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G E O R G B Ü C H N E R :

W O Y Z E C K

FÉNNYEL ÍRT BALLADA
Sajátos látomással-hallu-

cinációval kezdődik az Új
Színház előadása. A sötétből
a lassan felderengő fény hasít
ki darabokat. Középen
hatalmas fénykör, benne egy
kisfiú építőkockákkal játszik.
Balra, egy fényhasítékban
bölcsőt ringató lányt látunk.
Jobbra egy fiú fekszik az
ágyon. (Az előbbi-ben a
történet szereplői közül
Marie-ra, az utóbbiban
Andresre ismerünk.) Hátul
középen, a félhomályban, egy
kereszt tövében egy férfi áll.
(Ő a címszereplő, Woyzeck.)
Mintha be-felé figyelne, s
mintha belső történéseket
jelezne az is, ahogy lassan
kapcsolatot teremt a körülötte
lévő világgal: figyeli a
fénykör-ben guggoló kisfiút,
aki egymásra rakosgatja az
építőkockáit, és hallgatja a
mesét, amit egy női hang
tolmácsol a hangszóróból. A
(darab közepéről a kezdő-
képbe átemelt) mese egy
szegény kisfiúról szól, aki-
nek nem volt se apja, se
anyja, hisz mindketten meg-
haltak. „És mert a Földön egy
árva lelket sem talált többé,
hát föl akart menni az égbe."
De a Holdról ki-derül, hogy
csak egy reves fa, a Nap se
más, mint elhervadt
napraforgóvirág, a csillagok
csupán aranylegyecskék. Es
amikor a kisfiú „újra vissza
akart menni a Földre, a Föld
se volt más, mint egy
felborult fazék". Miközben
szól a mese, látjuk, hogy
Woyzeck a fény-kör széléhez
lép, innen figyeli a kisfiút,
aki egy kis kocsira pakolja
kockáit, majd játékait maga
után húzva elindul egy
átlósan nyíló fényösvényen,
és lassan eltűnik a sötétben.
A férfi még konstatálja az
ürességet, amely a kisfiú
távoztával a fénykörben

támadt, majd leguggol a
fényösvény mellé, és lát-
hatatlan mozgásait, hangjait
kezdi figyelni. Ekkor lép
mellé az ágyon fekvő fiú,
neki kezd el gyötrelmes vízi-
óiról, hallucinációiról be-
szélni Woyzeck.

Kiss Csaba Büchner-ren-
dezésének kezdőképe nem-
csak a főhős Andreshez
intézett darabindító mon-
datait értelmezi át, hanem az
egész előadás kulcsát is
megadja. Itt a látomások,
hallucinációk konkrét tartal-
mat nyernek, és ezáltal az
előadás formai világát, képi
fogalmazásmódját is meg-
határozzák. Kiss Csaba a
Büchner-szövegekből sajátos
változatot állított össze - úgy,
hogy a dramaturgiai és
színpadi megoldások köl-
csönösen feltételezik egy-
mást: amit nem mondanak el
a szavak, azt megmutatják a
képek. Ebben az eleve
színpadra fogalmazott
Woyzeck-variációban az
interpretációkban többnyire
előtérbe kerülő társadalmi
vonatkozások helyett a misz-
tikus rétegre helyeződött a
hangsúly.

A Büchner-dráma transz-
cendens, misztikus rétege
(amely Woyzeck halluciná-
cióiban afféle túlvilági vész-
jelzésként, szüntelenül rázú-
duló nyugtalanító készte-
tésként jelenik meg) az Új
Színház előadásában gyöt-
relmes hiányként fogal-
mazódik meg. Üresen tátong
a fénykör, eltűnt belőle a
kisfiú, megfoghatatlan a
fényösvény, amelyen távo-
zott. De a mese is az árvaság-
ról, a hontalanságról szól:
belakhatatlan a Föld, illúzió-
nak bizonyulnak a csábító
magasságok is: emberközel-
ben elhasznált, közönséges
tárgyakká változnak a koz-
mosz vonzó égitestei. Aki
érzékenyebb, mint mások,Derzsi János (Woyzeck) és Györgyi Anna (Marie)
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az az ürességre döbben: szülők, segítők,
szeretők, társak hiányára. Az Isten hiányára.
Saját emberi magányára, amely a kozmosz
sötétjével itatja át a lelket.

