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A rítus vonzásában

Nádas-bemutató Pécsett.
és Nyíregyházán

A trilógiának tekinthető Takarítás, Ta-
lálkozás és Temetés színre állítása komoly
kihívás színészeknek, rendezőknek egy-
aránt. Az volt e darabok bemutatásakor
(Takarítás- 1980, Győr, Temetés- 1982,
Szkéné Színház, Találkozás- 1985, Pesti
Színház), s az ma is, miután egy esztendő
alatt ismét színre került mindhárom mű
(még a múlt szezonban Egerben a Taka-
rítás, amelyről a SZÍNHÁZ 1988/7. szá-
mában írtunk méltatást, s az idén Pécsett a
Találkozás, Nyíregyházán a Temetés).

A színrevitel fő gondja: Nádas Péter
darabjait nem lehet a naturalista-realista
színjátszás beidegződéseivel megfejteni,
márpedig a magyar színház hagyomá-
nyosan és alapjaiig erre a színjátszásra
épül. Túl kellene tehát lépni valamin, amin
nagyon nehéz túllépni. Nem véletlen, hogy
e drámák színre állításával olyan
rendezők-színészek próbálkoztak, akik
vagy alternatív színházi alkotók (Gaál
Erzsébet, Székely B. Miklós, Vineze
János), vagy nem is elsősorban szín-házi
emberek (Elek Judit), vagy hivatásosként
is affinitásuk van a másság iránt (Szikora
János, Valló Péter).

Mi az, ami különleges és nehéz feladat-
tá teszi a Nádas-darabok színpadi megfo-
galmazását? Nem elsődlegesen és csak az,
hogy e műveknek nincs hagyományosan
vett történetük, vagy a megismerést, a
megfejtést szolgáló, lineárisan építkező
cselekménymenetük, s önmagában az sem,
hogy e művek alapjában véve rituális
játékok. hogy az amúgy is zenei
szerveződésű szöveg csak zenével (vagy
annak hangsúlyos hiányával) alkot
műegészet, továbbá hogy a szerző nem-
csak a dialógusokat szerkeszti meg, ha-
nem a cselekvéseket is kíméletlenül pon-
tosan megszabja, és az egyre végleteseb-
ben absztrahált térben bonyolult időjátékot
ír elő...

Ezek s egyéb nem kevésbé lényeges
jellemzők komplex jelenvalósága az igazi
nehézség. Nádas Péter ezt írja a színházról
és saját drámáiról: „Engem a színházban
az élő testek között kialakuló vi-
szonyrendszer érdekel. A kép. A kép, de a
szónak egyáltalán nem a képzőművészeti
értelmében. Az élő test mozgó-képe
érdekel. Ami a filmhez nem hasonlítható,
mert nem sokszorosítható. Az élő emberi
test érzékiségéből kialakuló képi érzet
érdekel. Ami persze valamiféle

történetet is kirajzol, s a történetből gon-
dolat is préselődhet. Olyan szövegvázat
igyekszem létrehozni tehát, amely meg-
engedi, hogy a színész teste legyen domi-
náns a színpadon, és ne a szöveg, a törté-
net, a gondolat, a filozófia. Tulajdonkép-
pen nagyon primitív dolog. Ha két ember
beszélget, akkor gesztusaik, szemük
fénye, testük hőmérséklete és szaga sokkal
fontosabb annál, amit mondanak."

Ebből az következik, hogy ezek a drá-
mák nem elsősorban az ok-okozati logika
szabályait követik, e műveknek saját belső
logikájuk van, amelyet leginkább a
meghatározatlan tárgyiasság fogalmával
jellemezhetünk (mint ahogy erre P. Müller
Péter a SZÍNHÁZ 1988/7. számában
felhívta a figyelmet). Ez a meghatározat-
lanság - vagy másképpen közelítve a je-
lenséghez -, elvontság, lebegtetés, bi-
zonytalanság a szövegstruktúrában éppen
úgy megjelenik, mint a szereplők vi-
szonyaiban, e viszonyok áttűnésében, a
szereplők belső világának és a külvilág-
nak az egymásba úsztatásában, a darabok
időkezelésében.

Mindhárom darab váza egy nagyon
pontosan megkonstruált fizikai cselek-
véssor, amelynek megvan a maga reális
ideje, ami egybeesik az előadás idejével.
Ez az idő azonban felszabdalódik, a múlt-
idézés dialógusai átszövik a reális cselek-
vést kísérő szövegeket. Zenei textus jön
így létre, amelyet a csendek, a hosszú
csendek, a nagyon hosszú csendek épp-
úgy strukturálnak, mint a gondolatkörök
motívumként kezelt szóbeli megnyilat-
kozásai, illetve ezek áriákba, duettekbe,
tercettekbe szervezése. Ellentétes irányú
folyamatokat érzékelünk: a fizikai cse-
lekvések időben való előrehaladását újra
meg újra keresztezi a múltfaggatás, a
múlttal való szembesülés egyre mélyebb
rétegeket feltáró, a jelenből a múlt felé
irányuló folyamata.

