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nak, jelen hordozói létszámától függetlenül is,
erős gyökerei vannak. Darida István András, a
vendégrendező láthatóan nem sokat bíbelődött a
koncepcióként is eladható pillanatnyi aktualitás-
sal. Dürrenmatt, amikor műve első változatát
nem sokkal a második világháború után megírta, a
nyugati civilizáció alkonyát vetítette előre, s
természetesen annak idején a vasfüggönyön in-
nen csak felerősítették ezt a hangvételt; aztán, a
szovjet birodalom összeomlásával, ellentétes
irányú, döbbenetes új időszerűséget nyert a
darab, a nyugati világ „hőséből" a keleti világé
lett, s a történelem Gorbacsov személyében
utólag megajándékozta a szerzőt egy
tőrőlmetszett Romulus Augustulusszal - de hát
már ez a fordulat is a süllyesztőbe került, holott
történelmileg másodpercekre van. És itt nem
állhatok ellen a kísértésnek, hogy ismét idézzek
Ivan Nagel Müller-nekrológjából: „Az, hogy a
szocializmus krachja (amelyre pedig fel volt
készülve) ilyen komolytalanul, minden lehetséges
apokalipszis paródiájaként ment végbe, az
amúgy is kétség-beesett embert végképp
kétségbe ejtette." Szóval paródia; és különben is,
ki győzne ennyi s egy-mást ilyen tempóban
követő fordulattal lépést tartani? Theoderichben
még tegnap Kínát lehetett gyanítani; ma
maradjunk - és Darida marad is - annyiban, hogy
bizonytalan, ingatag, kiszámíthatatlan egy
világban élünk, és amit építünk vagy építtetnek
velünk, legtisztesebb vagy leglucidusabbnak hitt
szándékaink ellenére is, jó esetben értelmét
vesztheti, rosszabb esetben a fejünkre szakadhat.
És így, váteszi pózok nélkül, tárja fel (avagy
leplezi le, kinek hogy tetszik) az előadás, milyen
szellemes-kellemes, már-már színvonalas
drámairodalmi lektűrnek is beillő szöveg, micsoda
hálás játékanyag ez a dürrenmatti.

Semmi szokatlan a megvalósítás játékos
anakronizmusaiban, a maroktelefonokban, óra-
ütésekben, kopott kofferekben, hivatkozott fa-
xokban, elvárhatóak, de ötletesek Traian Zam-
firescu viseleti stílusokat keverő jelmezei; Odoa-
kert esetleg még én is tiroli nadrágba-kalapba
öltöztettem volna. A társulatban furcsa találkozá-
saink esnek; ki várta volna ide Újlaky Károlyt
(Sulphurides) vagy Gruiz Anikót (akinek a kedvé-
ért Apollyon műkereskedőből beszélő nevű
Rominát, élelmes cigány - kreol? barna bőrű? -
házalónőt csináltak)? Itt a hajdani miskolci Csi-
szár-csapat három tagja, Fráter Kata (Julia),
Bregyán Péter (Mares), Dóczy Péter (Isauriai
Zénó). Bregyánt és Dóczyt utoljára Dantonként
és Robespierre-ként láttam egyazon színpadon,
egy nagy lélegzetű miskolci Büchnerben; most
epizodisták, akikről kiderült, hogy tudnak néme-
tül, bár energiájuk bizonyos hányadát, akárcsak
társaikét, felszívja a nyelvvel való viaskodás.
Tisztességesen csak Viczián Ottó (Aemilianus),
szépen pedig (ismét!) Mécs Károly (Odoaker)
beszéli Goethe nyelvét; nem véletlen, hogy ők az

előadás magyarjai közül a legjobbak, bár erede-
tinek inkább Viczián izzó tekintetű, konokul fana-
tikus és végzetes megkésettségében egyszer-
smind groteszk római kölyökpatriótája mond-
ható, Mécs - ziccerszerepében sok mást nem is
tehetne - a kisujjából ráz ki egy perfekt alakítást.

