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tünk - látja, még most is elfog az indulat, ha eszembe j u t Pedig, elhiheti, megszok
hattuk volna már. Csak igen nehéz megszokni.
Gondolom, hogy nehéz. A románoknak is nehéz lehetett 40-ben, de Floricának
nem volt nehéz együtt főzni velem akkor a rózsalekvárt. Nem mondta, hogy „bozgor”.
És én sem éreztem magam betolakodónak őnála. De egy kolléga mesélte, hogy 40-ben
a rom án barátja azt mondta neki: „Mi most felmegyünk előletek a hegyekbe. De
visszajövünk.”
Ugyancsak visszajöttek. Mi lehet az az átok, am iért nem tudjuk elviselni egymást?
1919-ben ők jöttek be, s mi semmiféle hegyekbe nem m ehettünk fel előlük. És 1848ban? Sokáig nem mertem kinyitni a Gracza második kötetét, nehogy véletlenül a ro
mániai vérengzésekre nyissak rá. De Jókai ezt is megmagyarázta az „Egy az Is te n 
ben: „A te bátyád megölte az én apámat, és az én bátyáim megölték a te bátyádat. És
ez ezentúl így lesz mindig, mindig, mindig.”
Jaj, a kisbárányl
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TADEUSZ KANTOR HALÁL-SZÍNHÁZA
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Tadeusz Kantor „misztifikációval ésperverzióval teli hazárdjátéknak”nevezte saját művészi
tevékenységét. „Nem igaz - írta a Rembrandt-díj átvétele alkalmából közreadott KIS
KIÁLTVÁNY-bán -, a művész nem rettenthetetlen hős és hódító, ahogy azt a konvencionális le
genda tanítja. Higgyétek el nekem, a művész szegény ember, és védtelenség az osztályrésze, mert
azt a sorsot választotta, hogy szembenéz a félelemmel...”
Kantor maga helyezi az avantgárd művészt (aminek mindig is tartotta magát) köz
tes állapotba, az a célja, hogy „helyreállítsa a kapcsolatot az ember és a valóság" - a világ
problém áit megoldani igyekvő pozitív technokrata magatartás és a világot megváltani
akaró próféta küldetése között. Nem véledenül választja ezt a sajátos helyet, amelyet a
sokatmondó között névutóvaljelöl. Hisz a művész nem old meg semmit (ez a technok
ratát kiszolgáló szakember feladata), nem vált meg senkit (ahogy a próféták ígérik).
Csak tanúságot tesz és tudatosít. Rajta keresztül szólal meg - m ár nem a szépség, m int
régebben, hanem a jelenkor nyugtalansága.
B ár veszélyérzettől gyötrődik és pironkodik e szégyenletes művészi procedúrák mi
att, Witkacyhoz hasonlóan Kantor is megveti azt a művészsorsot, amely a rra készteti
az alkotót, hogy „egész életében egy hidegpadlásszobában dolgozzék”. M ert nagyon jó l tudja,
hogy az artiste mavd.it-sorsot, a marginádót, a félelmet és megaláztatást választó kiát
kozott művészt m ár rég felváltották a lázadás specialistái, ahogy a szürrealisták önma
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gukat meghatározták. Nyomukban pedig megjelentek a tömegkultúrával szövetkező
szélhámosok, akik tisztában vannak azzal, hogy a történelem be való belépést lehetővé
teheti a véletlen is, az időzítés és a színre lépés módja.
Ebben a véletlennel folytatott játékban a valódi művésznek is részt kell vennie, rá
kell kényszerítenie m agát másokra. Nyilván ezért követik a művészeti provokációkat
és botrányokat (ilyen volt például némelyik happeningje) Kantor preparált művészi
életrajzában a világban nagy visszhangot keltett, a sajtó és a televízió által megörökített
összecsapások az egyes turnék szervezőivel és a szállodai botrányok. A pedáns kutatók
m inden nehézség nélkül kimutathatják a művész önkommentárjában a következet
lenséget, figyelmetlenséget és misztifikációt. Bizonyos elemeket ő maga revindikál, ki
emel a múltból, és megfelelő kontextusba helyez, másokat pedig a feledés mélyébe
taszít.
Ez lett a sorsa az 1945-től 1962-ig tartó időszak szinte m inden produkciójának. A
több m int ötven előadásból Kantor évek múlva valójában csak hárm at ism er el - Gar
d a Lorca: A CSODALATOS VARGÁKÉ (Katowice, 1955); Ionesco: Az ORRSZARVÚ (Krak
kó, 1961); Massenet: DON QUIJOTE (Krakkó, 1962). Eltűnt néhány előadás a művész
életrajzából (és az archívumból), amelyet egykor a Cricot 2 jelzett. A játékok Wükacyval
elméleti modelljéhez a régi, elfeledett műsortervek sem illettek (Gombrowicz YVONNE,
BURGUNDI HERCEGNÓ-jétől kezdve Cocteau-n és Ionescón át Majakovszkij GŐZFÜRDÓ-jéig), hosszú évekrefeledésbe m erült Witkiewicz VARGÁK dm ű drám ájának párizsi
előadása (1971), amelyet a kritika nem értékelt kellőképpen.
