
azonban nem adhatott valódi súlyt az írói
gondolatnak. Fülöp Zsigmond az Író
intellektualitását „írói" gesztusokkal, mély
értelmű pillantásokkal, hangsúlyozott
kételyekkel akarta pótolni; Kránitz Lajos
elhízott, szinte dúvadszerű Václávja kirívó
ellentétben van a dráma leglényegesebb
tendenciájával. A hit lobogását a színész
majdnem csupán hangerővel érzékelteti, s
a fanatizmus helyett valami-féle riasztó
elvadultság érződik benne. Éppen ezért
még annyi rokonszenvet sem ébreszt a
huszita forradalmár iránt, amennyi a
drámai egyensúly szempontjából
elengedhetetlen. Tény, hogy ez az
egyensúly amúgy is labilis, Vogt Károly
Zsitomirja ugyanis hibátlan, de annyira
árnyalatlanul szürke, hogy szinte sem-
milyen érzelmet nem képes a nézőből ki-
váltani. Az öt szinte egyenrangú szerep
közül mindössze kettőt érzek a felújításban
megoldottnak. Horváth Sándor parasztja -
különösen az első vitaszakaszban -
megrendítő. Keserveit érzelmesség nélkül,
szikár tiborci fájdalommal panaszolja el,
nincs meghatva saját nyomorúságától, s a
vegetatív lét alsó szintjén fogant
életfilozófiáját, ugyanolyan belső hitellel
adja elő, mint a váddá élesedő tényeket.
Még izgalmasabb lehetett volna alakítása,
ha jobban gazdálkodik eszközeivel, és a
dráma második felében meg tudja újítani
jellemrajzát, képes árnyalni vagy fokozni
sorsának tragikumát.

Árnyalatokban, színekben a leggazda-
gabb, ugyanakkor a legösszefogottabb
alakítás Bánffy Györgyé. Tény, hogy
Sánta jellemei közül Eusebius a legegyé-
nítettebb, ő az, aki legjobban megközelíti a
hús-vér figurákkal szemben támasztott
alkati, pszichológiai igényeinket is. Ez
azonban csak lehetőség a színész számára,
amit azután Bánffy vonzó emberséggel,
fölényes iróniával és riasztóan taszító
cinizmussal váltott valóra.

Ha Barlay Gusztáv rendezése, a József
Attila Színház kamaraszínpadának első
bemutatója, az óbudai fiatalság bármilyen
kis részében felébresztette a lehetséges és
követendő emberi magatartások összemé-
résének etikai igényét és a Sánta Ferenc
művei iránti érdeklődést, akkor a József
Attila Színház vállalkozása nem volt
hiábavaló.

Sánta Ferenc: Éjszaka (József Attila Színház
Kamaraszínpada)

Rendezte: Barlay Gusztáv. Díszlet: Csi-
nády István. Jelmez: Kállai Judit.

Szereplők: Fülöp Zsigmond, Kránitz
Lajos, Bánffy György, Vogt Károly, Hor-
váth Sándor.

PÁLYI ANDRÁS

Egy
színháztalanított színpad

Różewicz: Az éhezőművész elmegy

1.

Różewicz vagy Kafka?
„Több esztendeje keringek a Hunger-

künstler körül, egyre kisebb köröket teszek,
egyre jobban megszorítom, néha az az
érzésem, hogy »hősömet« végre elkaptam,
bezártam s mozdulatlanná merevítettem,
de egyszerre kiderül, hogy ismét
kicsúszott a kezemből, eltávolodott
tőlem..." - írja Różewicz. - „Állandóan
elégedetlenség, nyugtalanság, félelem fog
el ... nem a »kritikától«, hanem Franz K.-
tól." De hiába e fennhangon bevallott írói
lelkifurdalás, Różewicznek be kell látnia,
hogy csak úgy teheti saját hősévé az
éhezőművészt, ha lemond a dra-
matizálásról és saját darabot ír: „Mind
jobban eltávolodom a Hungerkünstlertől,

mégis szüntelenül feszélyez a kapcsolat,
mely hozzá fűz. Csak néhány szál köt az
elbeszéléshez. Az én éhezőművészem igen
távol áll Kafka szótlan, feketetrikós
éhezőművészétől. Az enyém sokat be-szél,
»versben« is, »prózában« is; Kafkánál
viszont csupán az elbeszélés utolsó lapján
hangzik el néhány mondat ..." Ennyi talán
elég is a darabhoz írt szerzői
kommentárokból.

