• KRITIKAI TÜKÖR •

TASNÁDI ISTVÁN

SALTO MORACE
BÜCHNER: WOYZECK

A darabnak lehet egy szociológiai olvasata,
ha Woyzecket féltékeny szegény ördögnek
tartjuk, egy teológiai, ha víziókkal gyötrött
apostolnak és egy pszichiátriai, ha egyszerűen
elmebetegnek. De hogy végül is hogyan
érdemes olvasni és szín-padra állítani egy ilyen
izgalmasan talányos drámai töredéket, az,
gondolom, örökre nyitott kérdés marad. A
kaposvári Csiky Gergely Színház társulatának
maroknyi
fiatal
színésze
mindenesetre
megpróbálkozott egyfajta válaszadással, és
nem is sikertelenül.
Egy biztos: Woyzeck valamiért kirí a többiek
közül. Furcsaságát, devianciáját a külvilág egyöntetűen betegségként diagnosztizálja. ,,Aberratio mentalis partialis" - mondja a Doktor, és
borsókúrát rendel el. Barátja, Andres porral elkevert snapszot ajánlgat a láz ellen, amit pedig
egyáltalában nem szervi izgalom váltott ki. Ezek
szerint Woyzeck beteg, őrült, ezért képtelen beilleszkedni bármilyen közösségbe, a hadseregbe
(pótlékot kap, valószínűleg idő előtt nyugdíjazzák),
a
családba
(megcsalják)
és
végeredmény-ben az egész társadalomba
(kivégzik). A fiatal színész-rendező, Znamenák
István két fontos mellékalakot is őrültebbre farag
a főhősnél, ezzel ellehetetlenítve ezt a
kézenfekvő
és
ezzel
együtt
banális
magyarázatot. Az aberratiót megállapított
Doktor (Kelemen József) az előadás legaberráltabb figurája. Sütteti a nappal az orrát, hogy a
tüsszögést tanulmányozza, számlálgatja a saját
pulzusát, macskákat hajigál le a tetőről. A Kapitányt (Törköly Levente) szorongással tölti el, ha
arra gondol, hogy a lovaknak gyalog kell járniuk,
és sírnia kell, ha meglátja a fogason a kabátját.
Ők egyértelműen elzárni való bolondok, Woyzeck, aki szintén mond és tesz furcsákat, inkább
háborodott (mint a romantikus költők, sámánok
vagy szentek). Ebben rejlik e figura legnagyobb
vonzereje: az az ambivalencia, amely ebben az
emberben egyszerre mutatja fel az ösztönszinten élő természeti és az elvont fantáziaképek
szintjén élő intellektuális lényt. A címszerepet
alakító Szula László ezt az ambivalenciát nem
egyidőben ható kettősségekben, hanem folyamatos átmenetekben jelenítette meg. Látjuk a
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pillanatot, amikor a bamba révedés a butaság kifejezéséből egzaltált elmélyültségbe billen át,
vagy amikor a bosszúszomjas vadállat vibrálása
mögött egy hiperszenzibilis ember tűnik fel.