A múltfeltárás mindig közelmúltunk
egy-egy sorsdöntő történelmi eseményé-
nek traumáját világítja meg: a Takarí-
tásban 1944-45, az ellenállás és az új rend
születése, a Találkozásban az ötvenes évek
törvénytelenségei, a Temetés-ben 1956
tragédiája, közelebbről az október 24-én,
az idegen tankok ágyútüze közepette átélt
tanácstalanság és döbbenet jelenik meg a
két (a Takarításban megkettőzött
személyiségként létező, te-hát négy)
szereplő, a férfi és a nő kapcsolatában.
Ennek a kapcsolatnak az alapja és lényege
a sokféleképpen megnyilvánuló
szexualitás, amely egyrészt egy meg-
tisztulás-megtisztítás, másrészt egy titok-
átadás-átvétel rituáléban csúcsosodik ki, s
amely végül egyes szereplők valós vagy
képletes megsemmisüléséhez vezet.

Az egyes darabokon belül éppen úgy,
mint a trilógiában, rendkívül tudatos és
következetes írói gondolkodásmód érvé-
nyesül a díszlet és a tér meghatározásától
a zeneiség beépítéséig, a férfi szereplők
kormeghatározásától az egy korszakot
sűrítetten jellemző történelmi események
kiválasztásáig, a cselekvések és az
elbeszélések összhangjának megterem-
tésétől a drámai műfaj fokozatos ellehe-
tetlenülésének bemutatásáig.

A tudatosság és követ kezetesség ered-
ménye: a drámák - külön-külön és triló-
giában - mindenekelőtt írói-gondolati s
nem annyira színházi szempontokból ki-
tűnő konstrukciók. Nádas számára - az
idézett nyilatkozata szerint - a színházban
a leglényegesebb: két ember a tér-ben, s
valóban, mindent megtesz azért, hogy két
emberét jól funkcionáltassa a darabról
darabra redukáltabb térben. De nem
hagyja, hogy az ezeknek alakot adó
színészek a maguk pszichikumából adódó
s ebből következően némileg eset-leges
reakciói uralkodjanak a térben; minden
részletében megszabja mozgás-
formájukat, cselekvési lehetőségüket. A
darabok mint kötött partitúrák azonban
csak egy ember - még ha az, lévén a
szerző, a legautentikusabb is - racionális
előadását képezik le. Igy a mindenkori
színre vivők állandóan szembekerülnek
azzal a dilemmával, hogy az író elképze-
léseihez betűhíven ragaszkodva képezzék
le a darabot színpadi művé, avagy a
drámák színházi újraalkotására vállal-
kozzanak.

A pécsi és a nyíregyházi rendezők dön-
töttek: Vincze János a lehetőségekhez
képest hű maradt a Nádas-partitúrához,
Gaál Erzsébet alkotó módon újragondol-ta
a Nádas-drámát.

Találkozás

A Találkozás a trilógia középső darabjá-
nak tekinthető. Két szereplője: Mária és a
Fiatalember. A darab külső cselekménye:
az előkelő családból származó idős Mária
egy kicsiny, szegényesen berendezett
szobában él és vár. Előkészít egy pohár
vörösbort, mérget kever bele, kávét főz.
Megjelenik egy fiatalember, aki nem
ismeri apját, s annak sorsát akarja meg-
tudni Máriától. A nő éppen a Fiatalembert
várta, neki készítette a kávét. A darab
során az asszony elmondja az élet-
történetét, amely bizonyos pontokon ta-
lálkozott a Fiatalember apjáéval, aki az
ötvenes években ügyész volt. Máriát eb-
ben az időszakban többször elfogták, val-
latták, megverték, és több évre lecsukták.
A két rabság közötti, szabadlábon töltött
átmeneti időben ismerkedtek meg



egymással: egy platánfákkal teleültetett
téren, munkába menet és onnan jövet
rendszeresen szembetalálkoztak. E szótlan
napi szertartásból szerelem szüle-tett, s
egy napon egymáséi is lettek.
Együttlétüknek a nő újabb letartóztatása
vetett véget. A sors szeszélye folytán a
férfinak kellett volna Mária ügyében a
vádat képviselnie, de ő ezt a feladatot nem
vállalta. Ennek ellenére kapcsolatuk az
asszony szabadulása után sem állt helyre,
bár ismét naponként látták egy-mást a
téren. A férfi a helyzetet - Mária néma
bosszúját, vagy azt a politikai atmoszférát,
amely antihumánus tettekre és
magatartásra kényszerítette, vagy
mindkettőt, nem tudni - nem bírja elvi-
selni: az asszony szeme láttára főbe lövi

magát. Ez az összefüggő sztori nem folya-
matában bomlik ki, hanem mozaikok-ként
elhangzó töredékekből lehet össze-rakni.

A Fiatalemberben a kíváncsiság, az
igazság megismerésének vágya és az apák
nemzedékének igazságától való mene-
külés küzd egymással. S ahogy feltárul
előtte apja és Mária sorsa, kezdeti vadsága
apátiába fordul. Ebben az állapotában
Mária a fiút levetkőzteti, lemossa a testét,
letörli, és az ágyába fekteti. Az időköz-
ben összetört pohár helyett újat vesz elő,
ismét bort tölt bele, a borba mérget szór,
az italt megissza, és távozik. A fiú kezé-
ben ott maradnak az összetört pohár szi-
lánkjai.

