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és a Rádió I. totálcsődjében. A „Színház MMM"
vagy a „Rádió O" egy új, beckettebb Beckett
tollára vár.
Lábán Katalin két, egységbe is forrasztott dialógusrendezését szünet választja el a Kísértettriótól - mely monodráma. Szemét egy szem se,
csak por, por, por mindenen és mindenütt, hisz
abból vétettünk. Dobay Dezső mindent sebző
csúcsú négyszögekbe rekesztett. Ablak, ajtó,
priccs, tükör, fényfolt, kismagnó: semmi sem
szabadulhat a téglalap ketrecéből. Még a Férfi
(mínusz Valaki, mínusz a mindenség) is mintha
ebbe az alakzatba kuporodna zsámolyán. Ha elhagyja őrhelyét, ha nem a magnetofon misztikus,
cáfolhatatlan üzenetét hallgatja, pantomimikus
mozgással, bábszerűen - sőt néha bohócosan cirkálja körbe a szobát, amely még az üresség
morzejeleivel sem válaszol. Jelent-e valamit tényleg megtörténik-e, vagy csak az ő szeme, a
mi szemünk káprázik? -, hogy egy-szer egy
pillanatra nyílik a szürke szoba szürke ajtaja, s a
keretben egy meghatározhatatlan, szürke lény
áll? S hogy Beethoven Geistertriójának töredékei
szólnak?
Képlet és kotta szinte hiánytalan az R. S. 9.
estéjén. A súly és a sűrűség nem. Az R. S. fiatal
és még fiatalabb színészdiákjai nem rendelkeznek, nem is rendelkezhetnek még olyan
készségekkel és érettséggel, ami akár ezekhez a
kicsinyke Godot-khoz kívántatna. Nem véletlen,
hogy a meg sem jelenő Csontos Erika a
legkiválóbb: babonázó hangszínnel, a kvarc-órák
pontosságával kommentálja hangszalagról a
Triót, mely nélküle némajáték volna. Ugyanebben
az etűdben csak másodpercekig látjuk Mészáros
Nicolette szürke, kapucnis esőköpönyegbe
bújtatott gyermeköregasszonyát, akinek lassan
ide-oda forgó feje mintha az örök Nemet jelezné.
Akik huzamosan színen vannak, a lehetetlent
kísértik, mivel igen ifjan kellene öregnek vagy legalábbis százezer évesnek, netán kortalannak lenniök (nem főképp fizikai illúziókeltésben, hanem
lelki gazdagságban - azaz szegénységben, kirablottságban). Baksa Imre a vakságot inkább a
fekete szemüvegre bízza, viszont sorsot sejtetőn
képes mozdulatlanul beleroskadni a világba. Uglár Csaba hangoskodása csak ritkán teszi időssé
vagy gonosszá a nyomorékot, mégis ígérkezík
benne színpadi magnetikusság, fölény, uralkodói
vonás. (A Színház 1-et érdemes lett volna kettejük
közt fordítva is kiosztani!) Jakab László az est
legbeckettibb jelensége, a kissé kapkodó Németh
Ildikóval tengermélyről társalog, viszont zavarba
jön, ha csak egy telefonkagyló a partnere. Sólyom
Balázs tűnt a legkészebb színésznek: mimikájának éppúgy ura, mint szögletes mozgásának, és
emlékezetes, ahogy szeretetből-szerelemből
szinte halálra ölelte-szorította az asszonytest/gyermek?/-jelkép kismagnót.
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Már a stúdióba lefelé menet megcsap a fojtogató
hőség, levegőtlen térben ülünk másfél órát, a
bőrünkön végigcikázó izzadságcseppeket
éppúgy érezzük, mint a pici térben játszók
testének kipárolgását, hőjét. Köhögtetően száraz, áporodott a levegő, egymástól karnyújtásnyira, testközelben a nézők, színészek. Két nő
jelenik meg a színen, a tér megtelik vibráló feszültséggel, finom és buja erotikával.
