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Minden nemzet drámairodalmának
megvannak
a maga izgalmas feladványai. Olyan
többesélyes színdarabok, amelyek gondosan
előkészített alapanyagként várják,
hogy munkába vegyék őket a színházi emberek:
nekik kell kikísérletezniük az ideális meg-oldást a
mű megjelenítésére. Alighanem ilyen
feladványok Nádas Péter drámái is: a Takarítás, a
Találkozás és a Temetés. A trilógia mindhárom
darabja kevés szereplős, szűkterű, szigorúan kom-
ponált kamaradráma. Vagy kamaralíra. Mindhá-
romban költőien misztikus szertartásokba ágyazó-
dik az alapvetően realista szituáció. Mindhárom
elmond egy-egy történetet, de azzal a bánatos re-
zignációval mondja el, hogy úgyis lehetetlen elmon-
dani bármit is. (E tekintetben Nádas drámái hason-
lítanak a prózájához: abban is heroikus precizitás-
sal, már-már önkínzó aggályossággal keresi a sza-
vakat - a lehető legtöbb szót kipróbálva - a
kifejezhetetlen kifejezésére.) Igy aztán Nádas drá-
mái nem is annyira szólnak, mint inkább valahogy
- rezegnek. Innen már csak egy lépés, hogy a
zenénél kössenek ki. Mélabús ajánlatot rejtenek: ha
a nyelvben nem lehet igazán megbízni, talán fordul-
junk inkább a muzsikához. Egyenes következmény,
hogy például a Találkozás már szinte a szó szoros
értelmében zenei mű. Nemcsak azért, mert tétele-
ket, motívumokat, akkordokat idéz, hanem mert
szerves része Vidovszky László zenéje, és konk-
rét szereplője a Csembalista, a Csellista és a
Lantos. Igaz, Vidovszky „átosztotta" a szerepeket
hárfásra, hegedűsre és ütőhangszeresre.

Maradjunk is a Találkozásnál, minthogy ennek
párizsi bemutatójáról van szerencsém beszá-
molni. Az 1979-ben született művet eddig mind-
össze kétszer tűzték műsorra Magyarországon.
Viszont előadták Bécsben, Rigában, Prágában,
Franciaországban pedig immár harmadik alka-
lommal került közönség elé.

Miért is olyan nehéz nekifutni a Találkozás-
nak? Esetleg azért, mert - sokak szerint - új,
eddig nem gyakorolt színházi kifejezésmódot
igényel. Talán igen. Annyi mindenesetre bizo-
nyos, hogy előadása az átlagosnál nagyobb oda-
adást, elmélyültséget és koncentrációt követel a
színrevivőktől. (Meglehet, ezért is játsszák ritkán.
Nehéz beiktatni, mondjuk, egy vidéki színház
üzemmenetébe, hathétnyi próbával, két bemutató
közé.) Igen ám, de hogy a mű valóban „forra-

dalmian" adassék elő, arra elég kevés az esély.
Nádas maga állta útját annak, hogy a színrevivők
alkotótársi ambíciókkal vessék magukat a
darab-ra. A Találkozás mint kompozíció zárt és
tökéletesen szabatos. Minden elő van írva
benne. A szerző lefestette a díszletet, a
jelmezeket, meg-koreografálta a mozgást,
instruálta a színészeket. Az interpretáció
készen áll a papíron. Es mégis, amikor Valló
Péter 1985-ben a kotta szerint eljátszatta a
drámát Ruttkai Évával és Hegedűs D. Gézával, a
szakma udvariasan, de egyértelműen kudarcnak
minősítette a vállalkozást. (En ezt nézőként úgy
éltem meg, hogy kifejezetten untam az előadást,
és egyáltalán nem hatott rám.) Amikor aztán
Vincze János 1989-ben Pécsett „önállóbban" és
átütőbben rendezte meg a Találkozást Sebők
Klárával és Puskás Tamással, a kritika úgy
reagált, hogy Szikora János 1980-as Takarítása
óta ez az első olyan Nádas-bemutató, amely
alkotó módon reflektál a drámában rejlő írói
ajánlatra. (En ezt nézőként úgy éltem meg,
hogy egyáltalán nem unatkoztam, és kifejezetten
hatott rám az előadás.) Mármost eszerint
egyelőre eldöntetlen, hogy mi jobb Nádasnak: a
maximális hűség vagy a konstruktív hűtlenség.

