
Az utolsó kinagyított pillanat

Radu Afrim – a nyilatkozatai szerint – azért választ magyar darabo-
kat, ha magyar társulatokkal dolgozik, hogy mintegy próbára tegye
magát, hogy képes-e „azonosulni egy magyar társulat lelkületével és
egy magyar mû szellemiségével”.1 Ennek szellemében 2011-ben a
szatmárnémeti színház magyar társulatával Füst Milán Boldogtala-
nokjából készített izgalmas, formabontó elôadást. Ezt követte 2013-
ban sepsiszentgyörgyi vendégrendezése Kárpáti Péter Akárkijébôl,
majd 2015-ben Marosvásárhelyen a Bartis Attila-rendezés. 

Radu Afrim – mint a legtöbb kortárs rendezô – nem darab- és
szövegcentrikus alkotó. A választott drámákat többnyire szabadon
kezeli, inkább csak alapanyagnak tekinti ôket. (E „szerzôi” szemléle-
tével függ össze, hogy gyakran készít elôadásokat a maga által, il-
letve a társulattal közösen írt szövegkönyvek alapján. Magyar társu-
lattal is csinált ilyen elôadásokat: Az ördög próbája, illetve a Retro-
madár blokknak csapódik… címû produkciókat Marosvásárhelyen.) 

Radu Afrim munkáiban – más kortárs rendezôkhöz hasonlóan
– határozottabban ismerni rá magának a rendezônek az alkotói jel-
legzetességeire, mint a választott mû stílusjegyeire, írói jellegze-
tességeire. Bár Kárpáti és Bartis (valamint Füst Milán) szemlélete
elég távol áll egymástól, a mûveikbôl készült Afrim-elôadások ha-
tározott egyezéseket mutatnak. 

Az egyik ilyen jellegzetesség az, hogy Afrim munkáiban ki-
emelt szerepe van a vizualitásnak. Mind az Akárki, mind A nyuga-
lom markánsan megrajzolt, határozott tartalmakat hordozó tér-
ben játszódik. Ezek nemcsak érdekes látvány teremtenek, hanem
alapvetôen meghatározzák az elôadások világát. Egyrészt kijelölik
a játék koordinátáit, másrészt határozott asszociációkat nyitnak,
amelyek az értelmezéshez is alapot adnak.

A Radu Afrim rendezte Akárki díszlete egy budapesti metróál-
lomást idéz meg. Kárpáti Péter darabjának utolsó jelenete játszó-
dik itt, a történet egyik olvasata szerint itt ér véget a fôszereplô,
Emma (Pál Ferenczi Gyöngyi) élete.2 Afrim ezt az utolsó kinagyított
pillanatot teszi meg az egész elôadás keretének. Innen idézôdnek
vissza Emma életének utolsó eseményei. Ez is a számvetés helyze-
tét erôsíti fel. A pesti metró feliratain, amelyek eredetileg az állo-
másokat sorolják, most a történet egymást követô helyszínei ol-
vashatók. Mindig az világosodik ki, ahol az adott jelenet játszódik.
Az elôadás indításában az utolsó felirat világít: metróállomás, majd
a történet egyesével „végigjárja” a korábbi színhelyeket, jelezve,
hogy ezen utolsó állomás felé halad a fôszereplô sorsa.

De a sepsiszentgyörgyi Akárki indítása nemcsak a számvetés
helyzetét jelzi elôre, hanem azt is, hogy mindez nem reális életké-
pekben, hanem szürreális, látomásos jelenetek sorában rajzoló-
dik elénk. Már a kezdô képekben sem egy állomás hétköznapi ka-
vargását látjuk. Miközben megjelennek a késôbbi történet sze-
replôi, még jobbára csak különös, furcsa alakokat érzékelünk.
Látjuk a fehér köpenyes orvost (Szakács László), aki egy nejlon-
zacskó bankjegy-köteggel rohangál. Közben többször is kereszte-
zi az útja egy fekete ruhás vakét (Pálffy Tibor), aki fehér bottal a ke-
zében botorkál. Furcsállkodunk egy különös „szer(ke)zeten”: a fe-
jét egy bevásárlókocsi kosarába rejtô alak gurul át a színen, a kocsi-
ra ráadásul egy különös ventillátor van szerelve. 

