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„Hol is vagyunk
tulajdonképpen?"
Gombrowicz Esküvője Kaposvárott

Witold Gombrowicz, a század lengyel
irodalmának e rendhagyó és világszerte
ismert alakja késve jutott cl hozzánk. A
magyar közönség valójában az Operett
vígszínházi bemutatójával ismerte meg,
melyről a SZÍNHÁZ idei februári
számában Kerényi Grácia írt, röviden áttekintve az író hányatott életútját. Erre
most csak utalni szeretnék. Gombrowicz
19o4-ben született, már jónevű író volt,
amikor 1939-ben a Lengyel Tengerhajózási
Vállalat meghívására Dél-Amerikába ment,
itt érte a második világháború ki-törésének
híre, s többé nem tért vissza hazájába.
Sokáig Buenos Airesben élt, majd
Európába költözött, 1969-ben DélFranciaországban
halt
meg.
Írói
munkássága tehát hazájától távol teljesedett
ki,
mégis
szervesen
(bár
ellentmondásosan) kapcsolódik nemcsak a hagyományhoz, hanem a lengyel irodalom és
színház jelenéhez is. A lengyel irodalmi
köztudatban elfoglalt paradox helyzetét egy
apró filológiai adat jól jellemezheti:
miközben az író több, nyugaton keletkezett
művét 1956-58 között hazájában is kiadták,
a Doroszewski-féle lexikon 1958-as
kiadásában
azt
olvashatjuk,
hogy
Gombrowicz 1943-bari Buenos Airesben
meghalt. Darabjait ma Lengyelországszerte repertoáron tartják a színházak, s a
külföldi
Gombrowicz-bemutatók
nemegyszer
lengyel
vendégrendező
irányítása alatt készülnek. (Elegendő talán
épp az Esküvő nagy visszhangot kiváltó
1972-es zürichi premierjére utalnom, mely
Jerzy Jarocki nevéhez fűződik.)
Gombrowicz filozófiája és közönsége

Gombrowicz számára a mű befogadójának
- az olvasónak vagy a nézőnek - különös
jelentősége van, legfőbb fórumnak tekinti.
Jól látható ez már a pályakezdő író első
regényében, a Ferdydurkében, melyben
kiderül, hogy a narratív elbeszélőmód
Gombrowicz
stílusának
alapvető
ismertetőjele. Semmi sem áll oly távol tőle,
mint az irodalmi akadémizmus vagy az élet
naturalista másolása; az irodalom igazi
értékét magában az irodalmiságban keresi. S
ebben az össze-

függésben a narrátor és az olvasó kapcsolata sajátos jelentést kap: „Gombrowicz irodalomkoncepciójában ugyanaz a
hely jut az olvasónak, mint a világról
alkotott elképzelésében a másiknak (az
embernek): az irodalom csak az olvasó
által létezik, ahogy az ember is csak a
másik ember által létezik" - állapítja meg a
jugoszláv Zdravko Malié Gombrowiczmonográfiájában.
Az, hogy Gombrowicz kezdettől fokozott érdeklődést tanúsított a narrátor és
közönsége közti sajátos kapcsolat iránt,
nagymértékben
meghatározta
írói
fejlődését, ami a műfaj megválasztásában
is tükröződik. Korai, történelmi témájú
novelláiban a narrátor a XX. század
gyermeke, regényeiben, a Ferdydurkében
és a Trans-Atlantykban a narrátor egyre
inkább azonosul a szerz ő v e l , akit viszont
erősen foglalkoztat az olvasó történelmi
meghatározottsága. A szociológiailag
motivált regényektől logikusan vezetett az
út a színpadhoz, ami ezúttal a
leglényegesebb számunkra (hisz a dráma
csak a nézőtéren helyet foglaló közönség
által születik meg), végül pedig az
irodalmi napló-hoz, melyben a fikciót
felváltja a gondola-tok közvetlen leírása
(Gombrowicz szavával: a „jegyzőkönyv",
ezt a terminust már a Ferdydurkében is
használja). A narrátor-közönség kapcsolat
e
fenomenológiai
felfogása
olyan
feszültségeket rejt magában, melyek
megszabják Gombro

Jelenet Gombrowicz Esküvő című darabjából

wicz munkásságát (az irodalom mint
lázadás), meghatározzák stiláris karakterét
(retorika)
és
belső
struktúráját
(drámaiság).
A fentieket röviden vázolni kellett
ahhoz, hogy megértsük Gombrowicz
hőseinek alapvető, belső szükségletből
fakad ó igyekezetét : mindenáron meg akarják
találni egymást. Ez a világlátás új vonással
gazdagodik a z E s k ü v ő b e n , mely a hazájától távolra szakadt Henryk vágyódását
szólaltatja meg - Lengyelország, az otthon és a család után. A z Esküvő 1946-ban
született, s az írót, akinek minden alkotói
gondolata
kezdettől
fogva
erősen
kapcsolódott közönségéhez, ebben az
időben igen intenzíven foglalkoztatta,
hogy földrajzilag is, történelmileg is
elszakadt természetes közegétől. A
magány és a nosztalgia meghatározza az
Esküvő atmoszféráját az első pillanattól a
darabot záró gyászmenetig. A Gombrowicz-alakok a „beavatatlan" néző
számára szokatlan, kölcsönös vonzással
hatnak egymásra, aminek kifejezetten
atavisztikus jellege van: mintha az ősök
szólalnának meg bennük. A korai
művekben is megjelenik ez az atavisztikus
vonás, de ott a hősök még gyermekded
makacssággal, rosszmájú cinizmussal
elleneszegülnek, vagy kéjes örömöt
keresnek benne. A z Esküvőben a hősök
egymásra
találási
vágya
megtelik
nosztalgiával, amiben ott visszhangzik az
a történelmi kataklizma, melyen

