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elenet a Dal című varsói előadásból (Dusa
ábor felvételei)

elképrendszerének, a szertartásjátékok szimbó-
umkészletének felmelegítésével, sémákra redu-
álásával történik. A képek, a gesztusok isme-
ősek Grotowski, Kantor, Szajna, Tomaszewski
s mások műveiből, de ezen alkotók szellemisé-
e, formaérzéke, ökonómiája meg sem érintette
Teatr Sytuacji tagjait. A képzőművészeti tárgyak

nmagukban érdekesek, a kialakított képek köz-
elyesek, a színészi jelenlét értékelhetetlen, hi-
zen a játszók nem színészek, mozogni nem
udnak, a legegyszerűbb közlésre sem alkalma-
ak. Tombolt a dilettantizmus.

Igazi élményt jelentett viszont a Scena
lastyczna KUL két előadása, a Rés és a
edvesség. Leszek Madzik együttese nem
lőször jár Magyarországon, a Szkéné
ozgásszínházi fesztiváljain már találkozhattunk

elük. A most látható produkciók - akárcsak a
égebbiek - a zene és a látvány tökéletes
sszhangjára épülnek. Sejtelmes képek, néha
sak elődereng a sötétből egy fényfolt, máskor
lesen kirajzolódik egy végtelenül lassú
ozgássor. Végigmegy valaki a térben, de csak a

ábfejeket látni, majd egy más ponton egy fej
épe vagy csak egy sziluett sejlik fel. Koporsó
reszkedik alá, a háttérben, mint ablak-
ivágásában vagy képkeretben, egy arc, amelyet
alaki simogat, de csak a kezek láthatók. Csönd
s zene, szünet és alig érzékelhető mozdulatok,
énypászmák, ködön átszűrt derengés és sötét-
ég. Meglepő képi-zenei társítások és megnyug-
ató kimerevítések. Időn és téren kívüliség érzete,

külső cselekvéseknél fontosabbá válik mindaz,
mi ezek hatására bennünk végbemegy. Az
lőadás menete éppen úgy leírhatatlan, mint az
z asszociációs mező, amelyet a képek
gymásutánja indukálni képes. Mindkét előadás
zomorú, melankolikus hangulatot áraszt, az
lmúlást idézi. Ennél az előadásnál gondoltam

eginkább, hogy amiben részt vettem, az hasonlít
legkevésbé a színháznak általam ismert és

ég elfogadott formáihoz. Sokkal inkább éreztem
agam szeánszon, képi-zenei koncerten, mint
ramatikus értelemben vett spektákulumon.

Sokan voltak, akik a másságra nyitott lélekkel,
íváncsian nézték a nem mindig tökéletes, de
indenképpen fantáziát mozgató, a hibákkal
gyütt is tanulságos lengyel előadásokat: több-
yire fiatalok, leginkább a hajdani autóstopos
emzedék tagjai, meg azok fiai-lányai s csak
lvétve szakmabeliek. Nem először tapasztalha-
ó, hogy a színháziak gőgös felsőbbségtudatuktól
ezérelve mereven elzárkóznak az újtól, a
endhagyótól. Nem használják ki azt a lehető-
éget, hogy házhoz jön a látnivaló, legföljebb
kkor, ha szakmai sznobériájukat kielégítő pro-
uktumot kínál nekik a véletlen. Sebaj!

A „szürkabaré" esztétikája

Bocsárdi László a sepsiszentgyörgyi színház stú-
diójában Stanislaw Ignacy Witkiewicz Vízityúk
című drámájának bemutatásával folytatja a tár-
sulat átalakításának, a korszerű színházkultúra
megteremtésének kísérletét, amelyet néhány év-
vel ezelőtt rendezőtársával, Barabás Olgával kö-
zösen elindított.

Witkiewicz drámáit a szakma a szürrealizmus
és a kabaré fogalmának ötvözésével „szürkaba-
ré"-ként emlegeti, de tulajdonképpeni lényegük
megértéséhez a századelő legfontosabb esztéti-
kai áramlatának, az úgynevezett formalizmusnak az
alapelveit kell felelevenítenünk. A formalisták az
esztétikum megkülönböztető jegyeit keresték, s ki-
zártak az irodalomból és implicite a drámából min-
dent, ami nem forma, tehát nem sajátosan művészi.

