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RÍTUS A ROZSDATEMETŐBEN
GABILY UTOLSÓ MUNKÁJA

Mindenki ott "blokkol le", ver maradék életre
gyökeret, hol a „csoda" érte; s bizony nem véli
magát vaskalapos konzervatívnak, ki felnőtté
serdülő évei legszebb szakaszában, a kor
ajándékával, a külhonban, a hetvenes évek egykori
Szajna-parti kínálatával, Bob Wilsonnál,
Grotowskinál, Chéreau-nál, a korai Grübernél és
Ronconinál; s ha azóta is, a néki ki-kiürülő
napokban szeretné megállítani az időt, kapva,
mondjuk, itt, Tanguyn, Nagy Józsefen, Znorkón,
bárkin, ki még őrzi a fényes esztendők üzenetét.

Ily buzdulással (utónosztalgiával) méltattuk
volna utolsó francia földi fölfedezettünket, az alig
negyvenévesen távozó Didier-Georges Gabilyt,
ha a honi szűkös nyomdapapír nem tolja át bá-
natos nekrológba az egyidejű lelkendezést. Mert
Gabily az ő másfél évtizedes pályáján éppen a
„csuszamlás", a helyét nehezebben találó után-
jövés heroizmusában élte volt meg az előtte pél-
dát mutatón járók nagy dilemmáit: hogyan írni,
ha író is volt, nem csak rendező és színházi
szervező meg apostol, hogyan papíron is irodal-
mi igénnyel, akár a legnagyobbakkal is verseng-
ve maradandót fogalmazni líraiba és sodróba a

dadogva is nehezen artikulálhatót és a „nagy
kíméletlenek", a Beckett-félék által a már szóba
és nyelvtanba is szinte végsőkig redukáltat, va-
lamelyes „hagyományt", amúgy Genet módjára,
ötvözni formális „modernitással", miként odébb,
más égtájon kísérelte meg Handke vagy Botho
Strauss; kényszerűn elfogadni a piacra itt is egy-
re inkább terelő támogató állami intézményrend-
szert, s építkezni lassú, türelmes munkával, ön-
feláldozó fiatalokkal, kvázi-kommunában, vidéki
elvonultságokban alulról; színpadról szólva is
beavatkozni, a beavatkozásban reménykedni a
„közéletisbe", régebbi szóval: „elkötelezettnek"
lenni, avagy „nem tanúnak hívottan, nemis egye-
nesben, mégis tanúskodni", alig enigmatikus hi-
vatkozással „Hölderlin csöndjét" faggatni, író-
ként, művészként fogadva rá, hogy az „igézetes
hatékonytalanságnak' is lehet egyszer publikusig
kiterjedő foganatja; egyszeri, alkalmi példá-
zódásával Szarajevót úgy sugallani, hogy meg-
nevezéssel, amúgy: ,médiásan" nem koptatni,
lejáratni...

Didier-Georgs Gabily egész pályáját lexikáli-
san fölidézni most, pláne távoliaknak, hívságos
volna: hogyan kísérte útját André Gide és Ernst

Toller, Mandelstam és főként őt, az életben tüs-
kés és darabos „népfi t" , kakaskodó republiká-
nust és laikust a persze a történelemről is sokat,
leleplezőt tudó nagy katolikus látomásos, nyelvi
őserő, drámaian pulzáló lényegi megnevező,
Paul Claudel; átélte s vette őket Gabily, túlcsor-
duló „librettókba' gomolyítva azokat tovább,
rendezőként, jelenkori dúsításokkal a porondon;
mondottakat, másokat, Euripidészt, Senecát,
Garnier-t, Racine t, többszöri nekifutásaiban a
Phaedra/Hippolütosz-témát, mítosz-origót és -
halmazt.