vádjával száműzték szülőföldjéről), hanem mert a romantika századában Lengyelország nem létezett Európa térképén,
háromfelé tagoltan háromféle idegen igát
nyögött: a cárét, a porosz birodalomét és a
Habsburg-dinasztiáét. Mickiewicz a haza
feltámadásáról
álmodott,
nemzeti
mitológiát formált a kereszténységből, úgy
vélte,
a
lengyelség
szenvedése,
„kereszthalála" majd megváltja az
emberiséget; egy pogány eredetű népi
szertartás felélesztésében megidézte az
ősöket, s monumentális drámai víziójában,
mely az Ősök címet kapta, mítoszt
teremtett. Később a történelem, mely akár
Mickiewicznek is nagybetűs szava lehetett
volna,
ironikus
fényt
vetett
e
messianizmusra, különösen a századforduló nagy festő-költője, Wyspiański, a
nemzeti tunyaság ostorozója visszhangozza erős szarkazmussal a mickiewiczi mítoszt, a nagy romantikus vízió
mégis tovább él Wyspiański színpadán
(gondoljunk csak a filmváltozat alapján
nálunk is ismert Menyegző* lidérces
álomjelenetére), de ettől kezdve a pátosz
és a nemzeti önirónia elválaszthatatlan a
lengyel irodalomban.
Mintha csak Gombrowiczot hallanánk,
aki az Operettben saját szaVai szerint „az
operett
monumentális
idiotizmusát"
kívánta
párosítani
„a
Történelem
monumentális
pátoszával".
De
idézhetnénk az Esküvő Henrykjét is a harmadik felvonás lakodalmas jelenetéből:
„Ó, deklamátorok! - Dühvel ejtsük e szót,
szarkasztikusan" vagy néhány perccel
később:
Balkay Géza (Henr yk) és Mihályi G yőző (Wladzio)

Gombrowicz is, hősei is átestek. Ez a
kölcsönös vonzás, amire az Esküvő
„pszichológiája" épül, nagyon is mélyértelmű párhuzamba állítható azzal az
eszmével, amit Gombrowicznak a közönség jelent. „Szükségem van az emberekre, az olvasóra ... - írja később
Naplójában. - Nem azért, hogy szót értsek
velük. Csupán azért, hogy életjelt
adjanak." Mint ahogy az Esküvő hősei
sem értenek szót, nem is képesek rá,
csupán „életjelt" adnak egymásnak. Így
válik Gombrowicz filozófiája a darabban
dramaturgiává, így lesz az életről-gondolkodásból drámai látomás.
Az Esküvő azok közé a Gombrowiczművek közé tartozik, melyekben igen
tisztán megjelenik az író filozófiai alapállása. Ha önmagukba zárt hőseire és a
kapcsolatteremtés viszonylagosságára

utalunk, könnyen találunk címkét is ehhez a filozófiához, s ez az egzisztencializmus. Gombrowiczot életrajzírói és
méltatói egyértelműen ebben a szellemi
áramlatban helyezik el. Mégis nagyon
lengyel egzisztencializmus a Gombrowiczé, melyben fontos szerep jut a nemzeti múltnak, a történelemnek (amit
jellemzően ő szeretett nagy T-vel írni). Az
Esküvő pedig arra is példa, hogyan feszíti
szét a drámai anyag az írói világ-képet, s
hogyan válik univerzálisabb értékké, mint
a szerző filozófiája.
A r o m a n t i k á t ó l az a n t i s z í n h á z i g

Mickiewicz emigrációja más volt, mint
Gombrowiczé. Elsősorban nem is politikai színezete miatt, ami pedig szembetűnő (hisz Mickiewiczet forradalmi
eszméi miatt és cárellenes szervezkedés

Értelme nincs, de fő a rím,
Bájédes káprázat a szín, A rímtől
szűnjék a kín, Szakadjon táncba
minden ín .. .
S itt már a versforma, a ritmus, a csengőbongó rímekre való „ráhagyatkozás" is
Wyspiańskié; játék ez Wyspiańskival, aki
maga is játszott, hisz eredetileg a Menyegző
is paródia volt, míg be nem került a
nemzeti irodalom pantheonjába, játék a
formával,
melynek
nem
sokkal
Wyspiański után Witkiewicz, a „tiszta
forma" teoretikusa kerített mítoszt, de
játék Mickiewiczcsel, akinek halott-idéző
„szeánsza" nélkül sosem születik meg az
Esküvő, ez az atavisztikus, múltba forduló
álomszínház. Csak épp Gombrowiczból
hiányzik az a nemzetteremtő
*A színművet a SZÍNHÁZ egyik
legközelebbi számában darabmellékletként
közli.

