
A nyugalom címû regényének egyik Radu Afrim rendezte elôadá-
sa után szólta el magát Bartis Attila, hogy szívesen kipróbálná ma-
gát rendezôként. A színház mûvészeti igazgatója szaván fogta, és
felajánlotta neki, hogy dolgozzon a marosvásárhelyi társulattal.
(Bartis színház iránti erôs vonzódása – hisz A nyugalom is alapvetô-
en színházi közegben játszódik – gyerekkorából eredeztethetô. Ma-
rosvásárhelyen a Köteles utcában, ahol laktak, az udvarukra nyílt a
Stúdió Színház vészkijárata. És mivel Bartis „kétballábas gyerek”
volt, foci helyett inkább bent ült a próbákon. „Volt olyan darab, ami-
nek szinte az összes próbáját és elôadását végignéztem” – meséli.1) 

A marosvásárhelyi színház mûvészeti igazgatója eredetileg egy
workshopra gondolt, amikor rendezésre kérte Bartist, hogy „a Ma-
gyar Dráma Napjához kapcsolódóan dolgozzon egy fiatal csapattal,
improvizáljanak, és ebbôl írjanak valamit” – mesélte Keresztes Atti-
la. De az író „inkább egy már kész darabját ajánlotta, amit a Vígszín-
háznak írt, de akkor még kérdéses volt a bemutatása. Megkérdez-
te, és a Víg hozzájárult, hogy mi mutassuk be elôbb a darabot.”2 Így
került sor a Rendezés ôsbemutatójára Marosvásárhelyen.

Bartis darabja két síkon játszódik. Egyrészt János, a színházi
rendezô színpadra állítja a maga által írt darabot, így jeleneteket lá-
tunk egy elôadás születésérôl, próbáiból. A Rendezés cím elsôdle-
ges jelentése erre a konkrét tevékenységre utal. Másrészt magából
a darabból, pontosabban a készülô elôadásából is látunk részlete-
ket. Ebbôl az derül ki, hogy János tulajdonképpen a saját életét ír-
ta meg. Errôl pedig az a benyomásunk, hogy tele van elhallgatá-
sokkal, titokkal, tisztázatlanságokkal, hogy nagyon sok rendezni
valója lenne neki is, a környezetének is – az emberi kapcsolatok-
ban éppúgy, mint a valósághoz való viszonyukban.

Természetesen János nem egy az egyben formálta darabbá az
életét, s ez tovább növeli a rejtélyeket. Annyit megtudunk, hogy
akárcsak a darabja fôszereplôjét, ôt is elítélték 56-os tevékenysé-

géért, börtönben is ült. Késôbb mégis feladatot kapott a kultúra
területén, a színház fôrendezôje lett, külföldre is rendszeresen jár-
hatott. Az is egyezik a darabban és a valóságban, hogy a János el-
len folyó 56-os per ügyésze a késôbbi apósa volt, de ez csak akkor
derült ki, amikor megkérte a felesége kezét. Mindenesetre a férj és
apósa viszonyát mindvégig a hûvös távolságtartás jellemezte. 

Az élet és a darab közötti legfôbb különbséget az jelenti, hogy
János darabja tulajdonképpen a saját halálával kezdôdik – ez az el-
sô jelenet Bartis Rendezésében is. A darabbeli feleség, Olga nem
hívta ki idôben a mentôket, és amikor megérkeznek, már csak a
halál beálltát tudják konstatálni. Ez a felütés azt is jelenti, hogy Já-
nos darabja áttételesen fogalmazza meg saját életproblémáit, nem
saját magáról szól, inkább Olgáról, János darabbeli feleségrôl. A
próbajelenetek során János folyamatosan kommentálja, magyaráz-
za a mûvét, tehát az világos, hogy számára mi a fontos. De a felesé-
gérôl lényegében nem tudunk meg semmit (legfeljebb annyit,
hogy nem szereti a színházat). Ebbôl következôen nem tudni, hogy
valóságos vagy fiktív életproblémákat fogalmaznak-e meg Olga di-
lemmái. Sôt késôbb az is kiderül, hogy bár a darabnak fontos sze-
replôje János 22 éves nevelt lánya, Lili, valójában ô nem létezik. 

