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ét nő kanállal nyúl a gyertyalángba,
mely az előttük gubbasztó férfi
nyakában lobog. Mintha tüzet
merítenének, apró lángocskák gyúlnak
az evőeszközökben. Mindkét nő a vele

szemben ülő férfi szájához emeli a kanalat,
mintha tűzzel táplálnák őket. Amikor a két férfi
magára marad, groteszk küzdelem kezdődik
köztük.

Az asztal végén ülő férfi hosszú pálcikákat dob
maga elé. Néhány pillanat múlva szereplőkkel
telik meg a tér. A többiek az asztal másik végéhez
helyezett lépcsőkön fel-le járva - gyors össz-
munkával - farácsot, afféle kalitkát építenek a
pálcikákból a férfi feje köré. Aztán megemelik a
lépcső elemeit, és valamiféle égbe nyúló lajtorjá-
vá illesztik össze. A kalitkába zárt fejű férfi elin-
dulna fölfelé a lépcsőn, néhány tétova lépést tesz,
de váratlanul kilengenek, jobbra-balra hajlanak a
lépcsőfokok.

Furcsa testtartásban vonul egy férfi: előre-
hajtott nyakkal, megemelt háttal. Ahogy elhalad
egy emelvény előtt, a magasból egy nő nyúl le,
és lerántja a férfi hátáról a fehér kendőt. Így derül
ki, hogy a férfi fémtálcán elhelyezett üvegpoha-
rakat cipel a nyakában. A nő játszani kezd a
kendővel, majd elejti. Lent egy másik férfi nyúl
érte. A kettejük közt kibontakozó akciósor kezde-
tét jelenti ez a gesztus. Közben a háton hordott

tálcáról egy harmadik férfi a szájával egy üveg-
poharat emel le. Anélkül, hogy kézzel megfogná,
egy doboz peremére helyezi, majd húzni kezdi a
favázat. A pohár belezuhan a dobozba, de amikor
néhány pillanat múlva megfordítják, a doboz alatt
fekvő férfi homlokán látjuk viszont a poharat.
Mintha egy csöpp folyadék se löttyent volna ki
belőle. Innen egy nő emeli le lábujjaival, és egy
asztalra állított székre teszi. Később -valamiféle
furcsa áldozati szertartás részeként - ebből itat-
nak meg egy fehér inges férfit.

Két másik férfi két újabb fakeretet húz előre,
melyben két fekvő alakot látunk. Az előbbiek
szaggatott, darabos mozdulataikkal ide-oda for-
gatják a dobozokat, a benne fekvők pedig élette-
len testként erre-arra csúsznak, hajlanak. Er-
nyedten engednek a gravitáció törvényeinek. A
férfiak - mintha hullákat rendezgetnének - t ö b b -
ször is átpakolják az engedelmes testeket. Aztán
felállítják, egymáshoz támasztják őket. Kezükbe
fekete kendővel kést erősítenek. Erre megmoz-
dul a két alak, egymás felé döfnek, mintha meg-
késelnék egymást. Aztán elzuhannak, összerogy-
nak. Erre a férfiak újra bepakolják a mozdulatlan
testeket a dobozokba, mintha koporsóikba zár-
nák vissza őket.

Két óriás testű furcsa figura vonul elő a sö-
tétből. Groteszk zene hangjaira mackós táncba

kezdenek. Később egy-egy női fej is előbukkan a
kabátjuk alól, mintha hímnős lények, afféle and-
rogünok lennének. Később két fekete alak lép az
előtérbe. Összekapaszkodnak, egymáshoz han-
golt mozdulatokat tesznek. Csak fokozatosan de-
rül ki, hogy egy férfi tőle alig megkülönböztethető
hasonmásával, tükörarcú bábujával perdült
táncra.

Sokértelmű, jelenésszerű képekből, groteszk
mozdulatokból, testek bizarr kontaktusaiból,
meglepő mutatványokból, pontosan szerkesztett
akciókból, táncszerűnek ható lassú vonulásokból,
zaklatott ritmusú, szaggatott, darabos moz-
gásokból áll össze a Habakuk-kommentárok
színpadi világa. Mintha megelevenedő festmé-
nyeket, testekkel írt költői látomásokat látnánk,
mialatt a gazdagon kidolgozott motívumokkal
mélyértelművé tett akciósorokat figyeljük. Köz-
ben mintha akrobatikus cirkuszi mutatványok
nézői volnánk, ahogy a gravitáció törvényeivel, a
fizikai lehetőségekkel vitába szálló megoldásokat
szemléljük. Es mintha ugyanekkor komótosan
végrehajtott bizarr szertartáson vennénk részt,
továbbá mintha mindezenközben egy groteszk
táncszínházi előadás jeleneteit is követnénk.
Nagy József színháza ez mind egyszerre, és egyik
sem. Költészet, mely filozófiává lényegül. Cirku-
szi produkció, mely bensőséges vallomásnak
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hat. Modern szertartás, mely abszurd
erőfeszítésnek tűnik. Tánc, mely a meggyötört
test és a lázongó szellem rémült, hiábavaló
küzdelméről tanúskodik. Ez az
azonosíthatatlanság furcsa-mód mégsem kelt
zavart az előadás nézőjében, inkább a
gazdagság, telítettség érzetét növeli benne.