erő és hit, mely Mickiewiczet prófétává,
„lángoszloppá" tette. Gombrowicz, amikor álmot lát, valójában a fal túloldalán
ébred feL a formák kiüresedve mutatják
magukat neki. Az Esküvő írója besorol-ható
az antiszínház szerzői közé, rokonságban
áll Beckett-tel, Ionescoval, Genet-vel. De
Gombrowicz esetében másról is szó van.
Lehet, hogy ez a más a fontosabb.
Az Esküvő „fordított" Menyegzőnek is
olvasható. A Menyegzőben a falusi ház, a
mitizált népi „otthon", ahol a városi urak
fennhangon barátkoznak a nép egyszerű
gyermekeivel, a lakodalmi hejehujában
kocsmává züllik, az Esküvőben az útszéli
kocsmáról derül ki, hogy valójában Henryk
szülőotthona; a Menyegzőben az urak
lerészegednek, és közönséges disznókká
válnak, az Esküvő- ben a kocsmába berontó
részegek, akiknek eredeti szókincse alig
terjed túl a „disznó" kifejezésen, felkent
pappá és „méltóságos árulókká" lesznek; a
Menyegzőben a feudális Lengyelország
képe lidérces álommá alakul, az Esküvőben
a lidérces álomból kibontakoznak a feudális múlt képei. „Lengyelhon hol van ?" visszhangzik a kérdés a Menyegzőben; „Hol
is vagyunk tulajdonképpen?" - tűnődik
Henryk az Esküvő elején. Wyspiański
odahaza, a nem létező, földarabolt
Lengyelországban tette fel a kérdést,
Gombrowicz a távolban, elszakadva, de
elszakadni mégsem tudva a létező Lengyelországtól.
Wyspiański után megnőtt a periferikus
alkotások szerepe a lengyel irodalomban.
(És nem csupán a lengyeleknél, és nem
csupán az irodalomban: a század
művészete számos analógiát kínál.) Witkiewicz és Gombrowicz között sokan
sokféle kapcsolatot fedeztek fel. Lehet
eszmei rokonságról beszélni, hisz Witkiewicz „katasztrofizmusában" az egzisztencialista világkép sajátosan lengyel
előképe rajzolódik ki; nem kevésbé
érdekes e szempontból Witkiewicz formalizmuselmélete, hisz Gombrowicznál is a
„tiszta forma" működik. De találóan jegyzi
meg az imént már idézett Zdravko Malié,
hogy a witkiewiczi „tiszta forma"
követelményeinek minden nehézség nélkül
megfelelnek más szerzők is Gide-től és
Pirandellótól Sartre-ig, Camus-ig vagy
Nathalie Sarraute-ig, mind-azok, akiknek
darabjaiban mellékessé válik a mimézis, és
döntő szerephez jut az intellektuális
struktúra. Sokkal lényegesebb, hogy
Witkiewicz is, Gombrowicz is a lengyel
irodalom perifériáján he-

hazatérésre. A konfliktus lényege, hogy a
hazatérés valóságosan nem történik meg,
Henryk állandóan zavarban van, ami
nemcsak pszichológiai szinten érdekes,
hanem mitológiailag is (hisz a családhoz
való kötődésünk, mint Francis Fergusson
írja, „hagyományos kultúránk-nak a
racionális motivációt megelőző alapja"),
ám ez a mitológiai „zavarodottság" a
Gombrowicz-darabban
történelmiszociológiai aspektussal bővül: Henryknek
úgy jelenik meg álmában a család, mint a
lengyel feudális hierarchia szimbóluma.
Az apa királlyá változik, a családi otthon
feudális kastéllyá. Ez a metamorfózis
részben már ismerős Gombrowicz korábbi
darabjából,
az
Yvonne,
burgundi
hercegnőből; az Esküvő- ben azonban
újdonságnak számít a darab „vallásos"
rétege. Henryk apjából nemcsak király
lesz, hanem isten is („az Atya"), a dráma
celebrálása egyházi szertartáshoz hasonlít,
mintha egy katolikus mise szemtanúi
lennénk. „Hol is vagyunk tulajdonképpen
?" Gombrowicz - mintegy Witkiewicz és
Wyspiański feje fölött - visszanyúl
Mickiewiczhez.
Henryk már átlényegült „Henryk
Kettős metamorfózis
"
herceggé
, sőt szembe is szegült apjával,
Az Esküvő alaphelyzetét az író maga így
az
uralkodóval,
de ez az egyszeri metafoglalja össze: „Henryknek, akit katomorfózis
kielégületlenül
hagyja:
naként Franciaországba vetett a legutóbbi
háború, álmában megjelenik lengyelországi otthona és szülei." Henryket fel- HENRYK Mégis, hogyha minden
Ennyire egyszerű, mitől van az,
fedezhetően a fentebb már említett írói
nosztalgia készteti erre az álombeli
lyezkedik el. Érdemes hivatkozni Witkiewicz „tudományos szín művének", a
Susztereknek egyik sokszor idézett replikájára: „Irina Vszjevolodovna, önnek
Chwistek megtiltotta, hogy a lengyel
irodalomban tartózkodjék. Ezért kell
értelmetlen darabokban bolyongania,
melyek kívül esnek az irodalmon, olyan
darabokban, melyeket senki sem fog
játszani." Gombrowicz is a perifériáról (a
távolból) üzen, de amit üzen, azt elsősorban haza üzeni: megmaradt lengyel
írónak, míg Beckett elvesztette Írországot,
Ionesco Romániát.
Witkiewicz jóslata pedig túl borúlátónak bizonyult: ezeket a darabokat ma
nemcsak hogy repertoáron tartják Lengyelországban, hanem a periferikus alkotások mintegy beleépültek a lengyel irodalom folyamatosságába: nélkülük nem
születik meg Gałczyński Zöld liba kabaréja, se Białoszewski költői színháza, se
Mrožek és Róžewicz darabjai, de ez
utóbbiak minden jel szerint vissza is
hatottak Gombrowicz kései munkásságára.