A saját életrajzával folytatott dialógust Kantor a feledés és emlékezés, az állandó
újjáértelmezés (elméleti munkái kulcsszavával: a revindikáció) folyamataként, az ön
magával folytatott vita kényszereként fogja fel. E folyamatba az is beleillik, hogy évek
múlva újrafogalmazza, újból meghatározza a régi elveket, és az is, hogy kijavítja, re
tusálja az előadásokról készült fényképeket, antedatálja rajzait és feljegyzéseit
K antor példája nyilvánvaló bizonyítéka annak, hogy nemcsak a mű, hanem a kor
társ művész élete is egyfajta önkreádó. Az avantgárd művész életrajza - újra meg újra
aktualizálva a kiállításokon, kiáltványokban, de még a nyilvános fellépéseken is bizonyítékok sora, igazolja, hogy a mester történelm i küldetést teljesít a művészet fej
lődésében. Mit számít, hogy ebben több a taktika (vagy legalábbis önmegtagadás),
m int a rejtély, több az újjáértelmezésen alapuló rend kísértése, m int a bizonytalanság,
s végül több a misztifikáció, mint a valódi meglepetés. Maga Kantor is beism erte egy
kor: „Én nem látom ezt a vonalat, éleh/iűvemfolytonosságát, amit egyébként állandóan emle
getek. Igyekszem kialakítani, sőt megvédeni, de még most sem tudom, nem misztifikáció-e az
egesz...
Ez a művészi magatartás nem holmi gyanús megalomániából adódik. Kantor
ugyanis úgy fogja fel a maga avantgárd küldetését, m int a forma előli menekülés kény
szerét, m ert a forma bezár és korlátoz. „Végül az alkotási kényszer tragikus állapotában
születő szabadság mindig konvencióvá alakul át”- mondta az egyik interjúban. Az ő foga
lom rendszerében a konvendó halottforma, mozdulatlanságot jelent, a művészet halá
lát. S mi lehetne nagyobb sértés az avantgárd művész számára, m int az, ha szemére
vetik, hogy m egrekedt egy szinten.
Nem lehet tehát egyértelműen meghatározni Kantor munkáit, nem helyezhető el
az andművészetet hirdető neoavantgardista irányzatban. Bár igen aktívan vett részt
az ötvenes, hatvanas évekre olyjellemző izmusok hajszájában (ez a neoavantgárdon be
lül folytatott játszm a diktálta az elveket vagy ödeteket, s ugyanez kényszerítette arra,
£
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hogy elvesse őket), soha nem lépett ki a művészetből, soha nem akarta érvénytelení
teni a hagyományt, soha nem m ondott le a művész kivételes helyzetéről.
Kantor művészetének eredete az első avantgárd, vagy ahogy a művészettörténé
szek fogalmaznak, a klasszikus avantgárd időszakába nyúlik vissza. Az egykor forradal
mijelszavak rég sztereotípiákká alakultak, a történelm i tudat pedig nihilizmussal ter
helt, ma m ár „a pszeudoavantgárd - m int Kantor írta - általános mozgósítása” m iatt a
fejlődés és a haladás konstruktivista követelményét a dadaisták bohócgrimasza kíséri,
az új területek elfoglalásának illúziója félelmet kelt és menekülésre késztet, a teremtés
gesztusa destrukción alapul.
A történelem ben való létezésért folytatott avantgárd harc a laikus számára annyit
jelent, m int kilesni, átvenni és esetleg kijavítani azt, am it mások csinálnak vagy csinál
tak. Az avantgárd művészet (amely tehát igényli a szüntelen fejlődést) soha nem jele
níthető meg ténylegesen és végérvényesen, m ert az a megsemmisítésétjelentené. Örö
kös beteljesületlenségre ítéli önmagát, a hasonlóságok és különbségek módszeresen
folytatott, de soha véget nem érő játékában létezik. M ert egyszerre akar megismétel
hetetlen lenni - és érthető mások kontextusában.
E folytonos játék mozgatóereje az első avantgárd nagy utópiája: kísérlet a physis és a
jelentés közti határ áttörésére, megismerni az igazságot a világról a világ jeleken és
szimbólumokon alapuló interpretációjával folytatott vitában, leleplezni a művészetje l
rendszerét a dolog és a szellem, a forma ésjelentés elveszített egysége utáni vágyban.
E nagy utópiára alapozta K antor a m űvészetét Az avantgardizmus alaptételére épí
tette fel műveit. Ebben rejlik e festő- és színházművész konzekvens fejlődése, aki oly
szívesen cseréli a formákat, ki van téve a divat hatásainak, a művészet legaktuálisabb
irányzatai csábításának. Bekapcsolódva a más művészekkel és a közönséggel folytatott
játékba, Kantor a m ár létező formákhoz és művekhez való kapcsolódást, ezek másolását
ajánlja. Mivel a művészetben - am int azt George Kubler megjegyezte - az újítás csak
az ismétlés folyamatában lehetséges. De K antort csak az olyan másolat érdekli, amely
elhasználja a formát, lerövidíti létének idejét, kimeríti a forma által létrehozott lehető
ségeket. Kialakítja hát módszerét, amellyel legyőzheti a formát, leleplezheti, m it rejt
magában, m it igáz le és hamisít meg. A kész form át silány utánzattá fokozza le (nem
pedig újraterem ti). K antor felfogása szerint csak ez kínál esélyt a művészi felfedezésre,
a váratlan és a tudattalan felszabadítására (az ilyen helyzeteket a művész „kihágásnak, a
rutintól való eltérésnek, az ismeretlenbe való xrigyázatlan alámerülésnek” nevezi).