Folytathatnánk ugyan a jelenésszerű képek
idézését, de még az előadás tartamát többszörö-
sen meghaladó terjedelemben is csak töredéke-
ket idézhetnénk fel belőlük. Lehetetlen vállalko-
zásnak bizonyulna a gazdag szövésű akciók, a
párhuzamosan egymás mellett zajló események
leírására tett kísérlet is. És közben folyton változ-
tatni kellene a nézőpontot is, amelyből az egyes
jelenetek történései felidézhetők.

Mindez a Habakuk-kommentárok lényegére
utal: a többnyire szimultán történésekkel meg-
szervezett jelenetek olyan sokrétű „néznivalót"
kínálnak, amelynek a közönség minden egyes
tagja mindig csak egy-egy általa esetlegesen
összeállított variációját láthatja. Ha esetleg újból
megtekinti a produkciót, más és más részletekre
figyelve újabb változatot állíthat össze belőle.
Ilyen gazdagnak a színház csak ritkán mutatja
magát: az élő előadással való minden egyes ta-
lálkozás az előzőtől eltérő, új élmény lehetőségét
ígéri. (Magam kétszer láttam élőben a Habakuk-
kommentárokat, és - a részleteket figyelve, a

bonyolultabb jeleneteket többszöris visszanézve -
négyszer-ötször videóról.) Bármit is figyelünk,
mindig biztosak lehetünk benne, hogy a követ-
kező alkalommal látunk még olyasmit, amit addig
nem vettünk észre. Megfeszített, megosztott
figyelmünk ellenére is lemaradunk fontos akci-
ókról, jelentős mozzanatokról. A Nagy József-
előadás mégsem erős koncentrációt, inkább el-
lazított figyelmet, felszabadított fantáziát igényeI.
Ez is oka annak, hogy nincs hiányérzetünk: az
előadás minden egyes megtekintése (úgy is
mondhatnánk: minden egyes nézői variációja)
teljes, de folyton változó élményt kínál. Újabb és
újabb megközelítését annak, ami teljességében
mindvégig befogadhatatlan marad, de egészé-
ben mégis szüntelenül érzékelhető, átérezhető.

Ebből fakad Nagy József produkcióinak furcsa
sejtelmessége, vonzó titokzatossága. Meg abból
is, hogy az előadások valóban titkokat feszeget-
nek, az idő titkait, az emberi benső titkait, a
kapcsolatok, kontaktusok titkait. Látomásokká
fogalmazott nyugtalan vallomások ezek, melyek
erőteljes érzéki jellegük következtében alig fogal-
mazhatók át verbális üzenetté. Logikusak, mint
az álmok, mélyértelműek, minta jelenések, titok-
zatosak, mint a váratlan felismerésekhez vezető
asszociációk. Es nyugtalanítóak, mint az
egyszeri, eredeti metaforák: értelmezésükben
nem segítenek kulturális konvenciók,
tanultságok. Ha

jelentéssel igyekszünk fölruházni őket, csak ne-
hezen kerülhetjük el a leegyszerűsítés, illetve a
túlmagyarázás veszélyét. A szellem egyszeri,
egyedi játékainak tetszenek, melyek bizonyossá-
gokról beszélnek a kétely állandó jelenléte köze-
pette. Ami mégis köti, koordinálja a befogadói
élményt, azaz előadások hangulati egysége, mo-
tivikus szigorúsága, szerkezeti tisztasága.

