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A WOYZECK ÚJVIDÉKEN

A színház előcsarnokában üvegkalitka áll.
Olyan, amilyenben hörcsögöket, nyulakat,
kísérleti állatokat szokás tartani. Csak
nagyobb. Benne egy tál borsó s egy em-
ber, aki szürkés színű, az egyenruha és a
rabruha jellegzetességeit egyesítő öltöze-
tet és sapkát visel. Mozdulatlan arccal áll,
topog, forgolódik. A kalitka körül kötélkor-
don, a gyülekező nézők mint kiállítási
tárgyat nézegetik az üveg mögötti embert.

Aki csaknem egy évtizede látta a sepsi-
szentgyörgyiek Thália színházbeli ven-
dégjátékában a Woyzecket, annak ismerős
ez a kép. Tompa Gábor ugyanis nem
először rendezi meg Büchner művét, s a
mostani újvidéki produkció néhány ponton
- így mindenekelőtt az előjátékban,
valamint az értelmetlen élet és az értel-
metlen munka jelzésére beiktatott vödör-
játékában (lásd SZÍNHÁZ, 1982/2. szám)
hasonlít előző előadásaira. De csak itt-ott.
Új értelmezésű ez a Woyzeck. Ami érthető;
más lett a világ azóta, s más országban
rendezte most Tompa a darabot.

Hajdan egy óriási katonakabátból mint
díszletből bújtak elő a szereplők, most
csaknem üres térben játszódik a történet.
Csupán kétoldalt létrákon, lépcsőkön
megközelíthető, fémrácsokból álló hidat
láthatunk a színpad hátsó harmadában.
Akkor hangsúlyosabb volt a katonai drill
embertelensége, most lényegesebb a to-
tális magányosság érzékeltetése. Ott az
őrületbe hajszoló külső mechanizmus volt
az előadás meghatározó élménye, itt egy
ember magába zárkózásának drámája.

Büchner darabja -töredékes volta miatt -
viszonylag tág értelmezési lehetőséget
kínál. Hiszen csaknem más-más darabot
lehet összeilleszteni a jelenetekből akkor,
ha a filológusok által hitelesnek tartott
különböző sorrendeket tekinti a színház
autentikusnak, s mást, ha a jelenleg elfo-
gadott szövegből kimaradt részleteket is
valamilyen rend szerint behelyezik a
műbe.

Tompa Gábor lényegében az egész szö-
veget használja, a jelenetek sorrendjét a
maga dramaturgiai felfogása és értelme-
zése alapján helyenként módosítja. Az így
létrejött jelenetsor belső logikája hibátlan.
Ez a belső logika nem elsődlegesen egy
lehetséges sztori egyes fázisainak
egyenes vonalú egymásra épülését fejezi
ki, hanem egy megbomló elme sajátos,
asszociatív működésének rendjét.

Tompa rendezői módszeréhez aligha-
nem az ilyen, nyitott típusú drámák állnak

legközelebb; az olyan szövegek, amelyek
töredezett voltuk miatt magukban hor-
dozzák a szuverén rendezői beavatkozás,
átalakítás lehetőségét. Tompa jól él a
Woyzeck kínálta rendezői szabadsággal,
de nem él vissza vele. Szigorúan a szöveg-
ből építkezik; munkájában nincsenek ön-
célú látomások, idézőjelek, csúsztatások,
erőltetett asszociációk. Woyzeck változá-
sának lélektanilag hiteles ábrázolására
koncentrál, ugyanakkor - ahol az írói
anyag engedi, s az előadás nyomasztó
világának érzékeltetése és hangsúlyozása
megkívánja - metaforikus vagy ex-
presszív megoldásokat is alkalmaz.