K antor tehát kész és elismert remekműveket másol, D ürertől Az ORRSZARVÚ-t, Velázqueztől az iNFÁNSNÓ-t, Rem brandttól AZANATÓMIAI LECKÉ-t, Goyától a MIKSA CSÁ
SZÁR KIVÉGZÉSÉ-t. Saját rajzain és képein pedig többször is kidolgoz egy-egy motívu
mot, elképzelést, nyugtalanító (vagy ingerlő) formát, s így, m int állítja, eljut az öntudatlan felfedezésig. A művészi tevékenység és kutatás ezért m indig számos esszét és el
méleti kom m entárt is eredményez, mivel verbálisán is megpróbálja m egragadni a má
solás folyamatában megvalósult változatokat
Rem brandt Az ANATÓMIAI LECKÉ-jét egyik happeningjén mintegy a m ű form ai és
esztétikai dimenzióin kívül ragadta meg. Belépett Tulp doktor kész szerepébe, azzal a
szándékkal, hogy a nyilvánosság előtt vizsgálja meg - nem az em beri szövetet és a belső
szerveket, hanem az élő modell ollóval felvágott zsebének tartalm át (ott természetesen
„elfeledett tárgyak maradványai, szégyenletes hulladékok” voltak). A TENGERI PANORÁMAHAPPENINGkeretében hasonlóképp jelenítette meg Géricault festményét, A MEDÚZATUTAJÁ-L
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Ez a sajátos élősködés a művészeten a neoavantgárd korszakában egyáltalán nem volt
kivételes (pl. Rauschenberg is felhasználta idézetei sorozatában Velázquez műveit).
K antor számára azonban a másolás több a Giocondának bajuszt festő Duchamp gesz
tusa ismétlésénél. A gondolkodás útja: az ismétlés lehetővé teszi, hogy elkülönítsen és
m egragadjon valamit a káosz és a véletlen birodalmában. Ugyanígy a színészekkel
folytatott munka, az új előadás elkészítése is kész forgatókönyv nélkül történik, egy
helyzet, a színészek és tárgyak elrendeződésének sokszoros ismétlését jelenti. Sokáig
tartó helyben járásra emlékeztet, ez egészen az új jelenet felfedezéséig tart, ekkor vá
ratlanul megnyílnak a távlatok, majd kezdődik megint elölről a játék.
K antor dialógusát az avantgárddal (és önmagával, a szüntelenfejlődés általa hirdetett
imperativusa kontextusában) az örök avantgardizmus formulájában határozhatjuk meg:
a jövőben olyan változások lehetségesek, amelyekhez a m últ már megadta a kulcsot.
Eltérően a húszas évek utópiájától, nem az elsődleges dolgok létrehozásáról van szó, el
térően a klasszicizmustól, nem az ősminták felújítására törekedik. Azaz nem jellem ző rá
sem a hagyomány anarchista tagadása, sem a megtalált (és vállalt) örökség kultikus
imádata.
Mi m arad hát? Egyidejűleg fordul a jövő (fejlődés) és a m últ (ismétlés) felé. Út, amely
a születéshez és a halálhoz is vezet Egyik nyilatkozatában ezt így fogalmazta meg:jelen
időbe helyezni a m últat, és egészen új módon operálni vele. A művészet idejének ter
mészetén való meditáció objektuma e művész számára a klisé, a fénykép - a m ár nem
létező élet halott másolata volt. Nincs hát abban semmi különös - am int azt sokszor
m egírták róla, és maga a művész is sugallta - , hogy rajong Wyspianskiért és a moder
nista századforduló szimbolizmusáért, hosszú évekig tartó játékokat folytat Duchamp
és Witkacy műveivel,.egymást váltják életében a konstruktivizmus im ádatának és ta
gadásának szakaszai.
De e felfogás szerint a másolás m ár nem kizárólag ismétlés az újítás lehetőségével,
magában rejti az idő- és térbeli differenciálás, elmozdulás szándékát A rra a jelenségre
emlékeztet tehát, amelyetJacques D errida dijférence-mk nevezett, és a következőképp
definiált: „mozgás, amellyel összhangban a nyelv vagy bármilyen más kód, más viszonyrendszer
»történetileg« mint különbségek szövevénye kialakul”. Adifférence okozza, „hogy ajelentés moz
gása csak akkor lehetséges, amikor mindinjelen idejűnek mondott elem, ami csakfeltűnik ajelen
színpadán, valami önmagán kívülire vonatkozik, megőrzi önmagában a múlt elemének ismerte
tőjegyét, és lehetővé teszi, hogy ez az ismertetőjegy elmozduljon és ajövő elemére vonatkozzék". A
différence önmagában kapcsolja össze az utalás, a jelen és a nyom filozófiai kérdéseit,
lehetővé teszi, hogy megértsük - ne csak a filozófia nyelvét, hanem a művészet ellen
tétpárokon alapuló jelrendszerét is.
Ebben a helyzetben, amikor a művészet fejlődése az alkotó jellegű másolás procedú
ráitól függ, a művész képzeletébe betolakodik az utánzók ezreinek lehangoló képe.
M ind arra les, hogy azonnal sokszorosítson m inden tényleges felfedezést, amely így
rögtön köztulajdonná válik, kanonizálják és reklámozzák (esetleg a művész részvéte
lével) a tömegkommunikációs eszközök. „Az én avantgárd pályám - m ondta K antor nemcsak az eljövendő változásokhoz vezet, hanem menekülés is a tolvajok elől."
De hogy lehet megkülönböztetni a hamis avantgárdot, az utánzatot attól a művé
szettől, amelyet különböző hatások érnek, kész mintákhoz kötődik, de előremozdítja a
művészet fejlődését? Hogyan sorolhatók be e jelenségek a hierarchiába, hogyan osz
tályozhatók, am ikor „a tudatlanság és tehetségtelenségpozíciót szerez a társadalomban - pa
naszkodott K antor - , hatalomra kerülnek e silány minőségek képviselői, mint elnök-művészek,
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rektor-művészek, igazgató-művészek”? Hogyan egyeztethető össze - ez Kantor személyes
dilemmája - a hivatalos, állami presztízs terhe az igazi avantgardista szabadságába és
függetlenségébe vetett hitével? Es végül hogyan őrizheti meg identitását e „misztifiká
cióval és perverzióval teli hazárdjátékban”}
„Művészetemgrafikailag labirintuskéntjeleníthető meg - m ondta egykor K antor a rá jel
lemző humorérzékkel s pontosan a kiúttalanság mutatja, hogyjó útonjárunk.”
