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BECKETT: GODOT-RA VÁRVA

„Itt töltöttem el az egész kurva életemet. Nézd
ezt a szemétdombot!" - mondja a Godot mű-
vész színházi változatában Estragon. Az idézet
az előadás szövegkezelését éppúgy jellemzi,
mint helyszínválasztását. Darvas Iván rendezé-
se ugyanis az időtlenségből a közelmúlt honi
történelmének jelen idejébe emeli át a darabot.
Mi-közben szövegváltozatából elhagyja az
eredeti francia földrajzi neveket, nagyon is
konkrét uta-

Iásokkal telíti az előadást. A helyzetünkre, han-
gulatainkra való ráismerés érzetével kíván hatni
a produkció. Ezt szolgálják a játékötletek mellett
a szövegmódosítások is. (Kolozsvári Grandpierre
Emil fordításában az idézett részletben itt he-
lyett „ebben a sivárságban", szemétdomb he-

Vladimir: Darvas Iván

lyett a „förtelem" kifejezés szerepel. Az előadás
szereplői mosolyt fakasztó gyakorisággal hasz-
nálják a ma már többnyire a nyomdafestéket is
békésen tűrő durva kifejezéseket, bátran appli-
kálnak bele Beckett szövegébe a magyar irodal-
mi műveltség legismertebb rétegéből vett idéze-
teket éppúgy, mint politikai utalásokat: „Mi dol-
gunk a világon?" - kérdezi fáradtan Vladimir.
„Küzdeni erőnk szerint" - vágja rá savanyúan
Estragon. „A legnemesbekért"- nyekergi hozzá a
földön fekvő Pozzo. Később Vladimir egy botra
támasztja a hajlott tartású, erőtlen Pozzót. Így ta-
nítja ismét járni, mutatva, miképp használja egy-
mást váltogatva a három „lábát": „bal, jobb, cent-
rum" - vezényli a bicegős menetet.)

Nem útszéli, sivár tájban (üres térben) játszódik
a Művész Színház Godot-előadása, hanem
világvégi szeméttelepen (tárgyakkal telezsúfolt
színpadon). Hatalmas kupacokba hányva isme-
rős eszközök roncsait fedezzük fel: többek kö-
zött egy Trabant hűtőrácsát, egy forgótárcsás
Hajdú mosógépet, kibelezett ósdi televízióké-
szüléket, olajoskannát, gumiabroncsokat, bicik-
likerekeket. Középen, a fa alatt gondosan egy-
másra állítva, felszedett, majd szemétre hajított
kockakövek. Mintha az elmúlt negyven év Ma-
gyarországának szemétlerakata lenne ez a hely-
szín: egy közhelyessé koptatott forradalom ba-
nális, koszlott rekvizítumaival, egy megtévesztő
konszolidáció diadalittas fogyasztási cikkeinek
roncsaival.

A főszereplők szemétgyártók és guberálók
egyszerre; Vladimir Pozzótól elcsent tárgyakat,
pipát, órát, illatosítót hajít csalódottan a szemét
közé, Estragon a hírhozó kisfiú nevető bábuját
vágja dühödten a földhöz. Közben valójában
mind a ketten erről a szeméttelepről öltöz-
ködnek: Gogó a játék kezdetén a romhalmazban
hosszú, fekete kabátot talál magának - Minarik
Ede egykori felöltőjét. Didi a mosógépbe állított,
kifakult ötvenhatos nemzeti zászló vásznát tépi
le a rúdjáról: jó lesz poncsónak, ha a középen tá-
tongó lyukon át belebújik. Öltözetét az ugyan-
csak a szemét közt lelt szőrmés orosz fülessapka
teszi riasztóan eklektikussá.

A szeméttelep közepén hatalmas (halottnak
tetsző) fa terebélyesedik. Csupasz, csonka ágai a
semmibe meredeznek. Gyémánt László díszlete
megfordítja a szövegben jelzett, a Godot-be-
mutatók konvenciójaként kialakult viszonyokat: a
Beckett-darabot átható ürességben az egyet-len
bizonyosság, a dráma előadásaiban többnyi-re az
egyetlen valóságos táji elem a (rendszerint
csenevészként megjelenített) fa. A Művész Szín-
ház előadásában azonban a valóságos tárgyak
romhalmaza közepette színtiszta stilizációként,
a színpadképet uraló kompozíciós elemként hat
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az óriásfa. A második részben sem valóságos le-
velek hajtanak ki rajta, hanem gyantafoltokból ki-
alakított miniatűr képzőművészeti kompozíciót
pillanthatunk meg a tövénél. A fa ebben az elő-
adásban inkább vizuális hatáseszközként, kép-
ként szerepel (még akkor is, ha a rendező több-
ször is ügyesen vonja be a játékba), és nem a
helyszín elvontságát ellenpontozó reális táji
elemként. Nem utal a természeti és a metafizikai
összetartozására, a világszintek összekapcso-
lódására. Így a fáról minta létezés egyetlen orga-
nikus bizonyítékáról az előadás hangsúlya a sze-
méthalmazra, az elhasználódott élet használha-
tatlanná vált kacatjaira helyeződik át.

