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Az építész
és az asszír császár

Arrabal színműve
a miskolci Játékszínben

Itt mintha nem is lenne darab. Sem elő-
adás. Ez nem is színház. Amit december
29-e óta két fiatal művész a testével, szel-
lemével, szakmai rátermettségével Mis-
kolcon előállít: az egy újfajta művészeti
tárgy, esztétikumhordozó, eszmei üze-
netközvetítő média.

Nehézkesen lehet megközelíteni a he-
lyiséget, ahol ez a valami történik. A
derék avantgard hagyományokból követ-
kezően érkezési sorrendben lehet székre
ülni. A hazai színházpártolási szokások
alapján e nevezett helyiség fala hámlik,
hiába ékítik színes zászlócskák, nem
fedik azok sem a széthullást. Es van
recsegés, köhögés, sutyorgás. Egyébként
pedig van két harmincöt év körüli, ereje
javában lévő férfi - civilben színészek -,
akik ezt az 1965-ben Fernando Arrabal
összerótta játékot, amelyet Vinkó József
gonddal rakosgatott át magyarra, értel-
mezik. Lehet, hogy ha ezt pusztán olvas-
nám, valószínűleg abbahagynám. De így
- látván látva -. lehet haladni benne.
Kiderül, mi mindent gereblyézett egybe
ez a bizarr törpe, a spanyol születésű,
Franciaországban élő avantgard-mágus: a
világrész féltését, az univerzumban
gondolkodást; a robinzonádot; két ember
játékos-próbálkozó egymásrautaltságát; a
civilizáció természetfaló, termé-
szetromboló hatását; Shakespeare-féle
Vihar-allúziókat; Freud-féle anya- és
egyéb komplexusokat, egyszersmind ezek
paródiáját; az istenhit devalválódását; a
„szürke kisember" nagyravágyó képzel-
géseit; a szerepjáték, a „pszichodráma"
feloldozó erejét; a földi élet egyéni sorso-
kat is meghatározó ciklikusságát; az atom-
halál rémét és az újrakezdés malamudian
groteszk reményét - és így tovább.

Mindezt csak utólag szálazza szét az
emlékezet, s csodálkozik, milyen erős a
gondolati szövedéke ennek a kultítrsze-
métből is bátran lapátoló írásműnek: az
időbeli egymásra következésben először-
re csak a töredékek sodró, zavarba ejtő,
fárasztó áradatát érzékelhetni.

Szőke István egyetlen kulcsa a darab-
hoz: a két szereplő. Es ez elegendőnek is
bizonyul. Bregyán Péter - az asszír csá-
szár - a szigetre repülőgép-szerencsét-
lenség miatt vetődő Robinson. Ő az, aki

tud, értelemmel - igaz, zavart értelem-
mel, de -, a civilizáció tudatával gondol-
kodik, uralkodik, s ad át ismereteket az ő
Péntekjének - az építésznek. Annak az
akár több ezer éves, „szirén és kentaur"
nászából fogant lénynek, aki a sziget
Ariel-típusú őslakója. Az ő szavára odébb
mozdul a hegy, lemegy a nap, s a kezes álla-
tok menyasszonyi fátylat, baltát, kézigrá-
nátot vagy füstölt csülköt nyújtanak át
kívánsága szerint. Péntek-építész, M ihályi
Győző lenyűgözően tiszta megformálásá-
ban, nem tudja ezen képességeit cso-
daként értékelni. Neki a „felvonó", a
„filozófia", az asszír császárként
ábrándozó tirannus udvartartása a
lenyűgöző - egy darabig. De tanulni,
civilizálódni akar, igazi, nem csupán
kinevezett építésszé válni. Mestere
azonban nem igazi tanítómester,
gyermekkori zavarokkal, kóros anyához
kötődéssel, tömegemberré nyomorítással
viaskodó, éretlen lelkületű deviáns
csupán. Az építész így kénytelen-
kelletlen a szerepjátékokban edződik.
Ezekből pedig van bőven: az asszír
császár ébredése száz süketnéma hölgy
asszisztálásával, menyasszonyosdi,
bikaviadalosdi, háborúsdi, túlélő maj-
mosdi, durcás gyerekesdi. Végül is a da-
rab - s ez jelenti hihetetlen nehézségét -
szerepjátékok füzére. Konstruált s az
egymástól függés pillanatnyi mértékétől

meghatározott helyzetekben kell vala-

mivé lenniük az amúgy is már abszurd
helyzetből indulóknak: egy pszichopatá-
nak és egy faunnak.

