
nem-valóságos létezésről vagy a nem-
létezésről szól. Nádas drámatrilógiájának,
a „három T"-nek is ez a témája: a második
darab, a Találkozás női főszerepét, Máriát -
úgymond - nem lehet el-játszani, a Temetés
pedig arról szól, hogy egyáltalán nem lehet
játszani. Tudni vélik: Nádas ezt a
konzekvenciát azzal is le-vonta, hogy nem
kíván több darabot írni.

A vita, amelynek legalább érzékeltetni
akartam szerteágazó gazdagságát, kétség-
telenül bizonyos ellentmondáshoz vezetett.
A történetiség és a gondolati absztrakció,
illetve a naturalista és a metaforikus
ábrázolás ellentétpárjai abba a végső
paradoxonba torkollanak, hogy a Takarítás
egy nemlétező világ érzéki ábrázolása;
vagyis arról beszél, ami nem létezik, de
ezt egy nagyon is valóságosan létező, az
adott pillanatban a részvételünkkel
megszülető művészi forma, a színház
révén mondja el. Azaz a színjáték éppen
önmaga által szünteti meg --„naturálisan"

és „metaforikusan" - a saját tartalmát, a
nem-létezést.

Szikora János azzal vágta el a gordiuszi
csomót, hogy őt ezek a fogalmak nem
érdeklik; számára a színházban csak az
létezik valóságosan - „naturálisan"

ami megtörténik a szereplők között. A
Takarítás megrendezésével azt vizsgálta,
hogy meddig lehet „megidézni az ördö-
göt": meddig lehet a színészt, anélkül,
hogy személyiségében károsodna, rávenni
a drámabeli szereplők kínzó kapcsola-
tainak megélésére.

A vita ugyanazzal zárult, mint ez a
rövid emlékeztető. A polémikus állás-
pontok aligha feledtethetik, hogy nem egy
átlagelőadásról vitáztunk. Győrött
mindannyiunk számára szokatlan, sikeres
vállalkozás tanúi lehettünk, egy jelentős új
magyar drámának és az együttes
magasfokú művészi teljesítményének kö-
szönhetően.

BÉCSY TAMÁS

Az ellentmondások
előadása

Nádas Péter Takarítás című
drámájának stúdióelőadása Győrött

Nádas Péter Takarítás című darabja
elsősorban nem a magyar irodalmi ha-
gyományból nő ki. Drámairodalmunk --
de epikánk is - lényegében elkerülte a
tudatalatti megjelenítését, ábrázolását.

A mű előzményei közé a tudatalatti
tartalmakat objektiváló nyugat-európai
drámák tartoznak, elsősorban Jean Genet
művei, közülük is a Cselédek; a kelet-
európai hagyományból pedig elsősorban a
század lengyel drámái, Witkiewicztől
Mrozekig. Csakhogy azokban erőtelje-
sebbek azok a vonatkozások, amelyek az
ember benső világának ezt a kétség-kívül
meglevő részét a társadalmisággal
összeköttetésbe hozzák.

A darab „fizikai" alaphelyzete: a
hatvankét éves Klára lakását takarítja, ő
maga, illetve a harminckét éves Zsuzsa és
a húszéves Jóska. A takarítás zömmel a
szoba felsúrolása. A hármójuk között levő
alapdinamizmus pedig az, hogy
mindegyik meg akarja akadályoz-ni, hogy
a másik kettő bensőségesebben szeresse
egymást, s így ő, a harmadik egyedül
maradjon. A háromszög mind-három
sarka között vannak tehát irányulások. A
legkevésbé hangsúlyos a Klára és Zsuzsa
közötti, vagyis a leszbikus kapcsolat. A
mű végén Klára „meghal", vagy
elfelejtődik a másik kettő részéről, aminek
következtében felszakadhat a Zsuzsában
élő erős szexuális vágy Jóska iránt:
vetkőzik és vetkőztetni kezdi a fiút. Jóska
azonban elhúz egy nagy függönyt, „amely
most eltakarja, de ugyanakkor sejteni is
engedi a színpadot", azért „hogy mögötte
bontakozhassék ki teljes pompájában a
szemérmes végzet" - miként Nádas Péter
írja a darab előszavában. (Fiatalok
rivaldája, Magvető kiadó, 1978.) Ekkor
Jóska pisztollyal lelövi Zsuzsát, ami után
életnagyságú fényképéből kilép a
negyedik alak, András. Egyetlen mondatot
mond Jóskának - „Adj egy tiszta
törölközőt" -, gondosan megtörölközik, jól
megnézi Jóskát, a dívány alatt fekvő
Klárát, és kimegy.

Kicsoda András, és milyen kapcsolata
van a többiekkel ? Nem más, mint Klára
már halott, volt szerelmének a megjele-

nése, megelevenedése. A fénykép, amely-
ből kilép „pontosan életnagyságúra na-
gyított és barnított amatőr felvétel", amely
„egy szép fiatal férfit ábrázol für-
dődresszben, amint valami folyóból kijön",
s amelyet a takarítás elején a szobából
kivisznek. A kivitelt Jóska kezdeményezi :
„Nem kéne levenni András bácsi képét ?"
Andrásról Jóska azt mond-ja: Klára férje
volt. Klára szerint nem volt a férje. A
felvételről Klára egyszer azt állítja, hogy
„azon a délutánon készült, amikor
megismerkedtünk Gödön"; máskor ezt:
amikor „hozzájuk álltam be cselédnek".

A darab egészen különböző pontjain
elhangzott mondatokból a következő
háttértörténeteket és tartalmakat állít-
hatjuk össze:

Klára eredetileg úrilánynak született,
családjuknál „nagyon sok cseléd volt, akik
mind loptak", majd „kurva lettem",
„polgári kanca voltam". Aztán „cseléd-nek
mentem", majd röplapokat osztó
„terrorista" lett, aki felrobbantott egy
vonatot, és aki „igyekeztem minden
elvtársamnak a nyakába fűzni a combo-
mat". Klára a kegyelmes asszonyéknál volt
cseléd, akinek férje is meg-meglátogatta a
cselédszobában, de erről fiuk, András nem
tudott. „A tisztaság kurvája voltam" -
mondja ezzel kapcsolatban. András
forradalmár lett, s egy alkalommal alig
tudott egy akcióból elmenekül-ni; nyomát
nem vesztették el, s ezért „az ügy
elveszett", mármint András számára. Az
anyja elküldte a háztól, de András utolsó
kívánságként Klára szerelmét kérte. Ekkor
fogant meg fiuk, akit ugyancsak
Andrásnak hívnak, s aki torz-szülött lett, s
a diliházban tartják. Andrást később vagy
a detektívek lőtték le, vagy ő önmagát.

