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Godot-ra várva

Becket a Madách Kamaraszínházban

Beckettet úgy szokás számon tartani, mint
az abszolút kilátástalanság dráma-költőjét.
Nyilvánvalóan hazugság lenne azt állítani,
hogy ennek semmiféle alapja nincs.
Beckett világlátása valóban peszszimista,
filozófiája agnosztikus, hősei pedig
abszurd léthelyzetekben kilátástalanul
vergődő véglények. Mégsem biztos, hogy
darabjait véglényhez illően kell játszani: a
tavalyi kaposvári 0, azok a szép napok ! női
hőse, Winnie, Pogány Judit megrázó
alakításában valóságos apoteózison ment
át a szemünk láttára. Azonosulhattunk
vele, de mindenképpen becsültük
küzdelmét, „kicsinyes" bíbelődéseit a
tárgyakkal és Willie-hez való
ragaszkodását reménytelen helyzetében,
homokba ágyazottan. Küzdése katartikus
volt, mert ez a Winnie mindent meg-tett,
amit az embernek maradásért ebben az
állapotban megtehetett. Ez a felemelő
előadás sokakban kétségeket ébreszthetett
az iránt, hogy Beckett világszemlélete
egyértelműen pesszimista. Mások azt
hihették, hogy Kaposváron nem is
Beckettet játszanak, holott Ascher, a
rendező következetesen tartotta magát az
író utasításaihoz, még a szüneteket is
Beckett-től „lopta". Ezek szerint Beckett
darabjai mégsem pesszimisták? De igen.
Ne tagadjuk meg az írótól, ami elemi sa-
játja, ugyanakkor próbáljuk meg külön-
választani a becketti pesszimizmust annak
drámabeli funkciójától. Valószínűleg igaza
van Jerzy Kreczmarnak, aki azt írja, hogy
Beckett pesszimizmusa lingvisztikai,
programja agnosztikai, abszurditása
kísérleti, analitikus jellegű. Ezek a formai
jegyek ugyan sokat elárul-nak Beckett
művészi világáról, de drámai létrejöttének
okairól nem mindent mondanak el.

Klasszikus kultúrértékeink megsem-
misülésének érzékeltetése az alakok
kommunikációs képességeinek leépülése
által ugyanúgy formai-stilisztikai keretek,
mint a tudat határérzetének agnosztikus
kivetítése az állandó várakozás miértjének
titokban maradásával. Ebben az abszurd
léthelyzetben, amelybe az író belehelyezi
kísérleti párjait, az elsődleges filozófiai
kérdés ; lehet-e létezni akkor,

amikor már majdnem lehetetlen a létezés
fizikai, tudati és lelki téren egyaránt. Mi
bizonyíthatja az ember emberi képességeit
a csökevényes létben. Ez Beckett
filozófiai nézőpontja. Ugyanakkor
Beckett-től mindenfajta irónia távol áll.
Hőseit nemcsak felülről szemléli, hanem
belülről is; ettől mérhetetlenül komor, ez
vitathatatlan. Az együttérzés ehhez a
nézőponthoz mindazonáltal hozzátar-
tozhat és vállalt lehet. Ezekben a minden
oldalról behatárolt, a teljes mozdulatlan-
ság felé tartó léthelyzetekben nem biztos,
hogy a kívülálló írói látásmód dominál,
lehetséges, hogy a belülről való, a szub-
jektív kerül előtérbe. Ebből a nézőpontból
a kérdés már nem az alig-létben való lét
értelme vagy értelmetlensége, hanem az,
hogy mit bír el az ember ilyen szűkre
szabott keretek között, pontosabban, ilyen
nem emberre szabott keretek között. Mi
biztosíthatja még ember voltát, a másik
emberhez való „normális" viszonyát. A
becketti párok mind ilyen feladványok
alkotóelemei: két ember együttélési
lehetőségének vagy lehetet-lenségének
bizonyítékai - tetszés szerint, ugyanis
Beckett nem ad pozitív vagy negatív
választ e kérdésre. Ez mindenkor a
Beckettet rendezők dolga. A fogódzó,
amit ad: a párok összetartozásának ér-
zékletes társadalmi behatárolása.

