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mek csattogása vegyül. A zajok az Éhezőművész
mindvégig színen lévő őreitől származnak. Az
őrök arra hivatottak, hogy tanúsítsák: az
Éhezőművész valóban egyfolytában éhezik, de
egy-ben ők képviselik a külvilágot is. Az antik
kórusok cseppet sem szívderítő utódaként a nép
hangját szólaltatják meg, harsányan,
közönségesen, durván. Az Éhezőművész különös
személyisége, földöntúli szelídsége dühöt és
agressziót vált ki belőlük. Ők hárman (Bereczky
Péter, Robin László, Deák Tamás) az előadás
valódi főszereplői: a közeg, amely elől nincs
menekvés, legfeljebb a szabadon választott
börtönbe, az elzárkózás nyújtotta paradox
szabadságlehetőséggel élve. Bereczky, Robin és
Deák az Éhezőművész meg-tekintésére érkezők
epizódjaiban egyrészt valós szerepükben,
őrökként vannak jelen, másrészt testekből-
mozdulatokból szőtt kulisszaként: minta
rémálmok képlékeny testű alakjai tekered-nek,
hemperednek, gyömöszölődnek a szereplők közé.
Intenzív jelenlétüktől sűrűsödnek be a róžewiczi
dráma szándékosan „nyitva hagyott" jelenetei.
Szövegeikben tovább épülnek - a szerző
ajánlásával is élve - a darab eredeti dialógusai.
Ahogy felnagyítják és kigúnyolják más szereplők
mozdulatait, ugyanúgy visszhangozzák és
ordítozzák tovább szavaikat. Mindenkinek minden
megnyilvánulását az Éhezőművész ellen fordítják,
és nincs az a replika, amelyet tovább ne
tudnának szőni. (Igy lesz az Éhezőművészből
többek között nemcsak cigány, zsidó, román,
kínai, arab, szerb és horvát, hanem egyenesen
polinéz és melanéz is.)

A színen groteszk, elrajzolt alakok jelennek
meg, karikírozó mozgással és hanghordozással,
harsány színű, extravagáns ruhákban, clown
módra kifestett arccal. (Jelmez: Simon Gabriella.)
Körülöttük-a rémálmok abszurd képi asszociációi
szerint-semmi nem az, ami: a terhes nők ruhája
alatt doboz feszül, a bébiket bevásárló-
szatyrokként rángatják az anyukák, a riporternő
mikrofonját locsolócső helyettesíti, a bográcsban
konzervek zörögnek. Az önmagából kifordult
világban, ebben az elvarázsolt realitásban csak
két gyereklány akad, aki képes szóba állni a ket-
recben kuporgó csodabogárral. Feuer Yvette és
Enyedi Éva játéka az előadás legsikerültebb jele-
netévé avatja az Éhezőművész ünnepélyes kisza-
badulására készülődő bakfisok epizódját: minden
mozdulatukból, arcuk minden rezdüléséből a
várakozás izgalma árad. Bár el vannak ájulva a
megtiszteltetéstől, felnőtteskedő beszélgetésük
az Éhezőművésszel felszabadult nyelvöltöge-
tősdibe torkollik. A két színésznőre kell figyelni
akkor is, amikor - az utolsó jelenetben - az
összes polgár összesereglik az ünnepélyre; a
lányok értik is meg nem is, hogy miről van szó,
mindenesetre süt róluk az elragadtatott csodálat.
(Igaz, hogy ők ketten némileg más stílusban,
realisztikusabb eszközökkel játszanak, mint a

többiek - s mivel arcukon nem viselnek cakkos,
festett maszkot, mások a lehetőségeik is -, ám
mindezt indokolja a két szereplő gyerek volta:
még nem nőttek bele a felnőttek képviselte szab-
ványrendbe.)

