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öld felszíne felől, tehát felülről ereszkedik le két

oporsón állva-ülve, operettfinálét énekelve.

mikor felismerik, hogy leeresztették őket, meg-

róbálnak visszamászni. Nem sikerül. Mintha

lőadás végén a süllyesztőben eltűnő színésze-

et elfelejtették volna újra a színpadra emelni.

enki sem vesz tudomást róluk.

A két koporsót a színészek magukkal hozzák,

íg Nádas darabjában ezek eleve ott vannak a

zínpadon némi szinteltolással. Miután az elő-

dásban a szinteltolás nem jelenik meg, értel-

etlenné válik a Színésznő javaslata: „A lépcső-

ől nem szabad majd lelépni. Legyen ez az első

zabály."

A szerzői utasítás előír két bábut, amelyek a

oporsókban fekszenek és hasonlítanak a színé-

zekre. A dráma elején megnézik a ládákat, majd

egkérdezik egymástól: "- Te is benne vagy? -

enne vagy te is?" Az előadásban is elhangzik

z a két mondat, de miután bábukat nem hasz-

álnak, eltűnik annak drámaisága, hogy magu-

at ismerték fel halottként. Átértelmeződik a szö-

eg, kedélyes kérdéssé válik.

Az eredeti dráma kibírhatatlanul hosszú

senddel kezdődik. Jelen esetben megkímélték

nézőket a darabban ritmikusan előforduló

osszabb-rövidebb csendek elviselésétől.

zonban ezek megszűnésével a dráma tagolt-

ága is eltűnik, és nem válik nyilvánvalóvá, hogy

szereplők semmit nem tudnak játszani. Elvész

feszültség, a tehetetlenség érzése. A csend, a

ísérletek és a kudarcok hármasának

üktetéséből a kísérlet és a kudarc váltakozása

arad. Vagyis történet keletkezik egy olyan

arabban, amelynek lényege a történettelenség.

Azzal, hogy a dráma végét kihúzták az elő-

dásból, hangsúlyos jelenettől fosztották meg a

rodukciót. A haláltáncjelenet tartalmazza a

zínpadi lét, ezen keresztül általánosan az em-

eri lét lehetetlenségének felismérését. Ennek

iányában a kudarcélmény nem válik hangsú-

yossá. Az előadás végén a Színész és a Szí-

észnő egy koporsóba fekszik, ami inkább hat

oldog egymásratalálásnak, mintsem halálnak,

ár a felülről behulló virágok (piros szegfűk) a te-

etési szertartás végét jelzik.

Börcsök Enikő és Ternyák Zoltán feladata,

ogy megformálja a Színésznőt és a Színészt.

egyakorolt mozdulatokkal játszanak, így az

lakításokból nem süt a tanácstalanság. Nem

rezhető, hogy saját létük át-, illetve újrafogal-

azásának kényszerével szembesülnének,

elynek logikus vége a megsemmisülés. Itt va-

yunk, játszunk egy kicsit, hol könnyedén, hol ér-

elmektől fűtötten. A dráma végén Nádas Péter a

övetkező szerzői utasítást adja: „Természete-

en nem jönnek ki meghajolni." Természetesen

ijönnek meghajolni.

NádasPéter: Temetés (az Éjszakai Színházés a Mer-
lin Színházközös produkciója)

Egy Moliére-antológiában, azaz a szerző

sűrített felmondásában lenne valami di-

daktikus. Play Moliére - akinek nincs türelme,

mert túl egysíkúnak, egy csavarra járónak véli

a Nők iskoláját vagy a Tartuffe-öt, annak

gyúrjuk talán össze, hadd nyelje le egyben a

pasztillát. Így is sikeredhetett volna, de nem így

lett. Kiss Csaba ugyanis újabb győri ren-

dezésében többet tett, mint hogy egy nagy sze-

mélyiség előtt tisztelegjen vagy egy klasszikust

jelenre ébresszen: ő bátran (bátrabban, mint a

Csudai Csaba Zsolt (Arnolf), Danyi Judit
(Ágnes) és Hegedűs Zoltán (Horace)
(Benda Iván felvétele)

Jelmeztervező: Bórcsök Enikő. Rendező -díszletter-
vező: Tóth Tamás.
Szereplők: Börcsök Enikő és Ternyák Zoltán.

színlap jelzi) létrehozott Moliére négy darabjából

s szellemében egy új, ötödik, eddig nem létező

művet. Minden benne van egyébként, ami lenni

szokott: cserfes, szolgálólány, valóságra vak

gazda, házasságtól vonakodó, mást szerető

szelíd nevelt lány, hűséges jó lakáj, aki szerel-

mes a szolgálóba, meg trükkök árán a happy end

ígérete.

