
letesen érzékeli e borotvaél-pontosságú
játék szabályait.

A darab egy németek ellen harcoló
lengyel katona álma - valahol Francia-
országban és valahol a II. világháborúban.
Ebbe az álomba betüremkedik a
gyerekkori élményektől kezdve a háború
okozta szorongásokon keresztül a lét
alapvető bizonytalanságáig az emberi
kapcsolatok minden relációja és e
kapcsolatok csődje. A fiú apja - álom és
valóság sajátos gombrowiczi keverékében
- kettős szerepet játszik: Kocsmáros és
Király egyszerre.

Kocsmárosként a sunyi bizalmatlanság
Rajhona legfőbb tulajdonsága. Meg-
görnyedt testtartás, összeráncolt homlok,
ívbe görbülő szemöldök, lebiggyedt száj,
bárgyú és bizalmatlan tekintet jellemzi
külsőleg Rajhona kisstílű kocsmárosát.
Ez az Apa a kispolgári életideál minta-
példánya. Élete a konvenciók automa-
tizmusába, a tekintélyelv tiszteletébe és a
formák kultuszába merevedett. Fiát is
ebben a szellemben tanítja; a családi asz-
talnál megköveteli, hogy a gyermek csak
apja után emelje „ennen szájához ennen
kanalát". Morálja nem akadályozza meg
abban, hogy gátlástalanul kocsmai rin-
gyóvá züllessze fia menyasszonyát. Ezt a
polgári életideált a megfelelési kény-szer
tökéletesíti. Nem a belső erkölcsi
törvényeknek, hanem a világ elvárásai-
nak, a társadalom kívánta külső látszat-
nak kell megfelelni. Így válik a hazug,
hamis, álszent szemlélet tartalom nélküli
üres Formává. Ez ellen a Forma ellen
lázad Henryk, a fiú, és lázad minden
darabjában Gombrowicz, az író.

Rajhona királyként is a Forma bűvöle-
tének rabja. Fenséges és méltóságos,
parancsoló és megbocsátó. Dereka ki-
egyenesedik, homloka kisimul, tekintete
gőgössé, mozdulatai magabiztossá vál-
nak. Köténye fölé boruló bíborköpeny-
ben pompázik, és görbe botját jogarként
forgatja. Egy szempillantás alatt alakul
át; egyetlen szó teszi uralkodóvá: „érint-
hetetlen". Királyként maga mellé emeli
asszonyát, és elrendeli fia esküvőjét Ma-
niával, a cselédlánnyal. Tábornokokat és
követeket fogad, hallgatja a panopti-
kumszerű udvar hajbókolását. Egyetlen
mozzanat zökkenti csak ki fenséges sze-
repéből: a Részeg felfelé mutató ujja,
amely a valóságra figyelmezteti őt. A
valóság pedig a kocsmárosság. És
ezekben a pillanatokban a Forma meg-
bomlik : Rajhona királyként is kocsmá-
rossá vedlik, közönséges, rettegő, nyü-
szítő, bizonytalan sorsú kisemberré.

A kettős szerep másképp is visszájára
fordul a darab egyik drámai jelenetében.
Henryk letaszítja apját a trónról, és győ-
zelmet ül a polgári morál fölött. Arra
kényszeríti kiszolgáltatott, összekötözött
kezű apját, hogy szájával és fogaival
széket hordozzon. Ebben az álom-
vízióban az Apa kocsmárosként is olyan
fenséges, mint egy király: élő, meggyö-
tört, néma felkiáltójel. Rajhona szerep-
építkezésének drámai csúcspontja ez a je-
lenet. Egyetlen szó nélkül, pusztán moz-
dulatokra és mimikára korlátozva fejezi
ki az Apa életének legnagyobb tragédiá-
ját: nevelési elveinek, családkultuszának
és kispolgári életszemléletének csődjét.
És ezen a ponton a két szerep egyesül:
mindegy, hogy királyként vagy kocsmá-
rosként - Apaként éli át a formák hiába-
valóságát.