Tóth Éva (Mania) és Balkay Géza (Henryk) Gombrowicz darabjában

Hogy úgy érzem, magasztos,
ünnepélyes
Misét celebrálok?
RÉSZEG
Misét?
HENRYK
Misét.
RÉSZEG
Misét?
HENRYK Misét.
Nagyon fontos ez a második rákérdezés. A Részeg felszámolja vele Henryk
szavainak metaforikus jelentését, a
hasonlat valósággá válik. Henryk tépelődése nem oldható meg másképp, csak
ha a Részeg (itt pappá lesz) visszahelyezi
az álom kvázi-valóságát eredeti állapotába :
Miközöttünk
Az Isten születik, belőlünk
Pedig a Templom, nem égi, de
földi,
Vallás, de nem fölülről, de alulról,
Magunk teremtjük Istent, így fogan
Az emberi mise, mely bizalom,
Sötétség, vakság, földiség, vadon,
Melynek a papja én vagyok!
Itt rajzolódik ki a legtisztábban, mit ért
Gombrowicz az isten fogalmán. Ha az
isten az emberek között születik, ha két
ember elegendő, hogy templomot
emeljen, akkor az egyház - a szervezet is „emberközi" hatalom. És az állam is,
Gombrowicz „valláselméletének" politikai jelentése van : nem egyéb ez, mint a
forma elmélete, mely Gombrowicz egész
munkásságán végigvonul. Jan Błoński írja
Gombrowicz-tanulmányában: „A vallásos
terminológia az Esküvő- ben a haladás
drámáját
fogalmazza
meg,
mely
elválaszthatatlan az emberi jelenségtől.
Az anarchikus változtatási ösztön, mely a
nevetésről ismerszik meg, harcol itt azzal
a mélyről fakadó vággyal, hogy
megállítsuk a világ folyását és istenné
váljunk." Ugyanarról van szó, amit K. A.
Jeleński a Gombrowicz-életmű alapvető
konfliktusának érez „aközött, ami arra tör
az emberben, hogy végül alakot, formát
öltsön, és aközött, ami ellenszegül a
formának. nem akar alakot felvenni".
Az író ekképp vélekedik a Naplóban:
„Nincs értelme istenről mint a magasságban trónoló abszolútumról álmodozni .
. . De lehetséges istenről beszélni mint
segédeszközről, mint útról-hídról, mely
az emberhez visz . . . Az ember az
emberért van. Az ember az ember által
van. Az abszolút isten mítosza azért
jöhetett létre, mert megkönnyítette az

embernek, hogy a másik ember előtt
feltárulkozzék, közeledjék hozzá, egyesüljön vele." Az Esküvőben Gombrowicz
formaelmélete vallásos köntöst ölt. A
darabban lezajló kettős metamorfózis a
forma elméletéből születik : Gombrowicz
szerint akkor jutunk el a valósághoz,
amikor megtaláltuk a formát. De a
fentiekből az is nyilvánvaló, hogy a
gombrowiczi elméletnek mély humanista
töltete van. S ez egyúttal bizonyos
gondolati nyitottságot jelent: lehetővé
válik, hogy a mű szétfeszítse az írói
elméletet. Az Esküvő esetében ez a feszítő
erő nem más, mint a nosztalgia.

ezt a kifejezést Roman Ingarden használja A z irodalmi műalkotás című poétikai munkájában: azaz ellentétes a „zárt"
színpad naturalista mimetikus alapelvével, ahol az előadás az in flaranti
elkapott élet benyomását kelti, mintha a
valóságos szoba négy fala közül az egyik
átlátszó lenne. Az Esküvő nézőjé nek nem
adatik meg az indiszkrét les-kelődés
öröme, nem adhatja át magát a színpadi
illúziónak, hanem kénytelen részt venni
az előadásban, úgy élve át a színházat,
mint bizonyos konvencióktól megszabott
mulatságot,
mint
meg-határozott
fantasztikumot, melynek gazdagsága
mindenekelőtt magában a konvenció
gazdagságában és annak következetes
kibontásában
rejlik.
Gombrowicz
színháza fölé odaírhatnánk mottóul a
figyelmeztetést: „kihajolni veszélyes",
mert ha „kihajolnánk", azaz kilépnénk a
körből, óhatatlanul megsértenénk az
elfogadott színpadi konvenciót, s értelmét vesztené a játék.
Az Esküvőnek ez a sajátos teatralitása jól
érzékelhető a nyelvi rétegben : a darab
prózában és versben (kötött és szabad
versben) íródott. Mit jelent ez a már-már
giccsesnek tűnő nyelvi vegyület ? A
nyelvi csináltság első benyomásra megüti
fülünket. Látszólag ide kínálkozik Eliot
drámaesztétikai elve, mely szerint a színpadon a prózának ugyanolyan mesterségesnek kell lennie, mint a versnek, mert
a színpad nyelve eleve távol esik a néző
hétköznapi nyelvétől. Eliot azonban tagadja a próza és a vers vegyíthetőségét
egyazon művön belül, minthogy „minden
ilyen átmenet megrázkódtatást okoz a
nézőnek". Csakhogy Gombrowiczot,
amikor szembefordul ezzel a konvencióval, épp a néző tudati „megrázkódtatása"
érdekli. Az is bizonyos konvenció, amit ő
teremt, de sokkal kockázatosabb:
„Egyedül annak van értelme - írja -, ha a
költészet behatol abba a világba, melyben
a nézők élnek, és amelybe a színház
elhagyása után visszatérnek, nem pedig
annak, hogy a közönséget átemeljük
valamilyen mágikus világba, mely
teljesen eltér a mienktől, teljesen
valószerűtlen, s ezért eltűrhető benne a
költészet." A szó mágiája, akárcsak a
vallási szertartás mint „tiszta forma ",
nem önmagáért érdekes, hanem a szere p
által, amit az életben betölt: Gombrowicz
formaelméletének semmi köze a l'art