„Kihívó" volta mellett van a műnek más, elha-
nyagolhatatlan csábereje is. Nevezetesen, hogy
rendkívüli és jelentős szereplehetőséget kínál
olyan korú színésznőknek, akikkel a
drámairoda-lom mostohán bánik. Komoly, művelt
és szerep-hiányban szenvedő drámai színésznő
lelkesedése is lehet oka egy Találkozás-
bemutatónak. Igaz, Párizsban nyilván nem csupán
efféle óhaj hívta létre a produkciót, hiszen nem
előzmények nélküli a születése. Az 1990-ben
készült fordítás (Jean-Pierre Thibaudat és Ibolya
Virág munkája) még ugyanabban az évben
felolvastatott a magyar hét keretében, nyáron pedig
közönség elé került Avignonban. Későb
rádióváltozat készült belőle, majd bekerült a
Théatre du Rond-Point ama barátságos program-
jába, mely a magyar drámairodalmat ismertette
meg a francia publikummal. A Találkozás bemuta-
tója után Marcel Maréchal színházában háromna-
pos felolvasószínházi rendezvényt tartottak; ezen
Nádas Péter Takarítás, Schwajda György Csoda és
Füst Milán Boldogtalanok című műve szerepelt
„oratorikus" formában. A Boldogtalanok olvasását
az a Pierre Tabard - a Théatre du Rond-Point
korábbi vezéregyéniségeinek, Jean-Louis Bar

rault-nak és Madeleine Renaud-nak kedves kol-
légája - vezényelte, aki a Találkozást is színre vitte.

Hogy ez a Champs-Élysées menti színház ér-
deklődik a magyar drámairodalom iránt, az
mindjárt szemébe ötlik a betérőnek. A nézőt a
foyer-ban könyvárus fogadja, megvehető nála
Spiró Csirkefeje, Schwajda Himnusza vagy Bé-
kés Pál A női partörség szeme láttára című szín-
darabja is. Ezen az én vasárnap délutánomon
többnyire idős emberek bogarásznak a kötetek
között. Ok lesznek azok, akik nem a „rivális"
előadást, a szomszéd teremben játszott Romeo
és Júliát választják, hanem Nádas darabjára ül-
nek be a hozzávetőleg száz főre méretezett ka-
maraszínházba. Elnézem őket. Százötven frankot
rászántak, hogy találkozzanak a Találkozással.
Vajon milyennek találják majd ezt a randevút?

Vidovszky László el lesz hanyagolva, ez szinte
rögtön látszik. A színpad előterében nincs zene-
kari árok. Időbe telik, míg felfedezem, honnan
lehet egyáltalán muzsikálni. A kellemes, erősen
emelkedő, modernszürke nézőtér tetején, a bejá-
rati sávban bujkál egy szintetizátor. Máris tudni
lehet, hogy a zenei „forgatókönyvet" itt nem
vették komolyan, jóllehet a színlap gondosan
feltünteti Vidovszky nevét. Mikor elsötétül a néző-
tér, felül beoson a szintetizátoros és egy hegedűs,
lejátszanak néhány rövid futamot, majd távoz-
nak. Az előadás végén térnek vissza, hogy a kihu-
nyó fényekhez is adjanak némi zenei aláfestést.

