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HANGOK A SÚGÓLYUKBÓL
TIZENNEGYEDIK ESTE

FLEGMATICUS Azért mégis kár...
CRITICUS Micsoda?
FLEGMATICUS Hogy Furoricus ezt nem érhette meg.

Éjszaka van, május 25.; mindenfelé a forró szél lehelete árad. A Fenekező-tó
partján ülnek, a víz fölé épített éttermet éppen tatarozzák. Üres és csendes
minden, a két beszélgető esztéta egy ottfelejtett, leláncolt székpáron foglal
helyet

CRITICUS A Jeles-előadásra, Szerbusz, Tolsztoj!-ra gondol?
FLEGMATICUS Arra, meg Furoricus régi, de megvalósítatlan ötletére,

hogy egy kultúr-peepshow-t kellene felállítani a város szívében. Kocsis
Zoltán mondjuk Schubertet zongorázna, Máté Gábor elszavalná a
Szeptemberi áhítatot; mindez, akár egy valódi peep-show-ban, megfe-
lelő mennyiségű pénzbedobás ellenében.

CRITICUS Igen, a kultúra befogadása mintvoyeurizmus; a kultúra pornog-
ráfiaként szemlélve...

FLEGMATICUS Hát nem valami hasonlót láttunk Jelesnél is?
CRITICUS Részben igen. Egyrészt a darab második része valóban ennek

megfelelően építkezik...
FLEGMATICUS (közbevág) Maga valóban képes két részre tagolni az elő-

adást?! Nem önkényeskedés ez?
CRITICUS Elismerem, hogy egy kissé erőszakolt ez a szétválasztás. De

azért elég nyilvánvalóan más kezdődik akkor, mikor Nizsinszkij vagyis
Kovács Lajos kivonul a színről, hogy átadja a helyét a... (Kissé elbizony-
talanodik)

FLEGMATICUS Na, vajon kiknek? Mintha nem tudná pontosan a választ.

Kiss Erzsébet, Kovács Lajos, Olga Penner és Papp Márta a Jeles-darabban

CRITICUS Valóban nem tudom egészen pontosan. Mondjuk így: a rítus
szereplőinek. Mert az előadás második, a monológ után következő ré-
sze nyilvánvalóan valamiféle rítus. Ha pornográf, ha blaszfémikus, ha
provokatív, de mindenképpen egy mise celebrációja, egy mise negatív
lenyomata voltaképpen. Maga a megcsúfoltatás.

FLEGMATICUS Kultúrtörténetileg szemlélve Jeff Koons és a nagyszerű
magyar honleány Cicciolina Made in Heaven címmel előadott képző-
művészeti malackodásainak újratárgyalása, mely eredetileg a Velencei
Biennálén adatott elő 1990-ben.

CRITICUS Egyáltalán nem bizonyos, hogy Jeles ismerte ezt, de ha mégis,
hogy tudatosan játszott volna rá. Itta kultúrkritikai hevület a legfőbb ér-
dekesség. Ezzel Jeles - akarva-akaratlanul - mély és átfogó bírálatát
adta egy kulturális világállapotnak, amelyben a giccs és a pornográfia
mindent uraló és magábaolvasztó világhatalom. Ne felejtse el, a rítus
szereplői ugyanarra a bárgyú barokk-sláger dallamra kántálják Bo-
rowski Auschwitz-szövegeit, a De Sade márkitól származó kecsesen
pornográf passzusokat; ráadásul a bibliai idézetek is ugyanebben az in-
tonációban szólalnak meg. Minden pornográf lett és a peep-showban
való kiállítás tárgya. Minden eladó: Auschwitz és a Barbie-baba egyen-
értékű a fogyasztói világállapotban. És még a mise is degenerálódott:
az Úrfelmutatást egy Barbie-bútorzat elemei között végzik el.