Szómágia és teatralitás
Mielőtt kitérnék rá, hogyan működik ez a
szerkezet a kaposvári előadásban, röviden
szemügyre kell venni a Gombrowiczdarab sajátos teatralitását. Az Esküvő
valójában Henryk dramatizált belső
monológja. Henryk valahol egy északfranciaországi harctéren (sebesülten?)
fekszik, és lázálmot lát. Tehát ő ötli ki az
egész színpadi cselekményt, s az, ahogy
kiötli, voltaképp az alkotói fantázia
ismertetőjegyeit viseli magán : „Henryk
inkább az ihlet állapotában levő
művészhez hasonlít, semmint ah-hoz az
emberhez,
aki
álmodik"
írja
Gombrowicz a darab előszavában.
Błoński pedig egyenesen „a művészi
alkotás teóriájának" nevezi az Esküvőt.
Azt mondhatjuk tehát, hogy Gombrowicz
darabja in statu nascendi irodalmi mű,
hogy maga az alkotói aktus e mű mozgató
ereje, belső feszültsége. Az Esküvő
ugyanis a szó hatalmának színpadi
demonstrációja. A cselekményszövés
kifejezetten irodalmi benne, de épp
ellentétes értelemben, mint a hagyományos drámában. A szavak az Esküvőben
nem az eseményeket követik, nem a történés járulékos elemei, hanem fordítva:
az események követik a szavakat, a drámai történet valójában kommentár a
szavakhoz. „Az Esküvő meséje a mű-vészi
alkotás nyelvi folyamatát utánozza: a
szavak testet öltenek, realizálódnak,
igazolódnak, megszentelődnek benne" jegyzi meg Malié, s csak ha így fogjuk fel
az Esküvőt, akkor van értelme a dráma
befejezésének:
Henryk
szavainak
alátámasztására Władzio megöli magát, a
szó tetté válik. „Ha itt fogtak el engem,
ott, arra, messze emelkedjék föl
cselekedetem" - mondja Henryk, s magasba emelik Władzio tetemét.
pour l'art-hoz.
Gombrowicz színpada „nyitottnak"
nevezhető, abban az értelemben, ahogy
Annál több köze van Witkiewiczhez,
ahogy erről már az Esküvő drámatörténeti
helyével kapcsolatban szó volt

Witkiewicz színházi ars poeticája jól illik
az Esküvőre: „Amikor az ember kilép a
színházból, olyan érzése kell legyen,
mintha furcsa álomból ébredt volna,
melyben a legközönségesebb dolgoknak is
különös, megfejthetetlen varázsa van, ami
az álmot jellemzi, és semmivel sem
hasonlítható össze." Így az Esküvő, azaz
maga a darab, noha velejéig át-hatja az
irodalmiság, és mintegy főszereplővé
válik benne a forma (a struktúra) és a
nyelv, elsősorban mégsem irodalmi
alkotás, sokkal inkább forgatókönyv az
előadáshoz. Maga a szerző is utal erre
bevezetőjében, de jól látható az instrukciókból is, melyek mindenekelőtt a szövegmondás módját jelölik, inkább a
stílusát, semmint pszichológiai karakterét.
Így az előadásnak végül is a szöveg zenei
„témáit"
kell
megszólaltatnia. (Az
érdekesség kedvéért megemlítem, hogy
Zdravko
Malié
figyelemre
méltó
párhuzamot von a „hangszerelés" és a
„motivációs technika" tekintetében az
Esküvő és Sztravinszkij A katona törté nete
című oratóriuma közt.)
Nem volt tehát könnyű dolga Spiró
Györgynek, aki a gombrowiczi szó-mágia
magyarítására vállalkozott. Spiró jól
érezte, hogy Gombrowicz darabját nem
lefordítani kell, hanem új nyelvet kell
hozzá költeni; nem a gombrowiczi
szójátékok tolmácsolására kell törekednie,
hanem nyomon követni a nyelvi fantáziát,
melynek a drámában teremtő (cselekvő)
ereje van. A vállalkozás magában rejti
kockázatát,
de
a
filológiai
szőrszálhasogatás messzire vezetne. Nincs
is értelme: a magyar Esküvő nyelvi
lendületessége,
zenéje,
színpadi
mondhatósága
mindvégig
jót-áll
önmagáért. A dráma és az előadás hitelessége múlik ezen. Ha mégis felvetem,
hogy a patriarkális családi jelenetekben
talán túl archaikus kifejezéseket is használ, mindjárt hozzá kell fűznöm, hogy a
darab más rétegeiben - így a királyi udvar
nyelvi világának megteremtésében, virtuóz fordítói bravúrokra képes.
A kaposvári Gombrowicz
Belépünk a nézőtérre, a függöny még
leeresztve. A függöny alól középütt egy
fekvő alak feje bukkan elő. Szeme lehunyva, semleges, de sokatmondó arc.
Alomszerűen titokzatos kifejezés. Rövidesen megtudjuk, hogy nem más, mint
Henryk. A franciaországi csatatéren
fekszik és álmodik. Derengő homály,
ahogy Gombrowicz az instrukcióban
megadta. A szín lassan világosodik, de a
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„formátlan templom részleteinek" nyomát
se látjuk, amiről pedig az író ugyan-csak
beszél. Donáth Péter játékterében súlyos
bordó bársonyfüggönyök uralkodnak. A
színpad mélye kissé megemelkedik: ez a
nyomasztó, reménytelen táj. Innen
kecmeredik föl Władzio, aki úgy társul
Henrykhez e különös álom-kalandban,
mint Hamlethez Horatio. Baloldalt
bútorok, egy halomban: szekrény, asztal,
az asztalra ráfordítva a székek. Ez lesz az
útszéli kocsma - a szülői otthon - a
feudális kastély. Kezdődik a játék.
Ács János, aki vendégként (és fő-iskolai
hallgatóként) rendezte meg az Esküvőt
Kaposvárott, igen figyelmesen olvasta a
darabot. Gombrowicz elő-szeretettel tesz
ilyesféle kijelentéseket: „színházam maga
választja meg útját,

