
„

e

n
k
k
S
k
n
t

M
h
p
l
a
s
s
g
r
e

m
h
g
r
A
D
m
l
r
c
n
t
k
t
m
l
z
t
l
í
E
t
e
m
a
m
A
b

S

 A M Á S I K S Z Í N H Á Z 

- Teljesen egyedül van?"
„- Aki teljesen egyedül van, az teljesen

gyedül van."
A hat évtizedet átsötétlő Beckett-életmű lé-

yege ez a „párbeszéd". Illetve annyi minden-
épp bizonyos, hogy ez az egymást föltételező
ét mondat a képlete és kottája az R. S. 9.
túdiószínházban magyarországi bemutató-
ént színre vitt három Samuel Beckett-szöveg-
ek (Színház I., 1956; Rádíó I., 1961; Kísértet-
rió, 1975; az idézet a második műből való.
indhármat Dobay Dezső fordította magyarra,
ibátlanul, az öreg írógépek szalagtépázó. ko-
ogó, fekete nyelvén). „A matematika az érte-

em zenéje" - vélte Babits Mihály, a „boldog,
bsztrakt világ" csodagyermekéről, a végtelen-
égig - tehát az Istenig (és az Istennek) - el-
zámoló Blaise Pascalról szólva. Beckett fölfo-
ásában az istentelen, boldogtalan és abszt-
akt világ kakofóniája: számtan. Nem egyszer-
gy, hanem egyszer egy sem.

A Rumbach Sebestyén utca 9. szám alatt
űködő, nem hivatásos művészcsoport szín-
ázpincéje megfelelően rideg, hűvös és ala-
útszerű a fekete drapéria előtt eljátszott há-
om etűd atmoszférájának megérzékítéséhez.
z első két textust Lábán Katalin, az utolsót
obay Dezső ravatalozta föl. A rendezőnő
esteri fénytelenségbe vonta a vak ember, il-

etve a szobájába szegezett ember drámáját; a
endező tökéletes fényverssé komponálta a
ellaélet szürkeségének és reménytelenségé-
ek árnyalatait (a reflektorokat Szabó Gyula
anította hallgatni is,, sikoltani is). Mindketten
örzővel, vonalzóval és metronómmal dolgoz-
ak, azaz a szerző létfilozófiájából valóban a
eghatározó tényezőket: az engesztelhetetlen

ogika mértanát és matematikáját, s az ábrá-
olt világmaradvány agysértő muzsikáját hagy-
ák uralkodni. A színműre - rövid jelenetre -
eginkább emlékeztető Színház I. például így
rható le: Férfi 1. plusz Férfi 2.; Férfi 1. egyenlő
mber, mínusz látás, mínusz asszony, vagyis

ovább egyenlő Magányos vak. Plusz hegedű
gyenlő Utcai muzsikus. Azért hegedű, mert
ár mínusz hárfa. Ha majd mínusz hegedű.

kkor plusz szájharmonika; ha majd a szájhar-
onika is mínusz, akkor ének, puszta torok.
míg az is. Amíg az se. Férfi 2. egyenlő Em-
er, mínusz egy láb, mínusz a gyermeke (vala-

kije?), vagyis tovább egyenlő Tolókocsis nyo-
morék, magányos. Plusz bot, a görgős szék
löködésére, egyenlő mozgásképes mozgás-
képtelen, az utca evezőse. Ebből a két negyed
emberből együtt lehetne egy majdnem ember.
Ehelyett az agresszív egylábú eltévelyíti, meg-
fosztja hegedűjétől a vakot, a későn eszmélő,
szelíd vak. elragadja a nyomoréktól az ütlege-
lésre is használt botot. Az összeadásnak ez a
végeredménye, a dallamnak ez a kicsengése.

A struktúrát, ritmust, a kifosztott kellékvilá-
got aligha lehetne tovább tisztogatni. A

Jelenet a Beckett-szinopszisból
(R.S.9. Színház)

csöndek, szünetek képezik az alapszerkezetet,
köztük koppannak a szavak. A Rádíó I-ben
ugyanez az érzékeny kimunkálás csak azért
nyújt kevesebbet, meri a telefonhoz és rádió-
hoz láncolt Férfii (mínusz mindenki) és az őt
fölkereső Nő (mínusz ő maga) kettőse kimó-
doltabb, érdektelenebb, zavarosabb, Csobay
Zoltán erőteljes hangkulisszája ellenére is.