De egy kicsit minden megbillen: a buta, hiú

nemesúr itt szerencsétlen, szánandó, derék,

szép szál fiatalember, egyetlen baja, hogy rossz

pedagógus s rossz pszichológus. Azt hiszi, ha el-

zárja magának nevelgetett gyámleányát a világ

hívságaitól, az ép ösztönök sem működnek

majd, s lehetséges lesz a semleges leányi aláza-

tot egy csapásra asszonyi szenvedéllyé felkor-

bácsolni. A szép leányka ártatlan ugyan (egye-

BUDAI KATALIN

MOLIÉRE SZEKRÉNYE
OK ISKOLÁJA
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dül még a sétaút perspektivikus szűkülésére

sem jön rá), de nem ügyefogyott; beleszeret egy

jöttment ifjúba, bácsikáját kijátssza, életveszé-

lyesen megleckézteti, s kíméletlenül megtorolja

a bimbózó érzelmein vett erőszakot: az itt rokon-

szenvesnek ábrázolt bácsika helyett inkább vá-

lasztja az amerikás, megbízhatatlan, kalandker-

gető ifjoncot.

A nagyszájú szolgáló szolidáris tervei meghi-

úsulnak, flörtje a szolgával őszintétlen, csak ér-

dekekre néző. De legszebb a hű szolga átalaku-

lása: kezes paripa, telivér francia mén lesz belőle

Kiss Csaba átiratában, aki négyszemközt ke-

resztnevén szólítja gazdáját, maga nyergeli föl

magát, s áhítozik a vakarásra.

Mindehhez pedig főszereplő lesz a szekrény.

Vele kivételes térélményt kínál az előadás: ez a

böhönc bútordarab kapu, szoba, hinta, erkély,

kert, labda, akadály, lépcsőház. Hangfelvételről

konganak benne a léptek, ha távoli szobába tart

valaki. Csanádi Judit díszlettervező remek mun-

kát végzett.

Vannak előadások, amelyekben a meglelt képi

vagy gesztikus metafora annyira szerencsés,

hogy túlbeszélés, erőltetés nélkül szívja magába

a játék egészét. Ilyen volt például Borovszkij hí-

res Hamlet-függönye vagy a Tompa Gábor-féle

Kopasz énekesnő felgyorsított, visszafelé is el-

mozgatott történettelen története, a kaposvári

Istenitélet hierarchizáló lelátó-dobogói vagy a

Stúdió K szekérre komponált játéka.

Fontos még itt az idő is. Mikor is játszódik ez a

farce-ból tragédiába forduló történet? Most, a

tizenhetedik vagy a tizenkilencedik században?

Már van belakott Amerika, július 14-i francia

nemzeti ünnep és repülőgép. Ez a lebegte-tett

idő, ez a játékos és beszédes anakronizmus

teszi szivárványossá az előadást, módot adva

az asszociációk, csavarások, poénok

mozgásterének kibővítésére. És ezekben nincs

hiány.

Derűs, invenciózus, lendületes két óra ez -

kivételesen precíz lélektani alapozással. A

résztvevők jól tetten érhető közös gondolkodása

is magával hozhatta, hogy a tragikus árnya-latok

nem válnak élesen el a bohózati elemektől,

hanem mint az „életben", ott vannak minde-

nekben. Gyötrődik a ló, kinek engedelmesked-

jen: gazdájának vagy szerelmének? Gyötrődik a

lány, miként hiúsíthatná meg bácsikája nászi

terveit, teljesítve is, kijátszva is intelmeit. És leg-

inkább a könnyen becsapható korlátoltság

szenved: Arnolf valódi emberi szenvedésként s

nem a pórul járt mihaszna jogos büntetéseként

éli meg az elutasíttatás minden kínját. A „senki

jenki" (a szöveg jól kiaknázott emlékezetes lele-

ménye) vonzó lehet ugyan a leányszíveknek, de

a kalapjáért is többet kockáztat, minta közös jö-

vőért: Ágnes baljós ígérete, miszerint férje

gyors halála után bizony hozzá fog menni, job-

ban megijeszti, mint az imádott lány elvesztésé-

nek veszélye.

Összhang, fegyelem, kedély és egymásra fi-

gyelő összetartozás valósul meg a játékban,

Csudai Csaba Zsolt, Danyi Judit, Hegedűs Zol-

tán, Hegedűs Ildikó és Honti György alakításá-

ban. (Az egyre nyilvánvalóbban remek karakter-

színésszé fejlődő Hontit Füzér Annamária jelme-

ze diszkréten, ám kacagtatóan segíti a lóság-

ban.)
Valami nagyon fontosat, időtlent és szüksé-

Hosszú percekig tartó, néma mozdulatlan-

ság. Félhomály. A színpad előterében görnyedt

hátú, roggyant tartású, félrefordított fejű férfi

áll. A vele szemközti fal mintha üvegből volna,

vagy mintha tükör lenne: a félhomályban úgy

tetszik, hogy a szürke falak nagy ívben

kanyarodó, széles folyosót fog-nak közre, mely

a színpadon túl is folytatódik. Az-tán a változó

megvilágítás, az erősödő fény el-tünteti a hátsó

fal áttetszőségét, szobává, rideg pinceodúvá

zárja a teret.