A darabbeli Olgát nemcsak lelkiismeret-furdalás gyötri a férje
halála miatt, hanem saját múltjának és jelenének a terhei is nyo-
masztják. Az apját gazembernek tartja, aki a kemény ügyészi szere-
pe ellenére sem mert fellépni akkor, amikor Olgát tizenéves korában
megerôszakolta egy részeg orosz diplomata a ruhatárban (így fo-
gant meg Lili), és a történtek miatt Olga anyja felakasztotta magát.
Olga még most is azt hazudja Lilinek, hogy a nagyanyja betegségben
halt meg, és az apja is meghalt még gyerekkorában. A lány azonban
egyre többet tud, és lassan számon is kéri Olgán a hazugságait. 

Lili (akárcsak Olga) rendszeresen eljár a nagyapjához segíteni ôt.
Sándor azért szorul ápolásra, mert 15 éve megvakult. (Az orvosok
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1 Vissza a végtelenbôl. Beszélgetés Bartis Attilával (K. Nagy Botond) erdely.ma 2016. 02. 06. http://erdely.ma/kultura.php?id=199633&cim=vissza_a_veg-
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2 „Hát ki vagyok én? Mi vagyok én” Beszélgetés Keresztes Attilával. Ellenfény 2016/2.
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szerint zöldhályog miatt, a lánya szerint „pszichés alapon nem lát,
soha nem is látott”.) Az egykori ügyész diktafonba mondja az emlé-
keit, és Lili szeretné, ha a nagyapja rá hagyná a magnószalagokat. 

A darabbeli darabban még megjelenik Péter is, aki két éve Ol-
ga szeretôje, miközben János legjobb barátja is volt. János temeté-
se után egy közjegyzô által hitelesített végrendeletet hoz az
asszonynak. Ebbôl az derül ki, hogy János tudott a viszonyukról,
mégis Pétert bízza meg a hagyatéka, a kéziratai gondozásával. De
Olga összetépte a kéziratokat – valószínûleg a darabot, amit János
próbál a színházban –, mert ebben többek között a Péterrel való vi-
szonnyal vádolta meg ôt a férje. De közben Olga már nem is em-
lékszik, hogy mit mûvelt a kézirattal. Lili mondja Péternek, hogy a
kukában keresse az írásokat. Ezért cserébe egy puszit kér… 

Nagyjából ennyi a darabbeli darab története. Pontosabban
ezek azok a motívumok, amelyek valamiféle történetet sejtetnek.
Mert nincs következetesen végigmesélt története a darabbeli da-
rabnak. Talán nem is véletlen, hogy Bartis a Rendezésben nem egy
az egyben „mesél”, hanem sûrû idézôjelek és állandó kizökkenté-
sek közepette. A közvetlenül megjelenített cselekmény ugyanis
felvetné a kérdést, hogy Bartis története mennyire hiteles, való-
szerû, mennyiben kapcsolható valóságos emberekhez, tényleges
életekhez. Azzal azonban, hogy Bartis próbahelyzetekkel kapcsolja
össze a feldolgozott történetet, egyrészt kihagyásossá, szaggatot-
tá teszi, amitôl az homályosabbnak, rejtélyesebbnek, talán többér-
telmûbbnek tûnik. Másrészt azonban másfajta viszonyításokat te-
remt hozzá. Mert nem közvetlenül jelenik meg a történet, nem a
valósággal kell összevetnünk (s így nem is saját élettapasztalataink
hitelesítik), a próbahelyzetek azt az érzetet is keltik, hogy a megje-
lenített történet (és a benne kifejtett életproblémák) igazán csak
az elbeszélés által – jelen esetben a színpadra állítás folyamata ál-

tal – létezik. Objektív valóság helyett úgy, ahogy a szubjektum át-
éli, megteremti. Ez a szubjektív elbeszélésmód már A nyugalom-
nak is meghatározó eleme volt. Ezzel Bartis az epika kárára felerô-
sítette a líra elemeit, s azt is elérte, hogy regényének lényegében
csak személyes olvasatai lehetségesek. Épp ezért van, aki a regény-
mûvészet megújítását látja benne, és van, aki pusztán mûvészetbe
bújtatott giccsként olvassa. 

