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„Ha az a füzet nem hever ott az asztalon,
eszem ágában sem lett volna lejegyezni
az egészet. Biztosan nem küldtem volna
el egy füzetért a boltba."

(O. W. a Salome keletkezéséről)

éres, vad, morbid, bizarr és taszító tabló -
írta 1893-ban, a Salome francia nyelvű
megjelenése után a The Times. Az ítélet
elmarasztaló volt, jóllehet - e jelzők
alapján - egy évszázaddal később nem
így

gondolnánk. Olyannyira nem, hogy a Kamondi
Zoltán által átírt és színpadra vitt változat láttán
elragadtatással írhatjuk le: véres, vad, morbid,
bizarr és taszító tabló.

Misztikum a szerelőcsarnokban

Az egyre misztikusabbá bűvölt ezredvégről a de-
kadenciába hulló múlt századvégre visszate-
kintve nehéz a misztikus magyarázatokat meg-
kerülni. E szerint a jó száz esztendeje született
műben, melynek alapeleme a bibliai őstörténet,
Oscar Wilde egy megfoghatatlan, rémisztő elő-
képet tár föl a fenyegető apokalipszisről. Saját
sorsának végső tragédiáit éppúgy beleláthatta,
mint az őt követő század rémségeinek előrevetí-
tett, szörnyűséges vízióit. Az agresszióban gyö-
kerező szexualitás, a kegyetlenségbe torkolló
kéjvágy úgy járja át a wilde-i Salome-történetet,
hogy egy évszázaddal később valóban kihallani
belőle a huszadik század fölfoghatatlan borzal-
mait, a világháború sikoltó rémségeit s az évez-
red utolsó évtizedének morbid kegyetlenségeit.
Ezt hallotta ki belőle a darabot átdolgozó és szín-
padra állító Kamondi Zoltán, azt a hangot, amely
jól felismerhetően duruzsol ki a Wilde-szöveg-
ből, mintegy rákényszerítve olvasóját - értelme-
zőjét -, hogy nézzen szembe a huszadik század
közepének poklával ugyanúgy, mint az e század
utolsó éveiben elszabaduló „újagresszióval".
Vagyis azzal a századvégtermékkel, amely a ke-
gyetlenséget teljesen szenvedélymentessé és
gépiessé teszi.

A Miskolci Nemzeti Színház volt szerelőcsar-
nokából kialakított új játéktér adekvát helyszín.
Pontosabban: sikerült azzá tenni. A hatalmas
csarnokot végtelen sötétbe nyúló fekete falaival
fölfoghatjuk akár magának a századnak. Itt
játsz-

szák el nekünk azt a bizonyos őstörténetet az
elejétől a végéig, annyi változtatással, hogy a
játék idősíkja hol a jelenbe, hol a fasizmus
rettenetébe csúszik át. Így a Keresztelő Szent
János iránt őrült vágyra lobbanó Salome, Judea
herceg nője olykor egy koncentrációs tábor
kísérletező kedvű, tekintélyes orvosnője, máskor
pedig közértes bevásárló-kocsin közlekedő,
rongyokba burkolt vénasszony, aki egy kedves
képű yuppie-t szeretne lesmárolni. Az ötlet maga
teremtő erejű, dramaturgiai és minden egyéb
szempontból.

A konstrukció

A konstrukció alapja a tér, amelyet az idő szabdal
részleteire. A huszadik század csarnokában a
néző látszólag - és valóságosan is - elképzel-
hetetlenül kicsiny helyre szorul. Alig néhány sor
szék, félkörben elhelyezve. Innen a tekintet csak
tágul: hatalmas forgószínpad, a belső körön föl-
nyúló, gúla alakú, hatalmas szerkezet, maga a
gépies idő, amely játszik velünk (idő- és színjáték
- szól a műfaji meghatározás), a forgó külső
gyűrűjén számok, egy hatalmas óra számlapjá-
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nak furcsa ábrái, oldalt és hátul a bizarr, belátha-
tatlan sötét, utolsó száz évünk bizarr, beláthatat-
lan titkai.

A történet erre a térszerkezetre épül. A külső
forgó hozza-viszi a figurákat, a belső síkjának
változtatásával változik a színhely. Kívül megje-
lenik a közértes bevásárlókocsis öregasszony,
belül, ahogy a homályban szépen lassan érzé-
kelni kezdjük, a gúla szerkezete embergúlát ta-
kar, egymáshoz nyomorított szerencsétleneket,
elrongyolódott civilben, akiket visznek egy isme-
retlen cél felé valahol az időben. Az ő gúnyájuk-
ból kászálódnak ki Júdea királyi palotájának a
lakói, udvaroncok, királyi bérencek, vannak köz-
tük sárgák, feketék is, idegen nyelven hablatyol-
nak, groteszk figurák. Nevetni nem tudunk raj-
tuk, legföljebb a szorongás oldódik pillanatokra,
amelyet ebben a térben az első perctől fogva
érezni lehet.

