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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.
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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-
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vállalja volt szeretőjére a Fiú emlékét, képzelgé-
seit is az Apáról, s olykor mintha a kisfiú sze-
mével nézné a Férfit, avagy a Fiú „szólama"
lehetne közönségesen afféle „voice off", szel-
lemválasz és provokáció, benső hang egy hát-
térmagnóról, „utolsó tekercsről" eme „végjá-
tékban...".

A Fiú, így vagy úgy, a mostani, párizsi színen
teljességgel felesleges, elöl ülve nyugodtan el is
fordíthatjuk róla fejünket, hogy mindig csak a
játéktér másik oldalára figyeljünk; nézzük, hall-
gassuk, arcáról a reakciókat is leolvasva, a nagy-
nagy színésznőt, Catherine Sellerst, a francia
színház alighanem utolsó, noha jó ideje ritkán
föllépő döbbenetes tragikáját, akit az ötvenes-
hatvanas években a Faulkner-Camus-féle Rekvi-
em egy apácáért döbbenetes Temple Steven-
seként, a szintén Camus adaptálta és rendezte
dosztojevszkiji Ördögökben Marja Lebjadki-
naként, Claudel Hercegnőjeként a Téte d'Orban
és Dona Prouhéze-ként A selyemcipellőben,
Racine-hősnőként, Phaedraként és Andro-
machéként ismerhettünk meg; s volt ő ott, akkor
királynő, nagyasszony, fejedelmi szajha, démoni
és fenséges, oroszos őrület, mint N. P. első
színházi látogatásán a nála mitikussá nőtt Tőkés
Anna, mint - Nádas egyik örök érvényű beszá-
molójában (1975)-Ascher színpadán, Kaposvá-
rott az eső verte orosz éjszaka lidérclángolása. S
akkor jó másfél órára ott ő, Chaterine Sellers, ő,
ki nékünk kora serdülőkorunk néhai Tőkés An-
nájánál is tartósítottabban élő mítosz, súly, mél-
tóság, feszültség, asszonyiság és a talán legfőbb
nádasi kategória szerint a kikezdhetetlen erósz
pokoli csábítása: közszemlére kitett lenyűgöző
arcnak tereprajza, erős kéznek és finom, pattanó
ereknek energiasugallata a lemondás tördeltsé-
gében is; nézni: istenkísértő és bénító látomás;
hallgatni: elvarázsoltság, bármit mondjon is, jobb
persze, ha éppen ezt: napjaink legműveltebb és -
érzékenyebb francia színikritikusának, Jean-
Pierre Thibaudat-nak a Nádast pontosan, hajlé-
konyan követő - s ajándék itt: húzatlanul - adap-
táló szövegét.

Fölidézve, mesélve, átélve, mit mond és mit
játszik Catherine Sellers? Dehogy vétke, ha át-át-
tűnésekben és akart-akaratlan helyi megvilágítá-
sokban sokat eljátszik abból is, mit már pályája
során eljátszott, s abból is, amiből e sokat olvasó,
művelt asszony régebbi szerepeihez is táplálko-
zott: boszorkány Medeiát, racine-i és mauriaci
„méregkeverőnőt", Marguerite Duras-t és Co-
lette-et, vérfertőző asszonyt, az ő „chéri"-jét bal-
ga parsifali rangra is emelve, a Nádas tudatában
talán nem is bujkáló, de mitikusan jelen lévő
Phaedrát és szűziesen nyüszítő Hippolytoszt
(mögöttük a platánfa-labirintust szabdaló
Thészeusz-Apával); valaminő melodrámát is, a
szövegben elvégre ott van kelléke-jele: anyajegy,
méregpohár, matrózkocsma, kínzókamra, Erósz

átka és hatalma; ha akarjuk, ébenfekete hajával,
mintha kazura-monóban, azaz parókában, ha-
muszürkével árnyalt sápadt arccal, szinte maszk-
ban, a mozdulatlanság táncosan időtlenítő rit-
musával: akár a kísértetlétű és -jelenésű shite-
egy nó-drámából... („A nó-színpad az emlékezet
ragyogó terasza, amelyen jelent formáló ér-
vénnyel elevenedik meg a múlt"; Duró Győző
jellemzése kiterjesztve némely Ibsen-darabnál
inkább illik Nádasra.)

