
KLASSZIKUS ABSZURD – ABSZURD KLASSZIKUS

A Godot-ra várva modern klasszikus. Klasszikusan modern
(beckettes) elôadása valószínûleg titok nélküli, érdektelen és rop-
pant unalmas lehet. Ebbôl következôen, mint minden klasszikus
remekmûvet, az alkotónak újra fel kell fedeznie és fel kell fedez-
tetnie a befogadóval. Egy ennyire zárt, szigorúan megkomponált
szöveg esetében ez nem könnyû. Beckett mûvében a következete-
sen végigvezetett motívumok sûrû mintázatot alkotnak, a lüktetô,
pulzáló dialógok meghatározzák az elôadás ritmusát. A szerzô eg-
zakt instrukciói elôírják az akciókat, szinte megrendezik a dara-
bot. El lehet-e térni tôlük? Meg szabad-e húzni a szöveget, esetleg
bele lehet-e írni? Meg szabad-e változtatni a játék közegét?

Tompa Gábor és Urbán András, a sepsiszentgyörgyi, illetve a
szabadkai elôadás rendezôi – a színlap se itt, se ott nem tüntet
fel dramaturgot – alig módosítottak a szövegen, mindössze két-
három vendégszöveget illesztettek Kolozsvári Grandpierre Emil
fordításába. Ilyen volt a szentgyörgyi Estragon válasza Vladimir
ingerült, a közelmúltat firtató kérdéseire: „Nem vagyok törté-
nész.” A beírt szövegek a szituációba illeszkednek, az értelme-
zésbôl következnek – belesimulnak a textusba. Manapság már-
már szokatlan ez a szöveghûség. Bizonyára remekül mondhatók a
zeneileg megkomponált dialógok. Vidnyánszky Attila beregszászi
rendezésében merészebben, motívumokat, hosszabb szövegrésze-
ket hagy el. A beregszászi elôadás rugaszkodik el leginkább a
„hagyományos abszurd” világértelmezésétôl és az ebbôl fakadó

2 0 0 6 .  S Z E P T E M B E R ■ 22 33

K R I T I K A I  T Ü K Ö R  –  N Y Á R I  S Z Í N H Á Z

w w w . s z i n h a z . n e t

P e r é n y i  B a l á z s

En attendant
■ Z S Á M B É K :  G O D O T - R A  V Á R V A  H Á R O M S Z O R  ■

it kezdünk a Godot-val? Világképe – a létezést eluraló abszurditás, az értelmét vesztô cselekvés (kauzalitás és teleológia rendszerének
felbomlása), a jelentésüket vesztô szavak, a mechanikus játszmákká silányuló emberi kapcsolatok – evidens élettapasztalat, sôt mé-

diaközhely. (Nemrég az egyik kereskedelmi csatorna híradójának egy hattagú család kegyetlen lemészárlásáról és egy tragikus üzemi balesetrôl
tudósító fél-fél perces véres beszámolóját bulvárajánló követte, amelyben egy sehonnai sztár éppen szétköltözött egy másiktól. Ehhez képest
tényleg erôtlen provokáció, hogy a segítségért rimánkodó vak Pozzo egyszer csak szellent egy büdöset.) Beckett mûvének szimbolikája, ahogyan
a keresztény jelképeket – a remény és megváltás emblémáit – az Istentôl elhagyott világba veti, már húsz éve is gimnáziumi tananyag volt.
„Mit csinálunk?” – „Godot-ra várunk.” A rövid dialóg köz-mondássá, értelmiségi viccé vált. Godot mitologémává emelkedô irodalmi alak –
Don Quijote, Hamlet, Don Juan és Švejk rokona –, pedig meg sem jelenik. Hogyan is láthatnánk ôt, hiszen létezésmódja maga a hiány.
A „hiány dramaturgiája” jó ideje kanonizált ábrázolásmód. Az abszurd dráma módszere – hogy a dramaturgiai alapfogalmak (tér, idô, cse-
lekvés, szituáció, viszony) tagadásként, „hiányként” mutatkoznak meg – a kortárs drámai szövegek kedvelt technikája. Megkopott az abszurd
képi világa is: a hivatalnoklét neutrális öltözékei, a keménykalapok, fekete öltönyök kafkai ruhatára, a szimbolikus elemek uralta üres tér. 