Már az előcsarnokban feltűnik egy
kényszerzubbonyba bújtatott, de nem
összekötözött kezű bolond (aki a darab-
ban csupán egy pillanatra tűnik fel); ő az,
aki átlépi a kordont, és a bezárt Woyzeck
segítségére lenne, de a katonák, akik kü-
lönben elállják a közönség elől a nézőtérre
vezető utat, eltávolítják. Ez a bolond vé-
gigkíséri Woyzecket lelki kálváriáján. Fel-
felbukkan, távolról szemlélődik, igyekszik
bekapcsolódni a kocsmai vigasságba,
árnyként követi a főszereplőt. Végül is
csak ő marad Woyzeck mellett. Ez a figu-
rakettőzés kitágítja és még hangsúlyo-
sabbá teszi Woyzeck tragédiáját.

Amikor a közönség a szereplőkkel
együtt bemegy a nézőtérre, a színészek a
színpadra érve- mint egy börtönudvaron -
monoton ütemben vonulnak körbe-kör-

be. A léptek zaja szinte elviselhetetlenné
fokozódik; ezt a hatást Mártha István
rendkívül kifejező és hatásos kísérőzenéje
csak tovább erősíti. Már hosszú ideje fo-
lyik az előadás, többszörösen bekerítettek
bennünket, nézőket, s még mindig nem
kezdődött el a darab. Csak ez után a lelki
előkészítés után hangzik el a mű első
mondata.

A továbbiakban is fontos szerepet kap-
nak a szöveges jelenetek közötti, főleg
mozgásban és zenében megjelenített epi-
zódok, amelyekben a Woyzecket körül-
vevő személyek újra meg újra mint a
külvilág képviselői jelennek meg. Az or-
vos, a kapitány, az ezreddobos és Marie
mint egyének hatnak Woyzeckre; fizikai
és lelki mozgástere általuk egyre szűkebb
lesz. A többi szereplő tömegként éri el
ugyanezt a hatást. Woyzeck nem tartozhat
sehová sem. A katonaság, a nép tagja, de
semmiféle közösséget nem érez maga
körül; ugyanakkor individuumnak sem
tarthatja magát, hiszen mindenki, akivel
kapcsolatba kerül, éppen az egyéniséget,
az egyediséget akarja kiölni belőle tűzzel-
vassal. S mindenekelőtt cinikusan.

Tompa előadásában a tisztek más-más
módon, de egyként mérhetetlenül ciniku-
sak. Azok prédikálnak erkölcsről Woy-
zecknek, akiknekfikarcnyi erkölcsük sincs.
A kapitány és Woyzeck első jelenetében a
tiszt látványosan és szándékosan a pad-
lóra vizel, majd a tócsát feltörölteti Woy-
zeckkel. Két jelenettel később a doktor
Woyzecket vádolja azzal, hogy nyílt szí-
nen végezte a dolgát. Woyzeck ugyan-
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olyan rezzenéstelen arccal fogadja a dok-
tor szidását, mint ahogy a kapitány paran-
csát teljesítette. De a kettő között elhang-
zott az erkölcsről szóló példázat. S ez a
három epizód szoros egységgé kötődött,
anélkül, hogy didaktikussá vált volna.

Ehhez persze Bicskei István kitűnő alakí-
tására is szükség van. Bicskei a vizelet
felmosására felszólító parancs elhangzá-
sakor éppen a színpad másik oldalán sú-
rolja a padlót, s a parancsot nem azonnal
hajtja végre. Egy pillanatra megáll a keze,
abbamarad a monoton mozgás, megsza-
kad a súrolókefe sercegő zaja, a színész a
fejét félrehajtva felnéz, majd felpattan, és
felmossa a tócsát. Az orvos feddő szöve-
gekor Bicskei visszahozza a gesztust:
éppen csak jelezve, de megismétli a kivá-
rás és a fejemelés mozdulatsorát.