Az egész abszurd világban az egyetlen teljesen
hétköznapian ember formájú ember az Éhező-
művész, aki két lábon éhező anakronizmusként
éppen ezáltal lesz mutogatni való különc. Terhes
Sándor Éhezőművésze végtelenül magányos és
megtört, távol áll tőle mindenféle ellenzéki gőg
és csodálatot követelő exhibicionizmus. Cím-
szereplő, de egyáltalán nem hős: az élettől lassan
távolodó jedermann, aki - a sokat emlegetett
áléhezőművészekkel ellentétben - már nem ké-
pes visszatérni az úgynevezett normális életbe.
Bár nem ellenkezik, amikor a többiekéhez illő
cifra göncbe öltöztetik, és arcát is kifestik, majd
kivezetik a ketrecből, mégis inkább a távozást
választja az ünneplés helyett. Gyalog megy el,
és a szereplőkkel szemközti ajtón át, azaz a
világból távozik. Értetlen tekintetek követik,
miközben tovább szól a monoton, hangos csin-
nadratta.

Átgondolt előadás született a Szkénében, ki-
váló rendezői-színészi ötletekkel, jó csapatjáték-
kal. Mégis kissé súlytalannak hat a produkció:
sem megszorongatni, sem megnevettetni nem
képes igazán. Groteszkuma inkább kielemezhe-
tő, mint megélhető. Talán a bemutatóra még nem
érett eléggé össze a játék, vagy talán az a perfor-

Ahogy hallom emlegetni őket magam körül,
úgy tűnik, mintha a tanmese, példabeszéd
szavaknak negatív tartalma lenne mosta-
nában. Pedig jobban meg lehet érteni a
dolgokat egy történetből, mint sarkított és
unalmas tételekből. A tanmesének áttekinthe-
tőnek, modellszerűnek kell lennie, de rögtön ér-
dektelenné válik, ha fantáziátlan illusztráció csu-
pán. A jó tanmese nem cukros máza bölcsesség
keserű piruláján, nem is váza a bölcsesség ró-
zsaszálának. A jó tanmese a bölcsesség
maga.Mrožek igazi tanmesélő mester.
Kifogyhatatlan
szellemességgel ötöl ki modellhelyzeteket. Sem
nem didaktikus, sem nem felszínes. A Tangó
értékei vitathatatlanok, de az már olyan régen
volt... Lehet-e ma ilyet - kérdezzük gyanakodva

mance-szerű rideg különcség hiányzik belőle,
amellyel a mű apropóján Árkosi és Bán János
másfél éve a Diákszigeten eljátszott. Bántó, hogy
a zajok sokszor elnyomják a szöveget, a börleszk
ötletek a groteszket. Hatástalan marad a záró
jelenet, erőtlen a végső pillanat (kidolgozatlan-
nak tűnik a lezárás, és zavaró a feltáruló vaskapu
szerepének korábbi tisztázatlansága is).

Mindezzel együtt a bemutató fontos állomás-
nak látszik a többféle stílusban is otthonos Ar-
visura együttes pályáján. (Már önmagában az is
frissítőleg hat, hogy a társulat nem egy újabb
mondaszerűen epikus - elbeszélt vagy eltáncolt -
színjátékkal állt elő.) Az előadás játékmódot ke-
resett és talált Róžewicz darabjának cseppet sem
egyszerű feladatot jelentő színpadra fogalmazá-
sára. Nagy felfedezés azonban nem született. A
téma remekműveként - ebben egészen biztos
vagyok - továbbra is a Kafka-novellát fogjuk
számon tartani.

Tadeusz Róžewicz: Az éhezőművész elmegy
(Arvisura-Szkéné)
Fordította: Elbert János. Díszlet: Árvai György. Jelmez:
Simon Gabriella. Zene: Árkosi Szabolcs, Horváth Ben-
ce, Kétyi András, Klunovszky Gábor. Rendezte: Árkosi
Árpád.
Szereplők: Terhes Sándor, Pintér Gábor, Schermann
Márta, Bereczky Péter, Robin László, Deák Tamás,
Takáts Andrea, Feuer Yvette, Enyedi Eva, Reinhardt
István, Csák Zsolt, Zboray Antónia, Péterfy Borbála.

és reménykedve. Olyan sok régi recept mond
csődöt ebben a felkavarodott világban. A Magya-
rországon is bemutatott Szerelem a Krímben
sikerületlen darab. Fontos ügyről akar beszélni,
de talán éppen a szellemesség kevés benne. A
nem sokkal előbb készült A szerződés viszont
még sokáig képes lesz elgondolkodtatni a né-
zőket a maga könnyed módján.

