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KIRÁLYNŐ Szelídséggel, jósággal
semmire sem megyünk?

KÜLDÖTT (mosolyog) Ugye tréfál?
Genet: Négerek

Genet írásairól nem fejlenek le újabb és
újabb rétegek - olvasata egyszeri. Drámái
a legszorosabb értelemben vett hic et
nuncra építenek, A tolvaj naplója pedig
nem más, mint az oksági viszonyokat és az
érvelés jogosultságát egyaránt semmisnek
tekintő élménybeszámoló, és néhány gondolat
arról, hogy milyen a társadalomból kitaszítottak
és a különállást tudatosan vállalók léte. „Bár azt
nem hittem, hogy csodás eredetű vagyok, szüle-
tésem körülményeinek bizonytalansága megen-
gedte, hogy értelmezzem őket. Hozzászámítot-
tam még nyomorúságom rendkívüliségét. Mint
akit kivetett a családja, eleve természetesnek
tűnt számomra, hogy súlyosbítsam ezt pede-
rasztiával, azt pedig a tolvajlással, a tolvajlást a
bűnözéssel vagy a bűnözés iránti elnézéssel. Így
határozottan elutasítottam azt a világot, amely
elutasított engem."

A bűnözők társadalmának homoszexuális
tagjaként többszörösen is lehatárolt, zárt közös-
ségekbe kerül, aminek következtében - s ezt A
tolvaj naplója is megerősíti - Genet világa eleve
elveti a másság hitelességének, az adottból való
kimozdulásnak a lehetőségét. Mindent elutasít
vagy elemi hiányként tüntet fel, ami nem egyezik
meg az ő, egy idő után érezhetően mesterkéltté
váló közegével. Az „én" világom és a „ti" világo-
tok nem fér meg egymással; az én világomban
az esztétika az etika, a ti világotok homlokegye-
nest más, ahhoz, ha kedvem tartja, gesztusként,
néha leereszkedem. Tetteim és alkotásaim ma-
ga a szépség, a finomság, a leg-gyengédebb és
legrafináltabb metaforák egymást sűrűn átszövő
hálója; én magam pedig, az alkotó - most
mindegy, hogy a ti világotokban erre milyen
előjellel tekintetek-, a biztos etika vagy ok -
mondhatná egy képzeletbeli monológban.
Nyilvánosság elé tárt vallomása is kizárólag) a
saját, mindent felül-ről szemlélő személyiségét
állítja a középpontba: „Tehetségem szerelem az
iránt, amiből a börtönök és a büntetőgyarmatok
világa tevődik össze. Szó sincs arról, mintha át
akarnám őket alakítani, közelíteni akarnám a ti
életetekhez, vagy elnézést és részvétet
tanúsítanék irántuk: a tolvajokban, árulókban,
gyilkosokban, gazemberekben, csalókban olyan
mély szépséget Iátok - üresen tátongó szépséget
-, amelyet tőletek megtagadok." Genet mindent
az esztétika szemszögéből vizsgál; erkölcsét
kizárólag a szép igazolja. Határozott világképet,
biztos tudást sugallnak drámái és A tolvaj
naplója, s igazát mindvégig tántoríthataatlanul
védi, bár önélet-rajzából is nyilvánvalóvá válik,
hogy szinte az öszszes, számára
legfontosabbként megjelölt