Élmény viszont a megismerkedés a címsze-
replővel, a temesvári Harold Schmeltzcel. Utoljára
Kern András cinikus-agyafúrt pesti értelmiségijét
láttuk e szerepben, s most itt ez a nagy darab,
kissé puhány, szlávosan lapos-széles és
meglepetésre gödröcskés arcú, rokonszenves
férfiú, aki inkább a történelem lelkében turkáló
moralistát hozza ki a figurából. Nem „német"
színész, mint a Kvartettben látottak, sokkal
ismerősebb, mégis más. Herr vagy Domnul
Schmeltznek présence-a van, magába futtatja a
színpadi történés minden szálát, s a nézőt egy-
szer csak egyre jobban kezdi érdekelni Romulus
sorsa. Méltósága van, humora, férfibája. Egy
olyan színi kultúra látogatott el vele országunkba,
amelyből nem volna nehéz, viszont annál célsze-
rűbb volna tanulni.

Képzeljük csak el: megszületik a nagy zene-mű a
szerző képzeletében, majd papírra kerül.
Egyelőre csak öt vonalra rajzolt krikszkrakszok,
titokzatos jelek utalnak létezésére, ám a zene
matematikáját értők már tudják, hogy nem
mindennapi muzsika kelhet életre a partitúra
lapjairól. Ha aztán a koncert utáni tapsok
csalódottságot üzennek vissza, lehet keresni a
sikertelenség okait: előadhatatlan a nagy
zenemű, rossz a zenekar, tehetségtelen a
rendező.

Világos, hogy ez sok színházi alkotás forga-
tókönyve is. Éry-Kovács András a Budapesti
Kamaraszínházban a Találkozás előadásával
sokszorosan nehéz „karmesteri" feladatot vállalt.
Az előbbi párhuzam itt fokozottan érvé-nyes,
hisz Nádas darabjában a terjedelmes instrukciók
szinte pontról pontra kijelölik az előadás
kereteit. A rendező feladata tehát eb-ben az
esetben nem feltétlenül a színpadra állítás,
hanem a hatásos és érvényes színpadi
megszálaltatás.

Szóval, függetlenül a szekszárdi Deutsche
Bühne nehezen körülírható helyétől és további
pályája alakulásától, minél több ilyen, sikerre
joggal várományos előadást kívánhatunk neki,
amilyen A nagy Romulus; a Kvartett alkotógár-
dájának pedig, függetlenül a maroknyi értő és
hálás magyar nézőtől, akire számíthatnak,
mindenekelőtt azt, hogy ezzel a produkcióval
szülőföldjükön törjenek, akármilyen grádicson
állnak is ott most, néhány grádiccsal följebb.

Heiner Müller: Kvartett (Deutsche Bühne, Szekszárd)
Díszlet-jelmez: Uta Kala. Dramaturg: Gabriele Kloke,
Wiesner Katalin. Világítás: Szaiff László. Hang: Kovács
Gábor. Maszk: Borcsek Anita. Rendező: Frank Hörner.
Szereplők: Brigitte Schauder, Günter Schaupp.

Friedrich Dürrenmatt: A nagy Romulus (Deutsche
Bühne, Szekszárd)
Zene: Papp Zoltán. Díszlet: Götz Béla. Jelmez: Traian
Zamfirescu. Rendező: Darida István András. Szereplők:
Harold Schmeltz, Fráter Kata, Varró Emese, Viczián Ottó,
Mécs Károly, Dóczy Péter, Bregyán Péter, Tamási Tóth
József, Kozáry Ferenc, Fogarassy András, Gruiz Anikó,
Sárkány János, Ujlaky Károly, Jozifek János, Hollósi
Gábor.

Úgy tűnik azonban, hogy a Találkozás és álta-
lában a Nádas-darabok előadásai eddig inkább
csak a kérdőjelek számát növelték e drámák
előadhatóságával kapcsolatban. Sem a szolgai
változatok, sem a radikális rendezői átalakítások
nem tudták igazán felcsillantani a trilógia (Taka-
rítás, Találkozás, Temetés) szövegének - papí-
ron, olvasott formában - kétségtelenül létező
erényeit. Én úgy gondolom, hogy a Nádas-drá-
mák többet jelentenek egyszerű színpadi írások-
nál, és ez különösen igaz a Találkozásra, amely
végleges formáját Vidovszky László zenéjével
nyeri el. Az előadáson a szerzők szándéka szerint
létre kell jönnie zene és szöveg teljes kölcsönha-
tásának, amely a két elem összhangja vagy éppen
ellenpontozása által valósul meg. Vidovszky ze-
néje, amely semmi esetre sem kísérő jellegű,
hanem az előadás önálló princípiuma, feltételezi a
hasonlóan kötött szöveget, amelyben tehát az
esetlegességek is előre meghatározottak. A szö-
veg így egyszerre hordozza magában a szertar-
tásdráma ünnepélyességét és a melodráma köz-
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Rajkai Zoltán (Fiatalember) és Ladik Katalin
(Mária) (Koncz Zsuzsa felvétele)

