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Szertartás,
botrányos attrakció nélkül

A Büntetések Szegeden

A nyolcvanas évek magyar drámairodal-
mában jószerével egyedülálló mű Kornis
Mihály Büntetésekje: az 1981-ben már
nyomtatásban megjelent dráma több okból
is az egyik legnagyobb kihívás és erőpróba
a magyar színháznak (hosszú ideig nem is
vállalkozott senki a színrevitelére). Nem
elsősorban azért, mert a mű dialógusait
Franz Kafka műveiből, nap-lójából,
levelezéséből és a Beszélgetések Kafkával
című Janouch-könyvből merítette az író,
hanem mert Kornis e szövegekre
adaptálva olyan különleges látványvilágot,
gesztusrendszert és dramaturgiát hozott
létre, amely tökéletesen ellentmond
mindenféle hazai színházi konvenciónak.
Ha e roppant gazdag aszszociációs mezőt
teremtő s mégis egységes képi és logikai
szerkezetet követő

dráma hazai és külhoni előképeit keressük,
nem sok fogódzót találunk; talán még
leginkább Pilinszky János oratórikus
költői játékaival ( az Előképekkel, a Gye-
rekek és katonákkal, a Síremlékkel) vagy
éppen a Pilinszky által a Beszélgetések
Sheryl Suttonnal című könyvben leírt Ro-
bert Wilson-féle szertartásszínházi pro-
dukciókkal rokonítható a Büntetések drá-
maszerkezete, látás- és formálásmódja.

A hazai színházi szerkezet működéséből,
úgy hiszem, szinte matematikai pon-
tossággal következett, hogy e mű mind ez
ideig nem került színre a hazai színpado-
kon, mert hiszen az üzemszerűen működő
s nem egyszer éppen az üzembiztos
működésre berendezkedett színházi
struktúra mindenre inkább inspirálta a
társulatokat s a rendezőket, mint
„kísérleti" dramaturgiájú magyar (és
nemcsak magyar) drámák megszólaltatá-
sára. A magyar színházi infrastruktúra és
intézményrendszer megmerevedettségét és
megcsontosodottságát mutatja, hogy az
ilyen típusú, az alkotói és befogadói
konvencióktól egyaránt eltérő drámák
mellett - ugyan nem sok volt belőlük,
mégis - rendre elment a nyolcvanas évek

magyar színháza, s ha született is egyszer-
egyszer próbálkozás színrevitelükre, úgy-
mond stúdiókeretek között, többnyire
visszhangtalan, sikertelen maradt, illetve
nem bizonyult alkalmasnak a kísérleti-
nek vagy avantgárdnak kinevezett dráma
színházi minőségének érzékeltetésére.
(Emlékezzünk csak Nádas Péter Talál-
kozásának pesti színházi előadására.)

Az elmúlt években-évtizedekben nem
jöttek (vagy nem jöhettek) létre olyan ki-
fejezetten kísérletező színházi műhelyek,
amelyek teret s bázist adhattak volna a
hazai játékkonvencióktól eltérő művek és
dramaturgiák meghonosítására: az ilyen
irányú rendezői vállalkozásoknak pedig
szinte kivétel nélkül a hagyományos
struktúrába ágyazottan kellett ki-vívniuk
létjogosultságukat s megteremte-ni
közönségüket. (S persze sosem réteg-
színházi, hanem tömegszínházi nézői igé-
nyeket kielégítve.) Így aztán nem megle-
pő, hogy a magyar drámák azon vonulata,
amely újfajta - többek között szertar-
tásszínházi vagy a groteszkre alapozott -
dramaturgiával készült, s másféle színját-
szást követelt volna meg az együttesek-
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től, nem tudott átütő erővel megszólalni a
nyolcvanas évek magyar színházában.