Bicskei szerepformálására különben is a
mélyen megélt és megértett helyzetek
szokatlanul precíz kidolgozottsága jellem-
ző. Woyzeckje nem jár be hosszú fejlődési
utat. Nem egészséges emberből lesz gyil-
kos. Az ő Woyzeckje már a kezdet kezde-
tén depressziós. Nyilvánvalóan nem most
kezdődött az a vesszőfutás, amelyre az
élet kényszerítette ezt a katonát. Nem
most döbbent rá helyzetének kilátástalan-
ságára. Bicskei azt mutatja be, hogy Woy-
zeck miként szeretné elkerülni azt, amiről
sejti: elkerülhetetlen. Tétova védekezési
gesztusai vannak, nehezen adja meg ma-
gát sorsának. De nincs menekvése. A szí-
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nész kerül minden külsődleges eszközt.
Nem bolondot vagy őrültet alakít. Mozdu-
latai normálisak, sietése nem utal kóros
állapotra, beszéde sem igen árulkodik
őrületről. Csak a szeme beszél. Egyre mé-
lyebbről szakadnak fel a hangok, egyre
inkább befelé néz ez az ember, egyre
kevésbé jutnak el hozzá a külvilág ingerei,
bántásai. A gyilkosság természetes folyo-
mánya Woyzeck állapotának, s a végzetét
is megnyugodva, bárfélelemmel fogadja. A
kést kútba dobja, a kutat fénykör jelzi. Ő
maga is beáll a fénybe, az összes sze-
replő köré gyűlik, s egyre intenzívebb
lábdobogás közepette Woyzeck eltűnik az
élő falú kútban. A többiek szinte a földbe

tapossák a szerencsétlen embert. Mindezt
szenvtelenül, kimért mozdulatokkal. Csak
a bolond áll elkülönülve, és némán siratja
Woyzecket.

A főszereplő énjének kivetülését, a bo-
londot Szilági Nándor játssza. A karakte-
res megjelenésű színész ugyancsak na-
gyon pontosan és érzékenyen éli végig
Woyzeck drámáját. Megrázó a jelenet,
amikor Woyzéck lelkiállapotának tökéletes
megjelenítését a bolond mozgására bízza
a rendező. A bolond megpróbál elszakadni
a földtől. Lassan lengetni kezdi karjait, a
kényszerzubbony hosszú ujjai mint
szárnyak csapkodnak. A látvány idézi a
szárnyalást, de a nehézkedés törvényei
legyőzhetetlenek: a test egy helyben ma-
rad, csak a színész arcán látszik a megold-
hatatlan helyzet kínja.

Tompa rendezői világát e két színész
érezte meg léginkább; elsősorban ők ta-
lálták meg azt a színészi magatartást,
amelyet ez a rendezői megközelítés kí-
vánt. A többiek is fegyelmezetten és lelki-
ismeretesen hajtották végre az instrukció-
kat, kisebb-nagyobb szerepükben igye-
keztek jelen lenni, de méltánytalanság
lenne bárkit is kiemelni közülük. Az is igaz,
hogy ebben á rendezői felfogásban Woy-
zeck abszolút főszereplő lett, s a többi
szerepben egységes együttes játékra van
szükség ahhoz, hogy ez a belső arány
pontosan realizálódjék. Ezt az egységes
stílust és együttesjátékot „hozta" az egész
csapat, összéfogva fiatalokat és időseb-
beket, kezdőket s a társulat régi tagjait.

A jugoszláviai magyar színjátszás keresi
a helyét; a vajdasági magyar színházi
szakmának rendeznie kell sorait. Úgy tű-
nik, az újvidéki színház is átmeneti állapot-
ban van, jó kezdeményezések mellett si-
kerületlenek is akadnak, de mindenképpen
biztató jel, hogy Babarczy László után most
Tompa Gábor is rendezett a színház-nál.
Ám a válsághelyzetből való kilábalás-hoz
egy vagy két, többé-kevésbé rendsze-
resen a társulattal dolgozó, erőskezű
rendező hosszú távú munkájára lesz szük-
ség. A Woyzeck ebből a szempontból is
figyelemre méltó lehet.
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