Kantor művészetének tehát szerves része az avantgardista elementáris személyisé
ge. Más művészekkel vetélkedik, konfliktusba kerül a társadalommal, a h a ta lo m m a l
és az intézményekkel, végül vitázni kényszerül önmagával, hogy ne engedjen a kon
formizmus csábításának, ne étje be az eddigifelfedezésekkel, ne használja ki a már elért
sikereket és presztízst. Ez teszi lehetővé, hogy ez a professzor - aki nem tanít, nincse
nek tanítványai, de akit utánzók légiói követnek, áld egy (jogilag) nem létező színház
igazgatója, akit a világ m inden fesztiváljára meghívnak - megvalósítsa életében az uta
zás eszméjét, amelynek a célja elérhetetlen, bekapcsolja művészetét a manapság dekonstrukciónak nevezett irányzatba.
A Cricot 2 színház történetét Kantor utazásként is meghatározta, az egymást követő
Witkiewicz-előadásokat pedig állomásoknak nevezte. A TINTAHAL 1956-os előadását a
schlemmeri commedia dell’arte in abstracto terminussal határozta meg. A KIS UDVARHÁZ
BANbem utatását a kiáltványban teatr informelnék, A z ÖRÜLT ÉS AZAPÁCÁ-t (1963) pedig
zéró színháznak titulálta. A VÍZITYÚK-ot (1967) happening- vagy eseményszínháznak ne
vezte. A BŰBÁJOSOKÉS MADÁRIJESZTÓK(1972) volt a Lehetetlen Színház, a HALOTT OSZ
TÁLY (az AGY T umorovics idézeteivel, 1975) pedig a Halál-Színház manifesztádója.
Absztrakdó, mformel művészet, happening - e kifejezések a művészet akkoriban
aktuális tendendáihoz való kötődést mutatják. Kantornak azonban nem az volt a célja,
hogy egyszerűen színházra alkalmazza az avantgárd képzőművészet ezen elveit, s így
lehetősége nyíljék, legalábbis egy bizonyos időre, a kényelmes folytonosságra. Állomá
sai megismételhetetlen kísérletekként jöttek létre, hogy kijelöljék a színház határait
az avantgárd művészetben kötelező perm anens forradalom jegyében.
Állandóan váltogatva és elvetve az elhasznált formákat, K antor végül eljutott a Ha
lál-Színház állomásáig. Ez pedig az egész dklus őskezdetéhez, saját háborús élménye
ihez és a Független Színházban előadott Od ŰSSZEUSZ HAZATÉRÉsÉ-hez való kötődéstje 
lentette. A HALOTT OSZTÁLYismétlései-WlELOPOLE, WlELOPOLE... (1980), TŰNJENEK
EL A MŰVÉSZEK (1985), IDE SOHA NEMTÉREK VISSZA(1988) - m ár nem viselték újabb
állomások neveit, témájuk pedig idővel a művész életrajza, képzelete és munkássága
lett (ezért van, főleg az utolsó két előadásban, olyan sok önidézet).
Derrida, am ikor a différence motívumáról írt Nietzschénél, felhívta a figyelmet „az
örök visszatérésben újra meg újra megjelenő különbségés ismétlés azonosságára”. Tadeusz Kan
to r avantgárd művészetének labirintusa az ekképp felfogott Ö rök Visszatérés alakzata.
A Nagy Reform korszaka óta az európai színház fejlődése két radikális megoldás ke
retei közt történik, amelyet akkoriban az IGAZSÁG a KONVENCIÓ ellen vagy a STÍLUS
a REALIZMUS ellenjelszavakba foglaltak. Az elsőjelszót a naturalisták és a szimbolisták
hirdették (mást-mást értve igazságon és konvendón egyaránt). A második a Reform
utolsó, heroikus szakaszában, a XX. század első évtizedében uralkodott, am ikor a szín
ház reteatralizálását, a konvendonalitás szükségességét hirdette Fuchs,Jevreinov és Copeau. A maga m ódján m indkét tendencia lem ondott a színpad világának abszoluti
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zálásáról, az emberek közti tiszta kapcsolat helyett bevezették „a kifejezhetetlent és a kife
jezést magát, a rejtett lelket és a tárgyától már elidegenedett eszmét”.
Az ellenkultúra korában hasonlóképp jelölték ki a színházi kísérletek horizontját
M egpróbálták feléleszteni a rítust, az eszményi közösség mítoszához való visszatérést hir
dették, vagy bezárkóztak a társadalmi élet teatralitásába s annak leleplezésébe. Az el
sődleges em beri szubsztanciát keresték (Grotowski, livm g Theatre) vagy az embert
m int örök színészt m utatták be (Bread and Puppet, a strehleri commedia dell’arte). A szín
házi kísérletek egyre inkább belebonyolódtak a m odem ember pszichológiai definiá
lásába.
Tadeusz K antor az abszolút, autonóm színház eszméjéhez való visszatéréstjavasolja.
Előadásaiban sajátos tudati redukció volt kötelező (a színész tárggyá, a tárgy pedig szí
nésszé lett), a művész énje, tevékenysége azonban a jelentések tiszta forrása le tt A pszichologizmusról való lemondásba művész tevékenységének abszolutizálása („Tiszta te
remtés - íme, ez vagyok én!” - m ondta nemrég) a m odem színház harmadik irányzatához
- a futuristák, dadaisták, konstruktivisták színpadi manifesztádóitól a happeningig és
a performance-ig - köti K antort
A színházművészet autonómiájának hangsúlyozására, a művész gesztusának privilegizálására hivatkozva Kantor a Nagy Reformátorok, Craig, Artaud, Schlemmer ha
gyományai folytatójának is tekinthető, de a Cricot 2 alkotóját m intha kevésbé érdekel
nék az esztétikai célok. A játéknak más tétje volt, rábízta m agát az öntudatlan és vé
letlenszerű felfedezésekre, célja a megismerés volt Kifelé forduló énje a dolgok transz
cendens, nem pedig em beri értelm ét kereste. Az értelem —a sartre-i felfogás szerint
- a dolgok természetes minősége, amely a szemiológiai rendszeren kívül helyezke- dik el.