kategória - mint például az erkölcs, a szentség,
a bűn és a szép - tartalma bevallottan homályos
marad. Ezt a kettősséget azzal igyekszik leplez-
ni, hogy előtérbe helyezi és gyakorlattá teszi
egyrészt a technikát - „a költészet az ürülék fel-
használásának és megetetésének a művészete"
 , másrészt a f o r m á t - „megtalálni az
összhangot az ízléstelenségben: ez az
elegancia csúcsa" -; elegendő talán A
paravánok jelmezeinek és díszleteinek szín- és
formakavalkádját fel-idézni. Mindezek ellenére
a műalkotás létrehozásában - akárcsak a világ
megteremtésében
 Genet kizárólag erkölcsi felelősséget Iát. Al-
kotni, teremteni, vallja, csak szeretetből lehet. Az
alkotó, akárcsak Jézus az emberekét, magára
veszi az általa életre keltett alakok bűneit - a
rosszat is vállalnia kell annak reményében, hogy
a többiek, szabad akaratukból, majd talán a jót
választják. Az írónak ezek szerint nem Is alkotó-
nak, hanem lejegyzőnek kellene lennie, szerepe
megegyeznék az evangélistákéval, a lejegyzet-
tek pedig minden esetben a bizonyosságról szól-
nának. Minden írás elsődleges célja az volna,
hogy a valós színhelyeken és időben a hús-vér
szereplőkkel történtek ne menjenek feledésbe,
hogy ezek a szövegek az idők végezetéig min-
denki előtt erkölcsi példaként álljanak. Genet-
nek és írásainak erőteljessége, a szent szövegek;
többségéhez hasonlóan, elsősorban ebből a lá-

Bertók Lajos, Ternyák Zoltán és Horányi László
a Férfiak debreceni esőadásában (Máthé And-
rás felvétele)

tásmódból fakad - szereplői nyíltan vállalják, sőt
magukra vállalják a rosszat, hogy ezáltal minket,
az ő világuktól idegeneket megszabadítsa-nak
attól; a bűnök összes terhét viszont megalkotójuk
kénytelen hordozni - íme, a mindannyiunkért
többszörösen szenvedő Jean Genet, a szent és
mártír.

Földényi F. László szerint Genet nem kritikus,
hanem hívő; nem tagad, hanem állít. Valóban:
hívő és állít, ám a megjelenítettek
egyszempontúsága. - természetéből adódóan -
enyhül; a burkolt főszerepet a minden esetleges
teljesség lehetőségével kecsegtetőt is
megsemmisítő hiány, a „ti" és az „én" között
húzódó szakadék kapja. Egyik oldalon a kívülállók
tehetetlensége, kirekesztettsége és kisebbségi
érzése cserél időről időre helyet, míg a másik oldal
Genet állandó birodalma. A két part, a drámák
hatásáttekintve, afreudi ősén és felettes én vagy
talán még inkább a jungi archetípus és az e világba
vetettség kettősével szemléltethető. (Northrop
Frye A kritika anatómiájában az irodalmi alkotások
„nyelv-tanának" egyik legfontosabb
jellegzetességét szintén az archetípusban - a
szimbólumok archetípusában véli felfedezni.) Az
egyik póluson tehát egy nagy formátumú, az
egyetlen lehetséges világmagyarázatot is birtokló
alkotó és művei tükrözik vissza a másik pólus
egyik napról a másikra élő emberének vágyképeit.

A Cselédek két szobalányában a vágybeteljesítés

ösztöne például olyan erősen működik, hogy végül
az egész „színjáték a színjátékban" a visszájára
fordul; Claire a gyűlölt és félt Madame helyett sa-
ját magát pusztítja el. A Balkonban szin-
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tén az elfojtott követeli perverziójának és örömel-
vének fizikai és pszichikai kielégítését, s ez
mindaddig hajtóerő marad, amíg a vágyálmok
ténylegesen meg nem valósulnak. Mihelyt a
püspöki méltóságra vágyó megkapja a püspöki
címet, a tábornoki rangra áhítozó pedig a tábor-

noki rendfokozatot, abban a pillanatban minden
addigi értelmét veszti: „Amíg egy bordélyszobá-
ban voltunk, a saját fantáziánkhoz tartoztunk, de
mihelyt a fantáziánk napvilágra került, nevet,
nyilvánosságot kapott, máris ott álltunk össze-
fűzve más emberekkel, összefűzve magunkkal,
és arra kényszerültünk, hogy a láthatóság törvé-
nyei szerint folytassuk a kalandot. (...) A tábor-
noki nadrágom! Micsoda boldogság volt bele-
bújni! De most a tábornoki nadrágommal al-

szom, a tábornoki nadrágommal eszem, a tábor-
noki nadrágomban valcerozok - már ha valce-
rozok! -, a tábornoki nadrágomban élek."

