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„A határt
át nem lépheted "

Bergman-ősbemutató az
Egyetemi Színpadon

A Fafestmény Ingmar Bergman korai,
egyetlen színpadi műve. Eredetileg egy
stockholmi egyetemi színháznak írta, és ő
maga rendezte meg, majd ugyanott, a
Királyi Színházban is bemutatták. Később
ezt a témát dolgozta fel első nagy sikerű
filmjében, a Hetedik pecsétben. A filmet
évekkel ezelőtt a Filmmúzeumban láthatta
a budapesti közönség, forgató-könyve
pedig a Színről színre című gyűjteményben
olvasható. A filmben van egy jelenet egy
haláltáncot ábrázoló festményről. A
darabban ennek a képnek a szereplői
elevenednek meg. A dráma, melynek
szövege alig tizenkilenc oldal, 1959-ben
jelent meg az Avante Scčneben. Lakos
Anna a Színházi Intézetben talált rá, és
fordította le Vándorfi László és
színészcsapata számára.

A csapat három évvel ezelőtt alakult.
Akkor rendezte meg Vándorfi az Univer-
sitas Együttessel Pilinszky János egyfel-
vonásosát, az Élőképeket. Néhány színész -
Jobba Gabi, Kubik Anna, Márai Enikő,
Papadimitriu Athina, Szakács Eszter,
Bősze György, Botár Endre, Ferenczy
Csongor, Márai Botond, Mester László,
Mihály Pál, Trokán Péter -, akik látták ezt
az előadást, elhatározták, hogy együtt
fognak dolgozni Vándorfival. Elsőként a
Karinthy-írásokból összeállított Omnibuszt
adták elő. Vesztőhely télen címmel Márai
Enikőnek van Pilinszky-estje. Tavaly
tavasszal mutatták be Harold Pinter
Tájképjét, ősszel pedig a Csalóka Pétert,
Weöres Sándor mesejátékát.

A Fafestmény Bergman fiatalkori írása,
de már benne rejlenek a lényeges „berg-
mani" alapgondolatok. Az ember, az em-
beriség határhelyzetei foglalkoztatják, a
századvégi ember személyiségének belső
világa. Vízió, álmok, monológok és
„snittekkel" elválasztott jelenetek a „per-
sona" mögül feltáruló személyiségről, a
szeretet és a kapcsolatok fajtáiról, hit és
kételkedés viszonyáról.

A történet a középkorban játszódik.
Antonius Block, a Szentföldet járt lovag
(Trokán Péter) és fegyverhordozója Jöns
(Bősze György) hazafelé tart. Otthon
azonban a pestis várja őket, és ez bizonyos
véghelyzetet teremt. Útjukon kü-

lönféle emberekkel találkoznak: egy fiatal
lánnyal, aki a pestis hírnöke, egy bo-
szorkánnyal, a kováccsal, aki a komé-
diással szökő feleségét üldözi, Lizával, a
házasságtörő asszonnyal és a színésszel.
Találkoznak Máriával, aki gyermekével
együtt menekül a pestis elől, és végül Ka-
rínnal, a lovag feleségével. A reális élet
mögött felsejlik valami titok. Mindenki
érzi, hogy másképpen süt a hold, hogy
sűrűbb a levegő, és erre mindenki a maga
módján fokozottabban reagál. A helyzet:
emberiség az utolsó ítélet előtt. A
darabhoz Vándorfi keretjátékot kompo-
nált, egy elő- és egy utójátékot; kihagyta a
mesélő figuráját, de új néma szereplők: a
nagyúr és a János jelenéseinek Jézusa
jelenik meg a színpadon. A rendező a
Bibliából is beemelt néhány részletet a
szövegbe; például az előadás kezdetekor
Pilinszky János - magnetofonszalagról - a
Hetedik pecsétet mondja. Azután Vándorfi
László hangját halljuk, aki a mesélő-író
szavaival exponálja a művet: „Dél-
Svédországban egy vidéki templomban,
éppen a pitvartól jobbra, egy festményen
láttam meg darabunk témáját. A XIII.
századi képet a vidéken pusztító pestis
ihlette. A művész ismeretlen. A darab a
Fafestmény címet kapta, és azt a történetet
meséli el, mely a templompitvar kis
ablakainál kezdődik, ott, ahol a nap fény-
nyel árasztja el a zöldellő tájat, és négy
méterrel arrébb, a sötét sarokban fejeződik
be, ott, ahol a végső események a sápadt
és esős hajnalon mennek végbe."
Trombitán a Dies Irae szólal meg, szét-
megy a függöny, és elénk tárul a fest-
mény.

