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FRANCISCO TORRES MONREAL

Arrabal és a páni színház

Mi a páni?

A páni színház története azokon az össze-
jöveteleken kezdődött, amelyeket Arra-
bal, Jodorowsky és Topor 1960-ban a
párizsi Café de la Paix-ben tartott. Arra-
bal ekkor 28 éves, és 1955 óta él a francia
fővárosban, ahol ekkorra már néhány mű-
vét publikálták és bemutatták. A kritika
dicsérő hangnemben nyilatkozott a mű-
vekről. Alejandro Jodorowsky 30 éves
(Chilében született, majd Mexikóba köl-
tözik). Roland Topor - hármuk közül a
legifjabb (született 1938-ban Párizsban) -
azonnal elkápráztatja a két drámaírót
különös rajzaival és vázlataival, amelyek-
ben békében megfér egymással az ab-
szurd, a kegyetlen és az ironikus. Topor
festői és grafikusi pályafutása a pánival
történő találkozásától kelteződik. (Ma-
zochisták című rajzsorozata pontosan
1960-ban kezdődik.) Később, akárcsak
Jodorowsky és Arrabal, több művészeti
ágban alkotó művésszé válik, így a festé-
szeten kívül, amely őt a legnagyobb eu-
rópai és amerikai galériákban tette elis-
mert művésszé, novellákat és drámákat ír,
valamint burleszkkísérleteket folytat,
filmet készít.

A kávéházi összejöveteleken többen
csatlakoznak hozzájuk (Monasterio, Al-
berto Gironella, Orestes J., Diego Bar-
dón, Luce Moreau, Claudine Magritte), és
a csoport később is gyorsan növekszik: a
számukra történelmi jelentőségű fotón,
amely az Alfred Jarry Teremben 1965.
december 18-án tartott páni rendezvényen
készült, újabb arcokat találni: Kowalski,
Dietman, Cieslewicz, Marc Prent, Brusse,
Kudo, Olivier O. Olivier, Vanarsky,
Hélene Tran, Ruellan, Jacques Vallet,
Chantal Petit, Zeimert... Az első két
évben valójában nem is törekszenek
semmiféle új avantgárdmozgalom létreho-
zására, a művészetről és az életről való
gondolkodásmódjuk és viselkedésük egy-
beesései azonban megteremtik számukra
a lehetőséget, hogy egy csoportot alkos-
sanak, amelyet kezdetben Burlesque-nek
neveznek el. (Burleszk, mint a nevetséges
szintjére leszállított szakrális.)

1962 februárjában úgy döntenek; a
burleszk terminust a pánival helyettesítik
(Panique, Pánico). Ami a színházat, a
páni művészet privilegizált területét illeti

- szemben a dadaizmussal és a szürrea-
lizmussal (amelyekkel a pánit rokonítják)
-, ennek alkotói az „efemer"-ben találták
meg azt a hatékony és a közönséggel
közvetlen kapcsolatot teremtő formát,
amely megtestesíti elméleteiket. Az
„efemer" előadás egy előzetesen megter-
vezett sémából indul ki; azután, az egyet-
len előadás ideje alatt az alkotó résztve-
vők szabadon rögtönözhetnek és reagál-
hatnak a körülményeknek, hangulatuk-
nak, valamint a közönség és a többi részt-
vevő replikáinak megfelelően.

A mitologikus magyarázatok az ókori
Pán istentől eredeztetik a kifejezést. A
soha ki nem adott Páni Enciklopédia szá-
mára Arrabal választotta ki Joseph Camp-
bell meghatározását Pán istenről:

„Az archaikus Pán istenség a legismer-
tebb klasszikus megtestesítője a falu vé-
dett zónáján kívüli élet veszélyességé-
nek. Latin változata Silvano és Faun. Ő
volt a nádsíp feltalálója, amelynek hang-
jára a nimfák táncoltak, akiknek a szatí-
rok voltak férfi kísérőik. Az az érzés,
érzelem, amelyet a véletlenül az ő terü-
letére vetődő emberekben keltett, a páni
rémület volt, a váratlan és ok nélküli
félelem. Bármely triviális ok, egy képke-
ret, ami eltörik, egy levél rezzenése meg-
rendíti a lelket, és az áldozat őrült erő-
feszítésében, hogy önnön felébresztett
tudatalattijától meneküljön, belehal ret-
tentő gyötrelmeibe. Mindazonáltal Pán
jóindulatú azokkal szemben, akik tiszte-
lik kultuszát, és a természet isteni egészét
adományozza nekik. Plutarkhosz Pán
orgiasztikus rítusainak eksztázisát
besorolja Cibeles eksztázisa, Dionysos
bakkhoszi őrjöngése, a múzsák inspirálta
költői őrjöngés, Arés isten harci őrülete
és mindőjük közül e legerőszakosabb, a
szerelmi őrjöngés mellé, mint emez isteni
enthusiasmus egyik illusztrációját,
amelyben az ember eszét veszti, és elsza-
badítja a romboló-alkotó sötétség erőit."