Woyzeckkel tehát nem az a legfőbb baj, hogy
őrült (vagy háborodott), őrültek nagyszerűen
eléldegélnek ezen a világon, békében és közmegbecsülésben, hanem inkább az, hogy pimaszul ártatlan, és ezt a világ nem hajlandó tolerálni: törvényszerűen bűnöst farag belőle. Szula
játékában ez a felnőtt férfi úgy csodálkozik rá
mindenre, mint egy gyerek, úgy is gondolkodik
és érez, szenvedélyesen, asszociatívan. Mindent differenciálatlan (és épp ezért ép) lényének
teljes súlyával cselekszik. „Nem erényes ember"
- mondja rá a Kapitány, de szoktuk-e egy gyerekre azt mondani, hogy erényes? „Woyzecknek
nincs morálja", de vajon mit nevez a Kapitány
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morálnak? Az önfegyelmet. És erénynek az önmegtartóztatást. Ilyen értelemben Woyzeck
tényleg nem erényes, hiányzik belőle mind az
önfegyelem, mind az önmegtartóztatás. Néha
csak úgy „elfogja a természet", ha szeret, megszerzi a nőt, ha gyűlöl, elpusztítja. Woyzecknek
nincs morálja, de tiszta, a többieknek van moráljuk, de mocskosak. A Kapitánynak fényesre van
glancolva a mundérja, de piszkos az alsóneműje, Woyzecknek tiszta az alsóneműje, de véres a
ruhája. Persze attól még nem hős valaki, hogy
tiszta az alsóneműje. Woyzeck nem a hagyományos értelemben vett hősies hős, nem vált ki belőlünk csodálatot, csak azt a belátást erősítheti
meg szorongattató hitelességgel, hogy fel kell
nőni, ki kell józanodni, kompromisszumokat kell
kötni az élettel. „Kultúrember módjára" beadni a
válópert, ha elárulták a szerelmünk, macskákat
meghajigálni, embereket borsókúrán sorvasztani a szent tudomány érdekében, és nem venni
észre, hogy a tapló milyen titkos jeleket ír a földön.
Marie-nak van egy törvénytelen gyereke, vadházasságban él egy katonával, akit megcsal egy
másik katonával. Marie szajha. Marie átszelle-
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mülten ringatja a gyermekét, dúdol, fehér ruhájában hangtalanul jár-kel, hosszan és türelmesen
mesél. Marie angyal. Börcsök Enikő alakításában ez is, az is és egyik sem, Mária Magdolna és
Szűz Mária egyszerre: a nő archetípusa. Még
gyerek, de már anya, már megtörte az élet, de
még van hite és igénye a változásra. Tetszik neki
az ezreddobos szakálla, meg hogy olyan kackiásan tud menetelni. Ő is szeretne magának egy
ilyen aranyos ólomkatonát. Csakhogy az ólomkatona mást is akar. „Bánom is én! Olyan mindegy!" - szól lemondóan, rövid dulakodás után
Marie, és odaadja magát a díszhímnek (Rázga
Miklós), aki „egy jófajta ezreddobos-tenyészetet"
szeretne vele létrehozni. Naivsága egyszerre
butaság és ártatlanság, energikussága egyszerre sugároz érzékiséget és romlatlan életörömöt,
gyengesége egyszerre undorodó fásultság és
lopva kielégített kíváncsiság. Börcsök az ébredező, egyazon időben bimbózó és elvirágzó női-

ség esszenciális ábrázolását adja. Marie csak
boldog akar lenni, közben hibázik - vagy sokkal
inkább: megtörténik vele a bűn -, és ezért bűnhődnie kell. És Woyzeck, mint az igazság (morál?) sötét angyala, végre is hajtja a büntetést.
De van-e joga a világon számon kérni a tökéletességet? Mi már jórészt hozzászoktunk a
kompromisszumokhoz, tehát azt mondjuk: nincs
Ne járkáljon itt lehorgasztott fejjel, lázasan
csillogó szemekkel, eleven lelkiismeretünkként!
Rásülük, hogy bolond, hogy gyilkos, és ezzel
vége. Hóhérkézre adnánk az ilyet mi is.
Znamenák István első rendezésének legnagyobb erénye, hogy képes volta drámai szöveghez hangulatában és eszköztárában leginkább
illő színpadi közeget létrehozni. A hol meseszerűen sejtelmes, hol képszerűen expresszív mondatok költői lebegésének nyugodt tempójú, enyhén stiilizált, atmoszferikusan színes játékkal biztosított teátrális hitelességet. Vulgaritás, líraiság
és humor jól megférnek ebben a vibrálóan telített (fél)álomvilágban. Ez az egységes, erős atmoszféra még a sűrű helyszínváltások próbáját
is kiállta (segítségére volt ebben Dévényi Ádámnak a választolt stílussal tökéletesen harmonizá-
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chanizmusával lep meg bennünket. Az előadás
utolsó harmadára már kicsit sok is a jóból ennyi
józanság. Itt már túl ügyesen pörög az egész, túl
sok a szó, és az a kevés csend is kong. Állandósul a technika, és apad a szenvedély. Az utolsó
képekben már csak szép, de üres beállításokra
futja. Ahogy a legjobb amerikai film is ellaposodik
az utolsó öt percben, amikor a törvényszerű
happy end felé kell terelni a történetet, itta tragikus vég penzumkatarzisába ásítunk bele. Woyzeck gyilkos, elfogják, meghal. E tipikus képlet
sokkolónak szánt evidenciája eltakarja a lényeget. Talán nem véletlen, hogy Büchner is töredéknek hagyta a drámát (igaz, az öt kézirattöredék valamelyikében megtalálhatóak az itt lezárásként eljátszott szövegek). Frázis közben hirtelen félbeszakad a dallam, és fülsiketítő csend
marad utána. A büntetést nem kívülről mérik
ránk, a büntetés bennünk van, a büntetés maga
a bűn, amit előbb-utóbb magunkra kell vennünk.
Nincsenek potyautasok Noé bárkáján. A megtorlás mindenképpen utolér.
G. Büchner: Woyzeck (kaposvári Csiky Gergely Színház)

