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BECKETT: NŐK GODOT-RA VÁRVA

zatos blöff maradjon. Legalábbis tíz színházi
emberből kilenc biztosan így gondolta volna, de
a győri előadás rendezője, Kiss Csaba bízott
abban, hogy éppen elég, ha négy nő éli végig
Beckett történetét, és máris megszületik egy új,
másfajta, a darab eddig kevésbé számon tartott
értékeit felmutató előadás. Az első öt percben
úgy tűnt, hogy bizakodása nem éppen megala-
pozott: bejön egy színésznő, és a földön ide-
oda henteregve megpróbálja lehúzni a cipőjét,
közben meglehetősen színtelenül elhangzanak
az ismerős mondatok. De aztán elérkezünk ah-
hoz a részhez, ahol Estragon (ebben az elő-
adásban végig csak Gogo) elmeséli, hogy a hit-
tanórákról csak a Holt-tenger térképére emlék-
szik. „Elhatároztam, hogy a mézesheteket ott
töltöm. Úszunk és boldogok leszünk." Ez vala-
hogy egy nő szájából jobban hangzik, ez egy
„női mondat" vagy sokkal inkább „női mondat".
Vladimir (itt csak Didi) lerakja a boáját a fára; ké-
sőbb megpillantja az ágakról lecsüngő rókapré-
met, és a megfeszített, majd üdvözült lator jut
róla eszébe - íme, egy nőies asszociáció (már
ha létezik ilyen). Egy-két ilyen apróság, és el is
fogadtuk, amit elméletileg valamilyen nagy
gondolati trouvaille-nak kéne hitelesíteni. Nők
játsszák a Godot-t, és kész.

Azt tartják, hogy inkább a férfiak kémlelik kí-
váncsian és kétségbeesetten az eget, nekik
van-nak kiadós metafizikai görcseik, míg a nők
inkább a földi dolgokkal vannak elfoglalva, mivel
számukra magától értetődőbbek a születés és a
halál misztériumai. Ők részt vesznek a
teremtés-ben, új életet segítenek a világra, míg
a férfiak egy része - jobb híján - elvontabb
módon próbálja önmagát megújítani. Ez
Beckett-tel sincs másképp; darabja tele van
bibliai utalással, s a történet végső soron
abszurd - nemis olyan abszurd -
istenkísérletként is felfogható. Most ki-derült:
ha nők jelenítik meg ezt a kiúttalan vívódást,
affektáltabbnak tűnik Beckett világvége-
retorikája. Ám ha ezt ösztönös játékossággal
kompenzálják, a darab elveszíti tragikus páto-
szát, s ezáltal sokkal megfoghatóbb, köznapibb
és hatásosabb lesz. Ehhez azonban a szerep-

a Genet Cselédekjét eljátszhatták férfiak,
miért ne játszhatnák a Godot-t nők?
Ennyi az ötlet, persze ez önmagában
még kevés, újabb indokoknak kellene
hitelesíteniük a koncepciót, hogy ne
csak hang-

lőknek meg kellett találniuk azt a belső arányt,
amely lehetővé teszi, hogy ne elsősorban
női(es)ségükkel legyenek jelen, de viselkedé-
sükben mégse a megjátszott gesztusok domi-
náljanak. Talán ezért nyúltak vissza az emberi
életnek abba az időszakába, amikor a nemi jelleg
még nem meghatározó - azaz a gyerekkorba.

Didi (Dósa Zsuzsa) kissé sértődékeny, egy-
ben békülékeny, naiv, kedélyes, de gyanakvó,
Gogo (Horváth Valéria) pedig leginkább kissé
nehézfejű, sebzett, szeretetéhes suhanchoz ha-
sonlít. Esetlen clownságukkal túl vannak azon,
hogy „nőiesek" vagy „férfiasak" legyenek. Kora-
vén gyerekek, infantilis - lelki - aggastyánok.
Didi feszületet képzel az ágas-bogas fába, az
üdvözült latorról kezd elmélkedni, s közben száj-
rúzzsal keresztet pingál a fatörzsre. A
gondolkodásba hamar beleunnak, inkább
kergetőznek, hemperegnek, aztán Gogo
bevackolja magát Didi ölébe, és Edith Piaf-
slágereket kezd dudo-

Jelenet az előadásból
(Benda Iván felvétele)
rászni... Esős, nyúlós szombat délutánokon
unatkozhat, hancúrozhat így két magára hagyott

gyerek; néha megállnak és fülelnek, fordul-e a
kulcs a zárban. De nem jön senki, aki értelmet
adhatna ennek és a többi délutánnak. Jön vi-
szont Pozzo és Lucky. A két „kölyök" gyorsan
fel-ül a dombra, izgatottan fészkelődve várják a
produkciót, amit a diktátorhajlamú ripacs és

