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Vita a Takarításról

A Színházművészeti Szövetség kritikus
tagozata szakmai vitát rendezett Nádas
Péter Takarítás című drámájának győri
bemutatójáról. A vitán - a megjelent kri-
tikusokon kívül - részt vett Szikora János,
az előadás rendezője, a szereplők közül
Olsavszky Éva és Bán János, valamint
írók, filmrendezők, dramaturgok,
zeneszerzők és néhány egyetemista.

Hasonló ankétokat más darabokról és
más előadásokról is gyakran rendeztek
korábban. Ezek célja minden esetben a
közvetlen eszmecsere: párbeszéd a szín-
házi előadás létrehozói, illetve befogadói
között Ezt az alkalmat az különböztette
meg a többitől, hogy Nádas Péter
darabjának megjelenése óta, de különösen
a bemutató után sokakat elfogott a
szokásos elemzőmódszerek alkalmatlan-
ságának érzése. Kevéssé a megszokott-nál
is kevésbé - bizonyult célravezetőnek a
dráma és az előadás elemzésének külön-
választása, minthogy maga a mű egyfajta
értelemben „félkész terméknek" látszott,
olyan színpadi szövegnek, amely az előadás
révén válik teljessé. Ez lényegében min-
den színpadra szánt mű esetében érvé-
nyes, a Takarítás azonban szinte „palackba
zártan" rejti szövegében az előadást,
mintha csak „ki kellene szabadítani" a
sorokba kódolt teátrumot. Talán ezért
mutatkozott ellenállónak a konkrét elem-
zéssel szemben. Világos volt viszont, hogy
nem szabad engedni „a titkok föl-
fejthetetlenségéről" a „színház misztikus
varázsáról" szóló babonáknak, mert
meglehet, hogy értelmezés híján Nádas
darabja akkor is kisiklik a kezünkből, ha
az érzéki élményt bevalljuk.

Ez az összefoglalás nem elemzés, nem
is a vita ismertetése. Csupán arra vállal-
kozik, hogy némi rendbe rakja a beszél-
getés során megfogalmazódott legfonto-
sabb gondolatokat, megkeresse a polemi-
kus nézetek ütközőpontjait, vázlatos képet
adva ezáltal a Takarítás néhány lehetséges
megközelítési módjáról.

Vitaindító előadásában Balassa Péter
tiltakozott az ellen, hogy Nádas darabjait
az avantgarde körébe utalják. Bizonyítékul
megkísérelte kijelölni a Takarítás helyét a
magyar és a világirodalmi ha

gyományban, az előbbiben Füst Milán
Boldogtalanok című drámáját nevezte meg
közvetlen elődjeként, az utóbbiban a cse-
hovi-becketti, illetve a genet-i drámatí-
pussal rokonítva, bizonyos utalással a
shakespeare-i dramaturgia egyik motí-
vumára, nevezetesen a szabadítóként ér-
kező Richnlond-Malcolm-féle figurákra.
(Lásd András kilépése a falból.) Az elő-
adás hangulatilag főként a csehovi min-
tára épített. Az írói instrukció szerint „a
szöveg kifejezetten zenei szervezettségű".
Ebben az összefüggésben is fontos, hogy
csak a látszat szerint van szó egymás
mellett futó monológokról, valójában
három szereplőből kettő mindig
dialógusszerűen kapcsolódik egymáshoz.
(Egy hozzászóló szerint mindig az a sze-
replő lendíti előre a történést, az „lép
előre", akinek az adott pillanatban a leg-
nagyobb az érzelmi töltése.)

A vita lényegében a három szereplő
kapcsolatáról, e kapcsolat tartalmáról,
„megfejtéséről" folyt. A szélső póluson
fölvetődött a darab megfejthetetlenségének
kérdése. Az egyik hozzászóló, elismerve
az előadás részleteitől kapott élményt, azt
állította, hogy mindvégig nem tudta meg,
„miről szól" a dráma. A vitaindító szerint
a darab világa hazugságvilág, pon-
tosabban nem létező világ, a három sze-
replő megszólalásai meg nem történt dol-
gok, viszonyok lenyomatai, amelyek alap-
ján nem ismerjük meg valódi énjüket;
valójában ez az „én" nem létezik, egyedül
Jóska törekszik arra, hogy ,megva-
lósuljon". Aki ténylegesen létezik, az
András, a darabban kizárólag ő „történik
meg", az ő egyetlen mondata valóságos.