FLEGMATICUS Igen, de ez számomra semmi más, mint a leglaposabb
kultúrkritika. Ha nagyon gonosz akarnék lenni, azt mondhatnám, hogy
szellemileg Fekete Gyula kirohanásaival egyenértékű, melyeket a fel-
kent kultúrőr a magyar világot elborító kultúrmocsok ellensúlyozására
dörgött világgá. Ezek közhelyek. Ráadásul, bár morális igazságuk meg-
kérdőjelezhetetlen, meglehetősen kedvezőtlen előfeltevések a művé-
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szi teremtés számára. Jeles ebben az előadásban - és számomra, aki
kezdettől csodálója voltam művészetének, ez a legfájdalmasabb csaló-
dás -, egyszóval Jeles ideológus lett ebben az előadásban, amolyan
„aszkétikus pap". Ezt a fogalmat Nietzsche nyomán a remek angol filo-
zófus Richard Rorty dobta be újra a köztudatba, és esküszöm, nem is-
merek jobbat a mai Jeles András jellemzésére. Hihetetlen intolerancia
jellemzi ezt a fajta magatartást és az, amiről Rorty így irt: „az aszkétikus
pap igyekszik mindig megszabadulni saját törzse nyelvétől. Mindig az a
célja, ami szóval ki nem fejezhető." Talán nem szó szerint idézem, de
lássa be, ezen a meggyötört helyen nemigen található megfelelő könyv-
tár.

CRITICUS Azt mondja, Jeles igyekszik megszabadulni környezete, saját
törzse nyelvétől. De hát nem nagyszerű művészi radikalizmusát dicséri
mindez? Ebben a rendezésében voltaképpen mára régi hagyományos
színházépületet is lerombolta, hogy felépítsen helyébe egy másikat, egy
radikálisan művit, amely persze ironikus szimulációja ama klasszikus
barokk operai nézőtérnek. Ez az új színházépület egyesíti magában az
említett operai stukkó-tébolyt, a bársony és csipke túlburjánzását; a mai
peep-show-t, melynek korai elődje voltaképpen ama sokat gyalázott
„kukucskáló-színpad" volt; és a régi görög-római amfiteátrumot, archa-
ikus korok rituális színjátszásának színterét. De mindez csak emlék,
csak utánzás, csak antikváriusi kultúrbóvli, hogy ezúttal én is a maga
Nietzschéjének szavait variáljam. Ezt a kultúrantropológiai tényt mutat-ja
fel a Jeles-féle színházépület. A mai korszakkal együtt lélegző, annak
dinamikáját, ritmusát, teljes világállapotát megfagyott zeneként ábrá-
zoló színházépület nem létezik és nem is képzelhető el. A modern stú-
dió-színpad, az álságos közvetlenkedés, a néző hangsúlyos megszólí-
tása: hazugság - ezt állítja Jeles ezzel a díszletbe fojtott színházépü-
lettel. És egyedül vagyunk ebben a mű-színházban, a páholyok kizárólag
egyszemélyesek, nem lehet előadás közben beszélgetni, szemezni vagy
fogdosódni esetleges partnerünkkel. Jeles így rombolta le azt a le-
hetőséget, hogy a színházépület a társasági érintkezés színtere legyen.
Ezzel mintegy megpróbálja irányítani a befogadást is, megkísérli meg-
gátolni, hogy a néző amolyan szokványos kultúreseményként élje át a
látottakat, holott pusztán a színházterem látványa nagyon is erre adna
lehetőséget. Jeles kellemetlen helyzetbe akarja hozni ezáltal a közön-
séget; ráadásul ebben a barokk épületimitációban rettenetes, vérlázító
cselekvények kerülnek színpadra - ez ismét megsemmisítheti a kelle-
mesnek ígérkező este képzetét. A pornográf képek ugyanakkor feltárják
e régi színházépület szellemének lényegét is: az itt gyakorolt művészetet
mint maszturbációt: a kukucskáló-színpad kukkoló. pornográf jellegét;
a hagyományos színházi kultúrát mint a hazugság és az álságosság
múzeummá kövült színterét.