napiságát. Az egyszerre reális és stilizált tér, a
valódi és szimbolikus értelmű cselekmény ket-
tőssége és a szöveg-zene kapcsolat olyan szilárd
és kötött kompozíciót alkot, amelynek esetében
alig lehet élni a húzás gyakran áldásos rendezői
eszközével. A „partitúrát" hangról hangra le kell
vezényelni, az alkotás lényege pedig a minél in-
tenzívebb művészi jelenlét és megélés. Ez a Ná-
das-játszás legfőbb nehézsége.

Az Asbóth utcai Shure Stúdió szűkös kamara-
terme megfelelően intim közeget kínál a Találko-
záshoz. Bár a szerző zenekari árokban képzelte el
a zenészeket - akik a zene-szöveg előbb említett
egyenrangúsága miatt maguk is szereplői a
darabnak-, árok híján a rendezés jó ötlettel
oldotta meg elhelyezésüket: a plafon nélküli
szoba fölött, a színpad hátsó részén látványként
vannak végig jelen az előadáson. Lám, így lehet
szükségből erényt kovácsolni: a nádasi
elképzelés hagyományos teatralitása helyett egy
akár szimbolikusan is értelmezhető térkialakítás
jött létre a zenészek égbe emelésével. Igazából ez
az egyetlen feltűnő eltérés a darab részletes
instrukcióitól, az összes többi tárgyi mozzanat
híven követi a szöveg út-mutatásait. A szoba,
ahol Mária a Fiatalemberrel való találkozásra
készül, egyszerre valóságos és elvonatkoztatott
tér (egy szoba és „a" szoba) fehérre meszelt
falakkal, vasággyal, feszülettel, a fekete
vaskályhával, rajta a működő kávéfőzővel. A
világító fehér szín uralmát csak a vörösre festett
ajtó és a kórházi szekrénykén álló vörösbor színe
töri meg.

Mária (Ladik Katalin), míg a Fiatalemberre vár,
mérget önt poharába, s ezzel a darab elején már
tulajdonképpen minden elvégeztetett. A zenészek
hangolnak, majd a Fiatalember (Rajkai Zoltán)
belép a vörös ajtón. Megkezdődik a szertartás. Éttől
fogva minden, még ha véletlenszerűnek tűnik is, a
sors és a rítus koreográfiája szerint halad előre. A
történést megállítani lehetetlen, csak küzdeni lehet
ellene, és késleltetni az el nem kerülhető véget.

A Találkozás Mária és a Fiatalember közös kísér-
lete egy történet tükörcserepeinek összeszedésére.
Ami szemünk előtt zajlik, az két ember küzdelme
önmagával, egymással és egymásért. A Fiatalem-
ber talán megtud valamit apja és Mária egykori
tragikus szerelméről. Mária halála előtt talán meg-
szabadulhat kínzó emlékeitől. Beavatás és gyó-
nás. Mária a történet elmondásának kínjától és
lehetetlenségétől szenved, a Fiatalember a meg-
kapott tudástól. Mária sorsa a halál, a Fiatalem-
beré a beavatás és megtisztulás után a választás:
élet vagy halál.

