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Salome -
pantomimnyelven

A Dominó Pantomim Egyesület (most így
hívják) folytonos újrakezdésekből
összetevődő művészi pályáján jelentős
állomás a Salome című produkció. Köllő
Miklós és társulata a Frakkos kutya be-
mutatása után végképp meggyőzhette
közönségét arról, hogy az addigi kudarcok,
próbálkozások, sikerek meghozták
eredményüket. Minden számítás szerint az
ország egyetlen pantomimszínházának
vetették meg alapját; a Salome azt bizo-
nyítja: különösebb hullámzás nélkül,
magas színvonalon képes játszani ez az
együttes; nemcsak „exportképes", ha-nem
a hazai közönségnek is tudása legjavát
adja.

A szabadtéri előadás a Gellért-fürdő
nyitott medencéjének csempézett mell-
védjénél zajlik, a nézősereget pezsgővel s
az előadás után fürdőzéssel kínálják a
beléptidíj fejében. A furcsa körülmények
esetleg azt sugallják: pusztán valamiféle
erotikus látványosságban lesz részünk, s a
címszereplő amolyan őssztriptízt mutat be
tán a bibliai történet ürügyén.

Szó sincs erről. Köllőék egy másik
véglet irányába mozdulnak: történelem-
filozófiai fejtegetésbe bocsátkoznak a
pantomim nyelvén, teljesen elszakadva a
műsorlapon jelzett egyik forrástól, Oscar
Wilde 1893-ban franciául írott,
drámaiatlan, ám hatásosan költői öm-
lengésétől, ettől a jellegzetesen szecessziós
műtől, mely akár divatos is lehetne
manapság.

Nem: Köllő a prófétai, a politikusi
létforma, a népvezetői poszt felelősségé-
ről, buktatóiról, magánélet és közélet
összefüggéseiről készített pantomimjátékot
a nyári égbolt alá, s ezzel máris föl-
jegyzésre, rögzítésre méltó dolgot produ-
kált. Pontatlan volna azt mondanunk, hogy
a pantomimműfaj tűrőképességét próbálta
ki Köllő Miklós, hiszen elvileg
valamennyi művészeti ág egyenrangú az
ábrázolás lehetőségeinek vonatkozásában,
bár kétségtelen: olyan benyomásunk
támadt, mintha maga a pantomim s nem a
földolgozásmód bizonyult volna olykor
elégtelennek ekkora feladatra.

Érdemes tehát áttekinteni a vállalkozás,
a megvalósítás legfőbb tanulságait.

Köllő Miklós Saloméja Máté, Márk és
Lukács evangéliumainak, egyáltalán, a
bibliai történésnek mai, újszerű, szinteti-
záló értelmezésén alapul. Nehézkes, bo-
nyolult azonban a megfogalmazás.

Valamiféle bírósági tárgyalás kereteit
próbálja megteremteni, hogy Keresztelő
Szent János, majd Heródes, végül pedig a
címszereplő szemszögéből, tehát három
változatban idézze föl az eseményeket.
Így aztán háromszor is fejét veszik
Keresztelő Jánosnak, ami sokkal
hasznosabban értelmezhető az igaz eszme
legyőzhetetlenségének, s megfelel a pró-
féta föltámadásaival kapcsolatos korabeli
híreszteléseknek is.

Szokványos, üresen artisztikus figura,
egy fehér bohóc: a Kohold az ügyésze
ennek a bírósági tárgyalásnak. Ő az, aki
gúnyos tapssal jutalmazza a rekonstrukció
egyes fordulatait, vagy nekiveszekedett
dobolással löki tovább az el-elakadó
cselekményt. Végezetül pedig föl-mászik
a játéktér közepén, a háttérben magasodó
oltárra, megkocogtatja a három -
moiraszerű - figurát: üresek,
ártalmatlanok; mindent föltár, föllebbent,
szétrántja a kétoldalt elhelyezett színes
ernyőparavánokat, mögülük elő-
bukkannak a panoptikumi alakzatba
rendeződött szereplők. Tollseprűvel le-
porolja őket: íme, ez a történelem, ha a
mélyére tekintünk; hősei - az idő végtelen
messzeségéből - viaszba dermedten
hallgatnak.

