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Zelei Miklós

Egy másik égbolt
Szlovákul Sturovónak hívják a szem-

közti falut, Párkányt, átellenben Eszter-
gommal, a Duna bal partján. Ludovit
Stur plébános úrról nevezték el, ő 1848
egyik figurája volt. A szlovákiai szobor-
kompozíciókban, ha egyáltalán szerepel,
Kossuth csak egy mellékalak Stur Lajos
lábainál.

Nevetségesek ezek az átkeresztelé-
sek, hogy mennyire, az akkor derül ki, ha
a neveket tovább fordítjuk, s immár nem
a települést nevezzük el a plébánosról,
hanem a plébánost a településről: Pár-
kány Lajos, a szlovák nemzeti küzdel-
mek nagy alakja.

Az esztergomi bazilika oszlopcsarno-
ka előtt felállított modem szerkezetű tér-
ben a pápai oltár, 1991. augusztus 16.
délután. Egyelőre a tömjén nem, még
csak a párkányi papírgyár füstölög. Heli-
koptertávlatból: aprócska az oltár, s nagy
füstje van az áldozatnak. A bazilika kup-
oláján állványra szerelt, méteres távcső-
vel állnak a biztonsági emberek, pásztáz-
zák az ötvenezres tömeget, a legapróbb
egyóni mozdulatot is ki tudják olvasni a
nagy masszából. Adóvevő rádiós esperes
urak rohang ásznak. Fekete egyenruhá-
ban, fekete géppisztollyal a terrorelhárí-
tók. Az oltárközeli szektorokban több
száz ülőhely üresen maradt. És hol az
áhítat?

Ha változtatunk a pozíciónkon, meg-
tudjuk. A tévében a pápai oltár körül
elhelyezett díszek, a magyar katolikus
egyház műtárgyai. Felhangzik Liszt Fe-
renc Tu es Petrusa, a képernyőn II. János
Pál szigorú, ám derűs arca, majd az

áldást osztó kéz a kék ég alatt. Könyör-
gés bűnbocsánatért.

A nagyemberek realitásérzéke a kis
dolgokban gyakran elmúlik. Elegánsan
felülemelkednek azon, hisz kénytelenek
erre, hogy őrzik őket.

Egy nappal később a Pécs melletti
Pogány falu repülőterén vagyunk, a kö-
vetkező pápai mise színhelyén. Nyolc-
van-százezer ember váraKozik, de az el-
ső szektorok itt is üresek. Néhány ezer
népviseletbe öltözött rendőr várja, hogy-
ha őszentsége megszólal: „Gyertek ide
híveim!", elindulhasson a pápa felé.

De nem ez történik.
Egyszercsak azt halljuk a hatalmas

hangfalakból, őszentsége kifejezett kí-
vánsága a biztonsági emberekhez, tegyék
lehetővé, hogy a távoli szektorokban ál-
lók közelebb jöhessenek, az üresen ma-
radt első szektorokba. Pár percig feszült
csönd, utána emberhurrikán söpör a szé-
kek között, járóképtelen öregasszonyok
visítva ugrálják át a szektorhatárok közé
emelt gerendakerítést, a széksorokat,
hogy álltukból minél előnyösebb helyre
ülhessenek. A bokát verő fekete szoknyát
combközépig húzzák, hogy az Úrhoz
való szállásban ne akadályozza őket.
Egyikük véletlenül kitépi a spirálfüzetből
a lapot, amire róluk rovom a sorokat. A
Máltai Szuverén Lovagrend mentőautói
fület hegyezve közelednek.

A képernyő azonban kíméletes. Bá-
rányfelhő úszik, kéklő ragyogás a pápai
oltár fölé csőszerkezetből emelt hatalmas
kereszt fölött. Róma szép szál püspöke,
körülötte a főpapok, a zágrábi érsek, a

szabadkai püspök... Bálint Lajos, Gyula-
fehérvár érseke nincs itt, és hiányzik
számos híve is, de rengetegen eljöttek
hazulról és külföldről, és most, a mise
előtti percekben a tévében impozáns em-
berhullám ömlik az őt megillető helyre a
szabadtéri templomhajóban. Szép lát-
vány, tényleg az.

