
játékszín

P. MÜLLER PÉTER

A pszeudo-lét valósága

Nádas Péter Takarításának két előadása

Nádas Péter Takarítás című drámáját
1977-ben írta. A következő évben jelent
meg először nyomtatásban, a Fiatalok
rivaldája című drámaantológiában. A
darabról az első részletezőbb elemzések
azonban nem ekkor, hanem az 1980 no-
vemberében megtartott győri ősbemutató
után jelentek meg. A kritikák újabb
hulláma Nádas 1982-es Színtér című drá-
makötetéhez kapcsolódott. Legutóbb az
egri Gárdonyi Géza Színházban 1987
októberében megtartott premier irányí-
totta a figyelmet a műre. Az idei Buda-
pesti Tavaszi Fesztiválon ez a produkció
is szerepelt (a III. Országos Kamaraszín-
házi Találkozó keretében), s ugyanezen a
rendezvényen mutatta be a római Teatro
Trianon is a Takarítást. (Az egriek az
Almássy téri szabadidőközpontban, a
rómaiak a Radnóti Színpadon játszottak.)

A műről eddig közzétett elemzések a
következő négy megközelítésmódot
alkalmazták a dráma értelmezésében:

1. Van, aki értelmezhetetlennek tartja a
Takarítást, s a műben olyan darabot lát,
mely „éppen a magyarázat lehetetlenségét
lényegítette dramaturgiává". (Mészáros
Tamás, a Hiánydramaturgia című
kötetben.)

2. Van, aki - a bonyolultsággal, nehe-
zen érthetőséggel is összefüggésben - a
darabot mint „a tudatalatti tartalmakat
objektiváló" és elsődlegesen „a szexuali-
tás különböző variációs komplexusainak"
bemutatására vállalkozó művet fogja fel,
s mint ilyet partikulárisnak és nem hite-
lesnek minősíti. (Bécsy Tamás, SZÍN-
HÁZ, 1981/3.Nádas drámájával kapcso-
latos - ugyanilyen természetű - fenntar-
tásait Bécsy az Irodalomtörténet 1982/2.
számában is megfogalmazta, amivel
ugyanott, a 83/2. számban Kálmán C.
György szállt vitába.)

3. A Takarítás értelmezésére vállal-
kozó szerzők közül Duró Győző (a már
említett Hiánydramaturgiában) háromszor
veszi sorra a mű etapjait, illetve
mozzanatait, három réteget fejtve fel a
dráma szövegéből. Az elsőben a sze-
replők attributumainak érzelmi-erotikus
vonatkozásait rekonstruálja, a második-
ban a figurák politikai tartalmait, végül

pedig a textus zenei szerveződésének
dramaturgiai jegyeit veszi sorra. Duró
esetében a kompakt műhöz kompakt
elemzés társul, a bonyolultan egymásba
szőtt drámai szálak ebben a leírásban
tisztán áttekinthetővé tett és precízen
elkülönített rétegekké válnak.

4. Balassa Péter (a Mozgó Világ
1981/6. számában) a darabot először is
egy széles tradíció felől értelmezi: Nádas
életművéből, a magyar és a
világirodalomból hoz példákat a
tematikában, dramaturgiában
megmutatkozó rokon vonásokra. Ő az
egyetlen, aki a darab világszemléletének
elemzésére is vállalkozik. Megállapítja,
hogy a dráma műfaja, a komédia,
alapvetően arra vezethető vissza, hogy
mindhárom szereplő hazudik, az alakok
nem rendelkeznek önazonossággal, foly-
tonosan áttűnnek egymásba. Továbbá ő
tárja fel a drámának azt a meta-szintjét,
amelynek értelmében a darab a színjáték
(a művészet) ál-ságáról és önmegszünte-
téséről is szól. A kritikák, recenziók
zöme besorolható e négy, itt vázolt meg-
közelítésmódba. A Takarításnak termé-
szetesen - éppen összetettsége és sokré-
tegűsége miatt - vannak olyan vonatko-
zásai, amelyekkel az eddigi elemzések
nem foglalkoztak.