Érthető hát, miért hátborzongatóak s
színészileg is mit követelnek ezek a
meg-fejelt helyzetgyakorlatok. Bregyán
Péter - többek közt - elmeséli
Péntekjének, miként próbálta egyszerre
bebizonyítani Isten létét: elér-e a
flipperen ezer pontot (akkor van), vagy
sem (akkor nincs). Míg pontról pontra
haladva meséli, éli magát vissza a
flipperezés szenvedélyébe, trágár
történetekkel szakítja meg ezt a sztorit.
Kurtizánból apácának öltözve gyónja
meg félrelépését a papnak (aki a szintén
alpári sztereotípia szerint saját javára él
vissza ezzel a vallomással), majd hord-
ágyra fekve szülést imitál: ám ő a durva,
közönyös orvos is. Félrelépett apáca, aki
rosszul lélegzik, s ezzel akadályozza az
orvos hasznos munkáját, egyszersmind
Isten létét kockára tevő szerencsejáté-
kos, akinek már semmi fogódzója nem
maradt, s mindezenközben egyfős hall-
gatóságának imponálni vágyó lakatlan-
sziget-lakó: ez rémálomnak is sok. Húsz
évvel túl a primér polgárpukkasztás tü-
nékeny szakaszán, Bregyán Péter dramo-

lettsort produkál. Végig fönntartja - fő-
leg száj- és szemmozgással jelezve - az
asszír császár patológiás alapvonásait,

Az építész: Mihályi Győző
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m eljátssza az Istenhez el nem jutó s
zért saját magát trágárkodva kinevető
mber tragédiáját is. (A flippert 999-nél
eglöki ugyanis egy részeg.) S a kifacsart

zülésimitációban is hoz valami olyan
eális, földközelien fáradt orvosmagatar-
ást, amely jól ismert az igazi szülőszo-
ákban.
Valamiféle „jó ízlést" itt nem lehet

zámon kérni. Egyáltalán nem ízléses
yílt színen bilizni, maszturbálni, em-
ert enni és így tovább. Arrabal kemé-
yen arra törekedett, hogy minden társa-
almi, társasági - így színpadi - tabut is
árba tiporjon. A magyar nézőt kímélő
trenden tartják némileg e tekintetben,
e azért lassacskán már hozzászokhatott
fenti cselekedetek látványához. Ez a

öménység és mennyiség azonban még-
s meghökkentő. S nem lesz mégsem
klendezés vagy tiltakozó kivonulás pél-
ául akkor, mikor híven teljesítve gaz-
ája utolsó óhaját, az építész bekebelezi
nnak földi maradványait: ollóval akku-
átusan kifúrja a koponyát, és hosszú szí-
ószállal kiszívja az agyvelőt. Azért ma-
ad helyhez szögezve a publikum, mert

ihályi a csodálkozás és a leghaszon-
lvűbb gyakorlatiasság elemeit egyesíti
bben a szolgálatkész, baráti gesztusban.
íváncsi, hogy mi fog történni. Nem

szándékosan malackodik, hanem kísér-
letezve old meg egy számára kijelölt,
kissé furcsa feladatot. Ami nem megy
késsel, majd megy fűrésszel. Felesleges
hangsúlyozni, mennyire fontos itt a tár-
gyak helyes kezelése. Egy rossz mozdu-
lat, és kilóg az odakészített műláb, nem
a fűrész fogja leszelni. Ezek a látszólag
játéktechnikai apróságok a valóságban a
színészi jelenlét fegyelmezettségével
függnek össze. S ebben az előadásban
ezen áll vagy bukik minden. A kellékek
ugyanis zavarbaejtően számosak. A sze-
repről szerepre vándorló két hősnek női
ruhákra, szerszámokra, a játékokhoz kel-
lékekre van szüksége. Koporsó, hordágy,
sonka, karosszék, nyakörv s megannyi bi-
zarr tárgy vonul ki-be hangtalanul a Ke-
rényi József építészien tervezett deszka-
kunyhóját övező kerítésen át. A nagy
bírósági ceremóniához - melyben sors és
sorsparódia kíméletlenül fonódik egybe -
iszonytatóan ronda gumimaszkok is kel-
lenek. Nem a színészeknek. Nekik talán
Fekete Mária kiválóan jellemző ruhái is
elegendőek lennének. A gumi álarcok
Arrabalnak kellenek, hogy még sokko-
lóbb tudjon lenni. Az „asszír császár", a
francia kistisztviselő lelepleződik: gyű-
lölve imádott anyját bizony kalapáccsal
agyonvágta, széttrancsírozta, majd kutyá-