Hol maradnak azonban az ájultak?
Egy-egy bájos, vöröskeresztes arcocska
még csak bekerül a képtovábbítás égi
csatornáiba, de az öt-tíz órás várakozást
ki nem bírók mentőautó színű, "britektől
nyirkos arca nem. A rendezőség szerint
ők nem egyenjogú szereplői az esemény-
nek...

Pápai szentmisét itthonról csak ki-
lencszáz évenként közvetít a magyar té-
vé. A marketingnek mindegy, hogy mit
ad el, mosóport vagy a Jóistent. A felvé-
tel a cél érdekében mindenkor legyen
kellemes, problémátlan.

Úgyis nehéz lesz ezt elérni a pápaláto-
gatás utolsó reggelén, augusztus 20-án, a
legnagyobb magyar nemzeti ünnepen, a
Szent István Bazilikában, ahol II. János
Pál az öregekkel és a betegekkel találko-
zik. Itt előzékeny nagytotálokkal dolgo-
zik a kamera. Vonul a főpásztor, simogat
és áld a főpásztori kéz, de a betegség, a
vénség esetleg kellemetlen benyomást
keltő ráncai a háttérben maradnak.

A képernyő, az egy másik égbolt.
Péter utódainak programjában benne
foglaltatik, hogy a poklok kapuit is beve-
gyék, de ennek a másik mennyországnak
a kapuit betörni Krisztus földi helytartó-
jának is csak ritkán sikerült. Alleluja.

Rigó József

Mítoszon innen - és túl
Jósé Triana: Gyilkosok éjszakája

Drámai erővel, sokszor kegyetlenül
sokkolón, rendkívül erőteljes színészi je-
lenléttel játsszák Mózes István rendezé-
sében, Fela - Császár Gyöngyi, Bébe -
Gombos Judit, Laló - Tóth József sze-
reposztásban a Horvát János fordította
Triana darabot a Szigligeti Színház Szo-
baszínházában. Nézhető, élvezhető előa-
dás, a gond annyi „csak" minden tiszte-
letreméltó erőlködés ellenére, hogy nem
játsszák el a darabot. A rendező, vala-
mint munkatársa, Szeredás András dra-
maturg ugyanis nem olvasták kellő ala-

possággal, ezáltal a Gyilkosok éjszakája
rétegei felfejtés nélkül maradtak.

Ugy tűnik a létrejött előadásból, hogy
a darab felszíni rétege, azaz sztorija,
szüzséje mögé hatolás elmaradása nem
az alkotók hanyagsága, hanem a husza-
dik századi színházművészet egyik igen
jelentős áramlatának figyelemén kívül
hagyása miatt történt. Ennek a színházi
közelítésmódnak kulcsembere az 1896-
ban született francia Antonin Artaud.
Neve fémjelzi napjaink világszínházi tö-
rekvéseit, Európában talán csak Magyar-

országon alig ismert, legalábbis a hivatá-
sos színházak körében, ő a „kegyetlen-
ség színháza" megteremtője. A magyar
nem hivatásos színházak jelentősen me-
rítkeztek színházeszményük kialakításá-
ban Artaud esztétikájából. Mózes István
az alternatív színházból jött, nyilvánva-
lóan találkozott ilyen ihletettségű előadá-
sokkal, ha rendezői jártasságában, alko-
tói tapasztalatában talán nem is volt ez
irányú gyakorlata.

Természetes lehetne porolni ezzel a
színházi látásmóddal, ennek azonban
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nem lehet az a módja, hogy megkerüljük
Araud-t. Nem lehet innen lenni rajta,
ennyire figyelmetlenül, egy olyan Jósé
Tríana darab előadásának kivitelezésé-
ben, amelyik parafrázisa Jean Genet drá-
maírói alkotói módszerének, technikájá-
nak. Genet pedig egyenesági megtestesí-
tője, mintegy a gyakorlatiasságba oldja,
és drámáiban megvalósítja a több egyéb
ok mellett betegsége következtében is
keveset alkotó Artaud színházi gondol-
kodásmódját.