Az indítás egy jól bevált helyzet: a szálloda
halljában üldögélő magányos vendég unalmá-
ban felfedezi, hogy az éjszakai portás is ember,
gondolkodik, lelke van stb. Ugyancsak sokszor
látható vígjátéki klisé a darab váza is. Az életunt
öregúr felélte vagyonát, és a fiatal portást kéri fel
saját bérgyilkosának, mert az öngyilkossághoz
gyáva és lusta, és különben is tiltakozik ellene
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Dörner György (Magnus) és Bán János
(Moris) (Kaczur György felvétele)

kifinomult ízlése. Az önmaga által előidézett köz-
vetlen életveszélyben aztán feltámad az életked-
ve. Idegtépő játszma kezdődik kettejük között. A
portás be akarja bizonyítani, hogy megbízható, és
betartja a furcsa szerződést az áldozat-megbízó
tiltakozása ellenére is, hiszen a pénzt elfogadta.
Elvezi, hogy retteg tőle az önkéntes áldozat. Már
ennek a meghökkentő alapszituációnak a
következetes végigviteléből is kellemes komédia
keletkezik, de van itt egy még izgalmasabb dolog
annál, mint hogy ki, mikor, hogyan öl vagy hal.
Tanmese ez a javából, minden konkrét helyzethez
kapcsolódó mondatnak évszázados politikai, fi-
lozófiai háttere van. Nem arról van szó, hogy
Mrozek ügyeskedve megshow-zta az ízetlen dis-
putát, ravaszul kitalált valami ürügyet publicisz-
tikai mondanivalójához. Minden elem szervesen
kapcsolódik a többihez. Tekintettel a napihírekre,
én már nem merek olyasmiről beszélni, hogy
reális, abszurd, valami megtörténhet, nem tör-
ténhet meg. Minden megtörténhet. Inkább úgy
fogalmaznék, hogy a drámaíró finom egyensúlyt
talál az általános tapasztalati tények és a
stilizáció, absztrakció között.

Svájcban vagyunk, a kiegyensúlyozottság,
mértékletesség hazájában. Itteni széfekben őrzik
az úgynevezett európai értékeket. A Hotel Rési-
dence patinás szálloda. Nem a legdrágább, nem
a legmodernebb, de mindenképpen előkelő, bírja a
régi szép idők stílusát. Ebbe a rezervátumba
húzódott vissza a magát késő európainak ne-
vező, kiérdemesült vígjátékszerző. A magát zug-
európainak minősítő portás vendégmunkásként
érkezett egy olyan országból, amely Nyugattól
keletre, Kelettől nyugatra van. Kettejük szerző-
désének - vagy inkább játszmájának - a tétje: ki
lesz a másik áldozata? Az Emigránsokban két
földi, egy politikai és egy gazdasági menekült
tépte egymást az ügyben, hogy hol érdemes,
egyáltalán hol lehetséges élni. A szerződés a két
különböző oldal meccse, és azért nem válik
annyira elkeseredetté, mert egyik fél sem hisz
igazán magában vagy legalább az igazában. Vi-
tájuk inkább együttgondolkodás, a felmerülő
lehetőségek alapos számbavétele. A Mrožektől
kapott elmeél segítségével játszanak egymással.
Mrožek önmagával sakkozik. A lengyel hazáját
szűknek érző, européerré váló Mrožek, kontra a
mindvégig lengyelül író, örökre kelet-európai
Mrožek. Mindkét szereplő neve M-mel kezdődik.

Magnus, az öregúr ernyedten cinikus, csaló-
dott saját világában, de úgy gondolja, ezt a se-
honnait azért még kiosztja. Morist, a fiatal portást
feszíti a vágy: lenni már valamilyennek, de lebé-
nítják a nekünk, kompországiaknak annyira

