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• POLONIA EXPRESSZ •

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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mek csattogása vegyül. A zajok az Éhezőművész
mindvégig színen lévő őreitől származnak. Az
őrök arra hivatottak, hogy tanúsítsák: az
Éhezőművész valóban egyfolytában éhezik, de
egy-ben ők képviselik a külvilágot is. Az antik
kórusok cseppet sem szívderítő utódaként a nép
hangját szólaltatják meg, harsányan,
közönségesen, durván. Az Éhezőművész különös
személyisége, földöntúli szelídsége dühöt és
agressziót vált ki belőlük. Ők hárman (Bereczky
Péter, Robin László, Deák Tamás) az előadás
valódi főszereplői: a közeg, amely elől nincs
menekvés, legfeljebb a szabadon választott
börtönbe, az elzárkózás nyújtotta paradox
szabadságlehetőséggel élve. Bereczky, Robin és
Deák az Éhezőművész meg-tekintésére érkezők
epizódjaiban egyrészt valós szerepükben,
őrökként vannak jelen, másrészt testekből-
mozdulatokból szőtt kulisszaként: minta
rémálmok képlékeny testű alakjai tekered-nek,
hemperednek, gyömöszölődnek a szereplők közé.
Intenzív jelenlétüktől sűrűsödnek be a róžewiczi
dráma szándékosan „nyitva hagyott" jelenetei.
Szövegeikben tovább épülnek - a szerző
ajánlásával is élve - a darab eredeti dialógusai.
Ahogy felnagyítják és kigúnyolják más szereplők
mozdulatait, ugyanúgy visszhangozzák és
ordítozzák tovább szavaikat. Mindenkinek minden
megnyilvánulását az Éhezőművész ellen fordítják,
és nincs az a replika, amelyet tovább ne
tudnának szőni. (Igy lesz az Éhezőművészből
többek között nemcsak cigány, zsidó, román,
kínai, arab, szerb és horvát, hanem egyenesen
polinéz és melanéz is.)

A színen groteszk, elrajzolt alakok jelennek
meg, karikírozó mozgással és hanghordozással,
harsány színű, extravagáns ruhákban, clown
módra kifestett arccal. (Jelmez: Simon Gabriella.)
Körülöttük-a rémálmok abszurd képi asszociációi
szerint-semmi nem az, ami: a terhes nők ruhája
alatt doboz feszül, a bébiket bevásárló-
szatyrokként rángatják az anyukák, a riporternő
mikrofonját locsolócső helyettesíti, a bográcsban
konzervek zörögnek. Az önmagából kifordult
világban, ebben az elvarázsolt realitásban csak
két gyereklány akad, aki képes szóba állni a ket-
recben kuporgó csodabogárral. Feuer Yvette és
Enyedi Éva játéka az előadás legsikerültebb jele-
netévé avatja az Éhezőművész ünnepélyes kisza-
badulására készülődő bakfisok epizódját: minden
mozdulatukból, arcuk minden rezdüléséből a
várakozás izgalma árad. Bár el vannak ájulva a
megtiszteltetéstől, felnőtteskedő beszélgetésük
az Éhezőművésszel felszabadult nyelvöltöge-
tősdibe torkollik. A két színésznőre kell figyelni
akkor is, amikor - az utolsó jelenetben - az
összes polgár összesereglik az ünnepélyre; a
lányok értik is meg nem is, hogy miről van szó,
mindenesetre süt róluk az elragadtatott csodálat.
(Igaz, hogy ők ketten némileg más stílusban,
realisztikusabb eszközökkel játszanak, mint a

többiek - s mivel arcukon nem viselnek cakkos,
festett maszkot, mások a lehetőségeik is -, ám
mindezt indokolja a két szereplő gyerek volta:
még nem nőttek bele a felnőttek képviselte szab-
ványrendbe.)

Az egész abszurd világban az egyetlen teljesen
hétköznapian ember formájú ember az Éhező-
művész, aki két lábon éhező anakronizmusként
éppen ezáltal lesz mutogatni való különc. Terhes
Sándor Éhezőművésze végtelenül magányos és
megtört, távol áll tőle mindenféle ellenzéki gőg
és csodálatot követelő exhibicionizmus. Cím-
szereplő, de egyáltalán nem hős: az élettől lassan
távolodó jedermann, aki - a sokat emlegetett
áléhezőművészekkel ellentétben - már nem ké-
pes visszatérni az úgynevezett normális életbe.
Bár nem ellenkezik, amikor a többiekéhez illő
cifra göncbe öltöztetik, és arcát is kifestik, majd
kivezetik a ketrecből, mégis inkább a távozást
választja az ünneplés helyett. Gyalog megy el,
és a szereplőkkel szemközti ajtón át, azaz a
világból távozik. Értetlen tekintetek követik,
miközben tovább szól a monoton, hangos csin-
nadratta.