Jean Benoit 1962 tavaszán bemutatja
Arrabalt Bretonnak és szürrealista köré-
nek. Összejövetelükre Arrabal a legfris-
sebb álmait tartalmazó írásait viszi. Bre-
ton - ötvenéves avantgárd múlttal a háta
mögött is - eredetinek találja, és meg is
jelenteti őket az új szürrealista lap, a La
Bréche első számában. Ezeknek az álmok-
nak együttese alkotja Az őrület kövét, az
első olyan művet, amelyet szerzője páni
műnek minősít. Breton ugyanakkor Arra-
bal színházi írásai iránt is érdeklődik, első-
sorban az Első áldozás című darab iránt,
amelyet az említett folyóirat negyedik
számában meg is jelentetett.

Arrabal a Breton-körben eltöltött idő-
re így emlékszik vissza: „A csoportba tör-
ténő belépésemkor nagy meglepetés volt
számomra, hogy egy zárt közegben vol-
tam - akárcsak a jezsuitáknál -, pedig egy
fantáziadús és szabad légkörre számítot-
tam. A szürrealista kifejezést Spanyolor-
szágban valami fékevesztett, őrült, se
füle, se farka dologra használták és hasz-
nálják ma is. Megkövülten vettem észre,
hogy Breton szürrealizmusa nem volt
sem fékevesztett, sem őrült, inkább ször-
nyen dogmatikus. Egyes dolgok elnyer-
ték a tetszését, és ezeket következésképp
meg lehetett csinálni, ugyanakkor akad-
tak mások, amelyek nem tetszettek neki,
és ezért tiltva voltak."

Arrabal és barátai végül is önálló cso-
portot hoztak létre, és leginkább a régi
dadaistákkal szimpatizáltak. Alkotói szá-
mára a páni a szabadság válaszaként jött
létre a bretoni szürrealizmus morális és
politikai kizárólagossága és dogmatiz-
musa ellen. A szürrealizmus amoraliz-
musa ellen, íme a pán-moralizmus: „Több-
jelentésű morál: visszautasítása a kizáró-
lagos morálnak, a tisztaságnak és más
fegyelmezett formáknak, amelyek végső
soron azoknak az embereknek az elma-
rasztalásához vezetnek, akik ezeket gya-
korolják. Egymásnak tökéletesen ellent-
mondó elgondolások és életmódok elfo-
gadása." (Arrabal: L'Homme panique,
51. o.) Bizarrságaik miatt, úgy tűnik,
olyanok, mint a dadaisták, de mozgal-
muk toleranciájában, összebékítő jelle-
gében, eklektikájában és konstruktiviz-
musában különböznek is tőlük.

A páni művészet főbb eseményei

1963 - először jelenik meg Spanyolor-
szágban Arrabal néhány páni írása
(Indice című folyóirat februári szá-
ma);
 Topor páni rajzaiból kiállítások
Párizsban;
 Alberto Gironella kiállítása Me-
xikóban. A katalógus kijelenti, hogy
a festő a Páni Akadémiához tartozik,
amelyről azonban senki sem tud;
 Mexikóban jó néhány páni elő-
adást tartanak, közöttükJodorowsky
A Rend operáját, amely óriási bot-
rányt kelt, és a hatóságok az összes
páni kiutasítását követelik Mexikó-
ból, mivel „a nemzeti intézményeket
támadják.";
 Jodorowsky megjelenteti Filozó-

fia és sült csirke című elméleti írá-
sát;



- Arrabal utazásokat tesz az egész
világon, és előadásokat tart a syd-
neyi egyetemen, A páni ember című
írását a csoport alapdokumentu-
mának tartják. A pánik Mexikóban
várnak rá, de a hatóságok „magától
értetődő okokból" egy órával az ér-
kezése után kiutasítják a reptérről;
 kiadják Arrabal Az őrület köve és
Jodorowsky Páni történetek című
művét;
 a párizsi Gallimard kiadó létre-
hozza a Le Panique című gyűj-
teményt, amely Edward Atiyah
L'Etau-jával kezdődik.

1964 - megsokasodnak a páni publiká-
ciók és kiállítások, többek között:
Topor regénye, A képzeletbeli társ-
bérlő, Jodorowsky: Páni játékok. Ez
utóbbi tartalmazza a Kivenni a szín-
házat a színházból című elméleti mű
kísérletét, amelyben az efimero
panico elgondolásmódját nyilat-
koztatja ki.

1965 - két kulcsfontosságú páni könyv
megjelenése:
Arrabal: Páni színház (Theatre pa-
nique)
Topor: Páni (San Francisco)
Gironella, Topor, Romero és Clo
Weiller páni kiállításokat rendez.
Az év csúcspillanata kétségkívül
két színházi előadás: Arrabal: A
megkoronázás (amely január és áp-
rilis között három hónapig a párizsi
Mouffetard Színház műsorán sze-
repel);
 a Le Groupe Panique Internacio-
nal présente sa troupe d'Eléphants
című páni előadás május 24-én;
 a nyár folyamán J. F. Arroyo két
rövidfilmet készít Arrabal forgató-
könyveiből (Az álomtolvaj és Az
emlékezet mechanizmusai).

