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A per - idilli tájban

Kafka-bemutató
a Pécsi Nemzeti Színházban

Franz Kafka nyomasztó vízióinak szín-
padi megjelenítése csaknem lehetetlen
vállalkozás. Hiszen Kafka regényeiben,
novelláiban az emberek semmi különöset
nem tesznek, és velük sem történik semmi
különös. Éppen ebben a nem-történésben
rejtőzik a „hősök" általános
fenyegetettség-érzése, kiszolgáltatottsága.
Márpedig a színpadi ábrázolás nehezen
tűri el a cselekedetek, a történés hiányát.

Másfelől Kafka műveinek nyelvi struk-
túrája kivételes intenzitással testesíti meg
a művek belső lényegét, a bizonytalanság,
a körülhálózottság és a félelem
komplexitását. Egy mű más műfajba
transzponálásakor ennek a struktúrának a
megbontása elengedhetetlen, de ezáltal
éppen a lényeg vész el. Vegyünk egy
látszólag formai példát. A per című
regényben a párbeszédeknek tekinthető
szórványos megszólalások szigorúan bele
vannak ágyazva az elbeszélő mondatok
folyondárjába, sem tipográfiailag-új
bekezdés, gondolatjel stb. -,

sem lényegét tekintve - hangsúlytalan a
megszólalás - nem válnak el a főszerep-
lővel, Jozef K.-val történő eseményeket,
az ő állapotát leíró részektől. Ez min-
denfajta dramatizálás esetében megválto-
zik, hiszen a megszólalásokat jelző mon-
datokból törvényszerűen párbeszédek
lesznek, a leíró részek kis hányadából -
jobb esetben - szerzői-dramaturgi inst-
rukciók. De óhatatlanul elvész a mű
szorongásos alaphangulata is, részben
mert a Kafkára jellemző kezdete-vége
nincs állapotrajz helyébe - a színpadi
sajátságoknak megfelelően - lezártság-ra
törekvő megoldás kerül (még akkor

is, ha a nyitottság képzetét keltik), más-
részt míg az epika képes egy-egy álla-
potnak a sűrűsödésével-sűrítésével fe-
szültséget érzékeltetni, a színpadon ehhez
általában fizikai akció szükséges. Tehát
minden megoldás az eredeti művek belső
intenzitásának rovására megy.

Ékes példa erre Peter Weiss A per
dramatizálása, átírása. Weiss szigorúan ra-
gaszkodott a kafkai szöveghez, szinte
minden párbeszédre utaló mondatot át-
emelt a drámába, ám ezek a monda-tok
csak vézna vázát alkották a regénynek. A
regény nem kevés helyszínét bonyolult,
háromszintes színpadi konstrukcióba
foglalta, ami éppen azáltal vált Kafka-
ellenessé, hogy megszüntette és más
eszközzel nem pótolta az író egyik
legfőbb stiláris erejét: az irracionalizmus
mindig kínosan pontos és élet-hű realista
részletekben jelenik meg. Végül a Jozef
K.-t ért hatások egy-másba és egymásra
épülésének intenzitás-növekedése helyett -
a színpad általános törvényeinek engedve
- drámai csomó-pontokat, azaz időben
szétterített cselekményt alakított ki.

A Pécsi Nemzeti Színházban bemutatott
A per esetében Szikora Jánosnak viszont
csaknem sikerült a lehetetlen. Szikora
tisztában volt a „lefordítás" lehe-
tetlenségével, ezért nem ezzel próbál-
kozott. Olyan keretbe ágyazta és olyan
tisztán színházi eszközökkel valósította
meg Jozef K. felfoghatatlan procedúráját,
hogy a rendező víziója, bár részleteiben
eltér Kafka víziójától, végeredményét
tekintve közel áll hozzá. Azaz ismét
bebizonyosodott, hogy nem a szolgai
hűség, hanem az új műfaj öntörvényeinek
és az eredeti mű lényegének teljes is-
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merete, átélése és a kettő ötvözése hozhat
igazi művészi eredményt.