K antor ezen alapvető törekvései csak a halál-művészet fokán lettek teljesen érthe
tők. A művész az emberi világ hamis jelszerűségével folytatott vitát ekkor helyezte át
a végső hallgatás határára.
„A tartalmi kapcsolatok lazulása, a szabad történések szférájának”létrehozása követelmé
nyeit a hatvanas évek elején, a zéró színház korában hirdette meg. De ez nemcsak di
vatos fogás volt, amely összhangban van az antiművészet anarchizmusával. E posztulátum át program m á em elt szándékként kell felfognunk: ahhoz akart eljutni, ami az
érzékek által tárgyiasított tények között rejlik, és ami az emberi értelmet a dolgokra rákényszerítő intellektus számára elérhetetlen. Ennek azonban nem sok köze van a neoexpresszionizmushoz, amely a lényeghez akart eljutni. K antor művészetének m ár ak
kor is az volt az elsődleges célja, hogy leleplezze a valóság feletti uralom egyetemes
érzésének gyengeségét.
Céljai megvalósítása érdekében a művész a dadaista véletlenhez folyamodik, „olyan
állapothoz, amely létrehoz bizonyos rendszert az oksági szférán kívül”- ahogy Ju n g felfogta,
akire a dadaisták 1915-ben Zürichben hivatkoztak. K antor számára a véletlen a realitás
alapja, amelyet az intellektus nem tud megközelíteni, s egyben a művészi felfedezés
módszere is, azon a meggyőződésen alapul, hogy „a véletlenhez tudatosan kell eljutni”.
K antor dokumentációjában, az anyagfestészet időszakából fennm aradtak rajzok,
amelyek, címüknek megfelelően „Véletlent előidéző installációkat” ábrázolnak. Például a
művészt, amint ostorral fest vászonra, üvegre, vagy forgó henger felületét borítja fes
tékkel. Az mformel festészet vagy az amerikai action painting jellegzetes szituációja. De
a legérdekesebb m indkét projektben az volt, hogy a festő elrejtőzött a kam era elől. A
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tettes és tevékenységének módja rejtve m aradt, hogy a véletlen installálható legyen.
Azaz: létezővé provokálhassa meghatározott helyen és időben.
Ugyanilyenprovokatívan cselekedett Kantor az előadásain, amelyek tele voltak meg
lepetésekkel a nézők és a színészek számára (Kantor - m inden előadás karm estere - éber
jelenléte állandó beavatkozástjelentett a színpadi tevékenységbe). A H a l o t t o sz t á l y
alkotója szerint a véletlen, még ha installált is, de hatékony, megingatja a konvenciót
és a megszokást, szorosan kötődik a sokkhoz és a meglepetéshez. S létezhet-e az örök
avantgardista művészete megértésének más módja? Hisz m ár az első avantgárd (s nyo
mában a gesztus művészete vagy a happening) is „a működésbe lépett véletlen és az előre meg
fontolt szándékkal való cselekvés közti nem antagonisztikus ellentétet" hirdette. Ezért újítja fel
újra meg újra és gyakran meg is valósítja színházában Kantor „az előre nem látható dol
gok" eszm éjét M ár a hitleri megszállás alatt, Független Színháziban felfedte a véletlen
nem illúziós mechanizmusát Slowacki BALLADYNA(1942) és Wyspianski ODÜSSZEUSZ
HAZATÉRÉSE (1944) című drám ájának előadásában.
„Slowacki drámájának shakespeare-i szellemei és tündérei - íija Mieczysiaw Por^bski
K antor előadásáról - nála absztraktformákká válnak,felfednek minden mechanizmust, meg
magyaráznak és megtagadnák minden konvenciót” (maga Por^bski is fellépett a BALLADYNÁ-ban m int kommentátor, saját szavaival beszélgetett a közönséggel, m egtörte a fikciót,
magyarázta az előadás menetét és a rendezői koncepciót). Ennek köszönhetően „a színházi
illúzió elveszíti varázsát, Wyspianski hazatérő Odüsszeusza pedig jól ismert, fáradt gyilkosként
jelenik meg, a Wehrmacht katonaköpenyét és sisakját viseli (mikor Odüsszeusz - Tadeusz
Brzozowski - a kérőkrefogta az íját, a hangszóróból géppisztoly ropogása hallatszott)”.
1956, a Cricot 2 feltámasztása óta Kantor továbbfejlesztette az illúzió teremtésének
és rombolásának eszméjét, a gyakorlatban próbálta ki (a festészet korabeli elveire hi
vatkozva) az installált véletlen mechanizmusát. A nézőket reális helyen, ilyen lehetett
például a Képzőművészek Kávéháza vagy „Krzysztoforok” pincéje (a Cricot 2 székhe
lyei), program szerűen megfosztották „a távolságtartásjogától, afelsőbbrendűség érzetétől,
az ítélkezés lehetőségétől" és más kiváltságoktól, amelyeket a normális színház garantált szá
m ukra.
