
A kísérlet azonban egy ponton mintha
felborulna, az alanyok fellázadnak. (Eddig
a néző külső szemlélőként vizsgálhatta a
kísérlet szereplőit, ettől kezdve viszont
akarva-akaratlanul belülre kerül, nemcsak
szemlélője, de szellemi síkon alanya is
lesz a játéknak.) XX összetépi kuporgatott
pénzét, a tárgyak rabszolgája szabad lett,
ezzel a rabságról gondolkodni akaró AA
modellje is érvényét veszíti, azaz nincs mit
írnia. Am lényegében semmi sem változik
a két ember lehetőségeiben és
viszonyában, a tett álcselekvés, minden
kezdődik újra. XX továbbra is dolgozni
fog, mint egy állat, AA továbbra is
képtelen lesz az alkotásra, s továbbra sem
tudnak sem egymás nélkül, sem egymással
élni.

XX eláll öngyilkossági szándékától, és
hortyogó mély álomba zuhan, AA meg-
próbálja a vágyakat és álmokat ébren
tartani. Biztatja alvó társát, hogy egy-szer
biztosan hazamegy, és akkor szabad lesz:
„a szabadság lesz a jog, és a jog a
szabadság. Hát nem ezt akartuk, nem ezt
akarjuk valamennyien? És ha mind-
annyiunknak egy a célunk, ha mind
ugyanazt akarjuk, ki akadályozhat meg
bennünket, hogy ilyen jó és értelmes
közösséget teremtsünk. Hazamész, és soha
nem leszel rabszolga. Se te, se a
gyerekeid." Garas ott áll az alvó Avar ágya
mellett, hangjából a szavak igazába vetett
hit akarata csendül ki. De egyre jobban
fojtogatja a sírás, ágyához vonszolódik, és
összekuporodva, kezeit a térdén
összekulcsolva, mint egy kisgyerek, a
hátán hintázva vadul és kétség-beesetten
zokogni kezd. A lassan sötétbe boruló
színpadon csak Avar mély, nyugodt
horkolását és Garas elcsukló, fuldokló
zokogását hallani.

A színészek, a rendező, a díszlet- és
jelmeztervezők Mrožek drámájának min-
den részárnyalatát kibontó együttes
munkája figyelmeztető: lehet valaki saját
közegében is emigráns. S ez nem egyéni
elhatározás, balszerencse vagy sorscsapás
kérdése. Közös felelősségünk van
egymásért! S milyen jó lenne, ha ez a
közös felelősség, az előadás keltette ön-
vizsgálat is segíthetne abban, hogy az
emigránsléttel kifejezhető testi és lelki
állapotok enyhüljenek!

Slawomir Mrožek: Emigránsok (Játékszín, a
Nemzeti Színház vendégjátéka)

Fordította: Balogh Géza. Díszlettervező:
Székely László. Jelmeztervező: Vágó Nelly.
Rendező: Székely Gábor.

Szereplők: Avar István és Garas Dezső m.
v.

SZEKRÉNYESY JÚLIA

Zárkombinációk?

A játszma vége Szolnokon

Egy évvel ezelőtt, amikor szememet az ősi
falakra szegezve sétálgattam, pontosabban
botladoztam Ur városának romjai között,
gyakorlati dolgokban is szerfelett járatos
útitársam oldalba bökött és így szólt: Ne
csak a köveket bámulja, szíveskedjék az
égre is pillantani! Fejünk felett ugyanis
katonai repülőgépek húznak el. Sajátos -
válaszoltam kissé unottan. Útitársam
azonban korántsem unta meg elmém
technikai pallérozását. A pireuszi strandon
is rámförmedt: ábrándozás és élvezkedés
helyett méltóztassék végre megszámlálni a
felettünk elzúgó harci gépeket.
Nekifogtam a számolgatásnak, hamarosan
bele is fásultam: nagyon sokan jöttek. A
tengerparti heverészés gyönyöreit mindez
egy pillanatra sem keserítette meg,
tárgyilagosan megállapítottuk: hát ugyan
hol is cirkálhatnának ezek a
vadászbombázók, ha nem kultúránk
bölcsője illetve járókája felett. A makacs
kőtömbök is arra intenek; hatezer év óta
igazán megszokhattuk volna már a
fenyegetettséget, azt, hogy
emberemlékezet óta szinte szexuális inti-
mitásban élünk a létünket veszélyeztető
erőkkel.

