
Nádas mint
színikritikus
A hetvenes évek közepén, az Egy családregény vége műfajkritikus tel-
jesítménye és a Leírás kisepikai formajátékai után, Nádas Péter hoz-
zákezd a tízévnyi munkát igénylő Emlékiratok könyvéhez. Az 1986-
ban megjelent regény Kelet-Berlinben játszódó történetszálában
jelentős szerepet kap a színház motívuma. De a mű egészét, annak
cselekményvezetését, jellemábrázolását és beszédmódját, egyszó-
val a többszörösen tagolt regényszerkezet elbeszélés-poétikai fe-
dőműveleteit is meghatározza a színháziasság, a szerepjátszás, a
látszat és a lényeg ironikus jellegű egymásra utaltsága. Ráadásul
a hetvenes évek sűrű regénymunkálataival párhuzamosan Nádas
egyfelől rendszeresen közöl színházi kritikákat (először 1973-ban
az Élet és Irodalom hasábjain Miron Białoszewski lakásszínházáról,
majd 1975-től 1977-ig a Rónay György által főszerkesztett Vigiliában
több hazai és külföldi előadásról, illetve nagyon fontos lesz a két
évtizeddel később keletkezett Pina Bausch-kritika a Holmi 1995-ös
évfolyamában), másfelől az évtized végén megalkotja saját trilógia-
 szerű színjátékait, a Takarítást, a Találkozást és a Temetést. (Jóval
előtte, 1966-ban már írt egy rövidebb darabot, a Protokollt.) És míg
a Takarításban színpadi szempontok szerint újrahangszereli 1967-ben
keletkezett hosszú elbeszélését, az eleve színpadias jellegű Klára
asszony házát (amelyből egyébként rádiójáték is készült 1993-ban —
igaz, a szerző nem járult hozzá a bemutatásához), addig a Találkozás
kétszereplős dramaturgiája megelőlegezi az Emlékiratok könyve záró-
 fejezetének tragikus kulcsjelenetét (amelyben a névtelen emlék-
iratíró és Stein Mária találkozása során fény derül az apa öngyil-
kos ságának okaira és körülményeire). A három darab éppenséggel
azt a színházi világot valósítja meg, pontosabban ajánlja megvaló-
sításra, amelyet a kritikus Nádas fájdalmasan hiányol a korszak ma-
gyar színházi kultúrájából, de amelynek azért érzékeli jelentős kül-
földi példáit, és értékeli szórványos hazai nyomait.

A színházi írásait tartalmazó, 1983-as Nézőtér kötet Vagyunk című
nyitószövegében beszél Nádas „a színtér és a nézőtér között” vala-
miféle „elementáris cinkosságot” teremtő színház lehetőségéről, a
„képzelet színházáról”, amelyet tehát „valódi színházzá” kellene
változtatni. (K, 9–10.)* A „valódi színház” viszont nem lelhető fel
abban a valóságos színházban, amelyet gúzsba köt a cselekmény-
bonyolítást és jellemábrázolást meghatározó romantika és natura-
lizmus (K, 28.), illetve az ezekkel együtt járó moralizmus (K, 99.) —
és ebből a rossz hagyományból az elidegenítés dramaturgiája vagy
az avantgárd sem mutathat kivezető utat. (K, 61.) (Az avantgárd
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színházi formanyelv paródiáját olvashatjuk egyébként a Levél egy
idegen városból című 1982-es beszámolóban.) Különböző arányban
válnak a színházellenes színházi megszokások áldozatává például
a Nádas által 1975-ben szemlézett budapesti Shakespeare-előadá-
sok: a Madách Színház Othelloja Ádám Ottó rendezésében; a Marton
Endre által rendezett Lear király a Nemzeti Színházban; valamint a
Vígszínház-beli Antonius és Cleopatra Vámos László színrevitelében.
Mindhárom előadásról elmondható: „Ha Shakespeare-t játszik, ön-
magának tart tükröt a kor.” (K, 11.) Mert míg például a kritizált
Othello-előadásban a Bessenyei Ferenc által „romantikus fény-
mázba” áztatott „Othello léte a valót akarva foszlik látszattá”, addig
a Huszti Péter játékában sokkal érvényesebben megformált „Jago
léte a látszatokban fejezi ki a valót”. (K, 12.) Hasonlóképpen, a nagyon
nem makulátlan Nemzeti Színház-beli Lear király jobb pillanataiban
mégiscsak „látszattá foszlik a való, s a látszat valóra válik”. (K, 18.)
