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TADEUSZ KANTOR

SOHATÖBBÉNEMTÉREKIDEVISSZA
Egy pillanat múlva belépek
a nyomorúságos és gyanús
fogadóba.
Sokáig tartott az út idáig.
Álmatlan
éjjeleken át.
Találkozóra sietek,
nem tudom, kísértetekkel-e vagy embe-
rekkel.
Ha azt mondanám, hogy sok-sok éven ál:
alkottam őket,
talán túlzás volna.
Életet adtam nekik, de ők sem fukarkod-
tak.
Nem voltak könnyű emberek, sem enge-
delmesek.
Hosszan vándoroltak velem,
és fokozatosan elmaradoztak az utakon, a
pihenőkön.
Ma ismét találkozunk.
Talán utoljára.
Minta lengyel „halottak napján".
Még egyszer láthatom őket.

Annyi év után.

Valamennyien
szegények voltak,
legalul tengődők,
megtévelyedettek,
akiket megtört az élet.

Valamennyien halottak.
Eljönnek ebbe a kocsmába,
mint az
UTOLSÓ ÍTÉLETRE,
hogy bizonyítékkal szolgáljanak
sorsunkról,
reményeinkről, rajongásainkról
„a romokon",
poklunkról és mennyországunkról, a
mi
századvégűnkről...
Nincs kétségem afelől,
hogy ez alkalommal
„nekem is kijut".

A kocsmá
ról

mindent tudok.
Azt is tudom, mi történik ott most,
amíg oda nem érek.

Mint valamennyi kocsma és bisztró,
valahol az elfeledett
Álom-utcában
működik.
Ott szinte minden
az idő peremén zajlik.
Még egy lépés:
és máris
k ívü l kerülünk.
A mindennaposság észrevétlenül átalakul
örökkévalósággá.
Minden elveszti valódi jelentését,
összekeveredik, hányódik,
viharzik...

Itt semmi sem az, ami.
A közönséges kocsmai asztalok:
mintha a jeges hullaházból kölcsönözték
volna őket.
Rajtuk kívül nincs itt semmi,
ami lehetővé tenné, hogy a kocsma
kocsmaszerűen
működjék.
Síri pusztaság honol itt.

Jelenet a legutóbbi Kantor-előadásból



Elveszetten gubbaszt benne
a tulajdonos,

végzi a kocsmárosok
minden ismert mozdulatát,
de ezek semmit sem szolgálnak.
Hiábavalóak.
Nőttön-nő
a kocsma-absztrakció,
ettől csaknem akkora lesz, mint a
pokol,

az utolsó határon túl,
amelyet hamarosan kirajzol
a Styx folyó,
amely Ulyssest elvezette
HAZA,
a háború idején, 1944-ben.

Egy pap ül az asztalnál,
törzsvendégnek látszik
e kissé kétes hírű,
minden szentségtől és erénytől távoli
helyen.
De legyünk nyugodtak,

eljő az ő fennkölt pillanata.

Egyedül az a „cafka"
„illő" e helyhez,
a mocskos,
mindenre kapható lány,
testi örömök szolgálóleánya.
Hamarosan megéri ő is
dicsőséges pillanatát, amikor
e pokolmélyben énekelni kezdi
a GÁZBA MENŐK dalát,
s az ígéret Földjének
jelképévé válik.

Itt van a Vásári Kikiáltó,
kocsmatöltelék,
felbérelték, hogy kétséges szónoki fogá-
saival
ünnepélyesebbé tegye a készülő
menyegzőt.
Hadd mondja el betanult
szövegét.

Mint minden hivatalos beszéd:
süket az emberi sorsot
illetően.
Hadd beszéljen.
Nem nélkülözhetjük.
A színpad nagysága
mindig megköveteli
bohócát.

És ezzel mindent el is mondtunk.

Az események

könyörtelenül elkezdődtek.
Már csak az van hátra,
hogy sietve
talányos címeket adjak nekik.