Gabily utolsó kísérlete, „munkája" így lett eme
téma háromrészes variációja, három estére, egy
menetben déltől é félig jó tízórás „maratonija": a
tavalyi évadban a árizs környéki Gennevilliers-
ben - Thészeusz, Szólamok és Phaedra, egy
agónia töredékei alcímmel - a Gibiers du Temps
(Az Idő Zsákmányai, avagy értelemmel inkább:
Prédái) trilógiája, az a lenyűgözően fantasztikus
„színi gépezet", mely mitikus múltat és napihíres
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jelent, legendás, most reánk zúduló és a jövőből
rettegett szörnyűségeket, szorongató fantazmákat,
szakrális és triviális képzelgéseket szertartásosan
megpörgetett színi kaleidoszkópjával kínált.

A váz hozzá: az antik mítosz régészi szeszéllyel
konstruált ácsolata volt, akkor is, ha keretében
már esendő halandók avagy inkább halottak,
visszatérő kísértetek az istenek: bőrzekés, vér-
mes „vaddisznó" Herkules; perzselt szárnyú,
bicegő angyal Hermész; vacogva pucérkodó,
sártól kérges szűzi szemérmét takargató vénkis-
asszony Püthia, a jósnő; bikinire készségesen
vetkező szobacica Vénusz. De Phaedra, az elha-
gyott buja asszony, Phaedra a korokon át mintha
máig évente kívánná, újra meg újra, vérfertőző
nászra a pelyhes állú Hippolütoszt, legyen annak
fölhajtója a borzadályos jelen időkig a két elfaj-
zott Thészeusz-sarj, kurvapecér, kábítószer-
csempész az egyik, bróker-aranyifjú a másik.

Antik mítosz adaptálása, modern köntösbe öl-
töztetése kedvenc vonzalma a francia irodalomnak,
Giraudoux-ig, Sartre-ig, Anouilh-ig hozzánk köze-
lebb az időkben. A hagyományt is követő Gabilynek
mégis eredetisége: a melléhelyező kollázs, a meg-
őrző ütköztetés, a drámai és kétfelé tragikusan
kiélező átjárás; a mitológia fantomjainak átvezetése
napjaink egyetemes no man's landére, tegnapi di-
vatosból talán éleszthető kifejezéssel: „harmadik-
világosodó" ipari társadalmaink „rozsdatemetőjé-
be", a történelem riasztó szeméttelepére is, hol a
füstölgőből a felső réteg nem kevésbé borza-
dályos: kalasnyikovot ropogtató bandákkal,
amazon-gerillákkal, videón közvetített direkt öklö-
zésekkel, „nemek örök harcánál" okádtatóbb
peepshow-k obszcenitásával, hol persze az igazi
paráznaság nem is a testi brutalitás, a szex mint
árucikk, hanem annak egykedvűen kettőzött képi
másolata, fádsága.

Az „általánosból" is nagyot akart markolni
immáron néhai jó Gabily? Úgy-ahogy; elmarasz-
talni se volna jókedvű érv. De tette ezt ő képpel,
látvány-megemeléssel, gomolyítással: eb-ben
zárkózva föl (megismételve, folytatva azt)
jómagunk idestova történelmivé szépülő moder-
nitásához: ahhoz a tüneményes halmazhoz, mely
a maga hangoztatni is kívánt (és néha talán elna-
gyolt, „balosan" eltúlzott) társadalomkritikáját a
szegénnyel is élő fantasztikum fantazmago-
rikusan szép köntöseibe úgy öltöztette, hogy
esetleges rideg ideológia kérkedőjét is megigézte
az esztétikum fura perverzitásával, kötötte akár
elveivel is egy életre magához; kurta, újfent, a
kóda: nálunk más műfajban s nemben ilyen volt
a krisztikus Pilinszky, ilyen (a hogyan, nem tud-
juk miként jelzősíteni páros): Jancsó & Hernádi.
Például: mi így éltünk.

Szemérmét takargató Püthia és pelyhes állú
Hippolütosz