A padon egy bundába burkolódzott kövér nô ül (Erdei Gábor),
akit egy hatalmas vaddisznófejet viselô alak vigasztal. A pad másik
oldalára egy kopott, öreg emberpár telepedik le. Ôket késôbb Köves
néniként (Krizsovánszky Szidónia) és Köves bácsiként (Debreczi Kál-
mán) látjuk viszont. A pad másik végében egy ráncos vénasszony
(Molnár Gizella) kuporog. Közöttük foglal majd helyet a vak. A met-
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F É N Y K Ö R :  R A D U A F R I M

1 A minôség a velünk született tehetségtôl függ. Beszélgetés Radu Afrim színházi rendezôvel. Tiszatáj online 2015.04.08. http://tiszatajonline.hu/?p=76882
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ró érkezésekor valamennyien a peronhoz mennek, a nézôknek hát-
tal állva várják a szerelvény érkezését. Ekkor fordul felénk Emma, aki
eddig nekünk háttal állt, mindvégig mozdulatlanul, a peronnál. És
ekkor megáll a számkijelzôs óra, amely mindeddig visszafelé szá-
molta az idôt. Most sokáig, az egész elôadás alatt ugyanazokat a
másodperceket fogja mutatni. Megdermedt az idô. A számok csak
az elôadás legutolsó pillanataiban mozdulnak meg ismét, s szalad-
nak végig a nulláig, jelezvén, hogy a fôhôsnek betelt az ideje. 

A bevezetô jelenet közben mindvégig zajok, zörejek, zenék szól-
nak. Afrim világában a vizulitás mellett az akusztikai rétegnek is ki-
emelt szerepe van. A zenei effektek mellett ezt a hangszóróból szóló –
esetleg visszhangosított, ismételt vagy más módon torzított – mon-
datok, verbális kijelentések is formálják (ezért vannak az Akárki terébe
mikrofonok állítva, belógatva): például a bevezetô jelenet alatt egy ré-
szeg (Derzsi Dezsô) beszél, üvölt egy mikrofonba, többnyire románul. 

Késôbb egy lány (Benedek Ágnes) – akit szintén szereplôként lá-
tunk majd viszont a történetben – elektronikus effektek kísérte las-
sú, ritmikus énekbe kezd: „Metró, állomás / különös állomás / két né-
ni, egy bácsi / mindenki Akárki / sok fura ember.” Közben a háttérben
a szereplôk közül néhányan rázzák magukat a zene ritmusára. A lány
tovább énekel: „Hideg neonfény / mennyi magányos lény.” Termé-
szetesen Kárpáti darabjában nyoma sincs ilyen bevezetô songnak.
De abból, hogy ez Afrim elôadásában megjelenik, világossá válik,
hogy nem a darab interpretációját látjuk, inkább a Kárpáti-mû ihlet-
te látomásokat. Például teljes természetességgel alakulnak át a met-
róállomás utasai a lakásközvetítô ügyfeleivé. Majd amikor mondjuk
Köves bácsi gondozójának ajánlkozó lány újabb érveket keres, akkor
egyszerûen könnyed tangóba kezd az öreggel, hogy elvarázsolja. (A
szövegben csak annyit kérdez: „Nem vagyok [elég] jó?”) 

Ennek az oldottabb megközelítésnek megfelelôen a bundába
burkolódzott Hölgyet egy férfi játssza (Erdei Gábor), aki ráadásul
dalban mondja el az ajánlatát: eladja a lakását, de felbecsültette
várható életkorát, s erre az idôre bérbeveszi azt, amit levonnak a
vételárból. „Egy lakás értéke annyi, mint a csók” – énekli. Az aján-
latot tevô orvos bankjegykötegekbôl rakja ki a lakás alaprajzát. S
ekkor megszólal egy televíziós kvízmûsor szignálja, és máris a
hölgyhöz lép a „mûsorvezetô” (Pálffy Tibor), akiben késôbb a Ha-
lált ismerjük fel, és arról kezdi faggatni, hogy mihez kezd a renge-
teg pénzzel (a többiek a háttérben lelkesen éljeneznek). Csak ak-
kor komorul el a hangulat, amikor a riporter arról faggatja a höl-
gyet, hogy vannak-e szerettei. „Két és félmillió hamar elfogy. És
akkor?” – kérdezi a riporter. „Akkor ott állok egyedül, nincstele-
nül” – válaszolja komoran a hölgy. Olyan mondatok ezek, amelyek
súlyosabbnak hatnak az adott helyzetnél. Mintha valamennyire a
darabbeli szereplôk általános életszituációját is leírná. Ekkor tesz
ajánlatot a Halál: megveszi a lakást nulla forintért a hölgytôl, és
cserébe lakjon még benne 35 évet. 