Káló Béla (Vladimir), Csernik Árpád (Pozzo) és Szilágyi Nándor (Estragon) a szabadkai elôadásban 
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becketti fogalmazásmódtól. Tempóját nem a szöveg diktálja, hanem az eredeti térszerve-
zésbôl fakadó mozgások, a szimbolikus akciók idôigénye, illetve a gyakran felhangzó zenék. 

„EN ATTENDANT” – A BECKETT-PARADOXON

Hogyan ábrázolja a három produkció az „en attendant” – a várakozás állapotát? Érde-
mes-e a pótcselekvéseket pótcselekvésként, az értelmét vesztett tetteket kiüresedett,
unalomûzô játszmaként színre állítani? Vagy igazi tétre menô, feszült – drámai – cse-
lekvés a cipôlehúzás, répaevés, összekülönbözés, összeölelkezés stb., amiket csak a
transzcendens, vagyis bármiféle távlat – illetve a távlat hiánya – mutat céltalannak? Sza-
kadatlan újrajátszás, szüntelen ismétlôdés, makacs visszatérés minden? A hatásdrama-
turgia felôl rákérdezve: esztétikai izgalommá, színházi érdekességgé formálható-e ez az
unalom? „Hát szórakoztam már jobban” – mondja Estragon. A szöveg filozófiai rele-
vanciája önmagában nem éltetheti a bemutatót, egyszerûbben szólva a szellemi izgalom,
amit a rádöbbenés okoz, hogy mennyire – teljesen – abszurd is a létezés, már apáink-
nak is megvolt, sôt... A Godot-t 1953-ban mutatták be! 

A három elôadás más-más választ fogalmaz meg a dráma kihívásaira. A szabadkaiak
nem társítanak jelentést ahhoz, hogy a visszatérô szövegek mellé milyen akciót rendel-
nek. Vladimir (Káló Béla) és Estragon (Szilágyi Nándor) unalomûzô játszmaként irtóza-
tos energiával csinálja a semmit! Vagy a Semmit? Egymásnak háttal ücsörögnek, vagy kör-
benyargalnak vállukat összeérintve, felemelik a hangjukat, vagy figuráznak (szerepet ját-
szanak) – helyzetgyakorlatok Beckett szövegére. A második felvonás elején gatyára
vetkôznek, Vladimir széthajt egy leleményes kis nyugágyat, amire rátelepszenek, hogy na-
pozzanak. A reflektorfény azonban mindegyre odébb vándorol. Ôk persze követik. Az ak-
ció szólhat a rohanó idôrôl, a felbolyduló világrendrôl, ahogy a szürrealista De Chirico
halott tereiben elbizonytalanítják a szemlélôt az összevissza vetülô árnyékok. Az adott –
nem rövid – szövegrészhez rendelése tulajdonképpen önkényes. Lehetne bárhol. A színé-
szi játék sajnos nem elég árnyalt és finom, de nem is elég szenvedélyes és radikális, így
óhatatlanul megjelenik az unalom. Nem a becketti, a színházi. Viszont nagyon szép,
ahova kifut a játék: az elszunnyadó Estragon mellett kegyetlenül magára marad Vladimir,
aki megtisztító szomorúsággal szembesül életük céltalanságával. Felismeri, hogy meny-
nyire fontos számára „társa”. Mintha ez a látszólag vagy ténylegesen valódi, mert egyszeri
és megismételhetetlen, tradicionálisan is „drámai” történés megnyitná, az álomszerû lí-
raiság megemelné a színészi játékot. Káló Béla monológja megrázó.