Az egyik résztvevő így emlékszik vissza Kantor egyik korai happeningjére: „a nézők,
lenyűgözve a hangok és tettek kavalkádjától, nem vették észre, hogy előadás közben két ember
befalazta az ajtót. Kantor azt mondta, kiúttalan helyzetbe kerültek. Egy idősebb és élénk hölgy
méregbe gurult: - Engedjenek ki, kérem, színházjegyem van! Ma sem tudom - töprengett Janusz Roszko -,a z a hölgy, a befalazott ajtó előtt, valódi volt vagy az előadás szereplője”. Azok
ban az időkben K antor szívesen használta ki a befogadóban elkerülhetetlenül létre
jövő feszültséget a helyzet véletlenként vagy tervszerű, installált véletlenként való ér
telmezése között, szívesen törölte el a határt a színházi és az úgynevezett élet beavat
kozásától provokált helyzet között.
A Cricot 2 egyik későbbi előadásában, amelyet a kiáltvány Lehetetlen Színháznak ne
vezett (B ű b á j o s o k ÉS m a d á r ije sz t ó K, 1972) a nézőket megfosztotta bizton
ságérzetüktől: rá voltak kényszerítve, hogy részt vegyenek az előadás előre meghatá
rozott részeiben. Két ruhatáros, transzvesztita ikrek (a Janicki fivérek) erőszakkal vetkőztették a nézőket, akik a ruhatárcsapdán átjöhettek be, az előadás alatt pedig lökdösték őket, beléjük kötöttek, némelyiküket felelősségre vonták, másokat a színészek
közé rángattak, végül egy kiválasztott csoportnak álszakállt, kalapot és kaftánt kellett
felvennie, s az egyik színész vezetésével fel kellett lépniük, m int a Mandelbaumok kórusa.
Az előadás szerkezetének az volt a funkciója, hogy „bővítse a prepozíciók nagy sokaságát.
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hogy a néző úgy érezze, lehetetlen áttekintenie és értelmeznie az előadást a maga teljességében a nézőpozíciójából”. (Kantor akkoriban készült m egírni A MŰVÉSZETMINTTERROR című
kiáltványát.)
Ezeket a színházi kísérleteit - a drám át zéró fokra redukálja, a színészt és a tárgyat
fu n k c io n á lis a n azonosítja, a nézőt egészében véve értelmezhetetlen cselekménysorral
zárja körül - a művész tudatos manipulációkként határozta meg, amelyek mozgósítják
a képzeletet, megpróbálkoznak a realitás elfoglalásával - az illúzióteremtés és -rombolás
által.
Mit jelent K antor esztétikai rendszerében az a titokzatos realitás, amelyet szinte
megszállottan helyez szembe a nemkívánatos, az igazi avantgárd művészet megismerő
küldetését meghamisító illúzióval?
„A művészet - m ondta - számomra mindig a valóság reális ésfiktív elemeinek találkozása,
összekapcsolása, szembeállítása. A mióságban, amelyet nem kizárólag térbeli ésfizikai kategóri
ákban értelmezek, bizonyos dolgok konkrétabbak, mások illuzórikusabbak,fiktívek. Egy adottpil
lanatban az egész addigi művészet illúzióvá vált. A happening korszakából átléptem a valóság
területére, ahol bizonyos manipulációkat végzek a tárggyal, már a művészetformáján kívül. Ezek
a szüntelen manipulációk és misztifikációk azért szükségesek, mert csak ezen a módon lehet moz
gósítani a valóság igazi képének megpillantásához nélkülözhetetlen képzeletet.”
Úgy tetszik, K antor m inden kötelezettség nélkül használ mindenféle terminológiát,
így van ez az illúzió és a realitás esetében is. Hasztalan keresnénk a művész írásaiban a
két fogalom pontos, logikus meghatározását. Az oly gyakori antinomikus kapcsolások
nem esztétikai formulák, az ellentétpárokban való gondolkodás abból a kényszerből
adódik, hogy ki kell jelölnie a határokat, amelyek között művészete történik. Antino
mikus művészet ez, m int sok más jelenség mindkét avantgárd hagyatékában, amelyek
például „a vak véletlen és a művész gesztusának összeegyeztetésén”, az önelemzéssel kísért
idézeten (vagy másoláson) alapulnak.
K antor ontológiai alaptételei elfogadása mellett művészetét nem lehet másként le
írni, m int szüntelen ingadozást az igazságot meghamisító illúzió elől való menekülés
(amely elől valójában lehetetlen menekülni) és az ember és a realitás közti végérvényesen
elveszített kapcsolat helyreállítása között (még ha a művészet lehetővé teszi is e kap
csolat helyreállítását, legfeljebb pillanatnyi lehet, nem időtálló).
Hasonlóképp kell értelmezni a Kantor által felállított ellentétpárokat: forma-anyag,
tudat-tárgy és végül, halál-élet. „A hazatérő Odüsszeusz - írta - precedense és prototípusa
lett színházam minden későbbi alakjának. Nagyon sokan voltak. Sok darabból, műből léptek elő.
A fikció tájékáról. Mindegyik •halott* volt, mindegyik visszatért az élők világába, a mi vilá
gunkba, a jelen időbe. A halál-élet ellentétpár tökéletesen megfelel a fikció-realitás ellentétpár
nak.”
K antor önkom m entáijában felcserélhetők tehát a következő antinómiák:

Az ellentétek első tagjai a semiosis köréhez tartoznak (Kantor számára ez a hazugság
és az ámítás szférája). Jellemző rájuk, hogy mozdulatlanná válnak, megoldást jelen
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tenek, egyértelművé egyszerűsíthetők. E felfogás szerint az illúzió szinte a megjelenítés
és a reprezentáció ingardeni funkcióinak feleltethető meg: az előadás utal valamire,
am i rajta kívül létezik, a színház utal valamire, ami nem színházi. A forma annyitjelent,
m int belépni a szemantikai viszonyokba, értelm et adni az anyagnak,, miként a halál
funkciója is az, hogy értelm et adjon a létnek. A tudat pedig lehetővé teszi, hogy elsa
játítsuk a fizikai dolgok titokzatos világát, és ú rrá legyünk rajta.