bamba szolgája fog előadni. Baranyai Ibolya
(Pozzo) elkényeztetett kislányt játszik, aki örömét
leli abban, hegy megkínozhatja, produkáltathatja
ölebét. 13a-anyai hisztérikus perszónának is
mutat-hatná Pozzót (az inkább megfelelne az
eredeti figura női változatának), de mivel a
színésznő mozdulataiból egyébként is erő és
határozottság árad, nem ezt az adottságát erősíti
fel, hanem épp lehalkítja, ellágyítja magát, s a
tettetett ártalmatlanságtól játékában izgalmas
feszültség keletkezik. A második felvonás elején
Lucky előre jelzi gazdájának, hogy mikor fogja
hanyatt lökni, ezért Pozzo szenvedéstörténetét
kétkedve fogadjuk, inkább csak újabb
magamutogató „szereplésnek" vesszük. Bár
elbizonytalaníthat, hogy a vakság imitálása
meghökkentően hiteles: Pozzo szemétszürke
hályog borítja. De ha a jelenet elején mégis
észlelte Lucky gesztusát, akkor a fehér
kontaktlencse mögül most is lát mindent és
mindenkit. A bájolgó diktátor még elesettségében
is démonian félelmetes.

A női verzió elkészítésénél Kiss Csabának
alaposan bele kellett nyúlnia a szövegbe. Nyil-
vánvaló, hogy az uramból miért lett asszonyom,
még az is érthető, hogy a gazember kretén kur-
vává változott, az viszont nem világos, hogy mi-
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ért kellett Lucky nagymonológját megváltoztatni.

Ez a - meghatározatlan eredetű - vendégszö-

veg nem igazolja magát Hegedűs Ildikó

megilletődött szavalatában.

Az előadásban rengeteget esnek a színé-

szek; talán mert a kamaradarab törvényszerű

üresjáratait váratlan, intenzív mozgásokkal pró-

bálják kitölteni. A szűk térben viszont csak fölfelé

(a fára) és lefelé (a földre) lehet dinamikusan

megindulni. A díszlettervező, Csanádi Judit

ideális terepet alakított ki ehhez: a festett ágy-

matracokkal borított színpad egyszerre játszótér

és gumiszoba. A stúdiószínház egyszerűen,

mégis látványosan és praktikusan felhasznált te-

re kétoldalt megemelkedik, s az így képzett dom-

bok között fut a képzeletbeli út, amelyet a

nézőtér felé párnázott kifutókkal

hosszabbítottak meg.

Tavaly a Művész Színházban közéleti kabaré-

nak feldolgozva láttuk a drámát. A győriek

változata sem nélkülözi a burleszkelemeket,

habár ezek a bohócok sűrűn elkámpicsorodnak,

s tré-

Egyébiránt nem is olvashatta, hiszen a fordí-
tások többsége az eredeti szövegnek csupán a
felét foglalja magában. Vu Cseng-en könyve ha-
misítatlan pikareszk regény, amely Hszüan-
cang, a buddhista szerzetes és hű kísérője, Szun
Vu-kung, a Majomkirály fantasztikus utazásait
és kalandjait meséli el. A buddhista szerzetes
történelmi személy: Hszüan-cang 629-ben in-
dult útnak, és 645-ben tért vissza.

A könyvet tehát alig ismerjük, maradnak a le-
gendák. És marad a klasszikus kínai színjátszás,
amelynek világjáró képviselői majdnem mindig a
pekingi opera nevű színjátéktípussal aratják
leghangosabb sikereiket. A pekingi opera több

története pedig éppen a Nyugati utazás
valamely epizódját eleveníti fel. Mert a pekingi
opera, amely ugyan nem opera és a
legkevésbé sem pekingi, színes, mozgalmas
mesevilágot varázsol a pezsgő izgalmakra
vágyó és különleges keleti kultúrízekre éhes
európai ember elé.

A veszprémi Keselyűhegy nem kevesebbre

fáik fájdalmasan röhejesek. Az előadás vége felé

hurkot kötnek egymás nyakába, majd az

ellenkező irányba elrugaszkodva húzni kezdik a

köteleket. Nincs annál vérlázítóbb és

borzalmasabb látvány, mint mikor gyerekek

szenvednek. Ártatlanok, kiszolgáltatottak, és

nem értik, miért kell bűnhődniük. Igaz, nem is

büntetésként fogják fel a káoszt és az őrületet,

amibe beleszülettek. Ha kezdettől fogva minden

unalmas, fájdalmas és reménytelen, akkor az

lesz a természetes. Két gyerek játszik

öngyilkososdit a romokon. Didi és Gogó

összekapaszkodik, és Screaming Jay Hawkins

rikácsolására keringőzni kezdenek. A zene

erősödik, ők pedig nevetnek.