Az első két játékhoz a két-két figurán kívül
egy kupac szemét tartozik, egyenrangúan. A jól
ismert, becketti és amatőrszínházi egyen-
szemét ez, utcai szemét, vagy ahogy másod-
jára a rádiórab megnevezi: háziszemét. Új-
ságköteg, papírdoboz, tojástartó. Bár ha száz-
szor láttuk, százegyedszer sem emelhetünk
ellene kifogást: az előcsarnokban Beckett-
fénykép, szikár alakja szinte beleolvad a hegy-
nyi papírhulladékba. Mégis eszembe jut: öreg-
szenek a Beckett-darabok. Vagy az ezredvég
színháza nem látja, hogy ez a boldog, idilli
szemétkorszak régesrég elmúlt?! Az eldobott
papír szemétbálványát szétzúzta a műanyag-
tasakok, a horpadt fémhengerek, a különféle
ózonpajzslyukasztók rémuralma. A mai néző
számára van valami megbékítő a Színház 1.
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és a Rádió I. totálcsődjében. A „Színház MMM"
vagy a „Rádió O" egy új, beckettebb Beckett
tollára vár.

Lábán Katalin két, egységbe is forrasztott dia-
lógusrendezését szünet választja el a Kísértet-
triótól - mely monodráma. Szemét egy szem se,
csak por, por, por mindenen és mindenütt, hisz
abból vétettünk. Dobay Dezső mindent sebző
csúcsú négyszögekbe rekesztett. Ablak, ajtó,
priccs, tükör, fényfolt, kismagnó: semmi sem
szabadulhat a téglalap ketrecéből. Még a Férfi
(mínusz Valaki, mínusz a mindenség) is mintha
ebbe az alakzatba kuporodna zsámolyán. Ha el-
hagyja őrhelyét, ha nem a magnetofon misztikus,
cáfolhatatlan üzenetét hallgatja, pantomimikus
mozgással, bábszerűen - sőt néha bohócosan -
cirkálja körbe a szobát, amely még az üresség
morzejeleivel sem válaszol. Jelent-e valamit -
tényleg megtörténik-e, vagy csak az ő szeme, a
mi szemünk káprázik? -, hogy egy-szer egy
pillanatra nyílik a szürke szoba szürke ajtaja, s a
keretben egy meghatározhatatlan, szürke lény
áll? S hogy Beethoven Geistertriójának töredékei
szólnak?

Képlet és kotta szinte hiánytalan az R. S. 9.
estéjén. A súly és a sűrűség nem. Az R. S. fiatal
és még fiatalabb színészdiákjai nem rendel-
keznek, nem is rendelkezhetnek még olyan
készségekkel és érettséggel, ami akár ezekhez a
kicsinyke Godot-khoz kívántatna. Nem véletlen,
hogy a meg sem jelenő Csontos Erika a
legkiválóbb: babonázó hangszínnel, a kvarc-órák
pontosságával kommentálja hangszalagról a
Triót, mely nélküle némajáték volna. Ugyanebben
az etűdben csak másodpercekig látjuk Mészáros
Nicolette szürke, kapucnis esőköpönyegbe
bújtatott gyermeköregasszonyát, akinek lassan
ide-oda forgó feje mintha az örök Nemet jelezné.

Akik huzamosan színen vannak, a lehetetlent
kísértik, mivel igen ifjan kellene öregnek vagy leg-
alábbis százezer évesnek, netán kortalannak len-
niök (nem főképp fizikai illúziókeltésben, hanem
lelki gazdagságban - azaz szegénységben, ki-
rablottságban). Baksa Imre a vakságot inkább a
fekete szemüvegre bízza, viszont sorsot sejtetőn
képes mozdulatlanul beleroskadni a világba. Ug-
lár Csaba hangoskodása csak ritkán teszi időssé
vagy gonosszá a nyomorékot, mégis ígérkezík
benne színpadi magnetikusság, fölény, uralkodói
vonás. (A Színház 1-et érdemes lett volna kettejük
közt fordítva is kiosztani!) Jakab László az est
legbeckettibb jelensége, a kissé kapkodó Németh
Ildikóval tengermélyről társalog, viszont zavarba
jön, ha csak egy telefonkagyló a partnere. Sólyom
Balázs tűnt a legkészebb színésznek: mimikájá-
nak éppúgy ura, mint szögletes mozgásának, és
emlékezetes, ahogy szeretetből-szerelemből
szinte halálra ölelte-szorította az asszonytest/-
gyermek?/-jelkép kismagnót.