Hogy mégis csak majdnem sikerült
megkísérteni a lehetetlent, azt nem is
annyira az okozta, hogy Szikora sem
kerülhette el a műfajtranszponálás legfőbb
buktatóit - hiszen (Morcsányi Géza se-
gítségével) neki is párbeszédesíteni kellett a
regényt -, sokkal inkább az, hogy egy szép
képzőművészeti keretben kissé szépelgővé
vált az előadás, illetve a pécsi társulat
jelentős részét foglalkoztató produkcióban
a rendezőnek nem sikerült az ehhez a
megközelítéshez elengedhetetlen ensemble
játékstílust kialakítania.

De lássuk magát az előadást. Amikor a
függöny felmegy, meghökkentő idilli táj
képe tárul a néző elé. A sejtelmesen
fehérre világított színpad fehér tüllel van
keretezve, a színpadon zöld dimbecskék-
dombocskák, kétoldalt, a teret hátrafelé
szűkítve fenyőfák sűrű ligete. Szép ez a
kép, akár egy impresszionista festmény.
Közben Gustav Mahler fenségesen
hömpölygő szimfóniarészletei szólnak (az
előadáson végigvonulnak a Mahler-
szimfóniák groteszken csúfondáros vagy
drámai motívumai; a díszlet Rajk László, a
zenei összeállítás Mártha István kitűnő
munkája).

Amikor a néző kezd betelni a kezdő kép
és zene hangulatával, feltűnik a színpad
mélyén egy sziluett. Először csak a
kalapját látni, aztán, ahogy hátulról föllép
a dombra, egyre inkább az egész embert,
aki kissé görnyedten, de laza tartással lép
előre. Jobbról, majd balról és bal elölről
kilép a fák közül egy-egy újabb fekete
árnyalak, öltözetük nem fel-ismerhető, de
sejtjük, valami egyenruha-féle. Mire a
kalapos - Jozef K. a színpad elejére ér, a
többiek csaknem körülfogják. Ekkor
felkiált K.: A reggelimet! Kissé
kivilágosodik a szín, s Jozef K.-nak nem
Grubachné szolgálja fel a reggelit, ahogy
ez eddig szokás volt, hanem két ismeretlen
férfi. S miközben egy furcsa letartóztatás
körüli vita zajlik, feltűnnek a színpadon K.
alacsony be-osztású munkatársai, akik úgy
viselkednek, mint az állatkerti majmok, és
feltűnik a színpad mélyén két öregasszony
meg egy öregúr, s mind közelebb nyo-
makodnak a látványhoz.

Ezzel a néhány mellékfigurával Szikora
megteremtette a regény első fejezetének
alaphangulatát. Hiszen K.-t nem is annyira
a letartóztatás ténye zavarja, mint a
körülötte nyüzsgő alakok és még ennél is
jobban a szemközti ház ablakai-

ból leselkedő öregek. Szikora felismerte: a
színpadon nem elsősorban a panzió-szoba
berendezésének élethűsége, a jelenet
realista kidolgozása, hanem a mellék-
szereplők teremthetik meg a szituáció
pregnáns hangulatát, s mivel a figurák
pontosan a helyükön vannak, létrejön az a
biztosan felépített alap, ami a to-
vábbiakban is elfogadhatóvá teszi, hogy
minimális jelzéssel a tisztás közepén ját-
szódnak a zárt térben zsúfolódó epizódok.

jelenet befejezésekor a fényt lekeve-
rik, csak a fehér derengés marad. ]Ez a re-
gényben oly sokszor emlegetett és oly sok
epizódot sejtelmessé tevő holdfényre
asszociál. A derengő fényben az első
jelenet szereplői lelassult mozdulatokkal
még tovább folytatják cselekvéseiket, a
díszletezők tesznek-vesznek, és mára kö-
vetkező jelenet résztvevői is elkezdik -
szintén lassú mozdulatokkal - színpadi
létezésüket. Ez az átdíszletezési, jelenet-
átkötési mód a folyamatosság, a be-
fejezetlenség és a már régen elkezdődött
cselekvések érzetét sugallja.

