
z üres forma, a jelentéstelen szépelgôsség ül tort a Bárka Színház
és a Maladype Társulat közös munkával a Vívóteremben létre-

hozott elôadásán. Barátságosabb kifejezést használva – Balázs Zoltán
rendezôi törekvéseinek következetességét és fôképp a Weöres Sándor
Theomachiája nyomán kreált produkció erényeit ismerve – sejthetô ér-
tékek: a rendszerképzés és a stilizálás kisiklásáról, az artisztikum elsivá-
rosodásáról tudósíthatunk.

A tor akár szó szerint is vehetô, hiszen egy monumentális (té-
vesztett) népvezéri program kudarca, s nyomában a (nem is egy-
személyes) gyászesemény képezi a Johann Christian Friedrich
Hölderlin drámaváltozataiból (Empedoklész halála I., II. és Empe-
doklész az Etnán) Góczán Judit és Balázs Zoltán által írt – Hajnal
Gábor szép, de már elöregedett fordítását használó – szöveg tár-
gyát. Gombár Judit hófehér damaszttal földig borított, mintegy
tizenhat–húsz méter hosszú ünnepi asztalt állított a színházhe-

lyiség tengelyébe, a nézôk két tribünje közé. A puritán installálás
része az asztal két rövidebbik végén ôrködô, a modern múzeumok-
ból kiöregedett kopár fehér fa. A két képzôdmény ostorfonatú ágai
dialogizáló viszonyba kerülnek egymással – az egész este szertar-
tásszerû vitadrámát imitál, amelynek során a megütközô felek las-
sabb-gyorsabb, hullámzóbb-vonaglóbb, az asztalon vagy az asztal
mellett történô közlekedéssel fel-felcserélik poláris pozícióikat –,
a fák koronáján üldögélôk számára pedig rezzenéstelenséget köve-
telô magasles nyílik a terepre és környékére. A díszlet fehér gyá-
szába Gombár a jelmezek hószínét is belesimítja. Mivel Balázs
Zoltán koncepciójában a gyásznak erotikus felhangjai is mutat-
koznak, a nôk általában dekoltált vagy áttetszô öltözékeket, arcu-
kat különféle alkalmak és üzenetek jegyében rejtô vagy nem rejtô
fátylat viselnek. A koromfekete parókák dússága valamelyest in-
formál a társadalmi rangról és a testi felindultságról, s erôs mûvi-
sége jóvoltából ironikusan is alájátszik a rengeteg fehérnek. A fe-
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hér parókás, sápadtra maszkírozott férfiak
nôiesen szabott és fûzött ruhákban darva-
doznak. Magának Empedoklésznek a mû-
ség netovábbját ismét csak némi humorral
kiemelô szôrmepalást jut, Pauszaniásznak
egy esernyôváz, talán emékeztetôül az ab-
szurd színház és az alternatív színjátszás
egykor oly kedvelt kellékére.

Nem egyszerû benyomás, hanem e sorok
írója által ellenôrzött tény, hogy a nézôk te-
kintélyes részének fogalma sincs arról, mit
lát. Pontosabban: a mélyebb értelemrôl, az
értelmet, a költôi és bölcseleti tartalmakat
hordozó cselekményrôl nincs fogalma. Azt
természetesen látni, hogy egy pincérszerû
jelenség – történetesen: fekete figura a fe-
hérek között – ceremoniálisan, sietség nél-
küli, álmatag és kicsavarodott mozdula-
tokkal fokozatosan megteríti az asztalt
(koreográfia: Szöllôsi András). Lapos és
öblös fémtálból, kanálból, villából, (hal?)-
késbôl, pezsgôspohárból, karcsú üvegvázá-
ból áll minden egyes teríték, a vázákba egy
szál fehér virág is kerül. Az óramûként te-
vékenykedô árnynak három- és ötkarú
gyertyatartókat is az asztalra kell helyeznie.
Mindezt szigorúan egyesével, az asztalon
járó, heverô szereplôket, az erre-arra masí-
rozó figurákat, elhullott személyeket és ru-
hákat gondosan kerülgetve. Ténykedése
akkor villanyoz fel, ha véletlenül leejt vala-
mit (lehetôleg nem törékenyet), vagy a
gyertyák kanócai makacskodnak az elemes
lánglobbantóval szemben. A szünet nélkü-
li elôadást oly következetesen fogja át ez a
repetitív megoldássor – melybôl a néma
közremûködô aztán pár percre kilép a rop-
pant hangsúlyos, summázó énekbeszéd te-
rébe –, hogy bármennyire az iróniában
szeretnénk is e majdnem mindenestül ha-
mis és üres bábtáncoltatás mentségét,
mélyszerkezetét felfedezni, alighanem csak
a nagy tragédiázás marad. A két adaptáló, a
rendezô Balázs Zoltán és a dramaturg
Góczán Judit szinte egyáltalán nem képes
megosztani a közönséggel, milyen eszmék
rendülnek meg, miféle világok omlanak
össze, s az önkritikus címszereplô miért
veti magát az Etna kráterébe (Balázs ko-
rábban már bizonyított képességeit jelez-
heti, hogy a bukott istenember a hiperro-
mantikus aktust ülve, székébe dermedve
hajthatja végre).