Az álomtolvaj túlzó változata a Sánta
ördögnek. Az örökké cilindert viselő A
álmukban meglátogatja B, C, D szereplő-
ket. Egy kalapáccsal, egy vésővel és egy
szalmaszállal felszerelkezve, lyukat üt a
fejükön, és nagy gyönyörrel kiszívja az
agyukat: „Van egy csöpp szerves anyag,
ami - mint a joghurt - kicsurran az ajkak
közül." Minden tolvajlás után álomba
merül, és álmokat lát, filmeket, festmé-
nyeket, Dali Krisztusát, A gyönyörök kert-
jét, katolikus szimbólumokat: kereszteket,
rózsafüzéreket. A kirabolt szereplők - B,
C és D - végül vésővel és szívószállal
elmennek A-hoz, de amikor leveszik a
cilinderét, csak ürességet találnak, néhány
kocsonyás csöppecskét, akár a joghurt.. .

Az emlékezet mechanizmusai. Egyetlen
színész áll szemben két szóval: Emléke-
zet, Várakozás. Egy nyitott csap: a víz
egy edénybe folyik, az edényben szemek
lebegnek, a háttérben egy hatalmas festett
óra hetet mutat. A színész meg-gyújtja a
vizet, amely a szemekkel együtt elég. A
színész szemeket, protéziseket, elégetett
gyufákat eszik. A földön fotó egy nagyon
szép asszonyról, akinek szét-vetett lábai
között könnyű ruhadarabok, kombiné,
melltartó vannak. A színész egy
villanykörtét vesz elő a nadrágjából.
Cseppek pottyannak a fotóra. A csapból
most tej folyik. Az edény varangyokkal
telik meg. Az óra hetet mutat. A színész
egy ládára készül leülni. A ládába egy
asszony van bezárva. A ládának is van
csapja. A csapból vér folyik. A színész sír.
Arca könnyekkel teli. A vér lemossa. A
színész az utcára megy, vérpatakot hagy
maga után. A mellén viseli a csapot. Nem
sikerül teljesen elzárnia. Levelet ír.
Kinyitja a csapot, és elvérzik. Vére az
edénybe folyik, és vízzé válik. A vízben
szemek úsznak.. .

(Az Indice című folyóirat februári
száma alapján.)

Elméleti szempontból két páni szín-házi
írás tűnhet jelentősnek: Jodorowsky:
Kivonni a színházat a színházból, valamint
Arrabal: A színház mint páni szertartása.

Jodorowsky színházi elveit - amelyek-
ben az Artaud által kijelölt határok végső
állomásáig elmegy - a következő pon-
tokban lehet összegezni:
a) Amíg más művészetek konkrét alko-

tásai - úgy tűnik - dacolnak az idővel,
tartósaknak mutatkozván (a költészet
az írott lapon, a festészet a vásznon),
addig a színház a nem tartós művé-
szetként nyilvánul meg: a színészek
megöregszenek, a jelmezeket meg-
rágja a moly, a reflektor eltörik, egy
kellék elvész.

b) Egy adott előadásban megkülönböz-
tethetjük azt, ami a memorizálás rítu-
sához tartozik, ami e rituálé peremén
történik; ez utóbbi tökéletlenségnek,
hiánynak vagy hibának minősül. Jo-
dorowsky számára viszont épp ezek
alkotják egy új színházi koncepció alap-
ját, mivel ezek adják a legdrámaibb, leg-
kevésbé tartós (a színész kerülje a hiba
ismétlését) színpadi cselekedeteket.

c) A hibákból való kiindulás egy új
színház formai genezisét teremtheti
meg: a hibákat okozó véletlenek
előhívását. Az új színház a soha meg
nem ismételhető, átélt cselekedeteken
fog alapulni.

d) Az „efemer páni" az egyetlen,
megismételhetetlen előadás, amelyet a
rítus celebrálói a dialógusok és a
pontos gesz-tusok előzetes
memorizálása nélkül, csupán a mű
szerkezetének, a részt vevő szereplők
és tárgyak ismereté-ben valósítanak
meg. Az „efemer páni" a művészi
objektumok lerombolására törekszik,
hogy elkerülje bárminek a szak-
ralizációját. Az embernek - folyamatos
fejlődésében - mindenkor új színházra
van szüksége. „Ha a többi művészet
célja a művek létrehozása, a színházé
az ember közvetlen megváltoztatása: a
színház nem művészet, hanem az élet
tudománya" - írja Jodorowsky.

e) Akárcsak a festészetben, a színházban
is létezik figuratív és absztrakt
művészet (az előbbi az egész európai
színház-művészet az abszurdig, az
utóbbi maga az abszurd, Beckett,
Genet, Adamov, Ionesco).

f) A páni feladata mind a figuralitás,
mind pedig az absztrakció felszámolása,
hogy elérjen a konkrét
megnyilvánuláshoz.

g) Az efemer csak konkrét lehet, akár-
csak az ujjplasztika esetében, ahol a
„paca az egy paca, egy döglött madár
az egy döglött madár, és egy szín nem
szimbolizál sem lelkiállapotot, sem
alkatot - de nem is zárja ki a szimbó-
lum lehetőségét.

Az efemer páni és a valóság közti határ
annyira kétértelművé válik, mint a festé-
szet és szobrászat közti határ az ujjplasz-
tikában. Az efemer páni elemei egy bizo-
nyos eufóriás állapotban állnak össze elő-
adássá, amely a kollektív ünnephez vezet.