A dráma epikus „története" mögött ri

tuális tragédia zajlik. A Fiatalember - egy
egész korosztály - gyökértelen, nélkülözi
az apát (konkrétan és átvitt értelemben) és
azt a múltat, amelyhez kötődni lehet,
amelyből saját életet lehet kialakítani.
Mária viszont csak a múltjában él, őt már
csak az emlékei tartották életben. Drámai
szükségszerűség kettejük találkozása, az,
hogy Mária átadja a múltról való tudását
ennek a huszonöt éves fiatalembernek. De
nem kettejük között alakul ki a tragédia, a
tragikus vétséget a harmadik szereplő, a
Fiatal-ember apja követi el: Máriával
szemben is, a fiával szemben is. A fiú
megszólalásig hasonlít az apjára,
ugyanakkor egy olyan szépségű lány a
szeretője, amilyen Mária volt húsz évvel
ezelőtt, a szerelem idejében. Ettől kettejük
kapcsolata több-értelmű, Mária gyónása
nemcsak a fiú-nak, de közvetve a régi
szerelmesnek is szól, s a fiú sem csupán
az idős nőt, a majdnem anyját látja
Máriában. A múlt és a jelen
összekeveredik.

Mint ahogy a helyszínek is össze-
mosódnak. Az a kis szoba, amelyben a ta-

lálkozás lezajlik, ugyanolyan, mint ami-
lyen az volt, amelyben Mária és a Fiatal-
ember apja egymáséi lettek, s a darab
egyik különösen hangsúlyos pillanatában
az is elhangzik: „Ugyanabban a házban
vagyunk" - mármint abban, amelyben a
vallatás, a kínzás történt. -

A darab, a két szereplő és kapcsolata
tágabb értelmezést is hordoz magában.
Nádas írásait' át- meg átszövik a katolikus
és a zsidó mitológiai motívumok; ebben
az esetben konkrét és következetes bibliai
utalásrendszer gazdagítja a mű jelen-
téskörét. A drámának ezt a rétegét Duró
Győző így foglalja össze: „a Fiatalember
apjában az Atya személye sejlik föl. Mária
már a puszta neve folytán is a Szűz-anyára
asszociáltat. Dühös kifakadása - »Egy
nagy faszú angyal volt a maga kedves
édesapja« - ironikusan a Visitatio
Dominira utal. A darab kezdetén Mária
hetedik mondata- »Itta fiú«-úgy nevezi
meg a Fiatalembert, ahogy Jézust szokás a
Szentháromság tagjaként emlegetni. A
Fiatalember lemosása gyönyörű pietá-
jelenetnek is felfogható, ágyba fektetése a
sírba tételre is emlékeztethet. Búcsúzóul
Mária a Fiatalember tenyerébe tölti a
széttört pohár üvegcserepeit. A darab
közepén ő maga magyarázza el, hogyan
kell ezekkel a szilánkokkal öngyilkosságot
elkövetni. Ha a Fiatalember a kezét
ökölbe szorítja, máris Jézus tenyérsebeit
viseli. Végül Mária távozása a piros ajtón
át a végtelen hófehér tájba -önkéntelenül
is Szűz Mária mennybemenetelét idézi
föl." (Hiánydramaturgia, Népművelési
Propaganda Iroda, 1982.)

Nádas Péter-Vidovszky László: Találkozás (pécsi Nemzeti Színház). Fiatalember: Puskás Tamás és Mária:
Sebők Klára



A dráma leglényegesebb formai sajá-
tossága: az írói szöveg a műnek csupán az
egyik fele, a másik Vidovszky László ze-
néje. Ez a zene nem kíséret, nem betét,
hanem a darab szerves része; a szöveg
meghatározott pontjain megszólaló ak-
kordok, effektusok erősítik, kiegészítik,
ellenpontozzák a textusban foglalt gon-
dolatot (mint ahogy ezt Wilheim András a
SZÍNHÁZ 1985/7. számában elemez-te).
Ez a zene a szövegmondás csendjeivel, a
mozdulatok ritmizálásával, dina-
mizmusával együtt a mű akusztikus tel-
jességét szolgálja, ugyanakkor szigorú
időbeli keretet jelent. Vidovszky zenéje
nem rövidíthető, a hangoknak adott pil-
lanatban kell felhangzaniok, e pillanat-nak
egybe kell esnie a megfelelő szöveg-
helyzettel, a hangoknak a szöveggel össz-
hangban lévő kifutása, lecsengése van.
Azaz a zene strukturálja a szöveget, de
nem mechanikusan, hanem úgy. mintha a
két alkotóelem együtt lélegezne. Mindez
rendkívüli feladatokat ró a rendezőre s a
színészekre.