Artaud 1938-ban jelentette meg az A
színház és hasonmása címmel a kegyet-
len színházról, mint színházeszményről
szóló kiáltványát, a modem színház
egyik legeredetibb manifesztumát. Eb-
ben az írásában a bulvárszínház gyakor-
latán való túllépést kísérli meg, alapvető-
en a szürrealizmusra és a dadaizmusra
mint alkotói alappillérekre támaszkodva,
ahogyan az előd, Alfréd Jarry, az Übü
király alkotója mondja: hogy felélénkít-
sék a szellemet, és megdolgoztassák az
emlékezetet. Hatásaik egészen Ionescuig
kimutathatóak. E technika jellemzői: a
játékosság, a kegyetlen bohózat, zene,
költészet és dráma mitológiai érzékeny-
ségi! használata, a szimbolikusság.
Mindezt halálosan komolyan véve, egé-
szen a minden korlátot áttörő, végletes
cselekvéseket produkáló romantikussá-
gig, a kor, napjaink kollektív mítoszait
keresve. A civilizált életben egy rítusban,
a mágia segítségével próbál Artaud
szembesülni az archetipikus tudatalatti-
val. Egy mitikus-mágikus színházban
akarja létrehozni a lélek katarzisát. Áldo-
zati rituáléjában felszabadítani kívánja
mindazt a vadságot, kegyetlenséget és
örömöt, amit a civilizáció folyt el ben-
nünk. ,^zért vagyok a kegyetlen színház
híve - jelenti ki Artaud. Nem vagyunk
szabadok. És a mennybolt még a fejünk-
re szakadhat. A színház azért jött létre,
hogy mindenekelőtt erre ébresszen rá
bennünket." A kegyetlenség alatt azon-
ban nem a szadizmusra kell gondolni,
ellenkezőleg, a néző önmagával való ke-
gyetlen szembenézése azoktól az indula-
toktól szabadíthat meg, amelyet agresszí-
ven embertársaink ellen fordítunk. Az
áldozaton alapuló, központi témájában a
bűnt felmutató színház, a néző bűn utáni
vágyait tárgyiasítva, katarzisával meg-
szünteti a benne lévő erőszakot. Ez a
színház a tudatalatti elé tartott tükör. Egy
valóság és kitalált világ között egyensú-
lyozó alkímia, az álomban feltáruló belső
valóság színháza, elsősorban nem a sza-
vakra, hanem a látványra épít, az érzékek
költészete.

E színházeszmény Jean Genet drámá-
iban ölt testet, aki a tudatalatti mélysége-
iből meríti témáit, a sötéten izzó szexuá-
lis szabadságból, amelyik Artaud szerint
minden nagy mítosz gyökere. Genet drá-

mái a szertartasszínházban gyökereznek,
a jellem jelzések rendszerévé foszlik, a
metaforikus teatralitás érvényesül. írói
jelszava a hatásos szépség, az élet leg-
mocskosabb bugyraiban is fellelhető köl-
tészet ábrázolása. Darabjainak témája a
lázadás, ami az előadásban egy jelmezbál
bemutatása révén valósulhat meg. Min-
den szereplője egy olyan szereplő szere-
pét játssza, aki szerepet játszik. így sem-
mi sem az, aminek látszik, minden vala-
mi mássá van átalakulóban. Színházi rí-
tusainak állandó elemei a gyilkosság, a
mészárlás, erőszak, kegyetlenség, vadság
és erotika. Meghatározó fontosságúnak
tartja a látványt. Drámáinak nyelve sem a
hétköznapok nyelvén beszél, szóáradatai
ráolvasásszerűek, szimbolikusak, sejte-
tőek, kevés konkrétummal.

Elidőzésük Artaud és Genet esztétiká-
jánál azért indokolt, mert ugyan koráb-
ban hangsúlyoztuk, hogy az előadás al-
kotói megkerülték őket, nem így azon-
ban Trians, aki szinte iskolás módszeres-
séggel követi mindkettőjüket. A Gyilko-
sok éjszakája drámai modelljét tekintve
Genet Cselédek-jére rímel, színpadi
megjelenítésének módjában pedig a ren-
dezés technikáját, színpadi képbeállítása-
it tekintve Artaud eszméi után kiállt. A
darab választásával tehát az a lehetőség,
illetve kihívás adatott meg a rendezőnek,
hogy szülészeivel felkutasson egy olyan
színházi nyelvet, amelyik nélkül ma kor-
szerű színházat játszani szinte képtelen-
ség, és e nyelv ismereteinek hiánya kor-
tévesztő, idejétmúlt színházi formákat is-
métel. Mózes István nem vette fel ezt a
kihívást.

