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Beckett Beckettet
rendez

Samuel Beckett változatlanul tartózkodik a
nyilvánosságtól. Visszavonultan él, nem
nyilatkozik, interjút sem ad. Néha rendez.
Ellentétben Harold Pinterrel, aki időnként
mások darabjait is szín-padra állítja,
Beckett csak Beckettet rendez. Nem azért,
mert úgy tartja - mint Arnold Wesker -,
hogy az író egyetlen hiteles rendezője
önmaga. Soha nem mondott ilyet. Nem
támadott meg egyetlen rendezőt sem. Nem
nyilatkozik. Időnként rendez. Könnyű ne-
ki: remekműveket.

A Beckett-drámák tökéletesen kidol-
gozott rendezői. szcenáriumok. Partitúrák,
amelyeket „csupán" meg kell szólaltatni. A
végső lényegükre redukált drámai
szituációk kidolgozása pontosságot kíván.
Pontatlanul nem szabad Beckettet rendezni;
a szónak és a csönd-nek, a gesztusnak és a
mozgásnak virtuális koreográfiája van.

A koreográfia és a mozdulatok stili-
záltsága volt a legmegragadóbb számomra
Beckett jó évtizeddel ezelőtti Godot-ra
várva-rendezésében. Valóságos balettnak
tetszett ez az előadás : a legtermészetesebb
hétköznapi gesztusok lényegültek a
szereplők játékában absztrakcióvá.
Nemrégiben. Beckett újra megrendezte a
darabot a San Quentin Drama Workshop
társulatával, két másik művével, A játszma
végével és a Krapp utolsó tekercsévet
(magyarul: Az utolsó tekercs) együtt. A
trilógiát a Pontedera Színházi Kísérleti és
Kutató Központ Olaszországban is
bemutatta, s az olasz színikritikusok 1985-
ben - Strehler és Ronconi mellett -- ennek a
produkciónak, a San Quentin Drama
Workshop társulatának ítélték díjaik
egyikét. A díjat Rick Cluchey, Krapp
alakítója vette át.

Rick Cluchey civil megjelenéséből kö-
vetkeztetve negyvenes éveinek elején jár. A
darabból kiderül: Krapp het-
ven éves. (Ha szó szerint vesszük a
szövegben említett számokat, pontosan is
kiszámítható: hatvankilenc.) Cluchey
azonban nem öregembert játszik. Sza-
batosabban: nem egy „naturális" öregembert
játszik cl. Egy öregember gesz-

tusait, mentalitását, még azt is meg-
kockáztatom, hogy egy öregember ka-
rakterét fogalmazza stilizált mozdulatokba,
amelyek mégsem hatnak báb-szerűen,
mégsem lesznek egy marionett tartozékai,
hanem egy emberi magatartás lényegét
jelenítik meg. Újra meg-csodálható a
Godot-előadásban látott becketti
balettkoreográfia. Cluchey minden
mozdulata egyszerre kiszámított és
természetes; pontos és határozott
gesztusokból áll. Semmi elaprózott
részletezés - sűrített megfigyelések
kristálytiszta absztrakciója annál inkább.
Azt mondhatnám, nem a biológiai, ha-nem
a metafizikai öregséget játssza el. Amikor
szeméhez emeli a kulcscsomót, szemhéjait
nem húzza össze rövidlátón, egyszerűen
figyel és koncentrál. Ujjait külön-külön,
szertartásos merevséggel mozgatja. Ahogy
lehéjazza a banánt, minden egyes banánhéj
lehúzásakor megáll egy szempillantásra,
elégedetten szemléli az eredményt, csak
aztán folytatja. A. héjazás tökéletesen meg-
tervezett és kivitelezett művelet. A héj
eldobása: gesztus. Az is, ahogy utána-néz.
A meztelen banánt kecsesen maga elé
tartja, leharap belőle, járkálni kezd. Előírás
szerint elcsúszik a banánhéjon, ez is
balettmozdulat. Megáll, vissza-fordul,
lehajol, megnézi közelebbről -
a lehajlás is stilizáció fölegyenesedik, és
elrúgja a héjat. (Az instrukcióval
ellentétben nem a zenekari árokba, hanem a
fenékszínpad felé.)