A művészet ebben a felfogásban nem másod-
lagos ábrázolása valaminek, hanem maga az
elsődleges valóság. A művészi forma önmagát
ábrázolja. S ez az állítása klasszikus művészetre
is érvényes. A történet, a hős, a lélektan ott sem
tárgya az ábrázolásnak, csupán az az anyag,

amelyben és amelynek különössé tételével a mű-
vész művének formáját kialakítja. A művészi je-
lentés ezzel a formával azonos, nem pedig va-
laminő ábrázolttal, amelynek a művészi forma
egyfajta címkéje csupán.

A mindennapi kommunikációban a nyelv át-
tetsző, észre sem vesszük, hiszen arra figyelünk,
amit a nyelv közvetítésével beszélgetőpartnerünk
el akar nekünk mondani. A kommunikációnak
erre a formájára tehát több-kevesebb érvényes-
séggel alkalmazható a tükrözéselmélet. Az iroda-
lom nyelve azonban megszünteti ezt az át-
tetszőséget, a forma a figyelmet magára a nyelv-
re irányítja, a szavak hangalakjára, többértelmű-
ségére, érzéki vonásaira, azaz a formájukra. A
művész a nyelvet, a hangzást, a látványt folyto-
nosan eltávolítja a megszokottól, a (már) áttet-
szővé kopottól, az automatizmusoktól, s ezzel új
érzékelésmódot teremt, „megújítja a világ érzé-
kelését és tapasztalatát".

S ugyanez történik magával a történettel is:
annak időbeli elrendezése, a kihagyások, az
összevonások, a jelenetezés megszüntetik a törté-
net „valódiságát", a figyelmet a történet formájára,
kialakításának, elbeszélésének módozataira terelik,
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s valamiféle obskurus eszmei mondanivaló he-
lyett ezek a formai vonások válnak a mű tartal-
mává, ez az, amit a műalkotás voltaképpen
„elbeszél".

A színház esetében ezeket a vonásokat nyilván
még hangsúlyosabbakká kell tenni, hiszen a szín-
ház minden más művészetnél inkább ábrázolás-
nak tűnik. Ahhoz tehát, hogy a látványelemek, a
gesztus, a mimika, a történet többé ne az életet
ábrázolják, hanem önmagukat, az eltávolításnak,
a deformálásnak, a különössé tételnek még mar-
kánsabbá kell válnia, minta többi művészetben.
Az új színház többé már látszólag sem ábrázolja a
világot (mint a klasszikusok), hanem megteremti
azt. Valahogy úgy, ahogyan az ősi barlang-rajz
megalkotója, aki a bölényt „valóságos" hús-vér
állatként teremtette meg, hogy aztán (logikus
módon) át is szúrja a lándzsájával. Ami bölénye-
ink azonban egy meghasonlott világ bölényei. A
modern ember képtelen túlnézni a látszatokon.
Ezért a modern művész arra kényszerül, hogy
magát a látványt „torzítsa" lényeggé. Ez a lát-
ványvilág következésként ugyanúgy, mint az ősi
barlangrajzé, nem a felszínt, hanem a valóság
mélyebb összefüggéseit jeleníti meg. Igy azon-
ban a forma és a tartalom (ismét) eltűnik egy-
másban, a kérdésnek: „mit jelent?"-ha azt értjük
rajta, hogy mit akar a szerző mindezzel mondani
(természetesen azonkívül, amit érzékelhetően
„elmond") -, nincsen értelme. A történet önnön
belső összefüggéseit, a játék saját belső logikáját
jelenti, s a belső összefüggéseknek ez a sajátos,
abszurd-groteszk-parodisztikus viszonyrend-
szere az, amely analógiás alapon a „valóságra"
(is) vonatkoztatható, amennyiben annak szerke-
zetét is kifejezi. A történetről alkotott hagyomá-

nyos fogalmaink szerint a Vízityúk sem szól
semmiről, illetve amiről szól, az olyannyira értel-
metlennek tűnik, hogy a hagyományos logikai
megközelítés számára megfoghatatlan. De ha
megpróbáljuk a deformálás, az eltávolítás forma-
lista logikája szerint értelmezni, egyszerre
áttekinthető - bár továbbra is bonyolult és több-
értelmű - szerkezetté tisztul.

