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nyatlását, melyben mégis elegendő erőt őrizhet
meg - s Derzsi János jelenlétével: sugározhat is
- ahhoz, hogy joga legyen „tetemre hívni" az eti-
kai kísérletezések szofisztikájába menekülő,
másodgenerációs - lelki - kizsákmányolót. Molvik
papnövendék azonban, Tóth József ká-
bultságával és villanásaival, szinte csak statisz-
tájává válhat annak, amire másféle felfogás
amolyan fortinbrasi főszerepet is építhetne akár.
Hiszen civilizációnk történetében volt már példa
arra, hogy az igazság ne lehessen emberelle-
nes. Az emberszeretet antikrisztusi. Hogy a
megértés meg tudja előzni a számonkérést,
hogy forradalmi erejűvé, sőt: megváltóvá vál-
hasson a szeretet.

Kétezer éve erre vallást alapítottak.
A többit persze tudjuk. De valamiképpen

mindannyian ennek - is - örökösei vagyunk. És a
skandináv protestantizmus mint államvallás
idején sem korrumpálhatta jobban a klérus a hi-
tet, mint neofita kortársaink egy keresztény kur-
zus hajnalán. Ibsen a kétségbeesést is ábrázolta
hozzá, Fodor mindössze az alkoholt.

Ez azonban már a stilizáció világába, a jelké-
pek padlásvadonába vezet minket, melyekben
igazán gazdag ez a kései dráma. És ezért volt
gazdag látvány és jól működő „terep" Kemény
Árpád nagyon is valóságos tereket alkotó díszle-
te, s szépen mutattak benne Németh Ilona ke-
véssé stilizált ruhái. Ahogy jó volt látni a valósá-
gos franciasalátát a tányérokon. Hiszen maga a
látvány - mi másért volna fényképész Hjalmar
Ekdal, miért éppen a szembetegség lenne örök-
letes stb. - éppoly valótlan, mint élethazugságok
rendszeréből épülő életünk. A jelentésnek
pusztán alkalma lehet, ám a tekintet áthatol rajta,
mint pisztolygolyó a vadkacsán. Ám akkor már
tragédiákat okozhat, sőt: kell is okoznia.

„Soha nem volt elég bátorságod ahhoz, hogy
szeresd az életet" - mondhatnánk az önmagá-
nak szemrehányást tevő Kierkegaard-ral Gre-
gers Werlének: mondja tehát lbsen lelkiismerete
Ibsennek. Ezért hiányzik őnála minden szelídség
az igazságosztóból: vadsága voltaképpen gyá-
vaság. Fél szembenézni az élet valóságos mély-
ségeivel, ahol az igazság többnyire és joggal im-
perativusz és statiszta marad. Mert azután kez-
dődik a neheze. És talán így van jól. Mintha ez a
darab nem forradalom utáni hangulat műve len-
ne, hanem forradalom helyetti hangulaté.

Fodor nem fél. Szereti az életet, nem az igaz-
ságot várja tőle. De kacsája talán éppen ezért
marad szelíd.
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pítsünk színházat! Úgy tűnik, nemcsak
súlya, de folytatása is van az Asbóth
utcai Leonce és Léna gesz-tusának
zárómondattá emelt színházteremtő
szándékának. Most a Dominó Szín-

padon tartott bemutatót egy intézményi
keretekből kilépő társulat (Egri Kati, Szilágyi
Tibor, Takács Katalin, Valló Péter). Az előadásra
választott darab újból nemcsak a játék alkalmát
teremti meg, hanem a színészi-rendezői
önmeghatározás lehetőségét is kínálja.

Pinter drámája, a Régi idők, nem a színházról
szól, de a színházzal egylényegűnek tekinti a vi-
lágot. A színjátszás sajátosságait az emberi léte-
zés közegeként értelmezi.

Természeténél fogva a színház, akárcsak jel-
lege miatta Pinter-mű, a reális és a virtuális, az
érzéki valóságként létező vagy az illúzióként
megteremtett határán egyensúlyoz. A két szélső
pont közötti kötéltánc nemcsak a Pinter-darab
színpadra állításának alapproblémáját jelzi, ha-
nem a színtársulatok előtt álló alternatívákra is
utal.

Viszonyaink között újból sürgetővé vált a szín-
játszás öndefiníciója. Döntenie kell arról, hogy a
világgal eddig kiépített kapcsolatok fellazulása
nyomán, a valóságra vonatkozó korábbi képze-
tek tarthatatlanná válása után milyen utat jár, mi-
lyen megoldásokat keres. Az élet köznapi banali-
tásait erősíti-e fel, vagy a banalitások mélyén
szunnyadó sejtelemeket szólítja meg? Felszínt
borzol vagy mélybe merül?