A három részre osztott sík három része egy-
máshoz képest állandóan elmozdul, az idő ide-
oda vonagló hármas játékát is jelezve: a jelenből
egyszer csak előbújik a bibliai múlt vagy a hábo-
rús félmúlt, s negyedikként, ha minden sikerül, a
jó Oscar dekadens szelleme is ott lebeg felet-
tünk.

A színpadi történet konstrukciója szerint a ku-
darcba fúlt hódítás jelenete mint a történet
leghangsúlyosabb mozzanata háromszor
ismétlődik meg. A fiatal Salome (Létay Dóra)
isten küldöttének, a rabságba vetett
Johanánnak a szerelmét igyekszik
megkaparintani, a katonaorvosnő (Margitai Ági),
a láger rettegett réme egy zsidó rab szép
fogmájú testére áhítozik, az öreg-asszony
(szintén Margitai) egy ócska kis szépfiút akar
megkísérteni. Így deheroizálódik a történet,
ahogy minden áhítattól, magasztosságtól, kicsit
is lakható szellemi környezettől megfosztott jele-
nünk felé közeledünk.
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Az elejtett partitúra

Egybehangzó vélekedések szerint a Wilde-dráma
bizonyos szempontból csupán partitúra. Lé-te,
érvényessége a szokásosnál is jobban függ a
színpadtól. A Kamondi-féle átirat szintén az.
Mértani pontossággal gördül arrább s arrább
benne az idő kereke, hogy saját helyére vissza-
térve ugyanazt a képet mutassa - egészen más
formában. A rendezőelv, amely a történet elemeit
szétbontja és újra összerakja, ennél már nem is
törekedhetne nagyobb pontosságra. Ennek elle-
nére az előadásban létrejön a nagy pillanat: egy
képzeletbeli ponton kihullik a kezekből a partitú-
ra, s megtörténik az, ami nagy valószínűséggel
az előadás célja. A hármas tér s a történet három
idősíkja egymást erősítő szólamokban torkollik
bele egy végső, megrázó dallamba. Egyszer
csak önálló, de egymástól el nem választható je-
lentőséget kapnak Tresz Zsuzsa „nájlonból"
komponált jelmezei, a gúla minden hajlata, fur-
csa szöglete, Melis László riasztóan tárgyilagos
zenei helyzetjelentése vagy Bozsik Yvette kore-
ográfiája Salome táncára, ahogy előbb Létay
Dóra vérszomjas, majd Margitai Ági öregasszo-
nyosan groteszkre formált mozdulataiban életre
kel.

Idős Salome: Margitai Ági
(Strassburger Alexandra felvételei)

Létay amúgy is szépen felelget önmagának
Judea hercegnője és a mai Salome szerepében.
Varázsos ellenállhatatlansága megcsillan mind-
két figurában - ott a vad hétfátyoltánc, míg itt az
idétlenül vihogó, pattogatott kukoricát zabáló
lányalak mutatja. Kuna Károly a Jokanán-zsidó
rab-mai János hármas szerepében eredeti
szándék szerint is passzív figura - valamivel
több szuggesztivitás azonban elkelne az alakí-
tásban. Szerémi Zoltán Heródese több megbán-
tott férfihiúságot, fölburjánzó vágyat, hatalmas-
kodó nyegleséget rejt magában, mint amennyi
egyéni vonással a színész ezt a maffiafőnököt
felruházza. Valójában Margitai Ági fogja össze
hármas szerepében a számmisztikába vont tör-
ténetet. Heródiásában a szexuális megalázott-
ság, érzékien kegyetlen orvosnőjében az ellen-
állhatatlan állatiasság, öregasszony-figurájában
az undorító szánalmasság uralkodik el. Jokanán-
János levágott fejéhez intézett monológja, e
borzongató gyászbeszéd a kielégülésről, az elő-
adás tragikus csúcspontja.

Oscar Wilde vörösben, sárgában, lilában kép-
zelte el a Salome színpadát, Kamondi Zoltán fa-

kete-fehérnek látja századunkat, amelyről már
rég lehullottak a színes fátylak. Fenyegető, zak-
latott dokumentumfilmnek, amely egy régi-régi
történetből elindulva lírai kompozícióban pász-
tázza körbe a valóságunkat. Kamondi nem a
rossz lelkiismeretünket vizsgálja, amikor azt a bi-
zonyos embergúlát elénk tárja; annál sokkal
szkeptikusabb. A jelenünket mutatja rémlátomá-
sos aggodalommal, hogy azt vegyük észre, ami a
szemünk előtt van.

A miskolci Nemzeti Csarnokában ezúttal a he-
lyén van minden. Díszlet, koreográfia, stb., stb.,
stb. Bár a dolgok nem mindig ezen múlnak. Sok-
szor csak egy üres füzeten...
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