Witkiewicz világa már csak azért sem vonat-
koztatható valamely külső világra, mert belső
világ, az emberi belső, az emberi lélek erői eleve-
nednek meg a színpadon, a maguk irracionalitá-
sával, kiszámíthatatlanságával, véletlenszerűsé-
geivel. Érre a világra vonatkoztatva tehát éppolyan
értelmetlen a kérdés: „mit ábrázol?", mintha egy
zenemű alsó dójáról kérdeznők meg, hogy minek
az ábrázolása. Witkiewicz színháza és Bocsárdi
László rendezése egyfajta audiovizuális zenemű.

Ő, Edgar Walpor

A Vízityúknak voltaképpen egyetlen hőse van: Ő,
azaz Edgar Walpor. Minden más személy, aki
megjelenik a színpadon, az ő tudatának kivetíté-
se. Ez az eljárás épp a fordítottja annak, ami a
nagy drámai korszakok alkonyán rendszerint be-
következik. Euripidésznél vagy a francia klasszi-
cizmusban a drámai konfliktus a drámai
játéktérből, a „világból" mindinkább az emberi
lélekbe vonul vissza, úgynevezett belső konflik-
tussá alakul. A drámák főhősei önnön erkölcsi
tudatukkal vagy szenvedélyeikkel kerülnek tragi-
kus összeütközésbe. A századforduló érlelődő
abszurd szemlélete a melodramatikussá szub-

jektivizálódott vagy puszta technikává gépiese-
dett polgári dráma kiszikkadt porhüvelyébe úgy
próbál életet lehelni, hogy a misztériumjátékok
és a commedia dell'arte hagyományait felújítva
(vagy inkább újra felfedezve) a drámát parabolává
változtatja, melyben az emberi lélek összetevői
egyfajta fantasztikus - de a klasszikus dráma
hatásmechanizmusait életre keltő - objektív
konfliktusban kerülnek szembe egymással. (A
műfaj „archetípusa" Alfred Jarry Übü királya.)

Igy azonban az úgynevezett valóság és a kép-
zelet, az ébrenlét és az álom közt nincs többé
határ, a fantázia, a tudatalatti, az ösztönvilág
váratlanul felszínre tör. Az ember legrejtettebb
gondolatai is valósággá válhatnak. Edgar lelövi
Vízityúkot, aki rejtett vágyai megvalósításának
útjában áll, méghozzá úgy (lásd vágyálom), hogy
a gyilkosságra maga a meggyilkolt veszi rá. A
dráma világát akár az álomképek breviáriumának
is tekinthetnők.

Bocsárdi László rendezésében három felvo-
náson át kavarog előttünk a gátlásait vesztett
emberi lélek kavalkádja. A színpad Edgar lelkének
legrejtettebb zugaiba is betekintést enged. E for-
tyogó, bűzös mocsárvilág fölött az Apa (egy
„kereskedőhajó hajdani uszálykormányosa")
uralkodik, aki a háttérből szervezi a dráma törté-
néseit. László Károly valóban abszurd hiteles-
séggel jeleníti meg e nyomasztó Prospero-paró-
diát, akinek „programjai" gúzsba kötik a lelkeket,
megbénítják az élet spontán törekvéseit.

(Parafrázisok egyébként is sűrűn bukkannak
föl darabban és előadásban egyaránt. Vízityúk
meggyilkolását követően Edgar döbbenten álla-
pítja meg, hogy „Semmi sem történik, semmi.
Azt hittem, hogy történik valami, de semmi:
ugyanolyan nyugalom van, s a föld csöndben
forog a tengelye körül." A jelenet II., illetve III.
Richárd shakespeare-i tükörjelenetét asszociál-
ja: mindketten ugyanilyen döbbenettel állapítják
meg, hogy égre kiáltó gazságaik után sem válto-
zott semmi, még saját arcuk sem.)