Elgondolkodtató, hogy miért kifogá-
solják sokan a drámának egy olyan sajá-
tosságát, melyet más művek esetében
többé-kevésbé magától értetődő tulaj-
donságként elfogadnak. Esztétikai kate-
góriával leírva: a meghatározatlan tár-
gyiasságról van szó. Ez a jegy (melyet
Lukács György terminusa mellett Roman
Ingarden is szinte azonos módon, mint
meghatározatlan helyet nevez meg)
Nádas darabjának alapvető jellemzője,
világalkotó összetevője. Míg azonban
más esetben azt tapasztaljuk, hogy a
szerző a műbeli világ egy-egy mozzana-
tát hagyja meghatározatlanul, addig a
Takarításban ez a műegész egyik átfogó
jegye. A meghatározatlan tárgyiasság
egyszerű és gyakran idézett esete a Lear
királyban a királylányok anyjának kiléte.
Ebben a példában egy mozzanat hiányzik
a drámai világból. (Dramaturgiailag
természetesen nem hiányzik; ezért nem is
szokás feltenni a kérdést: ki volt Lear
felesége?) Bonyolultabb eset, ha a szerző
a mű világában kulcsszerepet szán egy
tényezőnek, ám definiálatlanul hagyja,
hogy pontosan kiről-miről is van szó.
Ezért lehet Godot (ki)létét találgatni,
vagy azon töprengeni, vajon mit is jelké-
pez a Mulatság Mroek drámájában. A
meghatározatlan tárgyiasság egy követ-

kező típusa az, amikor a szerző oly mó-
don szerepeltet egy mozzanatot, hogy
különböző helyeken egymást cáfoló sajá-
tosságokkal jellemzi. Az átváltozás Gregor
Samsája bogárrá változik, vagy a Mester és
Margarita fekete kandúrja méretét vál-
toztatja, azaz nagyságuk a befogadó szá-
mára meghatározatlan.

Nádas Péter Takarításában a megha-
tározatlan tárgyiasság alapvető drámaal-
kotó tényezővé válik, de az eddig említett
példákhoz képest eltérő módon. Nem
lehet nem felfigyelni a műnek arra a
sajátosságára, hogy „egy-egy alaknak
egymással lényegében ellentétes tartalmai
is vannak; olyannyira ellentétesek,
amelyek együttesen elképzelhetetlenek
egy valódi, jellemként értelmezett em-
berben" (Bécsy), illetve, hogy „egyes szi-
tuációk is ambivalens értékűek" (Duró).
Ezt a meghatározatlanságot az is fokozza,
hogy a három szereplőt többnyire közvetett
úton ismerjük meg: többet tudunk meg
róluk abból, hogy mit mondanak
egymásról, minta saját megnyilat-
kozásaikból. A megismerésnek ez a két
módja igen gyakran ellentmond egymás-
nak, vagyis mást állít a szereplő önmagá-
ról, mint amit róla mondanak. Ebben az
esetben vagy mind a két kijelentést elfo-
gadjuk, vagy mind a kettőt elvetjük -
hacsak a szerző nem ad valamilyen tám-
pontot arra, hogy melyik állítást fogadjuk
el. (Hasonló módon jár el epikus
konstrukcióban Witold Gombrowicz, ami-
kor a Transz-Atlantikban egymást cáfoló
igazságértékű mondatokat ír egymás
mellé.)

Feltételezhető, hogy a műben ekkora
teret nyerő meghatározatlanság, a sze-
replők, illetve a külvilág (a történelem)
ilyen „lebegtetése", elvontsága össze-függ
azzal a bizonytalansággal, amelyről
Nádas Péter beszél a Takarítás győri pró-
banaplójában (olvasható a Nézőtér című
könyvében): „A bizonytalanság a leg-
szebb és legnagyszerűbb emberi sajátos-
ságok közé tartozik. A bizonytalanság
számomra kiindulópont. Semmit nem
tudok. Ha viszont ezt képes vagyok felis-
merni, akkor felismerésem képessé tehet
cselekvéseim értelmének és értékének
felismerésére is." A nyelv, ha van, azon-
ban bizonyosság. Minden leírt és kimon-
dott szó az - lehet. Ha valaki a nyelvi
művészettel mégis a meghatározatlanság,
a bizonytalanság kifejezésére vállalkozik,
akkor az itt jelzett módon, tehát
ellentmondások állításával járhat el, vagy
úgy, hogy kiürült, jelentésüket vesztett
nyelvi fordulatokból építkezik. Ez utóbbit



példázza a darabban a takarítás befejezé-
sét (s a hosszú szünetet) követő jelenet,
ahol közhelyek és triviális hétköznapi
kijelentések hangzanak el az evés-ivás
közben. Ugyanakkor az egyes szereplők
állításainak hazugság volta vagy igazsága
a drámából a legtöbb esetben kideríthe-
tő. (Például amikor Jóska Klára kopasz-
ságáról beszél - ami később beigazolódik
-, akkor említi az asszony azon szokását
is, hogy holdtöltekor táncol a kertben.)