„Az írott nyelv önmagában nem páni.
Egy testi, vokális, látvány-, ünnepi egy-
ségben kell összegződnie, hogy elnyerje
páni minőségét. Az eufória eléréséhez
mindenekelőtt meg kell szabadulni a
színház épületétől. Az efemer páni szín-
pada olyan tér, amelyben nem tudható,
hol kezdődik a színpad és hol a valóság.
Ez lehet egy beépítetlen telek, egy erdő,
egy romos ház, egy expresszvonat, egy te-
mető, egy vágóhíd stb. Ami történik, addig
tart, ameddig tart. Nincsenek megjelení-
tett korok, sem pedig idősíkutánzások.

A páni ember elutasítja a szerepet, és
valóságos emberré törekszik válni. Az efe-
mer eufória totalitáshoz, a legmagasabb
erők felszabadításához, a kegyelem állapo-
tához vezet" - írja elméleti művében
Jodorowsky.

Persze, mindezeket meg is kellett élni.
Amint ezt Jodorowsky meg is tette: az
előadásai miatt hazájában 1963-tól per-
sona non grata.



Egyik emlékezetes, számukra törté-
nelmi jelentőségű rendezvényük - 1965.
május 24-én a Párizsi Szabad Kifejezés
Fesztiválján mutatták be - programja a
következő volt:

Efemer 1. - Topor: Szertartás az Új
Asszonyért

Efemer 2. - hátsó kert: Arrabal: Le-
hetetlen szerelmesek
hátsó udvar: G raciela
Martinez: A hattyú fia

Efemer 3. - Jodorowsky: Szakrális
melodráma

Efemer 4. - Alain Yves Le Yaounc:
Szorzótábla

Az előadás tételei közötti laterna
magica vetítéseket elsősorban Topor
készítette. Az alkotók között találjuk Law-
rence Ferlinghettit, Olivier-t, Jean-Jacques
Lebelt is. Az Indice említett számában
Orestes J. így számol be a rendezvényről:
„Sokkoló, meglepően gazdag színház az
efemer páni szertartás. A közönség szinte
hisztérikus feszültségben mintegy öt órán
keresztül vehetett részt egy előadás lét-
rejöttében, amely később a század leg-
transzcendensebb előadásának minő-sült.
A színen több liter olajban és ecet-ben
fürdették meg a »szerelmeseket«, az
»apának« egyenként vették ki a szerveit,
amelyeket valaki később egy serpenyő-
ben kisütött, és szűzérmékként kínált a
közönségnek; egy szadista nő addig
korbácsolt egy mazochista férfit, amíg
annak a háta merő seb nem lett; a színpa-
dot és magát a színházat is újszülött csi-
bék, siklók, teknősök, madárkák, galam-
bok, libák töltötték meg. A bika elcsá-
bította a hercegnőt, miközben habot
locsolt rá, ami egyik szarvából sperma-
szerűen lövellt ki, és amit a hölgy a kezé-
vel természetesen szétkent. Óriási hang-
erővel játszott egy rockzenekar, időn-
ként abbahagyta, hogy a legmelankoli-
kusabb dallam szólalhasson meg: zsidó
esküvői dalok. A színen öngyilkos lett
egy kutya, meztelenül fürdött hat bale-
rina, egy költő feleségének az egyik rivá-
lisa leborotválta a fanszőrzetét..."

Az előadást megelőző negyven próba
ellenére sem volt minden részlete előre
látható: „minden kidolgozottsága ellenére
szabadságot biztosított az alkotóknak".

Gyakran hasonlítják az efemer páni elő-
adásokat egyrészt a dadaista „soireé"-khez,
másrészt az amerikai happeningekhez.

A dadaistákkal a reagálási és rögtön-
zési készségük, képeik elkápráztató asszo-
ciatív játéka a közös jellemző. Igen jelen-
tős különbség viszont, hogy amíg a pánik
minden illúziójukat és hitüket a szín-

házba vetik, a dadaisták - úgy tűnik - nem
hisznek a színház ember- és társa-
dalomformáló erejében. A páni provoká-
ció bizonyos megnyilatkozások és de-
monstrációk harsányságából és merész-
ségéből ered. A dada a látványért, a lát-
ványban és a látvány által provokál.

A happeninggel való hasonlóságok már
jelentősebbek. Az 1965-ös páni ren-
dezvény programjában olvasható, hogy
semmiképpen nem akarják, hogy össze-
tévesszék őket a happeningek színészei-
vel. „Az efemer pánik nem happeningek,
hanem olyan előadások, amelyek akcióit
egy drámai szerkezetből kiindulva rögtö-
nözzük. Nálunk is tilos (a közönség szá-
mára) a színpadra lépni az előadás előtt
vagy alatt. A belépés díjtalan. A páni cso-
port felkínálja a közönség számára a ren-
dezvény során használt elemek többsé-
gét." Jodorowsky szerint a két műfaj
közötti alapvető különbség, hogy amíg a
happening a festészetből, a páni a szín-
házból származik. Mindazonáltal szerepel
az 1965-ös efemer pánin a franciaországi
happeningek legjelentősebb képviselője,
Jean-Jacques Lebel is.

A megkoronázás 1965. január 10-i be-
mutatója után következő páni színházi
esemény Arrabal A labirintusának Jérome
Savary rendezte előadása 1966-ban a
párizsi Daniel Sorano Színházban. A
produkcióval fellépnek a londoni Mer-
cury Színházban, majd az Egyesült Álla-
mok többi városában. (Savary a továb-
biakban inkább populáris, humorosabb,
„kellemesebb" színházat csinált.)