Pozzónak a szerepjáték létformája, hogy szembeszegüljön az ürességgel. Csernik
Árpád ripacskodó transzszexuálist alakít, aki kiszolgáltatott, esendô nôi énjeként af-
fektáló, édelgô fejhangot és domináns férfiként egy dörgedelmes basszust váltogat,
aszerint, hogy éppen elbizonytalanodik, vagy nyeregben érzi magát. Übü papa és Übü
mama egy személyben. Rendkívül expresszív, szélsôségesen túlzó alakítás, de a ször-

nyû hangerejû rikácsolás a színészi tehet-
ség ellenére egy idô után már fizikailag is
fárasztó. Lucky (Mess Attila) pelenka-
szerû, groteszk alsónadrágban, félmezte-
lenül, szinte öntudatlanul, a totális kime-
rültség transzában remeg, liheg, támo-
lyog. Mikor „gondolkodik”, egyre inkább
magára talál, gazdag intonációval vezeti
elô a tudományos szakzsargonba csoma-
golt képtelenségeket, finoman érzékel-
teti, mennyire más volt Lucky hajdanán,
tönkremenetele elôtt.  

A sepsiszentgyörgyi elôadás minden
elemében követi a szerzô instrukcióit.
„Tradicionális abszurd.” Mégis, a szûk ke-
retben is végtelenül eredeti és izgalmas,
mert a becketti figurákat egyéni értelme-
zés tölti fel, és imponálóan gazdag, ár-
nyalt színészettel formálják meg ôket. Vla-
dimir (Váta Lóránd) és Estragon (Pálffy
Tibor) jobb napokat látott értelmiségiek,
abból a korszakból, amikor még volt jelen-
tése a szónak. Nem a létezés bárgyú és te-
hetetlen bohócai, nem az univerzum haj-
léktalanjai – pontosabban azok is, de köz-
ben helyzetükre, a világ állapotára szaka-
datlan reflektáló intellektuelek. Vladimir
szakadt, de jó szabású zakója, Estragon
csuklón fityegô mandzsettája, piszkos
szmokingja mutatja, hogy máshogyan is
éltek. Két rendkívül értelmes, szimpatiku-
san kulturált alak. Váta Lóránd vastag ke-
rek szemüvegében leginkább Brecht híres
fekete-fehér portréira emlékeztet, Pálffy
Tibor összefogott hosszú hajával, szakadt
alkalmijában hippit juttat eszünkbe.
Kettôsük a XX. század lázadó-it, a dada-
istákat, a marxistákat, a 6́8-asokat, a
woodstockiakat szimbolizálja, akik bizony
a történelmen túlra jutottak. Miközben a
kierkegaard-i ironikus hôsök játszmáival
pepecselnek, rezignáltan és tehetetlen
dühvel mondanak nekrológot magukról és
a világról, majd lázadoznak; pontosan
tudják, hogy változtatni muszáj, holott
képtelenség. Váta Lóránd a mindenkori
ideológus, agitátor; magyaráz, értelmez,
kicsit énekelve prédikál, érvel, felháboro-
dik Pozzo embertelenségén, Lucky meg-
aláztatásán, önmaga konstrukcióiban
vergôdik, tépelôdik, majd lázas szónoki
beszédet intéz az üres térhez a földön fek-
vô Pozzo–Lucky mellett, ahelyett hogy fel-
segítené ôket. Mégsem ellenszenves, tele
van jóérzéssel, remek a humora, iróniája
önmagára is irányul. Pálffy Tibor ösztönös
lázadó, gyenge és érzékeny, de néha pon-
tosabb, mint kiürült ideológiatörmelé-
kekbe fulladó társa. Mindketten rendkívül
gazdagon ábrázolják a két intellektuális
bohóc viszonyát, amely a szakadatlan is-
métlôdés ellenére igazán sokszínû. A kö-
zös játékok monotóniáját érezteti az erô-
teljesen ritmizált szövegmondás: szaka-
szokra meglódul, felgyorsul a tempó,
szinte skandálják, darálják a mondatokat,
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Péter Hilda (Lucky) és Váta Lóránd (Vladimir) a sepsiszentgyörgyi elôadásban 
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majd leállnak, kivárnak. Szünet. Kezdôd-
het elölrôl. Mégis, számos rezdülés, apró,
de annál érzékletesebb elmozdulás jelenik
meg a kiürült rituálékban, az unt koreog-
ráfiában. A szenvedély, a harag, az ellá-
gyulás igazi – csak céltalan. „Jól szórakoz-
tunk” – mondják, miután egymást szidal-
mazva múlatták az idôt. A magukat szem-
mel láthatóan folyamatosan képzô, tré-
ningezô sepsiszentgyörgyi színészek egyre
többet tudnak mesterségükrôl. Grotowski
iskoláján nevelôdött lengyelektôl láttam a
közelmúltban hasonló teremtô színésze-
tet, ôk tudtak ennyit a hang rezonanciájá-
ról, a plasztikus gesztusról, a testrôl mint
a figura médiumáról. Zsámbékon Nemes
Levente helyett Tompa Gábor játszotta
Pozzót, meggyôzôen érzékeltetve rendezôi
elgondolását. Pozzo elegáns zsakettjában
afféle „jobb ember”: arisztokrata, gazdag
polgár, pártfunkcionárius, újgazdag, vál-
lalkozó... Igazi hipokrita, aki kifinomult
logikával, kulturált hangon fejti ki jogát az
embertelenségre, a visszataszító hatal-
maskodásra, amitôl természetesen ô maga
szenved a legjobban, de hát a világ rendje
ez, valakinek rendet kell tartania. Lucky:
Péter Hilda. Az elnyomott: nô. A férfi ki-
nyilatkoztató hatalmasság, az anya befo-
gadó szolgaság. Péter Hilda testbeszéde
mozgásszínházi virtuóz koreográfia. Foly-
tonos küzdelme, hogy meglelje egyensú-
lyát, és ne terüljön el végleg a földön, az
agónia évekre prolongált groteszk balettje.
Tekintete a szolgává torzított ember ani-
mális indulatait sugározza: hol kárörven-
dôen gonosz, hol visszatetszôen alázatos.
(A színésznô bizonyára jogosan kapta