önmagát formálja"; ám az előzékeny
gesztus, amit az író e szavakkal a színháznak tesz, csalókának bizonyulhat. A
legfőbb csapdát alighanem a műben rejlő
kettős metamorfózis rejti: akit csak
felszínesen érint meg az Esküvő vallásosegyházi nyelvi rétege, könnyen valamiféle látványos „liturgikus" színházat lát
bele a szövegbe. A királyi udvar és a
templom mint helyszín kiváló apropót
szolgáltathat különféle színpompás egyházi körmenetek s egyéb látványosságok
tobzódására. Ez a teatralitás azonban
távol áll Gombrowicztól, mégis ott kísért
az Esküvő színpadi pályafutásában. Ács
János, úgy tűnik, a darab lehető
legpuritánabb előadását rendezte meg,
melynek gazdagsága nem a külcsínben
keresendő, hanem belül: a mű
struktúrájában, a gombrowiczi szómá-

gia vállalásában. Még a formátlan templom részleteire sincs szüksége, Henryk
szavai hitelesebben teremtik meg az
„idétlen mennyezetet", a „furcsa boltívet". Pandulf püspök (Stella Attila) is
inkább álomszerű maskara, semmint díszes egyházi méltóság. Baldachin helyett
puszta esernyővázat tart a saját feje fölé.
Mindebből következik, hogy Ácsot a
darab nyelvi zeneisége sem hajtja az
operásításra. Zene kevés van (Mártha
István nevéhez fűződik), a kaposvári Esküvő a színészi hangnem tónusváltásaira
van komponálva. Egyedül a királyi udvar
„monumentális idiotizmusát" illusztrálja
kis táncos-énekes betét, ez sem több, mint
könnyed-groteszk libbenés : egy szín az
álomkompozícióban.
A
bordó
bársonyfüggönyök viszont mindvégig ott
súlyosodnak a színpadon : a darab
legmélyebb rétegére, az atavisztikus
múltba fordulásra utalnak.
A kaposvári előadás éltető eleme a
nosztalgia. Nem úgy értem ezt, hogy Ács
János valamiféle különös aktualitást
tulajdonítana a hazájától elszakadt író
(vagy hőse, azaz Henryk) honvágyának,
inkább úgy, hogy fölfedezi azt az érzelmi
töltést a darabban, ami sajátos helyet
biztosít az Esküvőnek Gombrowicz
életművében. Fölfedezi magát az írót
Henrykben.
Nincs
ebben
semmi
erőltetettség, hisz Gombrowicz darabja
végső soron személyes vallomás. Az impozáns ebben az előadásban nem is az
önéletrajzi jelleg meglelése (hisz egy az
egyben ez ki sem derül), hanem hogy a
dráma egymásra épülő rétegei oly áttetszővé válnak, hogy minden nehézség
nélkül eljutunk ehhez a személyes-emocionális maghoz. S ez már több is, mint
impozáns: amit látunk, úgy érint meg,
mint élet. Amennyiben az álom maga is
élet. A kaposvári előadásnak van tehát egy
„rejtett" síkja, mely túlnő a gombrowiczi
színházeszményen: több, mint bizonyos
konvencióktól megszabott mulatság.
Mindazonáltal Ács János tisztában van
vele, hogy a gombrowiczi konvenciókból
„kihajolni veszélyes". Nem is teszi.
Szigorú logikával vezet végig a
történeten. Természetesen nem az ébrenlét, hanem az álom logikájával. Ahol a
szó válik tetté, s nem a tett szóvá. A
kaposvári Esküvő lélektani magva,
melyből a mű kettős metamorfózisa ki-nő,
az a jelenet, mikor Henryk otthonába
beront a Részeg, nyomában ugyan-csak
ittas
társasága.
Hol
is
vagyunk
tulajdonképpen? A szülői ház bonta-

kozott-e ki Henryk álmában egy út-széli
kocsma képéből, vagy a háború valóban
kocsmává züllesztette az ott-hont? Ács
rendezésében itt világosodik ki teljesen a
színpad, mintha a részegek hoznák be a
napfényt Henryk víziójába. S egyszerre
megmásíthatatlanul lelepleződik a szülők
gyalázatos és megalázó helyzete. Az Apa
többé nem „atya", ha-nem kocsmáros, az
Anya kerítőnő, Henryk jegyese, Mania
pedig közönséges kurva. A két
színésznek, aki az Anya és az Apa
szerepét alakítja, sajátos erőpróba és
különös lehetőség e színpadi metamorfózis. Czakó Klárát az Egy lócsiszár
virágvasárnapja Antónia nővére óta nem
láttuk ilyen erőteljesnek. Slampos léptekkel, zavart, gyanakvó, sanda nézéssel
kerül elő. Nem sok jót vár a kocsmába
betévedt két katonától Henryktől és
Władziótól -, amikor aztán kiderül, hogy
a fia tért haza, megnyugszik, végre oda is
pillant
rá,
mesterkélt-szertartásos
anyáskodással elaltatja magában a kocsmárosné-kerítőnőt. Ahogy a részegek
betörnek a színre, minden fölborul: újra
ugyanaz a zavart, rosszindulatú nézés,
melytől a homlokára hulló rendetlen, fakó
hajszálak is külön jelentést kapnak.
Rajhona Ádám, aki az Apát játssza, alighanem a kaposvári társulat egyik legtudatosabb színésze. Pontosan érti, mi történik
a figurával. Az Apát, akit ilyesféle
szóhasználat jellemez: „tartóztasd meg
magad, fiam, a kanáltól, mert a te atyád
még nem emelé szájához az ő kanalát", a
Részeg (Lukáts Andor) a lehető legvégső
határig megalázza és azon a ponton találja
el, ami számára a legszentebb: emberi
méltóságában,
melyet
beteges
makacssággal véd fiával szem-ben is.
„Mert én, a sérthetetlen, sérthetetlen
vagyok" - kiáltozza, mikor a részegek
körülveszik. Azok pedig meg-semmisítő
gúnnyal, kórusban: „Hohohó, király,
király, a sérthetetlen!" A szó elhangzott,
tetté válik. A jelenet ugyan Henryk
szavára megdermed, de hamarosan
fölkerül a karosszék az asztal tetejére, s
az Apa onnan ismételgeti patriarkális
szólamait, ez a királyi trónus : a formák
kiüresedve
mutatják
magukat
Henryknek. Hisz mindez Henryk álmában történik. Rajhona Apa-figurája a
leglidércesebb kép ebben az álomban.
A rendezés, mint említettem, nem „hajol ki" Henryk pszichikumából: ez a valódi játéktér. Henryk álmából mindvégig
nem tűnik el annak nyoma, hogy egy útszéli kocsmában lelt rá családjára és kedvesére. Az egész darabon végigvonul az