A képen látható Andrással a múltban
tehát csak Klárának volt kapcsolata. A
darabban Jóska kétszer is utal Andrásra, a
mű vége előtti jelenetekben. Először a
Klára és a közte kialakuló egyik
bensőséges helyzetben, amikor Klára
hozza szóba, de Jóska így reagál: „Róla ne
beszéljünk." Még ennek a jelenetnek a
végén Jóska azt vágja Klára fejéhez, hogy
András az őáltala szerzett pisztollyal ölte
meg magát, s ha Klára nem lett volna
gyáva Andrást szeretni, akkor ő még most
is élne. Ezek a mondatok azonban nem
Jóska és András, hanem Jóska és Klára
viszonyát jelenítik meg. Másodszor akkor,
amikor elmond-ja, hogy ha Klára
meghalna, s ő ide költözne, a képet a
padlásra vinné,



„s akkor teljesen olyan lenne, mintha nem
történt volna semmi sem. (...) Úgy
gondolnék rá, mint az apámra. Te voltál
az anyám." A képhez, illetve Andráshoz
az utolsó mozzanatig ezeken kívül éppen
úgy nincs semmi köze, mint ahogyan
Zsuzsának egyáltalán és semmi-féle köze
nincsen.

Jóska és András kapcsolatának hiánya
miatt meglehetősen váratlan és előkészí-
tetlen a mű végén András kilépése a
fényképből.

De nézzük Jóska és Zsuzsa tartalmait.
Jóska születésénél Klára jelen volt, ő

tépte el a köldökzsinórt, aztán vala-
hogyan magához vette, avagy valamilyen
módon igen sokszor találkoztak. Mintha ő
is nevelte volna Jóskát, akit mindig a
tükör elé állított, hogy nézze önmagát.
Klára egyszer azt mondja, hogy
értelmessé, okossá formálta Jóskát, majd
máskor azt, hogy ő tartotta - tudatosan -
anális szinten. A fiú neki mesélte el
álmait, aztán a szeretője lett. Jóskában az
egyik jelenetben kibomlik egy vágy-vagy
álomkép, amint a tenger színén fekszik, s
majd amint fürdés után egy barna,
szőrtelen fiú megfogja a csuklóit és
kitapintja a pulzusát. Mikor ezt elmond-
ja, Klárában az az emlék támad föl, ami-
kor András azon a bizonyos napon
bement hozzá a cselédszobába. Jóska
most olyan, mint annak idején András
volt. Igy tehát ez az emlék- vagy vágy-
kép is vonatkozhat Andrásra, de ebben
András és Klára viszonya jelenik meg
elsősorban. Jóskát Klárához fűző szerel-
me egyszerre undorítja és vonzza:
„Ronda vagy, öreg vagy. Nincs hajad,
nincs fogad. Utállak.", és máskor:
„Szerelmes vagyok beléd.", „Nagyon
kívánlak. Te vagy az egyetlen, akit
szeretnék." Am lehet, hogy ez utóbbi
mondatokat most már csak alakilag
mondja Klárának, lényegileg Zsuzsának.

Zsuzsáról azt tudjuk meg, hogy gyűlöli
a piszkot, a port, a szennyet. Falusi lány
volt, törvénytelen gyermekét - nem tudja,
ki az apja - otthon a tehén-istállóban
szülte meg. A már nagyfiúvá nőtt
gyermek most is szüleinél él, ő igen
ritkán látja. Havonta ötszáz forintot küld
nekik, de ha hazamenne, a fia nem
ismerné meg. Azután tíz öreget gondo-
zott, feltehetően lakásért, és valószínűleg
hiába. „Nem voltam kurva - mond-ja ,
csak szerettem, ha a nyomomba
szegődnek, mint a kutyák, s ha a lábam
elfáradt, jó volt elheverni a bokor alatt."
Níostanában "Ötszáz forintért

minden hónapban eladom magam. Nem
vagyok válogatós." Jóskától kéri: „Légy
szerelmes belém!", de kéri, ne haragud-
jon, hogy ő lesz az egyetlen férfi, akinek
nem fogja a testét odaadni. A végén
azonban - mikor Klára már meg nem
szólaló alakká, esetleg halottá vált -, ő
kezd vetkőzni Jóskának, és vetkőztetni
kezdi a fiút. Viszonyukhoz hozzátartozik
még, hogy elképzelik, összeházasodnak,
Zsuzsa a fiát magához veszi, s akkor
hogyan fognak élni. Az erre vonatkozó
dialógusrész azzal fejeződik be, hogy
Jóska ezt mondja: „Rajtakapnál, amint
megcicerézem a szép, erős fiad." Zsuzsa
ezt nem hagyná: „Akkor a böllérkést
szúrnám beléd."

Klára és Zsuzsa között is kialakul két
bensőséges pillanat. Az első, a sikálás
ritmusától kiváltódott szexuális vágy
közben. Zsuzsa ezt mondja: „Este ki-
lestelek a fürdőszobában.", mire Klára:
„Ha tudtam volna, nem hagyom úgy cl
magam." A második egy későbbi jele-
netben, amikor az instrukció szerint
„hosszan egymásra néznek, Zsuzsa fino-
man megérinti az ajkával Klárát", mire ő
kijelenti: Nem csókolták harminc éve
már." Klára fejét az ölébe veszi, s ezt
suttogja neki: „Én majd életet ölök
beléd, ne félj."

E leszbikus pillanatok mellett az ön-
kielégítés pillanatai is elénk kerülnek
Klára és Jóska részéről. Jóska erre vo-
natkozóan ezt mondja: „Én csak ön-
magammal tudnám kielégíteni önma-
gam."; Klára pedig a földön fekve,
összehúzódzkodva: „Kislány korunkban
az örömöt a combunk közül piszkáljuk
ki. (. . .) De hiába kábít el az ájulat, ha
az mindig kinn marad, ami benn lehetne.
Most bennem vagyok."