Mindkét színész, de különösen Ladik Katalin
nagyon nehéz feladatot vállalt magára. Mária

szerepének eljátszása a fokozott koncentráció és
az épp ellenkező erővonalú személyes kitárulko-
zás kettősségét kívánja meg. A zenével és a
zenészekkel való állandó kapcsolattartás és a
hosszú epikus szövegrészek élvezhetővé tétele
mellett el kell jutnia a teljes személyes kitárulko-
zásig. Ladik észrevehetően inkább csak a színé-
szi játék eszközeivel él. Mária a szerep szerint
idős asszony, ám megőrizte és hordozza érett
nőiességét is. Ladik Katalinban alkatilag sokkal
hangsúlyosabb ez utóbbi, nőies vonás, ezért ala-
kításában szándékosan öregíteni igyekszik ön-
magát, ami azonban csak néhány visszatérő jel-
zésben, hangszínben nyilvánul meg, ezek nélkül
viszont nehezen hihetnénk el róla, hogy idős
asszony. A Fiatalember és az apa hasonlósága
miatt a két szereplő viszonyában megmutatkozó
erotikus motívumokat Ladik erősen túlhangsú-
lyozza, és az egész előadás során meghatáro-
zóbbnak tűnik kettejük között a férfi-nő, mint a
latens anya-fiú viszony. A nyitó jelenet stilizált,
ünnepélyes beszédmódja megfelel az adott hely-
zetnek, később viszont az érzelmileg telítettebb
szövegrészeknél egyre hamisabbá válik. Mint
említettem, a szöveg az emelkedettség mellett
nagyon sok köznapi hangsúlyt is hordoz, az
élőbeszédjelleg azonban itt háttérbe szorul. La-
dik leginkább egy helyben állva beszél, s ez is arra
utal, hogy a szerepnek elsősorban a patetikus,
operai felfogását részesíti előnyben. A színésznő
ismert magas szintű beszédtechnikája néhol mo-
dorosságokhoz, túlartikuláltsághoz vezet. A tör-
ténet összevissza epizódjait már nem is elmeséli,
hanem a hangjával szabályosan eljátssza. Han-
gos zihálás és egyre gyorsabb iramú szöveg-
mondás jelzi Ladiknál a kimondásnak, kiüvöltés-

nek, a múlt kiokádásának felszabadító erejét, és
igazából csak itt, a légszomj és a hadarás csúcs-
pontján lép túl néhány pillanatra a játszáson, és lesz
kiszolgáltatott, lecsupaszított önmaga.

Rajkai Zoltán a zavartságot, sőt a szabályos
állati szűkölést teszi meg alakítása kiindulópont-
jávű. Szereplőtársához hasonlóan ő sem használ
különösebben sok eszközt, de szerepe szerint is
több mozgásra van lehetősége. A beszélni alig
tudó, idétlen kamasz apránként szedi össze ma-
gát, és nő fel lassan-lassan a beavatódás által.
Mintha testében is oldódnának a görcsök,
amikor végleg szembesül apja emlékével. Azt
mond-hatnánk, alakítása ügyesen rejti el magát
az alakítást, azaz nem érezni rajta, hogy a
szerepjátszás túlzott energiákat emésztene föl.
Legnagyobb erénye, hogy az előadás alatt ő
teremt néhány olyan pillanatot, amelyben
„mintha" megvalósul-na az igazi összelélegzés
színpadon és néző-téren. A Fiatalember
sajátszeretkezését meséli az asszonynak, aztán
már Mária és az apa szeretkezését, aztán ki
tudja, kiét, eksztatikus trágár szavakkal. Mária
egyre hevesebb ütemben tiltakozik, aztán lassan
enged, és már nem bír ellentmondani a fiúnak.
Véleményem szerint csak ebben a Duró Győző
kifejezésével „vokális szeretkezési jelenetben"
valósul meg az előadás során maradéktalanul
zene és szöveg egysége. Itt lesz több a zene,
mint egyszerű kíséret vagy mint illusztráció, és itt
válik érthetővé, mit is jelenthet Nádas és
Vidovszky elképzelése a két alkotórész köl-
csönhatásáról, ellenpontozásáról, együttha-
ladásáról vagy éppen széthangzásáról.

Az előadásnak fontos alkotóelemei a gyakori
és hosszú szünetek. A szünet persze itt nem
leállást jelent, hanem Vidovszky szavaival a
„hang-
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zás negatívját". Talán az egyik legnehezebb szín-
házi feladat olyan, tartalmas csendet létrehozni,
amely maga is valóságos és teljes esemény. A
Kamaraszínház előadásában kevés ünnepélyes,
feszült vagy „üvöltő" csendet hallani, és az üres
szünetek széttagolják az előadást. A két szereplő
viaskodása és egymás felé fordulása ugyanakkor jó
ritmusban követi egymást. Ritmikailag jól érzé-
kelhető Mária küzdelme az elbeszéléssel, felbá-
torodásának és lemondásának váltakozása.

