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Egy érzéki színház

Széljegyzetek Bajcsay Mária játékához

1.
A győri színház stúdiójában kétoldalt

lépcsőzetes emelvény a nézőknek, kö-
zépütt a játéktér: egy szoba - ez a Takarítás
helyszíne. Elfoglalom a helyem a
közönségnek emelt dobogón. Az elő-adás
első felében nem történik (bennem) semmi
különös. Azon kívül, hogy nézem: egy
játék folyik karnyújtásnyira tőlem, mely
rejtélyesnek, már-már megfejthetetlennek
mutatja magát, tehát akár unatkozhatnék
is, ha nem ejtene foglyul a delejesség, ami
a színről árad. Van valami ebben a
produkcióban, ami nem engedi, hogy
kikerüljek a hatása alól, hirtelenében nem
is tudnék ehhez hasonlítható élményt
felidézni magamban, csak amikor Robert
Wilson fantasztikus látvány-, hang- és
gesztuskompozíciói-nak nézőterén ültem;
egyrészt tudatosan kívül maradok azon,
amit látok, s egyelő-re ha akarnám, se
oldódhatnék fel, hisz magi a történés az,
ami kirekeszt, más-részt érzékeimet
„észrevétlenül" lefoglalja, lebilincseli, sőt
szinte első perctől beavatja a
„megfejthetetlenbe" ugyanez a történés, s
oly elemien, hogy ettől, ha szeretném, se
tudnék szabadulni. De a varázslat ezúttal
nem a látvány s a kompozíció irreális
szépségében keresendő, mint a Wilson-
féle totális és monumentális színházban,
hanem - bármilyen furcsa - abban, hogy
minden naturálisan valódi és intim. A
tárgyi világ önmagát mutatja, s ezt
megsemmisítő erővel teszi: e térben
(játéktér helyett már szívesebben
mondanék mágneses teret) érvényét veszti
a mintha-színészet, az imitáció, az
eljátszás, a mutatvány. Itt „csak" létezni
lehet.

Ebben az előadásban nemcsak a szí-
nész, hanem a tárgyi világ is mintegy
belülről átfényesül: minden, ami kar-
nyújtásnyira van tőlem, a szemlélődés
„távlatába" kerül. És így veszítem el
tudatos kívülállásomat: többé nem meg-
fejteni akarom a történést, inkább a szí-
nészi impulzusok láthatatlan partitúráját
követem, az akció-reakció kompozíciót.
Úgy tűnik, a győri Takarítás a színház
(hagyományosnak nevezhető) tematikus
modellje helyett a „zenei modellt" pre

zentálja, abban az értelemben használva
ezt a kifejezést, ahogy Kandinszkij
alkalmazta az új festészetre. Azt is mond-
hatnám tehát, hogy nonfiguratív színház,, ám
ezzel (látszólagos ?) paradoxonhoz j u-tok,
hisz e nonfiguráció elképzelhetetlen élő
emberi figurák nélkül, sőt épp ez az élő
jelenlét a lényege, bár igaz, elveti az
általánosan elfogadott színészi figuráciát
(alakítást).

A Takarítás különös színházi esemény.
Több szempontból is szokatlan. Már maga
a darab is az, melyet nehéz lenne
közvetlenül a hazai drámai hagyomány-
hoz kötni, több köze van Genet vagy
Pinter dramaturgiájához. Nádas Péter, aki
ugyanezt az írói élményanyagot jó
évtizeddel korábban megírta kisregény
formájában (a realista elbeszélés modellje
szerint) Klára asszony háza címmel, da-
rabjában mintegy e nagyon is valóságos
emberi kapcsolatok drámájának „zenei
modelljét" teremtette meg. Ebben a drá-
mában minden, ami metaforikus, egy-úttal
naturális is. Vagy inkább fordítva: a
kiemelt valóságelemek a maguk natu-
ralitásában (kommentáló értelmezés nél-
kül) válnak metaforikussá. Ezzel Nádas
újfajta, nálunk szokatlan színpadi nyelvet
javasolt. Ennél is szokatlanabb, hogy
Szikora János, amikor színre vitte a
Takarítást, ezt a propozíciót kiolvasta a
darabból és megvalósította. Még szo-
katlanabb, hogy színészei pontosan értik
ezt az új színpadi kifejezésmódot. Rit-
kaságnak számít, hogy az író par excel-
lence színházi (a színjátszás mikéntjét
érintő) ajánlatot tegyen drámájával a
színháznak, s nem kevésbé ritkaság, hogy
a színház ezt a propozíciót megérti,
elfogadja és él vele.