Így a pszeudo-állítások és a valódi
tényállások tételezései elkülöníthetők
egy-mástól.

Ha a dráma világában a konvencioná-
lisnál jóval nagyobb arányban találhatók
meghatározatlan mozzanatok, összefüg-
gések, akkor ennek először is a mű befo-
gadására, másodszor az értelmezési kí-
sérletekre nézve komoly következményei
vannak. A „preparáló olvasást" elvégző
elemző előtt két lehetőség áll: vagy
éppoly elvont marad az interpretáció,
mint a mű (ekkor azonban nemigen tölti
be jelentésteremtő funkcióját), vagy pe-
dig a meghatározatlanságból eredő sza-
badsággal élve, az elemző - saját belá-
tása, intuíciója stb. szerint - „kitölti" az
üres helyeket, vagyis az elvont művet
konkrét értelmezésbe transzponálja (ezzel
azonban szükségképpen magára vonja az
önkényes magyarázat ódiumát). A Taka-
rítás eddigi elemzéseit áttanulmányozva
is azt láthatjuk, hogy az értelmezések ezt
a két eljárást követik. Természetesen e
sorok írója sem kerülheti el az elvontság,
illetve a trivialitás csapdáit.

A megrendült drámaformát Nádas Pé-
ter a lírai-zenei kompozíció és a narratív-
rituális történés szintetizálásával teszi
érvényessé. Ha az élet új tartalmairól a
régi módon nem lehet drámát írni, illet-
ve ha a régi módon íródó dráma csak
hamisan tud szólni a jelenről, akkor a
saját korának artikulálására vállalkozó
szerző más, új drámatechnikát próbál
kialakítani. Ez az újszerűség azonban
nem gyökértelenséget s főleg nem vala-
miféle szakítást jelent (mint azt Balassa
Péter elemzése kimutatta), hanem meg-
levő művészi eljárások, alkotói techni-
kák újszerű összekapcsolását, egyedi el-
rendezését. (Így például a szavak zenei-
ségének, akusztikus értékének funkcio-
nális alkalmazása az egyik legfőbb jegye
James Joyce írásművészetének. S aki
valaha is átélte a papíron szavanként ara-
szolgató fogalmazás keservét, az maga is
tudja, hogy milyen fontos egy leírt mon-
dat lendülete, hangsúlya, a szöveg gör-
dülékenysége és zökkenői, a felütések és
a szünetek.)

Nádas Péter drámakonstrukciójának
egyik kulcsmozzanata az idő. A Takarí-
tás bevezetőjében a szerző külön is hang-
súlyozza, hogy itt „valójában nem megy
az idő". (Többek között ezért sem tartjuk
szükségesnek „összerakni" és történe-
tenként elmondani a darab tartalmát,
mert a történetté alakitás mint értelme-
zés ez esetben nem felel meg a mű saját
világa természetének.) A pillanatként
meghatározott idő és a kompozíció mo-
tivikus összefüggései a dráma lirizáló-

dottságának látszatát keltik. Ugyanezt
erősíti a szöveg zenei szervezettsége.
Ugyanakkor Nádas a mű lírai idővonat-
kozásait más időösszefüggéssel kompen-
zálja: a rítus idejével. Ez az idődimenzió
éppúgy kívül van a reális időn, minta líra
és a zene kronosza. A rítus ideje az
ünnepi idő, melynek keretében azonban
a szertartás nem pillanatnyi (még akkor
sem, ha a rítus egy kitüntetett pillanat-
ban kulminál), hanem lineáris, időben
elhúzódó. Nádas ezt föl is erősíti azzal,
hogy a színpadi rítust egy triviális hét-
köznapi cselekvéssorra alapozza. A bo-
nyolult időkonstrukciót tovább árnyalja
az, hogy a dráma világában ez a takarítás
mégis egy különleges (csak látszólag hét-
köznapi) alkalom. Egyrészt a múlt har-
minc év alatt lerakódott porának eltaka-
rítása értelmében, másrészt abban, hogy
itt tulajdonképpen egy olyan nagytakarí-
tás jelenik meg, mely ma is tavasszal
(húsvét előtt) szokott megtörténni. (Erre
utal az, hogy mára mű elején megtudjuk:
holdtölte van.) Ez a takarítás pedig máig
megőrzött valamit szekularizált vilá-
gunkban a tisztaság, tisztulás, megtisztu-
lás és a tavaszvárás termékenységi szer-
tartásaiból.

