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következtében azonban nem használhatják a modern eszközöket, nem néznek televíziót, nem olvasnak új sá-
got, nem járnak a gyermekeik állami iskolába, csupán közösségi képzést kapnak, s az pedig a vallást szol-
gálja. Túl ezen, nem vesznek részt az állami intézmények fenntartásában, azokat nem is használják, s nem 
hajlandók katonai szolgálatot teljesíteni. Akadnak olyanok, akik hisznek abban, hogy az autóbuszokon a 
nőknek külön kijelölt ülőhely szükséges, a nőknek a szokásban levőnél szerényebb ruhákban kell járniuk, 
külön helyiségeket kell a településeken a nemeknek elkülöníteni, s nem bűn, ha a Jad Vasem falára Hitlert 

és a cionizmust egy kalap alá vevő föliratokat feste-
nek. És valóban, könnyen inzultálják azt a nőt, aki 
szoknyában elhalad a zsinagóga előtt, vagy ha úgy 
ítélik, ruhája túlságosan rövid, kivillog könyöke alatt 
az alkarja a ruhából, vagy ha férfiak közé keveredik 
az utcán, szidalmazhatják, megköpdöshetik.

Ha a családfő vallási tanulmányokat folytat, akkor 
az eltartottjai és ő maga nem a munkája jövedelmé-
ből él, hanem az államtól kapott, bőséges szociális 
támogatásból. A segély kiadós, a nagycsaládok is meg-
élnek belőle. A tanulás munka, pénzt termel. A szent 
iratok tanulmányozása és az útmutatások olvasása 
példamutató: a Jeruzsálembe vezető sztrádán, a for-

galmi dugóban többször elhalad mellettem s többször megelőzöm néhány kilométeren belül az útpad-
kán poroszkáló, könyvébe szemüvege segítségével merülő szőrmekalapos fiatalembert, a Ha-Nevi’im utcán 
a családja élén menetelő apa is iratba mélyed, és időnként továbblapoz, az élelmiszerbolt pénztára előtti 
sorban állók között is ott találhatók, akik a várakozás ideje alatt silabizálják a tenyerükbe rejtett könyvet. 
S könyvet olvasó apa választja ki a Tóra alakú kék lutfballont csemetéje számára és kiperkálja az érte járó 
árat, esti ájtatossága előtt ekként vásárolja meg a szent citromot, s hóna alatt a pálmaággal így vonul a 
zsinagógába. Könyvet emel maga elé, s azzal szentesíti tettét, hogy szitkot szór az elveinek meg nem fele-
lőnek tűnő nézelődőre, éppenséggel reám.

Zizegnek a házfalakon a plakátok leffegő darabkái, zörögnek az úttesten a kiürült és elhajított mű-
anyagpalackok és a fém italosdobozok, repednek a kartondobozok, hogy rájuk lépnek, suhognak a drótok-
ra, rácsokra kötött vagy felakadt vászondarabok, az imaidő reájuk is vonatkozik. Zümmögés szivárog elő 
az egymás mellett sorakozó imaházak egyikének nyitott ajtaján, aztán hallom, dobogósan táncolnak benn, 
hatalmas lehet az imaház belseje, hogy képesnek tűnik az utca valamennyi, ájtatos vigasságra vágyó férfi-
emberét befogadni. Benn azt harsogják: jövőre Jeruzsálemben leszünk. Ma nincsenek ott, hiszen ez nem 
a messiás eljövetele által létesülő város. Sötétedik, s csak az utcasarkokon világít itt és ott egy-egy gyér fényt 
adó villanykörte. Tépelődök egy darabig a gyermekjátékokat és gyermekszoba-alkalmatosságokat árusító 
magányos lécekből összeeszkábált standja előtt, a plüssből készült, vánkosnak használható rithon, a kos- 
vagy holmi tülkös állatfejet formázó, textíliából készült ivókürt ilyenkor, a sátoros ünnep utáni napon 
megvásárolható-e vagy sem, de aztán hagyom a fenébe az egészet, s a megbotránkozott, fekete selyembe 
bugyolált férfiemberek közül eloldalogva, rövideket füttyögve belefúrom testemet az utca sötét alagútjába.