Mindebből az első lépésben két dolgot
kell elmondanunk. Az egyik nem derül-
het ki az eddigiekből: ezek a tartalmak és
múltbeli történetek csak a mi fogalma-
zásunkban váltak egységesítetté. A da-
rab igen-igen sok helyén, szótszórva
jelennek meg, s az egyszeri olvasás során
nem állnak össze részleteikben is ilyen
egységessé. A háttérben, a múltban levő
események előkerülése tehát nem követ
logikai vagy időbeli rendet.
Mozaikokként épülnek a darabba, amely
mozaikok közé számtalan más probléma,
eset, gondolat és érzés iktatódik; először
is a szoba felsúrolására vonatkozó igen
sok szöveg. Azután például olyanok,
amikor Klára az úrinőt jeleníti meg,
elsősorban Zsuzsával szemben, máskor
épp az ellenkezőjét. Szó kerül arról,

hogy Jóska, illetve Zsuzsa a lakást meg
akarja örökölni, s hogy mit tesznek majd
akkor stb, A múltbeli események
mozaikdarabjai közé valamelyikük han-
gulatának, önmaga és helyzete elemzésé-
nek, értékelésének az elmondásai is be-
iktatódnak. A széttöredezettséget ered-
ményezi még, hogy ha egy kérdésről
beszélni kezdenek, ezt abbahagyják, a
dialógusok a közbeiktatott dolgok
elmondásával folytatódnak egy darabig,
majd tíz-tizenöt megnyilatkozás után az
eredetihez térnek vissza; akkor tehát,
amikor a befogadó figyelmét már más
kötötte le. Vagyis sem maguk a háttér-
történetek, sem elmondási módjuk nem
folyamatos, hanem megszakítottan, disz-
kontinuusan kerül a befogadó elé.

Az eddigiekből másodszor - talán az is
kitűnhetett, hogy egy-egy alaknak
egymással lényegében ellentétes tartal-
mai is vannak; olyannyira ellentétesek,
amelyek együttesen elképzelhetetlenek
egy valódi, jellemként értelmezett ember-
ben. Mindezek olyan világot, olyan
világ-szerűséget képeznek és építenek
föl, amelyben bizonyos esetek,
helyzetek, élmények és alakok egymásra
ráhangolódnak, egymásba áthatolnak.
(Ez az időre is érvényes; nem tudni,
bizonyos esetek. érzések, vágyak stb.
mikor él-nek valakiben: a múltban vagy
a jelen-ben vagy mindkettőben.) Ezek
azt eredményezik, hogy minden
bizonytalanná, körvonaltalanná válik; ők
megszűnnek hús-vér emberek lenni,
megszűnnek egyértelműen csak önmaguk
lenni, s át-alakulnak az ember benső
világában élő komplexusok metaforáivá.
Igy a meg-jelenő világ összemosódott,
egymásba áthatoló, körvonaltalan világ,
amely leginkább az ember benső világát
idézi fel.

Ezt Klára „halálai" is elősegítik. Első
„halála" után „feltámad", megszólal és
hozzá is beszélnek; a második után már
nem; Zsuzsa és Jóska a dívány alá gör-
getik. Ám e két „meghalás" okai vagy
külső körülményei között nincsen kü-
lönbség, s így nem valódi halálról van itt
szó, hanem vagy az elfelejtéssel vagy a
komplexus megszűnésével azonosított
halálról. Ez csak a benső világban és a
metafora-Klára esetében lehetséges,
hiszen az a Klára, aki így „hal meg",
jelen van, márpedig a hús-vér alakként
jelenlevő Klára így nem halhat meg. A
mű végén Zsuzsa is meghal, s az ő
esetében is valószínűleg idézőjelbe kel-
lene tennünk a szót. Egyfelől pisztoly-
lövéstől hal meg, másfelől azonban a



már lefüggönyözött drámai térben,
amelyben még az eddigiekhez képest is
más törvényszerűségekkel rendelkező vi-
lág tárul föl: itt lép ki a képből az eleven
András. Igy Zsuzsa „halála" is bizony-
talan.

Mivel a szövegek széttöredezettek,
mivel a történeteket nem folyamatosan
kapjuk meg, mivel az alakok, helyzetek és
élmények egymásba áthatolnak, meg-
jelenik az a következmény, hogy mindent,
a maga teljességében, csak vissza-felé
érthetünk meg: vagyis bárminek a teljes
megértése a már régen-régebben
elhangzottak nélkül lehetetlen. Ez azonban
sem a darab egyszeri elolvasása, sem az
előadás egyszeri megtekintése során nem
valósulhat meg.

A rejtvény megfejtéséhez tudnunk kell
vagy kellene, kicsoda András; és nemcsak
„adatait" kell ismernünk, ha-nem
elsősorban a jelentését. Láthattuk, abban a
drámai térben jelenik meg, kilépve a
képből, amelyet már elfüggönyöztek, s
ahol „a szemérmes végzet" a maga teljes
pompájában kibontakozhat. Az írott
darabban egyedül Jóska függönyzi el a
teret (az előadásban Zsuzsával, s ennek
ugyan van jelentése, de elhanyagolható,
mert technikai okokból történik így), s ez a
fizikai akció azt jelent-heti, hogy a tér
immáron egyértelműen Jóska benső
világa. Így a „szemérmes végzet" az ő
számára bontakozik ki; s ez egyrészt
Zsuzsa „lelövésében", másrészt András
megjelenésében realizálódik.

E két mozzanat a darab végén történik,
ide futnak az összes szálak, így hát
ezeknek nagyon is jelentéstelinek kell
lenniök. A legfontosabb nyilván András
jelentése Jóska számára. Ez a jelentés
azonban nem kapható meg, ha kizárólag
az utolsó mozzanatból próbáljuk kiala-
kítani, hiszen ez - András kilépése, s „Adj
egy tiszta törölközőt" mondata - ehhez
nagyon kevés. Így voltaképp András
jelentését, ami Jóska hozzá való
viszonyának a tartalmából derülhet ki,
kizárólag Jóskának Klárához és Zsuzsához
való viszonya tartalmából kaphatjuk meg.

Jóska alapviszonya Klárához az anya-és
Ödipusz-komplexus, s gesztusrend-szerük
is ezt nyilvánítja ki. Klára anya és szerető
egyszerre, Jóska hozzá gyermekien és
szexuálisan kötődik, amely a fiúban
utálkozó, de mégis meglevő szerelemmel
él. Ezen belül mindkettejük részéről az
önkielégítés motívuma is fel-merül.
(Klárában is, a már említetten kívül
ugyanúgy, mint Jóskában: „Sem-

miféle vágyamat nem tudhatta más
kielégíteni soha.") Ezen kívül Jóskában a
homoszexualitás is felvetődik; a már
említett tengerparti vágy- vagy képzelet-
jelenetben, amelyben a fiatal fiú fürdés
után megtapintja csuklóján az ütőeret.

Jóska alapviszonya Zsuzsához a nyers
szexualitás, a „kurvakomplexus". Eb-ben
is megjelenik a homoszexualitás; a
Zsuzsával való együttélés elképzelésében,
Zsuzsa fiával kapcsolatban.