alakításáért az idei országos Uniter díjat, a legrangosabb szakmai elismerést mint a leg-
jobb mellékszereplô.)

A beregszászi produkciót a szenvedélyesség élteti – mint minden jó színházban, a szí-
nészi energiák az értelmezésbôl fakadnak. A Godot-ra várók zsákvászon ruhás közép-
kori koldusok. A középkori ember – gyerek. Isten – Godot – gyermeke. Retteg az atyá-
tól, és feltétel nélkül imádja ôt. Szélsôségesen érzelmes, kiszolgáltatott és esendô. Vad
odaadással játszik, túlhabzó energiával, mint egy vásári komédiás. Játékaiban összeve-
gyül szent és alpári, emelkedett és ordináré, mint Bruegel Golgotáján, ahol a csoporto-
zat kavargásában alig lehet felfedezni a Megváltót. Nos, ilyen figurák Vladimir (Trill
Zsolt) és Estragon (Szûcs Nelli). Ezért képtelenek uralkodni csalódottságukon, hirtelen
felhorgadó haragjukon, könnyes ellágyulásaikon. Feszítô indulataik nem a szituációk-
ból, nem viszonyukból fakadnak, hanem élethelyzetükbôl: elhagyatottak, árvák, Istenre
várakoznak és vágyakoznak. A szakadt, kinyúlt pulóveres Trill Zsolt égô tekintetû, meg-
szállott aszkéta, kérlelhetetlen önostorozó, ugyanakkor ellenállhatatlanul csábítja ôt
társa nôiessége, elôfordul, hogy vadul a mellébe markol. Hangja gyermeki motyogásból
hirtelen sztentori üvöltésbe csap. Szûcs Nelli bô, kantáros vászonnadrágos szent egy-
ügyû, tiszta szívû örök gyermek. A középkor mûvészetében létezett ennyire egymás mel-
lett az átszellemült allegória és a vaskos naturalizmus. Vladimir és Estragon szimbolikus
alakok, a szentté válás két útját testesítik meg, miközben köpnek és vizelnek, ütnek és
ölelnek. (Nem véletlen, hogy a szövegbôl kiugró „rettegés” szónál a háttérben elhelyez-
kedô szerzetes Ábrahám történetét kezdi olvasni, akit Kierkegaard a Félelem és rettegés-
ben a hit hôsének nevezett.) Tôlük hiteles a nagy kérdés: „Mi dolgunk a világon?” Ég felé
fordulva könyörögnek a megváltásért, késôbb euforikusan rohangálnak kitárt karral,
mikor azt hiszik, hogy Godot érkezik. Természetesen ez a radikális olvasat kivételes szí-
nészegyéniségeket követel. Trill Zsolt és Szûcs Nelli ilyenek. A szakállas, csizmás, sötét
felöltôs, spanyol galléros Pozzo (Varga József) mintha El Greco egyik inkvizítora lenne.
Szigorú, zord hatalmasság, mégis mérhetetlenül jelentéktelenebb, mint Isten nyomorult
árvái, Vladimir és Estragon. Lucky (Tóth László) öklendezve kezdi zagyva monológját,
majd egyre inkább belejön, tetszeleg, szónokol, tudálékoskodik, tocsog a retorikában –
maga az önmagába szédülô, gôgös ráció. Az ész ôrülete totális zûrzavart szül, el is ural-
kodik a káosz. A többiek üvöltenek, ruhájukat tépik, térdre vetik magukat…