A következő történet olyan, mintha a
lovag álmodná; fegyverhordozójával
együtt ott találja magát az eseményekben,
ahonnan már nincs kiút. Az előjáték a
néma szereplők szertartása: a meg nem írt
alakoké. Jézusé, a két angyal-latoré és a
nagyúré (aki először a pestis, majd a halál
allegóriájaként jelenik meg). Mázsás
fakereszt zuhanása töri meg az áhítatos
csendet, a váratlan zajra felriadnak
mozdulatlanságukból a történet szereplői,
és lassan elindulnak az álomidőben.
Krisztus, aki az imént szállt le a kereszt-
ről, visszatér az „oltárképbe", a színpad
hátterében álló lépcsős faácsolat tetejére.
A két angyal világoskék köpenyt segít rá.
A háttér a színpad fehérre meszelt eredeti
boltíves fala. Az állandóság, a rend
felborul, hiszen még a képek is meg-
mozdulhatnak. A belső színpadrész, a
faácsolat világa a fantáziaalakoké, ahová

csak ritkán téved halandó; az alsó rész
pedig a földi embereké.

Kettős színpad, akárcsak az Élőképek-
ben. Most, itt ezek is élőképek. Úgy tű-
nik, Vándorút érdekli az ábrázolt álla-
potban rejlő idő, mint ahogy Bergmant is
érdeklik a mozdulatlan maszkok mögötti
lehetőségek. Az előadásaik egyik
jellemzője éppen az, hogy erőteljes a lát-
ványviláguk. Díszletet, kellékeket és a
világítást meg a szereplők mozgását kü-
lönös gonddal komponálják. Kulifay Ta-
más és Pelyhe János nem hagyományos
díszleteket készítenek. A valóság kollá-
zsait tervezik színpadra, és ezzel is szim-
bólumokat teremtenek: az Élőképekben -
amelyben Kulifay dolgozott - volt egy
kettészakadt zongora, ebben a darabban
pedig egy négymázsás fatörzs „szerepel".

A darab fő vonulata: az elindulás-
vándorlás-visszatérés. Vagyis az út: az
élet maga. S annak egyetlen - emberi
ésszel még éppen felfogható - misztikus,
de biztos pontja, az át nem léphető ha-
tárkő. A színpad bal oldalán fémkereszt-
tel a tetején, valóságosan is jelen van ez a
kő, és többféle jelentéssel bír. Lehet egy-
szerűen országúti kilométerkő, a pestis
határát jelző kő, imahely vagy síremlék, a
lét-nemlét küszöbe. Egyszerre hétköz-
napi, misztikus és túlvilági. Szimbólum,
ami körül a történet és a szereplők forog-
nak.

JÖNS: Megmondaná valaki, hol va-
gyunk?

KARIN: Ahonnan elindultatok. A
határkőnél.

Az útmotívum mellett fut egy másik
szál is, ami a színpadon az előbbi gondo-
latot konkréttá teszi. Az életút egyes ál-
lomásainak gondolati, képi, sőt zenei
megfogalmazása ez, Krisztus sorsát vá-
lasztva példának. Két egyházi dallam, a
Dies Irae és az Ave Maria szólal meg idő-
ről időre, trombitán, emberi hangon vagy
hegedűn, egyre extrémebben feszülve
kezdet és vég között. A történet kezdetén
hangzik fel Mária monológja - amellyel
szintén a rendező dúsította a szöveget -,
részlet az Énekek énekéből. Kubik Anna, a
Mária-festmények piros-kék színeiben
úgy adja elő a Menyaszszony vágyódása
a Vőlegényhez című részt, hogy azt
érzékelteti : a figura egy-szerre Madonna
és földi asszony. Szövegét Karin, a lovag
várakozó felesége folytatja: Szakács
Eszter kora reneszánsz angyali
üdvözleteket idézve a színpad
márványoszlopai között ül. Egy későbbi
jelenetében pedig, amikor a háttérből jön
előre, hogy találkozzon rég várt hitvesé-



vel, testtartása, színei hasonlatosak Leo-
nardo Sziklás Madonnájához. Szakács
Eszter és Trokán Péter jelenete hátbor-
zongató idillt jelenít meg: a kép egy Pieta
és egy S z ű z a gyermekkel különös
keveréke. Az asszony vágya már he nem
teljesülhet: férfit tart karjában, de annak
csak gyermeksége a z övé. Találkozásukat
még az is több szólamúvá teszi, hogy e je-
lenet közben Mária a várandós Szűz egy
reggelét beszéli el, amikor a gyermek
megmozdult méhében.

Bergmannál alaptétel a szeretet és a
vágy, amelynek valamilyen formája min-
den szereplőben működik. Libido míndig
van, még akkor is, ha nincs konkrét tárgya,
sőt még akkor is, amikor valami olyan
földi pokolról van szó, mint a bo-
szorkányégetés. Márai Enikő, a pestishozó
boszorkány szerepében akkor jön elő ez a
motívum, amikor kéjjel és borzalommal
saját kivégzéséről beszél vagy emlékezik:
„Éreztem a körülvevő férfiak zihálását,
ereik lüktetését és pupillájuk tágulását ...
ott volt O mögöttem, ... orcámon éreztem
leheletét, és kezét csípőm-re tette." Az
elkerülhetetlen és ismeret-len halállal való
kacérkodás ez, a halállal, a hittel való
misztikus kapcsolat és az irántuk való
borzalommal vegyes vágy.