A továbbiakban is a festői környezetben
játszódik az a rejtélyes per, amely a
békésen éldegélő, felelős hivatalt be-töltő
banktisztviselő, Jozef K. ellen folyik, aki a
per során elveszti, feladja egyéniségét,
végül sorsa megpecsételődik. Nem lehet
tudni, ki indította a vizsgálatot, azt sem,
mivel vádolják K.-t, aki letartóztatása
ellenére szabadon van, dolgozhat. Am az a
tény, hogy Per folyik ellene, felőrli erejét.
Megpróbálkozik a védekezéssel, de nincs
hol, ki-nél, mi ellen védekezni.
Beadványokat szerkeszt, ügyvédet keres
fel, protekció után kutat és főleg a
bíróságokkal kapcsolatban álló nők
segítségét kéri. Mind-hiába. A
megfoghatatlanság, a bizonytalanság úgy
fellazítja egyéniségét, hogy végül szinte
önként, segítőkészen hagy-ja, hogy
megöljék.

Az előadásban Jozef K. stációinak sorát
látjuk. A játéktérül szolgáló tisztáson egy-
egy bútor, néhány vagy nagyon is sok
tárgy, kacat jelzi az új és új helyszíneket, s
miközben megmarad az alapkép
impresszionisztikus tónusa, más és más
képzőművészeti stílusjegy, idézet, utalás
teszi kortalanná és korhoz kötötté,
hangulatában konkréttá és
megfoghatatlanná a jeleneteket. A Gru-
bachné penziójában - ahol K. lakik -
játszódó egyik jelenetben egy vas mosdó,
lavórral, tükörrel áll a színpad jobb
oldalán, baloldalt kacatok, csupaszra nyú-
zott állati koponya, agancs összevissza

ságban; majd egy másik penzióbeli jele-
netben a kacatok mellett aranyozott antik
karosszékek és asztalka. A kacatok XVII.
századi flamand csendéletet, egy penzió-
beli kisasszony látogatása, vagy Grubach-
néval való teázás ugyancsak XVII. századi
flamand életképeket idéz. Amikor K.-t a
törvényszolga végigvezeti az elítéltek
között, úgy van a kép megkomponálva,
hogy minden eleme más és más
képzőművészeti utalást tartalmaz, mégis
az egész egységes látvánnyá rendeződik.
A dombos tér hátsó részén helyezkednek
cl az elítéltek. Ketten szélesre kihajtott
gallérú fehér ingben olyan pózban fek-
szenek, mint Manet Reggeli a szabadban
képén a férfiak, egy úr a fák mellett
prémes gallérban megtörten áll, mintha
egy lengyel portréról lépett volna le, az
egyik dombban kis, négyzet alakú ajtót
nyitottak, azon át lép elő egy fél-meztelen
figura, tartása, a nyílás, ahonnan előbújik
Bosch képeit idézi, a látó-határ szélén,
ahol a dombocska éles kontúrral válik el a
háttértől, a domb vonalára támasztja nagy
bajszos, kemény-kalapos fejét egy férfi -
ez meg Dalira, a szürrealistákra
emlékeztet. A második rész első
jelenetében - amikor K. vidéki nagybácsija
egy borbélyüzletben vonja felelősségre
unokaöccsét a per miatt - baloldalt elöl
egy majd két méter magas, díszes barokk
keretben lévő tükör áll, egyik sarkán Jozef
K. fekete kemény-kalapja, a jobb oldalon
egy sorban nyolc férfi ül, nyakukban fehér
kendővel, mögöttük másik nyolc férfi
vágja a hajukat, s középen kis barna
útitáskával a nagybácsi: mintha a peleskei
nótárius tévedt volna a színpadra.

De szinte mindegyik jelenetet sorra
vehetnénk, bármelyik, sőt, a jelenetek
majd minden részlete ilyen aprólékosan,
gondosan van megkomponálva. Éppen
ezért különösen zavaró, ha ez a
megkomponáltság - mindenekelőtt az
olasz ügyféllel való tárgyalás, illetve a
dóm-beli jelenetekben - nem
koncepcionális okokból megbomlik. Suta
beállítású az az epizód, amelyben K.
nyakába sózzák a bank egyik ügyfelét
(ezzel is jelezve, K.-ra már csak ilyen
feladatok várhatnak). Az ügyfél olaszul
halandzsázik, dalra fakad, élőre jön a
színpad széléig, a háta mögött lehull a
függöny, egy ideig még „élvezhetjük" a
nem éppen kellemes dalolást, aztán
kibotorkál a színész a színpadról,
felzendülnek a Mahler-dallamok, felmegy
a függöny és a félhomályos színpad
közepén ott áll egy léggömb,
visszhangosítva lezajlik Jozef