A szülőktől történő elszakadás, azok
megölését ábrázoló, mitikus ihletettségű
darab így a rendező kezében egy „mint-
ha" realista darabbá vált. Megjelenítésé-
ben ezt erősíti Csík György jelzéses,
hálószobabútorral berendezett tere,
melybe a tört szobafalakon át, mintegy
kívülről ránézünk az eseményekre. Nem
válunk a ritus részévé. A díszlet nagyon
pontos a rendezői elképzeléshez, a darab-
hoz a már körbejárt okok miatt nem.
Bánki Rozália jelmezei jól játszanak. Az
előadáson dolgozó együttes nagyon sza-
batosan és kifogástalanul egységes a da-
rab szellemiségének félreértésében. így a
Triana által Genet Cselédek-jéből átvett
ötlet, miszerint a szülész által játszott
szerep egy másik szerepet játszik, több-
szörös tükrözésű és átfedésű metaforikus
helyzetei nem játszhatóak el. A nagyon
erősen epigon ízű, de több dimenziós
darab Mózes István kezében egy szimpla
sztorivá válik, rémdrámává, horrortörté-
netté. A rítusok nem történnek meg, a
mítosz megmutatása nem jön létre.

Irodalom: ARTAUD, Antonin: A kö-
nyörtelen színház. Gondolat, 1985.

BRUSTEIN, Róbert: A lázadás szín-
háza. Európa, 1982.

Liliomfiék
Mélyen bölcs ember Taub János. Kí-

vülről kicsit őszinte, kíméletlen, de kí-
méletlen kegyetlensége mögött nem a
lemondó reménytelenség, hanem a ta-
pasztalat megbocsájtó mosolya bújik
meg. Sokat tud. Nemcsak a színházról,
hanem az életről is fölényes ismeretek-
ből kialakított képe van. Tudja, hogy
komédiás az egész világ.

Az átépített, megújult Szigligeti Szín-
ház első bemutatója, ugyanakkor a szín-
házi évad záróbemutatója is Liliomfiék
címmel, a rendező saját átdolgozásában
szüire vitt, Szigligeti Ede által írt Liliom-
fi című háromfelvonásos vígjáték. A vá-
lasztás teljességgel körültekintő. Mi sem
lehetne alkalmasabb színpadi alapanyag
egy ilyen helyzetben, mint a színház
névadójának a színházat játszókról szóló
darabja. Taub keretként, vagy inkább
vázként használja Szigligeti darabját.
Ezért változtatja meg a címet, mert a
színház nem a Liliomfit játssza, hanem
színházi és társadalmi önmagát. Az át-
dolgozásban bemutatott színházi alap-
anyag nem dráma. Laza szövetű cselek-
ménysor, mint ahogyan a belőle készült
előadás sem értelmezendő úgy, ahogyan
színházi előadások értelmeződni kíván-
tatnak.

Le lehet szögezni, hogy az előadás-
ban, illetve az előadással elsődlegesen
egy nagyon pontosan megrajzolt világlá-
tás tűnik elő, és ez a világlátás sokkal
fontosabb üzenet, mint a játék esztétikai
értéke. Hogy pontosabbak legyünk, ez a
felmutatott világlátás a művészi értékről
szóló, de nem a művészettel. Vagyis,
amíg általában egy mű hordoz valami-
lyen világlátást, itt a világlátás hordoz
egy művet. Ezért nem jó ez a színpadi
mű. Hogy nem jó színház a Liliomfiék,
ezt a jelen írásunknál korábban megjele-
nő, az előadást elemző írások egyértelmű
állásfoglalással kinyilatkoztatták. Csak-
hogy ez a dolog ennél jóval ambivalen-
sebb. Azért, mert ugyanakkor erénye is
rejlik abban, hogy hatásának ezt a rend-
szerét nem is kívánja elfeledni. Nagyon
tudatos, kifejezetten intellektuális szín-
házi közlési mód ez. Taub e gondolko-
dásmóddal Brecht nyomdokaiba lép, kár,
hogy színpadi alapanyaga nem tudja
megközelíteni a választott szellemi társ
által hasonló mechanizmussal működő
színházi példázatok dramaturgiai minő-
ségét. Ezért az ambivalenciánk, és a kép-
telennek tűnő, de megalapozott - már-
mint a rendező részéről megalapozott -
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ellentmondás: egy rossz munkát látunk,
ami jó. (Ha nem lenne az eddigiekből
egyértelmű, nem technikai-szakmai érte-
lemben rossz.) Abban rossz, hogy üzene-
tét nem az érzéki megjelenítésben, ha-
nem egy értelmi-szellemi síkon tükröz-
teti. így nem válik belső lényegéből faka-
dó, önmagán alapuló, öntörvényű színpa-
di játékká, hanem egy, a filozófia foga-
lomköréhez sokkal inkább sorolható ér-
tekezés tárgyáról szóló tanulmány szem-
léltetésévé. Színpadi mű helyett tehát
egy esszét közölnek, amit látványban is
demonstrálnak.