ismerős komplexusok, a cigány népek langyszí-
vű sihederjének kamaszkori identitászavarai. Az
értékrendek körül folyik a hercehurca: használtak
vagy ártottak az évek a jó öreg európaiságnak -
poshadt lett-e vagy zamatosabb? Duplán szánal-
mas vagy éppen lehetőséggel teli állapot egy
agonizáló kultúra perifériáján lenni? Egyáltalán
mi közünk egymáshoz, mit akarunk a másiktól?
A portás először volt gyarmatról származónak
hazudja magát, mert az tisztább ügy. Úgy illik,
hogy az exgyarmattartónak lelkiismeret-furdalá-
sa legyen, a régi elnyomottak meg robbantani
jönnek bosszúból. De Európán belül ki tartozik
kinek? Minket nem zsákmányoltak ki, legföljebb
palira vettek. Az őszintén egoista Mr. Nyugat-Eu-
rópa meg is kérdezi: tehet ő a szegény rokon
szerencsétlenségéről? Ő nem nyomta el, csak
egyszerűen nem érdekelte a balek unokaöcs.
Megkésett és belterjes Európa két részének vitá-
ja, hiszen a beszélgetésből kiderül, hogy közben
zajlik az élet a szállodában. Európán kívüli nagy-
hatalmak tárgyalnak titokban a világ sorsáról,
Hollywoodból várnak telefont, itt a maffia, és
megérkezik a sejk is, aki megveszi kilóra az egész
európai műveltséget.

1997-ben Magyarországon a lehető legaktuá-
lisabb az 1985-ben valahol Európában íródott
darab. Kegyetlen kérdéseket tesz föl. Nem vá-
laszt már el a vasfüggöny, csatlakoznánk, miegy-
más. Mit tudunk kezdeni egymással? Tanulnánk
szívesen, de van mit tanulnunk? Lehet, hogy a
balkániság életképesebb ebben az eldurvult, bar-
bár világban? A sötét kétely: meglesz-e még
Európa, mire odaérünk? Vagy úgy járunk, mint a
Mulatság szereplői? Most illedelmesen mosoly-
gunk, szépen kérünk. De tudják-e a tisztelt urak,
hogy ha mi is benne leszünk, attól majd megvál-
tozik a NATO meg az EU? Félnek tőlünk, vagy
csak lenéznek bennünket? És a reménykedő kér-

dés mögött - ugye, most majd egyenlően? - ott
bujkál valami bátortalan fenyegetőzés: mert un-
juk ám, hogy folyton mi vagyunk a seggbe rúgott
szomorú bohóc. Évszázados sértődöttségek, fél-
reértések feszülnek a komédia mögött, amelyben
Mrožek abból tart bemutatót, hogyan tud könnyű
kézzel minél őrültebb helyzeteket lérehozni. Ami-
kor valakit egyszerre üldöz a maffia és a rend-
őrség. Amikor egy méregdrága Rolls-Royce-szal
senki se tud mit kezdeni. Amikor a börtön a
legbiztonságosabb hely. Amikor kiderül, hogy a
legnagyobb szabadság az, ha az embernek már
csak egy hete van hátra.

Ülünk a metrón, ismerősöm felsóhajt: ma este
úgy elmennék valami szobaszínházba, ahol két-
három szereplő (ne legyen nagy jövés-menés) a
világ dolgait beszéli meg. Az ilyen típusú színház-
ra is van igény, párhuzamosan a nagy terek, a
látványosság iránti érdeklődéssel. Szaporodnak a
stúdiószínházak Budapesten, amilyen a Ko-
médium is. Műsorán önálló estek, kamaradara-
bok szerepelnek. Barátságos hely, otthonos mé-
retű térrel. Pontosan ide való A szerződés. Az
előbb emlegetett euromizérián nincs mit elját-
szani, de a komédián annál inkább, éppen azért,
hogy kijöjjenek a mögöttes tartalmak. A Komé-
diumban rutinelőadást láthatunk. Jól odatett pil-
lanatok váltakoznak üresjáratokkal, aszerint, mi-
re elég az ad hoc színészi tudás.

A megvalósításban nem kell mindig ragasz-
kodni a szerző elképzeléseihez. De történetesen
ebben az esetben Mrožek igen jól kitalálta, mi
hogyan legyen. A megváltoztatás mögött leg-
alább olyan komoly szándéknak kellene állnia,
mint amilyen az övé, az eredeti. A Komédium
színpadán megjelenő hotel egyáltalán nem a bé-
kebeli szállodák utolsó mohikánja, hanem pon-
tosan olyan, mint amit a Résidence a maga avítt-
ságával, „európaiságával" tagadni akar. Szürke-
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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.

Sławomir Mrozek: A szerződés (Komédium)
Fordította: Bojtár B. Endre. Díszlet: Mira János. Jelmez:
Dőry Virág. Rendezte: Bodolay Géza.
Szereplők: Dömer György, Bán János.

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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