Választhatja a színház az illúziók világának
megerősítését is. A szórakoztatást vállalva, ma-
gát az áttekinthetetlennek, illúziótlannak bizo-
nyult valóságot minősítheti virtuálisnak, az önfe-
ledt színházi este időtartamára nem létezőnek.
De tarthatja a színjátszás a bizonyosságvesztés
tragikus hiányérzetét termékeny kiindulópont-
nak is. Hihet a nemtudás beismerésének böl-
csességében is. Ez a valóság pozitív értelmű ne-
gációja. Nem az illúziók valósággá minősítését,
hanem az illúziók valóságosságát hangsúlyozza
ez a megoldás. Azaz vállalja a látszólagosság lo-
gikájának, a viszonylagosság viszonyainak fel-
tárását. Ez történik meg Pinter darabjában. Ezért
jelent kiváló alkalmat a Régi időkegy új lehetősé-
geket kereső (alkalmi?) társulat bemutatkozásá-
hoz.

A politikai rendszerek kényszereitől megsza-
baduló színjátszás útja erre vezethet. A felteen-
dő kérdések, 'a megnevezetlen összefüggések
rengetegén át. A színházat ma csak erre az ingo-
ványos talajra érdemes építeni. Az illúziókeltés
díszletként használt műanyag sziklái helyett az
idő szélfútta, pergő homokszemeire.

A Dominó Színpadon látható színházi alapkő-
letételnél azonban még csak a talaj ingatagsága
vált bizonyossá. Az, hogy milyen nehéz a magyar
színházi gyakorlatból kilépve másfelé indulni. A
darabértelmezés résein, a színpadi játékkal te-
remtett világ hézagain beszivároghatnak az elő-
adást erodáló, a játékot fellazító, stílustól idegen
elemek is. A kidolgozott jelzések, súlyos pillana-
tok, a felépített vagy felismerhető figurák arra
utaltak, hogy nagyszerű lehetőségek vannak az
előadásban. Úgy tűnik, hogy az általam látott es-
tén nem a legjobb formáját mutatta a produkció.
Elsősorban Szilágyi Tibor tűnt dekoncentráltnak.
Az első részben érzékelhető bizonytalankodá-
sai, még stíluson belül maradó pontatlanságai
után a második részben teljességgel a külsődle-
ges színjátszás eszközei kerekedtek felül játéká-
ban. Nehéz helyzetbe kerülvén a művészi rutint
hívta segítségül, ám így az előadás belső viszo-
nyai is megbomlottak a színész kifelé szóló jelzé-
seivel. Ennek következtében az a finom érzéki-
ség, sokfelé ható érzékenység, ami Egri Kati és
Takács Katalin játékában (lehetőségként) érzé-
kelhető volt, a második részben szintén inkább
egyértelműségeket keresett, leegyszerűsíté-
sekbe tévedt. Végső soron a darab izgalmas
többértelműségeit az előadás inkább
kétértelműségekké alakította. A produkcióban
más összetevők kárára a rejtett erotikus
tartalmak erősödtek fel. A játék ezzel a darabot
elsősorban magán-emberek magánéleti
problémáinak ábrázolása-ként közvetítette, s
láthatatlanul hagyta a mű világából a modern
ember létének egészét érintő metafizikai,
filozófiai problémákat.

Tévedés lenne azonban ezt a leegyszerűsö-
dést a színészi játék dekoncentráltságának
számlájára írni. Valló Péter rendezőként abban
tévedett, hogy mindent a színészeire bízott, csak
a színészi alakítások kidolgozására koncentrált;
a Pinter-darab összetettségét azonban csak
részben képes megszólaltatni a színészi szug-
gesztivitás. Mert győzheti ugyan tehetséggel,
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energiával a színész annak érzékeltetését, hogy
a banális társalgási fecsegés mögött fontos em-
beri tartalmak elrejtésének vagy megfogalmazá-
sának szándéka munkál. Jelezheti a játék, hogy
a felidézett történések mélyén súlyos, a lét egé-
szét érintő problémák szólalnak meg; de a
viszonyítási pontok megteremtése, az
összefüggések értelmezhetővé tétele már
elsősorban rendezői feladat.