íme:

1.
Makacs kopogás
és dörömbölés az ajtón.

2.
Bejönnek a várt „vendégek",
bizonytalanok, „jó helyen járnak-e".

3.
Rajtam a sor.
Elfeledtek.
Csaknem idegen vagyok.
Belépek VELE.
A MENYASSZONNYAL.
Az enyém.
Halott.
Menyasszonyi fátylában
szinte holdkórosan lépked,
leül az asztalomhoz.
Mindenki figyelmét fölkelti.
Mint ahogyan én is.

4.
Gyalázás.

5.
Monológom - Végrendelet.

6.
A múlt kísértetei, mint minden
kísértet: kegyetlenek és
könyörtelenek.
Meggyalázottan, kigúnyoltan
és megvádolva
állok előttük.

7.
Kivégzés.

8.
A golyószóró a Wielopoléból
ontja a sorozatokat,
eredménytelenül.
Mindig így van ez
az illúzióban és álmainkban.
Sértetlenül kimegyek.

9.
Menekülnek a kísértetek,
mert ez a kísértetek sorsa.

10.
Csak ő maradt itt.
A MENYASSZONYOM.
Mintha érezné, hogy SZEREPE
még nem ért véget...

11.
De a Kocsma Tulajdonosa
nem kedveli az olyan vendégeket,
akikről nem tudni, mi célból jöttek.
Tisztelettel, gálánsan
a karját nyújtja,
s kalapját megemelve,
lépésről lépésre,
valamiképp ünnepélyesen
kikíséri,
mint egy régimódi táncban
vagy temetési menetben.

MÁS
De legfőbb ideje
említést tenni
a Cricot régi csapatáról,
akik eljöttek ide,
erre az utolsó találkozóra.

íme:

Vízityúk
a nevezetes
kádjával,
amelybe könyörtelenül
belefojtották őt 67-ben.

A Két Chaszid

az
egy szál deszkával,
tanúi e szégyenteljes
cirkuszi halálnak.

Angol Lady,
aki hivalkodik
megboldogult férjével,
a Lorddal, akit fölfalt a tigris
a Manjapara dzsungelben.
Folyton magával hordta egy bőröndben,
mindenüvé a világban
a Cricot Színházzal.

Apacs
a kedvesével,
a megboldogult Lord riválisa,
a 67-ik, amikor
Vízityúk...

Ugyanitt
a Nagy Tornász

összenőve rettenetes hátizsákjával,



amely új emberfajtává teszi:
félig ember, félig hátizsák. Mint
az antik metamorfózisok. És
íme, itt van még:
A Nő a patkányfogóval és
Patkányával.
Nagy karriert futott be...
Talán 1972-ben volt ez...
Hány éve már...
a „szépek és a bestiák"
járta akkora világot.

És vele:
A K r e m l i Hercegnő,
akit valami bűnéért a
tyúkólban
tartottak.

S vele elválaszthatatlan
lovagja: a Bubi.

Repülnek az évek...
1980-at írunk:
Wielopole, Wielopole...
Onnan vánszorgott ide
Szmul
a szegény, megrémült cadik...

És legvégül
1985

és
a Vesszenek a művészek
Az öreg Apacs átváltozott
Akasztottá.
Trágár dalaival most
az akasztófán
kelleti magát.

A kis Adaś a Wielopoléból
ezúttal szenvedélyes
Kártyajátékos.

Szent François Villon
kísérete.

AZ ESEMÉNYEK FOLYTATÁSA

12.
Visszatérek. Egyedül.
Minden bizonytalan,
s valami fontos eseményre várok.
Mint álmaimban.

13.
Belép a Pap,
akinek el kell végeznie
a közelebbről meg nem határozott szer
tartást.

14.
A Pap elhanyagolja
kötelességét. 15.
Kitárul a főbejárat,
lassan vonul előre
- mert bajos azt mondani: „megy" -
az IFJÚ PÁR.
Végül is tudjuk,
mi az oka
ennek a különös, népes
TALÁLKOZÓNAK.
Az IFJÚ PÁR
nem más, mint halott
MENYASSZONYOM
és ÉN-a bábu.
Í g y kettőződtem meg -
nem is először,
ami azt illeti.

