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SZÍNÉSZHÁRMAS
THOMAS BERNHARD:

RITTER, DENE, VOSS
int hisztéria, bent a harmónia illúzió-
ja. Kint az első szabadnak és demok-
ratikusnak mondott választás kétes
tisztaságú csinnadrattája, az elszegé-
nyedés, az erősödő társadalmi konf-

liktusok, a működésképtelenség, a csoda-
várás, a bizonytalanságérzet miatti felfo-
kozott indulatok, türelmetlenség, ideges-
kedés, benn három gazdag ember ma-
gánéleti problémái, egymáshoz fűződő
kapcsolataiból, összezártságából, nevel-
tetéséből adódó frusztráltsága, a jólétből
fakadó unalom hidegsége. óriási a kont-
raszt a kinn és benn, a pillanatnyi magyar
valóság és a Radnóti Miklós Színház-beli
este hangulata között. Már-már áthidalha-
tatlanul nagy.

Pedig igen fontos bemutatót tartott a
színház a Dunaújvárosi Bemutatószín-
paddal közösen. Annak a tavaly elhunyt
Thomas Bernhardnak a darabját tűzte
műsorra, aki Európa egyik felén, s különö-
sen a német nyelvterületen nem csupán
kiemelkedő lírikusként, próza- és esszé-
íróként ismert és elismert, hanem dráma-
íróként is, akinek darabjait a Beckett és
Genet nevével fémjelzett irányzathoz so-
rolják, s akit nálunk alig ismernek (csak
néhány prózáját lehetett olvasni, s drámá-
iról, azok jellemzőiről Győrffy Miklósnak a
SZÍNHÁZ 1988. júniusi számában megje-
lent kitűnő tanulmányát).

A most bemutatott Bernhard-darab cí-
m e - R i t t e r , Dene, Voss-három színész
neve, akik Claus Peymann rendezésében
1986-ban Salzburgban játszották először
szerepüket. Ezek a színészek nemcsak
Peymann állandó munkatársai, de számos
Bernhard-dráma főszereplői is voltak -
tehát mind a négyen kitűnően beszélik a
Bernhard-színház nyelvét.

E nyelv leglényegesebb jellemzői: a
szerző óvakodik a társadalmi problémák, a
politikai aktualitások ábrázolásától, ennek
megfelelően a szereplők többnyire
művészek, értelmiségiek, a jól szituált ré-
tegek tagjai, akiknek gondjai a társadalmi
közegükből kiszakított egyéni gondok; a
darabokban kevés szereplő lép színre,
gyakori a monodrámaforma, illetve a két-
vagy háromszemélyes darab; a szereplők
között bonyolult viszonyok alakulnak ki
(nem ritka a testvérszerelem), e kapcsola-
tok általában már a történet kezdete előtt
létrejönnek, s lényegében nem változnak a
darab folyamán, a kezdő és végpont
többnyire azonos, azaz állapotot mutatnak
be a művek; a leglényegesebb
dramaturgiai „fogás" a késleltetés, a fő-
szereplőről hosszan csak beszélnek, s csu-

A két nővér (Takács Katalin és Egri Kati)

pán a darabok egyharmadánál, felénél
jelenik meg; a szereplők közötti
kommunikáció formális, az adekvát közlési
mód a monológ, a dialógusok is
lényegében pár-huzamos
magánbeszédek; a monológok
leggyakrabban központozás nélküli utalá-
sokkal és idézetekkel teli szózuhatagok,
amelyekben - akárcsak az egész szerke-
zetben --• zenei szervezettség teremt
rendet.. .