Így felettébb igazságtalannak tűnik egy
színészt kiemelni az előadásból, ha mégis
ezt teszem, annak az az oka, hogy Bajcsay
Mária színi jelenlétében érhető tetten a
legtisztábban az, amit az előadás legfőbb
értékének tartok.

2.

Mi az, hogy e térben érvényét veszti az
imitáció? Lehetséges-e színjáték játék
nélkül? Ha lehetséges is (?), ennek
kifejtésére nem a Takarítás a legjobb
példa. Mert ebben az előadásban igenis
minden játék. Szó sincs amatőrizmusról
ha az „amatőr" és a „profi" közt úgy
húzzuk meg a határvonalat, hogy az
előbbi önmagát hozza, az utóbbi viszont
képes színpadi illúziót teremteni. A
„színpadi illúzió" kifejezés mégsem illik
ide. Elsősorban nem is azért, mert

ahogyan a szó hagyományos értelmében
véve nincs színpad, úgy nincs a szó ha-
gyományos értelmében vett illúzió sem.
Pontosabban inkább beszélhetnénk „né-
zőtéri illúzióról", mint színpadiról. Azt
hiszem, az előadás hatásmechanizmusá-
nak lélektani kulcsa ez: abban a pillanat-
ban, amikor elhiszem hogy mégis
valóságos történet szemtanúja vagyok,
elveszítem azt a tudatos kívülállást, ami-
vel az imént még a produkciót néztem.

Természetesen szokványosabb kér-
désekből is kiindulhatnánk. Kérdhetnénk:
ki ez a Zsuzsa a Takarításban, akit
Bajcsay Mária kelt életre? Falusi lány?
Cseléd Klára asszonynál? Allandó ház-
tartási alkalmazott vagy alkalmilag mun-
kát vállaló takarítónő? Tényleg van egy
kisfia, vagy csak képzeli? És egyáltalán
hány éves? Stb. stb.

Az egyetlen, amit az író szükségesnek
talált hőseiről pontosan elmondani, az az
életkoruk. A Takarítás életkor-dráma: a
drámai viszonylatok a felhalmozódott
vagy hiányzó élettapasztalatok viszony-
latai. Zsuzsa: harminckét éves.

Lehetne harminc vagy harmincöt. De
akkor éppen ánnyinak kellene lennie.
Kibogozhatnánk a szövegből egyéb rá
vonatkozó adatokat is (különösen, ha az
említett kisregényt is fellapozzuk, ahol
még Jucikának hívják), ám épp az a
lenyűgöző Bajcsay játékában, hogy erre
nincs szükség: első perctől nyilván-való
az azonossága. A játék itt épp abban áll,
hogy elhiszem: nem Bajcsay Máriát
látom, hanem Zsuzsát. Holott tudom,
hogy a színész az színész. Ráadásul nem
történt itt semmiféle látványos vagy
titokzatos átlényegülés. Még csak játék-
technika sincs. Vagy ha van, hát észre-
vétlenné válik. És akkor már inkább így
nevezném: létezési technika.

Bajcsay Mária Zsuzsaként létezik a
győri stúdióban.

Még mielőtt a voltaképpeni (a meg-írt)
dráma elkezdődne, a játékteret és a
közönséget kétoldalt elválasztó sűrű
függöny mögött Zsuzsa és Jóska ki-
hordják: a szoba bútorait a konyhába.
Klára egy széken ül, képeslapot nézeget.
Zsuzsa munka közben félhangosan ejtett,
nyilván improvizált, mert az írott
szövegben nem olvasható szavai ugyan-
olyan természetesen, magától értetődően
hangzanak, mint későbbi - szerepbeli -
mondatai. Itt persze még akár azt is hi-
hetem, hogy a színész „civil" énjét, napi
természetességét hozza, s majd épp az lesz
a játék (az alakítás!), ahogy átvált a
szerepbe. De amikor széthúzzák a füg-



gönyt, s a bútorcipelés gyerekes kerge-
tőzésbe csap, majd beleütközve a szoba
közepén tébláboló Klára asszonyba,
mindketten hirtelen megtorpannak, s
Zsuzsa gyors váltással - Klára háta
mögül - Jóskára pillant, már félreérthe-
tetlen, hogy ez maga a dráma. Zsuzsa
drámája Bajcsay reflexeiben van megírva:
ezt értem azonosságon.