Vincze Jánost tehát kötötte a zenei-írói
partitúra, így nem is tehetett mást, mint
hogy a lehető legpontosabban" követte a
szövegkönyvet. Werner József pontosan
leképezte Nádas díszletelőírását: parányi
szoba, fehér falak, baloldalt fehér ágy,
fehér éjjeliszekrény, fölöttük sötétbarna
kereszt, jobb oldalon ezüstözött
vaskályha, rajta kávéfőző, a kályha és a
jobb oldali fal között kifeszített zsinóron
nagy fehér törülköző, elöl fehér lavór,
benne kanna, a tér közepén egy fehér
szék, a hátsó falon piros ajtó, mögötte
valószínűtlen mélységű fehér hát-tér. A
ruhák is az előírtak: Mária egyszerű
fekete estélyi ruhában, a Fiatalember mai
utcai szerelésben van.

Hallatlanul precíz az előadás, alig van
benne esetlegesség, ugyanakkor mégsem
válik a produkció kiszámítottan hideggé.
Talán a legnehezebb feladat lehetett - ami
aztán a legjelentősebb rendezői eredmény
lett - a zene és a szöveg összhangjának
megteremtése.

Az ütőhangszeres, a hegedűs és a hárfás
rendkívüli beleérző képességgel, a
színészekre figyelve, velük együtt élve-
lélegezve játszik; érzékenységük, vitat-
hatatlan profizmusuk a színészekkel
egyenrangú alkotókká tette a zenészeket:
Balogh Jenőt, Odor Veronikát és V.
Pachmayer Ilonát. A rendező el tudta érni,
hogy többnyire nem a zenészeknek kell a
színészek kiszámíthatatlan akciói-hoz,
reakcióihoz igazodniuk; a színészi
szólamokat eleve úgy komponálták meg,
hogy a prózai és a zenei hangsúlyok a kot-
tának megfelelően, de a természetesség
érzetét keltve találkozzanak. Ez tenden

ciájában és nagy vonalakban sikerült is,
itt-ott azonban csak az együttes megszó-
laltatásra való törekvés érződik, a színész
arra ügyel, hogy a megfelelő szó vagy
mondat és a zenei frázis egybeessen, s
ilyenkor kevesebb figyelmet tud fordítani
a mondatok érzelmi-gondolati lényegére.

Egyébként a darab a színészeket kü-
lönlegesen nehéz feladat elé állítja, s a
követelményeknek Sebők Klára is, Pus-
kás Tamás is lényegében megfelel. A da-
rab szövegének túlnyomó része Máriáé,
így nagy részben az e szerepet játszó
színésznőn múlik a dráma érzelmi hul-
lámzásának, ritmikai és dinamikai felépí-
tésének megoldása, illetve a próza és a
zene közötti összhang megteremtése és
fenntartása. Sebők Klára gyönyörűen
beszél, és szövegmondása ezúttal csak
ritkán válik öncélú deklamálássá. Nagyon
pontosak, ugyanakkor nem mecha-
nikusak, hanem tartalommal telítettek a
színészi akciói. Ahogy az összetört pohár
cserepeit összeszedi, hosszú monológja
közben a tenyerében tartja, majd a székre
helyezi, felfokozott feszültséget teremt, s
igazzá teszi azt a súlyos mondatot, ame-
lyet az öngyilkosságról mond; s ennek
köszönhetően is válik oly hangsúlyossá a
befejező gesztus, amikor Mária a csere-
peket a fiú tenyerébe helyezi át. Sebők
játékában nagyon szép, egyszerre eroti-
kus és szakrális tartalmú a Fiatalember
levetkőztetése, lemosása, letörlése és
ágyba fektetése. A színésznő - kora,

megjelenése alapján -nem idős asszonyt,
hanem középkorú nőt jelenít meg, ez iz-
galmassá, átélhetővé teszi a Fiatalember
és Mária megkettőzött kapcsolatrend-
szerét.

A Fiatalember Máriáénál passzívabb
szerep, jóval kevesebb szövege van,
ugyanakkor egyenrangú partnerré kell
válnia, hisz az ő kíváncsisága indítja cl a
történetet, az ő megingásai, illetve a
nőnek nyújtott segítő gesztusai lendítik
előre az asszony emlékidézését. Puskás
Ta-más érzékeny játszótársnak bizonyul.
Alkata jól illik a figurához,
megjelenésében fiú is, férfi is. Ezt a
kettősséget a színész játékában is
igyekszik érzékeltetni, hol az egyik, hol a
másik lényege erősödik fel.
Indulatkitörései hitelesek, állathang-
utánzó, ősi primitív ösztönmegnyilvánu-
lása bravúros, anélkül hogy szólószámmá
válna. Elesettsége megható. Különösen
szép, ahogy birtokba veszi a szobát,
ahogy fel-alá sétálva, rohangálva szinte a
tárgyakkal, a falakkal egyesülve ismerke-
dik. Ugyanakkor az egyre inkább kitelje-
sedő igazság előli menekülése, a riada-
lom, a védekezés fizikai cselekvésekben
való megnyilvánulásai, a hirtelen felállá-
sok és leülések, a motorikus mozgások, a
kúszás-mászás, a hempergőzés - ha szer-
zői instrukció is - hiteltelen feladatmeg-
oldás marad.