A sors szeszélye (?) úgy hozta, hogy
Tadeusz Różewicz, aki a hatvanas évek
eleje óta Mrożek mellett a legismertebb és
legjátszottabb drámaíró hazájában, Kafka
„ajánlásával" jutott magyar szín-padhoz.
Az első magyaroszági Różewicz-bemutató
így Szikora János negyedéves főiskolai
hallgató nevéhez fűződik, aki rendezői
vizsgájaként vitte színre a darabot az Ódry
Színpadon. S bár a produkció közül több
volt a fanyalgás és az értetlenség, mint a
lelkesedés, az tagad-hatatlan, hogy Szikora
színházi gondolatai felhívják magukra a
figyelmet. Mégis maradjunk még egy
időre a darab szerzőjénél: Różewicznél.

2.

„Es waren andere Zeiten." Różewicz
mintegy mottóul veszi e mondatot Kaf-
kától. Ha előbb úgy érezte, hogy képte-
lenség bejutni az elbeszélés „belsejébe",
azaz meglelni a dramatizálás kulcsát, mert
„Kafka tökéletessége alighanem

minden bejáratot befalazott", most úgy
látszik, ez lesz az egyetlen rés, amit üthet
a falon: az idő múlása. Kafka éhező-
művésze nem tudott a többi éhezőmű-
vészről, és nem is törődött velük,
Różewicz „hősének" viszont már
konkurrenciája van, a darab egy interjúval
kezdődik, melyben a riporter arról
faggatja 4z éhezőművészt, mi a
véleménye a titokban zabáló hamis

koplalókról, akiket a közönség hangosan
ünnepel (mert a világ, amelynek
egyharmada valóban éhezik, nem szereti a
valódi éhenkórászokat). Różewicz nem
csinál titkot abból, hogy véleménye
szerint „Franz K. volt az igazi
Hungerkünstler", vagyis Az éhezőművész

elmegy mintegy „hommage ŕ Franz K.",
tisztelgés a nagy előd előtt: a „hős" maga
Kafka.

És a „hős" maga Różewicz is. A lengyel
író egész drámai munkásságán vé-
gighúzódik ez az önéletrajzi motívum: egy
modern Everyman, aki - bár paradoxonnak
hangzik, de e kettősség a lényeghez
tartozik -- ezúttal éhezőművész. Różewicz
színháza a lírai monológból született, s a
„hős", akinek a Kartotékban még se neve,
se foglalkozása, csupán e három hangzóból
álló szó határozza meg, később Az én
kislányomban maradi mentalitású tanár lesz,
kopottas, de tiszta ünneplőt viselő
öregember a Nevetséges öregúrban vagy
éppen drámaíró a Négykézlábban; a
hangsúly mindannyiszor egyszerre kerül a
figura lírai hitelességére és
anakronizmusára. Różewicz ún. „nyitott
dramaturgiája" valójában a hős cm-
lékképeinek látszólag igen laza asszociá-
ciósorából építi a darabot; úgy tetszik, se
nem próza, se nem dráma, se nem forga-
tókönyv, amit ír, a leginkább, bizonyos
megszorítással, monológnak nevezhetnénk,
talán ezért is szereti ő maga a „belső
színház" kifejezést használni, mint egyik
eszmefuttatásában, ahol Joseph Conrad
Lord Jimjéhez fűz észrevételeket, meg-
jegyezve: „számomra Jim igazi drámája a
zsibongó bírósági tárgyalóterem vásárian
alpári jelenetében pergett le . . . Az
átjáróban. A folyosón. Valaki rákiabált egy
koszos kóborkutyára ... Jim meg azt hitte,
hogy róla van szó. »Hozzám szólt? -
kérdezte jim nagyon halkan ... Ezt tartom
Lord Jim életében a legtragikusabb
momentumnak. Ebben ott van egy élet
drámája. Ebben, e jelenetben jól láthatók
annak a »belső« színháznak az elemei,
amire gondolok s amiről beszélek."