K. és a börtönkáplán közötti dialógus az
elkerülhetetlenbe való beletörődés
szükségességéről, végül a káplán beszáll a
léggömbe, s az felemelkedik. A következő
jelenetváltás már az előzőek szerint
történik. A néző akár végignézi a léghajó
színpadra helyezését, akár a függöny
felmenetele után hirtelen pillantja meg a
légi alkalmatosságot, pontosan tudja, hogy
az a léghajó előbb-utóbb fel fog
emelkedni. Ez a meglepetésre építő
megoldás művészi kompromisszumokra
kényszerítette a rendezőt: eltűrte a ri-
pacskodás határán járó énekes magánszá-
mot, és egy értelmetlen, funkciótlan öt-
letért feláldozta a mű stílus- és hangulati
egységét.

Különben is az előadás második fele
sokkal kevésbé tűnik megoldottnak.
Nyilvánvaló a kontraszt - a rendező nyi-
latkozata, a műsorfüzet is ezt igazolja
a természeti tájban, a harmonikus képző-
művészeti és zenei keretben még erőtel-
jesebben érvényesüljön a minden termé-
szetitől elidegenedett ember tipikusan XX.
századi viselkedése, ahogy egymás életét
mérgezzük, ahogy mások normális
létezését lehetetlenné tesszük, ahogy értel-
metlenné, felfoghatatlanná válnak a Jozef
K.-k, a kisemberek, általában az em-

berek kapcsolatai, függőségei. Az első
részben még csak furcsállja Jozef K. az
ellene indított különös eljárást, idegenke-
dik tőle, de úgy érzi, még jó esélyei
vannak a nyilvánvalóan félreértésen ala-
puló per semmissé tételére. Ebben a sza-
kaszban a jelenetek külső és belső kom-
pozíciójában az a bizonyos kontraszt is
érvényesül, meg a harmónia is. (Ekkor
egyértelműen jó ifj. Kőmives Sándor Jo-
zef K.-ja is.) A második részben ez a
harmónia felbomlik, Jozef K. egyénisé-
gének teljes fellazulási folyamatát kellene
végigkísérnünk, de ennek a folyamatnak
az egyes epizódokban megmutatott lép-
csőfokai között oly nagyok az ugrások,
hogy ezt a színész alig tudja átkötni, a
darab erőterét összefogó középponti szere-
pének, a teljes passzivitásra kényszerített-
ség miatt, alig tud eleget tenni.

Ahogy Bécsy Tamás drámamodell-el-
méletében az ilyen típusú drámákról ki-
mutatta, a középpontos drámában minden
akció, viszony egy centrumra - hős,
magatartás, eszme stb. - irányul, a dráma
minden részlete, figurája csak ebben a
viszonyrendszerben érthető és ábrázol-
ható. A per második részében Jozef K.
elvesztette centrumjellegét, az események
szinte a feje fölött zajlanak,

mintha ő már nem is kellene ahhoz a
mechanizmushoz, amivel egy ilyen eljárás
jár. Ez a kafkai logika szerint rend-ben is
lenne, ám a színpadon ez nem ilyen
egyszerű. Ha az addig K.-ban megtestesült
szervező centrum meg is szűnik, helyébe
egy másik centrumnak - a személy
hiányának, egy fiktív személynek vagy a
személy által képviselt elvnek stb. -
kellene kerülnie. S azt a folyamatot, ahogy
az élő centrumból virtuális centrum válik,
ábrázolni kell. Ez nemigen történik meg a
pécsi előadásban. Helyette egy-egy színész
hatásos epizódalakítására módot adó zárt
jelenetek sorát kapjuk, és csak formailag
marad meg - s mint láttuk, nem is követ-
kezetesen - a jelenetek, filmes szóval,
úsztatása.