Beckett: (Nők) Godot-ra várva (Györi Nemzeti Szinház)

Díszlet-jelmez: Csanádi Judit. Zenei vezető: Kertes
Anna. Asszisztens: Laborfalvi Mária. Rendező: Kiss
Csaba.
Szereplők: Horváth Valéria, Dósa Zsuzsa, Baranyai
Ibolya, Hegedüs Ildikó, Svidró Viktor/Varga Géza.

vállalkozik, mint hogy megkísérelje a Nyugati
utazás ezeregyszázhetvenhét oldalának mint-

egy keresztmetszetét, émelyítően tömény

esszenciáját adni, méghozzá kínai művészek

segítségével. A Majomkirály szerepében Ye

Jinsen látható, míg Jégmadárvirágot és a

Királynőt Szun Ping adja. Az előadás a pekingi

opera elemeit kívánja felhasználni, ezért

elkerülhetetlen, hogy néhány szót ejtsünk erről

az egyébként legismertebb kínai

színjátéktípusról.
Európában két néven, csing-csüként, illetve

csing-hsziként ismerik a pekingi operát, ritkáb-

ban előfordul vu-csü néven is. Énekelt, zenés,
táncos, akrobatikus műfajról van szó. Többféle
pekingi opera létezik, a műfaj szinte tájegységek
szerint váltakozik. A különbségek a nyelvjárá-
sokban, a zenei hagyományokban, a folklórban
és a forma stiláris jegyeiben mutatkoznak meg. A
stílus, valamint az előadott darabok tematikája
azonos. A pekingi operában fellépő színész kép-
zése hat-hét esztendős korában kezdődik és hu-
szonöt-harminc éves koráig tart. Ezalatt a szí-
nész elsajátítja a teljes repertoárt, ami a pekingi
opera esetében körülbelül kétszáz darabot je-
lent. (A Távol-Keleten ezért lehetséges négy-öt
nap alatt felkészülni egy előadásra.) A színészek

valamennyien egy-egy adott szerepre szako-

sodnak, és azt játsszák egész életükben. A szí-

nész életkora lényegtelen, egy a fontos: milyen

kondícióban van. A pekingi operában semmiféle

primer valóságábrázolás nem létezik. A színészi

játék két alapkövetelménye a virtuozitás és a tö-

kéletességre való törekvés. A pekingi opera té-

máit a történelemből, vallási legendákból, regé-

nyekből és az életből meríti. Másfél méter magas

színpada tetővel fedett, három oldala mentén

térdmagasságú korlát szegélyezi, a negyediket

fal zárja le két nyílással. A színészek balról érkez-

nek, jobbra távoznak, a zenészek a színpad jobb

oldalán foglalnak helyet. A hangszerek két-, illet-

ve háromhúrú hegedűk, háromhúrú lantok, do-

bok, gongok, csattogtatók. A cselekmény a szín-

pad átlója mentén mozog, díszlet nincs, a sze-

replők, akár Shakespeare figurái, mindig el-

mondják, hol vannak, a játék stilizált. A tömegje-

lenetek általában pontosan koreografált harci

események, amelyekben azonban még a fegy-

verek sem érnek egymáshoz. A pekingi operá-

ban különféle szerepkörök találhatók. A Tan-ok

mindig női szerep, a Vu-tan-ok akrobatikus női

harcosszerep, a Csou komikus szerep (buta pa-

raszt vagy szökött buddhista szerzetes), a Vu-

csou egyszerre komikus és harcos szerep, a

Seng férfiszerep, a Hsziao-seng fiatal férfisze-

repkör, a Vu pedig a harcos szerepköre.
A cselekmény megértésének elengedhetetlen

feltétele, hogy tisztában legyünk a színek je-
lentésével, hiszen jellem- és lélekábrázolás he-
lyett itt a színek egyetlen másodperc alatt vilá-
gossá teszik, milyen embert látunk a színpadon.
A sárga a császárt vagy az uralkodócsalád vala-
melyik tagját jelzi, a piros a hivatalnokot, a kék az
erényes embert, a fehér a fiatalokat. A szereplők
többsége magasított csizmát visel. Prózai meg-
szólalás egyáltalán nincs. E darabok legfonto-

sabb kelléke a küzdelem. A fogadó a keresztúton
című darabban például háromnegyed órás „sö-
tétben" zajló csatát vív a jó és a gonosz. A legis-

mertebb pekingi operadarab a Szun Vu-kung fel-
dúlja a Mennyei Palotát című. A cselekmény a

Nyugati utazás egyik legismertebb epizódján
alapul. A színészeken mindig maszk van, arcjá-
téknak nincs helye. Az arc színei is jelentőséggel
bírnak, a vörös hűséges, a fekete erőszakos em-
bert, a fehér gonosz jellemet jelent, míg a bajusz
nemes, a kecskeszakáll pedig sötét karakterről
árulkodik.

A veszprémi Játékszínben furcsa, álarcos női

figura valamilyen rizsből készült, enyhén vizes

tapintású édességet osztogat a nézőknek, akik

egyesével haladnak át a későbbi játéktéren. A

színpadot három oldalról négy-négy áttetsző,

mozgatható gyékényfüggöny takarja, amelyek-

nek felhúzásával, ílletve leengedésével változik

a helyszín. Bal hátul pad és asztal, elöl két, pla-

fonra függesztett kötélen két ember lóg, fejükön

Nyugati utazás olyan regény, amelyről
mindenki hallott már, talán még azt is tud-
ja, hogy kínai műről van szó, de olyan em-
berrel alig találkoztam, aki e roppant vas-
tag könyvet el is olvasta volna.

BÓKA B. LÁSZLÓ
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