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 GÖDÖLLŐI TALÁLKOZÓ 

ÁItalában értelmetlen dolog egy szerző vélt
agy valós elképzeléseit számon kérni
gy előadáson. Különösen akkor, ha a mű
lkészülte után az alkotó személye már
em ad támpontot az értelmezéshez. Nádas
éter drámatrilógiájának utolsó darabja, a
emetés talán kivételt képez. Ugyanis a szöveg
gyütt él, egy kompozícióba rendeződik a szerzői
tasításokkal. Nádas Péter minden egyes elem
elyét kijelölte.
Zavarba ejtő dráma. Nincs története, nincsenek

zituációi, nincs ok-okozati logika. Nagy csendek
annak. És ritmus és szimmetria. Nádas Pétert a
zínházban mindenekelőtt a rítus, a szertartás
rdekelte. (Maga a cím is rítusra utal.)
Két színészt látunk a Temetésben. Maguk sem

udják pontosan, miért és hogyan kerültek a
zínpadra, mindenesetre ott vannak, tehát ját-
zaniuk kellene valamit. De nincs mit. Nincs szö-
eg, amit el lehetne mondani. Nincsenek viszo-
yítási pontok, amelyekhez képest bármit lehet-
e csinálni. A kényszertől hajtva megpróbálnak
ozgási kereteket kialakítani maguknak. Hely-

etgyakorlatokkal kezdik. Sikertelenül. Színész-
ől és színésznőről van szó, tehát kísérletet tesz-
ek arra, hogy férfiként és nőként közeledjenek
gymáshoz. (A szexus rituáléja.) Kudarc. A Szí-
észnő a szeretet, a szerelem érzését feléb-
esztve magában próbálja meghatározni önma-
át. Belebukik. A Színész az emlékeibe próbál
enekülni, amelyekben jelentős helyet foglal el a

zerelem mint lehetőség, valamint a tragikus
elyzet miatt érzett tehetetlenség érzése. Mind-
iába. Végül felismerve a kudarcot, elfogadják
aját létezésük jogosulatlanságát és ezzel együtt
halált is.
Kegyetlen színészi helyzet, hiszen saját maguk

s a színház létét kell tagadniuk egy színházi
lőadás keretein belül. Kegyetlen feladat ez a
endező számára, mert pontosan megírt, kényes
gyensúlyokon alapuló művel kell megbirkóznia.
vatosan szabad csak hozzányúlnia a
rámához, mert ha nem kellően végiggondolva
lakítja át, könnyen előfordulhat, hogy abból

örcsök Enikő (Színésznő) és Ternyák Zoltán

Színész)

bomlott, értelmezhetetlen előadás születik, illetve
maga a darab nem nyújt értelmezési válto-
zatokat.

A Merlin és az Éjszakai Színház előadásának
rendezője, Tóth Tamás átértelmezte Nádas Pé-
ter drámáját. Radikális változtatásokat végzett az
írott darabon. A játék tere színpad helyett föld
alatti tér. Bármilyen abszurd a közeg, mégis
díszlet a díszlettelenség helyett. A két színész a

SÜLLYESZTŐBEN
NÁDAS PÉTER: TEMETÉS

H A Y N A L ÁKOS
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 GÖDÖLLŐI TALÁLKOZÓ 

öld felszíne felől, tehát felülről ereszkedik le két

oporsón állva-ülve, operettfinálét énekelve.

mikor felismerik, hogy leeresztették őket, meg-

róbálnak visszamászni. Nem sikerül. Mintha

lőadás végén a süllyesztőben eltűnő színésze-

et elfelejtették volna újra a színpadra emelni.

enki sem vesz tudomást róluk.

A két koporsót a színészek magukkal hozzák,

íg Nádas darabjában ezek eleve ott vannak a

zínpadon némi szinteltolással. Miután az elő-

dásban a szinteltolás nem jelenik meg, értel-

etlenné válik a Színésznő javaslata: „A lépcső-

ől nem szabad majd lelépni. Legyen ez az első

zabály."

A szerzői utasítás előír két bábut, amelyek a

oporsókban fekszenek és hasonlítanak a színé-

zekre. A dráma elején megnézik a ládákat, majd

egkérdezik egymástól: "- Te is benne vagy? -

enne vagy te is?" Az előadásban is elhangzik

z a két mondat, de miután bábukat nem hasz-

álnak, eltűnik annak drámaisága, hogy magu-

at ismerték fel halottként. Átértelmeződik a szö-

eg, kedélyes kérdéssé válik.