Az alkalom tehát, amikor is a Bünteté-
sek, e rendkívüli színjátszói-rendezői
készségeket és rendkívüli nézői odaadást
megkívánó mű végre színre került, kivé-
teles és várakozást keltő. Annál is inkább
az, mert Kornis vizionárius drámája olyan
rendező kezén méretődik most meg az élő
színházi gyakorlatban, aki maga is
szuverén és öntörvényű formát hozott
létre egykoron, s az önmaga által
megteremtett szertartásszínházát próbál-
ta meg most összebékíteni a mű különle-
ges dramaturgiájával.

Akik annak idején e lap mellékleteként
vagy az író Ki vagy te? című kötetében
olvasták a Büntetéseket, emlékezhetnek
rá: Kornis nemcsak egy furcsa, szürreális
látomássorozatot mozaikszerűen
felvonultató drámát írt meg a Kafka-
szövegekre adaptálva, hanem egy
aprólékosan kidolgozott, pontosan kore-
ografált színházi előadást is. Ami nem-
csak abban mutatkozik meg, hogy az író
precíz instrukciókat fűzött a színpadi ak-
tusok leírásához, s a színpadképeket is a
lehető legnagyobb alapossággal megha-
tározta, hanem abban is - főleg abban -,
hogy művébe szervesen belekomponálta
az alkotó színészi jelenlétet, a mozgáso-
kat, a gesztusok kombinációit. Tette
mindezt úgy, hogy elegendő „kitöltetlen
helyet" is hagyott a színészi munkára -
erről az olyan instrukciók tanúskodnak,
mint: „megírhatatlan, a színésznek kell
improvizálnia". Nem verbális színját-
szásról van itt szó. természetesen: a
színpadi akciók, a gesztusok, a testnyelv
közel egyenrangú a beszéddel, sőt sokszor
fölébe is nő a drámában a textusnak; a
drámai szöveg nem feltétlenül akció-
hordozó és szituációteremtő érvényű, ha-
nem ornamentális vagy maga is akció-
ként ható a Büntetésekben.

Balassa Péter Kornis egész drámamű-
vészetére érvényesen állapítja meg, hogy
„világának egzisztenciális alaphelyzete az
énvesztés és énnyerés határán való
képtelen egyensúlyozás, létünk gyaláza-
tos akrobatikája. Maga is dramatikus szi-
tuáció, ráadásul benne »minden« egy-
szerre jelentkezik, tehát karneváli is. Az
» én « ezúttal sem lírai, magánjellegű
alapegység, hanem az a közeg, ami/aki
egy állandó metafizikai és transzcendens
pörlekedés Jób-féle helyzetének a kö-
zéppontja. Az én: dialógus, szituált térben
történő szabadságtörekvés, harc a
kitörésért, magány egy nem létező kö-
zösségben, pontosabban emlékezés vala-
mely közös tudásra..." Továbbá arra is
felhívja a figyelmet tanulmányában, hogy
„a drámai forma termékeny megújításá

nak másik összetevője a mítoszok fel-
használása, kezelése. A mitikus gondol-
kodásmód szerkezete önkéntelenül, for-
máját tekintve dramatikus szerkezet. Egy
adott mitikus alak, történetköteg jelen-
tésegészét megközelítéseinek, aspektu-
sainak egymáshoz való viszonya, a külön-
böző mítoszvariánsok dinamikája, el-
lentmondó különállásuk és paradox
együttállásuk teljesíti ki; az Egészet, az
Egyet a sokféleség révén azonosíthatjuk.
Kornis ezt az archaikus gondolkodásbeli
szerkezetet imitálja a késő modern világ-
ban, amelyet keresztez egy szintúgy el-
veszett, karnevalisztikus, népi, plebejus,
parodizáló látásmóddal. Ilyen értelem-
ben totalitásra törekszik, és ez az igény
nem független a tragikum egyre gyorsuló
felerősödésétől, a tragikus színház jo-
gaiért való küzdelemtől... ' (Kortárs,
1987. 5. sz. 160. o.)