Taub János színpadi esszéje a magyar
színház elavult mítoszait veszi célba. És
könyörtelenül, magabiztosan le is számol
velük. Az előadás nyitásával ledönti kol-
lektív színházi tudatunk bálványát, Hel-
tai-Kacsóh János vitézét. Nem kíméli
meg Dankó Pistát sem, és Stefan Dankó-
vá változtatja. Merészségében színpadi

alapanyagába építi Shakespeare Hamlet-
jének nagymonológját. Bölcs, ironikus
derűje hatására szétporlad a „magya-
rosch mézeskalács-mítosz". Kíméletle-
nül bánik el Szigligeti darabjával, szak-
mai profizmusában a posztmodemért
áhítozó megveszekedett avantgardisták
sem találhatnak kivetni valót. Átgondolt
és telitalálatos szereposztásában addig
lép, hogy ifjú lánykáit korosodó férfiak,
idős urait pedig fiatal hölgyek játsszák,
és viszont. Felfordult a világ, üzeni Taub
János szerzői színháza. Azt nem lehet
csinálni a színházban, amit, és úgy,
ahogy eddig csináltuk - sugallja. Nem-
csak az épületnek, hanem az épületben
működő szellemiségnek, művészi gon-
dolkodásmódnak is meg kell változnia.
Az előadás ezek követelésében átlép a
hamis mítoszokon, leszámolva helyet ad
új mítoszoknak. Tagadása ezért nem
romboló. Nem az a fontos, milyen az új,
csak ne hamis legyen - mondja.

Előadása orfeumvilágú színpadképét
Kemény Árpád, a szereplők ruháit Csík

György tervezte. A zenét részben össze-
állította, részben írta Selmeczi György.
A színház zenekarát Verebélyi József
karmester vezényli, a színészek mozgá-
sát Szabó György koreográfus tervezte
meg. Taub János rendező kifejezetten a
szolnoki társulatra dolgozta át az eredeti
Liliomfit.

A társulat pontosan teljesíti a rendező
elvárásait, mind az „első vonalban", a
színlap szerinti felsorolásban: Garas De-
zső, Törőcsik Mari, Meszléry Judit,
Mertz Tibor, Czibulás Péter, Császár
Gyöngyi, Győry Emil, Spolarics Andrea,
ifj. Újlaki László, Mucsi Zoltán, Koós
Olga, Sebestyén Éva, Szerélni Zoltán,
Kozák Ágnes, Bajcsay Mária, Egri Már-
ta, Mészáros István, Hada János, Tóth
József - mind a „másodikban": Árva
László, Bakos Éva, Balogh Ddikó, Czakó
Jenő, Ecsedi Erzsébet, Éliás Anikó,
Gombos Judit, Horváth Gábor, Dlés Edit,
Kaszás Mihály, Szőllősi Zoltán, Tóth
István, Turza Irén személyében.

Molnár H. Lajos

Ez a Danubius, ez a Danubius!.
Ez az, megtalálta, hi-hi, ez az ön

frekvenciája... Volt.
Addig volt, amíg valami huncutok el

nem rontották, azaz el nem vették tőlem.
Amíg az adásidő nagy részében jobbnál
jobb muzsika szólt, amíg kitűnően meg-
felelt a kellemes „háttérrádiózásnak",
miközben az ember törte vagy nem törte
a fejét valamin, olvasott vagy éppen írt.
Amíg a zenére, és nem a saját szövegükre
összpontosító lemezlovasok „csinálták"
a műsort, és a dalok összeválogatásán,
tömör tálalásán és „végigjátszásán" volt
a hangsúly. Közben - ritkán! - volt egy
kis reklám, egy kis játék, hisz ettől keres-
kedelmi adás egy zenés (!) adás is.

