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T A R J Á N TAMÁS

EMBERPÁR
NÁDAS PÉTER: TEMETÉS

Áriákból, duettekből és tercettekből építkezik,
s con amore játszandó a trilógia első
darabja. Három zenészt is szerepeltet a
második: „három kottapult kis fénye világít".
Vajon az operai mintájú zenedrámák, a Takarítás és
a Találkozás utána minden kísérő-zenét,
hangkulisszát és külső zörejt eltiltó - ugyancsak
szünet nélküli harmadik színmű, a balettel rokonított
Temetés nem értelmezhető-e a stupiditás elringató
zenés műfajaként - vagyis úgy, mint operett? Az
operettnek az a „monumentális idiotizmusa", melyet
az Operett című brutális komédia szerzője, Witold
Gombrowicz hüvelyezett ki, Nádas Péter
darabhármasának záró, kétszereplős rituáléjában
ugyancsak jelen van, a szerepéhség és a
szerephiány formáját öltve. Ha a darab nem darab, s
ha az élet nem volt élet, akkor a halálnak sem lehet
semmiféle méltósága a két alak, a Színész és a
Színésznő éle-tében és játékában. A játék halálával
meghal a halál is. Az operett a haláltalanság műfaja.
Idiotizmusa épp abból ered, hogy az operettvilágnak
a halál nem komponense. Minél inkább az Ópe-
renciás tengeren túl jár az operett - márpedig
lényege szerint ott akar járni -, annál végzetesebb
az innen. Nádas az innen és a túl közti senkiföldjén, a
Temetés „nagyon nagy, levegős, régimódi, a lehető
legteljesebben üres, a színpad-fenékig kibontott",
fehér falú színpadán jeleníti meg a halált.

Ha ez az okfejtés kacskaringós is, a kiindulás
szilárd és pontszerű. A kiindulópont a zörejek, a
hangkulissza, az ének - összességében a zene
problematikája. A Temetés színrevivői a zalae-
gerszegi Hevesi Sándor Színház Háziszínpadán,
illetve a fővárosban az R.S.9. Stúdiószín-házban az
író idevágó instrukcióit tartották be a legkevésbé.
Nem mintha Merő Béla vagy Dobay Dezső külső
zajokat igyekezett volna csapni rendezőként. De az
egerszegiek - az immár „földijükké" lett Nádas
beleegyezésével - szerencsésen kiszűrték a
befejezésből az aligha odaillő „sárközi dalt", melynek
a „Magyar Népzene I.1 /b 7. Qualiton" márkajegy sem
ad itt rangot („Uccudárom, madárom - Kapuba vára
párom", „Heje cucám, a lelki! - Málélisztes a seggi").
Az R. S.9. pincéjében Purcell Dido és Aeneasa,
valamint a Falling in love again csendül föl Klaus
Nomi hangján. Egy transzvesztitáén. E csere még az
elhagyásnál is jobb, mert nemcsak muzikálisan,

hanem létfilozófiailag is értelmezi a művet, jel-
lemzi a nemek hiányától szenvedő emberi ne-
met, melyet a Színész és a Színésznő (tehát
nem a férfi és a nő) emberpárja testesít meg.

Ha valahol, akkor egy amatőrszínházban
várhattuk volna, hogy Nádas „nagyon hosszú
csend"-jeit, irdatlan szüneteit megpróbálják az
eseménysor részévé avatni. Ehelyett Túri Hajnal
és Huszár Zsolt igen tempós és a maga nemé-
ben teljességgel elfogadható, tartalmas
produkcióval rukkol ki. Produkcióval, a szó
cirkuszi értelmében is: ők egy kissé a fehér
bohócok bőré-be bújtak. Előírt fehér ruhájuk -
mely persze sem rajtuk, sem a zalaegerszegi
színészkettősön nem „teljesen egyforma" - ezt
meg is engedi. Ugyanakkor megmaradnak a
név jelölte mesterségnél, hivatásnál: színészek,
akik konkrétan és közvetlenül az R.S.9.
Színház éppen játszó színészeiként fogják föl
darabbeli önmagukat. A „bonyolult" Dobay ért az
ilyesfajta gordiuszi nyisszantásokhoz, s bár
átvágja, a csomó azért marad, a dráma csak
érthetőbbé, de nem egyszerűbbé válik. Kialakul
viszont az az atelier-jelleg, a közönséggel való
színházi együttlét, összeléleg-

Spilák Klára (Színésznő) és Farkas Ignác (Szí-
nész) a zalaegerszegi előadásban

zés, ami jó a játszóknak és a nézőknek; kevésbé
jó a darabnak. Ehhez a fölfogáshoz az is hozzá-
tartozik, hogy a szereplők (mű)halála nem halál.
A bohócok halhatatlanok, így a Színész és a
Színésznő is úgy tehet a tapsrendben -
megfelelő zenei effektusoktól kísérve -, mintha
nem történt volna semmi. A publikum épp ebből
tudja, hogy minden megtörtént; a minden történt
meg. (Az egerszegi Színészek eltűnnek, mint
akiket a sír nyelt el.)

A helykeresés, a szituációidegenség, a
reménytelenség, a kölcsönös, intenzív értetlen-
ség és szeretet(hiány) drámáját Túri Hajnal és
Huszár Zsolt gyerekemberi minőségben pre-
zentálják. Tiltakozó nagyjelenetük - amelytől
fölfelé kellene beroskadni a süket égnek - úgy
hat, ahogy az állatóvodában a majompalánták
követelhetnek még egy adag répát. Ez nagyon
nagy szó! Emberszabásúvá tesz, antropoló-

giailag - és ha tetszik: történelem előtti mivol-
tában - bont ki egy meglehetősen elvont, pél-
dázatos viszonyhelyzetet, melyben se helyzet,
se viszony. A kezek és lábak háborodott dobo-
gásában, a végtagzenében a néha kissé mono-
ton előadása legfőbb értékét engedi szabadjára:
a ritmusát.

