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Radnóti színháztermének eleve közvetlen, ba-
rátságosan rokokó légköre még intimebbé ala-

kul a Rítus címû elôadáshoz. Az erkély változatlanul
marad, a zsöllyére viszont lépcsôzetes nézôtér kerül,
közelebb csúsztatva ezzel a befogadót a játékhoz, sôt
felkísérve a színpadra, amelynek két oldala szintén a
közönségé. Közelrôl lehet tanulmányozni a pôre han-
gulati és érzelmi rezdüléseket, az érzékeny és bonyolult
finomságú emberi viszonylatokat Ingmar Bergman
(anno) kultfilmjének színpadra állított változatában.
Három elôadómûvész, betiltott elôadásuk és egy bíró
körül bonyolódnak az események, váltakozó hatalmi
játszmák közepette. Míg Abrahamson bíró adóvizsgá-
lat ürügyén vájkál a mûvészek életében, addig a mûvé-
szek különös, spirituális világukkal ejtik rabul kínzó-
jukat. A kezdeti alapállás fokról fokra egyre bonyolul-
tabb alakzatokba rendezôdik. Az adócsaló kollektíva
érzelmi sokszögek és hálók sorát produkálja, feszült-
ségekkel terhelt szimbiózisban élnek, egymás nélkül
képtelenek a mûködésre. A hangadó Hans, csinos fe-
lesége, az egzaltált és túlérzékeny dög Thea félrekefél
a harmadik munkatárssal, a házibarátszerû, zilált ösz-
tönlény Sebastiannal. A viszony nem titok a belsô bi-
zonytalanságaival küszködô Hans elôtt sem, de annyi

a kötés és kapocs a háromszögben, hogy bár próbál-
koznak, egyikük sem képes kitörni e varázsgyûrûbôl.
Hozzájuk képest Abrahamson bíró joviális, érett sze-
mélyiségnek tûnik, szürke átlaghivatalnoknak, csak-
hogy érintkezése a nem hétköznapi alakokkal feneket-
len traumákat szabadít rá, magánya, üressége, elha-
gyatottsága egyre nyilvánvalóbb és vészterhesebb lesz,
eksztatikus kitörésekbe torkoll: a társadalom mûködé-
sébe integrált (sôt: kényszerített) lélekben olyan ûr tá-
tong, hogy végül a mûvészek minden különcségük el-
lenére is sokkal emberibb lényeknek tûnnek mellette. 

Az összetett figurák komplex belsô életét pontos ér-
zékenységgel tapintja ki a színészek játéka, s a fruszt-
rált karakterek kivételes módon erôsödnek Esztán
Mónika jelmezeiben. Kováts Adél Thea alakjából a tö-
rékeny nôiség mellett elképesztô démoniságot hív elô,
szolid kosztümje alatt erotomán hajlamok rejlenek.
A kihallgatás során riadtan dadog, madárkaként ver-
gôdik a kérdések súlya alatt, csakhamar azonban egy
pornósztár eltökéltségével próbálja magára húzni a
bíró urat, majd halottá dermed, de minden hirtelen
váltás csak színjáték, stratégia: míg a rémült bíró két-
ségbeesetten próbálja rendbe hozni a felfordulást, Thea
gyors mozdulattal igazítja helyre a parókáját. Remek

Sz. Deme László

Szertartás az irodában
I N G M A R  B E R G M A N :  R Í T U S

K o n c z  Z s u z s a  f e l v é t e l e

A



272 0 0 8 .  j ú n i u s www.szinhaz.net

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

hangulati váltásokat élvezhetünk a szállodai enyelgés-
nél is Sebastiannal, akit Schneider Zoltán elemi erejû,
zsigeri és brutálisan ôszinte meláknak játszik, lompos
öltönyben és egy ízléstelenül hivalkodó napszemüveg-
ben. Szervét Tibor szûk ingben és feszes nadrágban,
folytonos kiábrándultságát mindenki felé általános un-
dorra biggyedô ajaktartással alakítja a zárkózott,
komplexusoktól gyötrôdô és simulékony Hansot, aki-
ben csak Thea iránt lüktet érzelem – ökölbe szorított
kezekkel kísért, zárt ajkak közül elôpréselt, ôszinte sze-
relmi vallomások formájában. Pompás, ahogy Bálint
András a konzervatív szabású öltönyt, fekete nyakkendôt
viselô Abrahamson bíróként a kihallgatások közben
egy-egy súlyos mozzanatot feloldva a térdére csap, és
gyerekes örömmel szökik fel a székrôl, ebbe sûrítve egy
nyárspolgári világ teljes álszentségét és infantilizmusát. 