Az eredeti dráma kibírhatatlanul hosszú

senddel kezdődik. Jelen esetben megkímélték

nézőket a darabban ritmikusan előforduló

osszabb-rövidebb csendek elviselésétől.

zonban ezek megszűnésével a dráma tagolt-

ága is eltűnik, és nem válik nyilvánvalóvá, hogy

szereplők semmit nem tudnak játszani. Elvész

feszültség, a tehetetlenség érzése. A csend, a

ísérletek és a kudarcok hármasának

üktetéséből a kísérlet és a kudarc váltakozása

arad. Vagyis történet keletkezik egy olyan

arabban, amelynek lényege a történettelenség.

Azzal, hogy a dráma végét kihúzták az elő-

dásból, hangsúlyos jelenettől fosztották meg a

rodukciót. A haláltáncjelenet tartalmazza a

zínpadi lét, ezen keresztül általánosan az em-

eri lét lehetetlenségének felismérését. Ennek

iányában a kudarcélmény nem válik hangsú-

yossá. Az előadás végén a Színész és a Szí-

észnő egy koporsóba fekszik, ami inkább hat

oldog egymásratalálásnak, mintsem halálnak,

ár a felülről behulló virágok (piros szegfűk) a te-

etési szertartás végét jelzik.

Börcsök Enikő és Ternyák Zoltán feladata,

ogy megformálja a Színésznőt és a Színészt.

egyakorolt mozdulatokkal játszanak, így az

lakításokból nem süt a tanácstalanság. Nem

rezhető, hogy saját létük át-, illetve újrafogal-

azásának kényszerével szembesülnének,

elynek logikus vége a megsemmisülés. Itt va-

yunk, játszunk egy kicsit, hol könnyedén, hol ér-

elmektől fűtötten. A dráma végén Nádas Péter a

övetkező szerzői utasítást adja: „Természete-

en nem jönnek ki meghajolni." Természetesen

ijönnek meghajolni.

NádasPéter: Temetés (az Éjszakai Színházés a Mer-
lin Színházközös produkciója)

Egy Moliére-antológiában, azaz a szerző

sűrített felmondásában lenne valami di-

daktikus. Play Moliére - akinek nincs türelme,

mert túl egysíkúnak, egy csavarra járónak véli

a Nők iskoláját vagy a Tartuffe-öt, annak

gyúrjuk talán össze, hadd nyelje le egyben a

pasztillát. Így is sikeredhetett volna, de nem így

lett. Kiss Csaba ugyanis újabb győri ren-

dezésében többet tett, mint hogy egy nagy sze-

mélyiség előtt tisztelegjen vagy egy klasszikust

jelenre ébresszen: ő bátran (bátrabban, mint a

Csudai Csaba Zsolt (Arnolf), Danyi Judit
(Ágnes) és Hegedűs Zoltán (Horace)
(Benda Iván felvétele)

Jelmeztervező: Bórcsök Enikő. Rendező -díszletter-
vező: Tóth Tamás.
Szereplők: Börcsök Enikő és Ternyák Zoltán.

színlap jelzi) létrehozott Moliére négy darabjából

s szellemében egy új, ötödik, eddig nem létező

művet. Minden benne van egyébként, ami lenni

szokott: cserfes, szolgálólány, valóságra vak

gazda, házasságtól vonakodó, mást szerető

szelíd nevelt lány, hűséges jó lakáj, aki szerel-

mes a szolgálóba, meg trükkök árán a happy end

ígérete.

De egy kicsit minden megbillen: a buta, hiú

nemesúr itt szerencsétlen, szánandó, derék,

szép szál fiatalember, egyetlen baja, hogy rossz

pedagógus s rossz pszichológus. Azt hiszi, ha el-

zárja magának nevelgetett gyámleányát a világ

hívságaitól, az ép ösztönök sem működnek

majd, s lehetséges lesz a semleges leányi aláza-

tot egy csapásra asszonyi szenvedéllyé felkor-

bácsolni. A szép leányka ártatlan ugyan (egye-

BUDAI KATALIN

MOLIÉRE SZEKRÉNYE
OK ISKOLÁJA