Nádas Péter trilógiájának legerősebb darabja
új oldaláról mutatkozik be a József Attila Színház
stúdiójában, Balikó Tamás rendezésében. Az
operai hatásokra építő, „zenei szervezettségű"
szöveg ezúttal abból vizsgázik, hogy
visszavezethető-e a stilizált, valóságtól elemelt
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játék a közvetlen cselekvések jelentésszintjére, s
a drámabeli történések miként funkcionálnak, ha
megszabadítják őket a stilizáció burkától.
„Engem a színházban nem a történet érdekel.
És az úgynevezett gondolatok sem érdekelnek.
Irodalom, filozófia dolga. Engem a színházban
az élő testek között kialakuló viszonyrendszer
érdekel. A kép. A kép, de a szónak egyáltalán
nem a képzőművészeti értelmében. Az élő test
mozgóképe érdekel." Az író sokat idézett
dramaturgiai alapvetése szerint - amelyet éppen
a Takarítás győri ősbe-mutatója idején vetett
papírra - e szertartásjáték drámai alappillére
nem a szereplők össze-ütközéséből fölszikrázó
konfliktus, nem is a jellemekből immanensen
kibontakozó dráma, ha-nem a figurák
viszonyrendszerének
(mozgó)képszerű
megjelenése, e viszonyrendszer variabilitása, a
szüntelen szerepcserék folyamata, s az üres
térben
megjelenő
emberi
testek
mozgáskoreográfiája.
A cselekvések, a gesztusok, a monológok,
illetve a dialógusok operai felhangzásával ellenpontozódnak: duettek és tercettek alkotják a
mű hangzó szövegtestét, amelyek olykor hozzásimulnak a játék fizikai aktusaihoz, máskor
leválnak róla, látszólag önálló életre kelve. A mű
dramaturgiai rétegzettségéhez hozzátartozik
még, hogy a dráma történései is két- vagy
többszólamúak: részint közvetlen jelenvalóságukban megtörténnek előttünk, részint
emlékképként,
nyomasztó,
vagy
akár
felszabadító emlékfoszlányként beúsznak a
mába, rávetül-nek a jelenre, vagy éppen a jelen
cselekvései-ként inkarnálódnak újra.
Nádas elemzői és kritikusai gyökeresen el-térő
interpretációkban is egyetértettek abban, hogy a
mű bonyolult tükörrendszerében a jelen és a
múlt jelentésszintje úgy feszül egymás-nak,
hogy az egyik szereplő, az öregasszony-ként
megjelenő Klára a fiatalok, Zsuzsa és Jóska
fellobbanó viszonyában éli újra vagy akarja
újraélni a múlt extázisát; s miközben sokszoros
szerepcserékkel, kölcsönös zsarolásokkal, az
egymásnak való kiszolgáltatottság különböző
fokozataiba alámerülve végigélik életük
tragédiáit, megtisztulnak a rájuk rakódott múlt
szennyeződéseitől.
Balikó Tamás, a rendező úgy értelmezte új-
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ra Nádas drámáját, hogy elsősorban a fizikainaturális cselekvésekre összpontosított, mellőzte a játék atmoszferikus csöndjeit, kitartott
pillanatait, rituális felfokozottságát és olykori
álomszerűségét. Ezúttal minden gesztusnak,
akciónak és dikciónak önértékében kell(ene)
hatnia; az előadásból kilúgozódik a metafizikai
jelentés; a szavak, a kiejtett hangsorok vagy
lejátszott cselekvések mögül elillan a bujócskázó háttér: a színházi ritusként lejátszódó tragédia ontológiai hátországa.
A kísérlet, bár nem minden tanulság nélkül
való, ezúttal mégiscsak kísérlet marad, igaz,
nem a legunalmasabb fajtából - a szöveg, érdekes módon, „elbírja" ezt az olvasatot, amely a
játék második felében, a piknikjelenetben
majdhogynem adekvát interpretációnak mutatkozik. Az előadás ugyanakkor nehezen kap
erőre, csak sokára talál rá igazi, „megcélzott"
hangjára, ami részint a rendezői értelmezés
megoldatlanságaiból, részint a színészi alakformálások súlyos egyenetlenségeiből következik. A darabkezdő jelenetsorokban a rendező
s a színészek szemmel láthatólag nemigen
tudnak mit kezdeni a takarítás fizikai rítusával;
Jelenet a Takarításból

a társalgási komédiaként előadott, ajtó- és ablakpucolást kísérő monológok sora egyenesen
disszonánsnak hat. Eleinte a meg-megbicsakló
dikció uralja a játékot; a szöveg csak akkor
válik szervessé és elevenné, amikor megkezdődik a valódi rítus, térdre ereszkednek és
padlót súrolnak a játékosok.