A Rendezésben nemcsak a darabbeli darab jelenetei, hanem a
próbahelyzetek is kirajzolnak egyfajta történetet. Persze a lénye-
gük nem ez, inkább az, hogy kommentárokkal, magyarázatokkal
lássák el a darabbeli történetet, kinagyítsák, felerôsítsék a felvetett
problémákat. János rendezôként értelmezheti – színészi instrukci-
ókban fejtegetheti – a maga írói szándékait. Ezekbôl a kommentá-
rokból teljesen egyértelmû, hogy a szerzôt inkább a filozófiai s
nem a morális sík érdekli. Például az igazság objektivitásáról és a
valósághoz való viszonyáról jóval több szó esik, mint az erkölcsi fe-
lelôsségrôl, amelyet – épp a személyes igazság objektívvá tétele
miatt – valahogy mindenki eleve elhárít magától. 

A próbahelyzetekben az elôadás készítôinek személyes viszo-
nyai is megfogalmazódnak. Jánosnak és az Olgát játszó Klárának fia-
tal korukban közük volt egymáshoz, de János szerint még idôben
szakítottak. Most viszont Klárától kér tanácsot, hogy mit tegyen a Li-
lit játszó Annával – egyébként fôiskolai tanítványával –, mert úgy lát-
ja, hogy a lány beleszeretett. De inkább János kezdett ki a lánnyal,
amikor megeskette, hogy soha nem fog „megcsókolni egy kiégett
vén fasz rendezôt”. Ezután viszont azt kéri a lánytól, hogy érzelmileg
törje össze, lelkileg gyötörje meg színész kollégáját, a Pétert játszó
Lacit. „Rontsa meg ezt a kétgyerekes, korrekt” családapát, aki „hetek
óta illusztrálgatja a bûntudatot”, mert János szerint érzelmileg kép-
telen belemenni a darabbeli szituációkba. Hasonlóképp feszült János

A marosvásárhelyi elôadás (Korpos András, Kádár Noémi) Rab Zoltán
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viszonya a Sándort játszó Palikával, folyton piszkálja, hogy nem tud-
ja a szövegét, de igazán nem derül ki, hogy mi a bajuk egymással. 

Szerencsés helyzetben van az a nézô, aki mind a marosvásár-
helyi, mint a budapesti elôadást látta, hisz a darab kétféle arca mu-
tatkozik meg elôtte. Az eltérô megközelítések egy szerzôi és egy
rendezô változatot rajzolnak ki. 

Bár Bartis nem rendezô (és a bemutató után azt nyilatkozta,
hogy nem is szeretne pályát váltani), de egy teljesen mûködôké-
pes színpadi változatot hozott létre a darabjából. Bartis a marosvá-
sárhelyi elôadást beharangozó sajtótájékoztatón azt mondta,
hogy „három és fél héten keresztül napi nyolc órában kizárólag ol-
vasópróbákat tartottak, ugyanis a hangsúly a szöveg által indukált
érzelmek átadására kerül.”3 Ezt azt jelenti, hogy Bartis számára
fontosak a darabjában kavargó érzelmek, ezeket komolyan veszi,
elôadásában is megpróbálta kibontani ôket: Olga és János kétsé-
geit, Sándor és Péter dilemmáit, Lili bizonytalanságait; másrészt
János és Palika, illetve János és Laci közti feszültségeket, a János és
Anna közötti eldöntetlenségeket. 

Rendezésébôl úgy tûnik, hogy Bartis nem akart semmiféle nagy
történetet összerakni, a mikroszituációk, az apró helyzetek, az egyes
jelenetekben megmutatkozó érzelmi problémák foglalkoztatják,
amelyek a legkülönfélébb kapcsolatokat egyaránt eldöntetlenné te-
szik. Mindez a teljes érzelmi kuszaság képzetét kelti, valamennyi da-
rabbeli figurát lelki káosz ural belül, és úgy tûnik, hogy ezt a másik
ember inkább csak elmélyíteni tudja, nem pedig feloldani.

