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unalom-márvány borítás, minta most épülő iro-
daházakon. Dizájnos berendezés, századforduló
ez is, csak a következő, nem az előző. Ebben a
környezetben számos mondat értelmetlenné vá-
lik, és elvész az alapvető hangulat is. A díszlet
esetében két lehetőség van: vagy felépítek egy
recepciót, vagy valamiféle stilizációt, jelzett hely-
színt alkalmazok. Érthetetlen, minek köszönhető
ez a félmegoldás, hogy a tér kiépített ugyan, de
még sincs, mondjuk, recepciós pult, csak valami
rejtélyes márványkönyöklő egy telefonnal. A be-
járat és a szobákhoz vezető lépcső vagy megvan,
vagy lemondunk róla, de a vészkijáratszerű, em-
bernyi széles sikátorral nem lehet mit kezdeni.

Mrožek elképzelése szerint a drámaíró hatvan-
hét, a portás harmincéves. A színpadon két,
negyvenes évei közepén járó színészt Iátok, akik
közül éppen a szerepe szerint a másiknál har-
minchét évvel fiatalabb Bán János idősebb tizen-
négy hónappal. Abban a szerepben, amelyben
(hogy ne élő példát mondjak) Mensáros Lászlót
venném szívesen, Dörner Györgyöt kapom. Per-
sze játszhatja ő is, csak akkor számolni kell ennek
következményeivel.

A lengyel drámaírók közül talán csak Mrožek
művei honosodtak meg igazán a magyar
színpadokon. Más szerzőkre - még a
legnagyobbakra: Wyspianskira, Witkiewiczre,
Gombrowiczra is-többnyire rácsodálkoznak a
hazai előadások. A darabjaikba foglalt - nálunk
többnyire ismeretlen, tehát azonosíthatatlan -
hagyományok, hivatkozások miatt nem-igen
mozgósíthatók a bevált színházi közelítés-
módok, aligha lehet a drámairodalom egyes kor-
szakaihoz és szerzőihez kövesedett rutinra ha-
gyatkozni. A lengyel darabok színpadra állítása
ezért jár oly gyakran együtt a színházi formára
rákérdező kísérletezéssel. (Nem is beszélve arról,
hogy a miénktől eltérő lengyel színházi hagyo-
mány is ösztönzőleg hathat a rendezőkre.)

Mrožekkel némileg más a helyzet. Groteszk
parabolái azon az áttételes, némileg allegorizáló,
erőteljesen politizáló hangon szólalnak meg,
amelynek a magyar irodalomban is vannak ha-
gyományai. Darabjait viszonylag gyakran
játsszák, ezért megközelítésüknek kialakult már
egy-fajta tradíciója: a színpadra állítókat
többnyire a

Azért nem akkora rejtély, hogy miért Dörner
és Bán. A két színész kötődik a Komédiumhoz,
másban is fellépnek itt. Ezenkívül mindkettejük-
nek van már praxisuk Mrožekben egy néhány
évvel ezelőtti emlékezetes Mulatság-előadásnak
köszönhetően. Az innen származó lendületből fut
le A szerződés is. Jól bevált ötletek, tárgyjátékok
kerülnek elő. Egykori magukat másolják a színé-
szek. Csak épp a Mulatságban jellemző összefo-
gottság, átgondoltság, a natúrjátéknak és stilizált
gesztusoknak jól eltalált keverése hiányzik. Ru-
tinból bonyolítják le az estét. Szórakoztatók,
ugyanakkor gyakran szétcsúszik a jelenet, kon-
centrálás híján a partnerek elvesztik egymást,
kiesnek a ritmusból. Kis színház, kis darab, de
nagyot lehetne benne játszani. Volt hozzá írói erő,
lenne hozzá színészi erő. Mégis kézmeleg, biz-
tonsági színházat kapunk. Az elvárható kegyetlen
komédia helyett, amely arcunkba löttyintené a
rengeteg kérdést.
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művek gondolati tartalma s nem formai sajátos-
ságai izgatják. Kivételek persze jócskán akadnak,
Jeles A mosolybirodalma-produkciójától Gothár
és Árkosi Rendőrségén át egészen Tompa Gábor
Tangójáig. Ma viszont valóban az az érdekes,
hogy a Mrožek-darabok az új politikai, társadalmi
viszonyok közepette mennyire maradtak aktuáli-
sak, illetve milyen új jelentéstartalmakkal telí-
tődtek. Nem meglepő hát, hogy a legújabb
Mrožek-bemutatón a gondolat, az újabb lengyel
(Rózewicz- és Witkiewicz-) előadásokban vi-
szont a színházi forma került a középpontba.