3.
A naturalizmus és a szimbolizmus tej-
testvérek. Ha nem is ugyanabban a pil-
lanatban születtek, de együtt nőttek fel
századunk irodalmi-művészi-színházi
kultúrájában, s voltaképp mindig is fel-
tételezték egymást. A naturalizmus,
amikor szó szerint veszi és részletezi a
valóság elemeit, metaforikussá is teszi
- és a szimbolizmus mi másból terem-
tené meg a maga jelképeit, ha nem a ki-
emelt valóságelemekből? Erről az össze-
függésről sokan sokfélét írtak, még
színházi vonatkozásban is, de kevésbé
a színészet vonatkozásában. Miért töri
össze a színpadi illúziót egy deszka-
reccsenés vagy a zsinórpadlásról alászálló
pihe? Pilinszky egyik színházi írásában
szellemesen ezen a példán mutatja meg

a mimikriszínház jelenlétvesztését. Azt
mondja: ami valóságos (a deszkarecs-
csenés) sokkal inkább jelenvaló, mint ami
imitáció.

Ez a példa jut eszembe, amikor Zsuzsa
partvissal a kezében pókhálózza a falat, s
egyszerre alászáll egy pihe. Természe-
tesen véletlenről van szó, ám az illúzió
nem törik össze, sőt inkább felerősödik.
Mármint a „nézőtéri" illúzió: a szemlélt
valóság valóságosabb lesz - saját nézői
valóságom illuzórikusabb. Ebben a szín-
házban, úgy tűnik, ismeretlen az, amit a
tárgyak bosszújának szoktak nevezni. A
tárgyak valóságossága (naturalizmusa) a
kiindulópont, ez mintegy eleve adva van.
A színészet abban áll, hogy a naturális
tárgyat szimbolikussá teszi. Bajcsaynak
erre különös képessége van. Ha a
konyhában (a játéktér harmadában fel-
épített téglafal mögött) felemeli a tűz-
helyen álló dézsa fedelét, ha összesöpri a
szobában a szemetet, ami végül is nem
több, mint egy apró papírgalacsin, ha
kissé feltűri, combja közé fogja a szok-
nyáját, letérdel, a padlót sikálja, ha ciga-
rettára gyújt és a tenyerébe veri a hamut
stb., mindannyiszor ez a képessége mű-
ködik.

A tárgyakat csak a színész fényesítheti
át belülről. Ha kézbe veszi, ha ránéz, ha
beszél róla. Azáltal, hogy önmagáról
beszél. Hogy önmagát nyitja fel előttünk.
A tárgyat nézzük és az embert látjuk.
Bajcsaynak minden tárgy a megismerés
kalandját jelenti. Ha azt fecsegi el,
hogyan szokta felmérni a mocskot egy-
egy lakásban, amikor munkát vállal,
akkor is valójában a megismerés kaland-
járól beszél: „Én meg, ha valami gya-
núsat észlelek, akkor csak azt suttogom,
hogy jaj, de érdekes, még egyáltalán nem
láttam ilyen vécédeszkát sehol, és
fölemelem. És kész. Már láttam is. Már
tudom." Mert nemcsak azt mondja el,
amit elmond. Ott van benne a takarító-
női szakismeret. És mint minden szak-
ismeretben, ebben is ott az életismeret,
amitől minden érzékelhetővé válik. Az is,
amit a kezében tart - és az is, amiről
beszél.

A lényeg a kézzelfoghatóság: itt egyet-
len metafora se él meg, ami nem tárgyi
valóság.