Így aztán felemás hatású az előadás
befejezése is. A dómbeli jelenet után
kiürül a színpad, s akár az előadás
kezdetekor, most is csak a derengő fény
világít. Az első jelenethez hasonlóan
hátulról bejön Jozef K., utána egy nagyon
magas és egy nagyon kicsi férfi. A színpad
elején, jobb oldalon megáll K., bal oldalon
a férfiak, kezükben egy-egy fekete,
összehúzható szájú zsák, K. szótlanul
vetkőzni kezd, a férfiak akkurá-
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tusan, mindent összehajtogatva, a páros
holmikat összepárosítva a zsákba dugják
K. ruhadarabjait, a zsákmányukat. K. ott
áll egy szál alsóneműben, fázós rutin-
mozdulattal takargatja testét. A két férfi
K.-t a földre fekteti, az egyik lefogja a
kezét, a másik nagy késével szíven szúrja.
K. néhányat rúg még, aztán meghal. A
férfiak a kést megtörlik, zsákjukat
magukhoz veszik és egymás mellett lép-
delve lassan eltűnnek a színpad mélyén. A
jelenet körvonalaiban iszonyúan groteszk.
Minden eleme burleszkfilmbe való. De a
kidolgozás, a mozdulatok koreográfiája és
ritmusa pontatlan, eset-leges, nem éri el
azt az ambivalens hatást, ami különben az
egész előadásból is következne, hogy a
procedúra miatt alap-vetően szánandó
ember pusztulása ne váltson ki a nézőből
szánakozást, csak egy gondolatsort
indítson el.

Amikor a két férfi eltűnik a színpadról,
egy rövid ideig - ami azonban elég hosszú
ahhoz, hogy a néző tapsolni kezdjen -
sötét van, majd a szín-pad közepéről, éles,
szinte bántó fehér fénnyel megvilágított
óriási szökőkút tör föl A vízoszlop csúcsa
nem is látható, valahol a zsinórpadlás
magasában lehet. Ez a szökőkút a maga
mesterségességével és méreteivel széttöri,
agyonnyomja az előadás „gyönyörű"

keretét, amelybe most már az előtérben
fekvő Jozef K. teste is beleépült - az idilli
hangulatnak vége.

A csaknem harminc szereplős drámá-
ban igazi szerepek tulajdonképpen nin-
csenek, leszámítva Jozef K.-t. Legtöbb
színésznek néhány mondatos szöveg,
néhány perces jelenlét jut, mégis min-
denkinek egységesen egyetlen célt kellene
szolgálnia. Nagy alázat szükségeltetik
ehhez, nagy fegyelem és nem kis
felkészültség. A pécsi társulat jelentős
része jól vizsgázott fegyelemből, ám a
közösségi játék nem jött létre. Egyben
voltak hasonlók az alakítások: a
halkságban, vagy hogy képzőművészeti
kifejezéssel éljünk : az alakítások és az
egész előadás pasztell színű lett. Szép,
lekerekített mozdulatok, indulatok nélküli,
viszonylag tiszta artikulációval el-mondott
szöveg, kecses tartás, de hiányzik a lényeg,
amit a műsorfüzetben is idézett Robert
Musil-mondat így fejez ki: „Arcvonás nem
moccant odakünn, bent azonban talán
egyetlen atom sem maradt a helyén."

Pedig ifj. Kőmives Sándor ideális Jozef
K. Markáns hangja, megjelenése

ellenére is arctalan, jellegtelen kisemberré
tud válni. Van elég ereje ahhoz, hogy az
előadás nagy részét egyénisége révén
összefogja, az utolsó jelenetek azonban - a
már említett dramaturgiai-rendezői
problémák miatt is - kicsúsznak a kezéből.
Néhány színész - Főleg Dávid Kiss
Ferenc, Szívler József, Faludy László,
Kovács Dénes - nem illeszkedik az előadás
alapstílusához és régi szerepsablonjai
alapján próbál hangsúlyt adni
megjelenésének. Linka György a festő
szerepéből az előadástól független, hatásos
magánszámot kreál, akárcsak az olasz
szerepéből Mester István. Paál László bár a
modorosság nála is kísért - néma
pillanataiban éppen úgy, mint K.-val való
beszélgetéseiben egy erkölcsileg széthullt
egyéniséget rajzol meg, olyan
emberroncsot, akivé K. is válna, ha életben
maradna. Sólyom Kati, Leni, az ügyvéd
mindenese, minden perbe fogott istápolója,
a bal keze két ujja között úszóhártyát viselő
némber alakjában a figura titokzatosságát,
groteszkségét, zönségességét és elesettségét
egyszerre ábrázolja. Tomanek Gábornak
alig van néhány mondata, mint vizsgálóbíró
jobbára csak kártyázik. De a legnépesebb
jelenetben is, a színpad szélén ülő szótlan
Tomanekre oda kell figyelni, s ami-kor
megszólal, valódi kafkai légkört áraszt.