A magyar színjátszásban az utóbbi időben
egyébként is áttevődött a hangsúly az életsze-
rűségről a színházszerűségre. A teatralitásnak
azonban többféle változata is megerősödött,
nem csupán az a posztmodern felfogása, amely
az újabb rendezőnemzedék munkáiban megha-
tározóvá vált. Fontos az a törekvés is, amely a
zenés színház hagyományainak újragondolásá-
ból indul ki (operett- és musicalprodukciókon
kívül a veszprémi Az emberiség végnapjai em-
líthető példaként). De a hatvanas, hetvenes évek

formabontó színjátszására (az avantgárd tradíci-
ókra, a lengyel hatásokra) visszautaló megoldá-
sok is jellegzetesek.

Witkiewicz: Az őrült és az apáca

Árkosi Árpád elsősorban az utóbbiból indult ki,
amikor az évad elején két lengyel művet is szín-
padra állított: Róžewicz Éhezőművészét és Wit-
kiewicz darabját, Az őrült és az apácát. Mindkét
előadást sajátos (mutatványokat lehetővé tevő)
színpadi térbe helyezte, mindkettőhöz sajátságos
(egyaránt szürrealisztikus) jelmezeket ter-
veztetett, ekként megnövelve az előadások vizu-
ális rétegének jelentőségét. Minden színészi
gesztus, rendezői megoldás a bizarr látvány által
teremtett színpadi közegben értelmeződik.
(Ezekben a terekben, ezekben a jelmezekben ele-
ve furcsának hat minden, még akkor is, ha a
játék a legkonvencionálisabb mederban folyna.)

A két előadás közül Az őrült és az apáca tűnik
sikeresebbnek. Talán a darab is jobb, s a válasz-
tott színházi forma is izgalmasabb megoldást
kínál a műben rejlő dramaturgiai, színpadi prob-
lémák kibontására. Az Éhezőművész statikus vi-
lágát önkéntelenül is felerősíti, hogy az előadás
egyetlen megoldást variál. A jelenetek többsége
arra épül, hogy a felcsapódó lengőajtók mögül a
vasúti hajtányon rendre sajátos pózokban álló
szereplők érkeznek a színre, akik különféle mó-
don igyekeznek kapcsolatot teremteni a sínek
fölé függesztett ketrecben tartózkodó éhezőmű-
vésszel. (Az elrajzolt ruhák és a furcsa pózok
groteszk mozdulatokra, karikírozó beszédmódra
épülő játékstílussal kapcsolódnak össze.)

Az őrült és az apáca reális helyszínét (a dü-
höngők celláját) sajátos szín(padi) térré alakítja
Árvai György díszlete: három oldalról lyukacsos
falak ölelik körbe a talapzatokra állított, reflekto-
rokkal alulról megvilágított színpadot. (Fontos,
hogy magukat a lámpákat is látjuk.) Az átvilágí-
tott üveglapok rácsszerkezetet rajzolnak a padló-
ra. Az emelt téren zajló események a szobát
felülről lezáró mennyezeten tükröződnek. A tér
egyszerre kelti a zártság és a szellősség benyo-
mását; a „színpad" és a falak között ugyanis
járások vannak, a mennyezet sem illeszkedik a
határoló oldalfalakhoz, s a réseken át látni a felső
reflektorokat is.