Átgondolt előadás született a Szkénében, ki-
váló rendezői-színészi ötletekkel, jó csapatjáték-
kal. Mégis kissé súlytalannak hat a produkció:
sem megszorongatni, sem megnevettetni nem
képes igazán. Groteszkuma inkább kielemezhe-
tő, mint megélhető. Talán a bemutatóra még nem
érett eléggé össze a játék, vagy talán az a perfor-

Ahogy hallom emlegetni őket magam körül,
úgy tűnik, mintha a tanmese, példabeszéd
szavaknak negatív tartalma lenne mosta-
nában. Pedig jobban meg lehet érteni a
dolgokat egy történetből, mint sarkított és
unalmas tételekből. A tanmesének áttekinthe-
tőnek, modellszerűnek kell lennie, de rögtön ér-
dektelenné válik, ha fantáziátlan illusztráció csu-
pán. A jó tanmese nem cukros máza bölcsesség
keserű piruláján, nem is váza a bölcsesség ró-
zsaszálának. A jó tanmese a bölcsesség
maga.Mrožek igazi tanmesélő mester.
Kifogyhatatlan
szellemességgel ötöl ki modellhelyzeteket. Sem
nem didaktikus, sem nem felszínes. A Tangó
értékei vitathatatlanok, de az már olyan régen
volt... Lehet-e ma ilyet - kérdezzük gyanakodva

mance-szerű rideg különcség hiányzik belőle,
amellyel a mű apropóján Árkosi és Bán János
másfél éve a Diákszigeten eljátszott. Bántó, hogy
a zajok sokszor elnyomják a szöveget, a börleszk
ötletek a groteszket. Hatástalan marad a záró
jelenet, erőtlen a végső pillanat (kidolgozatlan-
nak tűnik a lezárás, és zavaró a feltáruló vaskapu
szerepének korábbi tisztázatlansága is).

Mindezzel együtt a bemutató fontos állomás-
nak látszik a többféle stílusban is otthonos Ar-
visura együttes pályáján. (Már önmagában az is
frissítőleg hat, hogy a társulat nem egy újabb
mondaszerűen epikus - elbeszélt vagy eltáncolt -
színjátékkal állt elő.) Az előadás játékmódot ke-
resett és talált Róžewicz darabjának cseppet sem
egyszerű feladatot jelentő színpadra fogalmazá-
sára. Nagy felfedezés azonban nem született. A
téma remekműveként - ebben egészen biztos
vagyok - továbbra is a Kafka-novellát fogjuk
számon tartani.

Tadeusz Róžewicz: Az éhezőművész elmegy
(Arvisura-Szkéné)
Fordította: Elbert János. Díszlet: Árvai György. Jelmez:
Simon Gabriella. Zene: Árkosi Szabolcs, Horváth Ben-
ce, Kétyi András, Klunovszky Gábor. Rendezte: Árkosi
Árpád.
Szereplők: Terhes Sándor, Pintér Gábor, Schermann
Márta, Bereczky Péter, Robin László, Deák Tamás,
Takáts Andrea, Feuer Yvette, Enyedi Eva, Reinhardt
István, Csák Zsolt, Zboray Antónia, Péterfy Borbála.

és reménykedve. Olyan sok régi recept mond
csődöt ebben a felkavarodott világban. A Magya-
rországon is bemutatott Szerelem a Krímben
sikerületlen darab. Fontos ügyről akar beszélni,
de talán éppen a szellemesség kevés benne. A
nem sokkal előbb készült A szerződés viszont
még sokáig képes lesz elgondolkodtatni a né-
zőket a maga könnyed módján.

Az indítás egy jól bevált helyzet: a szálloda
halljában üldögélő magányos vendég unalmá-
ban felfedezi, hogy az éjszakai portás is ember,
gondolkodik, lelke van stb. Ugyancsak sokszor
látható vígjátéki klisé a darab váza is. Az életunt
öregúr felélte vagyonát, és a fiatal portást kéri fel
saját bérgyilkosának, mert az öngyilkossághoz
gyáva és lusta, és különben is tiltakozik ellene

LAJOS SÁNDOR

KELET? NYUGAT? EURÓPA?
SŁAWOMIR MROŽEK: A SZERZŐDÉS