Az előadás - eredményeivel és megol-
datlanságaival együtt - biztató lépés a
Találkozásnak a szerző elképzelései sze-
rinti komplex megvalósítása felé.

Sebők Klára és Puskás Tamás a Találkozásban



Persze felmerül a kérdés: valóban ez az
egyetlen és autentikus megszólaltatása
ennek a műnek? Erre csak egy „tisztelet-
lenebb" rendezői megközelítés adhat majd
egyszer választ. Olyan, amilyen Gaál
Erzsébeté a Temetés esetében.

Temetés

A trilógia záródarabja. A benne megjele-
nített 1956-os szerdai nap a trilógiában
feldolgozott történelmi-politikai korszak
zárópontja. S egy adott-megszokott drá-
maírói-színházi alkotói módszer csődjé-
nek végállapota.

A darab szereplői színészek, a színhely
egy régimódi színház teljesen nyitott,
hófehér falú színpada, amelynek lefedett
zenekari árkán jobb és bal oldalon egy-
egy szintén fehér színű deszkakoporsó
van. A Színész és a Színésznő karateru-
hához vagy a fehér bohócok jelmezéhez
hasonló öltözékben belép a számukra is-
merős, ám most távolról sem biztonságot
sugalló térbe. Feladatuk van, egy furcsa
előadást kellene tartaniuk, egy szertartást
celebrálniuk. Az előadásban azonban
nincs megírt szöveg, nincs szerzői és
rendezői instrukció, nincs kellék és dísz-
let, semmi sincs, ami eligazítást vagy
segítséget jelentene a színészeknek.
Egyetlen instrukció van: a két koporsó,
amelyben alteregóbábjuk fekszik, azaz
kezdettől fogva saját halálukkal kerülnek
szembe. S egyetlen lehetőségük van: ön-
magukból, saját életükből, emlékeikből,
fizikumukból kell és lehet építkezniük-
létezniük, s az így nyert energiákat
mozgósítva kell eljuttatni magukat a szí-
nészek, a színészet s értelemszerűen a
színház haláláig. Menekülnének a feladat
elől. Nem lévén semmiféle kapaszkodójuk
az „olyan, mintha" típusú, életutánzó
színházi előadáshoz, mesterségbeli tudá-
suk elemeit idézik fel: tréningeznek,
hangképző és artikulációs gyakorlatokat
végeznek, bemelegítő és fizikai feladato-
kat hajtanak végre, kifulladásig futnak
körbe a színpadon, helyzetgyakorlatokkal
próbálkoznak. Hosszú csendek sza-

kítják meg a fizikai cselekvéseket, az erő-
gyűjtés, a bizonytalanság, a kétségbeesett
kiútkeresés csendjei. De a feladat elvég-
zése egyre sürgetőbb!

Kikerülhetetlen, hogy testi kondíciójuk
megalapozása után érzelmi valójukat is
bekapcsolják a játékba. Személyes
élményeiket idézik fel. A Színésznő élete
legnagyobb szerelméről, a Színész életé-
nek sorsdöntő napjáról vall. A vallomá-
sok a partnernek szólnak, de ők egyértel-
műen elutasítják, hogy a másikuk életé-
ben valódi szerepet játszottak volna.
Ezúttal is érvényesül a többi darabra
szintén jellemző lebegtetés, bizonytalan-
ság, a szerepek felcserélődése, össze-
mosódása, a figurakettőzés.

A Színésznő érzelmileg, a Színész tu-
datosan közelít a kikerülhetetlen feladat-
hoz. A Színész történetében az 1956.
október 24-i csend, amely a lövések szü-
neteiben minden zugból áradt, egyértel-
műen asszociál a halálra, amely szót
azonban az egész darab folyamán egyszer
sem mondják ki (mint ahogy ezt Duró
Győző idézett munkájában találóan ki-
mutatja).

A fizikai és pszichikai felkészülés után
végül is eljutnak egy közös „produkci-
óig": zene nélkül keringőzni kezdenek, s
közben felidézik annak a színházformá-
nak minden jellegzetességét, amely eddig
életük értelmét adta. Danse macabre ez,
amelynek végén a Színész elküldi a Szí-
nésznőt, a tettet egyedül hajtja végre:
kiemeli a két bábut a koporsókból, kö-
zépre viszi őket, egyenként beköti a sze-
müket a Színésznő piros muszlinsáljával,
és késével nagyon gyorsan kétszer, illetve
háromszor mellbe szúrja őket. A két
hangsúlyos kelléket - amelyek egyéb-ként
a két szereplő közötti jelenetekben is
nyomatékosan és az eseményeket elő-
revetítve „játszottak" - a színpad elejére
helyezi, a két bábut megpróbálja felállí-
tani, s miután ez többször nem sikerül, a
jobb oldali koporsóba gyömöszöli őket,
végül elbúcsúzik a színpadtól, bele-
fekszik a bal oldali koporsóba, és magára
húzza a koporsó fedelét. Ezzel befejező

dött a gyilkosság és a temetés rítusa. A
művész színészre és színésznőre bontott
racionális és emocionális énje közül a ra-
cionális hajtotta végre a művészet e for-
mája feletti ítéletet, de az emocionális fél
nevében is. A Színész rituális halálával a
színház is meghalt. Bár a Színésznő még
él. Van még remény? Lehet még színházat
csinálni? Vagy csak egyfajta színház múlt
ki? Ki-ki döntse el magában.

