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A történet Thomas Bernhard Ein Fest für Boris
(Petra-Szabó Gizella kéziratban olvasható fordításá-
ban: Isten éltessen, Borisz!) címû drámájára épül,
amely a testi nyomorúság mögött rejtezô lelki nyo-
mor ábrázolásának abszurd tragédiája. Fôszereplôje
a Jóléleknek nevezett nô, akirôl a zsúr elôjátékaként
megtudjuk, hogy egy balesetben elveszítette férjét és
mindkét lábát, azóta tehetetlenségében soha el nem
küldött levelek írásával, soha nem hordott kesztyûk
és kalapok próbálgatásával, egyszer volt bálok emlé-
kének felidézésével és regények felolvastatásával
szórakoztatja magát, ápolónôje, Johanna segítségé-
vel. A vele való beszélgetések – valójában önmagával
folytatott hosszú monológok – során azonban foko-
zatosan kirajzolódik a közöttük lévô függôségi vi-
szony, ami a kiszolgáltatottság mibenlétére kérdez
rá. Vajon melyik a szánandóbb: a másikat kénye-ked-
ve szerint megalázó, tolókocsiba kényszerült nô lelki

torzulása – aki undorodik a menhelyrôl választott új
férjétôl, a szintén nyomorék Borisztól, ám rendelke-
zik élete fölött, sôt jótét lélekként zsúrt rendez szá-
mára, amelyen annak menhelybéli nyomorék társai-
val szórakoztatja magát, miközben senki sem veszi
észre, hogy a születésnapos meghal –, avagy e „be-
tegségi kapcsolatból” menekülni képtelen, talán
nem is akaró, önmagát a rászorultakért feláldozó
ápolónô élethazugsága?

A Zsúr felhasználja a bernhardi történetet, megtart
belôle karaktereket, helyzeteket, motívumokat, ám
oly mértékben más kontextusba helyezi azokat, hogy
valójában nem érdekes az alapszöveghez való viszo-
nya. Pontosabban csak a szöveghez való viszonya ér-
dekes, ugyanis minden elhangzó szöveg a drámából
való szabadon felhasznált idézet. (A társulat ízlését
és dramaturgiai érzékét dicséri, hogy a kiinduló-
pontként választott irodalmi alapanyagok olyan szer-

Miklós Melánia

Ünneplét
Z S Ú R
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decemberben ugyanitt mutatták be új produkciójukat, a Zsúrt. A társulat helyzetére stílszerûen reflektáló
elôadás azonban fanyar humorral olyan születésnapot idéz meg, ahol maga az ünnepelt halott.

A

Rácz Attila, 
Nádasi László,

Szabó Domokos,
Kuncser Mónika

H
e

g
e

d
û

s
 R

ó
b

e
rt

 f
e

lv
é

te
le



352 0 0 8 .  m á r c i u s www.szinhaz.net

K R I T I K A I  T Ü K Ö R

vesen integrálódnak az elôadások világába, hogy az
az érzésünk, mintha a Hólyagcirkusz mindig is
Thomas Bernhard, García Lorca vagy Danyiil Harmsz
nyelvét beszélte volna.)

A Hólyagcirkusz-produkciókban az az igazán iz-
galmas, ahogyan a színpadi nyelv elemei – a szöveg-
gel együtt a képzômûvészeti igényességgel és részle-
tességgel megtervezett díszlet, a kevés számú, ám
jelentést hordozó kellék, maszk és báb, a szinte véd -
jeggyé vált különös hangszerek és zene, a tragikus
bohócszerû figurák stb. – felépítik azt a komplex elô -
adásegészt, amelyben a megteremtett fikció gazdag
asszociációs nyitottsága révén nemcsak a játszók ön-
reflexív vallomásaként értelmezhetô, hanem a nézô
személyes történetévé is válhat. A Zsúr például az
ünnep és ünneplés metaforáján keresztül tart görbe
tükröt a világban való létezésünknek.

Mindez az elôadásban nem ennyire bonyolult. Sôt,
a társulat közös produkcióinak erénye, hogy számol-
nak a befogadói érzékelés szabadságával. Azaz min-
dent nézhetek és érthetek annak, ami. A Zsúron dob-
szólót hallgatok, belefeledkezem a Jólélek (Eszes
Fruzsina) szuggesztíven elôadott szólóénekeibe, ne-
vetek a három vendég (Rácz Attila, Szabó Domokos,
Nádasi László) groteszk jelenetein, abszurd viccein
és meséin, élvezem a részletek kidolgozottságát, ami -
kor ajándékaikat szorongatva megérkeznek a szüle-
tésnapra, és nemcsak gesztusaik jelzik a közöttük
lévô viszonyt és szerepeket, hanem cipôviseletük is.
(A fônök elegáns bôrcipôt visel, a haver mamuszban
érkezik, a balek divatjamúlt, színben nem illô, ma-
gas sarkú férficipôben.) Ám a helyzetet meg is for-
díthatom, és megpróbálhatok a látottak-hallottak
mögé nézni. Az elôadás ugyanis folyamatosan elbi-
zonytalanít: többértelmûség és hiányérzet szervezi.