Winnie és Willie a középosztálybeli
házastársi lét csökevényében élnek. Willie
majdnem mozgásképtelen, Winnie tel-
jesen az, emellett testének nagy részét
eltemette a homok. A Játszma végében

Hamm szülei, Nagg és Nell csonkolt
szemétládalétükben ugyancsak egymást
kiegészítő, egymásra utalt emberpár.
Hamm és Clov pedig az úr szolga együtt-
lét társadalmi képletéből adódóan gyűlölet
és ragaszkodás váltakozó viszonyában
élnek.

A Godot-ra várva két csavargója viszont
társadalmon kívüli helyzetéből fakadóan
sokoldalúbban, egyben közvetlenebbül
képviseli az egymásrautaltságból követ-
kező emberi viszony problematikussá-gát.
Estragon és Vladimir - Beckettnél
egyedülállóan - két olyan lény, akikben
még közvetlenül föllelhető az önirónia és
a tiszta érzelmiség is. E két társadalmon
kívüli lény esetlensége, kiszolgáltatottsága
még tisztán emberi, még nem annyira
fiziológiai-filozófiai természetű. Pozzo és
Lucky rabszolgatartó - rabszolga kettőse
azáltal kiegészítői a két csavargónak,
hogy viszonyuk par excellence társadalmi
és a társadalmi viszonyok emberi
értékeinek elkerülhetetlen leépülésé-

ről tanúskodnak, ezzel erősítve Estragon
és Vladimir társadalomidegen összetar-
tozását. Mivel ez Beckett első drámája, a
társadalomfilozófiai és a lírai-emberi
nézőpont kettéválása még konkrétan, a
duókba rendezett figurák konfrontálá-
sában is kifejeződik.

Beckett nézőpontja tehát kettős: felül-
nézeti-filozófiai és szubjektív-lírai. Úgy
gondolom, megrendezni drámáit csakis
mindkét nézőpont figyelembevételével
érdemes. Az író instrukciói következetes
és pontos útmutatók annak a stílusnak a
megtalálásához, melyet darabjai megkö-
vetelnek. Beckett zárójeles kívánalmai a
színészek felé mindenekelőtt kiváló
vizuális érzékről tanúskodnak; a meg-
követelt gesztusjátékok mesterien tipi-
zálják az alakokat. Ugyanakkor nemcsak
gesztusokat, de ritmust is követel be-
szédben és mozgásban egyaránt. Ezekből
az instrukciókból kiderül, hogy alakjait
nem lehet naturalisztikusan játszani,
vagyis a színész nem hagyhatja figyelmen
kívül a szituáció metaforikus, elvont jel-
legét. Ugyanakkor ahhoz, hogy az alak
emberi, befogadható lehessen, természe-
tes játékra van szükség. E két dolog csak
látszólag zárja ki egymást. E természetes-
ség ugyanis nem realista-pszichologizáló
játékot jelent, hanem egy olyan termé-
szetességet, melyből kiderül számunkra,
hogy az alak helyzetét reálisnak fogja fel,
vagyis hogy ez a helyzet minden ab-
szurditása ellenére az ő természetes élet-
tere. Ez a hozzáállás természetesen komi-
kus, groteszk hatást eredményez, ugyan-
akkor, mivel Beckett látásmódja nélkülöz
mindennemű iróniát, fájdalmas is. Ez a
kettős hatás olyan feszültséget eredmé-
nyezhet, melyre csak a burleszkműfaj
nagy alakjai és a nagy bohócegyéniségek
voltak képesek. A Godot négy hőse ke-
ménykalapot visel; Estragon cipője és
Vladimir kalapja ugyanolyan nélkülöz-
hetetlen tárgyai, tartozékai a két csavar-
gónak, mint a bohócok cirkuszi kellékei
vagy Chaplinnek a sétapálca és a kemény-
kalap.