Marie Desforge díszlete többé-kevésbé elő-
írásszerű. Egyszerű, fehér, kicsit kórházszagú.
Keskeny fémvázakból ágy, szék, asztalka, éjjeli-
szekrény. Jobb oldalon, a semmiben álló ajtó
nem piros, hanem fehér, s kis mosollyal nyugtá-
zom, hogy tipikusan francia. Keskeny, enyhén
cizellált, gömbkilincsű. A színpadot hátul áttet-
sző, fehér függöny zárja le, emögül érkezik a fiú, s
ide távozik Mária meghalni.

Mária: Catherine Sellers. Még sosem láttam
Renaud és Barrault társulatának neves színész-
nőjét. Filigrán, dekoratív asszony, túl a virágzó
szépségen. Minden libeg rajta: a haja, a fekete
szoknyája, a bordó sálja, a slafrokja. Az utóbbi -
Marie Barral Verges jelmeztervező ügyes lelemé-
nyeként -fekete és még feketébb foltokkal min-
tázott. Szinte láttatja, micsoda vérfoltok szárad-
nak Mária ruháján, testén. Sellers vékony, izgága
szemöldöke alá, a szemébe igyekszik sűríteni
hősnője minden tragédiáját. Es beszél, beszél,
beszél. Úgy, ahogyan élő francia ember soha -
minden szavát érteni lehet. A színésznő szöveg-
mondása csupa fegyelmezett technika, dinamikai
erőgyakorlat. Hangszálakra írt versenyművet
hallat. Orrba fúlnak az n-jei, az r-jei meg valóság-
gal hörögnek, fuldokolnak. Torkából alakít egy
törékeny úrinőt, akit megtaposott az élet, de még
mindig nagy biztonsággal mozog bármilyen tár-
saságban és közegben. Vesztes típus egy ele-
gáns francia kaszinóból.
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Visszatérve még egyszer a mű előadási ne-
hézségeire: kétségkívül ide tartozik a színészi
játék kérdése is. Nádas-szerepben fellépni nyil-
ván azért nehéz - és egyben vonzó is -, mert
hallatlanul erős jelenlétet követel a színésztől. A
személyiség hitelével kell itt hatni, nem rutinos
színészi rafinériákkal. Ebből következően nem
teszi jól Pierre Tabard, amikor azon ügyeskedik,
hogy Sellers-t minél jobb helyzetbe hozza. Már
éppen elhinném a színésznőnek Máriát, amikor
észreveszem, hogy áradó, elragadtatott, nekihe-
vült visszaemlékezése közben nagyon is prakti-
kus. Monológjának egyik felét a színpad jobb
oldalán térdelve mondja el, majd átjátssza magát
balra, hogy az ott ülő nézők is meggyőződhes-
senek könnyeinek valódiságáról.

Az előadás mindenekelőtt Sellers jutalomjáté-
kául látszik szolgálni, ennek megfelelően némi-
képp háttérbe szorítja a Fiatalembert játszó Eric
Chimier-t. S milyen különös: mégis az ő alakítása
tetszik mélyebbnek, súlyosabbnak. Chimier-ben
nyoma sincs annak a lázas, aktív nyugtalanság-
nak, sőt hisztérikusságnak, amely a darabból
kiolvasható, s amelyet Hegedűs D. Géza izgé-
konykodott el annak idején a Pesti Színházban.
Nem ugat, nem vonyít, nem cikázik, nem áll fejen.
Valami ismeretlen rendeltetéssel érkezik; mit sem
sejtve, mégis dermedt határozottsággal van jelen.
Nagyon védtelen mindazzal szemben, amit meg
fog tudni az apjáról, az életről és önmagáról. Arcán
szemérmes átszellemültség, lassú mozdulataiban
kába alávetettség. Minden rezdülése a figyelemről
szól. Szorongását beleszorongatja a
szemüvegébe, izgatottságát beletúrja a hajába. Az
összes mellékes körülménytől megszabadul, csak
a nagy-nagy bizonyosságot őrzi: itt megtud majd
mindent, amit tudnia kell. Azt is, hogy lehet-e,
kell-e élnie még. Amikor a végén Mária ágyba
fekteti őt, fel sem néz többet. Valamennyi
idegszálával részt vett ebben a profán passióban,
mindent erre a találkozásra tett fel, s mégsem oldó-
dott meg semmi. Belesüpped az ágyba, a remény-
nélküliségbe. Hiába. Ami van, nem lehet másként.