Ha hozzátesszük mindehhez, hogy a
Büntetések kizárólag Kafka szövegeire
építi föl drámai univerzumát, s a szoron-
gást, mint a legáltalánosabb XX. századi
létállapotot és létélményt az élet nagy
fordulóira és léthelyzeteire - születésre,
halálra, szerelemre, házasságra, egye-
bekre - adaptálva vetíti elénk úgy, hogy e
léthelyzeteket főhősével, K.-val és meg-
sokszorozott hasonmásaival életi végig,
akkor talán némi képet kaphatunk a mű
előadásának nehézségeiről. A darab mo-
zaikszerű építkezésmódja és látomásos
képszerkezete ugyanakkor kizár min-
denféle hagyományos színpadi történés-
sort: a mű jelentésének a felvillanó képek
s a gesztusok szintjén realizált kivetített
benső életérzések sorozatából kell meg-
teremtődnie. Mindehhez járul még, hogy
a Büntetések hangsúlyosan épít az euró-
pai keresztény-zsidó kultúrkör mítoszai-

ra, a jelenetek füzérét a gyermek szakrá-
lis-mitologikus megjelenése fogja keret-
be, mintha csak az egész játék az ő
egyetlenegy mondatáról beszélne:
„Számomra minden mindörökre
megtörtént."

Az előadás, Ruszt József rendezése
nem kevesebbre vállalkozik, mint hogy a
rendező jól ismert és állandó hatásele-
mekből építkező szertartásszínházát e
különleges drámaszerkezetre adaptálja.
Olykor nem is sikertelenül és nem is jo-
gosulatlanul, mert a kornisi vízióban va-
lóban ott vannak a Rusztéval érintkező
szertartáselemek. A darabban a fősze-
replő, a kafkai alteregó, K. megsokszoro-
zott mása éli-szenvedi végig a brutális ak-
ciókká transzponált léthelyzeteket, s a je-
lenetek többségében két démon, Artúr és
Jeremiás jelenléte indukálja vagy ellen-
pontozza a lejátszódó aktusokat. Mintha
csak Ruszt sokszor látott s a történelmi
szükségszerűségeket brutálisan megtes-
tesítő félmeztelen két pribékje lépett
volna át a történelem valóságából az
individuális létezés szorongásos
régióiba. S mintha csak Ruszt vérvörös
leplei jelennének meg a darabbeli imitált
szülési jelenetben. Ám az érintkezések
és egybe-csengések mégsem ilyen
egyértelműek és leegyszerűsítettek: a
kétféle színházi vízi-óban - legalábbis
szerintem - több az el-térő, mint az
egymásba kapcsolódó vagy kapcsolható
mozzanat.

Kornis műfaji megjelölésként „botrá-
nyos attrakciónak" nevezi a „Franz Kaf-
ka emléke" alcímet viselő drámát. Ruszt-
nál ez a botrányos attrakció valamiféle
századfordulós, nosztalgikus-szellemidé-
zéses táncjátékká szelídül. Az előadás
ugyanis erőteljesen épít a koreográfiára,
Krámer György alkotói jelenlétére és
közreműködésére. Ami ugyan nem is
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lenne baj, mert hiszen önmagukban lát-
ványos és szép táncszínházi jelenetek pe-
regnek le előttünk az előadásban, csak hát
az a világkép, amit a produkció sugall,
ekként elég távol kerül Kornis (és persze
Kafka) víziójától. K. megsokszorozott
énje, vagy ahogy a szereplők listáján áll,
K. „tíz árnyéka" (K.-tól K.-ig) itt valami-
féle népcsoportot, a tömeget, a népet
szimbolizálja, holott a darabban, értel-
mezésem szerint legalábbis, mindegyikük
a sokszorosan meghasadt én egy-egy arcát
jeleníti meg.