A történelemértelmezés e vonulatába
tartozik a rituális kézmosás az előadás
elején - „mosom kezeimet" -, még a hóhér
is leöblíti a kezét az ezüsttálban, amelyről
a néző rögtön sejti: János fejét ezen
mutatják majd be. A „víz" korom-feketévé
válik a kézmosás után: festéket öntöttek a
tálba; hátborzongató fogás.

Lényegesen meggyőzőbb mindaz, ami a
sommás történelemkritikának e szokvá-
nyos keretein belül tárul elénk.

Aki ismeri valamelyest Lukács evan-
géliumát, annak szemléletesen elevenedik
meg az Abia rendjéből származó Zakariás
főpap s a meddő Erzsébet története.
Megkapóan jelzi az asszony gyermek
utáni vágyakozását, hogy játék babát készít
magának, s azt dajkálja. Zakariás, majd
örökébe lépő, csoda folytán szüle-tett fia,
János az Úr parancsát rühellve-
fogcsikorgatva teljesítő próféta típusa.
Önkívületben, átkozódva hirdeti Zakariás,
s később a Jézus-előkép Keresztelő János
is az igét.

Szemben Jézussal, aki egy békés hippi
szelídségével, a személyes varázs -
mondhatni, meggyőzés - erejével hódít
híveket. Bár kétarcú hős Jézus is: aligha
véletlenül játssza az őt alakító mímes a
kardos angyal szerepét is, azét, aki Isten
parancsát tolmácsolja. Jézusban van te-hát
szilárdság, következetesség is. S tán aligha
csupán Heródes látja-láttatja úgy, hogy
János bizony hajlamos a megalkuvásra, a
hatalom előtti ravasz megalázkodásra.
Figurája egyszersmind Mózes jegyeit ölti
magára; némiképp zavaró is az
aranyborjú-imádás jelenetének beiktatása
ebbe az előadásba.

Találékony, hatásos a Jézus megke-
resztelésének - s általában a keresztelések
- jelenete: „játszik" itt a Gellért-fürdő
zuhanyozója. Porított víz permetezi a
rábeszéléssel vagy szinte erőszak árán
alákerülő férfiakat és nőket. A hóhért s
katonát lényegében azonos jelmezben
formáló mímes is megkeresztelkedik: az új
vallás fölvétele sem mentesít későbbi
vétkek alól. Bűnösség vagy bűntelenség
nem ilyen vagy olyan ideológia, vallás
kérdése - foglal állást Köllő.

Nem kevésbé megragadó Heródes, azaz
a hatalom képviselőjének ábrázolása.
Maga Köllő vállalja ezt a feladatot.
Élveteg és fásult, gyermeki és vérszomjas,
nősző és fiúk iránt sem közömbös egy
személyben. Megmutatja Köllő a
zsarnokból kibontható népvezéri lehető-
ségeket: az igába döntött zsidókat nem-
zetté szervezi az egyik jelenetben, a meg-
aláztatást jelképező vörös botok Dávid-
csillaggá egyesülnek. Itt helyesnek lát-szik
a történelemértelmezés: a konkrét
körülmények döntik el, hogy mikor válik
egy tehetséges politikusból zsarnok, s
mikor nemzetkovácsoló vezető, avagy:
hogy milyen eszmék jegyében s milyen
tartóssággal teremthet nemzeti egységet a
zsarnok. Csecsemők gyilkosaként He-
ródesnek (Köllő a Biblia két Heródesét
összevonja) „fejére hull" a kiontott vér:
vörös kendő borul az arcára.

Salome alakja is gazdagodik a három-
szori megelevenítés folytán, függetlenedve
a „bírósági tárgyalás" fikciójától. Erotikus
vonzereje állandó, de hatásának iránya és
a stílus változó. Gunyoros-persziflált
Öröm-óda csendül egy ízben, amikor
elnyeri János fejét. Hol puszta kiegészítője
anyjának, Heródiásnak, s ilyenkor csupán
megosztja Heródes szenvedélyét, hol
szuverén lényként lobbantja maga iránt
Heródes és János vágyát, az utóbbiét saját
tüzével erőszakolva ki. Az előadás egyik
csúcspontja,



amikor Heródiás - ironikus, groteszk
hangvételű, modern zenének megfelelő
mozgásnyelven „fölkészíti" a lányát
Heródes elbolondítására: az „örök női
fölény" kiszolgáltatottságon, alávetett-
ségen alapuló lényegét fejezi ki a jelenet.