A Takarítás világszemlélete zenei-ero-

tikus, s mint ilyen összecseng a Kierke-
gaard Vagy-vagyában leírt közvetlen
erotikus stádiummal. (Ennek a bekez-
désnek az idézetei innen valók.) E világ
egyik mozgatója az érzéki zsenialitás
mint csábítás. Nádas darabjában min-
denki csábítóként lép fel: Klára Jóskát,

Nádas Péter: Takarítás (egri Gárdonyi Géza Színház). Jelenet az előadásból: Berek Katalin (Klára), Epres Attila (Jóska) és Román Judit (Zsuzsa)



Jóska Zsuzsát, majd Zsuzsa Klárát, Jóska
Klárát és végül Zsuzsa Jóskát igyekszik
elcsábítani. A szereplők által közölt em-
lékeknek és fantáziáknak is állandó ele-
me ez a vonatkozás. Ennek a világnak
autentikus közege a zene, s ebből adó-
dóan idődimenziója a pillanat. E világ
hőse, az érzéki csábító nem gondolható
el egyetlen individuumban: „állandó
lebegésben van két dolog között: hol
eszme, vagyis erő és élet - hol pedig indi-
viduum. Ez a lebegés viszont a zenei rez-
gés." A Takarítás szereplőinek egymásba
való áttűnését, körvonalaiknak és viszony-
lataiknak a bizonytalanságát, meghatá-
rozatlanságát ebből az aspektusból úgy
értelmezhetjük, hogy mindegyik szerep-
lő olyan, aki „újra és újra megjelenik, de
soha nem ölt alakot, soha nem lesz kon-
zisztenciája, oly individuum, aki folyton
alakul, de soha nem lesz kész, s akinek
történetéről csak úgy tudhatunk meg
valamit, ha a hullámok zúgását hallgat-
juk". Az ebben a stádiumban létező világ
alapvetően komikus. Mindez rámutat a
Nádas-darab egyik további fontos voná-
sára: ornamentális jellegére. Az orna-
mentika a léttelen valóság művészete. S
nincs léttelenebb valóság, mint a Takarí-
tás szereplőinek pszeudo-létezése. Azt,
hogy a három takarító személy léte nem
valóságos, a szerző elsősorban közvetett
úton hozza tudomásunkra. Mindhárman
függőségi viszonylatok foglyai: Klára az
Andráshoz való kötődésben fixálódott,
ezért akarja Jóskát azonossá tenni az
egykori szeretővel. Jóska Klára teremt-
ménye, akinek gyermeki voltát nevének
becézése is jelzi. Zsuzsa egyfelől Klára
eszköze arra, hogy a harminc évvel ez-
előtti szerelem felélesztésének médiuma
legyen, másfelől ő kényszeríti rá az
asszonyra a múlttakarítást.

A darab erotikája szorosan összefügg a
mű politikai rétegével, mely ugyanazt a
léttelen valóságot artikulálja, mint a
zenei-erotikus szólam. A politika tudva-
levőleg nem áll másból, mint csábítás-
ból, hódításból, erőszakból, a másikon
való uralkodás véglegesen soha ki nem
elégíthető pillanataiból és ezen uralko-
dási vágy örök kényszeréből. A politika
alapvonásait nem is tudjuk másként meg-
nevezni, mint az erotika kifejezéseivel.
A darab politikai értelmezésében fontos
adalék a szereplők kora. „Az egyetlen,
amit az író szükségesnek talált hőseiről
pontosan elmondani, az az életkoruk. A
Takarítás életkordráma." (Pályi András)
Ezek az életkorok a magyar közelmúlt
kitüntetett évjáratait reprezentálják. A