Látszatra ez a szerepelemzés a realista
játékstílus jegyeit mutatja. Csakhogy
Gombrowicznak, a lengyel avantgarde
mesterének darabja a főhős álmában
játszódik. A fiú szorongásainak, vágyai-
nak, félelmeinek kivetülése a dráma egész
cselekménye. És ez „megfejeli" Raj-hona
egész játékát. Egész lényén érződik az
irracionálisnak, a sejtelmesnek, a
bizonytalannak valami furcsa keveréke.
Az a sajátos szorongásérzet, tudat-alatti
vágy, amelyet a hős úgy fogalmaz meg :
„Tudom, hogy ha felébredek, vala-
mennyien eltűntök."

Rajhona kitűnően érti Gombrowicz
stílusát. Tökéletesen „beszéli" a gomb-
rowiczi nyelvet, amely öntörvényűen
ékeli az értelmes közé az értelmetlent, a
kimondható helyére a kimondhatatlant.

Rajhona alakítása a kaposváriak nagy-
szerű előadásában a bizarrnak, az ab-
szurdnak és a reálisnak egyéni ötvözete.
Játékában az irracionális lebegéstől a
földhözragadt tenyeres-talpasságig a
színskála teljes spektrumát kapjuk. Pon-
tosan érzi és érzékelteti azt az atmoszfé-
rát, amely Gombrowiczot minden nyugati
abszurd írótársától megkülönbözteti: a
lengyel lélek, habitus és gondolko-
dásmód jelenlétét. Alakítása sajátosan
lengyel és kelet-európai.

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Az avantgarde székecskéi

Gombrowicz Operettjének ürügyén

„Ah! - szólt megértően az öreg hölgy -
Futurizmus !" Ez az önkényesen kisza-
kított mondat nem holmi ironikusan vag-
dalkozó pampfletből való, hanem egy
amerikai szobrász tíz éve New Yorkban
megjelent, avantgarde színházi törekvése-
ket elemző tanulmánykötetéből. Michael
Kirby e kis kötetében részint elméleti
kérdésekkel foglalkozik, részint pedig
képzőművészeti és színházi munkájáról,
tapasztalatairól számol be.

A kötet egyik tanulmánya szerint egy
1964-es happeningszerű előadáshoz álla-
tokra volt szükségük a rendezőknek.
Valaki leszaladt tehát az utcára, és az első
kutyasétáltató hölgyet meghívta a happe-
ningre. A hölgy akkor ejtette ki a beve-
zetésként idézett mondatot, amikor meg-
hallotta Stockhausen konkrét zenéjét, a
hol ordítozó, hol suttogó színészeket, akik
fel és alá mászkáltak egy bonyolult
fémállványzaton, meglátta a tükörfalas,
szeszélyesen világított helyiségben sza-
bálytalanul csoportosuló embereket, akik
közül néhányan vetkőztek, míg mások
halat etettek.

Később kiderült: a kutyás hölgy annak
idején Milánóban tapasztalt hasonlót, a
futuristák koncertjein. Kirby, mint lelkes
avantgarde művész vad kíváncsisággal
fordult a nagy idők eme nagy tanújához,
aki azonban közönyös maradt. A
produkcióban viszont - a beszámoló sze-
rint - kitűnően szerepelt.

E véletlenszerű eset természetesen nem
hordoz különleges tanulságot. Inkább
csak hangulatában érzékelhető valami
távoli hasonlóság; valami, ami halványan
emlékeztet az avantgarde-hoz fűződő
viszonyunkra. Ez a kapcsolat bizony nem
nélkülözi a happening elemeit. Ezért
persze aligha lehetne okunk panaszra.
Hisz az öröm forrása - régi bölcselők
némelyike is így tartotta - gyakorta éppen
az esetlegesség. Boldogok a mani-
pulálatlanok, de náluk már csak azok
boldogabbak, akiket rendszertelenül ma-
nipulálnak. Ok ugyanis sohasem unat-
koznak. Kissé hasonlatosak a példatör-
ténetben szereplő hölgyhöz. Újra meg újra
képesek meglepődni - természetesen a
történelmi dialektika diktálta józansá-



fórum
got sem feledve -, tehát az újszülöttekre
jellemző oktalan rajongás nélkül.