A Cselédekben Solange és Claire a Madame
megmérgezésének szertartását adják elő behe-
lyettesítéses szerepcserével: itt és most Claire a
Madame, Solange pedig Claire. A Balkon tükör-
csarnokának színhelye Irma asszony „illúzióhá-
za", egy olyan bordély, ahol a vendégek a
szokásos szolgáltatások élvezetén túl vágyott
szerepükkel is azonosulhatnak. A tábornokjelölt
itt maga a Tábornok, a püspökjelölt maga a
Püspök, a bírójelölt maga a Bíró lehet - igaz,
kezdetben csak bizonyos időre. A Négerekben
tükörképek egész sora keveredik tükörképekkel:
ceremóniák sokasága szól arról, hogy a négerek
hogyan látják saját magukat és a fehéreket,
hogyan látják a fehérek szerint saját magukat,
hogyan látják őket a fehérek... A paravánok
időnként kissé homályosnak tetszik, és már
díszleteiben, szín-padterében is az álom és a
valóság, az élet és a halál összemosására s
szertartásos visszatükrözésére épül. Eleinte
minden valóságosnak tűnik, majd mindenről
kiderül, hogy csak látszat, illúzió vagy álom.
Genet nem híve az egyszerű, de még a
periszkópszerű, kettős nyitott tükrözés-nek sem;
a színjátékon belüli színjáték, az ör-
vényszerkezet rövidre zárása talán egyik legjel-
lemzőbb dramaturgiai fordulata.

Pauvert-hoz írt levelében arról számol be,
hogy a színház ,,...a nyugati világban, amelyet
egyre mélyebben érint meg a halál, és amely
egyre inkább a halál felé fordul, csak egyféle-
képp finomodhat ki: ha a komédia komédiájának
»tükrözése« lesz, a tükrözés tükrözése, melyet a
szertartásos ábrázolás végtelenül finommá,
szinte láthatatlanná tehet. Ha valaki úgy döntött,
hogy végignézi önmaga gyönyörűséges halálát,
akkor a temetési szimbólumokat szigorú gond-
dal kell kiválasztania és elrendeznie." És való-
ban ügyel arra, hogy drámáinak egységes vilá-
gát megőrizze, szigorú gonddal válassza ki és
rendezze el az ehhez illő formát - de hát az ab-
szurd egyik meghatározó teoretikusa, Camus
szerint is ,,...írni annyi, mint választani. Azzal,
ahogyan a művész a valóságot kezeli, elutasítá-
sának hatásfokát bizonyítja. De hogy mit vesz át
a valóságból az általa teremtett univerzumba,
azt mutatja, mennyire fogadja el, legalábbis
részben, a valóságot, amelyet kibont a létezés
sötétjéből és az alkotás fényébe emel."

Genet, önmagához híven, nem kiemel, ha-
nem szembeállít: a létezés sötétjét nála az alko-
tás fénye és pompája tükrözi vissza. A darabok
megjelenítése, a szakadék bármely oldaláról fi-
gyelve, törést mutat az „élet" és az „alkotás" kö-
zött. A „cogito" nem érzékeli az „esse"-t, a gon-
dolkodás a létet, az értelem a valóságot, a tudat a
dolgokat - lehetetlenné válik a kommunikáció.
Beckettnél és lonescónál - leginkább a