Kiss Csaba rendezése fénnyel és sötéttel
írt előadás. A világítási effektek fontos (és
nagyon pontosan szerkesztett) motívumokat
jelölnek ki, ugyanakkor meghatározzák a
játék terét is. Csanádi Judit díszlete úgy hat,
mintha különféle apró kis szigetek helyez-
kednének el a hatalmas üres térben. Balra áll
Marie szobája, mögötte a Kapitány lakása,
jobb szélen Andres kaszárnyabeli ágya.
(Csak Woyzecknek nincs állandó lakótere.
Ő idegen mindenféle helyszínen, ahol meg-
jelenik. Még a kaszárnyabeli ágyon is, ahol
Andreshez hasonlóan ő is elidőz néha. A
kereszt tövében is, ahol a leghangsúlyosabb
pillanatokban látjuk.) A díszletet különféle
életterek apró kis szeletkéi alkotják: eltérő
mintázatú tapétájuk és különböző burkolatú
padlóik úgy vannak kivágva, mintha a
falakra ferde árnyékot
vető napfény jelölte
volna ki határaikat.
Amikor az Új Színház
stúdiójának fekete falai
között felderengenek a
történet egyes helyszínei,
úgy hatnak, mintha a
sötétből hasítana ki a
fény időleges, elszigetelt
darabokat.

Ezért is támad az a
benyomásunk, hogy az
előadásban a belakha-
tatlan térben magányosan
bolyongó alakok jelennek
meg. Mintha mindenki a
maga külön útját járná. A
találkozások időlegesek
és véletlenszerűek, az
érintések egyúttal a
taszításokat is magukban
rejtik, a másik emberhez
tartozás illúziója csak a
magány végtelenségét
palástol-ja. Valahogy
mindenki a gyötrő hiányt
szeret-né betölteni (amit
a nyitóképben a középen
üresen maradt, az elő-
adásban többször
visszatérő fénykör érzé-
keltet). A létezésben

támadt űr ellenében a
legtöbb szereplő
különféle tévképzetekhez fordul.

A Doctor (Nagy Zoltán) a forradalmas
tudományban hisz, holott inkább afféle
vásári mutatványosnak tűnik, amikor
Woyzecken végzett kísérleteit nyilvános
előadás keretében demonstrálja. (Ekkor a
rendező megtöri az előadás egészét meg-
határozó játékkonvenciót: a stúdiószínház
átalakul előadóteremmé, mi, nézők leszünk
a hallgatóság, bennünket szólít meg az
előadást tartó Doctor, a mi nevünkben is
kommentálják az eseményeket a nézőtéri
ajtó mellett álldogáló szereplők: a Kapitány,
Käthe és a Tamburmajor.) Furcsa izgalom

járja át a Doctort akkor is, amikor egy
későbbi jelenetben Woyzeck aberrációiról
kezd beszélni. Láthatóan nem Woyzecken
akar segíteni, tudományoskodó mániája nem
több mint egy megszállott, önző ember
bolondériája.

Az érzéki örömök hajszolása fűzi össze a
Kapitányt (Bubik István), Käthét (Nagy
Mari) és a Tamburmajort (Schneider Zoltán).
Együtt távoznak a (jelzésszerűen megje-
lenített) vásári forgatagból, s egy közösen
átmulatott éjszakáról érkeznek, amikor más-
naposan felfedezik a gyilkosságot. Koráb-
ban hallottuk, amint (a Doctor előadása
közben) a Tamburmajor és a Kapitány alpá-
rian egyértelmű megjegyzéseket tesz Marie
női vonzerejéről, később láttuk a ren-
dezetlen ruházatú Kapitányt kilépni Käthe
szobájából. Ugyanazt a folyamatot érzé-
keljük mindhárom figuránál: fokozatosan
lefoszlanak róluk az elegáns, magamutogató
látszatok, és ott állnak előttünk pőrén, az

ösztöneiknek, érzéki késztetéseiknek engedő
közönséges emberként. A Kapitány és Käthe
előkelő társalgásáról kiderül: valójában
arról van szó, hogy egy lotyó miképp fog
magának pasit, egy kujon miképp szed fel
egy nőt. A Tamburmajor peckes masí-
rozásáról is bebizonyosodik, hogy nem több
annál, mint mikor egy díszkan magakellető
bemutatót tart képességeiből.