4.
Túlzás nélkül leírható, hogy a színház
eleve az érzékiség helye. Minden szín-
darab, amíg csak megírták s nem adták
elő, merő absztrakció, ha színre kerül,
testet ölt, kézzelfoghatóvá lesz. Úgy
tűnik, a Takarítás-előadás ars poeticája a
színház és az érzékiség eredendő ösz-
szefüggéséből olvasható ki. Az absztrak-
ció itt inkább a nézőtéri illúzió része, a
játék érzéki tapasztalatokat kínál, azaz az
érzékszerveinkre kíván hatni, lehetőleg
valamennyire egyszerre. Az érzéki
élmény többféleképpen magyarázható-
értelmezhető, de minden kommentálás
töredékes marad. Noha dialógus dialó-
gust követ, a párbeszédek és reflexiók
egymásba fonódnak, voltaképp nonverbális
színházzal van dolgunk. A közlendő nem
a szavakban rejlik, hanem a szavak
segítségével felidézett érzéki tartalomban.
Az emberi viszonyok érzéki vetületük-
ben jelennek meg. A gondolati-logikai
értelmezés úgyszólván teljesen a nézőre
bízatik. Ha a néző egyenlőségjelet tesz az
érzékiség és a szexualitás közé, biztosan
eltéved. A Takarítás konfliktusainak
szexuális aspektusa korántsem a
legfontosabb az előadásban. Pontosabban
mindaz, amit a szexusról mond ez a szín-
házi este, csak az érzéki tapasztalat más
vonatkozásaival együtt érvényes. Az ér-
zékiségnek a játékon belüli primátusa,
úgy tetszik, mindenekelőtt arra akar
kényszeríteni, hogy előbb érzékeljük a
valóságot, s csak aztán értelmezzük.

Aki Zsuzsa életét él i : Bajcsay Má r i a



Bajcsay ezt is világosan érti , s a „leg-
kényesebb" jelenetekben se téveszt. Amit
fentebb színész és tárgy viszonyáról
mondtam, az is ide tartozik: ez az ér-
zékiség legkézenfekvőbb s így legegy-
szerűbbnek nevezhető aspektusa. Ahogy
a két nő egymás mellett sikál, s arról
beszélnek, hogy „sikálás közben jobban
érezni a mellet, mint bármikor", az leg-
alább annyira a fizikai munka érzéki
gyönyörét mondja el, mint az erotikus
örömöt. S ha Zsuzsa kileste a fürdőszo-
bában Klárát, az sem valamiféle leszbikus
vonzalom, hanem mindenekelőtt azért,
hogy utána megkérdezhesse, szült-e
gyereket. Mint ahogy a saját „kisfia" is,
mely minden jel szerint ugyanolyan
képzelt gyermek, akár Albee Nem félünk a
farkastóljában, ugyancsak érzéki ka-
landként fontos számára, ahogy egyéb-
ként Albee hőseinek is. Megölni se lehet
másképp ezt a kisfiút, csak teljesen érzéki
módon: Jóska és Klára fröcsögve mond-
ják cl hétpróbás gazembernek, fekete,
szőrös hátú, ragyás rablónak, gyilkos-nak,
bűzlő börtöntölteléknek a fiúcskát.
Zsuzsa áll , kezében a víztő l csöpögő
felmosórongy, hallgatja az átokzuhatagot,
s amikor vége, kicsavarja a rongyot, s azt
mondja: „Készen vagyunk." Valóban,
ekkor végeznek a takarítással .

Zsuzsa és Jóska a teljes falat beborító
tükör előtt, egymás mellett állnak. Gyors,
ritmikus tőmondat okban, mintegy egy-
más szavába vágva eltervezik a jövőt ,
egyre érzékibben, eksztatikusan, kéjjel .
Ott van ebben szinte minden lehetséges
érzékiség: egymás megkívánásától a
nárcizmusig, a kisfiú „megcicerézésétő l"
a legbűnösebbig, a gyilkosság kívánásáig.
Klára nem bírja tovább, elvágódik a
földön, s arccal a padlónak hoszszú
monológba kezd arról, hogy olyan
„mintha meghaltam volna már " , ami végül
kéjes fetrengésbe torkollik. Eközben
Zsuzsa és Jóska, az iménti, tükör előtt i
érzékiségjáték alakítói már lassú, rituális
mozdulattal egymás mellé terítik
felmosórongyaikat, érzéssel és szertartá-
sosan törlik a padlót. Később Zsuzsa azt
mondja az öregasszonynak: „Szeretném
megcsókolni a kezed." De nem a kezét
csókolja meg, hanem az ajkát . Alig érinti .
S közben is a szemét kell figyelnünk:
tekintetében különös, bensőséges fény
gyúl, míg kiejti a következő mondatot:
„Én majd életet ölök beléd, ne félj ."
Hogy ez a bensőséges fény valójában az
önszeretet fénye, ekkor még nem
tudhatjuk. De hamarosan világos

lesz. „Addig élek, amíg valakit életben
tudok tartani" - mondja.