Viszont a Vámos-féle Antonius és Cleopatra teljességgel belefullad
az olcsó módon látszatelvű „pesti érzelmességbe” (Czibor János)
— leszámítva az „előadás egyetlen eseményét”, a kínt megtestesítő
Ruttkai Éva sajnos nem szervesült jelenlétét. (K, 21.) A sematikus
jellemek, a szolgai valóságábrázolás, a kiszámítható történetek és
a tanulságos vagy érzelmes következmények üres látszata helyett
valami nagyon másra, a telt látszat esztétikai minőségére vágyik a
színikritikus Nádas: „Engem a színházban nem a történet érdekel.
És az úgynevezett gondolatok sem érdekelnek. Irodalom, filozófia
dolga. Engem a színházban az élő testek között kialakuló viszony-
rendszer érdekel.” (D, 277.) És ennek az érzéki „viszonyrendszer-
nek” része kell, hogy legyen a néző is; a résztvevő néző, aki nem
pusztán szórakozni akar, és nem is kizárólag morális tanulságokra
vadászik, hanem egészen egyszerűen: jelen van. (Miként a kritika-
kötetet nyitó szöveg címének többes szám első személyében áll:
Vagyunk.) A néző és a színész vágyott közösségének előfeltétele
volna a lehető legtágabb értelemben vett, a színház szakmai világán
kívül is megtapasztalható testi s így egyúttal lelki-szellemi jelenlét
— ahogyan arról a Kérdések, kísérlet válaszadásra című, 1976-os szö-
veg ből értesülünk (többek között a metróbeli mozgólépcső példáján
keresztül): „Sötét és csend, meleg és fény, hangok. És a lélegzetvé-
telek. A lélegzetvételek is nagyon fontosak. (…) az ember mégis-
csak szereti, ha beleavatkoznak legsajátabb ügyeibe, a lélegzetvé-
telébe? Összelélegzést, de önkéntesen? (…) Ez a legnagyobb
népszínház, ez a mozgólépcső. Közvetlen következmények nélkül
bámulhatunk bele idegen életekbe. És a test egyetlen gesztusa, az
arc egyetlen pillanata nyersebben elárulhatja a származást, nevel-
tetést, sorsot, mintha ugyanezt szavakkal kísérelné meg valaki kö-
rülírni. Nincs kivétel, és nincs kibúvó. Ha egy arc fegyelmezett,
akkor ezzel, ha fegyelmezetlen, akkor azzal árulkodik. Összes tár-
sadalmi szabályaink ellenére csupaszok vagyunk egymás előtt. És
a színház talán nem más, mint ennek a csupaszságnak az észrevé-
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tele és demonstrációja. (…) Mert ha mindenki megélő és szemlélő, ha
minden színház és mindenki színész, akkor lennie kell egy helynek,
ahol néhány ember úgy tesz, mintha természetet és történelmet
tudna csinálni, ahová minden este bemehetünk, ha akarunk, és
megnézhetjük, hogy mit csinálunk és mit csinálnak velünk. Ha
megmutatják. Ahol eljátsszák nekünk, hogyan játsszuk mi el. És
ezért nem az a fontos, hogy a színház jó legyen, hanem az, hogy le-
gyen.” (K, 66–68.)

Márpedig a színikritikus éppen hogy nem a közösségteremtő je-
lenlét érzéki „csupaszságát” tapasztalja az időszak magyarországi
előadásainak többségében. Így tehát a hazai színházi kultúra egé-
szére is érvényes lehet Nádas summázata Az ifjú W. újabb szenvedé-
sei című, eleve sematikus és moralizáló Ulrich Plenzdorf-darab
1975-ös Pesti Színház-beli előadásáról (Marton László rendezésé-
ben): „A valódi drámák és valódi tragédiák moralista elfelhőzése a
magyar közönség előtt sem ismeretlen. Plenzdorf darabja egy ha -
mis irodalmi elképzelés normáival szembesíti a közönséget. Szem-
besít, még akkor is, ha a Pesti Színház előadása bizonyos értelemben
kozmetikázza is a darabot.” (K, 105.) A korszak színházának belső,
szakmai szempontú kritikája pedig óhatatlanul együtt jár — a mű-
vészeti forma közösségi jellege miatt — a Kádár-korszak társadalmi
és politikai valóságának, mentális és erkölcsi állagának kritikájával.