Salamon Eszter jelmezei reális öltözeteket
változtatnak át álomszerű ruhadarabokká. Az
őrült (pizsama)csíkos kényszerzubbonyáról
kötelek lógnak, amelyekkel nemcsak megkötözni,
ha-nem szinte gúzsba kötni lehet az egykori
költőt. A fején furcsa sapka, melynek mintázata
az emberi agy barázdáira utal. (Az önálló életre
kelt, önpusztító erővé vált intellektus jelzése
talán?) Az apáca sötét öltözetén a gallért
súlyosnak
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tetsző rácsszerkezet helyettesíti. (Amikor a két
főszereplő levetkőzik, nem meztelenül állnak
előttünk. Mindkettejük testszínű trikójára emberi
vérerek vannak rajzolva. Mélyebbre hatol-e ez a
meztelenség, mintha csupasz testeket látnánk?
Kettejük naiv egymásba feledkezése is csak az
emberi kultúra valamely mezébe öltözve történ-
het meg?) A főnöknő dús fehér öltözete - mely
csak az arcot hagyja szabadon - furcsa kísértet-
alakot idéz. A bodros parókát viselő pszichiáter
fehér ruháját súlyos szőrmekabáttal operálták
egybe. A kecskeszakállas pszichoanalitikus fehér
köpenyéről aranyrojtok hullanak alá, díszes
aranycsizmáját verdesve.

Az előadás látványvilága és játékstílusa idé-
zőjeles játékká alakítja Witkiewicz utalásait, s
ezáltal az európai kultúrának a darabban felidé-
zett tipikus szereplői, jellegzetes problémái iro-
nikus felhangokkal, de korántsem súlytalanul fo-
galmazódnak újra. Az őrült teremtő fantáziája
határtalanságával és emberi lehetőségei véges-
ségével konfrontálódó művész. A személyiség
újjáteremtésére irányuló kísérlete, illetve a társa-
dalom adottságaival való szembesülése a ro-
mantika korára utal vissza. Az apáca önmagát
vezekléssel, a másik embert szerelemmel igyek-
szik megváltani. A keresztény bűntudatot az ér-

zékenység korának teremtő gesztusa egészíti ki:
a szerelembe transzponálódik mindaz, amit egy-
koron a világ metafizikai teljessége jelentett. Az
orvosok a társadalomnak a deviánsokat „meg-
menteni" igyekvő egészségterrorját, józanság-
kultuszát az önérvényesítés karrierkényszerével)
kapcsolják egybe. (A századfordulóra utalnak
azok a tudományos nézetek, amelyek a két elme-
orvos révén polemizálnak.) A darab ebben az
olvasatban sűrítménye mindannak, amit az euró-
pai tradíció a személyiségnek önmagához, má-
sokhoz és a világhoz való viszonya tekintetében a
kereszténység óta felvetett, aminek megoldására
kiformálta a maga kultúráját, aminek meg-
oldhatatlanságával szembesülve megkér-
dőjelezte saját hatékonyságát. Válságtudat és
pusztulás-előérzet hatja át a darabot, a színrevi-
telt is.

Sajátosan lebegtetett az előadás színészi stí-
lusa: az érzelmek, szenvedélyek hiteles ábrázolá-
sát karikaturisztikus vonások ellenpontozzák. A
két főszereplőnek, Rancsó Dezső őrült Walpur-
gisának és Varga Szilvia Anna nővérének találko-
zása szenvedésük, szenvedélyeik titkait tárja fel,
de fájdalmuk és reményük, hitük és kudarcuk,
egymásra találásuk és lelepleződésük mindegyre
ironikus felhangokkal telítődik. Máthé Eta főnő-

vére, Vitéz László dr. Grünje és Egyed Attila
Burdygiel doktora erőteljesen elrajzolt figura.

Mellesleg nem értem, hogy miért ítéltetett
„láthatatlanságra" ez az érdekes előadás: Kecs-
keméten készült, de ott nem került be a reperto-
árba. Néhányszor eljátszották a Pécsi Harmadik
Színházban, kétszer vendégszerepelt a Szkéné-
ben. Ennél mindenképpen nagyobb közönséget
érdemelne a produkció.