A játéknak egy bohócszámnál persze
realisztikusabbnak kell lennie, végtére is
ezek az alakok többnyire behatárolható
társadalmi rétegeket, típusokat képvi-
selnek: egy szétesett világ túlélő típusait
és viszonylatait. Ezek a figurák valamikor
valakik voltak - ezáltal itt is az akkort
képviselik mozdulataikkal, gesztusaikkal,
beszédmodorukkal. Ezeknek az akkor és
ott értelmes és fontos gesztusok-nak az
ismételgetése, felelevenítése az alak
számára nélkülözhetetlen fogódzó,



menedék az értelmetlen létben. Vladimir
és Estragon is ezekből a társadalmi gesz-
tusokból teremtik meg saját beszédjüket
és gesztusaikat. Náluk azonban ez a hi-
vatkozásrendszer, éppen mindenkori pe-
rifériára szorultságukból következően,
parodisztikusan játékos. Ok a minden-
kori várakozók, a múlt nélküliek, így
játékaikban soha nem magukat, hanem a
mindenkori másokat idézik. Számukra a
lét: kínos várakozás és játék. Ebből a
kétféle játékból, a burleszkszerűből és a
gesztikus tipizálóból nagyszerű előadások
születhetnek. Kaposváron például ilyen
előadás született tavaly. Lehetséges, hogy
Beckett darabjait másképp is el lehet jól
játszani. A Madách Kamarában
bemutatott Godot-ra várva erről minden-
esetre nem tudott meggyőzni.

Godot-ra várva

Tulajdonképpen elismerésre méltó, hogy a
budapesti színházak között egyedülállóan
a Madách Színház másodszorra is
vállalkozott Beckett-dráma bemutatására
(tíz-egynéhány éve itt mutatták be először
nálunk az 0, azok a szép napok !-at). Kivált,
ha tudjuk, hogy a magyarországi
színházak Beckett-bemutatóinak száma
még a tízet sem éri el. Ez a tény nemcsak
azoknak fájdalmas, akik szeretik Beckett
drámáit, de azoknak is, akik darabjaiban
egy olyan színházi nyelv, játékstílus elsa-
játításának lehetőségét látják, mely a ma-
gyar színjátszási és befogadói kultúra szá-
mára ismeretlen, noha szerte l urópában
már több mint fél évszázada bevált.

Beckett első drámáját, a Godot-ra várvát
először 195 3-ban mutatták be Párizsban.
Azóta is többnyire műsoron van. Nálunk
először 1965-ben játszották a Thália
Stúdióban, rá tíz évre nagy sikerrel
mutatta be a kaposvári Csiky Gergely
Színház; a mostani bemutató a harmadik
hazánkban. A többi Beckett-dráma
többnyire még ennyi bemutatót sem ért
meg. Nem csoda hát, ha a mos-tani
budapesti Godot-előadás nagy érdeklődésre
tarthatott számot. Az előadás rendezésére
a színház az NSZK-ban élő magyar
származású rendezőt, Bődi Istvánt hívta
meg, akinek valószínűleg széles körű
tapasztalatai vannak a nyugati Beckett-
játszást illetően. Ha a meghívás ennek a
tapasztalati fölénynek volt köszönhető,
csak dicséret érheti érte a színházat. Hogy
Bődi mégsem „hagyományosan" akarta
megrendezni a Godot-t, azt már a
bemutató előtt sejteni engedte egy
nyilatkozata, amelyben közölte, hogy a
nyugati előadások burleszkszerű,

kuszi bohócjátékai számára túlhaladott-
nak tűnnek; ő két, az őrület határán lévő
embert kíván színpadra vinni a két csa-
vargó alakjában. Azt, hogy a bohócgú-
nyába bújtatott Beckett-figurák önma-
gukban nem adekvát megjelenítői az író
világának, elhiszem. A gondolat második
része, a következtetés azonban megdöb-
bentett: úgy tűnt, Bődi nem azért jött
éppen Magyarországra Beckettet ren-
dezni, hogy megtanítson beckettül ját-
szani, hanem fordítva: azért, mert itt
találta meg azt a színházi közeget, mely-
ben az ő realisztikus, absztrakttól idegen
elképzelése a leginkább megvalósulhat.

