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zínházakban két szunyókálás között mos-
tanában – a feszült figyelem alkalmas

tárgy híján gyakran csap át az ellentétébe – so-
kat tûnôdöm irracionalitás és értelmetlenség
viszonyán. E töprengések általános bölcseleti
eredményeivel most nem terhelem a SZÍNHÁZ
olvasóit. De alighanem kézenfekvô kiindulás-
nak vehetjük, hogy a fölöttébb racionális
darabok – például Schilleréi – színházi meg-
valósítását sokkal inkább fenyegeti az értel-
metlenség, mint az irracionális abszurdokét.
Legalábbis az utóbbiak esetében sokkal nehe-
zebben érhetô tetten az értelmetlenség, mint az
elôbbiekében.

Verebes Istvánnak azonban sikerült a
bravúr. Tökéletesen értelmetlen Beckett-
parafrázist alkotott. Már az átirat szán-
déka, célja sem fogható fel. Azon ugyanis
lehet morfondírozni, esetleg vitatkozni is,
milyen mûvészi hozadéka lehet egy eny-
nyire végletesen elvont szöveg valamilyen
konkretizálásának, valamilyen ismerôs,
reális, racionális helyzetre vonatkoztatásá-
nak. Szegényedik-e vagy gazdagodik-e ál-
tala a mû? Az ilyen vitát persze mindig az
egyedi megvalósítás dönti el – meg a nézô
befogadói állapota. Ha egy román nyelvû
moldáviai együttes elôadásában Pozzo
oroszul beszélt, annak politikai tartalma
volt, mint ahogy annak is, amikor Darvas
Iván ötvenhatos lyukas zászlót öltött ma-
gára. Ez tetszhet vagy nem tetszhet, de
mindenképpen világos üzenet, ennyiben
tehát értelmes. Ha viszont történetesen
úgy vélném, hogy ez az egyszerûsítô vonat-
koztatás agyoncsapja a mû tágasabb értel-
mezési lehetôségeit, akkor célszerûtlen, te-
hát értelmetlen.

De valóban hagyjuk a bölcselkedést. Ve-
rebes változata amúgy sem ad rá igazán al-
kalmat. Se nem konkretizál igazán, se nem
marad egészen absztrakt. Vladimir és Est-
ragon megfelelôi nála nôk, az egyiket va-
laki veri – nyilván valami élettársféle. Ez
valamivel konkrétabb, mint az eredetiben,
mint ahogy a Gadus Erika tervezte koszlott
díszlet hátterében vetített presszóféleség is
az. A szereplôknek azonban itt nincs ne-
vük – ez inkább az elvontság fokozása felé
mutat, mint ahogy a cím is: Várva, amely
még Godot-t vagy holmi megfelelôjét sem
nevezi meg. Pozzo és Lucky ezúttal férfi-nô
páros, s a nô ráadásul terhes. Ez kétségkí-
vül egy speciális esetére egyszerûsíti a ki-
szolgáltatottság ábrázolását. De nem any-
nyira, hogy lényegesen közelebb hozza azt
a mi viszonyainkhoz, a számunkra közvet-
lenül ismerôs szituációkhoz. Konkrétabb
az eredetinél, de nem idézi realisztikusan a
mi világunkat. Lebeg a kettô között. Ennek
az értelmessége ugyancsak legalábbis kér-
déses. Godot-tól fiú helyett öregasszony
érkezik – ennek végképp nem fejthetô meg
a jelentése, sem az eredetihez képest, sem
önmagában. 

A két szimmetrikus részbôl álló mûnek egyrészes parafrázisát ígéri a hirdetôtábla kb.
egy óra idôtartamban. Ehhez képest már szinte letelik a hatvan perc, amikorra lezajlik az
elsô részt megidézô tartalom, s a csekély számú publikum már szedelôzködne – nem tud-
ván eldönteni, tapsoljon-e, vagy szó nélkül távozzék –, amikor mégis elkezdôdik a máso-
dik menet, azaz látszólag minden indul elölrôl. A második résszel azonban Verebes már
végképp semmit sem tud kezdeni, s lévén amúgy tisztességes színházi szakember, leg-
alább gyorsan lebonyolítja. Úgyhogy az egyórás idôtartamot csaknem betartja.

Hogy rendezôként mire próbálta színészeit rávenni, az a produkcióból nem igazán fejt-
hetô meg. Ha van logika a világon, akkor leginkább azt feltételezhetjük, hogy tôlük is va-
lamiféle lebegést várt el köznapiság és absztrakció között. Az eredmény azonban kimerül
abban, hogy kitûnô színészeket sikerült egészen elszürkítenie. Básti Juli és Csoma Judit
között fôképp Gadus Erika fekete-fehérrel játszó jelmezei tesznek különbséget, egyébként
két egyformán jellegtelen középkorú nôt játszanak. Trokán Péter harminckét foggal ellen-
szenvesen viduló macsót alakít, Szabó Márta a semmilyenség apátiájából az agresszíven
elmondott gondolkodási jelenetben billenhet ki. Koós Olga kis utálkozó fölényt csempész
a hírnök száraz közönyébe. Talán tudja, miért.
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Egy parafrázis 
értelmetlenségérôl
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Básti Juli és Csoma Judit 
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