A R i t t e r , Dene, V o s s is magán viseli a
Bernhard-dráma minden jellegzetessé-
gét. A világtól elzárkózva él a szülői ház-
ban három felnőtt testvér. A két lány -
Ritter és Dene - színésznő, de csak akkor
játszanak a saját színházukban, amikor
kedvük tartja. Fivérük, Ludwig Voss filozó-
fiával foglalkozik, s legszívesebben egy
elmegyógyintézetben tartózkodik. A
darabban Dene kihozza Ludwigot az
intézetből, s pár órára együtt vannak a
testvérek. A két nő szerelmes Vossba,
Dene érzelmeit alig leplezi, Ritter játékba
burkolja vonzalmát. Ludwigot a
tiszteletére rendezett ebéd ceremóniája,
a polgári otthon

nyomasztó légköre, nővéreinek viselke-
dése menekülésre késztetné, de marad.
Némán ülnek egymás mellett, helyzetük
változatlan és változtathatatlan. Olyan fo-
kon az, hogy a nézőt a látottak már-már
ellenkezésre ingerlik.

Ehhez a végső állapothoz s az egész mű
befogadásához bizonyos fokú érzékeny-
ségre van szükség, rá kell hangolódni a
darab stílusára, világára, szellemiségére.
Ezt a ráhangolást is szolgálja az első felvo-
nás, a hosszú expozíció, a két nő ebédre
készülődés közben zajló beszélgetése,
amely közvetve és közvetlenül fivérük kö-
rül forog. Ludwig csak a második felvo-
násban lép színre, s ettől kezdve válik
drámaibbá a mű is.

Mindez nemcsak a drámára, hanem az
előadásra is érvényes. Nagy Sándor Ta-
más értőn és érzékenyen nyúlt a darab-
hoz, és különösen a második és harmadik
felvonás jól érzékelteti a Bernhard-mű
lényegét. Menczel Róbert rafinált teret
hozott létre, a színpad kikerülhetetlen osz-
lopa köré csigavonal szerint felfelé teke-
redő reális-szürreális asztal a tér szervező-
je, a szereplőknek bonyolult járásrend
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szerint kell közlekedniük a kialakított labi-
rintusban. Mindenütt tükrök vannak,
amelyek a szereplők és a nézők számára
egyaránt megsokszorozzák a játékosok
képét. A jelmezeket Dőry Virág tervezte;
jellemzésre inkább a nők kosztümjénél volt
lehetősége, s ezzel jól is élt, különösen
Ritter ruhája, köntöse, kötött lábbelije
karakteres.

A három színész külön-külön és együtt -
remekel. Egri Kati Denéjének alapvonása
a szüntelen mozgás. Lót-fut, hordja a
tányérokat, az evőeszközt, tálal, leszed.
Minden mozdulatával Ludwig figyelmét
igyekszik magára vonni, hasznosnak sze-
retne mutatkozni. S közben a színésznő
megmutatja: a motorikus aktivitás mögött
egy érzelmileg sérült, kiszolgáltatott ember
szenved a magánytól, a céltalanságtól.

Takács Katalin Rittere egyszerre romlott
és tiszta, erősnek, fölényesnek látszó és
nővéréhez hasonlóan a helyét nem találó
személyiség. Ő képes leginkább a
kapcsolatokat kívülről nézni, ezért ő az,
akihez a másik kettő monológjai szólnak.
Denével ellentétben Rittert a minimális
mozgás jellemzi. Takács Katalin látszólag
nem csinál semmit, csak hever, egyik
székből a másikba ül át, bort szopogat,
újságot olvas, s ez a Ritter csupán mellé-
kesen lövelli szónyilait a testvéreire. De a
színésznő intenzív jelenléte jelentőssé te-
szi a figura passzivitását is.