16.
Rendkívüli esküvő.
Tudjuk: a Vásári Mutatványos Bódé.

17.
A Kocsma Tulajdonosa néhány meglepe-
téssel szolgál.
A színház régí fénykorának
öreg, „elkoptatott" kísértetei:
Két Püspök,
a Chaszidok, esküvői köntösükben
és a wielopolei rabbi.

18.
A Kocsma Tulajdonosa nem számított a
Hegedűsök Páncélos Zenekarának
iszonyatos kísértetmenetére.
Ismerős egyenruhák,
a lábak lakkos csizmában,
magasra lendülnek,
a vas hegedűk: föl és le.
Hogy kiteljesedjék
a rémlátomás:
előttük szalad a rabbi,
Szmul, akit kirángattak
wielopolei szentélyéből:
a rémülettől tébolyultan
vezényli
hóhérait.

És a Páncélos Zenekarral
szalad az ugyancsak halálra rémült
Őrült Mosogatólány.
Nyomban megpillanthatjuk őt
saját szerepében:
mint az ígéret Földjének
tragikus Énekesnőjét.

Eltűntek a kísértetek.
Az ÁLOM AZ ESKÜVŐRŐL
láthatóan végetért.

Az Esküvőről szőtt Álom
MENYASSZONYA
eltűnik,
ahogyan az álmokban szokás.
Az eltűnt Ifjú Pár után
a Kocsma Tulajdonosa
szertartásosan
becsukja az ajtót,
akár egy sírfedelet.

20.
A Kocsma Tulajdonosa
betelt az élményeivel.
A Mezítlábas Mosogatólányon
tölti ki mérgét.
Ocsmány szitkokat szór rá,
és kipenderíti az ajtón.
Takarít, mintha el akarná törölni
az „odaátról" jött vendégek
minden nyomát.
Még utoljára körbenéz,
minden rendben van-e,
Kimegy.

21.
Az őrült Mosogatólány
csak erre várt.
Beront.
A rombolás tébolyában
fölborítja az asztalokat,
és csapkodja a székeket,
mint a kasztanyettet.
Hiszen az Esküvőt
Menyegzőnek kell követnie.
És Táncmulatságnak.

22.
Betódulnak a lakodalmi vendégek.
Körben járják,
önfeledten,
párosával a vad táncot.

23.
Váratlanul kopogtatnak.
Minden kopogtatás baljós.
Csend.
Elhallgatott a lakodalmi zene.
Az őrült Mosogatólány rohan ajtót nyitni. Az
ajtóban ott áll
Ulysses „kísértete".
A Menyegző elkésett Vendége.
Az idő mélyéből jött,
a háború időszakából, 44-ből. De csak
MARADVÁNYOK ezek, mintha
tömegsírból húzták volna elő.



Katonai egyenruha.
Kifeszítve, mint a keresztfán.

Az őrült Mosogatólány
maga előtt lökdösi „Ulyssest",
Valahonnan a magasból egy hang szól:
,,...Odüsszeusz vagyok,

Ithaka ura..."
visszhangként ismétlődve.
A Mosogatólány azt kiabálja:
„1944-ben
január 24-én éjszaka
visszatért Ulysses
Krakkóba,
az ő lthakájába."
Ulysses, aki akkor
a Földalatti Színház színpadán
kijelölte
UTAZÁSOM útvonalát,
annyi év után
visszatér
A Menyegzőre,
Esküvőről szőtt Álmomra.
Láthatóan igen fontos neki,
hogy JELEN LEGYEN.

24.
Lassanként a végére érünk.
A lakodalmi vendégek táncolva
menekülnek.
Mintha a háború rémképe üldözné őket.

25.
Ismét kopogtatnak.
A Mosogatólány a z ajtóhoz szalad.
Kinyitja.
Az ajtóban egy újabb
Vendég:
APÁM kísértete.
Gorombán belökik a
szobába.
Mögötte, az ajtóban
összezsúfolódva, az egész
Páncélos Zenekar.
Apa hangja:
„Meghaltam 1944-ben
január 24-én."
Ugyanaz a dátum.
Nyomban utána a
Haláltábor „hivatalos" értesítése.