Afrim rendezésének oldottabb, játékosabb közelítésmódja
elemeli a realitástól Kárpáti Péter szövegét, és felerôsíti benne az
egyébként is jelen lévô abszurd elemeket. Így a sepsiszentgyörgyi
elôadás már az elsô pillanatoktól azt sugallja, aminek érzete csak
fokozatosan épül fel a szövegben, hogy a szereplôk egy képtelen
valóság foglyai, s a szûk létezésbôl nemigen találnak kiutat. Így
már a darab elején megjelenô lakásközvetítô is inkább lélekvásár-
nak hat, ahol a különféle életkudarcokat veszik lajstromba, s ezek-
re kínálnak bizarr megoldásokat. 

Ebbôl a tágabb kontextusból szûkül a figyelem az elôadás foly-
tatásában Emmára, aki ott marad végül egyedül a padon. Eközben

Kárpáti Péter: Akárki (Sepsiszentgyörgy – Pálffy Tibor, Benedek Ágnes, Erdei Gábor) Barabás Zsolt



a hangszóróból – afféle belsô hangként – azt halljuk, hogy mi min-
dent kéne még elintéznie, ha futná az idejébôl. Mellette a fura nap-
szemüveges, félmeztelen Halál (Pálffy Tibor) egy mikrofon elôtt
kezd énekelni, táncolni: „Nicsak Akárki ott megyen. / Hogy én jö-
vök, már sejti, igen! / Elméje még testi kéjt és kincset óhajt, / De
nagy bajára lesz, ha ott topog majd / az Úr elôtt, ki a Menny kirá-
lya!” (Ezt a textust a Kárpáti-darab is idézi a középkori moralitás-
ból, de természetesen nem „dalszövegként”.) Majd a jelenet foly-
tatásában – a darabtól eltérôen – furcsán egymásra kopírozódik
két sík: a hangszóróból a Halál és Emma tétova találkozását halljuk,
élôszóban pedig az asszony és (egykori) férje szakítását: a Halálból
Péterré átváltozott szereplô azt kérdezi Emmától, hogy tényleg el
akarja-e hagyni. És hogy tudja-e, hogy nélküle ô csak egy akárki. 

„Tôlem az Isten mit akarhat” – halljuk Emma dilemmáját több-
ször is a hangszóróból. Olyan ez, mint akiben csak most rémlik fel,
hogy fontosabb dolga is van az életben, minthogy rendre megfelel-
jen a napi teendôknek. Mindezt komor sejtelemmé tágítja, hogy a
háttérben furcsa öregasszonyok jelennek meg. És miközben az egy-
kori férj és feleség zaklatott, néma táncba kezd, ezek a háttérben fi-
gyelô „halálmadarak” feszélyezô kárálásba kezdenek, amely egyre
nagyobb rémületbe ûzi Emmát. Olyannyira, hogy a földön vonaglik,
majd a mind teljesebb kétségbeesésben kezd el könyörögni halasz-
tásért. Szüksége lenne még idôre, de minderrôl a már ismét Halál-
lá, pontosabban vak, harmonikás koldussá visszaváltozott egykori
férjjel kezd el egyre reménytelenebbül alkudozni. Az egykori férj és
a Halál szerepösszevonása valami olyasmit sejtet, hogy az élet mú-
landó idejét talán valójában egymástól raboljuk el mi, emberek.