Kornisnál a színjáték szabályos és pon-
tosan koreografált színházi botránnyal
kezdődik; a nézőtéren különféle botrá-
nyos jelenetek játszódnak le, míg el tud
kezdődni az úgynevezett előadás, majd a
legelső jelenetben egy csillogó, pazarul
berendezett bálterem „szép lassan önma-
gától összeomlik", akárha földrengés súj-
taná. Rusztnál monarchiabeli operettgá-
lára emlékeztető nyitótánccal kezdődik az
előadás, ezt zavarnák meg a „botrányos
jelenetek" a nézőtéren; de nem zavarják,
mert részint erőtlenek és súlytalanok,
részint nem elég brutálisak. Ezt követően
a kép kimerevedik, s a tér és az építmény
totális összeomlását mindössze egy-két
díszletelem elbillenése jelzi. (A tervező:
Buruzs Csaba.) Totalitásra tör hát e játék,
s éppen a totális hatással marad
legtöbbször adós...

A dráma egyik jelenetében (A lá t szat )
barokk csipkés, dúsan öltözött nő jelenik
meg a színen. A keretjátékban is feltűnő
gyermek most kicsi selyemporolóval po-
rolni kezdi, hatalmas porfelhő száll a
szoknyák közül, elborít mindent, már
csak a nő fehér parókája látszik, aztán az
is eltűnik, s a gyermek ijedten keresgéli a
porfelhőben az előbb még testként létező
látomást. Az előadás mindössze a jelenet
groteszkumát aknázza ki: a gyermek ki-
porolja a nőt, akiből porfelhő száll (az is
rendkívül hosszan), más nem történik.

Igazságtalan lennék persze, ha azt állí-
tanám, hogy Ruszt József rendezésének
nincsenek igazán sikerült és a dráma szel-
lemiségét pontosan követő pillanatai. A
Kafka-figurát szimbolizáló központi sze-
replőt, K.-t (Lipics Zsolt játssza, szerepe
szerint riadt és merev ábrázattal) az egyik
jelenetben gipsszel borítva kötik gúzsba.
A fehér leplekbe csavart bábszerű figura
ekkor, mint valami örökmozgó keljfel-
jancsi, ijedten kezd ugrálni, szökdelni a
fenyegető fekete alakok gyűrűjében.
Nagyszerű képpé transzponált, katartikus
színházi pillanat: az „átváltozott" ember,
amint már nem is emberi lény-ként,
hanem elidegenedett, élettelen tárgyként
vinnyogva próbál ellenállni a fenyegető
tömeg szorításának. Ugyan-

csak szépen megoldott a zárókép szertar-
tása, amikor is a gyermek szembenéz a
közönséggel, áldozatot felmutatva. A
rendezés persze kissé „átszabta" a drá-
mát, jelenetek maradtak ki szép szám-
mal, s megoldatlan maradt a mű állat-
szimbolikájának megvalósítása is - vajon
lenne-e színház, amely vállalkozna rá,
hogy színre vigye?

A Büntetések nem mindennapi színját-
szói képességeket kíván meg a szereplők-
től - olyan testnyelvet, amely akrobatikus
ügyességet, cirkuszi zsonglőrmutat-
ványokat és a testnek mint eszköznek a
tökéletes birtoklását tenné szükségessé.
Íme egy árulkodó részlet: „K. hasztalan
igyekszik úrrá lenni két lába fölött, mert
teste deréktól lefelé önálló életet él, pél-
dául összeszorítja, de szétpattan a térde,
lép, habár nem akar, fut akaratlan, irtó-
zatosan nehéz megtorpannia, lába re-
meg, kalimpál, leülni nem tud, mert lábát
fölemeli, mint keljfeljancsit a súlya, egy
helyben táncolni kényszerül és a többi..."