Míg Mária és a (neve sincs) Fiatalember végig-
járja a maga verbális kálváriáját, fél szemmel a
közönséget figyelem. Az első húsz perc után valaki
elmegy, de tíz perc elteltével váratlanul visszajön. Az
idősebb hölgyek soraiban élénkséget kelt az a
jelenet, amelyben Mária megmosdatja a fiút. A
vetkőztetés alatt érdeklődéssel fordulnak egymás
felé a szomszédok; tippelnek, vajon egészen lemez-
telenítik-e a jóvágású fiatal színészt. Mikor az alsó-
nadrág is lehull, egy néni elégedetten bólint előttem:
„Bon." Az előadás végén nagy taps, egy-két bravó
is felhangzik. Aztán, ahogy a színészek elfordulnak
a rivaldától, mintha gombnyomásra érne véget az
ováció. Az emberek rezzenéstelen arccal, sietve
távoznak. Jelzem, ez más párizsi színházakban is
így szokás. Talán, hogy egyáltalán ne lehessen
eligazodni, tetszettek-e a látottak vagy sem.

A L B E R T P Á L

RONDÓ AZ AVIGNONI HÍDRÓL
NÁDAS FRANCIÁUL

jobb, hiszen a sorrendben is alighanem utolsó
ismertetője, elemzője, összegezője. Utasítások,
újfent, játékra? N. P. így tanácsolja: a Fiú „hiszté-
rikusan ordít"; most azt látjuk: motyogva fész-
kelődik; „zavart mozdulatot tesz", itt: keménykedő
kézfogásra nyújtja kezét. Igy stb., s ha a
szövegkönyvet a jó fényben maradó első sorból
puskázzuk, megállapítható: szinte kivétel nélkül
mindig másként, fordítva, s mindenesetre furán,
ha módszeresen, akkor is, ha egyébiránt lehet
töprengeni róla, hogy Nádas némely rendelkezé-
se valóban eljátszható-e, időben, gesztushalmo-
zással, nyújtva, sürgetve, de bizonyos pszicho-
lógiai hitelesítés egyezményével; mondjuk, az
ilyenek: „körbevágtázza a színpadot, trillázik, tap-
sol, ordít, dallamos halandzsanyelven beszél, do-
bol, ugat, fütyül, vonyít, énekel"; „lefekszik, fel-
ugrik, visszaül, csapkod a kezével, saját testré-
szeit nyomkodja, fogdozza..."

Mi maradt a hajdani „manifesztumból"
Vidovszky és Jovanovics nélkül; mi a mi tájainkon
talán máig kihívó újdonságnak számító dra-
maturgiából, a Genet-féle zenei pulzálású érzék-
letes absztrahálásból? Mindközönségesen a drá-
mából, a drámai összecsapásból is csak a fele,
minthogy a párizsi előadás Fiúját nézői és hallga-
tói érdekből helyesebb meg nem inkarnálódottnak
tekinteni. A fölléptetett halvérű legénykéről nehéz
ugyanis elhinni, hogy tragikus téttel viseli a
Történelem rémségében cinkos, de abba bele is
vesző Apa „testét", hogy eszelős ösztön vezeti őt
„múltszaglálásában" (Tarján Tamás), a „vám-
pírságban", „személyiséglopásban" (Radnóti
Zsuzsa); hogy súlyos kudarca néki, hogy „nem
születhet meg", hogy nem töltheti be egyszer,
végre, azonosulni és vezekelni is, az Apa helyét.
Mit kezdjünk vele, ha egyszerűen nincs is; ha
kedvetlen, ízetlen tréfálkozásával nyafka és súly-
talan semmiség, a szó átvitt értelmében is csüg-
gedten félrehúzó mikrogenitália (E. P. magyar író s
ő: a mai magyar nyelv, kevesebb bötűvel, kere-
setlenebbül találna célba), ki eme ismérvét, az
egyetlent, egybevágó és szublimáló megfelelés-
sel már beléptekor sem rejti véka alá. Semmi
volta így némi kételynek is szálláscsinálója: hajh,
hátha minden szerzői szándék ellenére egy mo-
nodráma bujkál a Találkozás formailag páros
játéka mögött; lehetne olyan is, mint Jean Coc-
teau híres-hírhedt panaszos telefonmonológja, az
Emberi hang; s akkor Mária, az Asszony át-át-