jával etette meg. (A legszeretettebb lény
legyen eggyé az igaz, hű társsal: a ku-
tyával. Ugyanígy kell az „építésznek" is
„asszír császárrá" válnia, a szeretetteljes
fölfalás, azonosulás, személyiségcsere ál-
tal.) A mélylélektani igazság elvész ugyan
az átváltozások röhögtető-visszataszító
kavalkádjában s a túlzásokban: mégis
sziporkázó, ahogy Bregyán Péter - vagyis
az asszír császárként képzelgő Robinson -
hol feleségként, hol anyai barátnőként,
hol öreg ivócimboraként vallja be
kicsinyes, hiú, ostoba vágyait. És
mindvégig ott van a kétségbeesett
vágyakozás: szeretve len-ni. Ezt nem
kapta meg ez a sérült férfi. Ezt nem kapja
meg egyikük sem. Amikor Bregyán
kizökken a „bíróságosdiból" (mely a
sziget normái szerint csak az egyik játék a
sok közül), néha már-már az „asszír
császár" alapvető imágójából is ki tud
menekülni. „Normálisan" beteg elméjű,
üldözött ember marad, akit ráadásul bor-
zaszt, megaláz ez az egész cécó. Ezek a
nagy átváltozások, s nem azok, amelyek
annak tűnnek: női hangon csicseregni,
dinnyemelleket ringatni.

Többször utaltunk rá: lehetséges, hogy
ez ennek a darabnak az egyetlen nézhető
formája. Ahogyan ez a két férfi játssza,
három órán keresztül, eljátszva sok olyan
figurát, akik eljátsszák, hogy játszanának
el másokat. Rácáfolnak minden színész-
képzési rossz tapasztalatra, illetve meg-
erősítik a miskolci munkálkodás rendkí-
vül színészcentrikus, pályakibontakoztató
mivoltát. Itt lélegezni is jól kell tudni,
nem csupán intelligenciával átlátni a dupla
fenekű helyzetek sorát. Mihályi Győző
például fantasztikusan néz. Tele van a te-
kintete bizakodással, rajongással, de érzé-
keltetni is képes a többlettudást, a „ked-
vedért belemegyek ebbe" játékot is. Hi-
szen Ariel nélkül Prospero is béna lenne.
A szigeten például van lencsefőzelék virs-
livel, nincs viszont Havanna szivar. Mi-
kor a félműveltségét fitogtató asszír csá-
szár mégis azt kér, addigra az építész (a
szövegben említett két esztendő alatt)
megtanulta, hogyan kell úgy tennie, mint-
ha Havanna szivart nyújtana át. Az
igyekvő tanulás és a lezser játékosság vil-
lan össze abban a mozdulatban, mellyel
Mihályi Győző odaadja a képzelt szivart.

Az állóképesség, mozgáskultúra, hang-
képzés, a poénok játékbeli meghosszabbí-
tása (Mihályi önmagával férfiként-nőként
szeretkező bravúros áriája például) fokoz-
hatatlan. Ennek a két nagyszerű színésznek
háromórányi hihetetlen energiájú buzgól-
kodását látva fogalmazódik meg a halvány
kérdés: gyakorolni talán így kéne, ilyen da-
rabon, de az itt elhullatott vért, verítéket
másba, jobba, fontosabba lehetne beépíteni.

császár: Bregyán Péter (Szoboszlai Gábor felvételei)