A záró szakasz, a Fiatalember meztelenre vet-
kőztetése és megmosdatása egyszerű, köznapi
aktusnak tűnik, amely nélkülöz minden ünnepé-
lyességet. Arra nézőként nehéz választ adni,
hogy a rendezés szándékosan formálta-e ilyenné
a záró jelenetet. Kérdés az is, hogy szándékosan
marad-e rejtve a nyilvánvaló bibliai motívum-
rendszer (Pietá). Úgy tűnik, hogy a színpadi
meztelenséget nézőnek és színésznek egyaránt
nehéz természetesen viselni. Az intim
kamaraszínházi térben pedig jóval hangsúlyo-
sabbá válik minden félszeg színpadi mozdulat
vagy nézőtéri reagálás. A világért sem akarok
számon kérni semmilyen egyedül üdvözítő be-
állítást a záró jelenet kapcsán. A vetkőztetés és
a mosdatás, a feloldozás és a megtisztulás lehet
akár a leghétköznapibb is. A vetkőztetési

Viszolygás. Fáradt röhögés. Fintorrátorzuló
mosoly. Ismerősség és idegenség. Prózaiság
és költészet. Közhelyek. Történetsémák,
mintamondatok, panellények,
zavaros érzések. Posztabszurd virtuál.

Tasnádi darabja úgy illeszti egymás mellé a
figurák, epizódok, műfajsémák törmelékeit, hogy
nem simítja őket egybe, nem stilizálja, nem csi-
szolja össze a darabba beemelt élményelemeket,
hanem montázs- vagy klipszerűen felvillantja
őket. A tizenkét jelenet stációs struktúrája, a je-
lenetek viszonylagos önállósága a narráció he-
lyére a mikroszituációk láncolatát helyezi, s noha
e stációk egy történet részeiként is felfog-hatók,
a darab lényege nem a sztori, hanem a klipekben
felvillantott élethelyzetek bemutatása.

Ez a gesztusdramaturgia Tasnádi számára
lehetővé teszi, hogy felmutassa az ittlét össze-
függéstelenségét, a létezés elkulturálatlanodá-

jelenetben itt azonban nem színpadi, hanem privát

emberi zavar érződik, s bár a későbbiekben ez
oldódik, s az akció kezd természetessé és
prózaivá válni, a záró jelenet már nem tudja
betölteni hivatását. Pusztán egy meztelen test
letakarását és egy kínos színpadi helyzet meg-
szüntetését látjuk.

A Találkozás előadásának megítélésekor né-
hol homályos területre kénytelen tévedni a kriti-
kus, hiszen a „jelenlét", a „tartalmas szünet", az
„összelélegzés" érzékelése hatványozottan
egyéni tényezők függvénye. Az említett egy-két
pillanat kivételével az előadás során nem sikerült
hidat verni a színpad és a nézőtér közé, néző és
színész között sem teremtődött meg a kölcsönös
figyelem. Az alkotók iránti tisztelet kifejezése
mellett szomorúan kell megállapítanom, hogy az
előadás a „Nádas-partitúrának" csak a hangjait
tudta közvetíteni, a Találkozás tragikus dallama
nem csendült fel a Budapesti Kamaraszínházban.

Nádas Péter-Vidovszky László: Találkozás (Budapesti
Kamaraszínház, ShureStúdió)
Jelmez: Jánoskuti Márta. Szcenikai tanácsadó: Székely
László. A rendezőmunkatársa:Szőcs György. Asszisz-
tens: Lipták Katalin. Rendező: Éry-Kovács András.
Szereplők: Ladik Katalin, Rajkai Zoltán, Winkler Orso-
lya, Kocsis Andrea, Erdei Erzsébet.

sát, az egyének egydimenzióssá válását, a men-
tális környezet teljes elszennyeződését. S mind-
ezt úgy, hogy a hétköznapi trivialitások élmény-
körét felvillantva nemcsak azok nevetségességét
láttatja, hanem azt is érzékelteti, hogy ez az
egyetemes debilizálódás egészében és
epizódjaiban is drámai.