De persze, mondottuk, eljátssza ő, s nem
csupán okkal, kényszerből, a Fiú szólamát és
„áriáit" is, a gyermeki apacsodálatot, az infantilis
játékszabályokat, de el, talán a magyar nézőnek
is meglepően, a történelmet és szociológiát még
értő anyanyelvi olvasónak is jobban megvilágítva
egyes sorok köztes tartalmát, plaszticitást köl-
csönözve a szóban csak idézett figuráknak. Azt,
hogy a Fiú (képzelt?) barátnéja a racine-i osztás-
ban Aricia lehetne; hogy a valós Anya (kiről maga
a szöveg talán nem is mond többet: „az anyám
már nem él") létben és a szóban is a pokoli hiány,
s hogy mégis létezhessen: Máriának kell őt is
átvállalnia. Nádas általam ismert elemzői a Talál-
kozásból négy alakot emlegetnek, kettőt a színről
(Mária, a Fiú), kettőt a hivatkozásokból (az Apa,
illetve a Fiú „barátnője"). Catherine Sellers erővel
hozza az ötödiket, az Anyát, de egyszersmind
súlyos biológiai, spirituális és társadalmi jelen-
tésekkel a most szinte kafkai (Der Vater) méretű-
vé növő hatodikat: Mária munkaszolgálatban
meghalt, aknára lépő férjét: őt, akinek személyén
át a „finánctőke" lépett volt frigyre a „született
arisztokráciával", a mohó, sőt „nagy zabáló",
korpulens életerőt és vállalkozókedvet, őt, a fiúk-
ra is hajló perverzió nyílt, megnevezett hordozó-
ját, a szerzőnél mindig jelentéssel terhelt színek
átkötésével talán, ha a homoszexuális erósznak
(kilengésnek, járuléknak, modulációnak), e sajá-
tos ősalapító jelenetnek színhelye itt a fantazma
„sárga kerámiás" döblingi fürdője, míg a Takarí-
tás Jóskája egyazon karanténzászló alatt képze-
leg (lódít, provokál) a szintén sárga úszónadrá-
gos kamasz-vágytárgyról. Nincs min meghök-
kenni; N. P.-től képzeletre semmi túlkapás, elhaj-
lás - analitás, homoerotika, szadizmus, mazo-
chizmus - nem idegen. A virtuális „polimorf
perverz" bölcsessége és kihordott humanizmusa
azzal jár, hogy tudja, nincs veszedelmesebb és
nevetségesebb a nem reflektált „normalitásnál";
„szépléleknek" némelyek csak azért vélik, mert
az úgynevezett „csúf" is szépül nála, intonáció-
ban, dallamban, szófűzésben; mások meg netán
„fájvirágnak", szintén tévesen, holott a jónak
mondott jótól tud ő még inkább szenvedni, mint
a rossztól, amellyel soha nem rest ő bátran,
példázóan szembenézni. S akkora „férj", vállalni
és ambivalensen irigyelni a távlatban; a szerzőjét
végre, francia színen, francia asszony által fölfe-
dezetten megtaláló „hatodik szereplő", il sesto

personnaggio ezért lehet a „valós" Apán túl is a
sorsban, fátumban, esendőségben és teljes em-
berségben, a nő további vonzalmaiban, erószos
sejtjeiben megörökítetten idealizálásra váró
plasztikus kép, „idol", mint az Egy családregény
vége nagypapája: volt, van, leend olyan, aki őt
árnyékában végül vállalva hozzá tartozik. Ha a
maga erősen lírai és szubjektív fogantatású iro-
dalmában N. P. (írói alany) magáról is beszél:
talán ilyen (is) szeretett volna lenni.

Kafka, mondogattuk most mi is eleget; a fran-
cia műsorfüzet Gombrowiczot is emlegeti: netán
bizonyos játékra alányújtó „librettós" moderni-
tásra; elgondolkodtan, a kis ördögöt csak felcsik-
landozni picit mulatságosan, ha pillanatra szó
szerint venni a kulturális zsurnalizmus hírverő
fordulatát (ki nem vétkes benne?): „N. P. Kafka
és Gombrowicz törvénytelen gyermeke"; somo-
lyogni, ha sejtve Frantisek és Witold magánszo-
kásait, rideg vélekedéseit biztonságosabban tud-
va az egyenes ági, személyes tevékenységű nép-
szaporításról; és hát Poór Péter, Szegény Péter
van már ő azért jól „eleresztve" gomolyító „ödi-
puszból" nélküle is. De komolyabban, mégis:
persze Kafka és miért ne: Gombrowicz, miként
Genet és Grotowski, Füst Milán avagy Pilinszky
is, kinek a kedvelthez mi a kedvezőbb; „ana-
logonból" élünk, mi rajongók. Kitetszik majdnem
minden Catherine Sellers jelenlétéből, ha a ma-
radékból nemis. Sóhajtoztunk eleget, hogy teljes
kiteljesedésre Péterünknek miért nem lett sze-
rencséje eme Pierre Tabard-ral; meglehet, nem
több, mint néhány éve, mondják (fordítója is),
bizonyos Alain Timarral Avignon off-peremén.
Nem lehet tagadni a veszteséget, mi például a
honi ősbemutató egyedi értéke volt, hatással
tovább fenyegető hozama a nádasi nagy „re-
formnak"; de nemcsak képességeket kellene
konstatálni, hanem bennfentesen is többet kéne
tudni a mostani vállalkozás ilyen-olyan, netán
csúf „anyagi" körülményeiről; mentségre szint-
úgy, gyanítva azt az egyszerű megfontolást is,
hogy a francia színpad, pláne „kívülről" beleszól-
tan, éppen most nem igényli ezt a fölbolygató
rítust. De ha kényszerből is, leválasztjuk a még-
iscsak lényeget (csomagolást és célt): föl-fölfeslik
ezúttal (átmenetileg) a szövet, hajlik olykor
melodrámába, amit mi, magyar olvasók,
emlékező és néző, megrázó tragédiának is kö-
telesek vagyunk tudni; avagy mellékes, érzel-
mesebb és enyhén nyújtott lamentóba némely
„platános" futam, közelebb például M. Duras-hoz,
mint J. Genet-hez? Ítélkezéshez, meg-őrzendően
helyeshez, ama 1985-ös pestit kéne
(újra)látnunk, nosztalgiázó beleérzésünk-kel
látjuk is fantazma-zaklatón, Sellersszel, Fiúnak
Kaszás Gergővel avagy Ternyák Zoltánnal:
zavart oszlatni is siettetett vénségünkben, csak
erre, így emlékezni, addig is szövegelni róla.