Az ellentétek többi tagja azt reprezentálja, ami Kantor felfogása szerint a titok pe
csétjével van megjelölve. Mégsem jelenti ez a szemantikai viszonyrendszerből való tel
jes szabadulást, inkább a signifié redukcióját a signifiant javára. A realitás tehát kibon
takozik a jelentésből, rejtély, egyfajta kihívás vagy provokáció (nem a művész ötletei
provokálják h át művészete befogadóit, ő csak rám utat a megismertetett területekre,
amelyek elérhetedensége izgatja az intellektust).
A bal oldal látszólagos mozduladanság, bekapcsol a fogalmak rendszerébe, megra
gad valamit a természetes vagy művészi nyelv segítségével. A jobb oldal tökéletesen
hozzáférheteden, megrázó hatású lehet, vagy legalábbis képes pillanatnyi meglepetést
okozni.
Ez a mechanizmus Kantor talán legérdekesebb happeningjével érzékeltethető
(T e n g e r i k o n c e r t , részlet a T e n g e r i PANORÁMA-HAPPENiNG-ből, 1967). A frakkba
öltözött művész háttal állt a strandnak, egyedül, nem messze a parttól, egy elsüllyedt
mentőcsónakon, és karm esteri gesztusokkal vezényelte a hullámok szimfóniáját. A
koncert hallgatói fürdőruhában napoztak a sorba rakott nyugágyakon. A vakádós mi
tológiától uralt strandtól a tenger puszta realitása felé fordultak, s ez tökéletesen ért
hető K antor művészete kontextusában. Roland Barthes írta: „A tengerpartján vagyok,
a tenger nyilván nem hordozsemmiféle üzenetet. De mennyiszemiológiai anyag található a stran
don! Kis zászlók, szlogenek,jelzések, táblák, ruhák - mind üzenetet hordoz, még a napbarnított
bőr is.”
Kantor m int Marcel Duchamp tanítványa szembenézett a művészet jelszerűségé
nek problémájával. Az életből vett banális, hétköznapi, jelentéstől és értéktől megfosz
to tt elemeket megpróbálta összekeverni azzal, ami a hagyomány szerint műtárgyi stá
tust kapott, kiérdemelte, hogy elhelyezzék a művészet rezervátumában (galériában, gyűj
teményben vagy múzeumban). Megszüntetni a művészet és az élet, az elm últ és ak
tuális, fontos és jelentéktelen dolgok szférája közti különbséget - ez volt a nevezetes
krakkói NÉPSZERŰ KIÁLLÍTÁS (1963) értelme. Maga a különbségek megszüntetése fon
tosabb volt, m int a nem művészeti szférából a művészetbe emelt tárgy kiválasztása.
H am ar kiderült azonban, hogy ez a tevékenység egyáltalán nem számolta fel az illúzió
problémáját. Épp ellenkezőleg. H atártalanná tágította a teret, amelyben az illúzió
együtt él a realitással, az illúziót a realitás másolatává változtatták. „Az illúzió mindenhol
létrejön - m ondta Kantor szüntelenül pusztítani kell, bár bizonyos idő után visszatér, sőt
győzedelmeskedik. “
„Az illúzió másik világba, a költészet világába emeli a valóságot” - jelentette ki váratlanul
K antor sokéves antiillúziós tevékenysége után. Ugyanakkor hozzátette, hogy a reali
tással végzett műveletek eredményeként létrejövő illúzió (ilyennel van dolgunk az ő
színházában) nem azonos a szó szoros értelmében vett illúzióval, hanem inkább me
tafora, hangulat, szimbólum.
K antor azonban a maga metaforikus halál-művészetében, meg korábban is, amikor
a felszabadított valóság buzgó híve volt, és előszeretettel rombolta a szemantikai (be
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leértve a költői és szimbolikus) kapcsolatokat, tevékenysége lényegévé m indig a tör
ténés és megjelenítés, a m egjelenített és a megjelenítő közt végzett manipulációt tette.
Különösenjó l látható ez a Cricot 2 előadásain, amelyek bonyolult folyamatok során
jelentéssel ruházzák fel a dolgokat, majd érvénytelenítik őket. A szemantikai határokat
úgy jelöli ki, hogy a tevékenység értelme felismerhető legyen (ez az avantgardista klaszszikus dilemmája: egyszerre akar új és érthető lenni). Kantor tehát megőrzi a szim
bolikus funkciók nyomait. Hogy a destrukció, a deszemantizádó megvalósulhasson,
a kiindulópontban léteznie kell a struktúrának és e struktúra elnevezésének. A szétesés
folyamatát pedig meg kell állítani a még érezhető egy be tartó zás szakaszában, hogy
átválthasson önnön ellentétébe. És így tovább, és így tovább.
K antor művészetének lenyűgöző paradoxona, hogy úgy érezzük, elemi, am orfje 
lenséggel van dolgunk, amely számtalan lehetőséggel operál, hat a képzeletre és az
érzelmekre. De ez az érzés mindig együttjá r az integralitás, a rend és az összpontosítás
benyomásával. K antor nyelve, amely annyira idegesíti a teoretikusokat, valóban pon
tatlan, a küldetés pátoszától és a bizonytalanság pózától telített, megkísérli a lehetet
lent, leírni azt a tevékenységet, amely program szerűen érvényteleníti a jelentések univerzumát. Az örök avantgardista ugyanis nem m ondhat le arról a hitéről, hogy képes
radonalizálni tevékenységét és annak eredményeit, a nyelvvel folytatott vitájában
kénytelen a nyelvhez folyamodni. Kettős misztifikádó kényszeríti erre: az illúzióval
folytatott sziszifuszijátszm ára ítéltetett művészetet képtelenség a világ realitásúhoz kö
zelíteni, a szemantikai műveletek, kommentárok és kiáltványok pedig nem képesek
tükrözni a művész tevékenységének alapvető céljait
K antor folytonossága tagadások sorozata, az örök avantgardista létrehozta a lehe
tetlen művészet, a halál-művészet eszményét.
