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ranz Kafka portréját akasztani embléma-
ként egy közép-európai színházi fesztivál
fölé - az ötlet, amilyen abszurdnak, bi-
zarrnak, hogy ne mondjam, kafkainak lát-
szik első pillantásra, közelebbről nézve

éppoly megható, valósággal metaforikus. Egy
cseh-zsidó közösség tagjaként, a német nyelvű
polgárság környezetében világirodalmi remek-
műveket írni az Osztrák-Magyar Monarchia
Prágájában németül: lehet-e ennél szoronga-
tóbb és felemelőbb jelképe a közép-európai egy-
másra utaltságnak, amit manapság oly sokan
nem hajlandók tudomásul venni és az együttélés
kiindulópontjának tekinteni? Tábori György mint
az észak-olasz Cividale del Friuliban másodíz-
ben megrendezett Mittelfest soros igazgatóta-
nácsi kurátora megérdemelné, hogy lovaggá üs-
sék az ötletért. Egyébként is úgy festett - szal-
makalapjában, ősz borostájával, törékeny fiziku-
mával és töretlen kedélyével - a Julius Caesar
alapította kisváros utcáin, terein vagyis a feszti-
vál helyszínein, mint Cervantes igazságért hada-
kozó bús képű lovagja, aki visszajött a nyugdíj-
ból, hogy a színház mágiájával vívjon szélma-
lomharcot az ostobaság és rosszindulat Európa
közepe fölött terpeszkedő erői ellen.

Cividale tizennégy napig meghazudtolta az
európai status quót. Miközben a résztvevő or-
szágok egynémelyike állami szinten fegyvereit
dörgette egymásra (önmagára?), vagy elhatáro-
lódási kísérletekkel foglalatoskodott, addig szín-

Némethy Ferenc és Bálint András Franz Kafka
A kriptaőr című drámatorzójában

házi képviselői sikeresen demonstrálták az em-
beri lényegnek ellentmondó - nemzeti, nyelvi,
etnikai, faji - elhatárolódások abszurditását.
Mennyivel osztrákabb és olaszabb a két, Buda-
pesten született György - George Tabori és
igazgatótanácsi kollégája, Giorgio Pressburger -
, mint amilyen magyar? (Vagy fordítva.) És Jo-
zef Nadj, azaz a Bácskából (Jugoszláviából?
Szerbiából?) való Nagy József, aki hírneves Jel
Színházával a franciaországi Orléans-ban dol-
gozik? És hová soroljam az erdélyi születésű,
Budapesten élő, izraeli állampolgárságú Taub
Jánost, A kriptaőr című Kafka-töredék rendező-
jét? Más értelemben besorolhatatlanok az or-
szághatárokat átlépő közös produkciók, ame-
lyek a Mittelfestre készültek, például a bécsi
Burgtheater és egy udinei társulat kétnyelvű
Trakl-bemutatója, a Kékszakáll... és így tovább.

Ha a határokat (a földrajziakat és a tudatunk-
ban mesterségesen emelteket) át is tudta lépni
Tábori György, a közép-európai valóság fenye-
gető árnyékát, amely időnként rávetült a találko-
zóra, nem mindig. A világpolgár-fenegyerek Lju-
bisa Ristić - Haris Pasovićtyal közös - szabad-
kai-szarajevói Amerika-adaptációja nem jöhetett
el, nem tudni pontosan, miért. Talán a háború
miatt, talán mert a résztvevő országok közül a
„benevezett" Jugoszláviát végül Horvátország
és Szlovénia képviselte mint utódállam, s Szerbi-
át bojkott sújtotta? Könnyen lehet, hiszen Jovan
Ćirilovot, aki igazgatótanácsi tag - Tábori,
Pressburger, Ascher Tamás és Jiři Menzel mel-
lett - hivatalosan már meg sem hívták, holott jö-
vőre ő lenne a soros kurátor; helyette Menzel
lesz. Tábori és Ascher ejnye-bejnyézett emiatt.

Comédia Tempio - az orléans-i Jel Színház
előadása

Ćirilovot, a belgrádi BITEF atyamesterét aligha
lovagias leszerbezni - de háta döntésnél, úgy
látszik, nem csak lovagok voltak jelen.