Ezzel kapcsolatban lényeges az a
folyamat - a takarítás --, amely elvezet
András mondatához és akciójához,
valamint Jóska „megszületéséhez". Ilyen
értelem-ben a takarítás mint reális, sőt
naturális cselekmény, egyben metaforikus
jelentést is kap. A következő vitakérdés az
előadást illetően a takarítás rendezői föl-
fogása volt. Egyes vélemények szerint a
rendezés stilizáltan jelezte a takarítást, a
szereplők valójában a tiszta deszkapad-lót
súrolták föl, a tiszta tükröt törölgették,
holott valódi piszokra lett volna szükség
akár „porcicákra" és pókhálókra is. A
rendező ezzel ellentétben kifejtette, hogy a
színpad a maga realista valóságában
piszkos - ellenőrizhető a fölmosóvíz
szennyezettségén -, vagyis az lett volna a
„naturalista stilizálás", ha mesterségesen
bepiszkítják. Másrészt -- ugyancsak a
darab naturalista alapszintjére hivat

kozva néhányan fölvetették, hogy a játék
és ennek megfelelően a beszéd tempója
túlságosan gyors. A takarítás „szer
tartásának" sokkal hosszabb ideig kel-lene
tartania, így az előadás időtartama is
meghosszabbodna, akár három-négy órára,
ezzel bizonyos „szenvedésre" kényszerítve
a nézőt.

Ezen a ponton fölvetődött a „szoba-
színház" alkalmassága, illetve alkalmat-
lansága a darab előadására. Szikora János
elmondta, hogy most harmadízben került
szembe a Takarítással. Először
rádiójátékként rendezte meg; egyedül itt
ragaszkodott tökéletesen a szerző által a
szerepek alakítóira előírt hangfekvé-
sekhez, és itt sikerült a szöveg zeneiségét
összhangba hoznia a takarítás hangeffek-
tusként létrehozott zörejeivel. Másodszor a
csak részben elkészült pécsi „do-
bozszínpadi" előadásban - eleve tartott a
kétféle követelmény összeegyeztethe-
tetlenségétől: attól, hogy a takarítás „na-
turalista" mozgásrendszere és hanghatása
megzavarja a mondatok ritmusát és az
áriákból, duettekből, tercettekből álló
„operai" mintát. Most, Győrött bebizo-
nyosodott, hogy a darabot nem lehet a
szerző instrukciói szerint megrendezni,
csak ebben a gyorsabb, elstilizáltnak lát-
szó formában. Egy ellenvélemény szerint a
rendezőnek arra kellett volna törekednie,
hogy egy reálisabban átélhető
alapszituációból indítsa cl a játékot, mint-
egy megnyerve magának a nézőt, és csak
ezután, fokozatosan érkeznie cl a darab
„emeltebb", metaforikus közegébe.

Folytatva a tartalmi elemzést, a Takarítás
„megfejtői" egy történelmi magyarázat
(vagy a történetiség számonkérése) és egy
szélsőségesen elvont magyarázat végletei
között mozogtak. Az előbbiek néhány
történelmileg konkrétan értelmezhető
mondatra, illetve Nádas egy korábbi, több
mint tíz évvel ezelőtti novellájára, a Klára
asszony házára hivatkoztak. (A novellának
ugyanazok a szereplői, mint a
Takarításnak, de lényeges különbség, hogy
a szereplők mögött konkrét társadalmi
háttér rajzolódik ki.) Az utóbbiak azt
fejtegették, hogy Nádas aligha
bátortalanság miatt nem nevezi
„konkrétan" a nevükön a szereplőket, itt
ugyanis a legkevésbé sem történelmi
drámáról van szó, inkább „a létező világ
keresztény kritikájáról". (E kritika
„keresztény" jellegét az egyik hozzászóló
vitatta.)