Aztán kezdett elburjánzani a reklám.
De nem úgy, hogy egyre többféle és
egyre változatosabb, hanem általában
ugyanazok a mafla szövegek többször,
sűrűn, idegesítően, orrvérzésig. És jöttek
a jópofáskodó, vihorászó, állandó szelle-
meskedési kényszerben szenvedő lányok
és fiúk, akiket mintha azon az alapon
válogattak volna ki, hogy akinek az Isten
a legkevesebbet adott humorérzékből, az
jöhet a Danubiushoz. No meg azok, akik
beszédhibásak, nem tudnak rövid ideig
sem összpontosítani, képtelenek rögtö-
nözni... De el sem tudom nyugodtan
sorolni, hogy még mi mindent nem sza-
bad tudni, mert beidegződött reflexeimet
kioltani még nem sikerült, most is a volt
frekvenciámat „háttérrádióztamám", de a

sok hebrencs duma miatt kilép az előtér-
be.

Hüj...e, kedves hallgatóink, kutya, de
az ám, kutya egy meleg van itt, a stúdió-
ban, kapcsoljuk munkatársunkat, aki
most együttfut a futókkal... Halló, Pis-
ta!... Hallasz?... A kutya mindenit, az
előbb még itt volt a vonalban..., akarom
mondani, futott, futott..., amíg előkerül,
talán egy kis zenét...

- Ne! Én itt vagyok..., hallak..., csak
nehezen kapok levegőt, sajnos..., a start-
ról lekéstem..., be kell hoznom..., elné-
zést, úgy lihegek, mint egy... kutya...

- Sebaj, mondhatnám, hi-hi eb-baj,
he-he, addig reklám:

- ...és ha nincs is zsozsója, lehet hogy
lesz egy pözsója!...

- Közben itt a stúdióba bejött egy
szörny..., hi-hi, megkérjük elísz kúpért,
kergesse el... (zenerészlet) ..Hát, hi-hi,
elég csúnyán vonyltott, de sajnos, nem az
a szám volt, amit felkonferáltam, és még
sajnosabb, hogy most nincs is idő arra,
mert vonalban Pista, halló Pista!...

- Halló, akarom mondani hello, hu-
hú..., már nem futok, bár nem is izzadok,
mert, hi-hi, nyakig vagyok a vízben... Au!
Ez nem egy pincsi volt, hanem én, mert
majdnem beesett a mikrofonom a vízbe,
úgyhogy, bruháhá, ha csobbanást halla-
nak, az nem én voltam..., hanem a mikro-
fon, most tanulja a kutyaúszást...

- Köszönjük, Pista, innen a stúdióból,

nagyon irigyelünk, ezért is kapcsolunk
most ki, no meg azért, hogy ma donnánk,
a kis macskánk oroszlánkörmeit ereges-
se... (zenerészlet)... Hát, sajnos, ide-oda
ugrált a tű a cédé-barázdákon, ha lehet
ezt így mondani, de még egyszer nem
tudjuk ennél rosszabbul sem lejátszani,
bre-keke, mert itt a játék ideje, halló!...
Az előbb még nyolcan voltunk a vonal-
ban... Na, milyen állatra gondoltam, Pé-
ter, vagy hogy a túróba hívnak...

-Állat?
- Hát persze.
- Egy lába van?
-Majdnem jó.
- Akkor három.
- Na, segítek egy kicsit: ugat...
- Akkor apuci.
- Sajnos nem, pedig rá is gondolhat-

tam volna.
- De igen, eltaláltam! Anyuci mondta

az előbb, hogy ne ugasson bele a játé-
komba.

- Na jó, akkor nyertél egy trikót,
feliratos, hogy valami kultúra is legyen a
műsorban, ha letetted a telefont, akkor
fel tudom venni az adataidat... Kurva
hőség van, kedves hallgatóink, mindjárt
következik újedit az új hírekkel, elöljáró-
ként csak annyit, hi-hi, meleg napokat
átélve élünk a nyárban...

És ez mind-mind Danubius...