26.
Most már tudjuk:
ez a háború időszaka.
Az ajtón át benyomul
a menekülők t ö m e g e ,
1939-ből.
A menekülők
ISKOLAPADOKAT cipelnek,
rémülten és kétségbeesetten.

Igen, ők azok,
az én Vándorszínész Kísérteteim.
1975-öt írtunk akkor.
A Halott osztály.
Nem maradt más, minta szavak,
szerepek és dalok visszhangja.
Végkimerülésben
elalszanak a Padok
„romjain".

27.
A Kocsma Tulajdonosa újra
elveszti türelmét.
Kiebrudalja a Vándorszínész
truppot.
Újra vándorútra indulnak.
Ez a Sorsuk.

28.
Szegény Fogadós.
Nem is sejtette,
hogy még egy szerep vár rá,
de még milyen!
Újra a Páncélos Zenekar.
„Háborús átöltözés".
A Kocsma Tulajdonosa: Ulysses.

29.
Kezdődik az előadás:
Odüsszeusz visszatérése, 1944-ből.
Megjelenik a Szibériai Száműzött, a
wielopolei Házaló Koldus,
itt: Phémiosz - a bárd.

- Ulysses megöli a Pásztort.
 Télemakhosz, mint kiderül: Apja méltó
utódja.

 Összezsúfolódva a
Halott osztály padjaiban,
Pénelopé kérői
a jelenetükre várnak-
és Pénelopéra.
Az egyik Vándorszínész hozza be őt:
holtan.
Karjában hozza
hihetetlenül merev testét.
Menyasszonyi fátyla a földre hull.

Ugyanekkor bejövök
ÉN is,
mert az, akit behoztak
holtan,
aki Pénelopé lenne -
nem más, mint
az ÁLOM AZ ESKÜVŐRŐL
MENYASSZONYA.

- A kérők gátlástalan praktikái.
 A szegény Vándor
a mulatozó kérőknek átadja
Pénelopé üzenetét:
,, ...aki legkönnyebben tudja felajzani

Odüsszeusz íját,
ahhoz megyekén...

"

 Küzdelem ULYSSES
híres ÍJÁÉRT.
 Ulysses „szóhoz jut".

 A lemészároltatás
és
a bosszú.
A kocsmai asztalnál együtt ülök Ulyssesszel.
Be kell fejezni a trójai hős históriáját.

De Ulysses mereven ül
katonai mundérjában,
olyan, mint egy
BÁBU.
„Alatta" nem más van, mint a
Kocsma Tulajdonosa... 1944-es
rendezői példányomból
nagy nehezen betűzöm
az epilógust.

31.
Kháron csónakja.

32.
Ulysses (a bábu)
mindörökre távozik.

33.
Egyedül maradok.
Én - Ulysses.

34.
Ezt az „antik
identitásomat"
megerősíti, amikor energikusan
bevonul nem más,
mint
a Kocsma Tulajdonosa.
Visszajött, hogy még egyszer
rendet csináljon
és megmutassa,
hogy a „nem evilági"
vendégek és események dacára
ez azért mégiscsak egy rendes
és igazi Kocsma.

35.
Nyomában visszatér
az én MENYASSZONYOM,
leül
az asztalomhoz.
Mozdulatlan.
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6.
lűzhetetlenül visszatérnek a Vándorszín-
áz Színészeinek
ísértetei.
integy viszonzásul

ompás színi bemutatót tartanak.

7.
Ama Komoly Urak" „entrée"-ja következik,
velük jön az is, akit
szereplők névsorában

urtán csak így jelöltek:
ADAME.
em tudni, hozzájuk tartozik-e
agy

rányítja őket...
alán az egész előadást
irányítja...

8.
XX. század végének
agy Emballage-a.
ommentár nélkül ! !

9.
Mezítlábas Cseléd

z „Ígéret Földje" énekesnője
iássa századunk f é n y k o r á t .

zt a Pompejit.