Mindkét viszonynak és ezek tartalmá-
nak-jelentésének Jóskából el kell tűnnie,
neki ezektől meg kell szabadulnia, hogy
András megjelenhessen. Előbb Klára „hal
meg"; mindketten elfelejtik, aztán,
immáron mint a „szemérmes végzet" első
megnyilatkozása, Zsuzsát is „lelövi"

Jóska. Ha a Klárához és a Zsuzsához való,
és a drámában megjelenített alap-
viszonyok jelentését vesszük figyelembe,
akkor az anya- és Ödipusz, illetve a
kurvakomplexusnak kell eltűnnie, hogy
András megjelenhessen. Ez pedig
egyértelműen homoszexuális kapcsolattá
teszi Jóska és András viszonyát. Így a
„takarítás", Jóskára vonatkoztatva, benső
világa komplexusainak „kitakarítása",
eltüntetése, hogy nem nyíltan, de sze-
mérmesen András az említett jelentésé-
ben megjelenhessen.

Láttuk, mindhárom alak körvonala
éppúgy bizonytalan, mint ön- és helyzet-
értékeléseiké, mint a mindhármójuk által
elmondott múltbeli eseményeiké és prob-
lémáiké, amelyek rejtvénnyé teszik a da-
rabot. A rejtvény önmagában talán még
nem volna baj: azzá csak akkor válik, ha
megfejtettük, s az eredményre vonat-
kozóan feltesszük a kérdést: elegendő-e
egy mű mondanivalójául annyi, hogy
miként tűnhetnek el valakinek a benső
világából a homoszexualitás kibomlását
akadályozó komplexusok?

Am vizsgáljuk meg: lehetséges-e, hogy
más közlés, más mondanivaló is
megjelenhessen?

Mielőtt erre rátérnénk, hadd utaljunk
arra, hogy egy dráma közlése, mondani-
valója és világképe igazán, valójában,
határozottan érvényre jutó módon mindig
az, ami az alakok alapviszonyába van
beépítve, s ami így, ezeknek a jelentésé-
ből bomlik ki. Ami nem az alakok viszo-
nyait hordozó dialógusokban jelenik meg,
az csak differenciálja, „árnyalja" az
alapjelentést; vagyis az életben meg-levő
bonyolultságot kinyilvánító-meg-mutató
részlete lehet a műnek. Ezért tehát az
alapviszonyoktól független részek
mellőzhetetlenül fontosak, de ön-

állóan, önmagukban a mondanivalót, a
közlést, a világképet nem hordozhatják:
avagy, ha mégis ezekben jutna ér-vényre,
az elsikkad. Ez azért van így, mert a
dráma csak dialógusokból fel-épülő
világában nem a dialógusok viszonyoktól
független tartalma, hanem az alakok
közötti viszonyok jelentik a tényeket,
persze mindig a jelentésekkel átitatott
tényeket.

András egy másik lehetséges jelen-
tésének a felépülése elvben a Klára által
közölt „adatokból" indulhat ki:
forradalmár, aki aktívan vett részt az
ellenállási mozgalomban. A mi mai való-
ságunkban, amelyet minden befogadó
szükségképpen magával visz a befogadás
aktusába, egy forradalmár képviselheti az
eszményt, az élet- és embereszményt.
Klára idézi Andrásnak egypár gondola-tát
is: „Azt mondta, boldogok, akik nem
látnak és hisznek." Ezt András magára
vonatkoztathatta, hiszen szemüveges volt,
s anélkül az orránál sem látott tovább, de
nyilván metaforikus jelentése is van, mint
a Bibliában. András még „Azt is mondta,
bőven elegendő, ha a dolgok körvonalait
érzékeljük pontosan. Ha egyszer túl sok
részletet érzékelünk, akkor ez
megakadályozza, hogy bármit is tegyünk.
Ha pedig semmit nem teszünk, akkor
lehetetlenné válik, hogy a dolgokat olyan
véglegesre, befejezettre és tökéletesre
formáljuk át, amit már látni érdemes."

Ezek a mondatok nem tartalmazzák és
nem jelenthetik azt, hogy Jóska számára
András az eszményien tiszta ember, a
forradalmár, aki éppen ezen mivolta miatt
szükségszerűen a mocsoktól, szennytől,
hazugságoktól mentes élet eszményét
képviselné a számára. Hangsúlyozni
szeretnénk, hogy a Jóska és Klára közötti
azon jelenet, amelyben ezek elhangzanak,
a kettejük közötti szexualitás Klára részé-
ről történő megnyilvánításával fejeződik
be, úgy, hogy felvetődik benne az And-
rással való szerelmének az a helyzete és
pillanata, amikor és amelyben a fiuk
megfogant; Klára most is szeretné ér-
vényre juttatni szexuális vágyait. Tehát
ennek a jelenetnek az alapviszonya is a
szexualitás, és az ezzel kapcsolatos
komplexusokat jeleníti meg. Jóskának az
Andráshoz fűződő viszonyait illetően
idéztük már ezt a mondatát: „Úgy gon-
dolnék rá, mint az apámra. Te voltál az
anyám."; vagyis, amelyben halványan
apakomplexusa jelenik meg. Ezeken kívül
nem hangzanak el olyan mondatok,
amelyek Andrást mint a Jóska számára
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az eszményt jelentő képmást építhetnék
föl.

Klára idézett mondatainak tartalma,
amelyben András gondolatait , vélemé-
nyét idézi, végül is tehát nem Jóska ben-
ső világának tartalmaira vonatkoznak. E
mondatoknak csak „általános" jelentésük
lehet, vagyis fölfoghatók, mint a darab
viszonyaitól és az alakok tartalmaitól
teljesen függetlenül kinyilvánított írói
vélemény. Lehet azonban magának a
darabnak az ars poeticája. (Noha: itt
nincsenek körvonalak.) Mivel András és
Jóska viszonyára vonatkozóan a da-
rabban több utalás nem történik, e kap-
csolatnak a homoszexualitáson kívül más
jelentése - még a viszonyoktól füg-
getlenül elmondott szavakból sem
derülhet ki.

Felépülhet azonban egy másféle jelen-
tés, ha az egyes eseményrészleteket igen
igen nagy mértékben elabsztraháljuk.

A darabban van egy részlet, amikor a
szobát már teljesen felsúrolták ami
egybeesik azzal, hogy már mindent el-
mondtak múltjukkal, vágyaikkal, komp-
lexusaikkal stb. kapcsolatban. „Milyen
üres lett" ti . a szoba, mondja Klára,
majd később hozzáteszi: „Könnyűnek
érzem magam. Mint aki megszabadult ."

A jelenet végén pedig ezt mondja:
,,Éppen attól érzem olyan tisztának és
könnyűnek magam, mert nincsenek
titkaink.