Ahogyan arra Nádas is utal a már idézett interjúban: „A szín ház az
egyetlen igazán közösségi művészet. A rituális összelélegeztetés
művészete. Ha ez az összelélegeztetés soha nem sikerül, akkor talán
arról is gondolkodni kell, hogy a társadalom miért nem érzi elég
erősnek és egészségesnek magát ahhoz, hogy látvánnyá tegye és
látvánnyá engedje önmaga nevetségességeit és rémeit. És ha nem
engedi, ha nem teszi, ha rosszak a játékszabályok, akkor az is ter-
mészetes, hogy a színház inkább süketnek, vaknak és némának tet-
teti magát — a megmaradásért eljátssza a színházat. Majdnem biz-
tos vagyok benne, hogy egy olyan szellemi légkörben, amelyben
természetes gesztussá vált minden sarkot és élet lefaragni, minden
egészséges és egészségtelen végletet letompítani, lefojtani, ott jó
színházat csinálni nem lehet.” (K, 70.)

A színházi kultúrát (is) befagyasztó hetvenes éveket Radnóti
Zsuzsa úgy jellemzi, mint „a kétarcúság, az elhallgatások, az elfoj-
tások, az amnézia korszakát” (gondoljunk csak a Kádár-rendszer
’56-ot és ’68-at illető, átfogóan torz kezeléskultúrájára) — ám azon-
nal hozzáteszi: „Tisztelet a néhány kivételnek: Paál Istvánék Sze-
geden, Halász Péterék, akiket kiutasítottak az országból, Fodor Ta-
másék alakuló Stúdió K-ja, Ruszt József az Egyetemi Színpadon, Jeles
András Monteverdi Birkózóköre a nyolcvanas évtizedben, s néhány
kaposvári, szolnoki vagy Katona József színházbeli előadás jutott »a
kimondás« közelébe.” És talán „a kimondás” törékeny (nem intéz-
ményesült, pláne nem támogatott, legfeljebb tűrt, esetenként tiltott)
hagyománysorába lett volna illeszthető a Nádas-színikritikák vala-
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miféle gyakorlati meghosszabbításaként értelmezhető három Nádas-
dráma — ha lett volna igazán mérvadó és komoly hatást gyakorló
előadásuk. (A Takarítás, a Találkozás és a Temetés címek kezdőbetűi
egyébként óhatatlanul utaltak a Kádár–Aczél-korszak úgynevezett
Három T-jére, a támogatom–tűröm–tiltom háromfokozatú kultúrpoli-
tikai felügyeletére.) De térjünk vissza a hetvenes évek magyar szín-
házának többnyire elégedetlen kritikusához, aki azonban időnként
— ha nem is mindig itthon — találkozik érvényes színpadi vállal-
kozásokkal is.