A zenekari árok ezúttal nyitva van", így Nádas
Péter első nyomtatott utasítása az
1979-ben írt Találkozás című „szünet nélküli"
tragédiájához; nyoma sincsen most
bárminő zenekari ároknak a párizsi Théatre du
Rond-Point kistermében, a darab fővárosi
bemutatóján. Nem látható persze az előírt három
muzsikus, a Csembalista, a Csellós és a Lantos
sem, s már csak ezért is furcsa, hogy a
műsorlapon mégis ott áll Vidovszky László neve:
a játék végén és elején szalagról hallható zenei
maszatban bizony nem ismernénk rá honunk
egyik legjelesebbjére. Ami nagyobb vétek (akár
merénylet): a Nádas kívánalma szerint a játék
lényegéhez tartozó (feleselő, előhívó,
összegező) zenei központozást, ezt a formaadó
és tagoló komponenst a különben is botcsinálta
rendező, társulatok peremén írni-olvasni is tudó
színészként, házi kispolgári humanistaként vén-
ségéig meg-megtűrt Pierre Tabard egyszerűen
kiirtotta. Csehovi csönd, azután becketti csend, a
szerzőnk dramaturgiájától elválaszthatatlan
„nagyon hosszú csend": mintha nem is volna,
lehetne. Bár Nádas másutt gyakran jegyzi meg,
hogy ezeket az előírt „csendeket" a mindenkori
közeg „tűrési határához" kell igazítani, aszerint
feszíteni vagy éppen csak átlépni, mégis kötve
hinnők, hogy amúgy, optimálisan 1996-ban Pá-
rizsban ez jószerivel az elhadart átkötéssel, elma-
szatolással volna egyenlő. „Egészen kicsi szo-
ba", „fehérre meszelt, üres falak", „pirosra mázolt
ajtó", óhajtotta volt N. P., s a fényképek
tanúsága szerint, szinte önálló műként is Velen-
cébe kívánkozva már, ilyesfélét tervezett színre az
1985-ös, máig manifesztumértékű hazai
ősbemutatóra az akkori (és talán máig) legjobb
„hármas" összefogásában, nem nagy kérkedő
kisajátítás, hogy három „szentünkből" a harma-
dik: Jovanovics György. Most viszont Párizsban
üresen tátong a jól szétnyitott szín, nincsen fal
sem, csak a befejezésre tartogatott hátsó járás
előtt egy tüllfüggöny (hullámzón vetítenek rá
„koestlerien" bombasztikus vereslő lángokat a
sztálinizmus betétes fölidézésére), külön áll, mint
egy suta bútordarab, egy fehérajtókeret, s a nagy
kietlenségben nehéz égő „örökmécsesnek" látni-
képzelni a vörösboros poharat is, miként nyilván
dúsította volt reá képzeletét a katolikus kifi-
nomultságát soha meg nem tagadó Tarján Ta-
más, mellesleg N. P. dramaturgiájának egyik leg-