Mindent tudunk." Zsuzsának is hasonló
gondolatai vannak: „Imádom az üres
szobákat," ; „Nekem meg olyan, mintha
egy nagy erdőben lennék. Megfürödtünk
a patakban, és most a tisztás közepén
szárítkozunk." (Zsuzsának ez a szövege
utalhat Andrásnak a folyóból való
kilépésére is, ami az áthatolásokat, az
egymásra való rájátszásokat bizonyítaná.)
Jóska nem ezt érzi: „Most már csak
festeni kéne. ( . . .) A falak mocskosak." E
jelenet és a megnyilvánulások jelentése
nyilván az, hogy az eddigiek során nem-
csak a szoba, hanem benső világuk is
megtisztult a mocsoktól, a portól, a
szennytő l . A takarítás ilyen értelemben a
múlt és a komplexusok kitakarítása.

I la az eddig megjelenített alapviszo-
nyok megjelenített tartalmaitól eltekin-
tünk, olyannyira eltekintünk, hogy el is
felejt jük, avagy ha azt mondjuk, nem
érdekelnek a bemutatott alapviszonyok
tartalmai, akkor amit látunk a nagyon
elabsztrahált jelentésszinten, a konkré-
tum nélküli mocsoktól, szennytő l való
megtisztulást is jelentheti ; ha András
alakját nem a darab világában megjelení-
tett viszonyokból építjük föl, hanem
csak abból az „adatból", hogy ő forra
dalmár volt , s ehhez hozzávesszük a
forradalmárokhoz való, de nem a dráma
által kialakított viszonyainkat akkor és
ebben az esetben András jelentheti a

konkrét tartalom nélküli tisztaságnak,
eszménynek, ideálnak a megjelenését is.
De csak és kizárólag abban az esetben,
ha a dráma tényeitő l eltekintünk.

Azonban ezt az értelmezést, még ezen
a nem konkrét, teljesen absztrakt szinten
is, végtelenül nehézzé teszik a dráma
ezután következő tényei.

A következő eseménysorban Zsuzsa
elképzeli , hogy „húsom a föld " , és hogy
„mindent magamba fogadtam " , és hogy
„rögtön mindent megszülök" . Ezzel
párhuzamosan pedig Klára azt képzeli cl ,
„amint lassan mindent elfelejtek", s
visszafelé megy ilyenformán az időben,
amíg képzeletben kislánnyá változik, i l-
letve hogy a szexuális variációk szapo-
rodjanak - kisfiúvá. Jóska pedig, ugyan-
csak ezekkel párhuzamosan azt mondja:
„Az ember csak úgy van, de azt képzel-
heti , amit akar." , és: „Én pedig azt kép-
zelemi, hogy magamban táncolok." E
„szülés" és „kislánnyá való visszaválto-
zás" következménye Klára első halála;
vagyis a magas absztrakciós szinten
maradva, és nyersen Jóska számára
Zsuzsa szülte meg Klára halálát. Ezután
ők ketten újra bebútorozzák a szobát -
mintha most már maguknak bútoroznák
be , miközben, az instrukcióból tudjuk,
Klára olyan összegömbölyödötten fek-
szik, mint egy embrió, majd pedig újra
megszólal. Vagyis Zsuzsa mégsem tudta



megszülni Klára halálát. Ez pedig lehe-
tetlenné teszi, hogy Zsuzsa a „kurva-
komplexuson" kívüli más jelentést kapjon:
ugyancsak a magas absztrakciós szinten,
lévén, hogy minden mocskot gyűlöl,
minden pókot meg akar ölni: a minden
konkrétum nélküli „takarító", a „mocsok
megszüntetője" jelentést.

Klára „halálához" az kell, hogy - Jóska
ötletére - eljátsszák Jóska és Klára
„esküvőjét", amelynek során lekapják az
öregasszony parókáját, groteszk lako-
dalmas táncszókat kiabálnak, s így meg-
alázzák.

Klára „feltámadása" és az ezt követő
„esküvő" a darab legérthetetlenebb je-
lenete. Illetve teljesen önmagában véve,
minden eddigit ismét elfelejtve, teljesen
mellőzve megkísérelhetünk olyan értel-
mezést, miszerint András és Klára annak
idején elmaradt esküvője most már Jóska
és az „újjászületett" Klára között sem
történhet meg, mert Jóska számára a mo-
csok kitakarítása után sem jelentheti Klára
azt az eszményi tisztaságot, amit majd
„András" jelenthet; vagyis ekkor András
megjelenése ismét megkaphatja azt a
jelentést, hogy az eszmény, a tisztaság
jelent meg vele és általa. Azonban ezt
megint csak megzavarja, hogy Zsuzsa
Klára „halála" után vetkőzni kezd Jóská-
nak, majd Jóskát is vetkőztetni kezdi, s
határozott szexualitással közeledik feléje.
Jóska ezt nem akarja, erre Zsuzsa
elbizonytalanodik. Jóska elfüggönyzi a
teret, majd „lelövi" Zsuzsát, és akkor
megjelenik András. Ez a jelenetsor ismét
azt az alapviszonyt hordozza, amelynek
jelentése: Jóska Zsuzsában a »kurva-
komplexust", a „nőstényt" lövi le, tehát a
saját magában levő komplexust és nem
azt, aki neki a Klára-komplexus meg-
szüntetésében segített, aki segített a tisz-
taság, az eszmény létrejövésében, lévén,
hogy ő a „takarító".

Mindezekből teljesen nyilvánvaló, hogy
ennek a darabnak a problematikája
lényegében teljesen a privát - értve:
partikuláris -, vagy finomabban, a ma-
gánélet szférájában élő-létező proble-
matika, amely néha és némiképp, de ekkor
is privát-partikuláris módon érintkezik a
társadalommal, Klára és Zsuzsa
elbeszéléseiben.