A Zsúr helyszíne kopott mûvelôdési ház kistermé-
re hasonlít, L alakban elhelyezett fehér terítôs asztal-
sorral, rajta antik hatású csészék, poharak, váza
mûvirággal és egy fémkalitka, benne fehér galamb.
Az asztal közelebb esô végén billentyûs hangszeré-
vel egy fehér szakállas cilinderes férfi ül fekete öl-
tönyben, akirôl megszólalásakor gyanítható, hogy nô
(Kuncser Mónika). Az asztal másik végén egy disz-
nóálarcos férfit látunk, keresztbe tett lábbal, szintén
fekete öltönyben, akit, mint késôbb kiderül, Johan -
nának hívnak (Szôke Szabolcs). Mellette az asztalon
furcsa hegedû. Felváltva nézi zenésztársát és a kö-
zönséget, de nem lehetünk biztosak abban, hogy ki-
lát-e maszkjából. Az asztal fölött színes lampionok, a
falon majdnem üres hirdetôtábla egy nyakkendôvel
és egy Hólyagcirkusz-plakáttal. A háttérben, a tech-
nikai pultnál egy fekete ruhás nô ül (Barsi Gizella),
aki végig a világításért felelôs kívülállóként van jelen.
A terem asztal felôli oldalfalát a színház feketére fes-
tett ablakai teszik „életszerûbbé”, a másik oldalt egy
görbe tükör, valamint félig elhúzott bársonyfüggöny
tagolja. Az elôtérben kör alakú piros szônyeg, amely
a késôbbiekben rivaldává alakul: ezen adja elô ref-
rénszerûen ismétlôdô magánszámait a Jólélek. A szô -
nyeg és a tükör között gyerekszék, rajta zenélô állat-
figurák és egy meztelen gyerek-angyalt ábrázoló fes-
tett kép. A függöny elôtt egymásra halmozva további
kisszékeket látunk.

Eldönthetetlen tehát, hogy gyerekparti vagy álar-
cosbál elôtt vagyunk-e, délutáni zenekari próbán,
avagy éppen egy zsúr után. A színen lévôk kezdésre
várnak, közben a függöny mögül hosszú percekig
iszonyatos hangerejû dobszó hallatszik, ami hasonló
hatást vált ki, mint a várakozás kínos csöndje.
Amikor véget ér, az esemény celebrátoraként fekete
estélyi ruhában bejön a Jólélek, és beszélni kezd az
álarcos emberhez. Szövegáradatában többféle fikció
keveredik. Mesél egy bálról, amelyen a láb nélküli ki-
rálynôt játszotta, aztán idôrôl idôre – mintha mindig
ugyanazt a mûsorszámot folytatná – kilép a reflek-
torfénybe, és arról énekel, hogy valaki érzéketlen az
ô nyomorára, hiszen csak szaladgál, és nem gondol
ôrá, akinek nincs lába. Aztán kimegy a függöny
mögé, onnan halljuk, amint rossz anyaként ordít a
fiára, mert az nem olvasott el valamit, és lopott.
Fejéhez vágja, hogy sokba van neki ez a zsúr, amire
meghívta a fiú barátait, akik meg is érkeznek, fejü-
kön gyerekméretû csillogó szilveszteri papírsapkák-
kal. A valójában felnôtt férfiak késôbb elmondják,
hogy lábatlan nyomorékok (az elôadásban erre egyik
szereplônél sem utal semmilyen más jelzés), akik
trükkökkel, játékokkal és álmokkal szórakoztatják
magukat, illetve az öngyilkosság különféle módozata-
in törik a fejüket. A zsúrra utolsónak egy atlétatrikós,
izmos férfi érkezik, kezében hatalmas dob. A Jólélek
választékot simogat a hajába, mintha ô lenne a gye-
reke, Borisz, akit elôzôleg a takarásban megszidott,
és akinek a születésnapi zsúrt szervezte. Az ünne-
pelt nem vesz részt a társalgásban, majd amikor any-
ja a légaknába zuhanás balesetérôl, illetve a halálról
beszél, ráborul az asztalra és meghal.

A zsúr fôszereplôje tehát nem az ünnepelt és nem
is a vendégek, hanem a Jólélek. Körülötte forognak
az események, ôt szolgálja mindenki, az ô kedvéért
játszanak. Egyrészt hogy szórakoztassák, másrészt a
bûntudatának enyhítésére. (A Jólélek, mint a fia el-
vesztésébe beletörôdni nem tudó anya, örök lelkiis-
meret-furdalásának bizonyítékaként többször meg-
szakítja a játékot azzal a válasz nélkül maradó mon-
dattal, hogy „Valami leesett” – sejtetve a tragédiát,
amirôl nem lehet beszélni.) Az ünneplés ilyen for-
mában hiánypótlás, menekülés az élethazugságok-
tól, testi-lelki nyomorunktól. A vágyott boldogság
kényszerû keresése ugyanis legtöbbször éppen a bol-
dogtalanságról szól. Ezért a leplezésére, egyben fel-
oldására tett rituális kísérletek – a karneválok, a zsú-
rok, a bálok – tulajdonképpen a „halott” feltámasztá-
sának abszurd játékai. A színház mint ünnep is csak
az erre való reflektálással jelenthet kiutat, megoldást.

ZSÚR
(Hólyagcikrusz – Merlin Színház)

Zene: Szôke Szabolcs. Látvány: Társulat. Világítás:
Barsi Gizella.
Szereplôk: Eszes Fruzsina, Szôke Szabolcs, Csák
Zsolt, Rácz Attila, Nádasi László, Szabó Domokos,
Kuncser Mónika.