A magyarországi színháznéző, illetve
könyvolvasó jócskán megedződhetett az
utóbbi évtizedek során. Szeszélyekben
bőven lehetett része. Éppen ezért indokolt,
hogy megedződésének történetét
elsősorban mint szubjektív csapongást
próbáljam érzékeltetni.

Az első nehézség, mellyel nehezen bir-
kózik a modernség afféle sekély értelmű
szemlélője, az irodalomtörténeti idősíkok
gátlástalan egymásra tolódása. Az időbeli
lemaradás a művészetben is behoz-
hatatlan, ezt helyesebb tudomásul venni,
ugyanis a mulasztás következményei csak
súlyosbodhatnak azáltal, ha eme törté-
nelmi tényből ideológiai erényt óhajtunk
kovácsolni. A fentebb idézett tanul-
mányíró, Kirby még csak olyan tíz-
egynéhány éves színházi kísérletekről tu-
dósít, melyeket Budapesten éppen most
kezdünk csodálni, illetve megvetni. Való-
színűleg a nyolcvanas években jutunk el
odáig, hogy kénytelen-kelletlen szembe-
nézünk majd a tizenévesek agresszív kér-
désével: mi az, nálunk még mindig nincs
happening? Miért? Pár év múlva, tehát a
nyolcvanas években bonyolult feladat lesz
annak megmagyarázása, hová lett az akkor
már jócskán túlhaladott, elavult, több mint
húszéves színházi stílus. Pedig ez a
képzeletbeli két évtized úgyszólván
semmiség - hisz gyorsuló időben élünk -
ahhoz a késéshez képest, melyet a korábbi
nemzedékek voltak kénytelenek eltűr-ni.
Hogy csak a legismertebb példákat
említsem: az Übü k i r á l y n a k több mint
nyolcvan évet kellett várnia magyarországi
bemutatójára, az Ulysses első magyar
fordítása huszonöt év múltán követte az
eredeti művet, a következő kiadás, illetve
az új fordítás további huszonhét év múltán
látott napvilágot. Musil, Beckett,
Pinter,Camus, Mrožek és Handke az előb-
biekhez képest biztatóan keveset előszo-
bázotta magyarirodalomban. A protokol-
láris jelenlét persze nem azonos a befoga-
dással: erre tanít többek között Bond és
Arrabal példája.

De tegyük túl magunkat a világirodalmi
példákon, ne legyünk külföldimádók, hisz
jó néhány nemzet sokáig és jól megélt
drámaimport nélkül. Legyünk önérzetesek,
nézzünk körül saját kamránk rejtekeiben,
ott is találunk elkallódott értékeket. Ezeket
sem részesítettük több megbecsülésben,
mint híres külföldi rokonaikat. A magyar
avantgarde művei az ősi kövületekhez
hasonlítanak - bár alig néhány évtizednyi
az életkoruk -,

úgy kerülnek az olvasó, illetve a néző elé,
mintha a művészet történelem előtti
időszakában születtek volna. Az iroda-
lomtörténészek a régészek buzgalmával
rekonstruálják azt, aminek eleven hagyo-
mánynak kellene lennie. E téren színházi
memóriánk is sajátosan kanyargós: a
magyar avantgarde dráma egyik meg-
teremtőjét és élharcosát, Déry Tibort a
közelmúltban éveken át prózai műveinek
színművesítésére késztette a műsor-
politika, s szinte feledésbe merült az, hogy
a szerző eredeti drámákat is írt, melyek
előadatlanul heverve, évtizedeken át
könyvtárak rezervátumában gyakorolták a
túlélés egyáltalán nem könnyű irodalmi és
színháztörténeti mesterségét. A pécsi
Nemzeti Színház - a hivatásos együttesek
közül elsőnek - ötvenkét évvel a legjobb
Déry-dráma, A z óriáscsecsemő meg-írása
után, kitűnő előadással szépített ugyan a
szomorú helyzeten, de vállalkozása
éppúgy a partizánakciók légkörét árasztja,
mint a szolnoki Szigligeti Szín-ház Füst
Milán-repríze : a huszadik századi modern
magyar dráma kuriózum maradt. Nálunk
tehát m a az avantgarde-ot a jó szándékok
ellenére - továbbra is a későn jött
forradalmárok tragikomikus végzete
jellemzi.