Nádas ebben a darabjában „túllép egy
adott földrajzi tér és egy adott történelmi
idő problematikáján, és a modern művé-
szet egyik alapkérdéséhez közelít, a
»történet visszavonásához« mint egzisz-
tenciális és filozófiai problémához. A tör-
ténet ugyanis - melynek mindig van eleje,
közepe, vége, feltételezve, hogy a létezés,
tehát a világ körvonalazható - megérthető
és megmagyarázható. A történet az a
lehetőség, melyben az ember létezhet és
megvalósulhat. Az ember, akinek
története van, annak élete van, múltja van,
és körvonalazható arca van. Nélküle nincs
létezés. Ilyen értelemben a lét feltétele a
történet mint állapot. A történetnélküliség
nagy bizonytalansága pedig a létezés
bizonytalanságát sugallja. A Takarításban
és a Találkozásban még volt történet. De a
konfliktus már ott is abból adódott, hogy
az átadott történet nem egyenértékű a
megélt történettel. A Temetésben már
semmiféle törtéhet nincs.-Csak hiány. És e
hiányból fakad félelem." (Radnóti Zsuzsa:
Cselekvés- nosztalgia. In:
Hiánydramaturria.

A darab műfaja „komédia szünet nél-
kül"; a szerző további műfaji instrukció ja:
„balett zene nélkül". Mindkét megha-
tározást komolyan vette Gaál Erzsébet. Az
előadás koreográfiája tökéletesen
megfelelt a nádasi elképzeléseknek, s a
lényegéből fakadóan tragikus drámai
alaphelyzetben megtalálta a csehovi érte-
lemben vett komédia lehetőségét.

Gaál az egyedüli lehetséges rendezői
alapállásból kiindulva rendkívül kritiku-
san olvasta a darabot, s - a szerző tudtával
- egyes helyeken tömörített, másutt belső
szerkezeti átalakításokat végzett. A
leglényegesebb változtatás: Gaál némileg
másként értelmezte a Színésznő figuráját,
szerepét, mint Nádas. A rendező nem
menti fel a végső tett következményei alól
a nőt, úgy találja, hogy ha kezdetben
közös feladat a rituális gyilkosság-
öngyilkosság végrehajtása, akkor
következetesen kettejüknek - tehát a
Színésznőnek is - kell végigcsinálniuk a
szertartást. -A Színésznő ilyen értelmű
funkcióváltozása más következmények-
kel is jár. A darab közepéig inkább a
Színész kezdeményezi az újabb és újabb
cselekvéseket-pótcselekvéseket, attól
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kezdve viszont - Gaál olvasatában - egy-re
inkább a Színésznő az, aki irányít.
Kétségtelen, hogy a szöveg így is értel-
mezhető, s ha a Színésznő a rituális tett
előtt nem távozik a színről, akkor logi-
kusan csak így értelmezhető.

Magát a szertartást is kissé másként
valósíttatja meg a rendező, mint ahogy azt
az író leírta. A férfi nagy vallomása után a
két ember bensőséges, mély egy-másra
találásának pillanata születik meg, de ez a
pillanat egyben a végső elhatározás és a
búcsú pillanata is. Ebből a pillanatból
kilépve a két szereplő a koporsók-hoz
megy, kiveszi a maga bábuját, közép-re
viszi és felállítja. A bábuk egymásnak
háttal állnak;"-Vélük szemben a színészek.
Végtelenül lassan a bábuk karját beállítják
egy keringőző férfi, illetve nő pózába,
megfogják-felemelik bábuikat, s velük
kezdenek keringőzni. Hosszan és szótlanul
tart a tánc. Majd hirtelen megállnak, a
bábukat egymás felé fordítják, és kerin-
gőpózban középre helyezik. A Színésznő a
színpad elejére dobja vörös muszlin-
kendőjét, amelyet a színpadra szögez a
Színész elhajított rugós kése. Megszületik
a gyilkosság-öngyilkosság metaforája. A
két ember bemászik a koporsókba, magára
húzza a koporsófedelet, s felváltva,
kántáló hangon sorolják azokat az előadás-
jellemzőket, amelyek eredetileg a keringő
alatt hangzanának el, s amelyek
egyértelműen a „halott színház" attribu-
tumai. A táncospár megmerevedett, a

régi színházat jelképező szobra, a késsel
átszúrt vörös kendő és a koporsók látvá-
nya, valamint a koporsókból hangzó szö-
veg egyszerre komikus és tragikus hatást
vált ki.