Menzel egyébként mint eljövendő ötletgazda
és szervező tett egy lekicsinylő megjegyzést
Kafkára, illetve a Kafka-fesztiválra, ami nem volt
elég elegáns ahhoz, hogy ízléstelennek ne tűn-
jék. Ráadásul elég volt Cividaléban tölteni három
napot - Menzel, azt hiszem, nem is töltött ennél
többet -, hogy érezhetővé váljék, milyen ottho-
nos lett itt Kafka, mennyire belakta a várost. Két-
ség sem férhetett hozzá, hogy a hétköznapok
realista részleteiből bontakoznak ki a kafkai félel-
mek, szorongások és víziók - az áttekinthetetlen
valóság abszurditásai. Hasonlóak a boszniai
háborúhoz vagy Menzel reagálásához Tábori
Kafkájára és a Ćirilov-ügyre.

Igazi kaland volt Kafkaland, azaz Cividale ál-
lampolgárává válni két hétre. Kafka szelleme át-
hatotta a várost. A könyvesboltok és üzletek kira-
kataiból is szelíd portréja tekintgetett ránk, az ut-
cák labirintusait járva esténként újabb és újabb
Kafka-helyszíneket kerestünk. A müncheni The-
aterlaboratorium a középkori városkapunál ren-
dezkedett be egy sokablakos házban. A térre
nyíló ablakokban és az utcán folyt az előadás.
Max Brod egy pizzéria tulajdonosaként jelent
meg, Karl (Kafka) az esőcsatornán fölmászva te-
kintgetett be a lakásokba. Egy bizarr kukkoló, Le
Sage Sánta Ördögének modern mása húzta el
tudatunk redőnyét, hogy titkolt világunkba
tekintsen. Mindehhez naplószövegek
szolgáltattak textúrát.

Egy bécsi társulat (Jura-Soyfer Theater) Mar-
tin Kusej rendezésében a várost átszelő folyó, a
Natisone partjára képzelte el hosszú, lefordítha-
tatlan című előadását (Franz-Falsch,
Falsch, Dein-Falsch; Nichts mehr - Stille -
Tiefer - Wald). Egy váratlan vihar még a próbák
idején elsodorta a vízre ácsolt díszletet, ezért
anélkül játszottak, a jéghideg folyóban állva, oly-
kor teljesen alámerülve. A rögtönzésről nehéz
esztétikai ítéletet mondani, mindenesetre túlsá-
gosan forszírozottnak tűnt az egész, mind fizikai-
lag, mind gondolatilag. Vad, elkeseredett gesz-
tusok, harc a vízzel mint ellenséges lételemmel, a
filozofikusan töprengő Kafka-szövegek (levelek,
próza) kissé agresszív kiordítása, a háttér-ben
néhány csöndesen esztétikus élőképpel - az
egész inkább különös volt, mint találó.

A várost használta díszletként Giorgio Barbe-
rio Corsetti is, az Amerika-regény Ramses felé
című adaptációjának készítője és rendezője. Ez
amolyan sétáló előadás volt, különböző helyszí-

Álom Kafkáról - Szegedi Balett
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Peter Radtke a Jelentés az Akadémiának című
Kafka-monológban (bécsi Burgtheater)

neken - a közönségnek követnie kellett útjukon a
színészeket. A produkció a vasútállomáson
kezdődött - a New York-i kikötő helyett ide érke-
zett Karl Grossmann. Ez még nem lett volna külö-
nösebb baj, ha a játék színvonala nem a hatva-
nas évek úttörő amatörizmusát idézte volna,
meglehetősen hosszadalmasan. A város beját-
szása nem bizonyult szerves ötletnek. Az állo-
más elhagyása után még spontán működtek az
utcák, terek, kirakatok, de a második helyszín,
egy köztéren épült szabadtéri színpad már el-
akasztotta az előadásfolyamatot, megvárakoz-
tatta a szabályos széksorokban helyet foglaló s
továbbra is amatörizmusnak kitett közönséget.