A kamaraszínház színpadán a jelképes
országút helyett a hátteret élesen lehatá-
roló világos vászon falfelület látható,
mely arra szolgál, hogy majd az éjszakai
érces hold fényét vetítse be borzongató-
an. (Díszlettervező Koltai János.) A pers-
pektivikus térkiképzés hiányából követ-
kezően a távlatszerű űrjelleg, a semmi-
beveszés kozmikus érzete, a látvány filo-
zofikussága helyébe egy zárt, sem valami-
féle költői ihletésű képpel, sem pedig
valami valóságossal nem azonosítható,
mesterkélt tér jött létre. Ehhez a mes-
terkéltséghez elegáns toldalékul a fára
szakadt nylon került; sejthetően a fa nem
fog levelet ereszteni a második fel-
vonásra.

A rendező a dialógusokból és az inst-
rukciókból mindent elhagyott, ami köl-
tőiséget vagy filozofikusságot áraszt
magából. Kihúzott minden olyan szöve-
get és mozgásinstrukciót, amely bur-
leszkszerű, játékosan több értelmű. El-
maradtak a kétértelmű költői szövegek,
de elmaradtak a keménykalapok és min-
den olyan gesztus, amely a tárgyakhoz
való egyéni viszonyt jelenti a darabban.
Estragon viszonya cipőjéhez ugyanúgy
esetleges, mint Vladimir keménykalap-
jának felcserélése svájcisapkára.

Az alakok egyéni sorsokat sejtető öl-
tözetekkel történő karakterizálása nem
két ember egymást kiegészítő párviszo-
nyának megfogalmazása, hanem ta-
lán két csavargóvá „züllött" egyed (talán
egy könyvelő és egy diplomás ér-
telmiségi?) esetleges egymásrautaltsága

az értelmetlenségben. Miért az értelmet-
lenségben? Mert két, társadalmilag egy-
másra utalt, egymáshoz kötött lény vi-
szonya szétesett társadalmi viszonyok
között is működőképes lehet - ezen áll
vagy bukik létük értelme a filozófus
Beckett szerint. De két idegen lény talál-
kozása a szétesett világban csak pszicho-
lógiailag, egyénileg magyarázható, az
ilyenfajta egymásrahangolódási lehető-
ségtől pedig Beckett megkíméli alakjait.
Bődi egyéni sorsokat jelez, ezeket viszont
képtelen motiválni, mert az író ehhez
tudatosan nem ad fogódzót. Beckett jó
filozófushoz illően tudja, ahhoz, hogy
alakjait az irracionalitásban egymáshoz
köthesse, racionális, történelmi magya-
rázatra van szükség. Itt viszont miértek
sora vetődik fel a nézőben, melyek Be-
ckettnél, ha helyesen értelmezzük, fölös-
legesek. Miért vár ez a két egyén Godot-
ra? Hogy juthattak idáig? Miért nem a
családi életben keresik életük megoldását,
miért az út szélén? Szociológiai kérdések
lehetőség szerint létező társadalmi
problémákra. Talán arra jó ez az elhibá-
zott értelmezés, hogy elhibázottságánál
fogva bizonyítsa: Beckettvíziója nem egy-
szerűen a ma társadalmának szociológiai
és lélektani felméréséből támadt látlelet,
hanem egy költő-filozófus keserű poézise.

Haumann Péter ideális Estragon le-
hetne. Eddigi szerepformálásai bizonyít-
ják, hogy nagyszerű érzéke van a kétér-
telmű, filozófiába oltott lírai szerepfor-
máláshoz; kiváló lírai-keserű bohóc le-
hetett volna. Márton András számomra
Pinter Hazatérésében bizonyította első-
ként, mennyire érzékeny a groteszk hely-
zetekre. Vladimirja talán újabb bravúr-
teljesítmény lett volna. Ehelyett mind-
ketten belekényszerülnek egy olyan já-
tékba, amely egyrészt pszichológiailag
indokolhatatlan, másrészt racionalizál-
hatatlan. Haumann Estragonjáról annyi
derül ki, hogy egy lelki roncs, akit élete
sivársága állandóan sírásra késztet. Nem
csoda, ha alakítása teljesen külsődleges
manírsorok ismétlésére korlátozódik; a
lelki fájdalom külsőséges gesztusa az ar-
cán, szemháború a reflektorokkal, mely-
nek eredménye a megkívánt, hangtalan sí-

Beckett: Godot-ra várva (Madách Kamaraszínház) Koltai János (Lucky), Haumann Péter
(Estragon), Márton András (Vladimir) és Körmendi János (Pozzo) (MTI-foto-Ilovszky Béla felv.)



rás, reményvesztett „égre" tekingetések,
hajsimítások stb. Ilyen lehet egy elfuserált
alanyi költő, amikor éppen nem tud
költeni, mert nincs miből. Az az igazság,
hogy mozgásában még így is megmaradt
néhány bohócos gesztus, talán a bő zakó -
nak és nadrágnak is köszönhetően; né-
hány beállása felüdítően burleszkszerű.