FLEGMATICUS Kérdés persze, mit lehet játszani egy ilyesfajta színház-
ban?

CRITICUS Hát úgynevezett remekműveket bizonyosan nem...
FLEGMATICUS Viszont remek, amit mond, mert lehetővé teszi számom-

ra, hogy egy Jelessel kapcsolatos régi mániámról beszéljek. Bár sok
cikk született róla, azt hiszem, mégsem tudatosult eléggé, hogy mennyi
mindent köszönhet ez a rendező Antonin Artaud-nak. I-Iát nem a francia
megszállott hirdette meg jó ötven évvel ezelőtt: „elég volt a remekmű-
vekből!"? Véletlenül nálam van a Furoricustól örökölt magyar kiadás,
így ezúttal pontosan idézhetek. „Le kell számolni azzal a felfogással,
amely minden reményét az úgynevezett elit számára fenntartott és a tö-
meg számára érthetetlen remekművekbe veti; és fel kell ismernünk,
hogy az emberi szellemnek - a titkos nemi vonzalmakkal ellentétben -
nincsenek külön fenntartott városnegyedei." Es valóban, Jeles, a maga
Három nővérvariációjától eltekintve, soha nem próbálkozott klasszikus
remekművek színpadra állításával, mi több, inkább a homályosat vagy a
sekélyeset, az irodalmilag bizonytalant kereste. Ha egyáltalán megírt

Antal Csaba színpadképe (Koncz Zsuzsa felvételei)

szöveghez nyúlt, azt általában radikálisan átalakította, vendégszöve-
gekkel kompilálta az eredetit. Jeles - és ebben megint Artaud rokona -
egyáltalán nem bízik a szó színházában. Nem véletlen, hogy Artaud a
remekműveket az elittel hozza kapcsolatba. A remekmű mintegy védő-
maszk a kultúra és a társadalom arcán, az emberi szellem magasrendű-
ségének holttá dermedt garanciája. Ezért mindig fenntartó, megerősítő
jellegű. Jeles pedig a rebellió, a termékeny rombolás embere. A remek-
művek elvetése ismét kultúrkritikai jellegű gesztus. A remekművek le-
rombolásával a társadalom monolit jellege forgácsolódik szét. Ha meg-
változik a színház, az összes művészetek közül ez a leginkább szociális
intézmény, meg fog változni a társadalom is. Ez az artaud-i gondolat az
alapja Jeles „aszkétikus pap" mivoltának.
És ez az oka annak is, hogy szinte hisztérikusan menekül az úgyneve-
zett európai kultúrától, mely korcs és kimerítette lehetőségeit. Artaud
Mexikóhoz és a Bali-szigetekhez fordult, amikor ,.tiszta forrást" kere-
sett. Így adaptálja Jeles az orosz kultúrát.

CRITICUS Jeles, akár mostani darabjának hőse, istenkereső.
FLEGMATICUS Magam inkább úgy mondanám, hogy apokalipszisváró.

De az mégis elképesztő, hogy fantasztikus Dobozy-rendezése óta sem-
mi mondanivalója nincs a magyar világról. Persze ha belegondolok, ez
természetes: egy „aszkétikus pap" mindig az Egyre, az Igazságra, az
Abszolútumra tör. Még ha bele is pusztul a világ.
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CRITICUS Én egyesíteném a kettőnk vélekedését. Jeles istenkereső és
apokalipszis-váró egyidejűleg. Hiszen Isten majd csak a végítéletkorje-
lenik meg először és utoljára ebben a darabjaira hullott világban. A Szer-
busz, Tolsztoj! az apokalipszis szimulációja.