Kétségkívül vannak az életben olyan
emberek, akiknek életét a szexualitás,
illetve ennek különböző variációi uralják;
s kétségkívül az ilyen embereket is lehet
egy-egy drámai alakban metafora-ként és
a problémakört a benső világban
megjeleníteni. Azonban csak a jelenség,

a látszat szintjén van, mert valójában
nincs olyan ember, akinek életét, még a
legszemélyesebb, legegyénibb kérdé-
sekben is a lényeges társadalmi problé-
mák ne érintenék meg, méghozzá nem kis
mértékben. Az ember nem képes, léténél
fogva nem képes magát a társa-dalomtól
függetleníteni, még a legszubjektívebb
problémákban sem, még legszemélyesebb
komplexusainak esetében sem, mint
ahogy Jóska esetében azt lát-hatjuk, hogy
ezek nem érintkeznek a társadalommal.
Ezért az az ember, akinek életét kizárólag
a privát-partikuláris dinamizmusok és
ezen belül is a szexuális komplexusok
teszik ki úgy, hogy ezeknek sincs semmi
kapcsolatuk, közük a társadalmisággal:
képtelenség. Éppen ezért nem volt még
soha jelentős mű, még a látszólag
legpartikulárisabb tartalmakat elénk állító
ún. „dekadens" művek között sem, amely
kizárólag az ember privát tartalmait
jelenítette volna meg, ahol a
társadalmiság bármely aspektusa csak a
műtől függetlenül hozzá-asszociálható
módon jelent volna meg. Mivel ezen
tartalmak nélkül, ezektől függetlenül vagy
ezeken kívül élő ember nincs, alapvetően
hibás az az emberkép, amelyben csak a
partikuláris tartalmak láthatók.

Olyan ember természetesen sok van, aki
nem emelte önmaga tudatossági szintjére
a valóságban és önmaga benső
tartalmaiban levő, működő és érvénye-
sülő társadalmi dinamizmusokat. Ha
viszont ezek így élnek az adott ember-
ben, hát akkor ilyennek kell ezeket be-
mutatni, megjeleníteni. Az embernek a
metaforikus, a lírai szóképekhez, hasonló
képmásalakszerű ábrázolása - épp az
ábrázolásmód eme jellege miatt - külö-
nösen arra kínál lehetőséget, hogy meg-
mutathatók legyenek az emberben nem
tudatosan, sejtelemszerűen élő, benső
világának a tudatos tartalmaira csak rá-
hangolódott, azokkal egymásba játszóan
élő nem tudatos tartalmai.

Manapság, ha egy-egy művel kapcso-
latban a partikularitást, vagy - különösen
lírai művel kapcsolatban - a privatizálást
emlegeti valaki, jogtalannak minősítik
megjegyzéseit. Gyakran azon az alapon,
hogy az író nem is akart mást megjelení-
teni. Márpedig jogtalan és alaptalan szá-
mon kérni olyasmit, amit ő nem akart. Az
ellenvetésben ugyancsak a világ „privát
szemlélete" kap hangot. Az írói szándék
és akarat korántsem esztétikai vagy
kritikai érv; még bizonyító ereje sincs.
Van hibás, félresikerült, elégtelen

stb. szándék is. Szándék szerint csak egy
mű van: lényeges dolgokat tartalmazó
remekmű.

Végül mindig a végeredmény számít, ez
pedig ennek a műnek az esetében a
szexualitás különböző variációi komp-
lexusainak, benső tartalmainak, ezek
gomolygásainak, feszítő érőinek és az
ebből eredő kínoknak a 'megmutatása, és
lényegében semmi más. Ebben az esetben
pedig a végeredmény helyességét és a
valóságnak megfelelő érvényességét
vonjuk kétségbe: csak ezen partikuláris
tartalmakkal nem lehet hiteles, érvényes
emberképet megformálni, lé-vén, hogy
ezek is bőven át vannak itatva a
társadalmisággal.

A győri Kisfaludy Színház előadása
nagyon lényeges elvi kérdést vet fel.
Mielőtt erről vázlatosan szólnánk, utal-
nunk kell arra, hogy az előadás Klára-
Jóska-Zsuzsa közötti szexuális kapcsola-
tokat és ezek komplexusait erősíti fel; s
ebből következően Jóska és András
viszonyában is ez jelenik meg.

Klára, Jóska, Zsuzsa között ezeket el-
sősorban az teszi határozottá, hogy a
gesztusrendszerben is láthatóvá válnak.
Hangsúlyoznunk kell azonban, hogy
nagyon ízlésesen, ami ebben az esetben a
művészit jelenti. Ugyanakkor az elfüg-
gönyözött térben játszódó utolsó rész sem
változtat András és Jóska említett
viszonyán; sőt ezt is határozottá teszi.

Az előadásban Zsuzsa szexuális köve-
telőzése a függöny mögötti világban is
folytatódik; az írott drámában erről ekkor
már nincs szó. Jóska a színjátékban őt
ezen akciói közben lövi le. Mivel ez az
akció egyértelműen az említett
komplexustól való megszabadulást jelen-
ti, az előadás a Jóska és András közötti
viszony tartalmává is a homoszexuális
kapcsolatot helyezi. Andrásban Jóska
számára a „szemérmes végzet" csak így és
ezzel a jelentéssel jelenik meg. Itt András
nemcsak a fényképből lép ki, hanem a
fényképet tartó falból is. Igen nagy erejű
színházi pillanatot teremtve a fal hatalmas
robajjal eldől, mintha valóban nagy és
eddig áttörhetetlen benső fal, benső gát és
akadály omlana le Jóskában, Zsuzsa
„lelövése" következményeként. András
kinézése és egyetlen mondata a darab
instrukcióihoz igazodik. Ezután azonban
eltérő befejezés következik. András a
törölközés után nem megy ki, hanem
lefekszik a leomlott téglákra, mintha
napozni feküdne le a



sziklákon. Jóska kimegy a szobából, de
azonnal vissza is jön két üveg sörrel.
Leveti ingét és farmernadrágját, kinyitja a
söröket, az egyiket Andrásnak adja, s
napszemüveggel, mintha ő is napozni
akarna, lefekszik András mellé. Ezeket a
cselekvéseket látszólag megnyugodva,
nagy kataklizma utáni feszültségmentes-
séggel és feloldottsággal hajtja végre.
Vagyis a rendezői és a színészi eszközök
itt sem utalnak András eszmény voltára:
Jóska fizikai cselekvései, benső magatar-
tása éppúgy nem építi Andrásba az esz-
ménytartalmat, mint ahogy András
önmagában sem jelenik meg ekként.

Elméletileg számunkra igen nagy prob-
lémát a takarítás fizikai cselekvései
jelentenek, az előadás stílusára, illetve e
stílusból kibomló világ jellegére vonat-
kozóan. Persze nem a takarítás önmagá
ban vett cselekvései, hanem a színjáték-
műalkotásban való jelentéseikkel.

Az előzőekben csak egyszer említettük,
hogy az írott szövegben igen sok
dialógusrész vonatkozik a szoba szó
szerint értett takarítására, felsúrolására.
Még több ezzel kapcsolatos mozgást
jelenítenek meg az ún. szerzői instruk-
ciók. Az írott drámában ez utóbbiak
szükségképpen nem válnak soha elural-
kodóvá, de „mélyértelmű" szimbólummá
sem.