A csókban nem a csók a lényeg, ha-
nem hogy Klára ajkát harminc éve nem
csókolták: maga az érintés. Amikor a
felszáradt parketten, az üres szoba kellős
közepén sült csirkét falnak és bort isz-
nak, abban az ösztönök kult ikus felsza-
badítását élik meg. Ebben az érzéki
színhában különös jelentőség jut a szí-
nészi gesztusnak: minden érzéki pil lanat
annyit ér, amennyi a valóságos emberi
tartalom benne. A legkisebb kisiklás,
túlhangsúlyozás, rájátszás elviselhetetlen
lenne: a játék önmaga karikatúrájává
válna. Bajcsay az érzékiségben belső fel-
ismerések vonalát húzza meg, s az ő
takarítónő jének maradéktalanul
elhisszük, amit mellékes köznapi
tanulság-ként megállapít : „már nagyon
régóta egyáltalán nem vagyok ott, ahol
vagyok" . Mert ő nemcsak saját maga,
hanem a másik tükörképe is. S amikor
végképp elveszít i magát, amikor csak
tükör lesz, akkor meg kell halnia.

5.

A pisztoly, amivel majd Jóska lelövi
Zsuzsát, eredetileg Andrásé volt , akinek
képe ott lóg a szobában: ő Klára ifjúkori
szerelme. András mindössze egy lövést
adott le ezzel a pisztollyal, a tükörbe
lőtt, s abban a pillanatban szíven lőtték.
„Képzelje cl, milyen szép halál, abban a
pillanatban hunyhatta le a szemét,
amikor a tükörképe csörömpölve össze-
tört !" - mondja Klára még a darab ele-
jén. Es ebben a drámában valóban min-
denki mindenkinek a tükörképe is. Az az
„én" akinek Zsuzsa tudja magát, s az,
akinek a másik, kivel épp szemben áll ,
lát ja őt , ál landóan egymásba játszik.
Ezért mellékes, hogy az, ami történik,

„valóságosan" történik-e, vagy csupán
"képzeletben" . Itt a képzelet síkja a való-
ság, a személyiségek megtöbbszöröződ-
nek, a halottak élnek, és az élők halottak,
akár Witkacy színházában. És természete-
sen minden összekuszálódik és bizony-
talanná válik, ahogy nem hiszünk a köz-
vetlen érzéki tapasztalatnak.

Valóban lelövi-e Jóska Zsuzsát? Va-
lóban megölik-e előbb ketten Klárát? Azt
hiszem, ezek a kérdések ugyanolyan
feleslegesek, mint a bevezetőül feltett
kérdő jelek. De a teljesség kedvéért
Bajcsay Mária két pil lanatát még fel kell
idéznem. Az egyik: a padlón lakomázás
utolsó perce, amikor az „orgia" kétség-
beesett egymásért-kapkodásba fordul,
mintha valamennyien fuldokolnának az
üres szobában. „Segítsetek!" üvölti
Zsuzsa, hasra vágja magát, velőtrázóan
sikít , vörös a nyaka, szoknyája felcsú-
szik, egész teste rázkódik, közben még
szól a zene a táskarádióból. A játék
szereplő i közül senki se figyel rá. A né-
zőt azonban valósággal arcul üti végső
és végérvényes magánya.

A másik: az a pillanat, mikor Jóskával
halálba táncoltatták az öregasszonyt.
Zsuzsa kezében ott a horgolt asztalterí-
tő, Klára bábuként Jóska karjába zuhan,
aki lassan kibomlik a tehetetlen ölelés-
bő l , Zsuzsa rádobja a halottra a terítőt , s
Jóskával egymásra néznek. Remeg a
szája, elszánt és kiszolgáltatott. Mi
történt itt? Megtörtént-e, ami történt?
Ki a gyilkos? Ki az áldozat? Ki az ártat-
lan? Ebben a fél perc némaságban a sor-
sának kiszolgáltatott embert látom Zsu-
zsában. Errő l vall ez az új színpadi
nyelven szóló, végig hideg fényben ját-
szódó, mégis ; bensőséges és szenvedé-
lyes színház: az emberrő l , aki gyilkos is,
áldozat is.

Megrázóan erős intim pillanat Zsuzsa ( Bajcsay Már ia) és Klára (Olsavszky Éva) között (
T örőc s i k Jú l i a f e l v é t e l e i )