A kastélyt egy lengyel együttes játszotta; ezt
sajnos nem láthattam. Láttam viszont „eredeti
helyszínen", egy kastély előtt játszani A kriptaőr
című Kafka-torzót, amelyet a Radnóti Színház
produkciójában Taub János rendezett. A megle-
hetősen enigmatikus mű a címszereplő kísértet-
látó vízióiról szól - Némethy Ferenc kiváló bele-
érző képességgel játszotta -, amely érdeklődő
együttérzést vált ki a kastély ezoterikus, mű-
vészlélek urából (Bálint András). A végén azután
úgy tűnik, hogy a transzcendencia iránt kevésbé
érdeklődő, új emberek veszik át a hatalmat, ami

a szorongásos, múltba forduló, „életidegen" régi
emberek megsemmisítésével jár. A bizarr pszi-
chodráma, a Taub inspirálta feszült csöndekkel,
lelassított dialógusokkal valószínűleg jobban
érezné magát a „félrebillent valóság" négy fala
közt, minta figyelmet szerteszóró, bár kétségkí-
vül impozáns és kellemes szabadtéren.

A kafkai belső világ kivetítésére alkalmasnak
bizonyultak a balettprodukciók, táncszínházi
előadások. A Dóm mellett fölépített szabadtéri
színpadon lépett föl többek között a Szegedi Ba-
lett. Kétrészes műsoruk első részét (Álom Kafká-
ról) Imre Zoltán, a másodikat (A képzelet órája)
Juronics Tamás koreografálta. Imre narratív ba-
lettelemeket is tartalmazó munkája életrajzi
részleteket dolgoz föl a tánc eszközeivel, első-
sorban az író prágai környezetének figuráira
építve. A darab poétikus és drámai időjáték. Ju-
ronics groteszk víziója a szorongás lelkiállapotát
idézi föl, a modern, elidegenedett életforma rém-
képeivel. A tehetséges kompozícióban határo-
zott Pina Bausch-hatást vélek fölfedezni.

Először láttam Nagy József Jel Színházát,
amelynek híre korábban már eljutott hozzánk.
Igazi reveláció volt; az ihlet forrásaként Csáth Gé-
zára hivatkozó Comedia Tempio fantasztikus
mozgásszínház. Sem balettnak, sem táncnak
nem nevezhetem az akrobatika hihetetlen telje-
sítményét, amely az emberi fizikum korlátait és a
nehézkedés törvényeit legyőzve az álomszerű le

begés transzcendens érzetét kelti. S mindez nem
csupán mutatvány, hanem költészet és filozófia,
a mindennapi élet burleszkjének tragikomikus,
átszellemített, fájdalmasan mulatságos transzfi-
gurációja, ami engem leginkább Chagallra emlé-
keztet. Totális színház - a deszkalapokból ké-
szült, bűvös átváltozásokra képes díszlet, a
hangulathoz simuló zene s elsősorban a
színészek (szándékosan nem táncosokat
mondok) erős személyisége a ritka élmény
együttes forrása.

Az említettek csak töredékei a teátrális érde-
kességeknek. Kilenc, Cividaléban töltött nap
nem volt elég ahhoz, hogy láthassam Tábori
György két Burgtheater-beli rendezését - az
egyik a Jelentés az Akadémiának című monológ
volt a filmes rögzítésből megismert fantasztikus
gnóm, Peter Radtke előadásában -, a Press-
burger-produkciót, a krakkói Stary Teatr előadá-
sát, nem beszélve a zenei események tömkele-
géről. A hiányérzetet enyhíti, hogy Cividaléban
nem az egyenkénti produkciók domináltak; az
esemény több volt mint előadások egymásután-
ja. Az egész együtt, a város és a színház összjá-
téka, az élettel összeszövődött Kafka-szellem és
hangulat adta meg a találkozó fanyar báját.

„Halála óta szerintem semmi lényeges nem
történt az utcákon, a nappalikban, a táborokban,
az ágyakban, amit ő már le ne írt volna" - állítja
Kafkáról Tábori György. Vajon nincs-e így, csak-
ugyan?