Amikor taps nélkül elhagytuk a szolnoki
Szigligeti Színház most épített
úgynevezett szobaszínházát, ahol Samuel
Beckett A játszma vége című színművé-
nek magyarországi bemutatóját láthattuk
(egyébként tizenkét évvel a mű születése
után), néhányan - alkalmilag összeve-
rődött beszélgetőpartnerek - arról fe-
csegtünk, mily naiv is ez a Beckett, az
általa leírt borzalmak szinte szúnyogcsí-
péseknek minősülnek azokhoz képest,
melyeket manapság tapasztalunk. E tár-
salgás korántsem oly cinikus, mint ahogy
első pillanatra tűnhet, mint ahogy a taps
elmaradása sem bizonyít semmi
különöset, szélsőségeset: sem közönyt,
sem pedig a mű véglegesen nyomasztó
hatását. Hanem elsősorban Paál István
rendező jó színházi stílusérzékét. A kis
létszámú színházterem, amely ötven-hat-
van vagy esetleg nyolcvan nézőt képes

befogadni, nem kicsinyített színház, itt is
a mennyiség csap át minőségbe, ha
fordított módon is, mint ahogy azt
megszoktuk. A stúdiószínház mindig a
nyilvánosság kizárásának vagy a nyilvá-
nosságról való lemondásnak sajátságos
módja. Kicsiny teremben vagy azért
játszunk, mert a nagy nem telik meg,
vagy azért, mert nem akarjuk, hogy a
nagy terem megteljen. Akárhogyan is jön
létre ez a kis létszámú közönség - szno-
bok gyülekezeteként, rettenthetetlen
színházrajongók szektájaként vagy
véletlenül arra vetődők csoportjaként -,
törvényei mások, mint a hagyományos
masszív tömeget képviselő közönségé.
Ezekben az előadásokban mindig van
valami magánjellegű, sőt még némi
szeméremsértő mozzanat is. Ezek persze
adottságok, melyeket színházon kívüli
körülményeknek köszönhetünk. A
rendezőkön múlik, vajon képesek-e
mindezt javukra fordítani, kis túlzással
úgy is mondhatnánk: képesek a
szükségből erényt fabrikálni. Ez azért
sikerülhetett Paál Istvánnak, mert a
színházi környezetet is olyan imponáló
szaktudással rendezi meg, melynek
következtében logikus a tet-
szésnyilvánítás elmaradása. Nemcsak
azért, mert ez után az előadás után való-
ban elképzelhetetlen például a tapsrend,
hanem többek között azért is, mert a
szobaszínház afféle félnyilvánosságot su-
galló légköre együtt hat ránk az elő-adás
poéntalanul mozdulatlanná dermedő
befejezésével: tudomásul vettük, ami
történt, csak azt nem tudjuk, tényleg
véget ért-e a játszma.

Beckett műveit gyakran magyarázták
úgy, hogy az e művekben megnyilatkozó
borúlátást időben vagy térben korlátozott
válságmotívumokra vezették vissza. Ezek
szerint Beckett hol a nyugati polgári
értelmiség egy részének válság-
hangulatát, egy a társadalmi cselekvésből
kiszorult réteg szorongását fejezi ki, hol
pedig az ötvenes évek pánikhangulatát, az
atombomba árnyékában hallucináló
emberiség gyötrelmeit. E kommentárok
általában elismerik Beckett történeti jelen-
tőségét, s ennek értelmében művészetét
az úgynevezett félmúltba utalják, nem
tagadva meg tőle némi tiszteletet és el-
ismerést. Ez persze már nagy engedmény,
legalábbis nálunk, ahol a hatvanas évek
derekán is még arról folyt heves vita,
egyáltalán írónak fogadjuk-e el Beckett-
tet. A többszöri golyóváltással lezajló
Nagyvilágbeli vita végül egy rendkívül
szimptomatikus kérdőjellel zárult, melyet
Kéry László a lap 1966/2. számában így
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ogalmazott meg: „Nem ez az egyetlen mű
z elmúlt fél század polgári irodalmában,
mely feladja a fogas kérdést: miképp
ehet jelentős és bizonyos vonatkozásban
rtékes olyan alkotás, amely szemléletében
agyon is problematikus vagy egyenesen
lfogadhatatlan?"