A Kokainfutár makroszerkezete konzervatív. Az
első hat jelenet egy magyar lakótelepi társas-ház
lakásaiban, illetve egy balatoni strandon, a
második hat jelenet egy görögországi társasuta-
zás helyszínein (az Akropoliszon, egy szálloda
bárjában és szobájában, illetve a repülőtéren)
játszódik. Az arányosság, a mérték kiszámított-
sága a formai jegyeken is jól megmutatkozik. Az
egyes jelenetek azonos hosszúságúak, s azonos
terjedelmű a darab két fele is.

Ugyanez a kiszámítottság jellemzi a szereplők
attribútumainak elosztását és csoportjaik-viszo

nyaik létrehozását. A tíz alak egy „társas"-házban
él. A filozófiatanár és az apja, a nőgyógyász és az
apja, egy házaspár a fiával, egy fiú a barátnőjével.
A tizedik személy a tanár meghívására érkezik (a
negyedik színtől van jelen), ő a titokzatos idegen,
Maria Kroll. A viszonyok hálójában a filozófus a
nőgyógyász sakkpartnere, az ő apáik alkotnak
egy másik párost, és kialakul egy láncolat a férfi-
nő viszonylatban: a filozófus barátnője el-csábítja
a lány fiúját; négyük között létrejön egy
kapcsolatsor. A darab tizenegyedik szereplője a
narrátor.

A kiszámítottság a névadásban, illetve a sze-
replők megnevezésében is tetten érhető. A filo-
zófus-tanárt Xantippének hívják (mint Szókratész
kibírhatatlan nejét), ez hivatott utalni a filozófia
tárgykörére, de nem egy bölcselő nevével, hanem
egy metonimikus érintkezés alapján. A
nőgyógyász neve Rozs (gabona, termékenység
stb., Krúdynál jólét), illetve Sodó bának (mártás)
hívják. Bíbelődhetnénk itt a mártás alaktalansá-
gának és a szalag összetartó, formát adó jellegé-
nek a különbségével, de minek? A ház többi
lakója közül még a házaspár gyerekének van
neve, őt a színlap így jelöli: Norbi, a fiuk és
identitászavar. Becézés, infantilizmus. A listán a
jövevény: Maria Kroll, Xantippe nője meg a nagy-
világ - idegen hangzású név, gyógypapucs és
levespor, miegymás.

Tasnádi heterogén játéknyelvét elsősorban nem
a verbalitás, hanem a beszédhelyzetek ha-
tározzák meg. Tasnádi úgy ír, mintha Bahtyin
beszédműfajain trenírozta volna magát. Néhány
jelenet egy-egy beszédszituációt tesz szinte kizá-
rólagossá. Ilyen a lakógyűlés (az elnöki megnyi-
tóval, az értelmetlen hozzászólásokkal, a témára
összpontosítani képtelen panaszretorikával) vagy
az éjszakai rádióműsorba történő betelefonálás (a
hunyászkodás, a véleménynyilvánítás, a
közszereplés kommunikációs képtelensége).
Ezek a beszédhelyzetek válnak Tasnádi darabjá-
nak legfontosabb alkotóelemeivé, mert ők te-
remtik meg a saját beszélőiket, s hozzák létre a
darabnak azt a valóságreferenciáját, mely túlmu-
tat a Zeitstück avulékony aktualitásán, és érzé-
keltetni képes azokat a pszichikus és szociális
struktúrákat, amelyek a kilencvenes évek dere-
kán a posztmagyar létet meghatározzák.

A kaposvári stúdió-előadás fokozza a darab
heterogén jellegét, mindenekelőtt a díszlettervező
Ágh Márton és a jelmeztervező Libor Katalin
teremtette látványvilág révén. A kisproletári gi-
gantposzteres, köntösös-melegítős, szandálos-
papucsos, hajcsavarós, pufis-ropis, tévézős-be-
telefonálós életközeg stílvilága a rendező, Zna-
menák István kezén és az íróval való együttmű-
ködése nyomán tovább finomodik. A hétköznapi
mitológiák töredékei a játékban markáns jelleget
kapnak. Xantippe révén bekerül az okkult: a ho-
roszkópok, vízfakasztók, fényadók, hiedelemügy-
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