A művészetek szemlélőjének lelkében
mégsem ez kelti a legnagyobb zavart. A
logika akkor kezd csődöt mondani,
amikor az avantgarde és a modern kifeje-
zés minősítő jelzővé válik. Ez a szerep
idegen e fogalmak természetétől. De ez
még csak kisebb, elméleti bajokat okoz,
sokkal kártékonyabb az új használat né-
mely gyakorlati folyománya. A modern-
ség kategóriája ugyanis itt már nemcsak
esetleges, már nemcsak happeningszerűen
szeszélyes, hanem ellenőrizhetetlen, te-hát
életveszélyes. Van olyan válságos
történelmi-társadalmi pillanat, amikor e
fogalom a divatdiktátorok, a féltehetségek,
a neuraszténiások, valamint az ön-
sorsrontók játékszerévé, illetve mene-
dékévé válik. Az esztétikai értékmérők
eme teljes elbizonytalanodásának ered-
ményeképpen olykor művek és művészek
lesznek sorsüldözöttek - érdemtelenül
persze -, máskor viszont sztárokká lépnek
elő - nem kevésbé érdemtelenül.
Manapság abban a szerencsés és békes-
séges fázisban élünk, amikor a légköri
viszonyok kedveznek az avantgarde-nak,
illetve nagy általánosságban annak, amit a
kategórián értünk. Ez - mindenek ellenére
- örvendetes. Csak a művészet ború-látó
jósai mormolhatják maguk elé: most már
szabad, ez jó, csak el ne bízzuk

magunkat, ha így megy tovább, egy napon
tán még kötelezővé is tehetik. Hogy e
veszély mennyire reális, arra a jelen
személyes indíttatású jegyzet nem térhet
ki, legfeljebb az avantgarde mozgalom
egyes érdekes életkori sajátosságaira
utalhat.

Ezek egyikét konszolidációnak is ne-
vezhetjük. Ez a sok tekintetben előnyös
folyamat a művészetben maga után von-
hatja a teljesítmények középszerűvé válá-
sát, a fölényes rutinjátékot, az önelégült
semmitmondást, valamint a katekizmussá
rendeződő forradalmiságot. A
szürrealisták, a futuristák, az expresszio-
nisták, az első nagy antiregényírók, az
abszurd drámaírók egyes fogásai, formai
megoldásai éppúgy elleshetők, mint pél-
dául az egykori klasszikus mesterek
ecsetkezelésének furfangjai. Ma már kör-
zővel és vonalzóval bárki lehet absztrakt
festőmester. Joyce és Woolf írástechniká-
ját ma már a csipogó leányregények írói is
elsajátították. Eluard és József Attila
szóképeit fűzfapoéták utánozzák boszor-
kányos ügyességgel s közölhető módon.
Az avantgarde színház vívmányai pedig
már nálunk is olykor mint színpadtech-
nikai hősködések jelennek meg. A tény
önmagában nem elítélendő. A baj csupán
az, hogy igen gyakran a technika kísérle-
tezik a rendezővel, s nem fordítva, ahogy
az azért mégiscsak kívánatos lenne. A fej-
lődés ütemét ez is lassítja. Más „haladot-
tabb" országokban ugyanis az avantgarde
formai felfedezéseit ma már a
bulvárszínpadokon, sőt a mulatókban is
kamatoztatják. Iskolagyakorlat az, amit
minálunk még csak most óhajtanak esetleg
meg-álmodni. Holott ennek a folyamatnak
szokványosnak és viszonylag tempósnak
kellene lennie. A ritmustévesztés előbb-
utóbb nehezen behozható eszmei hát-
ránnyá válik. Az újítások hamari lezül-
lésénél, kommercializálódásánál ugyanis
sokkal felháborítóbb az, ha a forradalmian
új stílus odafent, a magasztos művészet
berkeiben öregszik meg, válik unalmas
rutinná. És e minőségromlás észrevétlen
marad: a robbanékony újdonságként
importált stílus ifjúi hím-porát elveszítve,
a kompromisszumok oltárán áldoz - s még
így is hódítani akar.