Az Indice-ben közzétették, hogy - el-
méletellenességük ellenére - megjelentet-
nek egy Páni Enciklopédiát, és hogy Párizs-
ban létrehozzák a Páni Stúdiumok Köz-
pontját. A hatvanas évek légkörét tartha-
tatlannak ítélő spanyol fiatalok (kezükben
orvosi, jogi, filozófiai vagy irodalmi
diplomával) lelkesen küldözgetik a pániról
alkotott véleményüket, egy új
avantgárdnak vélt stílusban írott verseiket
és novelláikat Arrabaléknak. Nem
hiányoztak az egyéni páni
megnyilatkozások sem. Természetesen itt
is Arrabal viszi el a pálmát (Száz páni
szonett című könyvét botrányos vagy intim
jelenetet ábrázoló fotókkal illusztrálja, a
New York-i Emical Bank előtt koldusnak
öltözve alamizsnáért könyörög stb.). De
talán még nála is eredetibb ötletekkel szol-
gál a bikaviador Diego Bardón, elsősorban
két 1972-es efemer pániján: az Önledö-
fésben (Bardón egy bikaszarvval megse-
besíti magát, majd Topor és Olivier arcá-
ra, valamint Arrabal leborotvált fejére
saját vérét locsolja) és a Körülmetélé-

nemben (karácsony estéjén a párizsi Pa-
lace Színházban).

A hetvenes években a pánik elvetik
avantgárd teóriáikat, az Enciklopédiát és
a Páni Stúdiumok Központját. Az alkotók
egyéni művészetükkel foglalkoznak. A
kollektív megjelenések egyre ritkábbak.
Mögöttük a barátság néhány éve.

Arrabal páni írásai

„Néha egy kritikus egyik-másik művemet
páni színháznak nevezte, pedig a
valóságban soha nem csináltunk semmi
páni dolgot. Egy páni csoportot alkottunk.
Ez minden." Arrabal fenti megjegyzése
ellenére a páni kifejezés (pánique) a szerző
műveinek egy konkrét csoportjára, drá-
maírói pályafutásának egy adott, talán a
legmerészebb szakaszára vonatkozik.

A neoszürrealizmushoz történő beso-
rolása nagyon leegyszerűsítené a kérdést.
Még ha - Arrabal szerint - előkelő helyet
foglalnak is el mesterei között a
szürrealista festők - például Max Ernst,
Chirico -, egyaránt szimpatizál a festő
Boschsal, Breughel-lal és Goyával, az író
Dosztojevszkijjel, Kafkával, Lewis Carol-
lal, Graciánnal és Góngorával, a drámaírók
közül a görög klasszikusokkal, Shakes-
peare-rel, Calderónnal és Strindberggel.

Műveinek mozgatóereje, forrása azon-
ban nem a fenti alkotók művészete, hanem
saját élete, amelyet álmai és emlékezete
deformált, valamint a műveihez illő dolgo-
kat kiválasztó véletlen. (Később a sakk és a
matematika révén kísérel meg alkotásai-
ban drámai rendet teremteni.) Csakhogy
Arrabal emlékezete mindig érzelmi álla-
pottal, szenvedéllyel, vonzódással vagy
undorral telítődve hozza felszínre a ténye-
ket. Az álomnak vagy a virrasztásnak az
óráiban megszülető rémálmok iróniá-
jukkal, hangulatukkal vagy eufóriájukkal
mind Arrabal emlékezési folyamatának
alkotóelemei. Miután a szerző kijelenti,
hogy „az élet emlékezés és az ember a
véletlen", ebből arra következtet, hogy
szerepe a váratlanság megteremtése,
amely két faktorból táplálkozik: az emlé-
kezetből (életrajz, érzékenység, intelligen-
cia, képzelőerő) és a véletlenből (a zűrza-
var, az előre nem látható. . .).

Álomvilágának merészségével a páni
túltesz az ortodox szürrealista írásokon,
már ami a logika és az erkölcs cenzúráját
illeti, amelyet Breton csoportja soha nem
tudott felszámolni. A páni művész túlnyo-
mórészt az egyéni és a kollektív tudatalatti
területén alkot.

Arrabal páni műveit az alábbi jellemzők
alapján különíthetjük el a nempániktól:



- cenzúramentes eredet és elgondolás;
 az álomképek és rögzülések
túlsúlya;
 határozott pszichodrámai jelleg;
 a szadista viselkedésforma hangsú-

lyozása;
 vallásos alap;
 haladás a szertartás formája és a to-

tális színház felé.
A páni előtti művekben egymás mellett

létezik, a páni művekben pedig egy-
bemosódik a valóság és az álom. Az első
korszakban Arrabalnak még szüksége van
a logikára (az alkotások abszurd jel-lege
ellenére), valamint a „mindennapi"-ra (ezt
mutatják a korrajz jellegű társadalmi
utalások, a kiválasztott helyszínek,
díszletelemek stb.). Ezért nem mi-nősül
páninak A piknik a csatatéren, A tricikli, a
Fando és Lis és A két hóhér ( e z utóbbiban
például a háttértörténet narrációja szinte
hiperrealista).