De van némi ambivalencia Liza és a
komédiás „földi szerelmében" is. A kovács
asszonyát vonzza és taszítja is a színész.
Az utóbbi érzést e felismerés igazolja:
„Szép szavakat suttogott a fülem-be, és én
nem tudtam, hogy szerepeiből idéz." Vagy:
„Amikor szakálla oly lágyan csiklandozott,
nem tudtam, hogy az álszakáll."

Ebben a jelenetben konkrétan szó van a
szerepmaszk-persona viszonyáról. A
szerep és az én-azonosság kettőssége a
színész figurájában nyilvánvaló. Ferenczy
Csongor a rugós kés általi ordináré
színészhalálból azonnal talpra áll, amikor
már tiszta a levegő, hiszen neki ez csak
produkció. De az igazi veszély közeledtén,
amikor a fiatal lány (Jobba Gabi), a nagyúr
hírnöke muzsikálni hív-ja a „tánchoz",
fokozatosan elbizonytalanodik. A hiú
Paprika Jancsiból földön fetrengő halandó
lesz, és a kifogástalan dikcióból szűkölő
könyörgés az életért. A lány és a színész
párbeszéde a maszkok leépülése; „ Nincs
időm. Hazudsz. - Előadásom van. -
Elmarad. - A szerződésem . . .
Érvénytelen. - A gyermekeim, a családom
... - Megvannak nélküled. - Nincs
menekvés? - Nincs." Ferenczy Csongor
bohóctréfás jelenete kulcsfontosságú része
a sírva nevető

vonulatnak. Az előadásnak egy más he-
lyén a síró és a nevető maszk egyszerre
jelenik meg. A kovács panaszkodik Jöns-
nek, hogy megcsalja a felesége. A szín-
pad elején a nézők felé fordulva ülnek
egy lámpa „premier planjában". Jöns
ugyanazon nevet, amin a másik sír. A kép
az ellentétek egységére utal. Arra, hogy a
léleknek és a tudatnak van egy olyan
érzékeny, sebezhető állapota, amikor a
sírás és a nevetés egyazon helyről törhet
fel. A síró bohóc - általában - a gyámol-
talanabb. Mihály Pál egy mit sem értő,
hirtelen dühéből hamar lecsillapodó „falat
kenyér" embert játszik cl, aki anynyira
földhözragadt, hogy a halál tövé-ben is a
gyomrára gondol. A nevető bohóc -
általában - nem örömében ne-vet.
Maszkja mögött a reneszánsz ember
tudása és kételkedése van. Bűne pedig
esetleg csak annyi, hogy sokat fecseg.
Talán egyedül Jöns van tisztában a hely-
zettel. Utolsó kirohanása az élet melletti
hitvallás: .. Nincs ínyemre, h o g y
megdöglök, és nincs apelláta."

A Szentföldet járt lovag hivő-mágikus
maszkja is lehull, amikor meggyónja
kételkedését. Trokán Péter utolsó mono-
lógjában érezni, hogy ez az ember a hit-
tel élete értelmét vesztette el.

De végül mindannyian elhagyják
maszkjukat, és már mindenki ugyanaz:
halandó. Az ítélőszék előtt Karin szavai
az utolsók: „Elhagyjuk a hajnalt, és
eltűnünk a sötétség birodalma felé ..."

A szereplők között az utolsó pillanatban
semmilyen kapcsolat nincs. (A lovag
sincs már asszonya karjában.) Egymás
mellett vannak, egyedül. De nem is voltak
igazi kapcsolataik. Valójában mindvégig
tiszta kötelék csak Mária és gyermeke
között létezik. Ezért is lehetnek ők az
utójáték szertartásában főszereplők, s ez a
bergmani sötét véget feloldó humánus
gesztus.

Az előadásban a látvány és a zene ál-
landó asszociáciokkal és hangulatokkal
„bombázza" a nézőt, aki ettől könnyen
ámulatba és csapdába eshet, mert ebben a
dekoratív gazdagságban megvan annak a
veszélye, hogy éppen maguk a szerepek
sikkadnak el. Érdemes lenne a színészi
játékkal mélyebben felfejteni a figurák
lényegét; mint ahogy azt Szakács Eszter
tette, szuggesztív jelenlétével képes volt
Kanin alakját komplex jelképpé emelni. A
figurák lényegének megközelítése azért
nehéz, mert Bergman olyan tömör,
lényegretörő szöveget írt, amelyben szin-
te csak a dialógusokból körvonalazódnak
a szereplők, s ezek mindegyike egy-egy
típust képvisel. Például a lovag, aki
fegyverhordozójával elmegy és visszajön,
a feleség, aki vár, a komédiás, aki szere-
pet játszik, a kovács, akit megcsalnak,
Liza, a hűtlen és Mária, a tiszta asszony.
A színészek elsősorban a típusok tipikus
jegyeit jelenítik csak meg. Forgószínpad-
szerű mozgatásuk nemcsak a jelenetek
elválasztására szolgál, hanem a darabban
levő helyzetüket, saját „körtáncukat" is
kifejezi. A rendezői szándék ellenére
azonban ezek a szerepívek nem mindig
követik az egyéni drámákat, olykor fél-
behagyottak és nem eléggé intenzívek.
Talán ezért nem igazán „halálos" ez a
végső haláltánc.
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