Az avantgarde így alakulhat át kéretlen
apologetikává, a gondolatnélküliség, az
üresség tetszetős fedőszervévé. E jelenség
a költészetben, a képzőművészetben és a
színházban világszerte tapasztalható. Ha a
kötelezőség elvéhez még nem is jutottunk
el, azt már ma is észlelhet-



jük, hogy adott esetben a szerkesztősé-
gekben és a dramaturgiákon nagyobb az
esélye egy formabontó, ide-oda csapkodó,
pufogtató, de végül a levegőbe lődöző
műnek, mint egy egyszerűbb, érthetőbb,
érdekesebb - tehát sokkal inkább egy-
értelmű műalkotásnak. A modern vers, a
modern színdarab külsőségei elég
könnyen megteremthetők; és a mondani-
való hiánya még hasznos is lehet, a mű-
vecske így könnyebben emészthető, ha-
mar és szívesen elfogadtatik. Régi igaz-
ság: könnyebb epatirozni a polgári íz-lést,
mint a polgári hatalmat. A zeneszerző a
közönség szeme láttára megeszi a
zongora húrjait, a képzőművész nem a
mosodába küldi a gatyáit, hanem a
vernisszázsra, a színészek fejtetőre állva
mondják a szerző szövegét, miközben
papírgalacsinokat dobálnak az elkényel-
mesedett nézőre, s erre mindenki aléltan
így kiált: piha! És egyezményesen kikiált-
ják a nonkonformizmus köztársaságát.
Pedig semmi figyelemreméltó nem tör-
tént. Mert az efféle előadások során akár
az egész színházépületet is felforgathat-
tuk, a színészek akár szuperszonikus
szimbólumoknak is maszkírozhatják
magukat, mindezzel még a
legkonzervatívabb nézőnénikéket is csak
ideig-óráig sikerül meghatni. Az
avantgarde is lehet kulináris művészet:
amelynek törvényei szerint előbb-utóbb
unalmassá, divatja-múlttá válik.
Delektálni csak nagyon változatosan
lehet: az elandalítás nem is olyan könnyű
mesterség. Ilyenkor természetesen a
színház lélektani műszerei is pontosan
jelzik: a társadalombírálat veszélye
ezúttal sem fenyeget. A konformizmus
illata rendkívül átható. A különbség
csupán ennyi: van, aki bódító parfümnek
véli, van, aki fullasztó gázszagnak. A
lázítás és a kellemesség kategóriáját
egyeztetni próbáló előadások persze
előbb-utóbb megkapják az őket megillető
támogatást. Egy kis csipkelődő bírálat,
egy kis bizsergető forradalmiság, némi
haladó szellemű szólam - mindez fűsze-
rezve csipetnyi iróniával, na meg a fenn-
álló rendelkezésekhez igazodó merész-
séggel: meztelenséggel, pikantériával - és
már kész is a szép avantgarde sütemény.
Melynek ízlelésekor a modern széplelkek
- mert ugyebár ők is fejlődtek, nem
maradnak örökké XIX. századiak -
kéjesen sóhajtanak fel: oh, az avantgarde
székecskéi!

Gombrowicz Operett című darabjában
ugyan a velszi herceg székecskéitől ájul-
doznak az úri társaság tagjai, de ez eset-
ben talán megengedhető az aktualizáló

parafrázis : hisz Gombrowicz is azok közé
a művészek közé tartozik, akik megle-
hetős késéssel érkeztek el hozzánk.
Operettjének bemutatója ráadásul a bol-
dogtalan találkozások szimptomatikus
eseteként is minősíthető. Legendája és
mondanivalója ugyanis engedelmesen
lapult palacsintává a mesterfokon lojális
és a hazai viszonyokhoz képest kihívóan
pompőz, továbbá méltóságteljesen fá-
rasztó előadás súlya alatt.