hatvankét éves Klára mondja: „Éppen
harminc éve szültem egy torzszülöttet" -
amivel (az asszony megfoganásának idő-
pontját ismerve) az 1945-tel kezdődő
történelmi korszakot is minősítve
látjuk. Ennek a torzszülöttnek az apja
András, aki akkor húszéves volt, és a
nemzés napján meghalt. Éppen ennyi
idős a darab jelen idejében Jóska, aki
tehát 1955-56 táján született. Miként
Zsuzsa is azonos korú az „akkori"
Klárával: harminckét éves. A mű három
generációja, a takarítást végző három
szereplő nem rendelkezik autentikus
létezéssel, s rnindez egzisztálásuk
politikai nézőpontjának pszeudo-jellegét
is kifejezi. Ez a három alak -
történelmileg-politikailag is - lét-
telenebb, tehetetlenebb, mint a harminc
éve halott András, az örök húszéves, akit
a „mai" húszéves, Jóska, András bácsi-
ként emleget. A politikai nemlét kifeje-
zője többek között Klára harminc éve
tartó hallgatása, Zsuzsa cselédléte és
Jóska Andráshoz hasonlító neveltetése
Klára részéről.

A dráma ismétlődő történései egy-
másra vetítik Klára és András, illetve
Zsuzsa és Jóska viszonylatát. Mintha a
drámának valójában egy-egy férfi és női
szereplője volna csak, de megkettőző-
dött állapotban. Mindaz, ami egykor
meg-történt, az most is megtörténik:
András nemzett és meghalt. Most Jóska
végzi el a két mozzanatot egyesítő
koitusz-ekvivalens aktust: lelövi
Zsuzsát. (Erre azonban csak a potens
alak feltámadása után válik képessé.) A
Klára és Zsuzsa, az András és Jóska
megfeleltetés, illetve azonosítás mellett
a két „eredeti" szereplő is olyan
vonásokkal jellemzett, mintha
komplementerei lennének egy-másnak.
Érzékszerveiket tekintve Klárának csak a
szeme jó, Andrásnak viszont csak a
szeme (volt) rossz. András fizikailag
halott, de mégis erősebben él, mint
Klára, aki ezt mondja magáról: „Mintha
meghaltam volna már." Ezt a halált,
illetve az ehhez elvezető táncot már a
dráma kezdete előrevetíti. „Ha süt a

hold, akkor kimegy a ker tbe . . . és tán-
col" - mondja róla Jóska. Majd hozzá-
teszi: „Ma éppen holdtölte van." Hogy ez
a tánc Klára halálához fog vezetni, arra
ugyancsak történik utalás. „Elfáradtam.
Rettenetesen fáradt vagyok" - mondja
szintén a mű legelején az idős asszony.

Ezeknek a szereplőknek nincs emberi
létük, nincs magjuk, nincs lényegük. Való-
ságosabb náluk az egykor volt „rövidlátó
forradalmár", aki a dráma végén kilép a
képből és a folyóból, és elmondja a darab
egyetlen prózában elhangzó mondatát:
„Adj egy tiszta törülközőt."

Nádas Péter a Takarításhoz nagyon pon-
tos, és a mű egészében a dialógusokkal
egyenértékű instrukciókat adott. Egy
színházi megvalósítás sikere vagy ku-
darca nagymértékben függvénye ezen
instrukciósorok tiszteletben tartásának,
mert a szereplők cselekvései, mozgása, a
zenei kompozícióba iktatott szünetek, a
színszerűség vonatkozásai mind egy egy-
séges szemlélet- és megformálásmód kife-
jeződései. Bármely mozzanat elhagyása,
megváltoztatása vagy helyettesítése eleve
megteremti a dráma eltorzításának, illet-
ve hamis színpadi interpretációjának a
lehetőségét. A rendezőtől ez a partitúra
tehát szinte maradéktalan hűséget kíván,
a színpadra állítói mozgástér (s ez a
darab meghatározatlan tárgyiasságréte-
gének paradoxona) jóval szűkebb, mint
általában. A színész ugyancsak nehéz
helyzetben van: szólamát kizárólag mint
egy összhangzat részét szabad megszó-
laltatnia, s úgy kell mesterkéltnek (ope-
rainak) lennie, hogy léte mégse csupán
demonstratív teatralitás legyen. Sőt, éppen
ellenkezőleg: a színésznek pszichikus
mélységeket kell felmutatnia, de nem
szabad betévednie sem a naturalizmus,
sem a kisrealizmus zsákutcájába. A Ta-
karítást nemcsak befogadni és interpre-
tálni nem lehet a hagyományos keretek-
ben, de eljátszani sem lehet(ne) a kon-
vencionális színházi effektusok alkalma-

Az előtérben Berek Katalin és Epres Attila



zásával és közegében. Ez azonban mind
ez idáig megoldatlan kérdése a mű szín-
padra állításainak.