Az előadásban sem válnak rosszértel-
műen szimbolikussá. Sőt, mivel valódi
vízzel a lehető legvalódibb súrolás folyik,
a probléma éppen az ellenkező oldalról
vetődik fel.

Szikora János rendezésének alig van
olyan pillanata, amikor megszűnnének a
takarítás vagy az ezzel szorosan össze-
függő fizikai cselekvéssorok. (A pihenés
és evés pillanatai is ehhez tartoznak.)
Most tekintsünk cl attól, hogy az állandó
mozgás igen sok esetben a szövegről
magára vonja a figyelmet, ami által annak
részleteit az egyszeri megnézés során még
nehezebb felfogni, megérteni.

A probléma abból bontakozik ki, hogy
a takarítómozgások a lehető leg-
valóságosabbak, pontosak és precízek. De
nemcsak ezek, hanem az alakok egy-mást
megérintő mozdulatai, a közeledés, a
megölelés, a csók, de az evés, a ki- és
bejövetel stb. mozdulatai, gesztusai is a
lehető legéletszerűbbek. Ezekhez teljesen
hasonló a színészek által megjelenített és
megformált három benső maga-tartás.

Klára, Jóska és Zsuzsa - Olsavszky
Éva, Bán János és Bajcsay Mária megfor-
málásában olyan valódi hús-vér embe

rekké váltak, akik viszont olyan szöve-
geket mondanak, és a szövegekből olyan
világot építenek föl, amelyeket hús-vér
emberek nem mondhatnak, és nem épít-
hetnek föl; csak metaforaalakok. A tel-
jesen valósághű színészi eszközök és
megoldások által felépített színpadi alak
beszéde és beszédéből kialakuló tartalmai,
valamint minden egyéb szegmentuma
között - magatartása, cselekvései,
gesztusai stb. - tehát erősen érezhető meg
nem felelés alakul ki. Ez a meg nem
felelés egyfelől kitűnő eredményt hoz:
elképesztően ócska lenne, ha a szöveghez
és világához valami „mélylélek-tani"
pihegéseket és nyavalygásokat
kapcsolnának. A kérdés azonban az, hogy
csak ilyennel vagy valami hasonló más
rosszal lehetne-e az összeillőséget
megteremteni? Mert másrészt a meg nem
felelés kielégítetlenséget eredményez. A
meg nem felelésből eredő hiány-érzetet
még akkor is le kell írnunk, ha egyáltalán
nem tudjuk megmondani, hogy az ilyen
metaforaalakokat és az egymásba
áthatoló, egymásra tartalmilag
ráhangolódó összetevőkkel rendelkező
világot hogyan lehetne a színjáték-
műalkotásban az írott alakokhoz és vilá-
gukhoz adekvátan, azzal összeillően meg-
formálni és megjeleníteni. De ez talán
nem is az elemző dolga.

A kérdés azért is vetődik fel, mert a
győri előadásban három kitűnő színészi
alakítást láthatunk, ha az említett diszkre
panciától eltekintünk. De eltekinthetünk-
e?

Miben volt ez a három alakítás igen jó?
Abban, ahogyan olyan hús-vér embereket
formáltak meg, akik kizárólag az említett
viszonyokban, problémákban élnek, és az
említett komplexusokat hordozzák. Róluk
az alakítások révén sem tudunk meg
többet, mint az írott szövegből, s más
viszonylataik sem érzékelhetők. Azonban
azáltal, hogy maradéktalanul
megvalósították a takarító-súroló ember
pontos és hiteles gesztusait és tökéletesen
átélték-felmutatták a fizikailag takarító
ember helyzetét, olyan mindennaposan
egyszerűvé és mindennaposan
természetessé váltak, akik ugyanakkor a
megírt módon nem beszélhetnek a
valóságos másikkal is ilyen
metaforajelleggel.

Az előadásban Klára Jóska Zsuzsa
közötti viszonyok és azok tartalmai,
azután a mindhármójukból előtörő mo-
nológok, amelyekben életük múltbeli
eseményei stb. mellett benső világuk
intimitásai is előkerülnek, az élő színházi

jelenlét és a mindent teljesen élethűvé
tevő megformálás miatt elvesztik azt a
jelleget, hogy ezek valamiféle általános
értelmű benső világban, mindhármójuk
összemosódott benső metaforavilágában
hangzanak cl, ahol is hitelesek. Ezek a
tartalmak és viszonyok így három ember
valóságos helyzeteiben valóságosan ob-
jektiválódnak, vagyis ők nem maradnak
meg metaforáknak, világuk metafora-
világnak, hanem minden teljesen ob-
jektívvé válik. És ezt az objektív-reális
világot reális alakokkal kitűnően formál-
ják meg. De jó-e itt ez a fajta kitűnő
megoldás ? A magunk részéről úgy gon-
doljuk, hogy a diszkrepancia csak ellep-
leződik, s egy sajátos látszatot teremt.

Ez úgy alakul ki, hogy mindhárom
színész megteremti önmagában egyrészt a
takarítás fizikai helyzetének pontos és
reális belső állapotát; másrészt még azt is
megvalósítják, hogy múltbéli eseményeik,
intimitásaik, a komplexusok, egy-szóval
minden tartalom kimondása mögé olyan
benső állapotokat, benső magatartásokat
helyeznek, amelyek reális, hús-vér
emberekben lehetségesek. Ennek kö-
vetkeztében a színészek és a rendezés
által megjelenített alakok és világ közötti
diszkrepancia eltűnik. Am ennek eltűnése
azt a látszatot alakítja ki, hogy ( i ) az
említett igen nagy ellentétes tulaj-
donságok, életvitelek, élethez való vi-
szonyok reális alakokban is együtt és
egymással élhetnek-létezhetnek egyetlen-
egy valakiben; valamint azt a látszatot,
hogy (2) mindazok, amik itt történnek, a
maguk összes részletével együtt objektív-
reális-valóságos és teljesen konkrét
helyzetekben is megtörténhetnek; vagy-is
az a látszat alakul ki, hogy „ilyen a világ".

Ugyanakkor az alakok eljátszásának
módja és az ezen a réven felépült világ
nem engedi kibontakozni a maga teljes-
ségében és a maga természete szerint
még az itt és hiányosan és metaforákkal-
metaforákként megjelenített problémá-
kat, a komplexusokat sem.