A Vízityúk a gyerekkorból visszamaradt, fülledt
mocsárvilág egyetlen ember formájú állata-ként,
az elrontott lehetőség példázataként kísérti a
dráma hőseit. B. Angi Gabriella gesztusaiban és
hangjának regiszterében a jelkép rendkívüli
összetettsége a főhős és alteregói kapcsolatai-
nak bonyolultsága a sepsiszentgyörgyi színpa-
don eddig szokatlan erővel jelenik meg. Az ő
alakjában mintha az élet spontaneitása, a termé-
szetesség öntudatlan szépsége járna vissza a
dráma álomvilágába a maga elviselhetetlen és
mégis ellenállhatatlan kínjaival. Az, ahogyan a
színésznő a Vízityúk mozgásának graciózus tö-

Szakács László (Edgar Walpor) és B. Angi Gab-
riella (Vízityúk)
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redezettségét alig tapinthatóan, de éppen ettől
rendkívül hatásosan rávetíti a szerepre, a szó
szoros értelmében feledhetetlen: önmagában is
apró kis remeklés. Természetes hát, hogy a drá-
ma különös, lázálomszerű világában az ő igazsá-
gai azok, melyek hazugságoknak tűnnek, s me-
lyeket maga is hazugságoknak nevez. S az is
természetes, hogy ha Edgar az érlelődő forrada-
lom útjából az utolsó akadályt is el akarja hárítani,
akkor őt kell másodszor is meggyilkolnia, mint
ahogy az is természetes, hogy ezt a gyilkosságot
most már maga sem élheti túl.

Alice of Nevermore hercegnőként Diószegi
Imola szintén pályafutása legösszetettebb alakí-
tásával ajándékoz meg, amely a romlottság, a
bűn mágneses vonzását is hatásosan érzékelteti.
Törékeny, de gátlástalan nőisége, előkelő jelleg-
telensége, a gesztusait körüllengő üresség az a
nihil, melybe Edgar beleszédül, de melyben leg-
feljebb üres érzékiséget találhat.

A Tízéves Tadeket alakító amatőr Cseh Lóránd
is kivételes adottságokról tesz tanúbizonyságot;
jó ösztönnel jeleníti meg azt a metafizikai érzé-
kenységet, mely a felnőtt Edgar lelkében a szo-
rongás és a félelem örök forrása. A Húszéves
Tadeket Váta Lóránd játssza erős intellektuális
vonásokkal, a valóság és az álom határán egyen-
súlyozó éberséggel. Tadek (álombeli) ébredései az
egzisztenciális megvilágosodás pillanatai is egy-
ben: „Végre felébredtem álmomból, és megértet-
tem összes hazugságaitokat. A mesterséges em-
bercsinálást, mesterséges gaztetteket, mestersé-
ges vezekléseket, mesterséges mindent. Elég volt."

Az előadás egyik legjobb alakítása Pálffy Tibor
Gazfickója, akiben a selyemfiú és a sátáni kalan-
dor, a kifinomult perverzitás és a gátlástalan
hatalomvágy szervesül hátborzongató egyveleg-
gé. Az apák világa a dráma befejezésében az ő
alakja révén kerekedik végleg felül a fiúk és az
unokák beteges, humanista nyavalygásain, ő a
forradalom, melynek diadalát az Apa és az elő-
adás három remekbe szabott epizódfigurája a
kártyaasztal mellett mint a „régi idők" egyfajta
visszatértét várja be.

A Kőmíves Mihály, Darvas László és Botka
László megformálta „sémita" hármas talán a
legmeggyőzőbb példája annak a minden részle-
tében pontosan kidolgozott, szinte már cizellált
játékstílusnak, mely az előadás egészét jellemzi. A
színészi alakítások nemcsak külön-külön egyé-
nítettek, hanem egymásra való irányultságuk,
rejtett kapcsolódásaik, kölcsönhatásuk, a gesz-
tusok és mimikák „párbeszéde", ironikus-öniro-
nikus összetettsége, a harsányság és a visszafo-
gottság szinte zenekari tökélye is lenyűgözőek.

Az Edgar Walport alakító Szakács László is
erősen stilizált, a hétköznapi viselkedés és társal-
gás reflexeiből kialakított, de attól mégis markán-
san eltávolított modorban jeleníti meg a környe-
zet lidércei által terrorizált, félbemaradt kisem-

bert, aki képtelen megfelelni azoknak a szerepsé-
máknak, melyeknek megvalósítását elvárják tőle.
A megfélemlítettség és a lázadás, a szenvelgés
és a kegyetlenség, a humanizmus és az önsajná-
lat végletei közt ingázó alakítás egyben a darab
egész világának tömör összefoglalása is.