A látszólag kibékíthetetlenül ellentétes
vélemények közös pontja, hogy a Takart/ás
végső soron minden bizonnyal a



nem-valóságos létezésről vagy a nem-
létezésről szól. Nádas drámatrilógiájának,
a „három T"-nek is ez a témája: a második
darab, a Találkozás női főszerepét, Máriát -
úgymond - nem lehet el-játszani, a Temetés
pedig arról szól, hogy egyáltalán nem lehet
játszani. Tudni vélik: Nádas ezt a
konzekvenciát azzal is le-vonta, hogy nem
kíván több darabot írni.

A vita, amelynek legalább érzékeltetni
akartam szerteágazó gazdagságát, kétség-
telenül bizonyos ellentmondáshoz vezetett.
A történetiség és a gondolati absztrakció,
illetve a naturalista és a metaforikus
ábrázolás ellentétpárjai abba a végső
paradoxonba torkollanak, hogy a Takarítás
egy nemlétező világ érzéki ábrázolása;
vagyis arról beszél, ami nem létezik, de
ezt egy nagyon is valóságosan létező, az
adott pillanatban a részvételünkkel
megszülető művészi forma, a színház
révén mondja el. Azaz a színjáték éppen
önmaga által szünteti meg --„naturálisan"

és „metaforikusan" - a saját tartalmát, a
nem-létezést.

Szikora János azzal vágta el a gordiuszi
csomót, hogy őt ezek a fogalmak nem
érdeklik; számára a színházban csak az
létezik valóságosan - „naturálisan"

ami megtörténik a szereplők között. A
Takarítás megrendezésével azt vizsgálta,
hogy meddig lehet „megidézni az ördö-
göt": meddig lehet a színészt, anélkül,
hogy személyiségében károsodna, rávenni
a drámabeli szereplők kínzó kapcsola-
tainak megélésére.

A vita ugyanazzal zárult, mint ez a
rövid emlékeztető. A polémikus állás-
pontok aligha feledtethetik, hogy nem egy
átlagelőadásról vitáztunk. Győrött
mindannyiunk számára szokatlan, sikeres
vállalkozás tanúi lehettünk, egy jelentős új
magyar drámának és az együttes
magasfokú művészi teljesítményének kö-
szönhetően.
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Az ellentmondások
előadása

Nádas Péter Takarítás című
drámájának stúdióelőadása Győrött

Nádas Péter Takarítás című darabja
elsősorban nem a magyar irodalmi ha-
gyományból nő ki. Drámairodalmunk --
de epikánk is - lényegében elkerülte a
tudatalatti megjelenítését, ábrázolását.

A mű előzményei közé a tudatalatti
tartalmakat objektiváló nyugat-európai
drámák tartoznak, elsősorban Jean Genet
művei, közülük is a Cselédek; a kelet-
európai hagyományból pedig elsősorban a
század lengyel drámái, Witkiewicztől
Mrozekig. Csakhogy azokban erőtelje-
sebbek azok a vonatkozások, amelyek az
ember benső világának ezt a kétség-kívül
meglevő részét a társadalmisággal
összeköttetésbe hozzák.