Tóth Rita és Módri Györgyi a veszprémi
Cselédekben (Ilovszky Béla felvétele)
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Godot-ra várva és A kopasz énekesnő esetében -
ez a szakadék a kommunikáció lehetetlensé-
gének ad abszurdum vitelével egyenlő. Genet
drámáinak szövegeiben az abszurd szakadása
hiánnyá változik: teljesként kezeli saját töredé-
kes világát, és ezzel párhuzamosan a megjelení-
tés formájára fekteti a hangsúlyt. Első színmű-
vén, a Cselédeken kívül minden egyes drámájá-
hoz útmutatóval - legtöbbször a Hogyan kell
játszani... kezdetű szigorú előírások sorozatával
- szolgál; A paravánokhoz a tizenhatból három
kép kivételével Kommentárokat fűz, a bevezető
Néhány megjegyzésben pedig a díszletről, a
szereplőkről és magáról a játékról rendelkezik; a
tizenegyedik képhez a színészek mozgását
mintegy milliméternyi pontossággal meghatáro-
zó rajzokat készít. A Négerek rituáléjából még a
darab írott formájában sem feledkezik meg a kö-
zönségről: „Ez a darab, melyet egy Fehér írt, Fe-
hér közönségnek készült. Mégis, ha egy este
Feketék előtt játszanák, ami nem valószínű,
minden előadásra meg kell hívni egy Fehéret is,
akár fér-fit, akár nőt. Az előadás irányítója
ünnepélyesen fogadja, a szertartáshoz illő
jelmezbe öltözteti..."

Az előadások teljes világa soha nem korláto-
zódik a színpadon megjelenítettre: a nézőtér és a
nézők akarva-akaratlanul szintén a színjáték
passzív részesei. (Több esetben nem engedte,
színre vinni egy-egy darabját, mivel szerinte el-
képzelései nem érvényesültek volna maradékta-
lanul.) Amit a drámák fontosnak tartanak, az Ge-
net szerint vagy hiányzik a nézők világából, vagy
csak nem akarnak tudomást venni róla: „Térje-
tek haza otthonotokba, ahol minden, igen, min-
den sokkal valótlanabb, mint itt... Távozzatok!" -
zárul Irma asszony közönséghez intézett sza-
vaival A Balkon.

Az én valóságomat a ti valóságotokkal „Szent
Genet"-nél a rítus - „jelek és külső cselekmé-
nyek; Isten akarata szerinti vagy természetes ér-
zésből eredő" (rítus), és/vagy az ezzel elképzel-
hetően közös tőről fakadó és nem feltétlenül el-
lentétes jelentésű „ingerel, irritál, izgat" (rito) -
színpadi alkalmazása köti össze és olvasztja
egygyé. A rítus és a dráma kapcsolata Th. M.
Gaster szerint az ősi, távol-keleti közösségek
egységes világképén nyugszik. Az élet, ezek
szerint, nem folyamatos, hanem szakaszos; nem
megszakítatlan haladást jelent a bölcsőtől a sír
felé, hanem sokkal inkább az évszakok
körforgásával rokonítható. Az élet olyan felsőbb
hatalmak által szentesített szerződések
sorozata, amelyek a folyamatosság
fenntarthatóságának érdekében időszakosan
megújításra szorulnak - nem kizárólag az isteni
gondviselés rendelkezikfelettük; a közös emberi
tevékenység is elengedhetetlen feltételük. Az
evilági rítusok az égiek olyan földi másai,
amelyek idővel utánzássá válnak; a rítusból a
szó eredeti értelmében vett dráma, azaz

Kútvölgyi Erzsébet, Rajhona Ádám és Papp
Zoltán A Balkonban (Arany János Színház)

szín-játék lesz. A szerződés felújítását megcélzó
törekvések a felpezsdülés vagy tökéletesség
(plerosis) és az elgyengülés vagy hiábavalóság
(kenosis) rítusait foglalják magukba. Az előzőt a
mértékletesség, a böjtök és az önsanyargatás;
az utóbbit az eső várása, a termékenység és a
nemi közösülés előtérbe helyezése
jellemezhet-né a legtalálóbban.