Marie (Györgyi Anna) védtelenebb,
kiszolgáltatottabb, mint a többiek, hiszen ő
emberi kapcsolatokkal, társas viszonyokkal
szeretné betölteni a létezésben támadt űrt.
De a hallucinációi által űzött Woyzeck nem
tud figyelni rá, a férfiasságától elbódult

Tamburmajor pedig csak a nőstényt veszi
észre benne. Marie érzékenysége érzékiség
is. Ezért van egyrészt rengeteg köze a föld
mélyének vészjósló dübörgését hallgató
Woyzeckhez, másrészt ezért nem térhet ki a
Tamburmajor érzéki vonzása elől. De
ugyanezért nem elégítheti ki az élmény sem,
hogy ráérez Woyzeck kínjaira, s ezért vilá-
gos számára az is, hogy az elégségesnél
kevesebbel éri be, amikor enged a Tambur-
major csábításának.

Woyzeck (Derzsi János) az, aki - hallu-
cinációiban, vízióiban - a legmélyebben átéli
a létezésben támadt űrt, mégis ő az, aki a
legkevésbé gyanakvó a többiekkel szem-
ben. Érzi, hogy a világban hasadék támadt,
de nem érzi még, hogy a szakadék az
emberek között tátong. A Doctor előadásán
az asszisztens és „szemléltető ábra" szerepét
egy személyben játssza el: boldog mosollyal
kapcsolgatja a gramofont (többnyire
rosszkor), engedelmes elégedettséggel ölti

ki a nyelvét, amikor az orvos róla kezd el
beszélni. A Kapitányt is természetes
közvetlenséggel borotválja: nem megalázó
számára ez a kötelezettség, mint ahogy a
Kapitány szavait hallgatva sem érez meg-
alázottságot. Igy van ez - mondja magától
értetődően -, „nekünk, egyszerű népnek,
nincs erényünk." „Boldogok a lelki szegé-
nyek" - mondhatnánk Woyzeckről -, mert
sokáig hinni tudtak benne, hogy az emberek
azt akarják mondani, amit az általuk hasz-
nált szavak jelentenek. Marie-hoz fűződő
viszonyában ismeri fel Woyzeck, hogy ki-
csorbultak a szavak: kételkedni lehet abban,
amit a másik mond, és érdemes mögöttes

Györgyi Anna, Schneider Zoltán (Tamburmajor), Vass György (Andres) és Derzsi János
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szándékot keresni abban is, amit tesz.
Metafizikai jellegű szorongásai így a má-
sokkal való viszonyban keletkező űrként is
megfogalmazódnak. A rettenetes hiány meg-
szüntetésének módját keresi a gyilkosság-
ban is.

Kiss Csaba rendezése nem realista
eszközökkel ábrázolja a figurákat. Nem
mikroszituációkban való viselkedésükkel,
hanem képek, gesztusok segítségével
jellemzi őket. Marie-t például abból ismer-
jük meg, ahogy a bölcső mellett gubbaszt,
ahogy a villámlátogatásra érkezett
Woyzecket figyeli, ahogy a Bibliából
történő felolvasását hallgatja. Más oldaláról

helyzetek, hanem a gesztusok és a képek
jellemzik. Például a fénykörben zajló
„küzdelmük", amelyben udvarlás és incsel-
kedés, erőszakoskodás és ellenállás, vonzás
és taszítás, megkívánás és idegenkedés
keveredik. „Nincs még egy ilyen férfi" -
mondja Marie, majd - miután szinte föl-
kínálta magát - azt sem engedi, hogy a
Tamburmajor hozzáérjen. „Vadmacska!" -
sziszegi a férfi, és egyre erőszakosabban
küzd azért, hogy magáévá tegye a lányt.
"Bánom is én!" - adja meg magát végül
Marie, mintha azt kiáltaná világgá, hogy
olyan hiábavaló minden: akár a kéjt kívánja
az ember, akár a szerelmet keresi, egyre