MAJDNEM ÜRES TEREK – VILÁGSZÍNPADOK

Samuel Beckett helyszínleírása az abszurd ikonográfia meghatározó képe. „Országút,
mellette fa.” Késôbb felkél a hold. Az „úgynevezett deszka” – a világszínpad. Mint min-
den üres tér, a Godot-ra várás színtere is szimbolikus mezô, ahol magától értetôdôen lesz
jelképpé az a kevés tárgy, amit felmutatnak. A becketti séma megvalósítása, a finom vagy
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Szûcs Nelli (Estragon), Varga József (Pozzo), Trill Zsolt (Vladimir) és Tóth László (Lucky) a beregszászi elôadásban 
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durva elkülönbözések a szerzô ajánlásaitól határozzák meg az értel-
mezés keretét.

A szabadkai elôadás díszletét Úri Attila tervezte. A bitumennel
borított pástszerû pódium sarkában ott áll az a bizonyos fa. Az
elôadás legizgalmasabb momentuma, ahogy erôteljes, jelentéses
képekkel reflektál a Godot-t átszövô keresztény szimbolikára (bûn-
beesés, megváltás, Fa, Godot, Fiú, Latrok, Szombat, Halszálka,
Megváltóról elnevezett piac, Fennsík). Mikor kizöldell a tudás fája
a második rész elején, a magasból vízcsepp hull az emberre. A vi-
lágszínpadra két oldalról érkezik Vladimir és Estragon, alulról (a
„pokolból”) jön Pozzo és Lucky, létrán („lajtorján”) távozik a ma-
gasba a Fiú (aki lány). Az üzenethozó a tér különbözô pontjain
más-más alakban jelenik meg. Egyszer mint fényben szitáló ho-
mok, máskor mint Krisztust a Fennsíkon megkísértô Sátán. A fe-
hér ruhás fiatal lány ezüst anyaggal letakart ajándékot hoz Vladi-
mirnek és Estragonnak – kiderül, hogy az ajándék kicsinyített
képe a pástnak, ahol Vladimir és Estragon éppen egy tárgyat néz. A
valóság: végtelen tükrözôdés. Mint egy isten néznek le magukra
hôseink, ahogy rájuk is lenéz(het) valaki. A szimulakrumok meg-
számlálhatatlan sora tökéletesen érvényteleníti a magasság és
mélység dimenzióját, az olyan univerzumot, ahol Isten elgondol-
ható. Az egyik pokolvízió szerint az örök kárhozat éppen az idôtlen
ismétlôdések infernális monotóniája. Nem véletlen, hogy mikor az
elôadás végén kinyílik Pozzo színen hagyott bôröndje, a vakítóan
fényes akváriumban egy ponty tátog. A Halat – Krisztust – akvári-
umba rekesztette a pokolra szálló Pozzo. A színpadi képek szimbo-
likája nyilvánvalóvá teszi, hogy Urbán András és társulata számára
Beckett mûvébôl a transzcendens dimenzió a legfontosabb.