Szula László és Kelemen József (Simarafotók)
ló átkötőzenéje). Ugyanakkor ez az erős atmoszféra egy idő után tehertételévé vált az
elő-adásnak. A jelenetek szöveg- és
szituációhűen megszülettek a sikeresen
kikevert stílus törvényei szerint, de a jelenetek
belső telítettségét eredményező elemző
jelenlétet egyre inkább fel-váltotta
a
következetes lebonyolítást szem előtt

tartó alkotói kontroll. Az előadás legnagyobb
erénye azonban mégiscsak ez az egység, az
érvé-nyes színpadi jelrendszer felmutatása, a
mély-ben gomolygó indulatok homályos vízióit
plasztikus szerkezetre
felfeszítő
alkotói
tudatosság. Ha fiatalság, akkor szertelenül
dagadó, határokat és arányokat nem ismerő,
alaktalan, lázas kimondáskényszer - valami
ilyesmire számíthatnánk. A játék azonban
éppen higgadtságával, ritmikai és gondolati
pontosságával, rafinált hatásme-

STUBER ANDREA

KÉT ÚJ NYÁR
ROMAIN WEINGARTEN: NYÁR

A nnyi mindent láttunk már. (Színházban.)
Lettünk megriasztva, lebénítva, erős hatásokkal sokkolva. Ültünk bolondnak nézve vagy kukkot se értve. Mindenfélét kipróbáltak rajtunk, nem csoda, ha magasabb lett az ingerküszöbünk, és nőtt a toleranciánk. Ma már fel sem vesszük, ha hangszórókból
dobhártyarepesztő zaj vagy zene dübörög, ha
szemünkbe támadnak a reflektorok, ha vizet locsolnak ránk a színpadról. Azon meg eszünkbe
se jut csodálkozni, ha az előttünk lejátszódó
sejtelmes történetben gyerekek macskákkal trafi-

kálnak, a macskák pedig legyekkel leveleznek.
Ki ütközne meg ma ilyesmin?
Bezzeg amikor Romain Weingarten színpadi
költeménye, a Nyár először színre került nálunk
- bő negyedszázada, alig egy-két évvel a
darmstadti ősbemutató után -, még hangosat
lehetett bukni vele. A Pesti Színház közönsége
köszönte, nem kérte, a kritikát pedig mintha
bosszantotta volna, hogy ez a ködösített, rafinált
bulvárdarab szürrealista avantgárdnak igyekszik
ki-adni magát. Mindazonáltal a produkció
védelmére keltek a színibírálók, vélhetően
azért,

Fordította: Thurzó Gábor. Díszlet: Znamenák István.
Jelmez: Libor Katalin. Zene: Dévényi Ádám. A
rendező munkatársa: Homung Gábor. Rendező:
Znamenák István.
Szereplők: Szula László, Börcsök Enikő, Törköly
Levente, Kelemen József, Rázga Miklós, Homung
Gábor, Megyes Melinda, Némedi Árpád, Ottlik
Ádám, Cseszárik László, Csapó György, Kuti László,
Szűcs Zoltán, Szentgyörgyi István, Fekete Katalin,
Gömöri Judit, Lecsó Péter.

mert feltételezték, hogy a publikum az abszurdot
utasítja el a Nyárból, míg ők inkább kommersz
blöfföt szimatoltak. Ezen aztán el lehetett polemizálni egy darabig, majd tizenegy évvel később
sikeresebb felújítás született ugyanott, utána pedig jött a feledés. (Ámbár nem a teljes feledés,
mert vígszínházi körökben ma is gyengéd, szeretetteljes legenda övezi a Várkonyi Zoltán rendezte két Nyárt.)
Most újra itt a Nyár, s mindjárt kettő is, szinte
egyszerre Pesten és Pécsett. Szikora Jánost, a
Pécsi Nemzeti Színház kamara-előadásának
rendezőjét alighanem képzőművészetileg ihlette
meg a Nyár. Pontosabban a színhelye, a Kert, a
maga paradicsomi reminiszcenciáival. Szikora és Csik György látványtervező - nem volt rest:
kilakoltatta a színházból a színpadot és a
nézőtér egy részét, s betelepített egy impozáns
nyári lakot. A kert a maga természetellenes természetességével egyenesen fenséges. Betölti a
termet mesés fűvel, fával, vízzel, élővilággal.
(Ennek fejében csupán százhúsz nézőnek marad hely a szélen.) A majd' húsz méter hosszú