Az egri Gárdonyi Géza Színház 1987
októberében stúdió-előadásként mutatta
be a darabot, Elek Judit rendezésében. Ez
a produkció idén márciusban szerepelt a
Budapesti Tavaszi Fesztiválon. (A
vendégjáték az utolsó pillanatban a Rad-
nóti Színpadról az Almássy térre került
át. Ez a helyszínváltoztatás a színtér
szempontjából bizonyára hasznos volt, a
nézőtér szempontjából azonban nem bi-
zonyult szerencsés megoldásnak. A dobo-
gókból feltornyozott emelvényre ülte-tett
közönség (mely alig-alig fért be a
terembe) nem minden nézőtéri helyről
láthatta az előadást, kölönösen ami a
padló síkján játszódó jeleneteket illeti. Ez
azonban nem a produkció, hanem a
szervezés hibája.)

Mivel a Nádas-darab életkordráma, az
első rendezői feladat (és szabadság) a
megfelelő szereposztás kialakítása. Az
előadásban a darab által rögzített élet-
korú és alkatú személyeknek kell(ene)
megjelenniük. A szereplők viszonylatá-
ban a generációs elrendezettség mellett
igen lényeges az a párhuzamosság is,
hogy Zsuzsának a harminc évvel ezelőtti
Klárát, Jóskának pedig az életnagyságú
fényképen látható Andrást kellene for-
máznia. Az egri előadásban ezek a moz-
zanatok nem kapnak szerepet. Ahogy a
színészek láthatóan nem olyan korúak,
minta szerepeik, úgy nem is törekszenek
a drámában rögzített életkorok eljátszá-

sára-megjelenítésére. Berek Kati és Ro-
mán Judit fiatalabbak a szerepüknél, ket-
tejük alkata különböző. A férfiaknál az
életkori megfelelés és azonosság hihető,
alkatuk azonban ugyancsak eltér egy-
mástól. Mindez azonban még csak felté-
tel, és nem maga az előadás.

Menczel Róbert díszlete a szerzői el-
képzelést követi. A játék kezdetén a szín-
padnyílást fehér muszlinfüggöny takarja.
Amikor a játék elkezdődik, Jóska behoz
egy mennyezetig érő létrát, és leveszi a
karnisról a függönyt, miközben Zsuzsa a
létrát támasztja, és elveszi a fiútól a
habos drapériát. A fehér szoba öbölszerű
terében balra rézsút egy hármas ablak,
alatta radiátor. Szemközt, középen a har-
monikaszerűen nyitható szárnyas üveg-
ajtó, mögötte a kipakolt bútorok. Jobbra,
a túloldali ablakkal egyező pozícióban
András egész alakos, barnított fotója. A
parketta fényes, a falak koszosak. Jól
láthatók a leakasztott (és a takarítás vé-
gén visszakerülő) képek helye körül a
koszcsíkok. Az ablak mögött dús lombo-
zat látható, éles fényben, a szárnyas ajtó
mögötti ablak leengedett rolóján sárgás
fény szűrődik át.

Szakács Györgyi jelmezei a hétközna-
pokból ismert ruhadarabok. Jóskán fakó
trikó, térd fölött levágott szárú farmer-
nadrág (nadrágtartóval megfogva) és tépő-
záras sportcipő. Zsuzsán rövid otthonka,
piros alapon fehér pöttyökkel, lábán bar-
na dorkó (mezítláb van.) Haja befőttes-
gumival lófarokba fogva. Klárán fekete
köntös, melynek hátát aranypáva díszíti,

fején sötétbarna konty-paróka, lábán tele-
talpas, puha papucs.