Alighanem ez a „belső színház", ez a
„pillanat színháza", mely mintegy vélet-



lenül - „a folyosón", egy „vásárian alpári
jelenetben" - születik, érdekelte Szikora
Jánost is a Różewicz-darabban. Utólag
úgy is érezhetjük, a lengyel író azokhoz a
színházi gondolatokhoz készített par-
titúrát, melyek Szikorát foglalkoztatják.

3.
„Es waren andere Zeiten" -- ezt a mottót
odaírhatnánk Szikora munkája fölé is. Az
idők múlása ezúttal mindenekelőtt azt
jelenti, hogy nyilvánvalóvá lett a színház
hamissága. Sőt pontosabban nem is a
„színház hamisságára" kellene tennünk itt
a hangsúlyt, hanem arra, hogy
nyilvánvalóvá lett. A színházról sokáig
gondolhattuk, hogy egyszerűen a hamis-
ság - a hamiskodás - művészete volt: játék
az emberben és a világban rejlő sokféle
szereppel, külső és belső álarccal,
tettetéssel. Jan Kott például a színház
lényegének tartja a hamisságot, s ehhez a
shakespeare-i „színház az egész világ"

gondolatából veszi a legfőbb érvet. Más-
részt utalhatnánk Pilinszky Jánosra, aki
szerint a színpadi deszka egyetlen
reccsenése kérdésessé teszi a színpadi
„mimikri" egész hitelességét. Nem
véletlen, hogy korunk nagy színházi
újítói, ami-kor a hitelesség mai
lehetőségét keresik, újra s újra
megkísérlik meghaladni az „úgy teszünk,
mintha" színházát.

Az első pillantásra nyilvánvaló, hogy
Az éhezőművész elmegy előadása el akarja
határolni magát a mintha-színháztól. A
Rajk László tervezte színpadon minden
valódi méretében és valódi anyagában
van jelen: a több méteres fenyőfák is a
háttérben, a sorompó is, melyet csak az
éhezőművész elmenetelekor húznak fel, a
bódé is, ahol az impresszárió felesége, ki
titokban szerelmes is az éhező-művészbe,
belépőjegyeket árusít az éhezőművész
megtekintésére, a motorkerékpár is,
melyet az éhezőművészt őrző
fiatalemberek úgyszólván egész este si-

kertelenül próbálnak hol berúgni, hol
megjavítani, míg végül ki nem tolják a
látókörünkbe cső térből, azaz a színpadról.
De valóságos az a páternoszter is, melyben
az éhezőművész tartózkodik, vele
párhuzamosan, a kissé feljebb álló másik
fülkében pedig ünnepi ruhába öltözött
alteregója, háttal és mozdulatlanul; a
szerkezet időnként lassan mozdul:
ilyenkor a valódi éhezőművész lefelé, az
ünneplőbe öltözött alteregó felfelé halad.
Valódi a riporter is, aki a darab elején
interjút készít az éhezőművésszel (az írott
darabban szereplő „lány" helyett): Szilágyi
János, akinek hasonló, valódi interjúit jól
ismerjük a rádióból. De valódi a zene is: az
egyes jelenetek közt a színpad jobb
oldalán elhelyezkedő réz-fúvós együttes és
Seregélly Katalin alt-énekesnő részleteket
ad elő „élőben", koncertszerűen Bach
János-passiójából, hogy az előadás végén
műzene (cigány-zene) szóljon gépről: ez
már a valódi éhezőművész elmenetele, aki
az ünneplés hamisságában nem kívánt
részt venni, a közönség, melyet az
impresszárió az ünnepi lakomára már
összecsődített, mégis megtartja a
rendkívüli eszemiszomot. Vagyis nekik az
éhezőművész egész koplalásában ez a
„nagy zabálás" volt a lényeg, velük
szemben kiszolgáltatottá is válik az
éhezőművész: ő egyszerűen nem talál
olyan ételt, mely ízlett volna neki.