Szferikus tragédia

A színészi alakítások egyébként is szervesen,
valóban gömbszerű egységet sugallva (a darab
műfaja a szerző megjelölésében „szferikus tragé-
dia") illeszkednek egyetlen egésszé. Azon túl,
hogy a színpadi világ Edgar lelkének kivetítése, a
színpadi alakok bonyolult, jól kidolgozott viszo-
nyok rendszerében reagálnak egymásra és a
darab egészére. Minden figurában külön-külön is
megjelenik Edgar belső világa. Ez a többszörösen

Cseh Lóránd (Tadek), Szakács László és Dió-
szegi Imola (A Lady) (Barabás Zsolt felvételei)

egymásra világító jelképszerűség, melyet a játék-
stílus, a díszlet és a zene célirányossága is fölerősít,
a tömörség, a koncentráltság olyan benyomását
kelti, amilyennel „magyarul" eddig legfeljebb Tom-
pa Gábor rendezéseiben találkozhattunk.

A színpadkép (Bartha József munkája) kitű-
nően szolgálja az előadás koncepcióját. Az első
felvonás folyó- vagy tóparti homokja, mely a
gyilkosság után kaszárnyaudvarrá alakul át, a
sivárság, a belső kiégettség világát idézi fel.
Ennek a kaszárnyaépületnek a lőrésszerű
ablakszemei elől, melyek a második jelenetben
sorra fel-nyílnak, s mögülük néma tekintetek
figyelik apa és fiú processzióját, a főhős a
tudatalatti mind belsőbb köreibe menekül.

A második és harmadik felvonás vérvörös
polietilénbelsője a kozmikussá tágult tudatalatti
izgatott-zaklató horizontját vetíti elénk. Ebben az
erősen jelzésszerű, jelképes környezetben a tár-
gyak szecessziós túldíszítettsége, a kosztümök
eklektikája ugyanazt a célt szolgálja, mint a be-
szédmodor stilizált mesterkéltsége, a gesztus-
rendszer és a mozgás ritualizált koreográfiája: a
jelentésszintek világos elkülönítését, a kontrasz-
tok és párhuzamok finom játékát.
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Az előadás fölfogható a tehetségtelen, de egy
űvészhajlamú Apa által manipulált kisember
agyományos értelemben vett tragédiájának,
elybe a humanista lidércek által gyötört Edgar

gyszerre csöppen túl korán és túl későn; egyfajta
szichoanalitikus játéknak az emberi lélek borzon-
ató titkairól, álomról és valóságról, életről és ha-

álról; de felfogható a megtagadottan tovább élő
rámai hagyománnyal folytatott párbeszéd drá-
ájának és végül az idő tragikomédiájának, a
umanizmusról szőtt álom kudarcát, a legsöté-
ebb emberi ösztönök történelmi diadalát, a De
orbowa-Korbowski Richard-féle nemtelen Gaz-

ickók forradalmát előrevetítő rémdrámának is.

z álom metafizikája

dgar Tadekkal folytatott - erősen metafizikai
öltetű - dialógusainak visszatérő témája a vég-
elenség, de a modernitás e „gyermekien" spe-
ulatív végtelenségfogalmával a darab a vissza-
érés erősen ironikussá formált, mégis alapve-
őnek ábrázolt motívumát, a körkörösséget szö-
ezi szembe. Edgar a Vízityúk másodszori el-
usztításával zárja le önnön sorsát, teljesíti be
integy öntudatlanul a modernitást megtestesítő
pa által rákényszerített művészszerepet. S az
pa nemzedékének racionalizmusa is az új idők

orradalmában tér vissza, abban a for-
adalomban, melyben az Apa „talán még lehet
orradalmi admirális" is, s melyben a sikerületlen
tódokat kártyázva „borba fojtó" asztal-társaság
alán még „helyet kaphat a jelenlegi
ormányban". E racionalizmussal Witkiewicz az
lveszett transzcendencia reminiszcenciáit állítja
zembe. Figyelemre méltó a hármas szám misz-
ikus jelentősége: Tadek háromszor ébred föl
lmából, az Apa „három sikerületlen generáció-
ól" beszél, Vízityúk háromszor jelenik meg a
rámában stb. Tadek végérvényes felébredése,
dgar „kilépése" a dráma világából szintén arra
tal, hogy mégiscsak lehet remény. Egy-szer
alán nekünk, nézőknek is sikerül fölébrednünk.