Kifejezetten „elő-páni" mű A labirintus
(1956) és A z elkárhozott kerékpárja
(1959). Az előbbi párbeszédei farce-i
tónussal, kafkai módon narrált cselek-
ménnyel íródtak. Az utóbbiban megle-
hetősen sok álomelem jelenik meg, így az
gyakorlatilag páni darabnak ítélhető.

1959-ben született a Guernica is, amely
megírásának időpontjától függetlenedve a
művész realista, abszurd, páni, sőt a tíz
évvel későbbi forradalmi költészetének a
jegyeit egyaránt magában hordja.

1960-tól kezdve számítjuk a páni kor-
szakot, bár ekkor még elbeszéléseken és
regényeken dolgozik Arrabal. 1963-ig el-
készül A szardínia temetése (regény), A z
őrület köve (páni könyv) és a Zűrzavar
ünnepei és rítusai (regény). Hogy miért az
elbeszélő műfaj? Arrabal számára való-
színűleg nagyon megkönnyítette álmai-
nak-fantáziaképeinek átírását a tiszta, a
tér, az idő és a konkrét előadás kötelmeit
nem ismerő narráció; ez a módszer volt a
leghatékonyabb és leggyorsabb a képek
rögzítésére.

Magán a „páni korszakon" belül is el-
különíthető három fontos periódus: a
kezdeti (primer) páni (A nagy szertartás),
a konszolidált páni (A megkoronázás, A z
építész és az asszír császár), valamint ( A
gyönyörök kertje) és a forradalmi páni.
Arrabal képei az említett korszakok során
egyre provokatívabbakká válnak. Az ...És
megbilincselték a virágokat című darab
szentségtörő álmait még a páni leghívebb
kritikusai is rosszallották. A forradalmi
páni korszakban ezenfelül kilép
„önmagából" a szerző, hogy a „másikkal"
találkozzék: a pszichodráma pszichoszo-
ciodrámává válik.

A páni katarzis

„Ami az írásaiban van, azt úgy hívják: a
világ drámai víziója; amikor a világ ilyen-
nek mutatkozik számunkra, csak egyet-
len eszközzel lehet kifejezni: a színház-
zal" - nyilatkozza Ionesco az arrabali
szellemről A z építész... olvastán.

Az arrabali drámai feszültség eredete az
Én és a Társadalom avagy Felettes én,
másfelől az alávetettségét érzékelő En és
az önmaga lenni akaró Én közötti állandó
létfeszültség. Arrabalnál a Felettes énnek,
amelyet kezdetben az anyai univerzum
képvisel, sikerül uralkodnia az Énen, de
megsemmisíteni nem képes. A
későbbiekben a Felettes én igyekszik
kizárólagosan birtokba venni az Én érzé-
seit, ürügyként az Ennek a világgal tör-
ténő szembesülésére való képtelenségét
hozva fel. Az Én így tudatára jut kicsiny-
ségének, és úgy érzi, a többiek megvetik;
pszichoszomatikus komplexusait így tetézi
az üldözési komplexussal. Ezek elől a pers-
pektívák elől éppen annak a szeretetében
igyekszik menedéket keresni, akit balsorsa
okozójának vél: az Anyáéban.

Hogyan menekülhetni az Anyának ettől
a vágyott és gyűlölt védelmétől, ugyan-
akkor a világ fojtogató gyűrűjétől? A páni
embernek csupán az újramegjelenítés, a
reprezentáció marad, mint a belső erők-
kel rendelkező Ennek a kísérletei, hogy
megszabaduljon a Felettes éntől. Ez az
újramegjelenítés a szó minden megkö-
zelítésében drámai.

A kezdeti feszültség során az Én meg-
kísérli leleplezni, sőt megsemmisíteni az
anyai Felettes ént (az anyagyilkosság drá-
mai túlzása). A másik kiút a menekülés.
Csakhogy a külvilág, amelyet a páni alak az
anyai világgal cinkosnak vél, visszatéríti őt
kezdeti útjára. A nagy szertartás azt mutatja
be, hogy a menekülés még a vágyban is
csak akkor lehetséges, ha a páni alak rátalál
női hasonmására, és belé veti bizalmát. Ez
a feminin alterego az egyetlen, aki - szere-
tetében/szerelmében - alternatívát képes
nyújtani az anyagi világgal szemben. A
pániban ez a menekülés nem válik való-
sággá. A páni a várakozás/reménység szín-
háza: egy távoli reményé (szemben a forra-
dalmi remény azonnaliságával), ami azon-
ban nagy előrelépés, ha az azt megelőző
abszurd reménytelenségét tekintjük.

A páni alak katarzisát a szenvedélyeit
és őrültségeit/őrületét uraló komplexusok
olyan gyógyítása adja, amely során
megszilárdítja azokat, majd provokatívan
felmutatja a Felettes énnek, hogy annak
„normálisságát" így tegye bizonytalanná,
viszonylagossá.

Ennek következtében a páni katarzis a
hagyományos etikai-esztétikai rendszer
kritikáját hozza magával: a konvenciók
szerinti Rossz, Tisztátalan és Összefüg-
géstelen fokozatosan megszabadul nega-
tív töltésétől, hogy az emocionális érté-
kek ugyanolyan szintjén helyezkedjenek
el, mint ellentéteik, a Szép, a Tiszta és az
Összefüggő. Mindez egy sor torzítást és
nyerseséget/harsányságot foglal magába a
páni szertartások modelljeivel kap-
csolatban (evangéliumi történetek).