FLEGMATICUS Most hadd idézzek Furoricus egy régebbi cikkéből: „ide
legfeljebb az Apokalipszis lemezlovasai jönnek". Jelesnek azonban túl-
ságosan is frivol lenne ez a megállapítás.

CRITICUS Nem hiszem, hogy ez igaz. Hiszen a darab második részében
éppen a korábbi Nizsinszkij, illetve a súgó-rendező ábrázolódik lezüllött
transzvesztita maszturbátorként. Ez a figura - akiben persze igen sok
van a szent orosz félkegyelműekből is - nos, ez az alak az istenkereső,
a szeretetpróféta, a szenvedő művész megcsúfolt, korunkbéli reinkar-
nációja. Így kapcsolódik egymásba a darab két része. A monologizáló
Nizsinszkijt most az önkielégítés prófétájaként láthatjuk viszont, és na-
gyon nem véletlen, hogy az első részbeli súgó-rendezőt (voltaképpen
Jeles András színházi alteregóját) és a maszturbátorcsavargót egy és
ugyanaz a színész játssza. Rettenetes és felkavaró ez az önarckép.

FLEGMATICUS Ha ugyan az...
CRITICUS De hát gondoljon bele, hogy a darab második része voltakép-

pen az első szakasz kritikája! Az első rész mint a lélektani, a némileg
realista, a megírt szöveggel dolgozó, az emberi kapcsolatokra és belső,
szellemi folyamatokra koncentráló színjátszás megbukik ebben a ren-
dezésben. Radikálisan visszavonatik ott és most, a szemünk előtt. Ez az
első rész egy bizonyos fajta, a Jeles által radikálisan elutasított
színház-csinálás rögzített kudarca. Erre felel a második rész rituális,
mágikus, „szent" színháza. A Szerbusz, Tolsztoj! Jeles színházi ars
poeticája és így a Szerbusz, Színház! címet is éppen olyan érvényesen
viselhetné.

FLEGMATICUS Én úgy látom, hogy mindkét fajta színjátszás kudarcot val-
lott ezen az estén, és a maga által áhított egységről még beszélni is kép-
telenség. Alapvetően mégis egy esszéisztikus-ideológikus-retorikus-
eklektikus zagyvalék ez. Magát talán nem zavarta a mérhetetlen
mennyiségű kulturális utalás, ez a tarka szellemi cafranghalon,
amellyel Jeles telecifrázta az előadást?! (Darabról szándékosan nem
beszélek, hiszen ennek nyomait sem láttam ezen az estén.) Watteau-
bohócok, Nizsinszkij, Borowski, De Sade, a Biblia, Monteverdi, és még
reggelig sorolhatnám - nem túl sok ez a jóból?! És most nemis szólok
azokról a jellegzetes és már jól ismert Jeles-megoldásokról, melyek
immár modorossággá és szócsépléssé váltak. Ebben az előadásban
ijesztően közel került a dilettantizmushoz, melyet semmiféle divatos és
üres kultúrkritika nem képes elleplezni. És higgye el, nagyon szomorú,
már-már kétségbeesett vagyok, ha arra gondolok, micsoda tündöklő
zsenialitás jellemezte Jeles működését - nem is olyan rég.

CRITICUS Ez az utolsó szava?
FLEGMATICUS Sajnos ez.
CRITICUS Nem érthetünk egyet. Jeles kultúrkritikáját én igenis radikális-

nak tartom. Felforgatta a hagyományos színjátszáshoz kapcsolódó
összes bárgyú elképzeléseinket. Bemutatta korunk irtóztató állapotát,
melyben pornográfiává züllik még Auschwitz is. Ez totális színház volt.