Nádas Péter Találkozásának pesti színházi
megkésett bemutatója óta bizonyos vagyok
benne, hogy az a fajta, lényegében a létező játékkonvenciókat tagadó, ezért gyökértelen, a
valóságtól elemelt színjátszás és dramaturgia,
amely Nádas színpadi oeuvre-jének sajátja,
majdhogynem halálra van ítélve a professzionális, üzemszerűen működő magyar színházakban. A színészek, tisztelet a mindenkori kivételeknek, szinte formátumuktól függetlenül
többnyire másféle, a stílnaturalizmushoz közelítő játékfelfogásra vannak dresszírozva; begyakorolt gesztusrendszerük, sok esetben fiziognómiájuk másfajta színjátszói megjelenéshez idomult, ezért aztán roppant erőfeszítéseket kell tenniük, ha - mint Nádas drámáinak
esetében is - a kialakult szokásokkal szem-ben
kell(ene) játszaniuk.
A József Attila Színház stúdióelőadása e
szempontból is ellentmondásos: különnemű
színészi szerepfelfogások, s még különféleképpen kidolgozott szituációk feleselnek ben-ne
egymással. Az előadás legjobbja kétségkívül
Fehér Anna Zsuzsája: hajlékonyan és érzékenyen követi a figura alakváltozásait, ha kell,
dörzsölten játékos is tud lenni, vagy ordenárén
közönséges, kiszámítottan cinikus. Fehér Anna
úgy teremti meg e lányalak ironikusan-líraian
önreflexív karakterét, hogy közben egy pillanatra sem hagyja magára a figura megkettőződő lényében a „másikat": a nyerset, az
ösztönlényt, az érzéki nőt. Pécsi Ildikó Klára
asszonyként már egysíkúbb képletté redukálja
a feltámasztott múltjából erkölcsi tőkét kovácsoló bővérű némbert: széles gesztusai, elhadart monológjai mindenre inkább alkalmassá
teszik, semmint a múltjával s önmagával
szembesülő nő drámai önvizsgálatára és megrendülésére. A Jóskát megformáló Rékasi Károly üti meg a legdisszonánsabb hangot az
előadásban: nemcsak az idősödő és a fiatal
nőhőz fűződő ambivalens vonzalmának motivációival marad adós, hanem azzal is, hogy
fiúként-férfiként érzékelhetővé tegye, miféle
körkörös és egymásban tükröződő halálos játékot játszanak a Takarítás hősei.
Horesnyi Balázs, a vendég díszlettervező
lengőajtókkal szabdalt üvegfalakkal, átlósan
elhúzható tüllfüggönnyel, a fények-árnyak játékával tagolta, s tette bejátszhatóvá a stúdió
szűk terét. A szintén vendég Kárpáti Enikő kopottas jelmezei keresetlen egyszerűségükben is
funkcionálisak. Csak a takarítás kellékei va-
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donatújak: a csillogó vödrök, sohasem használt
felmosórongyok, a színes műanyag partvis
mintha csak arra akarnának figyelmeztetni, hogy
ilyen nagyszabású takarításban még sosem volt
részük á szereplőknek.
Nádas Péter művének tíz évvel ezelőtti győri
ősbemutatója után voltak, akik politikai allegóriát is kiolvasni véltek e drámai történetből.
Mára anakronisztikussá lettek a Takarítás ilyetén
„áthallásai", a mű mégis egyre izgalmasabbnak,
rejtélyesebbnek és sokrétűbbnek mutatkozik. Ha
másról nem is, erről biztosan meggyőz
bennünket ez a
felemásra
sikeredett
stúdióelőadás.
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