Márton András Vladimirja valószínűleg
nagyon meg van ijedve. Vajon ő len-ne a
mindenre ijedős kis csinovnyik, aki
aktatáskájával értelmetlenül belecsöppent
egy az emberi értelmet meghaladó
várakozásba, és értelmetlen létét úgy
próbálja racionalizálni, hogy a költőt pá-
tyolgatja, és „kisstílű módon" értelmezni
próbálja helyzetét. Estragon a fellegek-ben
járva zokog, Vladimir a földön vacogva
várja Godot-t. A rendezői munka
eredményeként e két alak ilyen létének és
itt létének miértje teljesen titokban marad.

Körmendi János Pozzója korrekt ala-
kítás: visszafogottan hoz egy kamásnis
pozőrt.

Koltai János Luckyja azonban teljesen
érthetetlen: a málészájú parasztkülső nagy
karimás kalappal és bajusszal ugyan olyan,
mintha jelentene valamit. Remélhetőleg
azonban semmit sem jelent, és
tulajdonképpen hálásak lehetünk a ren-
dezőnek, amiért az ő szövegéből kivétele-
sen nem húzott, mert a tudományos gon-
dolkodás forgácsaiból felépülő (inkább le-
épülő) monológja elhangzásával sejtésünk,
hogy e magyar paraszti külső csak jobb
híján született meg, beigazolódott.

A négy színész nagyon alázatosan és
visszafogottan játszik. Az előadás vége
felé az egyik jelenetnél azonban már ők
sem bírták türelemmel és alázattal. Mi-kor
a földön fekvő Lucky megvizsgálására
küldött, de nem mozduló Estragontól
Vladimir megkérdi, mire vár, Estragon
pedig erre azt válaszolja, Godot-ra várok -
a színpadon egy rövid időre „elszabadul a
pokol". A négy jobb sorsra érdemes
színész felszabadultan bohóckodni kezd.
Ennek a bohóckodásnak ugyan nincs
értelme, de legalább kizökkenti a nézőt
addigi fásult állapotából, és talán felmerül
benne annak gondolata: Beckettet
másként, talán éppen beckettül mégiscsak
érdemes lett volna bemutatni a Madách
Kamarában.

Samuel Beckett: Godot-ra várva (Madách Ka-
maraszínház)

Fordította: Kolozsvári Grandpierre Emil.
Díszlet: Koltai János. Jelmez: Borsi Zsuzsa.
Zene: Mártha István. Rendező: Bődi István m.
v.

Szereplők: Haumann Péter, Márton And-
rás m. v., Koltai János, Körmendi János.

BÉCSY TAMÁS

A hazugság
és következménye

Stríndberg-bemutató Szolnokon

Strindbergnek egészen korai drámája A
a p a . Cselekménye egyszerű. Az apa, a
Kapitány, intézetben tanítónővé kívánja
taníttatni lányukat, Bertát; az anya, Laura
pedig otthon, vallásos nevelésben kívánja
részesíteni. Kinek az akarata-elképzelése
fog érvényesülni, erről szól a da-rab
eseménysora. A történéseket Laura
irányítja.

A Kapitány felelősségre vonja egyik
katonáját, amiért nem akarja elvenni a
teherbe ejtett szobalányt. A katona azzal
védekezik, hogy sohasem lehet tudni, ki a
gyermek apja. Ezt az érvet a Kapitány is
elfogadja, s ez szolgál Laurának kiin-
dulópontként férje elleni manővereihez. A
másik ötletet is kívülről kapja, és nem
saját benső világában fogalmazódik meg.
Laura mindenkinek, így az Orvosnak is a
tényeket eltorzítva, sőt tényeket hazudva
panaszkodik férje viselkedéséről. Az
Orvos megjegyzi, vigyázni kell, mert
beteg lélekben bizonyos gondolatok
könnyen monomániává fejlődhetnek.
Laura a két ötletet összekapcsolja, és elejti
férjének a megjegyzést: hátha nem is ő
Berta apja. A gyanú valóban rögeszmévé
válik a Kapitányban, a végén meg-őrül, s
a Dada által ráhúzott kényszer-
zubbonyban meghal.