Túri Hajnal a vibrálóbb, színesebb egyéniség,
Huszár Zsolt munkája zártabb, fegyelmezet-
tebb. Általában a színészlány viszi táncba - és
pantomimbe - a színészfiút. Ahhoz még nem
elég ügyesek, hogy a tenyérnyi színpadot hatal-
masnak hitessék el, koreográfiájukban az
„össze nem ütközni" a vezérszólam a nagy
keringéléskor. Említett szereprétegeik az ütődött
kamaszosság felé mozgatják őket. Amit a
létezés súlyosságából nem kölcsönözhetnek a
drámának, azt megadják fekete humorban,
diákos derűben, underground vagányságban.
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Amiként pincébe, úgy padlásra is való a Te-
metés: e kijelentés önmagában is azért borzon-
gatóan morbid, mert a darabnak épp szintje
nincs, és a másik két főszereplő, a két koporsó is
irreális helyet kér magának. A harmadik két
főszereplővel, a Színészt és a Színésznőt
formázó mágikus bábuval a zalaegerszegi
padláson jelentéstelibb játékba bocsátkoztak a
közreműködők, mint pesti kollégáik. Idáig - a
sokszorosan metaforikus fináléig - azonban
izzasztó kaptató vitte Spilák Klárát és Farkas
Ignácot, illetve a közönséget. Ők kezdettől
dolgoztak a csenddel, ám a csend is dolgozott:
föltárta, láttatta, hogy ez a két fiatal művész nem
egészen illik össze Nádas színpadán. Spilák
gótikus alkat derengő, reneszánsz mosollyal;
Farkas népi gyökerű realista, aki meglepő
avantgárd darabosságra vetemedik. Merő Béla
a karakterek idegenségét erő-nek erejével a
Színész és Színésznő testvéri idegenségének
javára fordította. Nincs nagyobb idegenség,
mint mikor két ember egy cipőben jár. Ez az
emberpár egy cipőben jár.

Börtönbe, elmegyógyintézetben, nem úgy vá-
logatják a rabokat, ápoltakat, hogy szépen illje-
nek egymáshoz. Zalaegerszegen lassan kivilág-
lik, hol is vagyunk. A rendező ontológiailag- és
ha tetszik: történelmi, XX. századi mivoltában -
közelítette meg a temetésszituációt. E fehér fa-
lak közé zárt őrültek csak annyira háborodottak,
mint a Marat/Sade-féle bolondokháza internált-

Színész: Huszár Zsolt, Színésznő: Túri Hajnal
az R.S.9. Stúdiószínház előadásában (Fábián
Olga felvétele)

jai vagy Dürrenmatt fizikusai. Csak épp nem a
Nagy Forradalom és nem a Nagy Bomba foglal-
koztatja őket, hanem a Nagy Dilemma: a mi dol-
gunk a világon? Elég ok, hogy a józan társada-
lom két koporsó szigetére száműzze őket. Öltö-
zékük: relatíve szellős kényszerzubbony.

Drasztikusabb tartalma Merő értelmezésé-
nek, hogy ez a csöppet sem kedélyes Lipótmező
valószínűleg egy lágerben vagy a Gulagon talál-
ható. S ekkor mára ruházat: a halálraítéltek inge.
Az est kifordított Pilinszky-vers. „Felöltöm ingem
és ruhám - kigombolom halálomat."

Míg Túri és Huszár szívesen ironizál az általá-
nos színésznő- és színészképen, Spilák és Far-
kas szinte halálos komolysággal az archetipi-
kusság követelményének igyekszik megfelelni.
Az eljátszás, a megjátszás általános emberi át-
kának és áldásának. Itt a színésznő sokszor
egyedül táncol; a szimbolikus, elvont fájdalmat
személyes fájdalomként, végzetes sebesültség-
ként éli meg. Mind a négy művészt tekintve ő az
egyetlen, akiről a balett valóban eszünkbe juthat
(megidézve azt a külön jelrendszerű mozgáskul-
túrát, amely a létfájdalom piktogramjaiból tevő-
dik össze Jeles András színházában. Ha a Te-

metéssel, e nagyon magányos darabbal össze-
függésbe lehet hozni valamit, akkor az a Szer-
busz, Tolsztoj! gyászceremóniája). A színész
kevesebb talánnyal, rusztikusabban oldja meg
feladatát, azaz egyszerűbben oldja látvánnyá,
mozgássá a Megoldhatatlant. Fölizzó, összeta-
lálkozó közös perceikben igen sok kapcsolattí-
pust fölfejtenek mindabból, ami csak lehetséges
férfi és nő között.

Még soha, sehol, semmilyen színpadon nem
pattant ki igazán egyetlen Nádas-dráma titka
sem - s ettől csak még szilárdabban van okunk
hinni e művek titkaiban. Merő Béla és Dobay
Dezső az absztrakció megszüntetése nélkül
tudták a konkrétumok világába hívni a művet, a
színészek pedig mindkét helyen sorsokká élték a
monumentális jelképeket. Egy pince, egy padlás
fehér, üres terében - valamikor a Paradicsom
állt i t t - megjelent egy-egy emberpár, és
méltósággal tudtunkra adták, ők, az elsőkből
lettek, hogy minden emberpár utolsó.
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