A darab „fizikai" alaphelyzete: a
hatvankét éves Klára lakását takarítja, ő
maga, illetve a harminckét éves Zsuzsa és
a húszéves Jóska. A takarítás zömmel a
szoba felsúrolása. A hármójuk között levő
alapdinamizmus pedig az, hogy
mindegyik meg akarja akadályoz-ni, hogy
a másik kettő bensőségesebben szeresse
egymást, s így ő, a harmadik egyedül
maradjon. A háromszög mind-három
sarka között vannak tehát irányulások. A
legkevésbé hangsúlyos a Klára és Zsuzsa
közötti, vagyis a leszbikus kapcsolat. A
mű végén Klára „meghal", vagy
elfelejtődik a másik kettő részéről, aminek
következtében felszakadhat a Zsuzsában
élő erős szexuális vágy Jóska iránt:
vetkőzik és vetkőztetni kezdi a fiút. Jóska
azonban elhúz egy nagy függönyt, „amely
most eltakarja, de ugyanakkor sejteni is
engedi a színpadot", azért „hogy mögötte
bontakozhassék ki teljes pompájában a
szemérmes végzet" - miként Nádas Péter
írja a darab előszavában. (Fiatalok
rivaldája, Magvető kiadó, 1978.) Ekkor
Jóska pisztollyal lelövi Zsuzsát, ami után
életnagyságú fényképéből kilép a
negyedik alak, András. Egyetlen mondatot
mond Jóskának - „Adj egy tiszta
törölközőt" -, gondosan megtörölközik, jól
megnézi Jóskát, a dívány alatt fekvő
Klárát, és kimegy.

Kicsoda András, és milyen kapcsolata
van a többiekkel ? Nem más, mint Klára
már halott, volt szerelmének a megjele-

nése, megelevenedése. A fénykép, amely-
ből kilép „pontosan életnagyságúra na-
gyított és barnított amatőr felvétel", amely
„egy szép fiatal férfit ábrázol für-
dődresszben, amint valami folyóból kijön",
s amelyet a takarítás elején a szobából
kivisznek. A kivitelt Jóska kezdeményezi :
„Nem kéne levenni András bácsi képét ?"
Andrásról Jóska azt mond-ja: Klára férje
volt. Klára szerint nem volt a férje. A
felvételről Klára egyszer azt állítja, hogy
„azon a délutánon készült, amikor
megismerkedtünk Gödön"; máskor ezt:
amikor „hozzájuk álltam be cselédnek".

A darab egészen különböző pontjain
elhangzott mondatokból a következő
háttértörténeteket és tartalmakat állít-
hatjuk össze:

Klára eredetileg úrilánynak született,
családjuknál „nagyon sok cseléd volt, akik
mind loptak", majd „kurva lettem",
„polgári kanca voltam". Aztán „cseléd-nek
mentem", majd röplapokat osztó
„terrorista" lett, aki felrobbantott egy
vonatot, és aki „igyekeztem minden
elvtársamnak a nyakába fűzni a combo-
mat". Klára a kegyelmes asszonyéknál volt
cseléd, akinek férje is meg-meglátogatta a
cselédszobában, de erről fiuk, András nem
tudott. „A tisztaság kurvája voltam" -
mondja ezzel kapcsolatban. András
forradalmár lett, s egy alkalommal alig
tudott egy akcióból elmenekül-ni; nyomát
nem vesztették el, s ezért „az ügy
elveszett", mármint András számára. Az
anyja elküldte a háztól, de András utolsó
kívánságként Klára szerelmét kérte. Ekkor
fogant meg fiuk, akit ugyancsak
Andrásnak hívnak, s aki torz-szülött lett, s
a diliházban tartják. Andrást később vagy
a detektívek lőtték le, vagy ő önmagát.

A képen látható Andrással a múltban
tehát csak Klárának volt kapcsolata. A
darabban Jóska kétszer is utal Andrásra, a
mű vége előtti jelenetekben. Először a
Klára és a közte kialakuló egyik
bensőséges helyzetben, amikor Klára
hozza szóba, de Jóska így reagál: „Róla ne
beszéljünk." Még ennek a jelenetnek a
végén Jóska azt vágja Klára fejéhez, hogy
András az őáltala szerzett pisztollyal ölte
meg magát, s ha Klára nem lett volna
gyáva Andrást szeretni, akkor ő még most
is élne. Ezek a mondatok azonban nem
Jóska és András, hanem Jóska és Klára
viszonyát jelenítik meg. Másodszor akkor,
amikor elmond-ja, hogy ha Klára
meghalna, s ő ide költözne, a képet a
padlásra vinné,