Talán ennyiből látható, hogy a mű
eseménysorába nincsen beépítve Laura
férje elleni akcióinak a konkrét oka. Ez az
ok természetesen kiderül az alakok --
elsősorban a Kapitány - által elmondott
szavak-mondatok tartalmából. Mivel
azonban csak ezekből tudható meg, s nem
a közöttük lévő viszonyváltozások
tartalmából és irányából, a színházi elő-
adásban az ok többféleképpen értelmez-
hető.

Az alakok azt a magyarázatot adják,
hogy a harc oka voltaképp nem a Kapi-
tány és Laura egyéniségében rajlik, mert
e z a férfi é s a nő között állandó adottság.
Vagyis Strindberg szerint ez a harc a
nemiség tényéből-erejéből következik
azzal a céllal, h o g y a másik fölött meg-
szerezze a hatalmat. Noha az írott drá-
máról részletesen szóltunk a SZÍNHÁZ
1982/9. számában, most is meg kell je-

gyeznünk, hogy a férfi és a nő közötti,
strindbergi értelmezésben megjelenő harc
oka voltaképpen nem építhető be egy
dráma eseménysorába, mivel ez az
eseménysor egyenlő az akcióknak vagyis
az alakok közötti viszonyok változásának
a sorozatával. Az alakok közötti vi-
szonyváltozások vagyis az akciók oka
pedig csak akkor jelenik meg magukban a
viszonyváltozásokban, ha ez az ok az
alakok egyéniségében gyökerezik. Mivel a
nemiség ténye és ereje nagyobb, átfogóbb
az egyéniségnél, hiszen minden emberben
megvan, nem lehet be-építeni maguknak a
viszonyváltozások-nak a tartalmába
és/vagy irányába.

Ebből pedig az következik - és ezért is
említettük -, hogy egy színházi előadás a
harc okát hitelesen is értelmezheti
többféleképpen; elsősorban az erre vo-
natkozó konkrét mondatok elmondásának
módjával, illetőleg az alakoknak a
színészek által megformált általános ma-
gatartásával és a különböző rendezői
megoldásokkal. A harc okának értelme-
zésére még az is lehetőséget ad, hogy a
férfi és a nő, biológiai alapú és indíttatású
és nem az egyéniségből eredő küzdelme
itt a gyermek neveltetésének ürügyén
folyik.

Nos, a kérdés az, hogy a szolnoki
Szigligeti Színház Éry-Kovács András
rendezésében mit tud mondani ma, ami-
kor a Strindberg által alakjai szájába adott
magyarázatot jócskán megcáfolta a
tudomány, s ma már senki nem hisz
benne.

Azonnal említenünk kell Éry-Kovács
András rendezésének két feltűnő, fö-
löttébb hangsúlyos elemét. Mind a kettő
önmagában kitűnő díszletbeli megoldásra
alapozódik. (A díszlet Kálmán László
munkája.) A játéktér hátterét a szoba
bútorzatai adják - könyvespolc, fogas,
szekrény -, akként, hogy közöttük hézagok
vannak, s így a háznak a szoba mögött
lévő folyosója is látható. A szereplők
mindig a fogas és a könyvespolc közötti
helyen jönnek be a folyosóról, és itt is
mennek ki. A hézagok miatt már a
folyosón láthatóvá válnak, ahol igen
lassan, mondhatni méltóságteljesen,
egyenes derékkal járnak, ám mozgásuk
hirtelenül - tehát egyértelműen szándé-
koltan - felgyorsul, amint a szobába be-
lépnek. Kimenetelük után járásuk ismét és
azonnal lelassul. A háttérben nemcsak
bejöveteleik előtt tűnnek fel; máskor is
elsétálnak a folyosón.

A másik rendezői - tehát az írott sző-