Roppant nehéz színészi feladat a két fi-
gura megtestesítése. Hiszen ezúttal nem
egy-egy szerep alakítása a feladat, hanem
egy a megszokottól és elvárttól merőben
különböző színpadi létezésmód megte-
remtése s egy olyan gondolattal való leg-
alább részbeni azonosulás, amely tulaj-
donképpen eddigi művészi létüket kér-
dőjelezi meg. Azt a színházmodellt és
gyakorlatot kellene meghaladniuk, elte-
metniük, amelyben élnek, dolgoznak és
sikert aratnak. Önmaguk ellen kellene
cselekedniük egy olyan színházi struk-
túrában, amelyben hétfőn temetik azt a
színházideált, amelynek szabályai szerint
a hét többi napján játszanak, s a konven-
ciók alapján nem is rosszul.

Gaál Erzsébet rendezésében a hagyo-
mányos szerepjátékra épülő és a színészek
saját életéből táplálkozó, a kímélet-len
önfeltárulkozáson és intenzív jelenléten
alapuló színházi alkotómódszer konf-
rontálódik. S ennek az ellentéteket fel-táró
játékstílusnak kell megfelelniük a
színészeknek: Földi Lászlónak és Varjú
Olgának. Dicséretükre legyen mondva:
képesek feloldani a kétféle színházi mun-
kamódszer és gondolkodásmód közötti
feszültséget.

Nyilvánvaló, hogy a Gaál Erzsébet ál

tal megkövetelt játék-, illetve létezés-
módhoz más színészi, szakmai kondíció,
felkészülés, konkrét előadásra való rá-
hangolódás szükséges, mint a színház
egyéb előadásainál. Ez a „technika", bár
láthatóan jelen van a két színész munká-
jában, távolról sem tekinthető automa-
tizmusnak. Ebből következik, hogy az
előadások a kötött koreográfián belül a
diszponáltság függvényében némileg in-
gadozó intenzitásúak és hitelűek. Egyfelől
csodálatosan szép epizódok születnek - a
Színésznő monológja előtt kettejük
megrendülése a színpad szélén, a két mo-
nológ, az egymásra találás, a tánc, a befe-
jezés - tehát lényegében az íróilag,
színészileg erősebb második rész -, más-
felől meglehetősen bizonytalanul sike-
rülnek az olyan szituációk, amelyekhez
ténylegesen nincs más segítségük, mint a
maguk érzéseinek felvállalása és kivetí-
tése. Például a színpad birtokbavétele -
amely egyszerre az ismert részletek
számbavétele s búcsúzás - nemigen telí-
tődik tartalommal, megmarad egy írói-
rendezői feladat korrekt végrehajtásának.
Ennél sokkal súlyosabb - s a Temetésen
túlmutató, a Nádas-trilógia egészé-re, sőt a
színjátszás hitelességére vonatkozó
probléma a csendek megjelenítésének,
megélésének a kérdése.

A Temetés kezdetére az író olyan hosszú
csendet ír elő, amelynek tartama a
közönség tűrőképességét meghaladja. A
darabot a különböző hosszúságú csen-
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dek tagolják. Ha ezek a csendek csak
szótlanságot, szövegnélküliséget jelente-
nek, akkor ez merő formaság, s mint
ilyen, elviselhetetlen és modoros színházi
eszköz. Ha viszont a csendek valaminek a
kezdetét, másvalaminek a lecsengését,
érzelmek, indulatok akkumulálódását
sűrítik magukba, azaz történik valami a
csendben, akkor egyszeriben tartalmas,
kifejező és súlyos hatáselemmé válik a
szótlanság, a mozdulatlanság, s beszédes
és aktív lesz a csend. A nyíregyházi elő-
adáson hol megszületik ez a beszédes és
aktív csend, hol nem. Ennek függvényé-
ben változik az egész előadás lüktetése és
igazsága is.

Földi László és Varjú Olga kitűnő al-
kotótársa a rendezőnek. Alázatosság,
akaraterő, őszinteségre törekvés, magas
fokú technikai felkészültség, bravúros
színészi megoldások (a hangképző gya-
korlatok például) és nagy játékintenzitás
jellemzi mindkettejük munkáját. Tökéle-
tes összhang uralkodik köztük, van, ami-
kor Földi, van, amikor Varjú Olga teremt
bensőségesebb, erősebb pillanatokat, de
nem egymás ellen, hanem egymásért, a
produkcióért játszanak, élnek a csupasz
színpadon. Közös játékukból kiérezni:
számukra ez a szerep nem egy szokvá-
nyos feladat a többi közül, színészetük,
színházlátásuk szempontjából - akár be-
vallják ezt most maguknak, akár nem -
kivételes jelentőségű esemény ez a be-
mutató.

Többször hangsúlyoztam: nem könnyű
dolog a Nádas-darabokat megfejteni,
színpadra állítani, s nem könnyű szere-
peit eljátszani. De nincs könnyű helyzet-
ben a néző sem, akinek egyetlen előadás
alapján kellene elvégeznie azt az elemző-
analizáló-újrateremtő munkát, amelyet a
színház hosszú ideig tartó próbák során
tesz meg. Nehéz elviselni a szokatlan for-
mát, a zene és a szöveg különleges kap-
csolatát, a csendeket, a zenei szerve

ződésű textust, nehéz megbirkózni a da-
rabok rendhagyó időkezeléséből adódó
történet-összerakás-megfejtés feladatá-
val: De Pécsett is, Nyíregyházán is
lényegében jól vizsgázott a közönség.
Nem mintha nem lettek volna olyanok,
akiket a szokatlanság felháborított, ne-
vetésre ingerek, zavarba hozott, sőt akik
előadás közben el is távoztak, de a nézők
többsége jól fogadta a darabok-előadások
kihívását, s nemcsak udvariasságból,
jólneveltségből ülte végig a szünet nélküli
kétórás produkciókat, hanem ténylege-
sen partnerré vált az alkotókkal való
együtt gondolkodásban.