Mintegy ennek bizonyítékaként hatnak az elôadás következô,
hasonlóképp látomásszerûen megfogalmazódó jelenetei, amelyek
Emma életútjának állomásaira tekintenek vissza. A furcsa vitrin-
ként / panoptikumként megôrzött gyerekkorra, amelybôl csak ab-
szurd vállalkozások nôhetnek ki (éppolyan képtelenségek, amilye-
nekkel az anya, Aranka – Gajzágó Zsuzsa – is próbálkozik). Aztán az
ifjúságnak a barátnôvel (Fekete Mária) együtt átélt vadonját látjuk.
(Afrim rendezésében a konfekcióosztályon úgy lógnak a ruhák,
mintha egy sûrû erdôt látnánk. És vadak is felbukkannak benne: a
Kárpáti-darabban megjelenô vevô itt egy vaddisznófejet viselô
alakká változik, akire Mari többször is rálô a puskájával.) A család-
alapítás furcsa ültetvényként jelenik meg: úgy sorakoznak a földön
a kisgyerek kakiját tartalmazó bilik, mintha befôttesüveggel vé-
dett kis palántákat látnánk – most a fejük tetejére fordítva. Ez már
Emma egykori férjénél van, akivel hiába beszélnek a régi életükrôl,
a férfinak már új felesége és nemrég született kisfia van. De egy pil-
lanatra felrémlik még a régi családi idill a következô jelenetben,
amikor Emmát, a férjét, Pétert és a közös lányukat, Verát (Kovács
Kati) látjuk a fürdôszobában. De ez csak „álom”, hisz Verával nincs
más a fürdôszobában, csak a duguláselhárító Tóth Gyula (Diószegi
Attila), egy másik magányos Akárki, akivel Emma majd a halál pil-
lanatában találkozik. De most Vera az elsô szexuális élményét éli át

vele, ami után – a darabbal ellenetétben – meg is hal a férfi. Így Af-
rim rendezésében az ártatlanság elvesztése az élet elvesztésével
kopírozódik egybe. Mintha egy olyan szûk (metró)alagútban ve-
zetne az élet, ahol nemigen lennének elágazások…

Egymás foglyai

Teljesen más eszközökkel ér el hasonló eredményt Radu Afrim, ami-
kor egy másik kortárs magyar szöveget választ. A nyilatkozataiból
az derül ki, hogy eredetileg sem Kárpáti Pétert, sem a darabjait nem
ismerte, sôt magát az Akárkit némileg félre is értette, hisz egy nô
ôrületérôl beszél a darab kapcsán. Holott Kárpáti inkább csak arról
a „hétköznapi abszurditás”-ról ír, amikor egy embernek meghalni
sincs ideje, hisz „folyamatosan szolgálja a környezetét – mert mi
mást csinál egy középkorú nô”. Szerencsére azonban a fôszerepet
játszó Pál Ferenczi Gyöngyi nem az ôrületet játszotta el, sôt Afrim
humora is sokat megmutatott a történet képtelenségébôl. 

Bartis Attila regényét viszont jól ismerte a rendezô, sôt maga
választotta, mert már hosszabb ideje szeretett volna belôle elô-
adást csinálni. (A könyvet öt évvel korábban fordították le román-
ra, és mutatták be Bukarestben. Keresztes Attila, a marosvásárhe-
lyi színház mûvészeti igazgatójának tapasztalata szerint talán több
román ember olvasta, mint magyar.3) 
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Bartis Attila: A nyugalom 

(Marosvásárhely – Kiss Bora, Bányai Kelemen Barna) 

Rab Zoltán

3 „Hát ki vagyok én, mi vagyok én?” Beszélgetés Keresztes Attilával. Ellenfény 2016/2. 
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Bartis Attila regénye elôször 2001-ben jelent meg (majd ezt to-
vábbi négy kiadás követte). Az író a Nemzeti Színház felkérésére
hamarosan elkészítette a mû színdarabváltozatát is, amit Anyám,
Kleopátra címmel 2003-ban mutattak be (Garas Dezsô rendezésé-
ben, Udvaros Dorottya és Hujber Ferenc fôszereplésével). Radu Af-
rim részben a társulattal együtt dolgozva készítette el a marosvá-
sárhelyi színpadi változatot, amelyhez a regényt és a darabváltoza-
tot egyaránt figyelembe vették. 