heti. A kétségbeesett Woyzeck ezután
visszatáncol az üresen marad fénykörbe. Itt
záporoznak rá a sötétből a gyilkosság fel-
fedezőinek, a Tamburmajornak, a Kapi-
tánynak és Käthének szavai. Vádjaikkal
vitázik az, ahogy Woyzeck a kereszt tövébe
visszatérve magához öleli Marie-t. Hisz
összetartoznak ők - bűnben és megváltás-
ban most már örökre.

A képi gesztusok megnövekedett súlya
miatt az előadás a történetet sem okszerű
események láncolataként ábrázolja, hanem
asszociatív, analóg jellegű dramaturgiát
követve képek, villanások, áttűnések
sorozataként. Igy sikerül megőriznie az Új

Schneider Zoltán, Derzsi János, Bubik István (Kapitány) és Nagy Mari (Käthe) (Benda Iván felvételei)

ismerjük meg a lányt, amikor vattacukorral
a kezében elragadtatottan forog körbe-
körbe. Ekkor látja meg őt a Doctor előadását
hallgató Tamburmajor és a Kapitány. Az
előadás jellemző megoldása ez: a tér külön-
böző pontjain elhelyezett szimultán jele-
netek között sajátos feszültség alakul ki,
gyakran ebből fakad a drámai hatás. Ezzel a
módszerrel jeleníti meg az előadás például
Marie és a Tamburmajor találkozását is: a
színpad bal oldalán álló lány a jobb oldali
erkélyről kihajoló Käthével veszekszik, s
miközben egyre közelebb megy hozzá,
egyszer csak a Tamburmajorral találja magát
szemben, ahogy a színpad közepi
fénykörben magakellető táncát járja, s
miközben egyre erősebb a taszítás a két
asszony között, egyre intimebb közelségbe
kerül egymáshoz Marie és a Tamburmajor.

Kettejük kapcsolatát sem a szavak és a

csak a veszendő örömöt hajkurássza. Képi
motívum érzékelteti azt is, hogy Woyzeck
pontosan tudja, mi történt a Tamburmajor és
Marie között: a számon kérő jelenetben a
férfi ugyanúgy nyomja a falhoz a lányt,
ahogy a Tamburmajor tette Marie-val szeret-
kezésük közben.

Szerelem és gyűlölet egymásba átforduló
akciói zajlanak - az előadás meghatározó
vizuális motívumaként - a kezdőkép üresen
maradt fénykörében: Marie és a Tambur-
major érzéki küzdelmének a vásári forga-
tagban zajló szédítő táncuk a folytatása.
Ennek következménye Woyzeck és a
Tamburmajor ugyanide elhelyezett harca.
Ebből következik az a kétségbeesett
ölelkezés, ahogyan Marie és Woyzeck
küszködik egymással. A férfi végül a
kereszt tövében szúrja le a lányt: a kitartott
kép akár a testi egyesülés képzetét is kelt-

Színház bemutatójának a Büchner-dráma
töredékes jellegét, anélkül, hogy az lenne az
érzésünk, torzót látunk. A produkció műfaj-
megjelölése fogalmaz a legpontosabban:
fényekkel, képekkel, színészi gesztusokkal
írt „ballada" az új színházi Woyzeck.

S á n d o r L. István

Georg Büchner: Woyzeck
(Új Színház Stúdiója)
Fordította: Thurzó Gábor. Díszlet: Csanádi
Judit. Jelmez: Berzsenyi Krisztina. Zene:
Melis László. Koreográfus: Makovinyi
Tibor. Rendező: Kiss Csaba.
Szereplők: Derzsi János, Györgyi Anna,
Schneider Zoltán, Bubik István, Nagy
Zoltán, Vass György, Nagy Mari, Faragó
Ádám.