Mindazonáltal távolról sem állíthatjuk
azt, hogy a Nádas-drámák színpadi életre
keltése megoldott lenne. Nem hiszem,
hogy e művek színházaink állandó reper-
toárdarabjai lesznek, de meggyőződé-
sem, hogy mindazok, akik e változó kor-
ban a színház új szerepét kutatják, a szín-
ház új esztétikai lényegét keresik, forma-
világának megújításáért kísérleteznek,
ismételten szembekerülnek a trilógia ál-
tal támasztott művészi kihívással. E há-
rom mű irodalomesztétikai megméretése
többé-kevésbé megtörtént, a színházira
csupán ígéretes és kevésbé ígéretes kisér-
letek történtek.

A pécsi Találkozás és a nyíregyházi Te-

metés az ígéretesek közé sorolható.

Nádas Péter: Találkozás (pécsi Nemzeti
Színház és Harmadik Színház)
Díszlet- és jelmeztervező: Werner József.

Munkatársak: Rósa Rita, Musehberger
Ágnes, Weber Kristóf. Rendezte: Vincze
János.
Szereplők: Sebők Klára, Puskás Tamás m. v.,

valamint V. Pachmayer Ilona, Balogh Jenő,
Odor Veronika.
Nádas Péter: Temetés (nyíregyházi Móricz
Zsigmond Színház)
Díszlet- és jelmeztervező: Horgas Péter m. v.

A rendező munkatársa: Gyenge Katalin. Ren-
dezte: Gaál Erzsébet.
Szereplők: Földi László, Varjú Olga.

SZÁNTÓ JUDIT

Ez még csak múzeum

Magyarországi Beaumarchais-bemutató
Miskolcon

Alighanem a Figaro-Almaviva-mítosz jó
ismerői közül sem sokan tudták, hogy ti-
zenhét évvel A sevillai borbély és nyolccal a

Figaro házassága után, 1792-ben az akkor
hatvanéves Beaumarchais trilógiává
kerekítette a két folytatást A bűnös anya
avagy A másik Tartuffe című drámával. O
maga ugyan azt állítja, hogy a terv régóta
foglalkoztatta, sőt „Két spanyol komé-
diámat csak azért írtam, hogy ezt előké-
szítsem", ez azonban valószínűleg csak
utólagos igazolása egy olyan műnek, me-
lyet - mint ez az 1797-ből kelt mentege-
tőzés tanúsítja - maga sem érzett hibát-
lannak; hihetőleg inkább a bestseller-írók
ősi kísértése fogta el: folytatni, ami
egyszer - sőt kétszer! - oly fényesen be-
vált. Es motiválhatta valami mélyebb, ta-
lán nem is egészen tudatos indíték is. Mint
ahogy a két „spanyol komédia" a
fiatalember, majd az érett férfi, a közeli
diadalát érző hetyke polgár túlhabzó op-
timizmusát fejezte ki, most, ugyanazokon
a hősökön át, a csalódott, bizonytalan-
sággal eltelt, a negyedik rend fenyege-
tésétől rettegő öregedő ember életérzé-
sének kívánt hangot adni.

A bűnös anya nem jó darab, de nem is
érdektelen; és a színpadon határozottan
érdekessé válhat.

Beaumarchais a maga módján előké-
szített 'egy forradalmat, mely kitörvén,
hamarosan túlfutott rajta - és ez, mint
megannyi kortársi életdrámából tudjuk,
sokkal tragikusabb szituáció, mint ami-kor
közömbös vagy épp eleve ellenséges-re
hangolt emberek élnék meg az egy-másra
torlódó változásokat. Nem sokkal az igen
ügyetlenül időzített bemutató után (egy
héttel korábban ostromolta meg a
jakobinusok vezette tömeg a Tuileriákat, s
aznap ment híre a forradalmi hadsereg
észak-franciaországi vereségé-nek)
Beaumarchais hivatalos kiküldetés-ben
távozik az országból, ám a hatalom
rövidesen disszidenssé (pardon: emig-
ránssá) nyilvánítja, s bár ő siránkozik a
tévedésen, alighanem életét köszönheti
neki. Négy év múlva, 1796-ban tér vissza,
amikor már bízvást szidhatja a terrort,
majd udvarolhat Napóleonnak. Minden
oka megvolt tehát, hogy A bűnös anyában
ne csak az Almaviva családnak egy
lelkiismeretlen szélhámossal való, majd-
nem végzetes összeütközését dolgozza

Földi László és Varjú Olga a Temetésben (Csutkai Csaba felvételei)