Végül is A per előadása - megoldat-
lanságával együtt is - jelentős eredmény a
Pécsi Nemzeti Színház életében, Szikora
rendezői munkásságában és a Kafka-
színreviteli próbálkozások sorában egy-
aránt.

Franz Kafka: A per (Pécsi Nemzeti Színház)

Fordította: Szabó Ede. Színpadi változat:

Szikora János és Morcsányi Géza. Díszlet:
Rajk László m. v. Jelmez: Nagy Katalin m.
v. Zenei munkatárs: Mártha István m. v.
Asszisztens: Lisitzky Gizella. Rendező: Szi-
kora János.

Szereplők: ifj. Kőmives Sándor, Bókay
Mária, Németh Nóra, Faluhelyi Magda,
Győry Emil, N. Szabó Sándor, Lukács
József, Vizi György, Katona János, Szal-
ma Lajos, Dávid Kiss Ferenc, Galambos
György, Tomanek Gábor, Szívler József,
Péter Gizi és Krasznói Klári, Faludy László,
Kovács Dénes, Paál László, Sólyom Kati,
Linka György, Mester István, Garay Ró-
bert, Csutor Zsuzsa, Nagy Éva, Fekete
András, Takács Gyula, Bercsi János, Ko-
vács László, Mészáros Antal.

KERÉNYI GRÁCIA

,,Operett"
a Vígszínházban

Ez is bekövetkezett végre: a lengyel
színház, a lengyel dráma ünnepe Ma-
gyarországon. Nem látszatünnep, formá-
lis hódolat, hanem mondhatni, erőteljes,
többszólamú szezonkezdet: késő ősszel,
tél elején a fővárosban és vidéken,
országszerte és nemcsak egyetlen alka-
lomra: lengyel darabok, lengyel hatások,
lengyel rendezők - és magyar rendezők,
magyar értelmezések, megközelítések, a
magyar színház lengyel megtermékenyí-
tése. Szezonkezdet, de nem egy szín-házi
szezon, színházi évad kezdete csupán: egy
„nagy szezon" indítása, Bruno Schulz
metaforájával élve. Ez a „nagy szezon",
merjük remélni, a magyar szín-házi élet
megújulása lesz.

Bruno Schulz egyik alakja volt a nagy
lengyel háromságnak - mert hárman
képviselték a lengyel irodalom nagy
modern vonulatát századunk harmincas
éveiben: Witkiewicz, Schulz és Gomb-
rowicz. Gombrowicz jellemzése szerint:
„Witkiewicz: a »tiszta forma« őrültségeit
tudatosan igenlő - bosszúból, és hogy
beteljesüljön a tragikus elrendelés -,
kétségbeesett őrült. Schulz: beleveszés a
formába, formába fulladt őrült. Én: a
formán át saját énemhez és a valósághoz
áttörni akaró, lázadó őrült." Hármuk
közül Schulz festett, rajzolt és prózát írt,
Witkiewicz-Witkacy festett, rajzolt és
prózát, de elsősorban szín-műveket írt;
Gombrowicz a prózájával tűnt fel a
harmincas években Lengyelországban, s
bár első darabja, az
Yvonne burgundi hercegnő már 1935-ben
megjelent lengyelül, csupán a hatvanas
években, regényeinek világsikere után
hodította meg színműveivel a világ szín-
padait.

Gombrowiczot a véletlen, illetve: a
háború, illetve: a Történelem (a nagy-
betűs) vetette ki hazájától távoli partokra,
a világhír felé irányítva további sorsát.
1939 augusztusában a Lengyel
Tengerhajózási Vállalat meghívására in-
dult a „Chrobry" óceánjárón Dél-Ame-
rikába: a háború kitörésének híre Buenos
Airesben érte, ottmaradt, az argentínai
Lengyel Bankban vállalt állást, később a
bank közlönyét szerkesztette,