A „valódi színházra” irányuló vágy nagyon ritka beteljesülésé-
nek (vissza-visszatérő) példái: Andrzej Wajda Ördögök-adaptációjá-
nak 1975-ös kaposvári színre vitele Ascher Tamás, Sławomir Mrożek
1965-ben bemutatott Tangója a varsói Teatr Współczesnyben Erwin
Axer és az 1972-től játszott III. Richárd a berlini Deutsches Theater -
ben Manfred Wekwerth rendezéseiben (K, 71.) — az utóbbi előadás
tapasztalata nyilvánvalóan hatással volt az Emlékiratok könyve het-
venes évekbeli történetének Kelet-Berlinjébe helyezett, Volkstheater-
beli III. Richard-próbák ábrázolására. De ugyanilyen elismeréssel
beszél Nádas a moszkvai Taganka Színház 1972-ben bemutatott (és
Budapestre 1976-ban ellátogató) Hamletjéről is, amelynek hőse „bi-
zonyos értelemben ikertestvére a berlini III. Richardnak”, ameny-
nyiben „mindketten a halál perspektívájában élnek” (E, 74–75.) —
és ennek a „perspektívának” vonja le színházi következményeit a
rendező Jurij Ljubimov (és persze a szerepjátszó Hamletet alakító
Vlagyimir Viszockij), többek között a színészeket és a nézőket közös
térbe szólító „munkafénnyel”. (E, 63.) Mindazonáltal Nádas szín-
házi elképzeléseinek legfőbb vonatkozási pontja — derül ki néhány
megjegyzéséből, illetve egyetlen szemérmes vallomásából — Jerzy
Grotowski lemeztelenített színháza: „Úgy vagyok vele, hogy nem
arról nehéz írnom, ami nem tetszett, hanem arról, ami igazán és
mélyen felkavart. Ha megrázó színházi élményeiről ír az ember,
akkor az olyan, mintha közszemlére tenné magát. (…) Írok erről-
arról, de a titkaimat Grotowski árulta el nekem. És végül is nem az
határozza meg az embert, amiről beszél, hanem az, amiről végtelen
szóáradatának álcája mögött hallgat, amit beszédesen is el kell hall-
gatnia.” (K, 97.)

A „gazdag színház” megannyi hamis látszatával leszámoló Gro -
towski „szegény színházának” rítusszerűségére, oratóriumi jelle-
gére már felfigyelt a Nádassal rokon törekvésű Pilinszky János is a
hatvanas években — a rá legnagyobb hatást gyakorló Robert Wil-
son mellett, illetve előtt. És éppen ezt a Grotowski- vagy Wilson-
féle ritualizált cselekvéskultúrát, a térben egymásra utalt (vagy akár
magukra hagyott) testek színházának érvényes változatát ismeri fel
újra Nádas a kilencvenes évek közepén a Pina Bausch által vezetett
wuppertali társulat működésében, például A kékszakállú herceg vára
budapesti vendégelőadásában: „Mozdulatok, érzések, jelenségek,
melyek a végtelenségig részletezhetők. Ezen az estén Pina Bausch
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az elemeire szétomlott világot táncolja el. Egy olyan világot, ame-
lyet se idő, se tér, se emberi akarat, se törvény, szabály, eszme, szán-
dék, óhaj nem szervez többé egybe. Az őrület és az erőszak legfel-
jebb minduntalan visszatér, miként a szél.” (K, 163.) Talán érdemes
kissé hosszabban elidőzni a színházi kritika hetvenes években gya-
korolt műfajához egyetlenegy alkalommal újra visszatérő Nádas
szenvedélyes Bausch-értelmezésénél — már csak azért is, mivel itt
tényleg nagyon hangsúlyosan kerül terítékre a műfajokban gazdag
szépírói életmű állandó tárgya: a test.

Pina Bausch, a testek filozófusa — szól tehát az 1995-ös kritikai
esszé címe, amely persze önmagában jócskán félreérthető volna.
Hiszen a címbeli fordulat jóvoltából gondolhatnánk akár a „filozó-
fia” valamiféle akadémiai változatára is, amelynek célja: a vizsgált
tárgy, jelen esetben a test, a testi érzékelés vagy tapasztalás tagolt
számbavétele, az érzékelt egyediség fogalmi általánosítása. De hát
Nádas ezt nem így gondolja; nem ebben az értelemben használja a
„filozófia” szót, hanem annak eredeti, szókratészi-platóni (és nem
platonikus) jelentésében: a filozófus a bölcsesség barátja, aki Erósz-
tól megszállva, vagyis a halandók által soha el nem érhető bölcses-
ségtől erotizálva, a végső igazság hiányának gyógyíthatatlan szen-
vedélyében (szenvedésében és gyönyörében) égve gondolkodik —
például a testről, amely egyébként is makacsul ellenáll bármiféle
fogalmi műveletnek. Éppen ezért a test létezése és a testre vonat-
kozó eszmék tételezése: olyan hagyományos (platonikus eredetű)
árukapcsolás, amelyet ugyanakkor nem vehetünk készpénznek;
még akkor sem, ha valamilyen klasszikus művészeti teljesítmény-
nyel állunk szemben. Mint amilyen Balázs Béla és Bartók Béla Kék-
szakállúja. Hiszen nem azt a művet nevezzük klasszikusnak, ame-
lyik mindig mindenhol mindenkinek ugyanazt mondja (ez inkább
a giccs volna), hanem azt, amelyik bármikor bárhol bárkinek képes
mondani valamit, amelyikről tehát bármikor tudunk valami mást,
valami újat mondani. Miként Nádas is tud valami újat — meghök-
kentően, sőt igazságtalanul, ámde termékenyen újat — mondani
Balázs és Bartók Kékszakállújáról; de csak azért, mert szerinte meg
Bausch mondott róla valami megrázóan újat a maga Kékszakállú-
táncelőadásában: „A »Kékszakállú« nem Balázs Béla, s még csak
nem is Bartók Béla történetét, hanem azt mondja el, ami a két ma-
gyar szerző szemérmes történetében valóságosan megtörténhetne.