Bartis szerzôi változatának furcsa ellentmondása, hogy nem
igazán válnak szét a darabbeli és a próbahelyzetben megjelenô fi-
gurák. Ehhez talán tényleg szükség lett volna egy-két olyan rende-
zôi fogásra, amely segíthetett volna a színészeknek a kettôs figura-
teremtésben. P. Béres Ildikó például komolyan veszi Olga „ôrüle-
tét” – amit Sándor mindig úgy pontosít, hogy csak a valóságot
nem viseli el, attól roppan össze – de Olga markáns személyiségé-
nek az az ára, hogy a szerepébôl kilépô színésznôt, Klárát viszont
teljesen mattnak látjuk. Hasonlóképp vagyunk Sándor-Palika és
Péter-Laci alakpárjaival is. A darabbeli figurák tétova bizonytalan-
sága a szerepeket játszó színészekre is átsugárzik. Csak Anna alak-
ja összetettebb, hisz a színésznôt valódi dilemmák elé állítja a pró-
bahelyzet – és ezt Kádár Noémi játéka ki is emeli –, itt viszont a sze-
reprôl, Lilirôl érezzük úgy, hogy nincs igazán dolga a darabbeli da-
rabban. Korpos András Jánosa nem különösebben erôszakos ren-
dezô. Úgy tûnik, hogy inkább magával van baja, s nem a színészei-
vel, a próbákon belüli feszültségek is ebbôl adódnak. Mert minden
igazságra való törekvés mögött ott van egy még mélyebbre rejtett
titok. Ez derül ki a marosvásárhelyi elôadás utolsó jelenetébôl, ahol
Palika egy most kézhez kapott irat alapján azzal szembesíti Jánost,
hogy ô jelentett róla a titkosszolgálatoknak.

Kérdésként fogalmazódik meg, hogy vajon Szikszai Rémusz
„lelövi-e a poént”, amikor a vígszínházi elôadását ezzel a (Bartisnál

utolsó) jelenettel kezdi. A leleplezés azt a kulcsot kínálja, hogy néz-
zük Jánost is úgy, mint aki nem viseli el a valóságot, ezt a saját
igazságai mélyére temeti, akárcsak darabbeli „alteregója” Olga.
(Tehát a vígszínházi elôadás megerôsíti azt a párhuzamot, ame-
lyet a marosvásárhelyi változat nem különösebben emel ki: hogy
János éppúgy hazudik, mint Olga, amelyre a rendezô próbainst-
rukciói mindig fel is hívják a figyelmet.)

A vígszínházi elôadás felütésébôl is egyértelmû, hogy Szik-
szait a nagy történet érdekli, a társadalmi ellentmondások, ha
úgy tetszik hazugságok, az emberi gyarlóságokra is ennek része-
ként tekint, de nem fordít különösebb figyelmet a mikrohelyze-
tek, az érzelmi ellentmondások kibontására. Ezenközben azért
gazdagon jellemzett figurákat mutat, s ebben a színészek is re-
mek partnernek bizonyulnak. A Hevér Gábor játszotta János ko-
nok igazságkeresése mögött azért egy kiállhatatlan embert isme-
rünk meg, aki frusztráltságát a színházi munkájában is érvényesí-
ti, s ezáltal agresszív légkört teremt. Herczeg Adrienn Olgája
megszenved minden emberi bûnt (a saját vétkeit is), ami ellen szí-
nésznôként egészséges, fölényes közönnyel védekezik. Lukács
Sándor ügyésze már csak a formátumot ôrzi, miközben Sándor
belülrôl már rég kiüresedett. Ebbôl könnyen következhet a figurát
játszó Palika végsô összeomlása is. A Lengyel Tamás játszotta Laci

A Vígszínház elôadása (Herczeg Adrienn, Kopek Janka, Lengyel Tamás) 

Gordon Eszter

3 Rendezôként létezni – Bartis Attila a saját darabját rendezi. Fidelio.hu 2016. 01. 29. http://fidelio.hu/szinhaz/2016/01/29/rendezokent_letezni_-_bar-
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színész valóban egy jelentéktelen alak, akinek tényleg nagy hisztit
kell csapnia ahhoz, hogy valakinek látszódjon. 