A Pinter-játszás csapdája ez: a naturális élet-
kép vagy közhelyes társalgás mélyén ugyanis az
alapmítoszok öntudatlan felidézése, rítusok
szándéktalan újjáteremtése ismerhető fel, s
hiányérzetünk támad, ha egy-egy előadás - a
pinteri dramaturgiát követve - az élet látszatai
felől kiindulva végül nem jut el ezekig a mitikus
mélyrétegekig.

A Régi idők szövege például nem véletlenül
fejeződik be némajátékkal, a szereplők mozgá-
sait leíró hosszú szerzői utasításokkal. A sokáig

kitartott, mozdulatlan állóképek megismétlik a
szövegben korábban csak szavakkal jelzett vi-
szonyokat, a szereplők közt felidézett helyzete-
ket. (A szerzői utasítások szó szerint követik a
szereplők monológjainak korábbi kifejezéseit.)

Az ismétlés, a felidézés a rítusteremtés gesz-
tusa. Láthatóvá válik minden, ami korábban csak
a szavak keltette képzetként létezett. Jelen idejű
eseménysorrá alakul mindaz, amiről csak mint
múlt idejű történésről tudtunk. Mindez azokat a
viszonyokat rögzíti, s alakítja egyetlen állapottá,
amelyekkel a szereplők - mint múltból kiemelt
pillanatokkal, vagy mint fantázia teremtette kép-
zetekkel - önmaguk létére kerestek magyará-
zatot. Áttekinthető rendet teremt ez ott, ahol a
rendezetlenség, kiismerhetetlenség a létezés
alapélménye. Hamis próféciákat megkerülve,
önfelmentő félmegoldásokat nem kínálva a teljes
fény születik meg a dráma végére a kiindulóhely-
zet tompított világításából. Ezt szolgálja az idő ri-
tuális birtokbavétele. A modern ember létének
zaklatottsága a rítus eredendő biztonságérzeté-
ben oldódik fel. A sors kiszámíthatatlannak tet

sző folyamatai rögzített, de egymáshoz képest
mégiscsak viszonylagosnak jelzett állapotokban
lelnek nyugalmat a Pinter-szöveg befejező mon-
datai szerint. Ehhez képest az előadás záróképe
- bár követi a szerzői instrukciókat - kapkodó-nak,
esetlegesnek, súlytalannak hat. Nem ma-
gyarázza visszamenőleg is az előadást, nem kí-
nál viszonyítási pontokat, értelmezési lehetősé-
geket.

Ezzel megkerüli a rendezés a Pinter-mű alap-
kérdéseit, a darabban fokozatosan felismerhető
időjáték szerepének értelmezését. Nem válaszol
az előadás arra az alapproblémára, hogy a mű
miért értelmezi át a reális alaphelyzetet (egy há-
zaspárhoz látogatóba érkezik a feleség egykori
barátnője) többértelmű szürreális vízióvá. Pedig a
modern kultúra alapkérdéseit érinti mindez.

Megőrizhető-e az európai civilizáció ereje,
számtalan teremtett értéke, ha - egy hosszú fej-
lődési folyamat végeredményeként - csak el-
szigetelt individuumokban létezik? Az eltérő, de
egyformán lehetséges nézőpontok viszonyla-
gosságai között fenntartható-e a közös világ, az
azonosságokat kereső értékrend illúziója? A to-
tális szétesés felé halad-e kultúránk vagy az
egység újrafogalmazásának irányába?

Hisz ez a darab különös dramaturgiájának
alapkérdése is: a szereplők különálló, bár érint-
kezési pontokat mutató történetei csak elszige-
telve léteznek-e - akár önmaguk emlékeiben vagy
egymás fantáziájában -; vagy közös renddé
szerveződik-e sorsuk, egyforma súlyú, egyenlő
értékű, akár lehetőségként, akár valóságként, de
egyenrangúan létező életté?

Végső soron ugyanis a darab motívumai a ha-
lál és az újjászületés misztériumai köré szerve-
ződnek. Abba a problémakörbe, hogy miképpen
válaszol a modern ember az idő szorító sürgeté-
sére. Feloldódik-e benne, láthatatlanul elenyé-
szik-e, mint Anna, mivel önmaga kiterjesztésé-
nek kísérletei eleve kudarcra kárhoztatták. Vagy
újjászületik-e belőle, mint Kate, miután - érintve a
pusztulás esélyét is - az azonosság és kívülállás
lehetőségeit is megélve, önmagából teremti meg
az egység igényét, az együvé tartozás, az
egyetemesség értékeinek megerősítését. Vagy
szemlélődik, reménytelen kívülállóként, mint
Deeley, megérteni vágyva azt, ami önmagában is
csak rajta kívül történik.
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