Mindazt, amit éppen a történetükkel fedtek el.” (K, 148.) A klasszi-
kus zenemű Nádas szerint nem arról szól, amiről pedig szólhatna,
kellene, hogy szóljon, és amiről a wuppertali táncszínház előadása
szól. Nem a testek valóságáról, hanem a testekre vonatkozó esz-
mékről, Balázs és Bartók hatásosan összeadódó rögeszméiről:
„Mindaz, amit a librettó konstrukciója két ember viszonyáról, nők
és férfiak kapcsolatáról állít: öntelt, bombasztikus, hamis, hazug.
Efelől ezidáig sem voltak kétségeim; Bartók komorságát, méltósá-
gát, merevségét és szigorát mégis törvénynek, megmásíthatatlan
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természeti törvénynek hittem. (…) Bartók fenségessége díszlet,
mely nem láttat, hanem eltakar.” (K, 149–150.)

Egyrészt Balázs „bombasztikus, hamis, hazug” látszata, másrészt
Bartók „komorságának, merevségének és szigorának” látszata, ösz-
szességében tehát a „nemzeti ikonográfia” kettős látszata teszi
Nádas szerint nehezen hozzáférhetővé mindazt, amihez végül is
Bausch — a „két defenzív magyartól” eltérően — közel tudott ke-
rülni. Ez pedig a Nádasnál oly gyakran felbukkanó alapérték, a leg-
inkább testi-érzéki körülmények között megnyilvánuló alkat: „És
amitől Balázs és Bartók aztán egészen odavannak, mármint hogy a
világon vannak nők, és vannak férfiak, és a férfiak nem nők, a nők
pedig nem férfiak, arra Pina Bauschnak értelemszerűen még váll-
rándítása sincs. Tudomásul veszi az adottságokat, és az alkatukkal
foglalkozik.” (K, 151.) És így a „nemek dualitásával” számoló klasz-
szikus balett álcajátékai helyett nem mással szembesülünk Bausch
alkatra összpontosító színpadán, mint az „emberi leplezetlenség”
következményeivel, az „állatias, archaikus” tébollyal. (K, 153, 159.)
Persze mondhatnánk, hogy az alkatok síkján megnyilvánuló „lep-
lezetlenség” tébolya is csak ugyanolyan lepel, mint a nemek síkján
tájékozódó Balázs „bombasztikussága” vagy Bartók „fenségessége”.
Látszat, és nem több. De nem is kevesebb. A „leplezetlenség” szín-
házi leple. Fontos azonban — és Nádas pontosan erről beszél —,
hogy kell tudnunk különbséget tenni látszat és látszat között. Ugyan -
is az emberi létezés iszonyatának ábrázolása terén van hamis látszat,
és van igaz látszat. Nádas szerint Balázs és Bartók műve az előbbi,
Bausch előadása az utóbbi változatba sorolható. Csak egyvalami
nincs: látszat (vagy látszás) nélküli igazság — legalábbis a művésze-
tek világában kár volna ilyesmi után kutatni. Viszont ugyan itt ige-
nis beszélhetünk a telt látszat igazságáról. Mint ahogyan esetenként
Nádas is szóba hozza a színházi látszat saját igazságát, testszerű
valóságát — például Takarítás című darabjának operai jellegéről ér-
tekezve, annak 1980-as győri, Szikora János által rendezett előadá-
sának próbái kapcsán, az Egy próbanapló utolsó lapjai című szövegé-
ben: „Abból indultam ki tehát, s ez megint csak nagyon primitív
dolog, hogy a színház nem irodalom, de nem is élet. A színház az
bi zony nagyon teátrális! Hát akkor legyen teátrális! És miért ne len -
ne drámai az opera? Ha az! Az egyetlen színpadi forma, mely meg-
őrizte egészséges teatralitásunkat.” (D, 278.)