Bámulatos a mozdulatok és a szünetek
precizitása. Minden végrehajtott fizikai
cselekvés önmaga jelzése.

A színpad közepén álló asztal fölött
hosszú zsinóron lámpa függ. Pléhbúra,
meztelen villanykörte. (Gothár Péter
rendezéseiben láthatunk hasonlót.) Fénye
csak az asztalt és közvetlen környezetét
szórja be. Az asztaltól távolodva a színpad
többi része félhomá- lyos vagy sötét. Az
asztalon könyvek, papírdobozok és az
ormótlan, ósdi magnetofon. Cluchey Krapp
asztali foglalatosságait is virtuóz
mozdulatfolyamatokba szervezi. Ahogy
tekercsek után kutat a dobozban, ahogy
véletlenül lelök egy könyvet, ahogy egy
ujjal ide-oda tekeri az orsót ...
„Hanggimnasztikája" ugyanilyen
fegyelmezett: nyögéseit. szuszogásait,
köhögési rohamait meg-tisztítja minden
fiziológiai életszerűségtől. Marad a
technikán átszűrt jelzés, amely furcsa
módon mégsem hideg, mégsem csinált,
mégsem természetellenes: egy emberhez
tartozik.

Ahogy a becketti szituáció szekven-
ciákból áll, Cluchey Krappja is azonos
mozdulatok, azonos gesztusok, azonos
reagálások ismétlésével építkezik. Ezek
közül a legjellegzetesebb, amikor időn-
ként kikapcsolja a magnetofont, és a
szöveg szerint a színpad homályos hát-
terébe megy; ilyenkor hallatszik, hogy
háromszor dugót húz, majd visszatér, és
újra bekapcsolja a készüléket. Cluchey
minden alkalommal ugyanazt a szer-
tartásos mozdulatsort végzi. Föláll, sarkon
fordul, kicsit előregörnyed, két kezét
összekulcsolva hátracsapja, majd gyors
léptekkel távozik egy függönnyel jelzett
takarásba. Ugyanígy jön vissza is.

A magnetofontekercsek hallgatása is
rituális rend szerint zajlik. Beállítja a
szalagot, halkan nyög, lenyomja a gombot,
félrefordított fejjel vár. Tekintete
előremered, nem tükröz érzelmeket vagy
indulatot. Szemében inkább zavar és
értetlenség látszik, ahogy kínosan próbál
visszaemlékezni a múltra. A pillanatnyi
szüneteket siettető türelmetlenséggel várja
ki, mintha az újabb információktól
remélné a rejtélyek megoldását. A „lírai"
részek nem érdeklik: ilyenkor ideges
hajszoltsággal tovább-forgatja a tekercset,
majd újra várakozó pózba helyezkedik. A
„cselekményes" részeknél erősen
koncentrál, s ahogy a valaha volt varázsos
pillanat emlékké áll össze, reménytelenül
küszködik, hogy megragadhassa a múltat.

Végül elveszti a türelmét, leállítja a
készüléket, lesöpri az asztalt, új tekercset
keres, nehézkes akciósorozattal fölteszi,
és hosszas nekikészülődés után hozzálát a
felvételhez. Újra és újra nekikezd,
merengései elvonják a figyelmét, egyre
dekoncentráltabbá s ettől dühösebbé válik,
szövege mind össze-függéstelenebb lesz.
Reménytelen küzdelmében hirtelen
dühroham fogja el, kitépi a tekercset,
széles mozdulattal elhajítja, s, ezáltal
kilendíti mozdulatlan helyzetéből a
lámpát. Gyors ütem-ben újra fölteszi a
régi szalagot, s ahogy szaggatottan
megszólalnak az egykori bensőséges
pillanatot rögzítő mondatok - most már
harmadszor -, a köztük levő csöndek egyre
több fájdalmas lírával, az elmúlás
szomorúságával telítődnek. Végtelen
üresség és kiszolgáltatottság árad ebből az
öregemberből, amint bambán,
reménytelenül maga elé bámul, hallgatja
elfelejtett és elvesz-tett önmagát, s feje
fölött egyre kisebb lendülettel, egyre
szűkebb fényt adva leng a fokozatosan
kihunyó lámpa.