Vidnyánszky Attilának szintén az Istentôl való elhagyottság, a
megváltatlanság a Godot-ra várva kulcskérdése. Az óriási üres tér
közepén ornamentikusan kacskaringózó drótgolyóbis függ, mint
a gótikus székesegyházban az ásító térbe lógatott szimbolikus
tárgyak, amelyek Isten jelenlétét demonstrálták (egyfajta Fara-
day-ketrec, ami, ugyebár, megvéd akár a villámcsapástól is). A kö-
zépkori és modern ilyetén egymásba játszatását fokozza, hogy az
univerzumot jelképezô gömb közepén egy hangszóróból grego-
rián, illetve heroikus barokk orgonafutamok áradnak. A zene Is-
ten üzenete, hallatára megrémülnek, fellelkesülnek a szereplôk,
de hiába a verdesô kar, nem emeli fel ôket senki. Beckett közép-
kori színházi formákat, az allegorikus moralitásokat, a szenve-
déstörténetet bemutató passiót megidézve azt sugallja, hogy ami-
képpen a mennybolt kiürült, úgy vesztették el tartalmukat ezek a
formák. Vidnyánszky Attila valódi allegorikus történetként vezeti
elô a Godot-t, amelyben az ember (Akárki – Jedermann), férfi és
nô keresi az üdvözülés lehetôségét. Úgy tûnik, hiába.

A sepsiszentgyörgyi elôadás lejtôs színpadát (díszlet-jelmez
Both András) kôpor borítja, alig felismerhetô cipôk lepik el. Ezek
egyrészt a színen lábbelijüket otthagyó Vladimirek és Estragonok
számtalan generációjára utalnak, de még egyértelmûbben idézik
azokat a halott „milliókat”, akikrôl Estragon beszél. A személyes
tárgyak elborzasztó tömege a holokauszt-emlékhelyeken sokkolja a
látogatókat. A világháború óta Kambodzsától Ruandáig számtalan
helyen „világvégék” sora tette aktuálissá az ötvenes években szüle-
tett drámát. Az elôadás, a borzongatóan erôs, mégsem tolakodó
színpadtér átértelmezi a két idejétmúlt szakadt intellektuel teszeto-
sza létkitöltési kísérleteit. A gondolattal megtöltött üres tér fölé
ijesztô gömbként emelkedik fel a hatalmas hold, mint egy pogány
istenség. Vladimir és Estragon egymásnak vetett vállal didereg.

MEG NEM VÁLTÓK ÉRKEZÉSE

Kit küld Godot? Hogyan érkezik a küldött? A színrevitel vála-
sza feltárja, hogyan vélekednek az alkotók Vladimir és Estragon
megszabadulásának esélyérôl. 

A szabadkai Fiú – szôke lány (G. Erdélyi Hermina) – az elô-
adás legizgalmasabb figurája. Gyerekhangon énekel, hangja kü-
lönbözô helyekrôl szól a sötétben – mindenütt jelen van. Máskor
viszont az ártatlan gyereklány az ördögûzô filmekbôl ismerôs sá-
táni torokhangon ismételgeti Vladimir kérdéseit. A Megváltó he-
lyett egy Megszállott érkezett, és ô távozik Jákob lajtorjáján a
mennyekbe, miközben a Hal némán tátog akváriumbörtönében.
A világot birtokba vette a gonosz: a monotónia, az ismétlés, az
unalom, a céltalanság. 