Szikora sajátosan naturalista színpadán
ez a valódiság nyilvánvalóan tagadja a
mintha-színházat, a színpadi hamisságot:
ez a színpadi nyelv, amelyen beszél; más-
részről viszont magában a Różewicz-
darabban, az ún. rendezői értelmezésben is
hangsúlyozza ezt a gondolatot (például az
éhezőművész végső „vallomásába" a a
Kafka-novellából veszi „vissza" az éhezés
valódi okára vonatkozó, fentebb említett
motívumot), s így a színház és a művészet
„mintha" jellegéről szőtt szín-padi
elmélkedés - forma és tartalom organikus
egymásrahatásából eredően - különös
átalakuláson megy át: a „színháztalanított"

színpadon létrejön egy színházi előadás,
mely a színház hamisságáról beszél, s
ezzel mintegy hitet tesz igazsága mellett.

Az éhezőművész elmegy Ódry színpadi
előadásának azonban ez csak első rétege, s
így önmagában túlzott leegyszerűsítés-nek
is nevezhető. Érdekes módon épp az
előadás fogyatékosságai hívják fel a fi-
gyelmet e „színháztalanítás" másfajta,
fontosabb motívumaira.

Szikora tisztában van a różewiczi hős
kettősségével és anakronizmusával. Ez

Różewicz: Az éhezőművész elmegy című darabjában Kézdy György ( Ódry Színpad)



az éhezőművész maga Kafka is, de a Kaf-
ka-szerepet játszó művész is. Erre már-már
didaktikusan utal az alteregó szere-
peltetése (szintén nincs meg az írott da-
rabban), de ezt kellene zeneileg motiválnia
annak is, hogy a Bach-passió ugyan
valóságosan, koncertszerűen hangzik el,
mégis rézfúvós-átiratban és valamennyi
szólam altra „lefordítva", ami zenei idé-
zőjel, irónia kíván lenni, de a közönségre
erősebb hatást tesz a zene klasszikus jel-
lege, s jószerivel meg se érezzük az iróniát
Mártha István átiratában. Hasonlóképp
felemás módon funkcionál a páter-noszter
is, melyben hősünk az éhezés napjait tölti,
s mely az írott darabban szereplő ketrec
helyett került a színpadra. Az, hogy a
páternoszter folyamatosan mozogjon,
színpadtechnikailag megoldhatatlan,
ráadásul a dialógusokban állandóan
„ketrecet" emlegetnek, ami további zavart
okoz, így csupán a természeti tájban álló
páternoszter anakronizmusát és
valódiságát foghatjuk fel, nem illeszkedik
azonban elég szervesen az elő-adásba.
Nem kevésbé kétes eredménnyel járt
Szilágyi János riporteri „valódisága",
ugyanis Szilágyi sokkal elfogódottabb e
színpadi interjúban, mint a rádióban vagy
akár a televízióban, azaz színészies lett, s
rosszmájúan felvethető: nem játszotta
volna-e el esetleg „igazabbul",
„hitelesebben" egy színész a rá-
dióriportert, mint a riporter önmagát? Nem
nehéz kitalálnunk, hogy erről a le-
hetőségről Szikora szándékosan mondott
le, alkalmasint vállalva a kudarc
kockázatát.

S ezzel már az előadás legérdekesebb és
„legkényesebb" pontjához érkeztünk.

4.
Még egy apróság az előadásból, mely sok
mindent megvilágíthat. Az éhező-művész
őrzői, miután sikertelenül bajlódtak jó
ideig a motorkerékpárral, ki-tolják azt a
színpadról. De nem a szokásos átdíszítési
idő alatt teszik ezt, amíg az épp soron
következő Bach-részlet szól, hanem
mintegy az „összekötő zene" után. Micsoda
rendezői ügyetlenség!
kiálthatnánk fel. Csakhogy a legügyetle-
nebb rendezőnövendékben is van annyi
„profizmus", hogy nem követ el ilyet.
Akkor Szikora miért teszi? Rendezésé-ben
felfedezhető fő szándék az egyes
„valódiságok" egymás mellé helyezése: a
Bach-passióból elhangzó részlet is mint
részlet-valóság kerül a színpadra s a mo-
torkerékpár „naturális" kitolása is. Ez a
színpad Szikora-féle színháztalanítása:

nem akar színielőadást imitálni. Ezzel
szemben nem kisebb dolgot ambicionál,
mint hogy megszervezze az egyes való-
ságelemek véletlen kapcsolatba lépését,
illetve a lehetséges kapcsolatok körét. A
véletlen, mint ezt Conrad Lord Jimjének
példájával Różewicz is jelezte, igen hang-
súlyos szerepet tölthet be: e pillanat-
színház a színpadi hitelesség új lehető-
ségét sejteti. Egy új lehetőséget, ami
mégis ősi színházi eredetű : a hic et nunc
elementaritását.