Ebben az előadásban sokat fütyülnek:
Jóska és a madarak. A fiú már első meg-
jelenésekor is füttyszóval lép be, a „Lent,
hol a tölgyek őrzik a völgyet ..." kezdetű
mozgalmi dalt intonálja. Később, amikor
Klára a politikai múltjáról beszél, Jóska a
„Rontása tört ránk a dúló viharnak..."
kezdetű dalt fütyüli. Az üvegpucoláskor
a szerző által előírt füttyimprovizáció is
elhangzik - míg Zsuzsa egy rögtönzött
dallamot dúdol. A madárdal is többször
felcsendül az előadásban, mintegy be-
hallatszik a kertből (így a játék kezdetén,
a „Készen vagyunk" mondat után, majd a
„szünetben" is.) Az előadásban ez a
zenei réteg többféle szerepet is betölt.
Hangulatteremtő funkciója mellett azzal a
hatással is jár, hogy a látható tér két
irányban is kitágul. Egyrészt érzékelhető
lesz, hogy a színtér egy tágabb akusztikai
tér része: a takarításnak természeti köze-
ge van. Másrészt felsejlik a múlt tágabb
tere, mint amely felől ez a világ
meghatározott. A zeneiség ilyetén
figyelembevételével az előadás hangzó
rétegében összekapcsolódik a színpadi
mozgások zenei szervezettségével. Noha
nem fel-tűnően, de érzékelhetően, a
takarítás helyzetei és mozdulatai
koreografikusan kidolgozottak. Ez a
koreográfia (Csetneki Gáboré) kiemeli a
testek közötti viszonyok erotikáját. Ez az
erotika azonban nemcsak az emberi
viszonylatokban, hanem a
tárgyhasználatban is jelen van, ami a
figurák autoerotikus vonásait fejezi ki.
Már a nyitójelenetben is így szorítja a
combja közé Zsuzsa a hosszú nyelű
partvist.
Elek Judit rendezésében az apró moz-
zanatoknak is döntő jelentősége van. Így
a kellékek megválasztásában annak, hogy
a három szereplő háromféle vödröt hasz-
nál a padlómosáshoz: Klára alumíniumot,
Zsuzsa barna műanyagot, Jóska fehér
zománcosat. Ilyen apró, de jelentőség-
teljes mozzanat például a lábbelik leve-
tése és felhúzása, mely a szereplő szituá-
cióbeli pozíciójával függ össze. Klára a
„viselkedése kifinomult" mondat után
lép ki a papucsából, majd amikor egy
későbbi jelenetben pofont kap Jóskától,
akkor lép bele vissza. Vagy Zsuzsa, aki
a frissen felmosott padlót borító újság-
lapokra mezítláb lép (írói utasítás), akkor
húzza újra a lábára a dorkót, amikor
Jóska kikapcsolja a magnót. Ugyan-csak
ilyen jelentőségteljes apróság Zsuzsa
hajának kibontása-leengedése (ami
szintén erotikus tartalmú gesztus is egy-
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Alessandro Baldinotti, Clara Bindi és Silvana Matazzaro a Takarítás olasz előadásában

ben). Először akkor engedi le a haját,
amikor azt mondja: „Én mindenütt jól
tudom érezni magam", s akkor húzza bele
újra a befőttesgumit, amikor - az előbb
említett jelenetben - Jóska a magnót
kikapcsolja. Az előadás végén Zsuzsa még
egyszer kibontja a haját (Klára ekkor már
kopasz!), végigdől a kanapén (a szö-
vegben fotelba ül), és ebben az erotikus-
kitárulkozó pózban fogadja magába Jóska
(illetve eredetileg András) pisztolygolyóját.

A részmozzanatok további sorolása he-
lyett összegzésül azt állapíthatjuk meg,
hogy a szereposztás keretein belül a ren-
dezés a lehető legárnyaltabb és pontosabb
világalkotásra törekszik. Ez a törek-vés
sikerrel jár a jelenetek koreográfiájának
megszervezésében, a színpadi mozgások
és viszonylatok kialakításában, de nem
valósul meg a színészi alakítások
közegében. Nem történik meg a színészi
„lemeztelenedén", a szereplők egyike sem
hatol le egészen az emóciók mélyére, és
még inkább adósak maradnak a figurák
politikai összefüggéseinek ábrázolásával.
Az előadásban (a rendezés által több he-
lyütt kifejezetten fölerősített megoldások
ellenére is) a dráma privatizálódik, és a
mű történelmi-társadalmi utalásköre a
szükségesnél halványabban sejlik föl.

Ez a politikai réteg az, ami a római
Teatro Trianon előadásából teljes mér-
tékben hiányzik. De nemcsak ez sikkad
el, hanem a mű erotikája is tökéletesen
kioltódik. Amit Gianfranco Varetto ren-
dezésében Takarítás (Le Grandi Pulizie)
címen láthatunk, az a dráma alapesz-
méjének totális negligálása. A díszletet
és a jelmezt is jegyző Varetto tavaly ápri-
lisban állította színre a művet Rómában,
a mostani vendégjátékétól eltérő szerep-
osztásban. (Csak az Andrást megjelenítő
rendezőasszisztens azonos a két válto-
zatban.) A tavalyi bemutató sikerület-
lenségének híre hozzánk is eljutott, és ezt
a vendégjáték nem cáfolta meg. Éppen
ellenkezőleg.