Tisztává égető szerelem, testi-lelki-esz-
mei azonosulás képe a Jánossal való har-
madik találkozás: Salome kék fátyla
mintha a keresztény tan, vallás érzelmi
vállalását (is) szimbolizálná.

Érdekes pillanata az előadásnak, amikor
a koronatanú, a vallani szándékozó Is-
meretlen szír katona megszólal (Köllő
leleménye ez is), de szavait nyílvessző
szegi. S legvégül csöndesen patetikus
mondatokat hallunk Jánosról: egy élet volt
az övé, melynek nem volt tartománya, s az
egyetlen szent, akinek a születés-napját
ünnepli a keresztény egyház.

Preisinger Éva a címszerepben: ideális
megoldás (az előadás kitűnő maszkjai is az
ő teljesítményét dicsérik). Sokat van
színen, és vonzása mit sem csökken. Tá-
vol-keleti mozgáskultúrán alapuló szó-lói
azt bizonyítják, hogy a pantomim
nélkülözhetetlen tényezője a balett-tudás.

Sokarcú figurát jelenít meg Keresztelő
Szent Jánosként Sulyok Lajos, nem lan-
kadó tempóval, átéléssel; patetikus és
groteszk vonásokat egyforma tehetséggel
képes megrajzolni. Hibátlan alakítás
Kasovitz Tündéé mint Erzsébet: a szent-
képábrázolatba hús-vér asszonyt lop be-le.
A szelíd lobogású Jézus (Melczer-Lukács
Géza) mellett figyelmet érdemel a
féltékenység alakváltozatait szinte ész-
revétlen gazdagsággal megjelenítő Du-
tombe Danielle (Heródiás), s a Szír katona
(és a hóhér) szerepében magabiztosan,
becsvágyón föllépő Tímár Tamás.

Az, hogy a színlap tánckarvezető ba-
lettmestert is jegyez (Vásárhelyí Sándor),
jelzi: a Dominó Pantomim Egyesület a
szakmai maximumot igyekszik megva-
lósítani. Grusz Miklós és Melczer-Lukács
Géza értékes, ázsiai és tán afrikai
folklóranyagot dzsesszes elemekkel és
klasszikusokat földolgozó zenével elegyítő
összeállításán múlott az előadás sikere.
Csikós Mihály játéktere - a legyezőszerű,
szétnyitható színes paravánokkal, a
főszereplők maszkjaival ékesített oltár-
pulpitussal középen -- ízlésesen és ötle-
tesen aknázta ki a lehetőségeket. A stilizált
korhűség, s a mozgás igényei szerint
alkotott változatos, bár olykor talányos
jelmezeket Kiss Anikó a részleteiben
gazdag, mondanivalójában figyelemre
méltó, de vitára is ösztönző előadáshoz.

RÓNA KATALIN

Beat-rock problémák

Az Üvöltés és a Farkasok a
Rock Színházban

Május 28-án tartotta új bemutatóját a
Rock Színház. A Budapesti Gyermek-
színház adott ideiglenes otthont a vállal-
kozásnak. Vállalkozás - ma már korántsem
illethetnénk az elnevezéssel, hiszen az
Evita, a Sztárcsinálók, a West Side Story
előadása után az együttes méltán tarthat
igényt a színház kifejezésre. Annak
ellenére, hogy állandó otthona nincs, hogy
fontos előadásaival is csak
bekönyörögheti magát egy-egy színház-
terembe, amelynek adottságai legtöbbször
alkalmatlanok nagyobb zenei igényű
előadások befogadására.

Az Országos Színházi Találkozón vita
folyik a Rock Színház előadásáról is, és
nem éppen a legelismerőbb hangon
szólnak az új produkcióról.

Június 4-én a Magyar Rádió közle-
ményben ismerteti, hogy a Rock Színház
aznapi és másnapi előadása technikai
okokból elmarad. A jegyek június 7-érc és
8-ára érvényesek.