Létproblémák helyett legfeljebb életproblé-
mákat érint a Művész Színház bemutatója. Az
időtlenből és az örökkévalóból a jelen időbe, a
„mindenhol"-ból és „sehol"-ból ,,itthon"-ra áthe-
lyezett történet a huszadik század zavarodottsá-
ga helyett csak a magyar korszakforduló zavarait
érzékelteti. Játékos-filozofikus világértelmezés
helyett inkább csak állapotrajzot, korhangulatot
sejtet. Beckett különféle kulturális utalások se-
gítségével egyetemessé táguló mitikus története
Darvas interpretációjában a magyar viszonyok
emblémái között játszódó demitizált esemény-
sorrá egyszerűsödik.

Darvas koncepciója azonban szerencsére
korántsem tolakodó; inkább csak az előadás
külső kereteit határozza meg, és nem egész
szellemiségét. Gesztusértéke fontosabb, mint
játékot szervező ereje. Darvas rendezőként
nem akar allegorizálni és egyértelműsíteni, nem
erőltet rá történelmi-politikai megfeleltetéseket
a Godot-ra. Felvet, majd elfelejt ötleteket,
mosolyt fakaszt utalásaival, „kiszólásaival", de
nem vezet végig kényszeredett párhuzamokat;
inkább csak ját-szik a „valójában rólunk szól a
történet" alapötletével, de nem ragaszkodik
hozzá makacsul. Az előadásnak így korántsem
a koncepcionális rétege, inkább csak
mesterségbeli szintje, színészi nívója tekinthető
valóban megalapozottnak. A produkcióban a
sokféle utalás ellenére mégis-csak maga a
színjáték igazán fontos. Főszerep-lője nem két
mai hajléktalan, hanem két remek színész.

Miután Darvas Iván (Vladimir) és Garas Dezső
(Estragon) mindent tud a színészmesterségről
(és valljuk be, egyikük sem akar túl sokat
elmondani a két figuráról), feladatukat azzal
teszik tehetségükhöz méltóvá, alakításuk azáltal
válik érdekessé, hogy a darabot pontos
keretekkel meg-határozott stílusjátékként fogják
fel. Két, finom árnyalatokból felépített,
számtalan színében megmutatott, remekbe
szabott bohócot látunk a színpadon. Látjuk azt
is, miképp vedlenek ilyen-né a főszereplők: a
dühös Estragon lisztet szór Vladimir arcára, aki
nem sokkal később így morfondírozik: az utolsó
pillanat mégiscsak bekövetkezik, de azért
nevetünk. Nézd! - mondja barát-

Bubik István (Pozzo) és Iglódi István (Lucky)

jának a fehér arcú Didi, s kényszeredetten maga
rajzol magának feltűnően piros szájat. Később
festékes kezével megérinti az alvó Gogó arcát,
így varázsol színes szemhéjat, piros orrot
bohóc-partnerére. Ötletesek, szépek
kidolgozottak ezek a jelzések, amelyek
valójában a csúsztatást hivatottak elfedni,
nevezetesen azt, hogy miképp alakul át
Beckett létfilozófiai bohózata gyengéd
bohócjátékká, kortársi kiszólásokkal hatásossá
tett cirkuszi tréfává, erőteljes, de mégiscsak
önmagáért való színészi mutatvánnyá. (Az
előadás hatásos-hálás pillanataiban

talán csak keveseknek jut eszébe
akadékoskodni: miért játszanak a szereplők
cirkuszt a szemétdomb tövében?)

Darvas Iván Vladimirje fáradt mozgású, belső
nyughatatlanságtól hajtott clown. Slampos kül-
sejét, lepusztult ruházatát - a sors által rárótt
megpróbáltatások attributumait - rezzenéste-
len beletörődéssel, fásultan elegáns sztoiciz-
mussal ellensúlyozza. Maga is folyton rácsodál-
kozik az érthetetlenre, de társa előtt az egyen-
súly végett sosem mutathatja ki, mennyire meg-
rendíti őt is a kettejüket körülölelő felfoghatatlan.