A „veretes irodalmi szövegeket és magvas filozófiákat dekla-
máló” hagyományos színház (mint amilyen például Németh László
dramaturgiája) és a köznyelv „üres mímelésére”, egyfajta „techni-
kázásra” épülő újabb keletű színjátszás (amely, mint mondjuk Sza-
konyi Károly hetvenes évekbeli darabjai, „élet akar lenni, holott
nem az”) rossz válaszútja helyett (D, 278.) Nádas a leplező létmód-
ját nem leplező színházat, a vállalt s így igaz látszat színházát, az ér-
zéki jelenlét színházát választja. A klasszikus diderot-i színészpa-
radoxon módosított újrafogalmazásában, nála a mintha világa válik
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valósággá, valóságos jelenlétté, anélkül azonban, hogy megszűnne
mintha lenni. Ahogyan a rokonérzületű Pilinszky is gondolta valami -
vel korábban (Ismét a színházról című, 1974-es jegyzetében): „A szín-
ház csak játék? És az élet csak valóság? Nem, mindkettő játék is és
valóság is — csak máshol és másképpen. (…) Az új színháznak
ahhoz, hogy valóban megújulhasson, el kell felednie, nem azt, hogy
játék, hanem azt, hogy fikció. Amikor a függöny fölmegy, itt és
most, valóságosan megtörténik valami, semmivel se kevesebb súly-
lyal, mint amikor az életünkben kétségbeesésbe kergetünk vagy
megvigasztalunk valakit. Az egyetlen különbség az, hogy a szín-
ház »mesterséges« síkján a valóság másképp történik meg, mint
egyebütt.” Vagy nézzük egyenesen a Pilinszkynek és Nádasnak
egyaránt fontos Grotowski leírását a színészi jelenlét saját valósá-
gáról: „…mi nem a mindennapi emberi tevékenység analógiáját ke-
ressük a szerepben [mint Sztanyiszlavszkij], hanem azt a tettet, amit
az egyik ember — a színész — más emberek — a megfigyelők,
nézők — jelenlétében végrehajt” (Pályi András fordítása). Az „itt és
most” megtestesülő mintha valóságának „másképpen” működő vol-
tát Pilinszky — saját Grotowski-tapasztalata nyomán — a színésze-
ket és a nézőket testi-lelki közösséggé emelő szakralitásban látja
(Szakrális színház? című, 1967-es írásában): „A színház eleve szakrá-
lis művészet, mivel csakis a transzcendens utalás képes annak is,
ami a színpadon történik, s annak is, amire a színpad utal, megadni
a jelenlét igazságát.” Egyébként nagyon hasonló értelemben, a testi
jelenlét szakrális tapasztalatának jegyében beszél Nádas (a szertar-
tásjellegű Grotowski-színházat, egészen pontosan a wrocławi La-
boratóriumi Színház 1968-as Apocalypsis cum figuris című előadását
Pilinszkyvel és vele is megismertető) Pályi András „misztikus pró-
zájáról”. (K, 172–178.) És miként a Pályi mellett Nádasra is jellemző
misztikus irodalmiság, úgy a Pilinszky vagy Ná das által vágyott
szakrális színház is szemben áll a korszak művészeti megszokásaival.

Nem véletlenül nevezi a huszadik század második felének „lá-
zadó dramaturgiáit” elemző Radnóti Zsuzsa a korszak színházi sé-
máit elutasító, mivel a Grotowski-féle „szegény színház” tapaszta-
latához és a Pilinszky-féle „jelenlét igazságához” közel álló Nádas
Takarítását, Találkozását és Temetését — „brutális hármasnak”.
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