A rendező érdeklődésének középpont-
jában itt is a színész áll. Vagy fogalmaz-
zunk szerényebben: a színészi emberi -
gesztusról van szó. A gesztus kifejező
erejéről. A kifejezési lehetőségről. A
színház hamissága mindenekelőtt a szí-
nészi rutinban érhető tetten. Mi az, ami a
rutinban hamisság és mi az, ami a
mesterség igazsága? Minden színházi
megújulás kulcskérdése ez, s nyilván nem
véletlenül foglalkoztatja Szikorát is,
amikor látható megfontoltsággal -
„összeereszti" a színpadon a színészeket
és a civileket. A színpad így elsősorban
kiemelt helyszín lesz, ahol ez az „össze-
eresztés" lezajlik, a rendező feladata pe-
dig, hogy megteremtse a feltételeit a
„civil" és a „profi" gesztusok véletlen, itt
és most történő találkozásának, amiből -
adott feltétele mellett olyasféle színházi
hitelesség születik, amire sem-miféle
kitaláció nem képes.

Magától értetődik, hogy a vállalkozás
objektív értékét és sikerét azok a tényezők
határozzák meg, amit a fe l t é t e l ek meg-

teremtésének neveztem. E kérdés behatóbb
vizsgálatára az előadás azonban kevés
lehetőséget nyújt, mert épp a leglé-
nyegesebb ponton támasztja a legtöbb
kérdőjelet bennünk. Annyi világos, hogy
merő félreértés lenne, ha a happeningre
utalnánk, noha Szikorát is láthatóan a
spontaneitás érdekli a színpadon, de az ő
helyszínén (színpadán) a lehetséges vélet-
leneknek megszervezett partitúrája van.
Az a fajta színészi gesztusvilág, amelyet
leginkább Bajcsay Máriánál, Mányay
Zsuzsa kis epizódjában, de több alka-
lommal Kézdy Györgynél is megfigyel-
hetünk, szerencsésen kapcsolódik például
az öregemberek és a kislányok „legjobb",
azaz legőszintébb „civil" gesztusaihoz, s
ezeknek a természetes emberi
gesztusoknak erősebb színpadi jelentése
van, nagyobb hatásfoka, mint az ebben az
előadásban is szóhoz jutó, merő rutinból
megoldott színészi pillanatoknak. Ily
módon a közönséges emberi kifejező-
képesség a színészi gesztus értékmérő

jévé válik e „színháztalanított" színpadon,
s abban a pillanatban, ahogy a ter-
mészetes „civil" és a „profi" színészi gesz-
tus valóságosan kapcsolatba lép, a színé-
szet mintegy „magától" újjászületik.

Az éhezőművész elmegy előadása persze
bőven kínál példát arra is, miben áll e
vállalkozás veszélye; nevezetesen, hogy a
civilek színészkedni kezdenek, s ez a
mesterkéltség (másképpen dilettantizmus)
alkalmasint még a hivatásos színé-
szek egyébként talán természetesen ható
játékára is rossz hatást tehet. Az éhező-
művész elmegy Ódry színpadi előadásának
korántsem egyértelmű hatása mindenek-
előtt ezzel az ellentmondással magyaráz-
ható. A probléma azonban, melyet Szi-
kora János vizsgaelőadása felvet, túlnő az
Ódry Színpad keretein; sikere elsősorban
nem abban rejlik, hogy minden ellent-
mondásosságával együtt létrehozott egy
elfogadhatóan jó produkciót, hanem hogy
a szűkre szabott keretek közt is meg tudta
fogalmazni a kérdéseket, me-
lyek foglalkoztatják s amelyekre remél-
hetően a következő Szikora-rendezések-
ben pontosabb, azt mondhatnám, eg-
zaktabb feleletet kapunk.
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