Arrabalnál a tudatalatti jelentősen el-
túlozza a szexuális deviációk képeit (nek-
rofília, brutalitás, homoszexualitás). Szá-
mos páni kép jelentőségét a szakrális és a
szexuális egymásba illesztése adja. Arra-
bal „szentségtörése" nem abban áll, hogy a
szakrálist az erotikus szintjére alacso-
nyítja, hanem a nemiség szakralizálásá-
ban. Kitűnik, hogy Grotowsky és Tadeusz
Kantor esetében a szakrális nem hívja elő
olyan agresszivitással a szexuális
megfelelőjét, mintArrabalnál, mivel a
lengyel művészek gyermekkorában a ha-
gyományok nem állították e két dolgot
ennyire élesen egymással szembe. A fran-
cia Genet-vel viszont tisztábban vonha-
tunk párhuzamot, noha Genet-nél ez a
homoszexualitásra vonatkozik.

Ami a szakrálist illeti, a páni alak nem
„magát az Istent" gyűlöli, hanem azt az
Istenséget, amelyet a Felettes én akar
rákényszeríteni. ( A nagy szertartás, A
gyönyörök kertje.)

A páni szertartás költészete
és értelme

A világba beilleszkedni és az anyagi uni-
verzumtól hathatósan elmenekülni kép-
telen arrabali alak maga elé képzeli és
elpróbálja a szabadulás gyakran véres
aktusait. Ezen szekvenciáknak vagy a
szekvenciák ezen sorozatának - tehát a
páni szertartásnak - a során az alkotóele-
mek egy társadalmilag elfogadott rítus
szerint szerveződnek, miközben elsődle-
ges jelentésük a szimbólumok síkjába is
átterjed. Az arrabali szertartásokon igen
gyakori a körkörösség (cirkularitás) és az
ismétlődés (repetitivitás), pontosabban
szólva az egykörösség (unicirkularitás: a
mű végül a kiindulóponthoz tér vissza) és
a többkörösség (pluricirkularitás: a
művön belül ugyanaz a struktúra ismé-
telten önmagába tér vissza). A nagy szer-
tartás és a Féltékeny sztriptíz teljes unicir-
kularitásával szemben például a Négy
kocka és a Megőrült az lsten? azt a
benyomást kelti, hogy minden
szekvenciájában ugyanazt a szerkezetet
ismétli.



A fenti szerkezettől függetlenül is egy-
fajta rendteremtő elemként működnek az
arrabali fantáziakopek, amelyek bősége -
az említett körkbrösséggel együtt - a
művek több lehetséges értelmezését adja.

A szertartásnak, mint az alkotóelemeit
magyarázó és azoknak értelmet adó
formának, négy alapvető elemét külön-
böztethetjük meg: az alakot, a teret, a
tárgyat és az időt.

a) az alak (figura, szereplő)
A páni figura sajátosan teátrális alkatá-

ból következően természetes számára,
hogy a kérdéses alnem - itt a szertartás
alneme - konvencionális gesztusrend-
szerét ölti magára. A páni alak legelső-
sorban színész (szertartást celebráló pap,
ministráns és szent áldozat), akinek a
gesztusait olyan cselekvő és tárgyi sajá-
tosságok kettőzik meg, amelyek egyszer-

re hordozzák önnön jelentésüket és mű-
ködnek szimbólumként. Sőt, az áldozó-
pap-áldozat ellentét (mint az alany-tárgy
ellentét gyakorlata) a tudatalatti logikája
szerint a szubjektum eltérő, látens ösztö-
neit és hajlamait manifesztálja. Lehet,
hogy az Építész csupán egy másik arca az
Asszír Császárnak, A nagy szertartásban
pedig lehet, hogy mind Lys, mind Sil a
főszereplő Cavanosának csupán komple-
menter víziói.

Az arrabali alakok fejlődését a követ-
kező ábra rnutatia.

Az 1. pontban Amegőrzi identitását -
nem tapasztalható más fejlődés, mint az
időbeli folyamat normális fejlődése
(Arrabal nempáni színháza).

Az előbbivel ellentétben a totális vál-
tozást találjuk (4. pont): az ellentétben
való megtestesülés lehetőségét (Júdás-
Krisztus). (Arrabal konszolidált és forra-
dalmi páni színháza.)

A 2. és 3. pontban jellemzett személyi-
ségfejlődés Arrabal kezdeti (primer) páni
színházára jellemző. A 2. pontban A ön-
maga egyéb lehetséges figurációit láttat-
ja anélkül, hogy kimozdulna kezdeti ön-
magából. A 3. pontban a legtisztább cere-
moniális alakkal találkozunk, aki magára
ölti az áldozati pap, a ministráns vagy az
áldozat attributumát. Ez a rituális transz-
formáció még azok számára is érzékel-
hető, akik nem ismerik fel a színen után-
zott rítus mitologikus gyökerét.

b) a tér
A szertartás színpadi tere általában tö-

kéletesen megfelel a lelki-társadalmi tér-
nek: az előbbi metaforája az utóbbinak.