Aligha lenne társulat Magyarországon,
amely teljesíteni tudná mindenben a da-
rab előírásait - a szegediek sem tudják.
Helyette marad az olykor túlságosan is
előtérbe tolakvó koreográfia, a gesztusok
„táncszínháziasítása", amiben tisztesség-
gel helytállnak. Színészi alakításokról, a
dolog természete szerint, a szó hagyomá-
nyos értelmében nem lehet beszélni.

Paradox módon, mégis leginkább a ki-
dolgozott szertartás hiánya kelt hiányér-
zetet e vállalkozásban: olyan virtuális
nyelv, stilizált-felfokozott jelenlét meg-
teremtése, amelyben a szavaknak, a
csöndnek, a kitartott gesztusoknak, moz-
dulatoknak külön-külön megteremtőd-
hetne a maga jelentése és drámai súlya.
Amelyben a Kafka nyomán olyan plaszti-
kusan megragadott szorongásélmény a
maga testi valóságában és látványszerűen
is megjelenhetne. Más kérdés, hogy ak-
kor milyen arcát mutatná a nézőnek a
Büntetések. Igy és most színes, mozgal-
mas - és kevéssé szorongásos ábrázatát
mutatta.
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ERDEI JÁNOS

A színészvezetés
hiányosságai

A Kék angyal a Radnóti Színházban

A „nyersanyag", Heinrich Mann regé
nye, mint tudjuk, kitűnő, Gosztonyi Já
nos pedig legalábbis rutinos szerző. A
adaptáció - az előadhatóság szempont
jából - legproblematikusabb pontjának ,
címe bizonyult. A harmadik előadása
megérkezve egy pillanatig azt hittem, el
tévedtem. A József Attila, illetve a Jó
zsefvárosi Színházban megszokott é
onnan ismerős közönség gyülekezett
Nagymező utcában. A cím vonzásának
engedve az a réteg árasztotta el a nézőte-
ret, amelyet Kornis Mihály a Halá lo s t a
vaszról írott nagy hatású kritikájában
„házmester-magyar"-nak nevezett el.
ez a könnyes-tocsogós, alpári vágyait
színpadon beteljesülni látni kívánó réteg
bizony nem nagyon tudott mit kezdeni
azzal az ironikus játékmóddal, mely
Radnóti Színházban honos. Eleinte, ahol
gyan „illik", megtapsoltak ők minden
dalt és minden abgangot, de a taps egyre
gyöngült, a cukorkás zacskók pedig egyre
hangosabban zörögtek. Hiába sikerül
tehát a darabválasztással egy újabb réte-
get becsalogatni ebbe a színházba, azok
nemcsak hogy csalódottan távoztak, de
ráadásul jól érzékelhetően fenyegetik i az
ebben a színházban még éppen csal
körvonalazódó játékstílust. Ne kertel
jünk leírni, Kerekes Éva bizony nekik (is
játszott. Játékából eltűntek azok a be
mutatón állítólag még látható finom vil-
lanások, az az egy-két nagyon természe-
tes és nagyon emberi gesztus, amelyek el
hitethették volna, hogy hatásukra egy
megalázott és szinte az emberi lehetősé;
végső határáig megnyomorodott lélek,
Garas Dezső formálta Ronda tanár ú
előmerészkedik karaktere páncélja mö-
gül, s egy ugyan végletekig lealjasító, dl
rendkívül gazdag és valóságos, hiszen
minden sztereotípiától ment kapcsolatot
létesít vele. De mi dolgunk lehet egyálta-
lán ezzel a kiszáradt, majd felajzódó ta
nárszörnyeteggel éppen manapság é
éppen a napi politika változásaira a
utóbbi időben rendkívül érzékenyen rea-
gáló Radnóti Színházban'?

Az előadással ebből a szempontból
nincs baj! A rendkívül hatásos zárókép-
ben a feleségével majdnem végző és Ga-
ras Dezső játékának köszönhetően dé-
monikussá lényegülő zsarnok szörnyeteg
az elsötétülő színpadon bicegve tántorog
az „utcáról" pedig a tömeg fenyegető