Amíg Kárpáti Péter mûve esetében Afrim gyakorlatilag fellazí-
totta az eredeti drámaszerkezetet, felbontotta az idô- és térviszo-
nyokat, a reális történetet látomásszerûvé formálta, addig Bartis
könyvét inkább „összerántania” kellett, hisz a regény épp olyan la-
za szerkezetû, sokszor az esetlegesség érzetét keltô – és épp úgy
keveri a reálisat és a szürreálisat, a valóságosat és az álomszerût –,
mint a legtöbb Afrim-elôadás. Persze ez az összerántás nemcsak
szerkesztést, hanem szelektálását is jelentett, a 325 oldalas könyv-
nek csak egy része kerülhetett bele a közel háromórás elôadásba.
A „felbontás” A nyugalom esetében annyiban mûködött, hogy a
marosvásárhelyi szövegváltozat nem követte az Anyám, Kleopátra
szerkezetét, innen leginkább a jelenetek dialógusait vette át, de
ezek közé is sok belsô monológot kevert, egyáltalán a drámai for-
ma felôl visszavitte az elôadást a lírai elbeszélés irányába.

A nyugalom „összerántása” például abban érhetô tetten, hogy
a marosvásárhelyi elôadásnak sokkal pontosabb (jobban követhe-
tô) az expozíciója, mint a regénynek. Az utóbbinál sokáig zavarban

vagyunk, hogy mirôl is fog szólni a könyv, milyen idôben játszódik,
mire fókuszál az elbeszélés, egyáltalán kik is a szereplôi. Ezzel szem-
ben a marosvásárhelyi elôadás a regénybeli egyes szám elsô szemé-
lyû elbeszélônek megfelelô fôszereplô (Bányai Kelemen Barna) mo-
nológjával kezdôdik, amelyben a színésznôként bemutatott anyjá-
hoz (és egyáltalán a színházhoz) való viszonyáról beszél. Ezzel pon-
tosan meghatározza az elôadás fókuszát: anya és fia kapcsolata áll
az elôadás középpontjában. (Közben a fôszereplô diktafonban be-
szélve még idôpontot is meghatároz: 1986-ot mond, majd késôbb,
az elôadás közepe táján az 1993-as évszám is elhangzik. Ez is határo-
zottan eligazít a történetben. Az Anyám, Kleopátra – a színlapja sze-
rint – a 90-es évek elején játszódik, valamint a fôszereplô „álmaiban
és emlékezetében”. A regény tág idôt fog át, többnyire meghatáro-
zatlanul, az 50-es évek közepétôl a 90-es évek végéig.) 

Nemcsak az elôadás fókuszát határozza meg pontosabban a
marosvásárhelyi elôadás, mint a könyv, hanem a történetet is mar-
kánsabban kezdi építeni. A regényben bizonytalanul kibontakozó
motívumok helyett az elôadás azonnal az események közepébe vág:
a fôszereplô monológja közben beront az anya (B. Fülöp Erzsébet) –
fején Kleopátra fejék, tehát a színházból rohant haza –, és rögtön pa-
kolni kezdi a lánya tárgyait egy kis koporsóba, amit a kellékes hoz
utána. Hamarosan megelevenedik a jelenet is – elrajzolt, groteszkre
hangolt formában –, amely a történtek okát adja: a színházi pártitkár
akarja rávenni a színésznôt, hogy kényszerítse haza a külföldre távo-
zott lányát. Bár csak most indul a nemzetközi karrierje, de a szocialis-
ta hazának is szüksége van rá. Judit azonban engedetlennek bizo-
nyul, azt válaszolja levélben az anyjának, hogy inkább választja a bi-
zonytalanságot, minthogy pártkongresszusok ünnepelt fellépôje le-
gyen. Így az anyát az a veszély fenyegeti, hogy tényleg búcsút mond-
hat a színházi fôszerepeinek, a karrierjének. Ezért ront haza dühösen,
hogy saját maga nyilvánítsa halottá a lányát. Még a temetését is
megrendezi, s ezzel úgy érzi, hogy teljesítette hazafias kötelességét.
De a párttitkár azt hiszi, hogy gúnyolódik vele, amikor pedig kiderül,
hogy komolyan beszél, akkor egyszerûen szemen köpi. 