E kísérlet amely a színházművészet megreformálását tűzte ki célul, a megjelenítés
vagy reprezentádó illuzórikus volta ellen irányult realitással akarta telíteni a színházi
időt és teret. A művész és magyarázói különbözőképp határozták meg m agát a szán
dékot és a megvalósítás módjait is. Úgy tetszik, ezt az egész program ot három lényeges
pontra vezethetjük vissza
1. A reális hely színháza, a színtér kívül esik a hagyományos színpadon s a legtöbb
ször magán a színház épületén is: szegény szoba a háborús idők Független Színházában,
presszó és pince - ezek a Cricot 2 első színhelyei, az előadás cselekménye játszódhat
szekrényben, átrendezett ruhatárban vagy iskolai osztályban, de terveztek előadást
pályaudvaron és mosodában is (ezenkívül Kantor egész happeningsorozatában, pél
dául a T engeri PANORÁMA-HAPPENlNG-ben is kipróbálta ezt az elvet).
2. Azonosítja a színész és a tárgy fiinkdóit („a színész tárggyá lett, a tárgy színésszé”),
azaz felemeli, a színésszel egyenlővé teszi a reális tárgyat (rekvizitumot, ruhát, színpadi
gépezetet), és bevezeti az átélés pszichológiájától megfosztott, tárgyiasított színészijá 
ték o t A színészek úgy mondták el szerepük szövegét, hogy annak nem volt semmi
köze sem abelső motivádóhoz, sem a színpadi tevékenységhez. A rendező úgy tervezte
az előadás tárgyi világát hogy megfossza a színészeket a játék lehetőségétől: szekrénybe,
zsákok közé préselte őket (teatr informel), elném ította és kitolta őket a színpadról egy
nagy robajjal mozgó, székekből összeállított, piram is alakú gépezettel (zéró színház),
megpakolta őket zsákokkal és kabátokkal, m int a házalókat, reális tárgyakkal, zsákkal,
deszkával, ajtóval stb. kapcsolta össze őket (happening- és lehetetlen színház). Ráadásul a
rendező egész idő alatt a szülészek között tartózkodott, különleges jogai alapján be
avatkozott az előadás menetébe.
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S. A drám át a színpadi realitással azonos rangú fiktív realitásnak, az irodalm i szöveg
szerzőjét pedig a színpadijáték partnerének tekintette. így kétszinten zajlott az előadás,
a (felmondott) drám a cselekménye és a színpadi tevékenység állandó konfliktusban
volt, hogy szemléltesse a színház autonómiáját, amelyet céljukként tűztek ki. Az egyetlen
partner, akivel K antor a Cricot 2 színházban e játékot folytatta, beleértve a H alott
OSZTÁLY-t is, Stanislaw Ignacy Witkiewicz volt
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KÉT HALÁL: A MARXÉ ÉS AZ ENGELSÉ
Ádám Péter fordítása

Nem, itt most nem arról lesz szó, hogy - ki tudja, hányadszor - ism ét kivégezzük őket,
jelképesen. Az ilyesmi amúgy sem megy ritkaságszámba, sokszor még a rituális halotti
táncot is eljárják a hullák körül. Az efféle kivégzés manapság divatos sport, valóságos
szafari, még ha nem is az em bert, hanem a jelképet akaiják életétől megfosztani. De
hogyan hajthatnánk végre ezt a rituális gyilkosságot egyszerre M arxon és Engelsen?
Hiszen csakis akkor volna értelme, hogyha egyetlen személy, a - természetesen nagy
betűs - Apa a kiszemelt áldozat
Az alábbiakban Marx és Engels fizikai halálával kívánunk foglalkozni, és nem egy
halállal, hanem kettővel, hiszen mindegyiknek megvolt a magáé. Azt szeretnénk szem
ügyre venni, hogy miképpen fogadta Marx és miképpen Engels a halált, és hogy a
hozzátartozók és barátok milyen temetkezési szertartással búcsúztak el tőlük.
M arx 1883. március 14-én hunyt el, hatvanöt esztendős korában. Élete utolsó tizenöt
hónapját kétszeresen is a haláljegyében töltötte: felesége, Jenny 1881. december 2-án
hal meg, és Marx úgy érzi, neki sincsen sok hátra az életből. 1881 októberének köze
pén súlyos mellhártyagyulladás dönti ágynak, még a temetésre sem tud e lm e n n i. Fe
leségének december 5-én adják m eg a végtisztességet a londoni Highgate temetőben.
Jenny M arxot egy családi luriptának szánt sírboltban helyezik Örök nyugalomra. A
gyászszertartáson kevesen vesznek részt, a sírbeszédet Engels mondja. Hogy ki válasz
totta ki a tem etőt meg a sírhelyet? Az információk hézagosak, mindössze annyi bizo
nyos, hogy nem is igen adódott más, mint a Highgate: ez volt az emigránsok, ha ugyan
nem a szegények temetője. M arxnak csak december közepén javul valamicskét az ál
lapota. A M odena Villás 1-es szám alatti nagy ház valósággal kong az ürességtől. M ár
csak Héléne Demuth, a házvezetőnő lakik Marxszal egy fedél alatt. Két Marx lány,
Jenny és Laura Franciaországban él, Eleanor pedig bent a városban. M arxot teljesen
megnyomorította, fizikailag is és morálisan is, betegsége és a felesége halála. Dolgozni
alig dolgozik. December 29-én a Wright-szigetre menekül a londoni köd elől, de csak
három hétig m arad itt, 1882. február 9-én orvosa tanácsára Algírba utazik. De hiába,