Garas Dezső Estragonja bájosan ostoba,
kedvesen bumfordi bohóc. Úgy tűnik, nem
izgat-ja, nem zaklatja fel túlságosan semmi, de
maga
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Darvas Iván és Garas Dezső (Korniss Péter fel-
vételei)

választotta együgyűsége sem kíméli meg attól a
fájdalomtól, hogy megérezze, milyen könyörte-
len világban adatott élnie. Folyton szétfoszló
derűje soha nem több egy álmos tekintetnél,
naivan a világra csodálkozó pillantásnál, a
keserűség-ben együttérzésre, szolidaritásra
vágyó kisemberi melegségnél.

Remek a két színész összjátéka is, a tréfa
számtalan stílusváltozatát mutatják be. Néhol,
akárcsak Hacsek és Sajó, értetlenkednek egy-
mással, máskor - akárcsak cirkuszporondon a
bohócok - veszekedni, huzakodni kezdenek.

Más alkalmakkor szellemes replikákban mérik
össze erejüket. Gyakoriak köztük az ismétlődő
játékok, az ironikus betétek, groteszk utalások.
Veszekedéseik végén mindig kézrázással bé-
külnek, kézfogás közben azonban kinéznek a
helyzetből, mint fényképfelvételhez pózoló poli-
tikusok. Előkerül a szeméthalomból egy koponya
is, melyet hamleti pózban tart maga elé Estra-
gon, majd hosszú zsinegen lóbálja, mintha Dávid
parittyája lenne. Mindhiába zajló közös játékaik
végeredménye mégiscsak az a kettős szoron-
gás, amely elől egyetlen kabát melege alá bújva
keresnek együttes menedéket az előadás záró-
képében.

Iglódi István Luckyjának csíkos trikója inkább
rabruhára, semmint artistaöltözetre emlékeztet.

Ebből következik Iglódi alakításának furcsa ket-
tőssége: játéka a maga visszafogottságában,
árnyaltságában hasonlít a két főszereplő szerep-
felfogásához, a figura mégsem épül bele
szervesen az előadás egészébe. Hasonul ugyan
a környezetéhez, maga is bohóc, de mintha nem
len-ne valódi helye ebben a cirkuszi
társulatban. Mindha máshonnan jönne, örökké
kívülálló maradna. Különbözőségét érzékelteti
sokdioptriás SZTK-szemüvege. De az előadás -
akárcsak egyéb utalásait - ezt az erőteljes
jelzést sem bontja ki, nem teszi értelmezhetővé.
A szerep önmagába zárja Iglódi Luckyját, csak
benne történik meg az, aminek a szereplők
között kellene lezajlania. Mindezt elsősorban
rendezői és nem színészi problémának érzem.

Ugyanígy rendezői-színészvezetési probléma
az is, hogy a Lucky és a két csavargó között
közvetítő szerepet betölteni hivatott Bubik István
Pozzóként egészen más színészi felfogás, gyö-
keresen eltérő játékstílus képviselőjeként lép
színpadra. Bubik Pozzója szintén cirkuszi em-
ber, ő a porondmester vagy talán a maga állat-
szelídítő számával rendszeresen publikum elé
álló direktor. Más tehát a státusa, mint a másik
három szereplőnek. De ennek érzékeltetésére
feltehetően nem az a legjárhatóbb út, ha erre
harsányan, durva eszközök sokaságával hívja
fel a figyelmet a figurát alakító színész. Pozzo
skálázik, áriázik, recitatívókban vagy eltorzított
hangon beszél. Magakelletően öntelt vagy gát-
lástalanul esetlen. Nekiszabadult, torz mimiká-
val él, feltűnő gesztusokat használ. Úgy hat
mindez, mintha a színészt elsősorban a rá irá-
nyuló nézői figyelem érdekelné s nem maga a fi-
gura, nem is a partneri összjáték. Önkéntelenül
magára vonatkoztatja tehát azt az egyetlen sér-
tést, amit az egymásra zúdított szitkok közül Vla-
dimir és Estragon is komolyan vesz: „ripacs".

A rendezői koncepció rései, a színészi játék-
stílus ellentmondásai miatt született ismét csak
félsiker a Művész Színházban, melyet lassan át
lehetne keresztelni színművész színházzá. A
társulat erejét és fogyatékosságát is jelzi, hogy
benne a színészek a főszereplők. Tagadhatatlan
művészi kvalitásaik azonban az eddigi előadá-
sokban (talán A nagybácsi álmát kivéve) nem ta-
lálkoztak méltó rendezői koncepcióval. Pedig
nemcsak egy adott színház művészi koncepció-
jának megteremtéséhez, hanem a színészi te-
hetség folyamatos karbantartásához, időről idő-
re elvárható megújításához is elengedhetetlen
lenne igényes, értő rendezők folyamatos jelenléte.
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