A kétezerötszáz esztendôvel ezelôtt élt,
pitagoreus nézeteket valló Empedoklész az
érzéki, a materiális tapasztalat tényeit igye-
kezett átemelni a metafizikai régióba. E
nem kockázatmentes mozdulatnak kor-
társa, Anaxagorasz épp az ellenkezôjét
próbálta végbevinni. Egyikük sem könyvel-
hetett el érdemi sikert, de mindkettejük
nélkül szegényebb lenne a tudománytörté-
net. Az akragaszi Empedoklész – népve-
zéri, államférfiúi, filozófusi, poétai, tudósi
és orvosi minôségében –, mondhatni, so-

kat markolt, s a természetrôl való (vagy vallott) ismeretek birtokában túl gyorsan tartott a
megistenülés felé. A városállam lakói ezt hol jó szemmel nézték, hol nem. Hölderlin a
maga küldetéstudatának, hasznosságvágyának, teljességideájának megszemélyesülését
vizionálta Empedoklész magánéleti szálakkal is átszôtt, az önítélettel – az isteni szférába
delejezô visszatéréssel, az egyik úgynevezett empedoklészi ôselem: a tûz megsemmisítô
ölelésével – beszegett útjában.

Ebbôl – vagy ennek bármely transzponálásából – a Bárka Színház Empedoklésze édes-
keveset közvetít. A nyilván jobb sorsra érdemes produkciót profánul jellemezve: a fôhôs
leginkább hímnemû tanítványai és leginkább nônemû ellenfelei az asztalon és környékén
a pincért és egymást kerülgetve beszélik el, ami az eszüket és a szívüket nyomja, a nagy fér-
fiú pedig valamelyik asztalvégre telepedve vagy szorulva osztja igéit. Sáry László zenéje
többet, jobbat ígér, mint amennyi lehetôséget aláfestésül kap. A hanghatásokat a színé-
szek nem is mindig tudják „felülbeszélni”. A bonyodalmas, képteli mondatok tolmácso-
lása néhányuk erejét meghaladja, szuggesztivitás pedig egyikük szavaiban sincs. Az érett-
ség, a jártasság más-más fokán jobbára csupán a ritmusért küzdenek. Törekvéseik az
egész estés asztalterítést szinkronizálják vagy kontrázzák. Arra kevéske erô jut a kollektí-
vától, hogy az átizzó lírájú példázatot a mitológiai egyetemesség, világ- és sorsmagyarázat
küszöbén játsszák, de ugyanakkor le is válasszák róla, a konkrét idô nélküli történelem-
ben gondolva és gondoltatva át az empedoklészi tragikumot – a hérosz alázat nélküli, túl-
zott vállalását egyfelôl, a közösség józan, ám kisszerû reakcióit másfelôl, továbbá a színe-
változásokat, melyeket az asztalon és az asztal körött lezajló „forgások” világítanak meg.

Az (egyetlen) ötletre: az asztalterítés artisztikumára mint idôt, teret, textust porciózó
formára koncentrált rendezôi figyelem, az egész prezentáció közösségi karaktere nem te-
szi lehetôvé, nem is kéri a színészi egyénítést. A nôk körmén a vörös lakk szervesebben il-
leszkedik, feleselôbben kötôdik a fekete-fehér látványosságba, mint az, amit mondanak.
A formanyelv következményei jó elôre kiszámíthatóak és közhelyszerûek (mozdulatok az
esernyômaradvánnyal; egyes parókák levetése; esztétikai álhalál az abroszon stb.). Kálid
Artúr nagyság, különlegesség, esendôség helyett elmosódott, durcás embernek láttatja
Empedoklészt. Dévai Balázs (Manész) hosszas negyedórákig az asztal foglya – majd két-
három percre szavaival, énekével fölébe kerekedik, megérzékíti azt a fesztávot, ûrt, amely
húsz méterbôl végtelent csinál(hatna).

Az asztalt egyébként tizenhárom fôre terítik (így szép a tányérok, poharak átellene?
Ettôl tolulnak az utolsóvacsora- és egyéb asszociációk?), noha csak tizenkettô a szereplôk
száma. Elôjön civilként az ütôhangszerek megszólaltatója – s ekként már a tor asztaláról
a tizenhárom szál fehér virág mindegyikét átnyújthatják egy-egy nézônek. Kezdhet vele,
amit tud.

FRIEDRICH HÖLDERLIN:  EMPEDOKLÉSZ 
(Bárka Színház–Maladype Társulat)

FORDÍTOTTA: Hajnal Gábor. DRAMATURG – ÉS BALÁZS ZOLTÁNNAL ÍRTA –: Góczán Judit. DÍSZLET ÉS

JELMEZ: Gombár Judit. ZENE: Sáry László. ÜTÔHANGSZEREK: Mogyoró Kornél. KOREOGRÁFIA:
Szöllôsi András. RENDEZÔ: Balázs Zoltán.
SZEREPLÔK: Kálid Artúr, Horváth Kristóf, Dévai Balázs, Bakos Éva, Varjú Olga, Soltész Erzsé-
bet, Parti Nóra, Varga Gabriella, Fátyol Kamilla, Oláh Zoltán, Balogh Rodrigo, Szabó Gábor.
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Dévai Balázs (Manész), Horváth Kristóf (Pauszaniász) és Kálid Artúr
(Empedoklész) 
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