Genet színháza az „én"-hez, a megjelenített-.

hez, a plerosishoz a termékenység, a megújulás,
a „ti"-hez, a nézőkhöz, a kenosishoz a hiábavaló
mértéktartás rítusait rendeli. Kettészakítja az
egységesnek induló előadások szertartásait, fel -
mutatja azokat az egyébként rejtett mozgatóru-
gókat, amelyekkel saját jószántából valószínű-
leg senki sem szívesen szembesülne. A paravá-
nokösszes mozzanata, több mint száz szereplő-
jének minden szava és mozdulata a rítusra épül;
a Négerek egy fehér nő meggyilkolásának
rituális keretek közti megismétlése. A Balkon
vágy-létben, illúziókban élő szereplői szintén
rítusokat adnak elő, hogy valódinak tűnő életük
legalább addig elviselhető legyen, amíg újra
„feltöltődhet-nek", amíg újra ellátogathatnak
Irma asszony bordélyába. Legerőteljesebben
és legmeggyőzőbben talán mégis a mindössze
három szerep-

lőt mozgató Cselédeképít a (színpadi) rituáléra,
amely akár a „Bevezetés a ritológiába" alcímet
is kaphatta volna. A darabot nyitó viszonylag
hosszú szertartás még tudatosan ellenőrzött -
erre utal az ébresztőóra beállítása: mire a ház
úrnője hazatér, mindent rendben találjon. A Ma-
dame színreléptével veszi kezdetét az a „közjá-
ték", amelyben kívételesen minden és mindenki
saját magával azonos. Ebből fejlődik ki észre-
vétlenül a darab indító ceremóniáját folytató
végső rítus; eleinte csak a tegezés fordul magá-
zásba, majd fokozatosan kialakul az önpusztító
szertartás. Ami a középső részben kudarcot
vallott - valóban megmérgezni a Madame-ot --,
az itt és most, de egy másik szinten, betelje-sül:
Claire, a Madame szerepében, megissza a
mérgezett teát.

A Cselédektől A paravánok felé haladva a
drámák rituális jellegét egyre inkább csak a kül-
sőségek őrzik. A szereplők elszemélytelened-
nek, megfoghatatlanságuk révén egyre inkább a
középkori moralItások elvont szereplőihez kez-
denek hasonlítani. Ezzel párhuzamosan Genet
nyelvhasználata a végletekig kifinomulttá és po-
larizálttá válik. A Cselédektartalmilag is követke-
zetes rítusait A paravánokban már csak a tiszta
forma - elsősorban az erősen stilizált nyelv -
őrzi, amelyben a már-már megbotránkoztatóan
trágár és a mintegy érthetetlenségig fokozott
fennkölt találkozik: „Mi a nyelv mesterei va-
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gyunk. Megváltoztatni a dolgokat, az megváltoz-
tatni a nyelvet." A két véglet egymásmellettisé-
gének következtében - bár Genet szerint a rab-
nak a börtön ugyanazt a biztonságérzetet nyújt-
ja, mint a királyi palota a király vendégének -
nyelvezete barokkos-romantikus-mitologizáló
színezetet kap; a drámák szövege jóformán
semmit nem nevez meg, minden szavakkal jelölt
értelme homályos, de legalábbis többértelmű

marad. Antonin Artaud a Kegyetlen Színház ki-
áltványaiban megfogalmazott szemléletével
cseng össze Genet nem titkolt vágya: „Az ember
csak álmodni tud egy olyan művészetről, amely
hatékony szimbólumok mindent átfogó hálója
lenne, s általuk úgy tudna szólni a közönséghez,
hogy semmit sem mond, hanem mindenre csu-
pán csak utal".