A beregszászi Hírnök (Rácz József) fehér klepetusos szerzetes,
aki kezdetektôl a színen van, Ábrahámról olvas, majd lapokat tép
ki a Könyvbôl, és a fémgolyóba tûzdeli ôket. Vladimir, aki koráb-
ban tehetetlen dühében ütlegelte a szelíd ifjút, lángra lobbanja a
repülni képtelen papírszárnyakat. A Hírnököt rettentôen bosz-
szantja Lucky zagyválása, késôbb ki is megy a világszínpadról, s
második eljövetelénél már távolról, a zsámbéki rakétabázis maga-
san fekvô, sötét ablakából, szélfútta lombok közül tanulmá-
nyozza az embert. Ijesztô jelenés! 

A sepsiszentgyörgyi elôadás tiszta tekintetû kisfiúja (Farkas
György Nándor vagy Dobra Ferenc – nem tudom, aznap melyi-
kük) tévéképernyôrôl szól a csavargókhoz. Hiába a megnyerô
alázat, a szimpatikus gyermekarc, a közvetítô médium hideggé
és távolivá teszi a közlést. Ahonnan szól hozzájuk, oda nem-
igen juthatnak el, és igencsak anakronisztikusnak tetszenek,
ahogy ácsorognak a cipôhalmon diadalmasan trónoló készülék
mellett. 

ÚJRAOLVASVA

Mindhárom Godot-bemutató érvényes és izgalmas olvasat, de
közel sem azonos színvonalon formálják színházzá a gondola-
tot. Egyetlen közös jegyük, hogy oldanak Beckett zárt férfiuni-
verzumán, megjelenik a nô, és ez jót tesz a produkcióknak. A
szabadkai elôadás nem elég merész ahhoz, hogy végig autonóm
víziókban fogalmazzon, s csak azt játssza el a drámából, ami
számára fontos. Így a meglehetôsen unalmas, színészileg na-
gyon egyenetlen játszmázásokat követi egy rendkívül eredeti,
inspiratív képi fogalmazásmód a két felvonás utolsó tíz percé-
ben. Érdekes elôadás. 

Elismerésre valló teljesítmény, hogy a beregszásziak az 1993-
ban született produkciót élô színházként tudták megôrizni.
Ugyanakkor bármilyen expresszív is az elôadást meghatározó
Trill Zsolt és Szûcs Nelli játéka, ma már sokkal többet tudnak a
színészetrôl, mint amit ebben a partitúrában megmutatnak. Ez
különösen Trill Zsoltra érvényes, aki magabiztosan uralja a kife-
jezôeszközöket, irtózatosan erôsek az indulatai, varázslatosan
vált, érzékletesen láttat, szépen énekel, de az imponáló alakítás-
ban néha-néha felsejlik valami kellemetlen modorosság. Meg-
lepô, hogy Vidnyánszky Attila akkori, második beregszászi
munkájában mennyire készen volt már a rendezô összetéveszt-
hetetlen eszköztára, a színpadi zene önálló szereplôvé avatása,
az eredeti, de megfejthetô üzenetet hordozó térszervezés, a szí-
nen végig bent levô fôszereplôk. Jelentôs elôadás. 

Tompa Gábort szenvedélyesen érdekli az abszurd, Beckett re-
mekét is sokadszorra rendezi. Megtartja a szöveget, a szerzôi
instrukciókat, megôrzi a becketti világ koherenciáját, mégis ké-
pes egy zárt formában relevánsan új jelentést megfogalmazni.
A látszatcselekvések unalmától megóvják a produkciót a kirob-
banó formában játszó, igazán jelentôs színészegyéniségek, akik
számára a rendezô felfedezte a visszatérô helyzetek külön-
bözôségét, konkrét jelentéssel töltött fel minden mondatot, ak-
ciót. Tökéletes elôadás. 

A Godot-ra várva ma is érvényes, de az alkotónak és a befoga-
dónak egyaránt nagyon meg kell harcolnia érte. 
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