Már a stúdióba lefelé menet megcsap a fojtogató
hőség, levegőtlen térben ülünk másfél órát, a
bőrünkön végigcikázó izzadságcseppeket
éppúgy érezzük, mint a pici térben játszók
testének kipárolgását, hőjét. Köhögtetően szá-
raz, áporodott a levegő, egymástól karnyújtás-
nyira, testközelben a nézők, színészek. Két nő
jelenik meg a színen, a tér megtelik vibráló fe-
szültséggel, finom és buja erotikával.

Nádas Péter trilógiájának legerősebb darabja
új oldaláról mutatkozik be a József Attila Színház
stúdiójában, Balikó Tamás rendezésében. Az
operai hatásokra építő, „zenei szervezettségű"
szöveg ezúttal abból vizsgázik, hogy
visszavezethető-e a stilizált, valóságtól elemelt

Pécsi Ildikó (Klára) és Fehér Anna (Zsuzsa)

játék a közvetlen cselekvések jelentésszintjére, s
a drámabeli történések miként funkcionálnak, ha
megszabadítják őket a stilizáció burkától.

„Engem a színházban nem a történet érdekel.
És az úgynevezett gondolatok sem érdekelnek.
Irodalom, filozófia dolga. Engem a színházban
az élő testek között kialakuló viszonyrendszer
érdekel. A kép. A kép, de a szónak egyáltalán
nem a képzőművészeti értelmében. Az élő test
mozgóképe érdekel." Az író sokat idézett
dramaturgiai alapvetése szerint - amelyet éppen
a Takarítás győri ősbe-mutatója idején vetett
papírra - e szertartásjáték drámai alappillére
nem a szereplők össze-ütközéséből fölszikrázó
konfliktus, nem is a jellemekből immanensen
kibontakozó dráma, ha-nem a figurák
viszonyrendszerének (mozgó)képszerű
megjelenése, e viszonyrendszer variabilitása, a
szüntelen szerepcserék folyamata, s az üres
térben megjelenő emberi testek
mozgáskoreográfiája.

A cselekvések, a gesztusok, a monológok,
illetve a dialógusok operai felhangzásával el-
lenpontozódnak: duettek és tercettek alkotják a
mű hangzó szövegtestét, amelyek olykor hoz-
zásimulnak a játék fizikai aktusaihoz, máskor
leválnak róla, látszólag önálló életre kelve. A mű
dramaturgiai rétegzettségéhez hozzátartozik
még, hogy a dráma történései is két- vagy
többszólamúak: részint közvetlen jelenvalósá-
gukban megtörténnek előttünk, részint
emlékképként, nyomasztó, vagy akár
felszabadító emlékfoszlányként beúsznak a
mába, rávetül-nek a jelenre, vagy éppen a jelen
cselekvései-ként inkarnálódnak újra.

Nádas elemzői és kritikusai gyökeresen el-térő
interpretációkban is egyetértettek abban, hogy a
mű bonyolult tükörrendszerében a jelen és a
múlt jelentésszintje úgy feszül egymás-nak,
hogy az egyik szereplő, az öregasszony-ként
megjelenő Klára a fiatalok, Zsuzsa és Jóska
fellobbanó viszonyában éli újra vagy akarja
újraélni a múlt extázisát; s miközben sokszoros
szerepcserékkel, kölcsönös zsarolásokkal, az
egymásnak való kiszolgáltatottság különböző
fokozataiba alámerülve végigélik életük
tragédiáit, megtisztulnak a rájuk rakódott múlt
szennyeződéseitől.

Balikó Tamás, a rendező úgy értelmezte új-
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