A Byron Káinját idéző The Knowledge of Good
and Evil című esszéjében Northrop Frye két
alap-vető látásmódot különböztet meg; a
mindent komolyan vevő romantikust, és a
tettető, a rombolónak is nevezhető ironikust. Az
előbbi a

heroikus ideál, az utóbbi a gyötrődés, az undor
és az abszurd látomása. Genet drámáinak nyel-
vezete a frye-i romantikust, tartalma viszont az
ironikust, a „szenvtelenség a szenvtelenségrőlt"
tükrözi; rombol, hogy a megsemmisített helyén
valami merőben másnak a képét mutathassa fel.
A kritika anatómiájában Frye a szimbolikus képi-
ség archetipikus jelentésének három fajtájáról,
az apokaliptikusról, a démonikusról és az analo-
gikusról beszél. Az apokalipszis templomát a dé-
monikus világban a tömlöc vagy a börtön helyet-
tesíti: „A büntetőtelep lerombolása olyasvalamit
jelent számomra - írja Genet -, mintha meg-
büntetnék a büntetést"; az apokaliptikus egye-
nes útját a drámákban az e világi labirintus, az el-
tévelyedés képe helyettesíti. A tolvaj naplójában
egyik meghatározó élményéről, a szintén több-
szörösen börtönviselt Stilitano megalázó hely-
zetéről számol be: „A Tükörpalotának nevezett
vásártéri attrakció egy barakk, amelynek belseje
részben tükröződő, részben átlátszó üvegfa-
lakkal határolt labirintus. Miután fizetett az em-
ber, belép, és az a kérdés, hogyan talál ki. Egy
ideig kétségbeesetten saját tükörképének üt-
közik, vagy egy másik látogatóba botlik, aki az
üvegfal túlsó oldalán van hasonló helyzetben.
Az utcáról bámészkodók figyelik a láthatatlan út
keresését..." Az analógián alapuló képiség a
démonikust a morálissal váltja fel: „A kínpadok
és a börtönök nem azért nyújtanak fenyegető
látványt, mert erkölcsileg tilosak, hanem azért,
mert lehetetlen őket a vágy tárgyává tenni" - véli
Frye. Az alapvetően démonikus Genet mindezt
nem így gondolja: „Korlátoz, kivág magából a
világ, amellyel szembeszállok, de annál szebb,
sziporkázóbb leszek, minél élesebbek a sarkok,
amelyek felsebeznek és alakítanak, mi-nél
kíméletlenebbek a bevágások." Így talán az sem
meglepő, hogy önéletrajzának elején olyan
regényes álmodozás áll, amelyhez bármikor
visszanyúlhat, amelyből bármikor anyagot me-
ríthet akár egy műalkotás kidolgozásához, akár
az erkölcsi tökéletesség eléréséhez.

Bár Frye szerint a civilizáció legkedvezőbb
iránya mégiscsak az volna, ha egyesítené a
kívánatost és a morálist. Mintha erre reflektálna
A tol-vaj naplójában Genet, aki kezdettől fogva
számolt annak kockázatával, hogy nem a
legroszszabb, hanem talán a legkiválóbb elmék
botránkoznak meg életvitelén és írásain. Ennek
ellené-re - vagy épp ezért - mindvégig
tántoríthatatlanul hű maradt. A Balkon
előszavában írottakhoz: a művésznek ,,...nem az
a dolga, hogy gyakorlati megoldást találjon a
rossz problémájára. Vállalnia kell a kárhozatot.
Elveszti a lelkét (ha ugyan van lelke), de sebaj. A
műve robbanóanyag lesz, olyan tett, amelynek
hatására majd cselekedni fog a néző, úgy, ahogy
akar, ahogy lehet. A mű-vészi alkotás csak
egyféleképpen mutathatja fel a »jót«, az ének
kegyelme által; csakis a mű ereje tudja dicsőíteni
a felmutatott rosszat."

Haás Vander Péter és Kisfalvy Krisztina
A Balkonban (Koncz Zsuzsa felvételei)