Június 6-án június 2-i keltezéssel a
szerkesztőségekbe levél érkezik Vándorfi
Lászlótól, az Üvöltés szerkesztő-rendező-
jétől, amelyben közli, hogy június t-től
kezdve nem vállal felelősséget az elő-
adásért, amelyet a színház művészeti
vezetője az ő távollétében átszerkesztett és
átrendezett.

Június 7-én a Gyermekszínház előtt
toporog a közönség. Sem a lapok, sem a
Rádió nem adott hírt arról, hogy ismét
elmarad az előadás. A portás közli, sajnos
betegség (!?) miatt egész héten nem
játsszák a darabokat. Hogy mikor lesz a
következő? Ő nem tudja. (Érdekes: az
egyik főszereplő, Szakácsi Sándor száll ki
a színház előtt egy taxiból. Vajon
föllépésre érkezett? Tán ő sem tudja, hogy
nincs előadás?)

Kósza hírek keringenek az együttes
művészeti vezetője, Miklós Tibor és
Vándorfi László, a meghívott rendező
vitájáról-nézeteltéréséről-összetűzéséről.
Aztán a békítgetésekről. Átszerkesztésről,
átalakításról, átrendezésről, egy kon-
certműsor programbavételéről. Meg ar

ról is, hogy nincs más baj, minthogy a
Paulay Ede utcai ház lakói tiltakoznak a
késő esti zajok miatt. Konkrétum nincs,
csak azt mondják... Ám előadás sincs.
Aztán egyszerre csak újra játsszák a
Farkasokat és a sok vihart kavart Üvöltést
is. Miután jelen sorok írójának a
többszörösen elmaradt előadásra volt
jegye, a továbbiakban csak arról a pro-
dukcióról szólhat, amelyet a „viharok"

elültével látott.
Nos, mindezt nem az alábbiakban kö-

vetkező kritika mentegetőzéseként ve-
tettem papírra. Épp ellenkezőleg. Arról
szeretnék szólni, hogyan lehet egy szín-
ház „veszte" a közönség elé vitt bel-
villongás. Hogy ugyanis a „nagyérdemű"-
nek semmi köze sincs ahhoz, hogy a
művészeti vezető és a rendező egyet-ért-e
egy előadással kapcsolatban vagy sem.
Mindezt a bemutató előtt kell el-dönteni.
Nem tudom, volt-e szükség a darab
átszerkesztésére-átrendezésére. De
elképzelhetetlennek tartom, hogy az el-
múlt fél esztendő (azóta nem volt ugyan-
is rock színházi bemutató) ne lett volna
elegendő annak eldöntésére-megvitatá-
sára, mi és hogyan kerüljön be az Üvöltés
előadásába. Az utóbbi hónap pedig annak
(azóta már többé-kevésbé állnia kel-lett a
produkciónak) művészi megvitatására.
Nem vonható kétségbe, hogy egy színház
művészeti vezetőjének joga, sőt
kötelessége művészi ítéletet mondani
színházának előadásáról. Még az is el-
képzelhető, hogy vendégként hívott
rendezőjének munkájával művészi vagy
ideológiai okokból nem ért egyet. De
csak a bemutató előtt. És főleg nem a
közönség szeme láttára, a közönség ro-
vására. Lett volna idő és mód a vitás
kérdések megoldására. Még az is elfogad-
hatóbb, ha egy bemutató néhány hetet
késik -- láttunk már ilyet kötött bemu-
tatószámú állandó színházak életében is.

Persze mindez magyarázható színház-
vezetői tapasztalatlansággal. Mégis épp a
tapasztalatszerzés kedvéért érdemes el-
mondani, hogy a jövőben ne vehesse szá-
jára a világ a Rock Színházat. Legalábbis
ne rossz üggyel kapcsolatban. Nem lenne
ilyen fájdalmas erről beszélni, ha az egy-
felvonásos rockelőadások legalább iga-
zolni tudták volna a hercehurcát. Ám
ezek a darabok aligha lesznek időállók, a
Rock Színház ténykedését fémjelző al-
kotások. Gyönge, összetákolt darabokról
van ugyanis szó, amelyeket helyen-ként
vitathatatlanul magas művészi szín-
vonalon, technikai fölkészültséggel ad-
nak elő az együttes tagjai.