Mrožek: Tangó

A Tangó legújabb előadása is többféle színházi
érdekességgel szolgál: itt is sajátos a tér, érzék-
letesek, dramaturgiailag is átgondoltak a jelme-
zek. Az előadás stílusának kialakításában azon-
ban nem ezek az elemek a döntőek. Csak a
színpadi közeget teremtik meg, de a játék miként-
jét (Az őrült és az apáca előadásától eltérően)

Varga Szilvia (Anna nővér) és Rancsó Dezső
(Walpurgis) a Witkacy-előadásban (Szoboszlai
Gábor felvétele)
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alapvetően nem határozzák meg; maguk is az
átgondolt darabértelmezés, a határozott irányba
mutató rendezői interpretáció alkotórészei.

Vincze János aktuális élményeket jelenít meg a
Tangóval: az életet eluraló, a családi kapcsola-
tokat összekuszáló zavarodottságot, illetve a
rendkeresés, a távlatteremtés igényét. Az elő-
adás első része kusza színpadon, szanaszét szórt
díszletelemek, rendetlen bútorok között játszó-
dik. (A díszlettervező Horgas Péter.) A sze-
replőkön is hanyag háziöltözetek, kifakult köntö-
sök, leszakadt gombú pizsamák, elnyűtt sza-
badidőruhák. (A jelmeztervező Kalmár Katalin.) A
második részre előkerülnek a kinőtt öltönyök, a
naftalinszagú estélyik. A díszletelemek is egy-
máshoz illeszkednek: az első rész kusza színpa-
dának alkatrészeiből szabályosan felépített pol-
gári szalon illúziója születik meg. A nézők elhe-
lyezkedése is változik: az első rész szobaszínpadi
terét - ahol a közönség többféle nézőpontból
figyelte az eseményeket - miniatürizált kukucs-
kaszínpad váltja fel, amely visszaállítja a színpad-
nézőtér megszokott kettősségét is.

Az előadás egyértelműen Artur (Rancsó
Dezső) kísérletére helyezi a hangsúlyt, ahogy
megpróbálja a zűrzavarból a rend ígéretét ki-
kényszeríteni. Rancsó szenvedélyes, de legbelül
bizonytalan figurát formái, így hát elszántságát,

Jelenet a pécsi előadásból (llovszky Béla fel-
vétele)

tenni akarását többnyire komikus felhangok kí-
sérik. De ebben a kisszerű, nevetséges alakok
lakta közegben mégiscsak ő a legértékesebb fi-
gura. Ezért halála az utolsó esély elvesztését
jelenti; azét az esélyét, amelybe - mint süllyedő
szalmaszálba - rajta kívül senki nem akart ka-
paszkodni. Stomil, az apa (Bősze György) fity-
málva, közönnyel figyeli mások bolondériáját,
mivelhogy csak a sajátjában hisz. Eleonóra, az
anya (Tordai Teri) fáradt figyelemmel, enervált
megértéssel fogadja azt az ifjonti lelkesedést,
amely a megváltásukra tör. Eugénia, a nagyma-
ma (Spányik Eva) sápadozva, sipítozva tiltakozik
minden ellen, ami az elmúlásra figyelmezteti.
Eugéniusz, a nagymama öccse (Barkó György)
lelkes bohócként szegődik egy vélt ügy szolgála-
tába. Ala, az unokahúg (Varga Szilvia) nem ért
semmit, de megtesz mindent, amit az ösztönei
diktálnak. Edek (Soltis Lajos) rendre hallgat, de
az első pillanattól azt a drabális erőt képviseli,
amely végül kérlelhetetlenül átveszi majd a hatal-
mat. Az előadást indító Beatles-dal, a Revolution
után a második részt klasszikus melódiák vezetik

be. A zárlatban megszólal a tangó: suta párok
kapaszkodnak össze, Edek irányítja a táncot. Sor-
ra odajárulnak hozzá a szereplők, mint egy kegy-
úrhoz. Az asztal alatt, a hófehér székek lábához
lapulva fehér inges fiú fekszik. A táncoló lábak
mögött Artur holtteste.
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kecskeméti Katona József Színház és a Pécsi Harmadik
Színház közös produkciója)
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