A drámaíró magyarországi pere tehát
gyezséggel zárult: annak hallgatólagos
lismerésével, hogy azért mégsem mi
iányzunk Beckett dicsőségéhez, hanem
alán fordítva. Ezt a színházak is jól
egértették, s megkezdték nemcsak
eckett, de más abszurd vagy más egyéb

zempontból fenntartással kezelt szerzők
vatos bevezetését a műsortervbe. A stú-
ióforma e célra igen megfelelőnek lát-
zott, a bábszínházi előadást pedig min-
en tekintetben tökéletes sikernek köny-
elhetjük el.

Beckett drámáit ma már valóban iro-
alom- és drámatörténeti távlatból szem-
élhetjük. Mivel nem egy írótársával együtt
agyon ritkán, alig vagy egyáltalán nem
áthattuk vagy nem is olvashattuk sokáig,
ulasztásaink illetve késéseink furcsa

zembesítéseket is lehetővé tesznek.
émelyik régen várt íróra meg-

rkezésekor valóban mondhatjuk, hogy tíz-
úsz évvel ezelőtt nagyobbat robbant
olna, szívbemarkolóbb lett volna, mivel
z irodalomban is érvényesek az élet-kori
ajátosságok törvényei: a vad kamaszkor
tán elkövetkezik a polgárosult,
egállapodott felnőttkor. Aki pedig még

zután is érdekes, sőt izgalmas tud ma-
adni, az már megközelítette azt a kü-
zöböt, mely a csupán történeti jelentőségű
űvészt elválasztja az egyetemesség

artományától. A magyarországi néző és
lvasó sajátos színházi, könyv- és
olyóiratolvasói lehetőségeinél fogva más
zemszögből láthatja a modern irodalom
éhány kiemelkedő alakját -- ritkaság-
ént, újdonságként szemlélhet sok olyas-
it, ami másutt már vieux jeu -, ítéletei

zért eltérőek lehetnek, ha nem is az örök
rtékek megmérésében, de legalább annak
egállapításában, mit érez tartós
űvészeti terméknek és mit nem. A hal-

atatlanság amúgy is kissé félrevezető
ogalom: nem is mindig olyan igazságos,
int ahogy gondoljuk, s egyáltalán nem

izonyos, hogy oly sokáig tart, mint
hogyan remélni szeretnénk.

A játszma vége mostani itthoni elő-adása
ehát azt is sugallhatja, hogy mi Beckett
egértésében és élvezetében talán

alamely határvonalhoz érkeztünk. Mert
gaz, hogy a mű elárulja azt, mikor
zületett. Fellelhetők a szövegben azok

a mozzanatok, melyek felidézik bennünk
a spontán ítélkezést: mily naivak is azok
a rémségek, melyeket a szerző leír -
legalábbis az azóta történtekhez képest.
A mai néző tehát nem ragad le az azon-
nali pusztulás veszélyének érzékelésénél,
így egyéb fontos rétegek felismerésére is
marad ideje és energiája. A játszma vége
nemcsak vészjelzés, hanem ezenkívül ke-
gyetlen leszámolás néhány elöregedett és
tűrhetetlenné vált ábránddal. Beckett
voltaképp kedvenc kategóriánkat, az in-
dividuumot, a fausti embert ülteti a sze-
meteskukába. E típus tarthatatlansága
már réges-régen nyílt titok, a tény beis-
merésétől és elfogadásától, valamint a
konzekvenciák levonásától azonban még-
is úgy irtózunk, mint az ördög a szen-
teltvíztől. Pedig az örökös önmegva-
lósítás fausti parancsa már jó ideje kény-
szerképzet, szenvedő és szenvelgő husza-
dik századi hősök egész sora bizonyítja
ezt. Az individuum eszménye ugyanis

a történelem jelenlegi állapotában -
nem demokratizálható, kivált a szónak
modern civilizációs értelmében. A fo-
gyasztói társadalomban ez nem tömeg-
cikk, pénzen nem vásárolható meg, nem
tanulható és még csak ki sem sajátítható.
Amilyen mértékben távolodik tőlünk az
eszmény megvalósításának lehetősége,
olyan mértékben ragaszkodunk a látszat
fenntartásához. A túlfejlesztett egyéniség
kultusza így szinte a világ központjává