A színpadra ék alakban felállított szoba
két első falát vékony vászonfüggöny
„takarja". A játék kezdetén ezt Zsuzsa
(Angela Pierri) és Jóska (Massimo Ver-
dastro) a színpadnyílás két széle felé
széthúzzák (le nem veszik!). A padló
négyzetberakásos műanyag felület. Szem-
ben ajtó, ezen áll András fekete-fehér
fényképe; a fekete-fehér fotón sárga
rövidnadrág van rajta. A két belső fal
valójában három-három plafonig érő
boltív, melyek nyílásai mögött hatal

mas méretű bútorok láthatók. Többségük
akkora, hogy ezeken a nyílásokon be sem
férnének a takarítás alatt álló szobába. A
fotó eklektikája jól jellemzi a rendező
viszonyát Nádas szövegéhez. A darabban
egy helyütt valóban szó van egy sárga
kisnadrágról, ennek azonban semmi köze
András képéhez, melyről a bevezetőben
ez áll: „pontosan életnagyságúra nagyított
és barnított amatőr fel-vétel... mely egy
szép fiatal férfit ábrázol fürdődresszben,
amint valami folyóból kijön". Varetto a
legtöbb esetben így jár el: kiragad a
darabból valamilyen konkrét részletet, és
azt - minden össze-függéstől függetlenül
- szerepelteti az előadásban. Más,
lényeges mozzanatokat viszont teljesen
indokolatlanul elhagy.

A jelmezek sem kevésbé következet-
lenek. Klárán (Carlotta Barilli) koszos,
,kékes színű, bő szivacskabát, fején színes
turbánkendő. Zsuzsán barnásfekete frot-
tírruha; Jóskán fehér ing és drapp színű
bricsesz. Mindhárman ugyanazt a fekete
színpadi vászoncipőt viselik.

Az előadás koncepciótlansága, üressége
és dilettantizmusa már az első pillanatok-
ban megmutatkozik. Amikor Zsuzsa pók-
hálózás címén egy tollsöprűvel már percek
óta ugyanabban a sarokban matat, akkor
már sejthető, hogy itt a színpadi miikrocse-
lekvések nincsenek kitalálva és kidolgozva.
Ami „takarítás" címén folyik, az inkább a
padló bepiszkolása, mint megtisztítása.
Ebben a produkcióban a szó konkrét értel-
mében nincsen takarítás, nincsen munka.
A nádasi gondolat tökéletes félreértéséről
tanúskodik, hogy azt a szerzői megjegy-
zést, miszerint „a súrolás nagyon érdekes
hangot ad. Es a vödörnek is van hangja"
stb. - az olasz előadás szó szerint veszi, és
időnként egy-egy szereplő úgy „takarit",
hogy a vödrét ütemesen a padlóhoz csap-
kodja, és a vizet kiloccsantja. Az is kiábrán-
dító, hogy munka címén a szereplők a
dísz-

letfal egy-egy részét gyökérkefével
hosszasan cirógatják. A világítási
effektusok ugyancsak ellentmondanak a
dráma világának (a monológok közül
többet a besötétülő színpadon fejgéppel
megvilágítva adnak elő). A zárókép
technikai meg-oldása is meglehetősen
szerencsétlen. András a szalonba berontó
cowboyként átszakítja saját fotóját, és
így lép be szemüvegben (!) a színpadra.

Mint említettem, az előadás teljesen
következetlen abban, hogy mit őriz meg
Nádas darabjából, és mit változtat meg
belőle. Nem is jön létre semmilyen értel-
mes dolog ebben a másfél órában. A be-
mutatón külön is sajnálatra méltó volt,
hogy a szereplők - szövegüket felejtvén -
hosszú perceken át gyötrődtek a súgó
egyre hangosabb támogató közreműkö-
dése mellett is, míg végül visszataláltak a
soron következő mondatokhoz. Ha Nádas
Péter Takarítása a pszeudo-lét valóságáról
szól, akkor a római Teatro Trianon pro-
dukciója azt példázta, hogy milyen pszeu-
do-színházi tünemény jöhet létre, ha ezt a
bonyolult módon megírt és mély emberi
tartalmakat kifejező drámát primitív
módon és felszínes érzések megfogalma-
zására használják fel
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