Míg Bergman filmjének hazai premierjénél, az
1970-es években feltehetôen a bíró és a mûvészek, az
elnyomó hatalom és egy szabadabb élet politikai szí-
nezetû konfliktusára rezonálhatott a befogadó, ma a
film – és az elôadás is – valamiféle spirituális hiányról
tudósít inkább.  Lukáts Andor rendezése is efelé ori-
entálódik, központi figurája a bíró, akinek lényegi
megnyilvánulásaként emeli ki szinte mazochisztikus
vonzódását a szadisztikus eszközökkel kihallgatott
mû vészek iránt. Thea szexuális kitörésre készteti,
Hansot megalázza, de elôtte még Sebastiant is úgy fel-
bôszíti, hogy az felkapja az egyik széket indulatában, s
a bíró úr rémülten térdepel elé, ám ugyanazzal a len-
dülettel fel is tépi az ingét, felkínálkozik a csapásra.
Borzasztó üresség tárulkozik fel: valakit verni kell,
hogy érezzen? Számára még ez is az áhított emberi
érintkezés egy formája? A misztérium hiátusa fojto-
gatja a bírót, aki hiába fohászkodik több ízben is az Úr-
hoz, ez nem párbeszéd lesz, hanem egyoldalú, merev
és kielégítetlen reszketés a sötét színpad halovány

fénykörében. Ezt a sóvár tengôdést kavarják fel a mû -
vészek, akik a normálist áthágó kapcsolatuk és szemé-
lyiségük, törvényenkívüliségük és irracionalitásuk elle-
nére is azt a világot hozzák el, amelyre a valaha mûvé-
szi álmokat dédelgetô, de a családja hatására ezekrôl
lemondó bíró áhítozik. Lukáts Andor módszeres, szin-
te precíz mûgonddal fejti ki az alakok belsô mozgató-
rugóit, s az események a film vágásához képest komó-
tosabb ritmusban áramlanak a rítus felé. 

Az utolsó jelenetben a mûvészek bemutatják ôsi ha-
tásokkal operáló szertartásukat, amit a hatóságok be-
tiltottak, elindítva ezzel a kihallgatások sorát. A bírónál
megjelenik Hans ágaskodó rézfallosszal, Thea három -
arcú maszkban, vágyként, áttetszô keblekkel, Sebas ti -
an pedig férfinôként, aranyozott melltartóban. A nô
felemelkedik, dobolás, egy serlegbe hólyagból bor cso-
rog. A bíró ezt a szertartást áhítja, akár önmaga felál-
dozásaként is: Sebastian arcon csapja, a bírónak elered
az orra vére, szinte felizgulva csetlik-botlik be a játék-
térbe, zavarosan összevissza beszél, végül meghal.
S bár a kellékek kevésbé nyersek, inkább mívesek, nem
olyan brutális erôvel hatnak, mint a filmben, s a rítus
ereje is csökken a mûfaji korlátokból eredôen – a közel
ülôkre intenzívebb hatást gyakorol, mint az erkélyen
helyet foglalókra –, mégis szinte katartikus ez a ke-
gyetlen és kristálytiszta végkifejlet, ahogy a hideg, bü-
rokratikus kurválkodást maga alá gyûri egy mitikus
homályba veszô, mégis tisztább és autentikus szertartás. 
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nézô idônként beleszalad elôadásokba, melyek
felvonásról felvonásra, sôt akár jelenetrôl jele-

netre újrakezdôdnek. Jó esetben valamennyi elindulás
fantáziadús, mindegyik felôl rálátni a darabra, csak ép-
pen a rendezô sajnos egyik mellett sem tette le a ga-
rast. Így járt Eszenyi Enikô a Vígszínház Figarójával.
Egy bolond nap a Figaro házassága „avagy”-gyal toldott

címe, s érzôdik: egy bolond nap százat csinál, s ezt a
mostani egyet is száz másik csinálta. Szétterülô, tét
nélküli ütôdöttségben, csalafintáskodásban telnek az
Almaviva alkormányzó által látni valóan egyáltalán
nem alkormányzott Andalúzia mindennapjai. S ha ne-
tán a történelmi vidéké nem is, az Almaviva-birtoké
mindenképp. Erôsen hanyatlik a régi dicsôség (az éji
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