Mindezenközben az is kiderül a vígszínházi elôadásból, hogy
Szikszai rendezésének sokkal világosabb a fókusza, mint Bartis
szerzôi változatának. Ez azáltal is hangsúlyossá válik, hogy a víg-
színházi változatban elhangzik néhány olyan mondat is, ami nincs
benne Bartis szövegében. „Ez csak egy színdarab” – mondja János
Annának egy próba végén. „Mindig azt képzeltem, hogy ez a ma-
ga élete” – válaszolja a lány, de ez már az elôadás alkotóinak kiegé-
szítése a darabhoz, akárcsak a férfi válasza: „Nem az én életem a
fontos benne, hanem az a szar, amiben éltünk… Azt hazudjuk ma-
gunknak hogy vége. Lehet, hogy el lehet felejteni, hogy kezdjünk
tiszta lappal. De higgye el nekem, hogy ez a legnagyobb hazugság.
Anna, azok az emberek, akiket az a régi rendszer megnyomorí-
tott, azok soha a büdös életben nem lesznek egészségesek. Akár-
mit hazudnak maguknak vagy másoknak. Mert az a szar, az belénk
ivódott. Az nem szívódok fel olyan könnyen, mint a Szovjetunió…
És mit kezdjen mindezzel az, aki csak most kezdi az életét” – utal
vissza János a fiatal lány és nemzedéktársa helyzetére.

Sôt a hangsúlyosabbá tett társadalmi szempont jegyében
Szikszai „tovább is írja” a darabot. A megismételt elsô (utolsó) jele-
netnek más a vége, mint Bartisnál. Ott csak annyit mond Palika,
hogy írja valahogy bele János a darabjába, hogy ügynök volt, kü-
lönben belepusztul. A vígszínházi változatban viszont maga Palika
pusztul bele, annyira felzaklatja, amit megtudott, hogy szívinfark-

tust kap. És itt jön a pimasz csavar, a Bartis-darab kiegészítése: a
vígszínházi elôadás utolsó jelenetében 15 évvel késôbb János mint
államtitkár leplezi le Kerekes Pál érdemes mûvész – ahogy beszé-
dében mondja: „egy igaz ember és egy igaz barát” – szobrát. Nem
elég, hogy János egykor ügynök volt (a Vígszínházban ennek el is
hangzik az indoka: különben még hat évet le kellett volna ülnie),
hanem az új rendszerben politikai karriert is csinált. Sôt a szobora-
vatón gátlástalanul idézi „Palika kedvenc Szép Ernô-versét”: Ne
hidd, ne hidd, ami igaz, / Ami kegyetlen, ami gaz, / Mi ocsmány és
alávaló / Ne hidd, ne hidd, ami való. // Hazugság, amit a lap ír, / Fél-
rebeszél az a papír, / Meredt szemekkel aki sug / Az mind gyaláza-
tos hazug. // … Nem hiheted, ha van hited, / Gazember vagy, ha el-
hiszed. / Ne hidd el, ne hidd el, mi gaz, / Ordítsd az égre: nem igaz!
// A fényképed, meg a tavasz, / S az Igazság, az az igaz. // … Beléd
döfték a kést: ne hidd, / Kiszaggathatják beleid, / Míg lélegzel s esz-
mél agyad, / A bûnt tagadd, tagadd, tagadd. // Megmarkolom két
válladat, / Szemembe nézz, ne hadd magad, / Tiszta maradj, ma-
radj szabad, / Ne bukj el, meg ne add magad.” 
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Szereplôk: HHeevvéérr  GGáábboorr,,  HHeerrcczzeegg  AAddrriieennnn,,

LLuukkááccss  SSáánnddoorr,,  LLeennggyyeell  TTaammááss,,  

KKooppeekk  JJaannkkaa,,  GGiilliicczzee  MMáárrttaa,,  

KKaarrááccssoonnyyii  ZZoollttáánn,,  CCssiibbyy  GGeerrggeellyy  eehh..,,

MMeeddvveecczzkkyy  BBaalláázzss  eehh..

Bemutató: 22001177..  ffeebbrruuáárr  2266..