Még beszélne, de nem folytathatja tovább. Három hatalmas Mercedes
fényszórója szorítja sarokba a két vitatkozó esztétát, az autórádióból Mi-
chael Jackson visít. A két irodalmárt erős gorilla-karok penderítik ki a te-
raszról: a volt étterem helyén peep-show nyílik és most fogják kipróbálni a
lányokat

„Jól van, jól! Te derék állat !"
(Thomas Mann: Lujzi)

z a textus nem A Nap már lement
című, 1991-ben készült
misztériumjáték erősen megváltoztatott
előadásának leírása, elemzése,
méltatása, bírálata; nem fogja

megmondani, hogy „szerinte" jó, egyenetlen,
csodálatos, rossz, nagyszerű, botrányos vagy
sikeres, netán kudarc az egész, ami létre-jött.
Tehetetlenül figyelmen kívül kell hagynia
ezeket a - különben - hasznos konvenciókat.
Egy valamire képes csupán: szóvá teszi a ha-
tást. Minden szava és gondolattöredéke egyedül
a hatás úgy ahogy összerendezett beszéde.

A hatás, a részvétel intenzív, sőt pusztító értel-
mében persze egy-egy szóban összefoglalható
volna; ily módon gyorsan véget lehetne vetni a

már eleve redukált róla-írás konvenciójának.
Ezek a szavak; szégyen, kozmikus-antropoló-
giai megszégyenülés, a nézők (kukkolók) egy-
mást leskelése, lesütött szemeik mögött, minde-
nek alján, lent, alul, a tergo és így tovább, vége.
„Mintha azt mondaná a Csan: a látás arra való,
hogy ne láss, de hidd azt, hogy látsz, a hallás...
stb. (...) Elképesztő, hogy az álom bennem éb-
red és én vagyok csudálkozó nézője is! Mintha
egy tribünről néznék az arénába - és ott is én
vagyok!" (Jeles András naplójából) Ebben az
előadásban pontosan ez történik: megfordítás,
kifordítás, fordulás (conversio). A nézők tere a
díszlet, s mi ülünk a színpadon. Antal Csaba -
kénytelen vagyok így mondani - zseniális lele-
ménye egy igen kis teret, a Merlin Színházét
nagy, 18. századi, kétszintes, arisztokratikusan
gazdag, fényűző operai körpáholysorrá formál-
ta, amelyben azonban egy páholyban csak
egyetlen néző fér el, s így - még különböző apró,

rafinált eszközök segítségével - egyszersmind
peep-show-ban is ülünk, hátulról elrántott
függönyök elé zárva. Az indító helyzet nem a
színpadon történik meg, hanem velünk, és végig
így is marad. Irgalmatlan, kíméletlen és
megalázóan izgató. A néző a főszereplő, aki nézi
- egymást, miközben arról beszélnek és azt
mozogják a színpadon, amit egymás lesütött
szemei mögött látunk, egymásban. A müsztérion,
a titok mellett a misztika szó másik eredete a
müéin: a szemek lecsukása. A színpaddá
fordított nézőtér és a kukkolókban óhatatlanul
létrejövő müéin ellent-mondása, amit csak
felfokoz a játszó személyek szokásosnál
nagyobb, elviselhetetlenebb közelsége, a
szagokig és a test mikroludiumaiig, felfokoz
továbbá a két élő színész: a Nizsinszkijt játszó
Kovács Lajos, illetve a súgót és a hajléktalant
játszó Czene Csaba százféle árnyalatú kör-
betekintgetése, vizslató pillantása, nézői maga-
tartása, nos, ez a többszörös meg- és kifordítás
adja meg ezúttal a misztériumjáték szó alap-
értelmét. Ráadásul a plakáton a torzó szó is
szerepel, alcímként, ezúttal nem magasztos,
művészettörténeti-esztétikai értelmében, ha-
nem köznyelvi etimológiáját mondva: torz. Ha
csak nem önkényeskedünk még, imigyen: torsio
= csavarás, kínzás... A misztérium abban a pil-
lanatban beáll, amint bekövetkezik a szerepcsere
nézőtér és színpad között, amint hátulról
összerántják a függönyt, és ez nem csak a már
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