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AFEKETE RUHÁS HÖLGY
TITKA

NÁDAS-BEMUTATÓ AVIGNONBAN
ekete ruhás nő ül görnyedt háttal egy
széken. A padló és a mennyezet
hófehérre van csempézve, a falak
sötétre mázolva; mintha fehér
folyosó lebegne a homályos

éjszakában. A folyosó végén ajtó, az ajtó
mögött egy fiatalember várakozik. Az
asszony beengedi. Az utcán találkozott a
fiúval, aki a megszólalásig hasonlít
apjához: ahhoz a férfihoz, akit a nő valaha
szeretett. Mindenáron el akarja mesélni
neki a történetét. Es előre megmondja: ha
az elbeszélés végére ér, megöli magát.

Így kezdődik a Találkozás, Nádas Péter
magyar drámaíró színműve amelyet Alain
Timar rendezett. Ő tervezte a szín-
padképet is, míg a kristálytiszta, metszően
éles és csak látszólag egyszerű nyelvezet
két fordító: Ibolya Virág és Jean-Pierre
Thibaudet munkája. A kiindulópont ro-
mantikus, de csak úgy, mint egy szem-
fényvesztően hamis perspektíva. Az em-
ber azt hiszi, egy magányában némiképp

Nádas Péter Találkozás című drámájának avi-
gnoni előadása

megzavarodott nő széteső gondolatait
hallja, aztán egyszercsak észreveszi, hogy
az első szöveg alá becsúszik egy második,
a második alá egy további réteg, és így
rázódik lassan helyre a vallomásfolyam -
amelyet fölöslegesen festenek alá a
François Mechali és Jean-Michel Collet
által előadott zenei foszlányok-; s ezek a
vallomások meg-megérintik, el-
eltévelyedve körüljárják, bekerítik, végül
pedig leleplezik azt, ami el nem viselhető:
az igazságot.

Az asszony - Francine Bergé - eljátszik
a félénk fiatalember - Jérôme Rigaut -
szorongásával. A fiú először csak hallgat;
makacsul ellenáll a rázúduló kétértelmű,
már-már agresszív gyengédségnek. Ami-
kor végül ő szólalna meg, hogy kiűzze
magából az apai szellem élményét, a nő
nem akarja meghallgatni; elzárja fülét az
őrjöngő harag elől, amely gyermeteg trá-
gárságokat sugall a fiúnak. Kivárja, hogy a
fiú lecsillapodjék, s csak akkor kezdi csöp-
penként adagolni azt, ami oly régóta belé
szorult: élete történetét, sőt az életét ma-
gát. A szenvedés végül megszüli önma-
gát, és a fiatalember nem bírja feltartóz-

tatni az áradatot. A párhuzamos monoló-
gok súrlódnak s megtörnek egymáson. A
gyermek odakuporodik a meleg asszonyi
ölbe. És csend lesz. Leszáll az álom
feledése, a végérvényes, a vissza nem
vonható elmúlás. „Az öregasszony a ha-
lálra, a fiatalember az életre készül." De
bármily halovány a maszkja, bármily kari-
kás a szeme: Francine Bergé nem öreg.
Bőre a páncél simaságával feszül rá, túlá-
rad benne az erő, a szenvedély, a maróan
keserű humor, melyet csak nehezen
palástol az anyásodó viselkedés. Konkrét
és határozott, semmin nem lágyul el;
önmagán sem. Már túljutott a gyengédsé-
gen, mint ahogy túljutott az iszonyaton is.
Jérôme Rigaut, ahogyan a szerep kívánja,
a háttérbe húzódik; így akarja ezt Alain
Timar finoman tartózkodó rendezése is,
amely engedi, hogy a szöveg sűrű varázs-
lata önmagáért szóljon.
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