Így törik derékba Weér Rebeka mûvésznô színházi karrierje.
Hogy a kor ünnepelt dívájáról van szó, többek között abból is kide-
rül, hogy a „temetésen” mindenki megbámulja ôt, ami Afrim ren-
dezésében úgy jelenik meg, hogy a férfiak mulatságos kórusa éne-
kel (a regény néhány mondatát megzenésítve) az NDK-kosztüm-
rôl, amelyet a mûvésznô viselt, de aminek a szocialista divat terve-
zôi vélhetôen más funkciót szántak eredetileg. 

Tehetetlen dühében az anya ezután bezárkózik a lakásába,
ahonnét gyakorlatilag ki se mozdul (sôt látogatókat sem hajlandó fo-
gadni). Így lesz az anya és fiú egymás életének foglya. Az elôadás tör-
ténete lényegében arról szól, hogy van-e menekülés ebbôl a helyzet-
bôl. Ráadásul a fiú még azzal is súlyosbítja a szituációt (akárcsak a re-
gényben), hogy nôvére nyersen elutasító levelét nem mutatja meg
az anyjának („tisztelt anyám, ha látni akar, ne csukják le a szemét”,
ha meghal), helyette maga kezd Judit nevében leveleket írni a világ
különbözô tájairól, ahol koncertezés közben megfordulhatott. És ez-
zel maga is a hazugságot teszi meg kapcsolatuk lényegévé. 



(A közeli rokon disszidálása mint kompromittáló tény és zsa-
rolási lehetôség valóban súlyos tehertételt jelenhetett Magyaror-
szágon az 50-es években, bizonyára még a 60-as, esetleg a 70-es
években is. De ilyen következményei már valószínûleg nem lehet-
tek a 80-as években, ahová az elôadás az eseményt helyezi. Ezt az
ellentmondást még az sem oldja, hogy Afrim gúnyos humorral áb-
rázolja a párttitkárt – Bartha László Zsolt – és a környezetét.)

Bár történetépítést említettünk, de azért természetesen szó
sincs a marosvásárhelyi A nyugalomban sem hagyományos cselek-
ményrôl, hisz ilyesmit a regényben is hiába keresnénk. Inkább arról
beszélhetünk, hogy a marosvásárhelyi elôadás pontosabban illesz-
ti egymáshoz a regény motívumait, s ezzel valamiféle történetet
helyettesítô tematikus szerkezetet teremt. Ennek nincs nyoma a
regény szabad asszociációkra épülô felépítésében. 

Az Afrim és alkotótársai által felépített „történetben” a nôk
állnak a középpontban. Miközben a fiú az anyja életének foglyává

válik, mindenféle más kapcsolatokba keveredik, amelyekben
vagy a kiutat keresi, vagy más dimenziókban is átéli azt, ami az
anyjához való viszonyát meghatározza. 

Az utóbbi sorba tartozik Rebekával (Nagy Dorottya), az öreg
kurvával való találkozás (majd kéretlen szeretkezés). Itt a fôszerep-
lô tulajdonképpen annak a pokolnak a mélyére merül le, amelyet
maga is berendezett az anyjával a mindennapokban. De ennek a
reménytelensége itt lesz fájdalmasabban átélhetôvé, hisz kívülrôl
válik mindez láthatóvá. És még inkább ebbe a sorba tartozik a Jor-
dán Évával, a „kultúrpicsával” való kapcsolat. Ez azon túl, hogy az
anyával való analógia, vetélytársi viszony is: a nô a fiú apjának a
szeretôje volt – most a fiúé lesz. Ez a szerelmi háromszög még az
50-es években alakult ki, és a maga furcsa módján évtizedekkel ké-
sôbb újjáteremtôdik. Bár ez a regényben jóval fontosabb, mint az
elôadásban. Itt erre csak néhány verbális kijelentés utal, jelenet, já-
ték nemigen vonatkozik rá. Mint ahogy az elôadás gyakorlatilag zá-
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rójelbe teszi a fiú és az anyja közti ödipális viszony konkrét tartal-
mait is, ennek csak a hangulatából ôriz meg valamennyit. 