Arrabal: Az építész és az asszír császár (miskolci Nemzeti Színház). Bregyán Péter és maszkban: Mihályi Győző



A páni kedvenc tere a lakás vagy a szoba.
Kocka, amelynek a kijáratait őrzik, a me-
nekülés lehetetlenségét pedig egy olyan
személy jelenléte kettőzi meg, akitől a
szereplő méginkább elmenekülne (Anya).
A főszereplő a darab során ezért általában
végig a színen van. A színpadi tér - mon-
dani sem kell - az anyai teret reprezentálja,
amely a társadalmi Felettes én tágasabb
terébe foglaltatik, vagyis az anyai tér tük-
rözi azt. Kísérlet az ebből történő
menekülésre: ez a páni szertartás
alapkonfliktusa.

A teret (és az időt is) ugyanaz a körkö-
rös szerkezet jellemzi. A cirkularitást gyak-
ran hanghatás (rendőrsziréna, kacagás,
szemrehányó sípszó stb.), néha vizuális
jel (fényvillanások, labirintusszerű keret,
vetítés) adja.

A lakás vagy szoba és a Felettes én
tágasabb tere mellett létezik, illetve len-
nie kell egy harmadik térnek is: a szaba-

dulás, a szabadság terének. Csak itt
lehetséges az Apával (önmagával) tör-
ténő találkozás. Az áhított, a megálmo-
dott, a szereplők dialógusaiban szimbo-
likusan repülésnek, felemelkedésnek,
glóbusznak vagy felhőnek nevezett
térben.

c) a tárgyak
Arrabal valaha egy olyan színházról

álmodott, amelyben a tárgyak teljes ön-
állóságot nyernek, és képesek helyettesí-
teni a szereplőket: „szeretném megmu-
tatni, hogy a tárgyakban éppúgy szület-
hetnek érzések, mint az élőlényekben".
Ez a gondolat inspirálta a Páni opera és
a Négy kocka megalkotására 1957-ben,
amelyekben sem színészek, sem dialó-
gusok nincsenek.

A modern színházban talán Arrabal az,
aki a leginkább megérezte a tárgyak óriási
költői lehetőségeit. Bármennyire is megőr-
zik valóságos jellegűket, az arrabali tárgyak

a szertartás olyan viszonyainak a világában
egyesülnek, amelyek a tárgyak szimboli-
kus értelmezhetőségét bizonyítják.

Az emlékezet által a gyermekkorból
előhívott tárgyak (kandeláberek, kések,
koporsók, töviskoszorú, trónszék, jogar
stb.) elsősorban a ceremónia kellékei. Ide
tartoznak továbbá a jelmezek, a smink, a
maszk is, amelyek hozzájárulnak a sze-
replő nyílt színen látható átváltozásához.
Arrabalnál a felöltözés és a lemez-
telenedés nem csupán a szertartást meg-
előző cselekedet, nélkülük jó néhány
hosszabb páni mű (Az építész, A nagy
szertartás) szekvenciái nem is lennének
érthetők. Sőt, például az Elsőáldozásban
az egész darab alatt folyik ez az aktus.

Fontosak Arrabalnál a meneküléshez
kapcsolódó tárgyak: a szállítóeszközök,
járművek (tricikli, kerékpár, autó, gyer-
mekkocsi), valamint például a színes
gömbök. Ezek térbeli elhelyezkedése,
mozgása (a ház úgy nevet, hogy fel-fel-
emelkedik a teteje; a kerékpár vallatásra
viszi az elítéltet stb.) álomszerű: a páni
ezt is a szürrealizmustól örökölte.

d) az idő
Az idő kétségtelenül Arrabal műveinek

egyik legfontosabb rendezőeleme. Az
„előtt" és az „után" időbeli logikájának
áthágása anakronizmusnak tűnhet. A ké-
sői páni művekben ezt az időbeli logikát
Arrabal az álomszerűvel is bonyolítja.
(Anakronikus - kronologikus - akronikus!)
Az idősíkok sorrendjét fényváltás, tér-
változás vagy valamiféle külső hang jelzi.

Az első páni művekben Arrabal effajta
idősíkváltásokkal még nem dolgozik, ezen
darabok során azonban mégis úgy érez-
zük, mintha egy mágikus rítusba merül-
tünk volna. A nagy szertartásban vagy a
Féltékeny sztriptízben is eltávolodunk a
valós, fizikai időtartamtól, és az álom saját
idejébe kerülünk. Az előadás időtartama
egy szertartás időtartamaként hat ránk, a
valós fizikai időn belül feltartóztatott idő-
tartamként. A ceremónia rítusa kimért,
lassú, mintha az idő újra akarna terem-
tődni, mintha törekvései a kiindulópontra
akarnák visszatéríteni, és ezzel körkörössé,
azaz rituálissá tenni a fizikai időt.

Kisebb jelentőségűek azok a torzítások,
amelyek a nevetséges és mitikus közötti
nézőpontot hangsúlyozzák: a szereplő
éveket alszik át, miközben minden és
mindenki növekszik és öregszik a kör-
nyezetében (A felvilágosult ifjúság). (A
fordítás a Teatro Pánico [Catedra, Letras
Hispanicas, Madrid, 1986] Arrabalról szóló
tanulmánya alapján készült.)

(Fordította: Rozsnyik László)
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