Lassan mozdul a férfi. Szorosan a fal mentén

indul el. Mintha minden lépésért külön kellene

megküzdeni, mintha minden mozdulatnak kü-

lönleges súlya lenne. Tekintetével a falba ka-

paszkodik mint egyetlen bizonyosságba. Sokáig

csak a hátát látjuk. Percekbe telik ugyanis, míg a

színpad előtere és hátsó fala közötti három-négy

métert megteszi. A falat követve oldalra fordul,

ekkor félprofilból látszik. Újabb hosszú percek

telnek el, míg a fal mentén haladva végre felénk

fordul. Addigra megszoktuk mereven ismétlődő,

lassú lépteit. Már közönnyé csitult bennünk a

legtermészetesebb kérdés: kicsoda is ő valójá-

ban? Egyhangú mozdulatai eddigre teljesen be-

leolvasztották őt az unalmas, szürke közegbe.

Az arcáról sem olvashatunk le semmit: közönyös

szempár követi a fal ívét, rendíthetetlen mélabú

uralja az ernyedt arcizmokat.

A magasan elhelyezett ablak alatt végre meg-

áll a férfi: felnéz, majd lassan a szemközti ablak

felé fordítja fejét. Komótosan megfordul, és una

gest mutat meg a győri rögtönzés e néha leegy-

szerűsített klasszikusból. Azt, hogy végül is

mindnyájan - csepűrágók, komédiások, firká-

szok - Moliére szekrényéből bújtak ki.

Moliére-város avagy a Nők iskolája (Győri Nemzeti
Színház)
Szabó Lőrinc fordítását stúdiószínpadra alkalmazta:
Kiss Csaba. Díszlet: Csanádi Judit. Jelmez: Füzér
Annamária f. h. Zene: Kertes Anna. Asszisztens:
Labor-falvi Mária. Rendező: Kiss Csaba.
Szereptők:Csudai Csaba Zsolt, Danyi Judit, Hegedűs
Zoltán, Honti György m. v., Hegedűs Ildikó.

lomig ismert mozdulatokkal elindul visszafelé. Is-

mét hosszú percek telnek el. A túloldali ablaknál

regisztrálja, hogy mindkettőn függöny van. Aztán

visszatér az előbbihez, de nem sikerül elhúznia a

függönyt. Átmegy a másikhoz. Ott is kudarcot

vall. Lassan visszatér az ajtóhoz. Gyors mozdu-

latokkal eltűnik a lépcső alján, s szinte azonnal

megjelenik az ajtóban egy állólétrával. A falat kö-

vetve lassan elindul visszafele. Lerakja az egyik

ablaknál a létrát, aztán átmegy a túlsóhoz. Rá-

jön, hogy a létrát nem hozta magával, így nem

tudja elhúzni a függönyt. Visszamegy érte. Las-

san, nehézkesen átviszi. Kinyújtja a kezét, bele-

kapaszkodik a létra korlátjába, majd fellép az

alsó fokára. Felnyúl, elhúzza a függönyt. Lassan

átmegy a másik ablakhoz. A létrát most sem vitte

magával. Komótosan visszamegy érte. Kinyújtja

a kezét, megkapaszkodik a lépcső korlátjában,

fellép az alsó fokra. Elhúzza a másik függönyt is.

Visszatér az előbbi ablakhoz. Ismét szüksége

lenne a létrára. Visszamegy érte, nehézkesen

átcipeli. Kinyújtja a kezét, megkapaszkodik a

korlátban, felszökken a lépcsőkre, de a legma-

gasabb fokra csak nehézkes egyensúlyozással

jut fel. Áll a létra tetején. Kinéz az ablakon. Nyö-

gésszerű, keserű, visszafojtott nevetést hallat.

Aztán lemászik a létráról. Átmegy a másik

ablak-hoz. Most márfélúton eszébe jut, hogy

nincs nála a létra. Visszatér érte. Átcipeli.

Kinyújtja a kezét, megkapaszkodik a korlátban.

Gyorsan fölszökken a lépcsőre, de a legfelső

fokra csak nehézkes egyensúlyozással jut fel.

Áll a létra tetején.

SÁNDOR L. ISTVÁN

A KÖZEG
SAMUEL BECKETT: VÉGJÁTÉK A JÁTSZMA VÉGE)