SŐRÉS ZSOLT

Az igazság odaát van

Opál Színház: Szamba Dance Macabre

Anno, még a Cabaret Voltaire1 idejében az, amit ma perfor mansz-
nak nevezünk, bármennyire furcsa, de színház volt: Tzarát, 
Huelsenbecket és Ballt nem valamiféle önmagáért való újdonság 
érdekelte, mint ahogy azt a fából vaskarika posztmodern esztéti-
kát művelő teoretikusok gyakran állítják. Az avantgárd az újdon-
ság varázsát mint esztétikai kategóriát meghagyja a „szemlélődő 
művészet” számára.

A performansz, a szándéka szerint avantgárd tett (a jó és a rossz 
gyorsminőségi előjele nélkül) a kontemplatív művészettel szemben 
egy mélyebb-közvetlenebb tudatállapot elérése okán veti el a szín-
házi dramaturgiát. A szándék egyszerű, és minden esetben az új-
donság erejével hat: nem rombolni akar, csupán nem kíván épületes 
lenni. A Cabaret Voltaire is csak színházat csinált, azzal a különb-
séggel, hogy vissza akart találni a gyökerekhez: a közösségi együtt-
lét rituális közvetlenségéhez. Tzaráék előadásai a közönség aktív 
reakcióival és bevonásával karöltve működtek.

Azóta már legalább hetven [kilencvenöt] év eltelt, és az időköz-
ben létrejött műforma, a performansz (ide tartozik még a happe-
ning, az event, az akció is) pedig burjánzik. Színészek, festők, filmesek, költők és zenészek után – akik 
úgy érezték, hogy gondolataikat egy közvetítő, mégis átfogóbb médiumban kell megvalósítaniuk – ma 
már a magukat „csak” performereknek nevező alkotók is aktívak szerte a világon. Az utóbbi évtizedben 
nyilvánvaló lett (erre a mind érdektelenebb, „tiszta” performanszfesztek szolgálnak bizonyságul), hogy 
ez a műfaj vagy megmarad a valóság keretei között, és az utca emberét provokálja tovább, vagy pedig 
ismét más médiumokkal köt házasságot.

1  Cabaret Voltaire, Zürich, Spielgasse 1 (1916. február 5. – 1917. március 18.), dadaista művészeti és politikai kabaré.
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Az utóbbi lehetőséget választotta a Triceps vezette Opál Színház is. Performanszszínházuk előadása 
a JATE Klubban több mint üdítő színfoltja volt az idei (1998), lanyha produkcióktól hemzsegő Thealter 
Fesztiválnak. Az öt részből álló SZAMBA DANCE MACABRE a TETRAPAKK performansszal indult. Kilenc 
alak, az állandó cage-i érzelem2 („a hősies, az örömteli, a csodálkozó, az erotikus; nyugalom; félelem, düh 
és az undorító”) képében vonult fel egy úton, az úvélámpákkal megvilágított teremben, Kisbada örök-
kretén rajzai alatt, hungarocelldarabkák között, Megadeth-pólókban és Residents-maszkokban. Hogy 
aztán egy pancsoló medencébe beülve, sárgarépát ropogtatva a „nyugalom” rituálisan szétvágjon baltával 
negyven liter 3,3% zsírtartalmú tejet. A kultúrmocsok (élükön a megváltó ufókkal) elküldése az ördög 
penis equi in aqua frigidájába3 a Bada DADA ZOO internacionálé-dedikúl-szantamaria karaoke-halállal 
és a fejünkre húzott McDonald’s-szatyrokkal együtt folytatódott. Ekkor már a kultúrgány szétfröccsentett 
tejkence (én is nadrágot mostam), megcsúszásra a banánnál is alkalmasabb réparudacskák, ondótejszag 
és hungarocell-morzsalék között áradt, hogy aztán megérkezzen a neoizmus szellemét parafrazeáló 
zöldséges különítmény.