Természetesen nem akarjuk, koránt-
sem, azt mondani, hogy az előadás nem
jó. Sőt: önmagában, ha a megírt világ és a
megjelenített alakok jellegétől ismét
teljesen eltekintünk: lenyűgözően jó,
pontos és hiteles, mint a szó elsődleges
értelmében értett reális világ. Mivel
azonban a szöveg által nem ilyen világ
jelenik meg, a szövegben megjelenített
komplexusok és a melléjük rendelt prob-
lémák nem bontakozhatnak ki a maguk
természetének megfelelően. A takarítás



fizikai cselekvéseire vonatkozó monda-
tok, ezeknek az instrukciókban olvas-ható
leírásai az írott drámában azt az eredményt
érik el - azon túl, hogy a szöveg nem lesz
ócskán szimbolikus

-
hogy a benső metaforavilágot az objek tív
világhoz hozzákötik, oda „lehorgo-
nyozzák". Mivel a szerzői instrukciók
sohasem szerves részei a dráma szövegének,
nem is válnak olyan fontossá, és nem is
hordozzák azt a jelentést, hogy a benső
komplexusok megnyilvánítása és a három
alak közötti ezen viszonyok az objektív
valóságban valóban, objektíve is ezen a
módon, ebben a formában meg is
történhető megtörténések. Az írott szö-
vegben minden megmarad a benső világ
megtörténéseinek. Így persze - noha az
emberkép hiányosan hamis - a drámában
az említett diszkrepancia egyáltalán nem
jön létre. Mivel azonban - ha a szerzői
instrukciókat meg is valósítják - az
azokban leírtak a színházi előadás szerves
részeivé válnak, itt, ebben a jelrendszerben
egészen más funkciót kapnak. Neveze-
tesen azt, hogy általuk minden megtörté-
nés azt a jelentést hordozza, hogy az ob-
jektív, a teljesen reális valóságban nem-
csak megtörténnek így ezen a módon,
ebben a formában, de hogy meg is történ-
hetnek. Ez pedig csak látszat; a dráma
szövegében megjelenő megtörténések
csak a benső világban történhetnek meg.

Mivel a takarítás fizikai cselekvései a
színjátékban az írott drámához viszonyítva
ezt a teljesen más funkciót és jelentést
kapják meg a más jelrendszer
életbelépésének következtében, az említett
„önmagában vett jó megformálásokat"
mégsem minősíthetjük egyértelműen
jónak. Még akkor sem, ha a gyakorlatilag
nagyon is elképzelhető és lehetséges rossz
vagy nagyon rossz megoldások helyett
kapjuk ezt a megoldást. Csak annak lehet
nagyon örülni, hogy a rossz megoldások
közül egyiket sem lát-hatjuk.

Ezzel kapcsolatban még két kérdésre
szeretnénk utalni. Az egyik : úgy gondol-
juk, az említettekkel szemben jogosan
nem vethető szembe, hogy vannak az
életben súlyos komplexusokat hordozó, és
a világra csak ráhangolódással élő, a
világot teljesen bizonytalannak és kör-
vonaltalannak látó emberek, akik ugyan-
akkor képesek mindenre való tekintet
nélkül az összes, gyötrő benső komple-
xust és intimitást és sejtelemszerű tar-
talmakat egészen természetes, egészen
mindennapos benső magatartással kibe-
szélni, kimondani és az ebből eredő
cselekvéseiket kinyilvánítani, ami az élet-
ben - hiszen ott minden! - esetleg elő-
fordulhat. Ez azért nem vethető fel jo-
gosan, mert a valóságos életben mindez
mégsem lehetséges; másrészt azonban a
színjáték-műalkotás nem valódi élet,
hanem műalkotás, a benne levő világ a
műalkotás-létben létezik, amelyben az élet
törvényei mellett a műalkotás-lét
törvényszerűségei is megjelennek és alap-
vetően érvényesülnek. Ez utóbbiak egy-
általán nem csak a nézőre hatást kiváltó
törvényszerűségek; ehhez tartoznak azok
is, amelyek azt a homogenitást és egy-
ségességet megteremtik, amely nélkül -
végső soron - igazi, jó műalkotás nem
létezhet.

A másik kérdés, sokkal fontosabb, hogy
a megfelelő játékstílus hiánya - amely
miatt a diszkrepancia és a látszat
megjelenik - egyáltalán nem a győri
színészek és a rendező problematikája,
hanem egész színházművészetünké. Ná-
lunk, de - talán a lengyelekét kivéve -
Európában sincsenek sehol kidolgozva a
nem határozott körvonalakkal rendelkező,
nem jellemként megírt alakok, és az így
felépült világ színházi megjelenítésé-nek
eszközei, módszerei, törvényszerűségei
stb.; csak azok, amelyek a valóságos
életben élő emberek művészi
megformálására, megjelenítésére szol-
gálnak. Viszont nálunk is játszanak

olyan drámákat - A. Jarryétól a lengyel
drámaírókon át, ha tetszik Nádas Péteréig
-, amelyek alakjainak megfelelő színházi-
színészi megformálásához más eszközök,
más módszerek, más törvény-szerűségek
szükségeltetnek, s amelyek másként
képesek a valóság lényegét színjáték-
műalkotássá formálni. Mivel ezek
nincsenek meg, az elemző bizonytalan,
hogy mikor mondható a Klárát, Jóskát,
Zsuzsát megformáló színészi alakítás
jónak? - ha mit? és azt ha hogyan állítja
elénk ?

A három alakítás közül ezért mégis
emeljük ki Olsavszky Éváét. Nem azért,
mert a benső világ mikrohelyzeteit a leg-
pontosabban ő formálta meg; ezt Bajcsay
Mária és Bán János is megtették. 01-
savszky Éva alakítása azért emelkedik ki,
mert az írott szöveg adta konkréciókon túl
is megteremtett valamit Klárában:
öregségének nagy és keserű fájdalmát.
Bán János alakítása, Jóskának általa
megformált magatartása viszont igen jól
elénk állította a fiúnak Klárával és Zsu-
zsával kapcsolatos komplexusait. Bajcsat`
Mária különösen Zsuzsának a fiához való
viszonyát formálta meg mélységé-ben.
Jóska iránti szexualitása erőteljes, de kissé
szokványosan megjelenített volt.

Nádas Péter darabja az emberképet
illetően hiányos-hibás. Szikora János
rendezése a diszkrepanciát illetően ellent-
mondásos - de éppen ezért, ha ilyen len-ne
művészi közéletünk, mindenkibe be-
olthatná azt a vágyat vagy törekvést, hogy
a felvetődő elvi problémákat közösen
tisztázzuk.

Nádas Péter: Takarítás (Kisfaludy győri Szín-
ház)

Rendező: Szikora János. Dramaturg: Mor-
csányi Géza. Díszlet: Rajk László m. v.
Asszisztens: Mózes István. Jelmez: Tordai
Hajnal.

Szereplők: Olsavszky Éva m. v., Bajcsay
Mária, Bán János, Angster László.
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