elveszített menyasszony motívuma. Tóth
Éva Mania-alakításához érdemes föllapozni Gombrowicz Naplóját azon a helyen,
ahol az író Lefebvre Kierkegaardkönyvéhez fűz megjegyzéseket. Lefebvre
szerint Kierkegaard a múlt megismétlődésére vágyik, hogy ugyanolyannak kapja
vissza Reginát, amilyen a jegyesség idején
volt. Gombrowicz valósággal fölkiált:
„Milyen hasonló is ez az Esküvőhöz!
Csakhogy Henryk nem fordul istenhez.
Megfosztja a tróntól apját, a királyt, majd
kikiáltja magát király-nak, hogy az
emberek segítségével visszaszerezze a
múltat, az emberekből és az emberek által
teremtse meg a valóságot. Isteni mágia és
emberi mágia." Tóth Évának sikerül a
legnehezebb dolgot megoldania: Henryk
álomszínpadán ő a szavak múltat idéző
mágikus szer-tartásának főszereplője, de
mindvégig médium, azaz passzivitásra van
kényszerítve.
Kocsmabeli
kurva,
cselédlány és - hercegnő. Átváltozásai oly
pontosak, mintha maga válna Henryk
„partitúrájává": elég egyetlen rebbenés,
látszólag apró váltás a szeme fényében, a
tiszta menyasszonyból máris előkacsint a
közönségesség, s Henryknek ugyanazzal
az „árulással" kell szembenéznie, mint
Kierkegaard-nak, aki hasztalan vágyódott
ártatlan jegyese után.
Jól látható ez a kaposvári előadás másik
„kulcsjelenetében", mikor a Részeg, akit
halálra ítéltek, utolsó kívánságaként azt
kéri, hogy Władzio hadd tartson Mania
feje fölé egy virágot. Władzio (Mihályi
Győző) fogja a virágot, odaáll Mania
mellé. Megmerevednek, mintha fénykép
készülne róluk. A Részeg elveszi
Władziótól a rózsát, Henryk barátja és
kedvese fényképpózban marad. És máris
milyen kétértelmű a mennyasszony
ártatlansága! Mintha esküvői kép lenne, de
nem Henrykről, ha-nem Władziótól és
Maniáról! Az „árulást" a Részeg gesztusa
teljesíti be. Lukáts Andor Részegalakításának ez a leghangsúlyosabb
pillanata. Itt a legnagyobb a tét: az életéről
van szó. A borostás, rekedtes, dúlt hajú
Részeg valóban „a föld papjává" válik;
csak az mentheti meg, ha szétzúzza
Henryk ábrándját. Egy percre az álmodó és
az álomkép egyenrangú ellenféllé válnak.
Nem mintha Lukáts Andor kibillentené az
eredeti „felállást", tudniillik, hogy őt
Henryk álmodja. Az ő ereje maga a forma:
a gesztus, mellyel a kvázi-valóságot
valósággá teszi. Henryk fölkiált: „Disznó!
...Összekapcsoltad őket ala-