A jelentések gazdagsága, hála a jól sarkított
eleneteknek, az alakábrázolás átgondolt és erős
csetvonásainak, nem gyengíti, hanem éppen-
éggel erősíti az összhatást.

Stanislaw Ignacy Witkiewicz: Vízityúk (Tamási Áron
Állami Magyar Színház, Sepsiszentgyörgy) Díszlet-
jelmez: Bartha József m. v. Rendezte.' Bocsárdi László.
Szereplők.' László Károly, Szakács László, Cseh Ló-
ránd, Váta Lóránd, Diószegi Imola, B. Angi Gabriella,
Pálffy Tibor, Kőmíves Mihály, Darvas László, Botka
László, Tóth Tamás, Kocsis László, Kecskés István,
Nagy József, András Sándor, Veress László, Szabó
Tibor, Kocsis László, Albu Annamária, Veress János.

Realisztikus történet az alkotóról: rátalál a
számára egyedül fontos önkifejezési mód-ra, de
művéből csak az újszerű külsőségek vonzzák a
kortársakat, és a közönség leginkább azt
szeretné látni, hogy a király valójában meztelen,
csak ügyesen blöfföl. Művé-
szetének mélyebb rétegeire vajmi kevéssé kíván-
csi bárki is - meg azután gesztusainak értelme-
zése kínos is lehetne -, viszont ami eszköztárából
tetszetősnek tűnik és elorozható, már szertevit-
ték az ügyes követők.

A történetet groteszk kafkai csavar emeli ke-
serű-(ön)ironikus metaforává: a művész önkife-
jezési módja az éhezés. Alkot: jelentőségteljesen
nem eszik. A megtekinthető műtárgy: önmaga,
amint éppen lelkiismeretesen nem teszi azt, amit
mindenki más. Az éhezőművész világraszóló ku-
riózum, de hamar kimegy a divatból. Aztán eljön
az áléhező-művészek ideje-
folytatja Róžewicz a történetet-,
akik már mindent sokkal
frappánsabban és
szalonképesebben csinálnak.
Szakszerűen menedzselik ma-
gukat, szövetségbe tömörülnek,
fogadásokra járnak, és persze
egész rendesen étkeznek is, a
csalafintaságot orrontó publikum
tökéletes megelégedésére.

A Szkéné bemutatójában Árkosi
Árpád és az Arvisura együttese
újrateremti a kafkai-róžewiczi
víziót. (A dráma egyébként
Magyarországon nem túl ismert,
eddigi egyetlen - vagy legalább-is
egyedül dokumentált- bemutatója
közel húsz éve volt az Odry
Színpadon, Szikora János vizs-
garendezéseként.) Az előadás
hűtlenül hűséges Róžewicz (he-

Bereczki Péter (Őr), Pintér Gábor
(Impresszárió), Deák Tamás (Őr)
és Terhes Sándor
(Éhezőművész) (Dusa Gábor
felvétele)

lyenként aktualizálóan hetvenes évekbeli) darab-
jához, miközben Kafka század eleji novellájának
rémlátomásos időtlenségét is megidézi. Stilizált
játékmódjával, groteszk ötleteivel olyan teátrális
világot teremt, amely alkalmat kínál a jelenetek
laza füzéréből álló, epikus „aligdráma" megszó-
laltatására, egyúttal pedig színpadra próbálja
hozni az elbeszélés roppant erős drámaiságát is.

Börtönszerűen zárt, fenyegető hangulatú te-
remben ülünk. A külvilágból nem vezet ide gya-
logút, a teret kétoldalt határoló vaskapuk egyike
mögül sínen gördülő nyitott kocsin futnak be a
szereplők. Középen függ kalitkájában az Éhe-
zőművész. (Díszlet: Árvai György.) A zenekar újra
és újra rákezd az Impresszárió által nyilván rek-
lámnak és örömzenének szánt nótára, melynek
hangjaiba rendszeresen üvöltözés, dübörgés, fé-
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