0.
alamennyien,
hogyan a végén szokás,
lhagyják a színpadot.
gyedül maradok
MENYASSZONYOMMAL.
fejezi be ezt az előadást.

n csak segítséggel szolgálok
Après vous!"
s:
oha ide vissza nem térek.

ordította: Cservenits Jolán

Tadeusz Kantor

Cricot-archívum látogatójának az
első pillanatban szemébe ötlik egy
hosszú papírtekercs; világvárosok
neve sorakozik rajta, melyekben
Kan-tor színháza harmincöt éves

fennállása alatt megfordult. Nem szerepel
ezen a tekercsen sem Prága, sem
Budapest, sem a többi kelet-európai
főváros. Ez is azt a több évszázados
történelmi tapasztalatot látszik igazolni,
hogy e térség népeinek útja csak Európán
keresztül vezet egymáshoz. Nagyobb az
esélye például annak, hogy Tadeusz
Kantor és Ascher Tamás egy párizsi
fesztiválon találkozik, mint Krakkóban
vagy a Katona József Színházban. A
hatvanas évek végén Grotowski műhelyét
is főleg azok ismerhették meg, akik
elutaztak Olaszországba vagy Amerikába,
mert ritkán lehetett Wroctaiwban, a
„szentélyében" találni a mestert.

Grotowski nagy korszaka után Tadeusz
Kantor az a lengyel rendező, aki Halálszín-
házával meghódította s máig bűvöleté-
ben tartja a világot. A Wielopole korszaká-
ban, 1978-80-ban a színház Firenzében
talált otthonra, ahol létrejött a Cricoteka
Központ is; a legutóbbi előadások pedig
Milánóban, illetve Nürnbergben készültek.
Tavaly Peter Brook meghívására Pá-
rizsban rendezték meg a Cricot 2 Színház

retrospektív fesztiválját, egy szimpózium
keretében, melyet Jan Kott vezetett.
A nemzeti nyelv kifejezésformái, műfajai,

művészeti ágai, melyek révén egy nép
hazájában és a nagyvilágban is otthon
érezheti magát, korról korra változnak.
Norwid, a nagy lengyel költő és kultúrfilo-
zófus tudatosította például, hogy a tizen-
kilencedik században a lengyel kultúra a
zene, Chopin polonézei révén tudott jelen
lenni Európában. A huszadik században
ezt a szerepet a színház vette át. Új szín-
házi világnyelv jött létre, melynek forrása -
bármilyen meglepő - máig a romantikus
dráma hősmodellje. Grotowski szerint
ehhez a modellhez jelentőségükben
egyedül DosZtojevszkij intellektuális hő-
sei foghatók. A Grotowski-színház külföl-
dön legnépszerűbb előadását, Calderon
Az állhatatos hercegét is Stowacki
romantikus interpretációjában adták elő, s
Kan-tornak a háború idejére eső színházi
formakeresésében úgyszintén a lengyel
neoromantika, Wyspiański Ulysses
visszatérése című darabja volt az
irányadó.
Norwid megállapítása, úgy látszik, a

nagy formátumú rendezőkre is érvényes,
nem csak az írókra: műveikben „a nem-
zeti vonás olyan arányban jelenik meg,
mint ahogyan nemzetük történelmi moz-
gása az emberiség történetében". De ha-
sonló felismerést hozott Andrzej Wajda és
Jancsó Miklós 1972-es beszélgetése is,
amikor a Dialog című folyóirat szerkesztő-
ségében Wajda föltette a kérdést: vajon
mivel magyarázható, hogy mindkettőjük
esetében az első filmek (a Hamu és gyé-

mánt és a Csatorna, illetve a S z e g é n y l e g é n y e k

és a Csillagosok, katonák) aratták
külföldön a legnagyobb sikert, holott ezek
a művek a lengyel, illetve magyar törté-
nelmi fejlődést modellezik. Jancsó szerint
Közép-Európa szabálytalan, viharos törté-
nelme a forma hihetetlen intenzitását, az
elemi egzisztenciális helyzetek végsőkig
sűrített kifejeződését hozza magával, s
ezek a helyzetek arra az örök, általános
emberi tragikumra világítanak rá, mely a
„normális" nyugat-európai fejlődési mo-
dellek civilizációs áttételein keresztül
szinte már nem is érzékelhető.

A

K I R Á L Y N I N A

KRAKKÓI ULYSSES


