb rangúak nálunk az
emberek, akár azért, mertJísztségünk és mél
tóságunk emelt minket magasabbra, mindig
szem elŐtt kell tartanunk, hogy magasabb
rangunk, címünk" születésünk adomány a
gondviselés rendelése folytán, mely csak a
jelenlévő életre és Isten földi javainak a ke
zelésére vonatkozik, hiszen a halál teljes
egyenlőséget teremt."

Varga Imre

alól megszerezhetö pakli cigarettáért, a vá
rosba utazás jogáért stb., az európai néző

nehezen érti, de nagyon is érzi harcuk jo
gosságát a méltó emberi életért. Természe
tesen Kao Hszirtg-csien látomásában az
egyszeri utazás - készülödés aa.utazésra 
jelképpé válik. A valós élet nehézségei,
noha önmagukban is drámaiak, a szimboli
kus mesében átértékelödnek, s így az örök
békétlenek reményvesztettsége véget nem
érő küzdelemmel társul. Mindenik szereplö
csak egy pillanatra akart kibillenni meg
szokott helyzetéböl - az "utazás" vala
mennyire hangulatváltozással is jár -, s
nem számolt az élet kínálta abszurddal:
innen nincs kimozdulás, mert a sziget (busz
megálló), amit ők katapultnak gondoltak,
nem létezík. Ezen a sohasem volt terepen, a
tisztázatlan viszonyok közt kell megöreged
niük, nincs indulás és nincsen csatlakozás
sem. Az iró kigondolta kereszt alakú terelő

korlát ("Van ebben valami jelképes: talán
csak keresztút, talán az élet útjainak va
lamiféle keresztezödése, vagy a szereplők

életének egyik állomása ez.") meg csak arra
jó, hogy ki-ki a maga vérmérséklete és
kedélyállapota okán ráteszüljön. A jelsza
vaktói hangos hurrá és a csöndes magába
mélyedés a két végpont: a "busz" jövetelét
reménylő, irgalmatlan hosszú várakozásban
a transzparensek és a száz számra festett
plakát nagyságú portrék rikító szinei le
kopnak, s mindenki a maga csöndjével ma
rad: a legdurvább, a közös együttélés összes
törvényét áthágni igyekvő Faragatlan fickó
éppúgy, mínt az Oregapó, aki halála előtt

még egyszer meg akarja ízlelni a szellemi
játék (sakk) izgalmát.

Harag György, a rendező, nem először

vendégeskedik Újvidéken. Ezúttal, is több
közös produkciójuk díszlettervezőjét: Doina
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Levintát hozta magával, aki nagyvonalú
színpadképet épitett. (O tervezte a jelme
zeket is.] A színpadot mélységben transz
parens-erdő határolja, vele szemben a "ve
zetők" hatalmas arcmásai kaptak helyet. E
két záróvonal közt (mindkettőre merölege
sen) húzódík az a kettős vaskorlát, amely
tulajdonképp a történés egyetlen színhelye;
a korlátok között, ílletve körülöttük folyik
a játék. Harag, az újvidéki Cseresnyéskert
és a Három nővér színpadra állításához ha
sonlóan, a közönséget most is a színpadra
ültette, s így az szinte a dráma részéVé vált.
Kár, hogy az író ajánlotta kereszt alak~ te
relőkorlét - nyilván ci kis tér is közre
játszott ebben - itt párhuzamos terelövé
változott. De ennek az alakzatnak is meg
van az előnye, hiszen a "csőlátású" embe-

,rek, érzékelésükkel paralell mintha egy
"csőben" haladnának, ha ezt a vergődést,

ezt a körkörös mozgást egyáltalán még ha
ladásnak lehet nevezni. A képpé szervezett
vonulásokban lehetetlen észre nem venni a
rítusjelleget, az "ünnepekben" megtöretett
emberek együttes fájdalmát. Ezért a rende
zönek nem volt szüksége arra, -hogy egy
egy sztnesze a darab végén kilépjen szere
péböl. A didaktikus összefoglalót sem kel
lett kíhangsúlyoznía, hiszen az egy óra tíz
percig tartó intenzív játék (mozgáskombi
náció) egészéböl mindez kiderült.

Színészvezetése - sikerültebb rendezé
seiben ebben utolérhetetlen - most is le
nyűgöző, Kosztolányí ~des Annájának kétes
értékű, ugyancsak újvidéki rendezésétől

szerencsésen visszataláJt legjobb önmagá
hoz, a Kao Hsaíng-csíen-értelmezésben már
bízonytalanságnak semmi nyoma. Lassítá
saiban: az esztétikai erővel bíró "unalom
ban" annyí rejtett, a íősodorra visszhangzó
utalás van, hogy Harag színpadán az ér
telmes néző sohasem unatkozhatik. Mégis
kérdés - s ez alighanem Vajdaság főváro

sában is fölvetődik időnként -, hogy e nagy
batású, totalitásra törekvő rendezés képes-e
annyi nézőt becsalogatni a színházbe, mint
mondjuk egy kevésbé megkomponált, de a
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publikum "bestseller-igényét" jól-rosszul
kielégítő zenés vagy könnyebb fajsúlyú
darab. A feleletet tudjuk, s ennek ellenére
örömmel nyugtázzuk, hogy az újvidéki szín
ház vezetése továbbra is igényt tart a ko
lozsvári művész rendezéseire.

A színészi játékot tekintve Bakota Árpád
(Faragatlan fickó) és Földi László (Szemüve
ges) kívánkozik az élre. A rendezői értelme
zésnek is köszönhető, hogy az eredeti szö
veggel szemben a Faragatlan fickó durvább,
erőszakosabb huligán lett, akitől szinte min
denkinek rettegni kell. S Bakota jól bírja e
kedélyváltozásaiban is félelmetes őrült ag
resszivitásának több fokozatú megmutatá
sat: undorító, zsarnoki, nagyképű. Miköz
ben maga alá akar gyűrni mindenkít és min
dent, alig veszi észre a hideg, könyörtelen
arc mögött is megbúvó emberséget (ez ül
teti le az öregapóval sakkozní, az esőben ez
kényszeríti a közös "ernyő": a nagy
viaszosvászon alá stb.]. Földi László értelmi
ségi fiatalja, a buszmegálló körüli ácsorgás
ban az egyetemi fölvételről lekésett, tanu
lásból kiöregedett öregdiák komikus, de
sajnálni való alak. Naiv is, az erőszakkal

csak a humánumot állítja' szembe. Egyedül
ő észleli a múló idő tragédiáját, a meg nem
élt - mert tiltott! - helyzetek döbbenetet.
s meg tudja látni a szétmorzsolandó jelent
mínt végveszélyt. Egyszerű, sosem hival
kodó játéka nagy mesterségbelí tudásra
vall.

Pásthy Mátyás (Ma) pöffeszkedő, korrupt
üzletvezetője rikító szin, különösen a szi
nész groteszk értelmezései érdekesek. Fejes
György (öregapó) a tőle megszokott gyön
géd eleganciával formálja meg a halál felé
baktató játékos, némelykor különcségével
meghökkentő értelmiségi arcát. Banka
Gabriella f. h. (Lány), Ábrahám Irén (Csa
ládanya) és Sinkó Istvan (Mester) főként a
lírai pillanatokban jeleskedett, ezek közül
is kiemelkedik Banka és Ábrahám mint két
nővér töprengése a nöi sorsról.

Szakolczay Lajos