A regény végtelenül szabadon kezelt kronológiája után az elô-
adás „szigorúbb” szerkezetében mégis csak fel kell tenni azt a kér-
dést, hogy vajon hány éves is Jordán Éva, ha már az 50-es években
is jelen volt a család életében, és most a fiú szeretôje lesz. Afrim
rendezése ebbôl a dilemmából határozott és igen mulatságos játé-
kot bont ki. Berekméri Katalin ugyanis több alakban állítja elénk a
figurát. Elôbb egy szétdohányzott hangú vén picsaként jeleníti
meg, aki aztán átváltozik egy negyvenes nôvé. Végül iskoláslány-
ként kérleli a fiút, hogy „megbaszol végre?”

Az anyával való sötét viszony ellenpontja a Fehér Eszterrel
(Kiss Bora) való találkozás (ami az elôadás jelzései szerint is a halál-
ból való menekülést jelenti), hogy a kibontakozó szerelem ne csak
a menekülés, hanem a megváltás lehetôségét is ígérje. Ôk ketten
eredményesen küzdenek meg a lány betegségével, hogy végre
egymásra találjanak. De az anyával való találkozás megsemmisítô-
en hat a kapcsolatra. Végül a lány teljesen összeomlik, és egy fur-
csa, látomásos jelenetben az ôrültek házában látjuk viszont. A
megváltás tehát elmaradt mindenki számára, ebbôl legfeljebb
annyi maradt meg, hogy Eszter inspirációjára tisztázódik, mi is tör-
tént a fôhôs nôvérével, Judittal. Végül a vöröskereszt levelébôl tud-
ja meg a fiú, hogy a lány tíz éve Genfben felvágta az ereit egy he-
gedûhúrral. Az elôadás jelzése szerint – átalakítva a regény törté-
netét – az anya akkor hal meg, amikor megtalálja a Judit haláláról
szóló értesítést. E lezárásában minden lezáratlan marad. Erre utal
többek között, hogy az elôadás is a regény Kantot parafrizáló zár-
latával ér véget: „Ha kint ülnék, mondjuk egy tóparti háznak az ud-
varán, valahol az Isten háta mögött, a Kárpátokban, akkor is csu-
pán azt írhatnám, hogy egyetlen dolog tölt el csodálattal: a csilla-
gos ég fölöttem. És ez még nagyon kevés” – halljuk a fiú hangján. 

A nyugalom elôadás teremtette tematikus szerkezetének áttekin-
tése azt jelenti, hogy Afrim és társulata nagyobb rendet vág az anyag-
ban, mint amilyen a regényben található. De ez nem azt jelenti, hogy
szabályos elôadás született volna Bartis szövegébôl. A marosvásárhe-
lyi produkció éppoly szabadon alakuló (bizonyos értelemben formát-
lan), sokféle hatást és sokféle hangulatot egymásba oldó, mint a leg-
több Afrim rendezés. És most is éppolyan szabadon járnak át a szerep-
lôk a valóságból az álomba és az emlékezésbe, mint a regényben. 

Afrim most is komplex hatásokat használ. És ezúttal is az bizo-
nyosodik be – akárcsak a sepsiszentgyörgyi Akárkiben –, hogy a
színészek szeretnek vele dolgozni, mert valamennyien szinte lubic-
kolnak a szerepeikben. 

A nyugalom koherenciateremtô erejét ezúttal is a látványvilág ad-
ja. Az elôadás sokféle belsô teret egyesítô, egykor szebb napokat látott
szobában játszódik, amelyben valami földrengés okozott kárt: közé-
pen hatalmas repedések, amelyet a föld mélyérôl elôtörô talajvíz tölt ki.
Ezekrôl a veszélyes hasadékokról azonban vagy nem vesznek tudomást
a szereplôk, vagy a maguk módján megpróbálják belakni. Közben lát-
ható, hogy lassan mindent benô a moha. Egy földcsuszamlásszerû ka-
tasztrófa után vagyunk. De még a világ teljes elsüllyedése elôtt. 
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