A vörösbe öltözött tűzlovagok menetlépésben, hernyóként összetapadva vittek fel minket a JATE Klub 
belső udvarára, a LÁNGOLÓ FRIZSIDER helyszínére. A Marcel Duchamp-i hűtőszekrény és a lábasfejű 
performerek a purgatóriumban égtek a földre szórt, vörös színű Ex-stasis fanzin első számának kilencven-
kilenc példányával együtt. Főzőeszközökkel (fakanál, favilla) és zenével (dob, trombita) kísért, mindvégig 
mozgalmas ready-made (fétis)performanszuk a frizsidernek a közönség közé dobásával végződött, amikor 
a szétesett háztartási gépből kizúdult az ózonpajzsot simogató ammóniagáz. Aki nem menekült gyorsan, 
az mélyen letüdőzhette a fogyasztói (fétis)társadalom rendkívül kellemetlen és kártékony, de kijózanítóan 
hasznos, fullasztó gőzeit. A rohanás után már mindenki gátlásaitól szabadultan hallgatta a PALEO ACID 
dobtriót, ami átvezetett a hajnalig tartó DIESEL DISCÓ-ba. Művészet és valóság szórakoztatóan egymásba 
oldódott, aki ott volt, sokkal többet kapott, mintha csak egy előadást nézett volna meg. A diszkóparti 
miatt több órásra nyújtott performansz hajnalra már teljesen gátat szabott a mocsadéknak, a zacskó-
maszkot húzott McKözönség visszakapta a Hamburger Istenétől a fejét, az euródiszkóban újraélte gyerek-
korát (és feldogozta felnőttkori frusztrációit), találkozott Rrose Sélavy jótékony szellemével, és a tűzzel 
is játszhatott.

Az Opál Színház ereje abban nyilvánul meg, hogy játékosan, akcióit szigorúan a valóságba integrálva 
érti újra az ember kultúrateremtő rítusát. Pátosz, ódika és romantika nélkül szembesülünk világba vetett-
ségünk passzivitásával és azzal az úttal, melynek célja maga az út, ahol kollektív és egyéni tudatunk is, 
mint az új vérrel feltöltött corpus cavernosum válik a magunk megtapasztalásának tárgyává. A SZAMBA 
DANCE MACABRE után már nem hihetünk csak a szemlélődő művészetnek, mert az igazság új és régi mí-
toszainkon túl – hiszen ezek is már a vágy titokzatos kultúrtrágyái (sic!) –, az igazság biztosan odaát van.

2  John Cage: Üres értelem (Empty Mind, Station Hill Press, New York, 1982).

3  ’lófasz hideg vízben’ (latin)

LANTOS LÁSZLÓ TRICEPS

Szamba Dance Macabre

három banális darab

Három dolgot tudunk igazán:
1. Voltak, akik voltak.

2. Vannak, akik vannak.
3. Lesznek, akik lesznek.

Minden más csak ready-made.

TETRAPAKK4

RECIKLÁLT ZENEI PERFORMANSZ – HOMMAGE À RESIDENTS

Zene: The Residents, Rex Gildo. Fónikus anyag: Buza Krisz és Margaretta. Képek: Bada Dada. Díszlet, jel-
mez, fény: Triceps. Performerek: Ürmös Attila (Félős), Buza Krisz (Fájdalmas), Brenner Zoltán (Hősies), 
Holló Imola / Nyíri Kriszta / Tóth Virág (Erotikus), Hlavathy Zoltán Atom (Dühöngő), Paizs Miklós / Gál 
Dorottya (Csodálkozó), Gasner János / Márkos Albert / Dóra Attila (Örömteli), Láng Zsolt / Francia Gyula 
(Undorító), Kövér György / Tóth Szabolcs / Yea_net Poett (Nyugodt). Írta és rendezte: Triceps.5

Gyer-tek lá-nyok li-get-re, li-get-re!
Itt a vi-lág kö-ze-pe, kö-ze-pe…
Nem me-gyünk mi mesz-szi-re, mesz-szi-re!
Csak a vi-lág vé-gi-re, vé-gi-re…

4 Bemutatók: Három Hommage, Egyetemi Színpad, Budapest, 1995. VI. 23. / BMZ-est, Fiatal Művészek Klubja, Buda-

pest, 1995. VIII. 2. / Sziget Fesztivál, performansz-sátor, Hajógyári-sziget, Budapest, 1995. VIII. 22. / Budapest Art 

Expo – 6. Nemzetközi művészeti kiállítás és vásár, Hungexpó, megnyitó, 1996. III. 20. / 2. Alternatív Színházi 

Szemle, MU Színház, Budapest, 1996. IV. 26. / Thealter Fesztivál, Szabad Színházak IX. Nemzetközi Találkozója, 

a JATE nagyterme, Szeged, 1998. VII. 25.

5 Az Opál performanszai soha nem épültek stabil szereposztásra. Ezért mindenki nevét beírtuk, aki az évek során 

részt vett az előadásban – első helyen az aktuális helyszín performerével.