A Habakuk-kommentárok erőteljesen redukált
színpadi világból indul ki. Azonban a leegy-
szerűsített elemekből - gazdag variálhatóságuk
következtében - összetett világ épül föl. A tér
csupán asztalokkal, székekkel, háttérben álló do-
bozokkal van berendezve. De minden mozgatha-
tó, eltolható, átfordítható, változtatható. A sár-
gásbarna berendezési tárgyak, illetve a kellékek
állandó funkcióváltásokon esnek át. Nemcsak
lassú transzformációkat látunk (oldalára fordítva
átértelmeződik az asztal, a doboz lépcsővé ala-
kul, az elforgatható háttérfalakból labirintusszerű
átjárók nyílnak) hanem gyakoriak a váratlan me-
tamorfózisok is (az asztalterítőből faágak nőnek
ki, a merev rudak- mintha csak kifeszített kötelek
volnának - hirtelen elernyednek).

A figurák is 'redukáltak, ahogy azt már Nagy
József előadásaiban megszokhattuk, a férfiak
fehér ingben, fekete nyakkendőben és öltönyben,
a nők fekete vagy fehér kombinészerű ruhákban
jelennek meg. (Egy-egy levetett zakó azonnal



 VENDÉGJÁTÉK

megteremtheti a színen lévők fekete-fehér kont-
rasztját. Ez az előadás egyik gyakori jelzése.)
Összességükben egymástól alig megkülönböz-
tethetőek a figurák, a különféle helyzetekben
mégis karakteresen eltérő szerepekben jelennek
meg. Összeolvadnak, és egymás ellenteltjeivé
lesznek. Megfigyelhető ugyan az alakok folyto-
nossága (elsősorban a mozgáskarakterek jelzik
egy-egy korábban látott jelenet szereplőjével va-
ló azonosságukat), de az újabb és újabb helyze-
tekben mindig más és más tulajdonságokkal ru-
házódnak fel. Az alapvonásokra redukált lények
a konkrét szituációban gazdag, sokértelmű ka-
raktereknek hatnak. Többnyire maga a szituáció
jelöli ki, hogy mi történhet velük. (Az asztal mel-
lett folytatott négyszereplős „kefés játékból" pél-
dául így emelkedik ki az egyik alak: bekötött
szemmel a legmagasabbra hág, és -afféle világ-
látó vakként - az emelvény tetejéről alálógatott
kavicsdarabbal vezeti a többieket. Az egyik „lép-
csőtartó" láthatatlan szereplőből lesz a követ-
kező jelenet főszereplője. Miután az előző etűd
végén leült az előtérben, két mogorva alak lépett
mellé. Váratlanul, de szenvedélytelenül tépkedni
kezdik a férfi ingét. A rongydarabokat a szájába
tömködik, végül a legutolsó cafatot az egyik „pri-

bék" - mint valamiféle díszzsebkendőt - a szivar-
zsebébe illeszti.)

Ebben az értelemben a Habakuk-kommentá-
rok is etűdökből építkezik: sajátos ötletekből
adódó furcsa helyzetek, illetve a központba he-
lyezett szituációk köré szervezett akciók laza so-
rozatából. A ravasz szerkesztésnek köszönhe-
tően, az átmenetek pontos kidolgozásából adó-
dóan mégsem érzünk zökkenőket, amikor az elő-
adás az egyik etűdből a következőre vált. Ez két
igen egyszerű megoldásnak köszönhető. Egy-
részt a zenei tételek és a színpadi jelenetek hatá-
rai nem esnek egybe, másrészt a legtöbb új etűd
előkészítése már az előzőben elkezdődik: színen
vannak azok a szereplők, akik később a közép-
pontba kerülnek, elkezdődnek azok az akciók,
amelyek köré majd az újabb jelenetek szerve-
ződnek.

Ezt az egyszerű elemekből teremtett gazdag
színpadi szövedéket egyértelmű dramaturgiai
szerkezet teszi átláthatóvá. Az előadás kezdetén
a halvány fényben lassan felderengő színpadon
mozdulatlan alakokat látunk. Egy középen meg-
mozduló fekete nőalak lassú akciói nyomán kel-
nek életre a többiek. A záró jelenetben - az első
kép ellentéteként - mindenki darabos, zaklatott,

magányos táncot jár. Ebből a torz fináléból két
fekete ruhás nő „söpri ki" a férfi szereplőket:
valamennyien kiperdülnek, kigurulnak, eltűnnek a
játéktérről. Afféle függelékként furcsa kép zárja az
előadást: egy asztal két végén egy gázlómadár és
egy ember figyeli, ahogy a falból kövek po-
tyognak középre. Az ember elkapja, elrendezi a
köveket. Aztán félreül, lehajlik a feje, elernyed a
teste. Magára marad a kő és a madár. Lassan lesz
sötét, miközben óraketyegést, szívdobogást, ha-
rangkondulást hallunk: az elhaló idő ritmusait. A
dramaturgiai keret, a teremtés és az apokalip-
szis/pusztulás ruházza fel az előadás kezdetét és
végét. A keretbe foglalt jelenetekben pedig az idő
teljességén belül a végesség élményével küsz-
ködő ember különféle harcai sorjáznak, melyek
szorongás keltette látomásokként, rejtélyes pró-
féciákként hatnak. Ebből a szempontból rokonít-
ható a mű Habakuk próféta könyvével.