csonyabb rendű esküvővel!" Lukáts Andor
Részege szörnyű sebet ütött a Henrykben
élő nosztalgián. A kaposvári nézőtér pedig
lélegzet-visszafojtva figyeli a „disznó pap"
szertartását: ennél többet színészi gesztus
erejéről nem lehet mondani.
Władziónak a többi szereptől lényegesen eltérő funkció jut a darabban. Ő
Henryk bajtársa a harctéren, s lényegüljön
a szín kocsmává, szülői otthonná, királyi
udvarrá vagy épp templommá, minden
jelenetben -- a játék minden rétegében jelen van. Mégsem álomkép. „Te legalább
hús-vér pasas vagy" - mondja Henryk az
álom, azaz a darab első jelenetében. De ez
a jelenlét egyre súlyosabb, egyre
nyomasztóbb Henryk számára: épp hús-vér
mivoltából
következik
Władzio
idegensége. Mihályi Győző Władziója igen
szerencsésen
könnyed
játékossággal
hidalja át ezt az idegenséget: mint aki
bolondos komédiának nézi barátja álmát.
Szervesen épül a darabba ez a színészi
hangütés, hisz Władzio tragédiája épp
játékosságában rejlik. Amikor a Részeg
végrehajtja
a
maga
szertartását,
Władziónak törvény-szerűen el kell
pusztulnia, minthogy léte az álom előtti
valóságot idézi, s kérdésessé tenné az
egész színpadi metamorfózist. Henryk
képtelen elviselni, hogy „abban a pózban"
látta barátját meny-asszonyával, felajánlja
hát Władziónak, hogy legyen öngyilkos.
Mihályi nyílt, vidám nézése elborul,
zavarodott lesz, Władziója jól ismeri a
játék szabályait, melyben eddig részt vett.
A szó elhangzott, és tett követi. Władzio
„elsúlyosodását"
Mihályi
Győző
alakításában jó-szerivel csak ez a zavart
pillantás jelzi, ami pontos, jól illik az
előadás álom-dramaturgiájába, mégis
kevésnek érezzük, hiányérzetet hagy
bennünk.
Alkalmazott színészet
Mindebből azt hiszem, kiderül, hogy a
Gombrowicz-féle teatralitás olyan színészi
játék módot igényel, mely magyar
színpadon kevéssé ismerős. Nem arra
gondolok, amit ensemble-stílusnak szoktunk nevezni, hisz az ensemble-stílus
inkább sorolható a mimézis körébe,
mintsem Gombrowicz „nyitott" színpadának eszközei közé. Az eddig elmondottakból az is nyilvánvaló, hogy
Gombrowicz retorikája nem teszi a költő
szószékévé a színházat, és nem degradálja
a színész feladatát pusztán a szép
szövegmondásra. Ha az Esküvő valójában
Henryk belső monológja, akkor
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világos, hogy a Gombrowicz-féle dialógus nem hagyományos színpadi párbeszéd. Nem a kommunikáció a lényege,
nem a társalgás, nem a vita, nem a gondolatok és érzések cseréje. A Gombrowicz-dialógust bizonyos automatizmus
irányítja, ezért oly fontos benne a zene és a
ritmika. A cselekmény és az alakok a
nyelvből születnek, a szavak által élnek és
egymásba fonódnak. Akár az álomban. A
legszívesebben azt mondanám, valamiféle
alkalmazott színészetre van itt szükség:
hogy a színész részese legyen a dráma (az
álom) teremtő automatizmusának, s
onnan „belülről" kezdjen élni. Teljes
életet, teljes egyéniséggel, de nem az
ébrenlét lélektani motivációja szerint,
hanem az álom „mélylélek-tanával".
Balkay Gézának, aki Kaposvárott
Henryket alakítja, úgy látszik, különös
képessége van erre. Már fizikai adottságainál fogva is: oly képlékeny arc az
övé, mely a legfurcsább és legváratlanabb
metamorfózisra is képes. Nem-csak az
általa álmodott alakoknak jut a szó
hagyományos
színházi
értelmében
passzív szerep, hanem neki magának is.
Balkay Henrykje érzékenyen követi a
gombrowiczi mágiát: kiejti a szót, és a
szó átformálja. Nincs ebben semmi
szemfényvesztés : egy színész él a színpadon. Magával ragadó alakításának „nyitja" nem egyéb, mint hogy „belülről" indult
el, s fölfedezi a Gombrowicz-féle
teatralitás egész gazdagságát. „Bocsáss
meg, valahogy olyan mesterkélten beszélek . . . Nem tudok természetesen megnyilvánulni ..." - mondja a darab elején
Władziónak, mikor a harctéri ébrenlétből
„fölébred"
a
színpadi
álomban.
Meglepődik, de mindjárt továbbmegy:
belép a nyelvbe, s vállalja a képzelet
automatizmusát. Éli a múltat (a Történelmet), és szét is zúzza azt. Amit
Gombrowicz „a forma drámájának"
nevez, vagyis az istenné válás vágya és

az alaktalansághoz húzó ösztön konfliktusa - nála személyes drámává lesz. Az
isteni és apai tekintélyen alapuló világ
metamorfózisából, mely az ő saját
valóságává transzformálódik, megteremti
az önállóság és a saját akarat mítoszát. A
forma azonban, melynek „pap-ja" lett,
erősebbnek bizonyul nála. Władzio
öngyilkossága miatt nem kerülhet sor az
áhított esküvőre, a lakodalmas menet
gyászmenetté alakul. Balkay Henrykjében
az a lenyűgöző, hogy mindez egyetlen
pillanatra sem tétel vagy filozófia, hanem
játék, igazi színház, elvarázsoltság.
Mégis a legfontosabb a nosztalgia
ebben a kaposvári Henrykben. Mindenesetre ez a legszemélyesebb. Ez az az
érzelmi talaj, melyről Balkay e tőlünk sok
tekintetben távol eső hőse elindul, s mely
mindvégig vonatkozási viszony, sajátos
intimitás marad színész és közönsége
között. Így a nosztalgia, mely első-sorban
személyes vallomás (az íróé, de a
színészé is, akinek alkotói közeget jelent),
szervesen beleépül a Gombrowiez-féle
mitológiába: Balkay Henrykje valójában
mindent, ami isteni, abszolút és nem
valóságos, emberivé, viszonylagossá és
valóságossá
változtat.
Úgy
is
mondhatnám: a családi otthonba, az elveszített kedveshez való visszatérés viszonylagos realitását emberi sorssá teszi,
humanizálja: az isteni abszolútumot az
ember abszolútuma váltja föl. Erről szól a
darab.
Hol is vagyunk tulajdonképpen?
Kaposvárott, ahol ezúttal is jó együttest
látunk a színpadon, s igazi színházi
esemény tanúi lehetünk. Sőt, ennél több is
történik. Sikerült egy első benyomásra
talán furcsának és távolinak tűnő,
rendhagyó írói-színházi világot eljuttatni
a magyar nézőhöz. Utólag elmondható: az
Esküvő
műsorra tűzése kockázatos
vállalkozás volt. De meg-érte.