Jeney István (Clov) A játszma vége szolnoki előadásában

vált. Beckett - sok egyéb mellett - ezt a
folyamatot is ábrázolja, arc nélküli sze-
rencsétlenjei ezért jelennek meg úgy, mint
az egyetemes pusztulás jelképei. Beckett
pontos számadást készít hőseiről. Leírásait
azért érezzük oly zseniálisnak, mert
kíméletlenül költőiek. Nála nincs
megdicsőülés és nincs pokol. Még a szatíra
nádpálcáját sem suhogtatja az emberiség
orra előtt. Figuráit egy pusztulásra ítélt
világban helyezi el, a figurák maguk
azonban elpusztíthatatlanok. A
nyomorúságos állapotú Hamm így beszél
A Játszma végében: „Egy kissé mintha
kiürültem volna. Az állandó alkotás fe-
szültsége." És ez nem tréfa, Hamm ugyanis
tényleg regényt ír.

CLOV: Remélem, sokat haladtál a re-
gényeddel.

HAMM (szerényen): 0 , nem olyan
sokat, nem olyan sokat. (Sóhajt) Vannak
napok, hogy az ember nincs formában.
(Szünet) Várni kell, hogy az ihlet jöjjön.
(Szünet) Sosem erőltetni, de sohasem, mert
az végzetes volna. (Szünet) Egy kicsit azért
haladtam.

Nemzőatyját, valamint a nézőt egy-
általán nem kíméli ihletének eredményétől.
Ami a darabban végzetes, az valójában
Hamm dögletes történetmesélése: kevés
helyen olvashatjuk a rossz modern
irodalomnak ilyen kísértetien hű jellem-
zését, és ez a mű ismét csak a pöfeteggé
növekedett személyiség fullasztóan unal-



mas terméke. Ez a kóros személyiség-
hólyag természetesen nem pukkad szét a
műben. Az író sokat emlegetett moz-
dulatlanságdramaturgiájával eléri azt,
hogy az ábrázolt világ végéig a széthullás
előtti utolsó pillanat állapotában marad.
Állandósul tehát az, ami tarthatatlan,
megszilárdul a bizonytalanság. A szerző
leszámol ugyan válságos világ-képünkkel,
de nem úgy, hogy végső, megsemmisítő
csapást mér rá, hanem úgy, hogy igen
hatásos és erős szimbolikával mutatja meg
annak következményeit. Könyörtelenül
végiggondolja és színpadra állítja azt a
jellegzetesen modern szemléletet, mely
inkább öntudatlanul, mint tudatosan
áthatja életünket és gondolkodásunkat, és
melyet D. H. Lawrence így fogalmazott
meg a Lady Chatterley szeretőjében:
„Korunk lényegét tekintve tragikus, ezért
nem vagyunk hajlandók tragikusan
felfogni." Mintha Beckett ezt a
lelkiállapotot akarná nemcsak igen
aprólékosan elemezni, de a gondolatot
végig is akarná vinni, egészen addig a
szélsőségig, ameddig ez lehetséges. Mű-
veiben ily módon a tragédianélküliség
szomorúságát is kifejezi, s ilyen értelem-
ben valóban metafizikai rémdrámákat ír,
ahogyan egyik bírálója a szemére veti. Per-
sze mindebből nem következik az, hogy
darabjai, például A játszma vége elégikus
hangvételű alkotás lenne. Szörnyű a kép,
amely elénk tárul: lakatlan, puszta föld,
vak, béna emberek, földbe ásott öreg
hölgy, lábatlan, szemeteskukában élő apa
és anya; aki még mozogni tud, az is
legfeljebb ha téblábol. Csodálatosképp e
borzalmas látomásokból mégis szinte
teljesen hiányzik a világfájdalom, a szó-
nokias nyavalygás valamint a szentimen-
tális önsajnálat. Beckett fegyelmezetten