A legösszetettebb szerep Vossé - akit
Kozák András különleges játékintelligen-
ciával és érzékenységgel jelenít meg. Ko-
zák mindent tud erről a ki tudja mennyire
beteg emberről, de alakítása nem látvá-
nyos mutatvány, amelyben az idegbeteg-
ség tünetei válnak hangsúlyossá. Meg-
ránduló szájszél, egy félbemaradt gesz-
tus, egy tétova mozdulat, kézujjainak öb-
lögetése egy tál vízben, majd vizes ujjai-
val szemhéjainak megnedvesítése, a
tészta kiemelése a forró levesből, a székén
lévő párnák eltüntetése, a hisztérikus sü-
teményevés, a rokonok képeinek őrjöngő
össze-vissza cserélgetése egy állapot kü-
lönböző fázisainak pontos jelzéséül szol-
gál. Kozák alakítása alapján Voss életében
az egyetlen biztos pont a notesza, amely
állandóan a keze ügyében van, bár nem ír
bele; újra és újra előveszi, fellapozza,
belekukkant, néha idéz is ebből a gondo-
latait tartalmazó, bár az is lehet, hogy üres
naplóból.

De hiába a jó színvonalú előadás, a
fantáziával teli látvány, a remek színészi
alakítások, a közönség nagy része távoli-

Dene, Ritter és Voss: Egri Kati, Takács Katalin
és Kozák András) (Kiss Ferenc felvételei)

nak, hidegnek, sterilnek érzi a darabot és
az előadást. S ennek nemcsak a már emlí-
tett kint és bent kontrasztja az oka, hanem
az is, hogy két teljesen különböző térre
készült az előadás. Dunaújvárosban igazi
szobaszínházi körülmények között játszot-
ták. A néhány soros nézőtér emelkedő,
tehát a közönség rálátott a „színpadra",
ami oly közel volt, hogy még az utolsó
sorban ülők is néhány karnyújtásnyira
érezték magukat a játszóktól. Ott rendkí-
vül finom, csaknem filmes eszközökkel
kellett játszani, s bár a darab problemati-
kájára a dunaújvárosi közönség sem han-
golódott rá, mégis egy varázskörbe került:
az elsődleges élmény a színészi létezés
kivételes intenzitása és hitelessége volt, s
ez csaknem feledtette azt az impressziót
is, hogy mi közünk van nekünk
mindahhoz, amiről a darab szól.

Természetesen a Radnóti Miklós Szín-
házban is minden ugyanolyan hiteles és
intenzív, mint Dunaújvárosban, de a ha-
tása mégis egészen más. A színház felépí-
téséből következően a nézőtér és a szín-
pad élesen elkülönül, s hiába kis színház a
Radnóti, a kettő között jelentős távolság
van. Persze nem méterekben, hanem rela-
tív méretekben: az előadás nem jön át a
rivaldán. Amihez az is hozzájárul, hogy
amit ott, Dunaújvárosban felülről láttunk,
azt most itt alulról kell szemlélnünk. E
perspektívaváltás megváltoztatja a néző

viszonyát a látottakhoz, s úgy tűnik, ezzel
a módosulással nem számoltak az alko-
tók. Pedig a rendező láthatóan tudatában
volt annak, hogy a megváltozott tér mó-
dosított előadást igényel, ennek megfele-
lően az első felvonást kissé pergőbbé
tette, a két nő párbeszéde árnyalatokban
gazdagabb lett, s már ekkor megcsillan a
későbbiekben, mindenekelőtt Kozák ala-
kításában megjelenő humor. Mindent
összevetve Pesten jó előadás, Dunaújvá-
rosban - az ott is meglévő hiányosságok
el lenére- revelatív produkció született.

Végezetül ismételten hangsúlyoznom
kell: fontos vállalkozás a Ritter, Dene, Voss

bemutatása. Nemcsak azért, mert egy
eddig csupán hallomásból ismert
szerzővel ismertet meg, hanem azért is,
mert általa egy nálunk kissé szokatlan
stílus, írói-színházi látásmód kihívásával
kellett szembenéznie az alkotóknak és a
közönségnek egyaránt. Színházi kísérlet-
nek is felfogható a produkció, s e kom-
merszre kényszerülő, biztos sikerre orien-
tálódó színházi életben nem méltányol-
ható eléggé a Radnóti Miklós Színház
vállalkozása, az új utak keresésének gesz-
tusa.
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