Feltűnő, hogy a korábbi Nagy József-előadá-
sokhoz képest a Habakukban gyakrabban fordul
elő az erőszak motívuma, gyakrabban látunk ag-
resszorokat és áldozatokat. Egy-egy jelenet a
vallatás, a kivégzés, a temetés helyzeteit is felidé-
zi. Bár továbbra is fontos a groteszk elem, a
Habakukból hiányzik a megszokott játékos, fel-
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szabadult humor. Ebben az előadásban a testek
közti kontaktus sűrűn válik küzdelemmé, a másik
jelenléte inkább teherként érzékelhető, próbaté-
teleket ró a szereplőkre. Ennek következtében -
bár Nagy József ezúttal jobbára kettősökre és
négyesekre épít - még eredendőbbnek tűnik a
színen megjelenő emberi figurák magánya.

A Habakuk-kommentárok stiláris egysége a
sokféle összetevő (hatáselem) ellenére is meg-
kérdőjelezhetetlen. Ez elsősorban az előadás
alapjául szolgáló mozgásnyelvből adódik. A
mozdulatok szaggatottságát, darabosságát, né-
hol bábuszerű szenvtelenségét a lassú vonulá-
sok, a tárgyak transzformációra építő, teremtő
akciók ellenpontozzák. Általuk egy irracionális
világ részeseivé válunk, amely reális elemek me-
tamorfózisából teremt riadt, méltóságteljes láto-
másokat.

Az előadásnak tagadhatatlanul erős színészi
sugárzása van. A Habakuk-kommentárok minden
pillanatán átsüt valamiféle gyermekien naiv
figyelem, kiábrándultan konok elszántság. A vi-
lág szörnyűségeire rácsodálkozó ártatlanok vi-
selhetik a rájuk szakadó kínokat, megpróbáltatá-
sokat olyan méltósággal, mint amilyennel a
Habakuk színészei jelen vannak a produkcióban.
Igy

vegyülhet a fájdalomba megértés, a kegyetlen-
ségbe gyöngédség, az agresszióba játékosság.

Befogadható-e végül is egy ilyen gazdag szö-
vésű, ennyire ellentmondásos előadás, amely
állandó bizonytalanságban hagyja nézőit a valódi
természete felől? Igen, ha elfogadjuk, hogy nem
azonosításra felkínált játékaival, utalásaival, kép-
és szövegidézeteivel, hanem önmagával azonos.
Ha költeményként olvassuk a képeket, ahelyett,
hogy vizuális metaforákat keresnénk bennük. Ha
nincs hiányérzetünk, amiért nem megmagyaráz-
ni, csak átélni tudjuk e mélyen érzéki jelenéseket.
Ha bevalljuk, hogy az értelem ítéletei mélyebb,
zsigeribb igazságokat hallgattatnának el. Ha ér-
zékeljük. hogy az előadás ötletei az asszociációk
keltette esetlegesség ellenére is koherens rend-
ben sorjáznak, tagadva a zabolátlan, minden vi-
szonyítási pontot kiiktató ötletinvázió jogosult-
ságát.

Bár azt a kontakt alapú tánctechnikát, amely-
ből Nagy József kiindul, a tánckritika általában

Jelenetek a Habakuk-kommentárokból (Dusa
Gábor felvételei)

posztmodernnek nevezi, annak a világnak, amely
a Habakuk látomásaiból születik, nincs köze a
posztmodernhez. A váratlanul felbukkanó új ké-
pek, új értelmezési lehetőségek nemcsak vissza-
vonják, érvénytelenítik, hanem meg is erősítik, ki
is egészítik az addig látottak érvényét. Mindez a
befogadói magatartás átértékelésére késztet: ami
a színpadon megjelenik, teljesebbnek, sokszí-
nűbbnek, összetettebbnek mutatja magát, mint
ami egy megvalósult előadásban megmutatkoz-
hat belőle. Talán Nagy József előadásainak ezen
kétkedve teremtő jellege az, ami a posztmoder-
nen leginkább túlmutat. Talán ezt nevezhetjük
korunkból táplálkozó, az idő teljességéből merítő,
ezredvégi élményeinkből építkező, az örök
emberire hivatkozó kortárs művészetnek.
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