A modernség félreértéséből olyan sajá-
tos stílusú színház is születhet, melyet
részint a túláradó markírozás, részint a
kemény és elszánt küzdelem hősi pátosza
jellemez. A drámaíró és a rendező hatal-
mas tézisapparátussal bizonyítja a köz-
helyeket, elképesztő hévvel és energiával
döngeti az elemi igazságok nyitott ka-
puit. Ez a veszély - ha nyomokban is -
nálunk is érezhető, illetve érezhető volt
némelykor. A hősök rituális árnyékbok-
szolást vívnak, miközben újra meg újra
lesújtanak az átkos naturalizmusra. Ez a
régi, kiérdemesült színházi stílus tehát a
lábunk előtt hever a porban, és ünnep-
rontó az, aki diszkréten elrebegi: örö-
münk azért mégsem teljes, ez a győzelem
is lehet pirrhuszi. Mert a fennhéjázó má-
morban könnyen elsorvadhat az ember-
ábrázolás, átadva helyét a különböző
szín-padi trükköknek, a katarzis pedig
már szinte ismeretlen fogalom, logikusan,
hisz a dráma már jó ideje alapfokú
szemináriumi passzusok fölösleges
bizonylatává sematizálódott.
Lábjegyzetként még az is idekívánkozik,
hogy amikor a naturalizmus ellen
hadakozunk, olykor teljesen
megfeledkezünk arról, hogy ez az irány-
zat mily hatalmas szakmai eredményeket
hozott a maga idejében. Am a cikkírók
feledékenysége a kisebbik baj, a helyzet
akkor válik elkeserítővé, amikor a szín-
házi gyakorlatban is elenyésznek eme
kiharcolt eredmények. Ebben a párhu-
zamban a naturalizmus a fürdővíz, a gye-
rek pedig a szuggesztív színészi játék -
amely a mi kis comme il faut avantgarde-
unkban maradéktalanul kiöntetett.

A jelenség természetesen nem hazai
specialitás: Brook egyik, jó két éve
megjelent interjújában többek között a
kísérletezés árnyoldalairól is beszél. Sze-
rinte e törekvések olykor katasztrofálisan
rossz színészi játékot eredményeznek -
ennek példáit világszerte láthatjuk -, ha
búcsút mondunk a naturalizmusnak, a
drámai, színházi mértékegységet is el-
veszíthetjük. Ezt mondja Brook, s neki
talán hihetünk, hisz ő aztán nem holmi
ósdi salabakter: azt, hogy irtózna az újí

tástól, a változtatástól, talán még a leg-
fölületesebb pesti avantgarde-protokoll
sem foghatja rá.

A hazai avantgarde ezenfelül eszmei
veszélyeket is rejt magában. Az évek so-
rán kiderült ugyanis - elsősorban Hernádi
Gyula drámáiból -, hogy a haladó
ideológiából is készíthetők primitív szer-
kezetű színházi panelek. A mutatvány
sikerült. A Hernádi-drámák legnagyobb
részében a sokszorosítható hivatali for-
mulává züllesztett eszme, a forradalmiság
túlságosan jól eltalált karikatúrája figyel-
meztet mindannyiunkat: miért juthattunk
el odáig, hogy mindez lehetségessé
váljék.

E furcsaságok felsorolása nem azt
kívánja sugallni, hogy lám-lám, milyen
vészes eredményekhez vezethet a kí-
sérletezés, térjünk hát szépen vissza a
megszokott régihez. Ez nemcsak hogy
opportunus nem lenne, de lehetségesnek
sem mondható. A művészet kerekét sem
lehet visszafelé forgatni. Az összkép kü-
lönben sem ennyire sötét, hosszasan so-
rolhatnám az ellenpéldákat. Olyan előadá-
sokat, melyek tehetséggel, leleménnyel
használták, illetve hasznosították és fej-
lesztették tovább azokat a vívmányokat,
melyeket a legutóbbi évtizedek színházi
áramlatai hoztak. Mintegy igazolásául
annak, hogy ma a gondolat és a szenve-
dély merészsége a legkihívóbb avant-
garde program. Mert nemcsak két rossz, a
kiüresedett régi és a tévútra siklott új
között választhatunk. Van harmadik út is,
csak persze ez az előbbi kettőnél sokkal
göröngyösebb. Az előre gyártott
igazságok, a kipróbált és megunt szín-
házi trükkök segítségével aligha lehet a
felszín alá hatolni. A szalonavantgarde
ezzel a képtelenséggel kísérletezett - ko-
rántsem a formák megújításával -, és
éppen ezzel vált hasonlatossá az idők fo-
lyamán felületessé züllött naturalizmus-
hoz, melyet meghaladni kívánt - siker-
telenül.