és méltósággal tárja elénk e látomásokat.
Ezt többek között azzal éri el, hogy
eredeti jogaiba helyezi vissza a költésze-
tet. Brook azt mondja róla: „Költészet,
nemesség, szépség, mágia - megint csak
ezek a gyanús szavak tértek vissza a
színházba." Kevés dolog devalválódott
annyira az utóbbi évtizedekben sőt év-
századokban, mint éppen a líraiság - ez
ma már szinte a szépelgés, a könnyes
érzelgősség, a nagy beleérző semmitmon-
dás, a hasbeszélő retorika szinonimája.
Azok, akik a színház megújulásának lehe-
tőségét a líra visszatérésében látják, nyil-
ván nem a vég nélkül folytatható tartal-
matlan és pöffeszkedő lantolás színpadra
állítását kívánják. Hanem olyan tömören,
eredetien és pontosan megfogalmazott
szövegekre vágynak, mint amilyen pél-
dául A játszma vége. Ha közelebbről
szemügyre vesszük a mozdulatlanság
becketti drámáit, hamarosan kiderül, hogy
e szövegek nemcsak evokatívak, szépek,
kifejezőek, de mozgalmasak is, egy percre
sem engedik nyugodni a néző vagy az
olvasó figyelmét. A mondatok izgatottan
kergetik egymást, ezekben a szövegekben
ismeretlenek azok a fölös-leges, sőt
hátramozdító dramaturgiai ki-térők,
melyek oly gyakran teszik unalmassá,
érdektelenné, kötelező humanista
leckefelmondássá századunk jó néhány
drámáját. Igaz, hogy Beckett egyetlen
energikus mozdulattal kisöpörte színpa-
dáról a kolonccá vált régi módszereket, a
környezetfestegetést, valamint az apró-
lékos pszichologizálást, de ehelyett ismét
színpadképessé tette a lírai magaslatot és
mélységet, továbbá a merész, gyilkos
humort - illetve nem tett mást, mint ismét
értelmet adott a humor „gyilkos"

jelzőjének, amely az utóbbi időben már

inkább díszítő jelzőnek számított, mint
megkülönböztető jegynek.

Paál István nem először vállalkozik arra,
hogy a modern drámairodalom egy-egy
igen fontos alkotását megismertesse a
magyar közönséggel. Ezek az
ismerkedések sohasem voltak csupán
történeti jelentőségűek, tehát nemcsak arra
voltak jók, hogy elmondhassuk, lám végre
mi is láthattuk Jarry, Camus vagy Mrožek
egy-egy híres remekét. Ezeket az
előadásokat a rendezés önálló értékei okán
is a kiemelkedő és emlékezetes bemutatók
közé sorolhatjuk. A nagyszerű sorozat
újabb darabja, A já t s zma vége ismét
magyarországi bemutató. A színmű
értelmezése pontos és meg-győző. A játék
híven követi a szerző utasításait.

Éppen úgy, ahogyan Húros Annamária
díszlete is a szerzői leírás nyomán készült.
Fő érdeme, hogy színpadi teret tud
érzékeltetni a kicsiny terem adottságai
ellenére is. A környezet és a játék
egyszerűsége arra utal, hogy Paál István
nem elsősorban bonyolult intellektuális
zárkombinációk összességének tekinti a
művet, hanem főként és mindenekelőtt
színháznak. Ez igen szerencsés elképzelés,
mert ennek köszönhető, hogy a szín-mű
nem válik filozófiai traktátussá, ha-nem
művészi élménnyé magasztosul. Ez az
előadás érzelmeket ébreszt, mégpedig
legtöbbször ellentéteseket, szinte képte-
lenül szélsőségeseket. Amit látunk, az
egyszerre sokkol, nyomaszt és nevettet. A
figurák nem váltják ki az erkölcsi
ítélkezés, a beleérzés, az azonosulás jól
ismert, hagyományos reagálásait: hisz nem
körüljárható emberi jellemeket látunk,
hanem élő maradványokat, akiket
tulajdonképpen megvetni szeretnénk, ha
jólneveltségünk - illetve a bennünk élő
maradvány tabuk - ebben kissé meg nem
akadályoznának. A színészi játék épít erre
a tanácstalanságra. Huszár László, Jeney
István, Hollósi Frigyes és Hanga Erika
azért nyújtanak jó alakítást, mert nem
akarják eldönteni helyettünk, hogy mit is
gondoljunk erről az egészről.
Szerepeikben - nyilván szándékosan -
nemcsak személyiség nélküliek, de sze-
mélytelenek is.
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