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Katartikus és lehangoló Zalán Tibor A z u t á n

megdöglünk című drámája az újvidéki H csoport
előadásában. Katartikusan lehangoló. Pedig a
becketti abszurddal, e ma már klasszikusnak
számító végjáték-szituációval nehezen
egyeztethető össze a katarzis fogalma. Adott
esetben mégis erre kerül sor. Talán mert Zalán
drámája csak látszólag, külsőségeiben követi,
formanyelvként használja a Beckett teremtette
tradíciót. Lényegét tekintve azonban „hagyo-
mányos" mű, amelynek végkövetkeztetése
megegyezni látszik ugyan a végjáték-szituációk
eleve elrendelt megoldottságával (azaz
megoldhatatlanságával) - amennyiben az ember
(az emberiség) önfelszámolásába torkollik -, de
ebben a játékban benne van a veszteség és
ennek feltételeként a lehetőség mozzanata is. A
méhében egy új élet - lehet, hogy torz, lehet,
hogy nyomorék, de élet - lehetőségét hordozó
„utolsó" asszony elpusztítása a nem tudatosult
öngyilkosság végzetes gesztusa. A véghelyzet
Zalán számára kiindulópont az emberi
társadalom működésének modellálására, a
társadalmasodás folyamatát élő ember
természetének diagnosztizálására.

A civilizáció csaknem teljes pusztulása,
önfelszámolása után - valamikori létére jó-
szerével már csak az asszony vérvörös rúzsa
emlékeztet - megmaradt három ember, II, Al és
lla. Viszonyrendszerük felfogható a társa-dalom
kicsinyített másaként, a társadalmasodás igen
magas fokáról a csaknem kezdetekig, az állati
ösztönöknél alig magasabb rendű életműködések
szintjére visszazuhant emberiség rövidített,
gyorstalpaló fejlődéstörténete-ként. És ennek a
fejlődéstörténetnek, szemben a végjáték
dramaturgiai hagyományaival, lényege a
pszichológiai realizmus. (Legalábbis az előadás
ezt látszik igazolni.)

Az újvidékiek bemutatója valószínűleg attól
hatásos, hogy felismerték a drámának fent jel-
zett, a becketti abszurdtól elütő sajátosságát.
Bár Hernyák György rendezése is hangsúlyosan
utal a formanyelvi előzményre, amikor például a
rongykupacokból előkecmergő szereplőket
körülvevő „világvége"-térbe még egy kukát is
belekomponál - a játék meghatározója az
alapszituáció abszurditásán túl a pszicholó-
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giai realizmus. A konkrét szituáció - miközben a
színészi játék szinte drasztikusan hitelesíti -
egyszersmind általános érvényűvé tágul.
egyetemes értelmet nyer, az eredendően jelké-
pes mozzanat pedig konkrét szituációban képes
megjelenni és működni.

Hétköznapi értelemben hitelesek, valósze-
rűek az olyan abszurd elemek, amilyen például
a primitív társadalmakat idéző hatalomszimbó-
lum, az „ezüst"-dominó (vagyis egy nyilvánva-
lóan egyszerű alumíniumlapocska). Ezt a vég-
lények hierarchizált „társadalmának" csúcsán
elhelyezkedő II - Bicskei István - birtokolja, a
„kiválasztottság" legitimitását biztosító, tündér-
mesébe illő eredettörténettel teremtve meg a
jelkép erejét. A közmegegyezés alapján alatt-
valói státusban levő Al - Törköly Levente -.
pedig kitüntető kegyként, a gyönyörök
gyönyöreként játszhat vele, mígnem rátalál egy
hasonló „ezüst"-dominóra, s ezzel a hatalom
jelképének birtokába jut. Ezután rádöbben az
ezüstdominó alumínium voltára, s a szim-
bólumértéket megteremtő történet hazugságára.
Al megrendülésében és II meghunyászko-
dásában benne van az egymás iránti bizalom, a
közmegegyezés megszűnésének, az olykor
kegyetlen, megalázó, de mégiscsak közös játék
elvesztésének emberi fájdalma: a szerepek
felcserélődésében pedig megszólal a hatalom
mibenléte és a birtoklása iránti szerzői-rendezői
szkepszis.

Konkrét fizikai cselekvés: gyilkosság áldo-
zata lesz a titokzatos negyedik szereplő, a fé-
lelmet hozó kalapos ember (Bakos Árpád). A
zene nyelvén beszélő - ha úgy tetszik, a mű-
vészetet jelképező - szaxofonos az élet szim-
bólumaként kenyeret hoz, ám egyszersmind
benne ölt testet az a megfoghatatlan rettegés
is, amit Halálnak nevezünk, s ami éppen e
megfoghatatlan voltában elpusztíthatatlan. A
kalapos ember hozza az egyébként élettelen
térbe a zöldellő ágat, a megújuló természet jel-
képét, amely két másik élet, a várandós lla és
magzata meggyilkolásának, vagyis az élet
megszüntetésének eszközévé válik. A kalapos
férfi alakja és a hozzá kapcsolódó jelképek még
ennél is többféleképpen, rendkívül össze-tetten
értelmezhetők, s ez valószínűleg legalább
annyira rendezői, mint szerzői érdem.

Miközben fogalmi szinten felvetődik élet és
halál, hatalom, idő és időtlenség problémája, a
cselekvés szintjén megszületnek a mindenna-
pok túlélési stratégiáinak olykor megmásítha-
tatlan, jóvátehetetlen válaszai, máskor csupán
válaszkísérletei. Az időről és időtlenségről filo-
zofáló lla vagy Al többnyire a szerző iróniájának
eszköze. Amikor azonban a jelen elviselésének
egyetlen esélyeként lla - Vicei Natália - nem
hajlandó emlékezni a Robbanás előtti életére,
hanem a jelenből teremti meg saját
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múltját, vagy amikor Al e szándékosan elfelej-
tett múlt felszínre hozásáért küzd, akkor mind-.

ketten élik a filozófia feltette kérdéseket. Ez
történik akkor is, amikor történettelen, múlt
nélküli vegetáció „természetes" - vagy mondjuk
így: állati - harmóniáját megtörve Al megteszi
az első emberi gesztust lla s ezzel az emberi
lét felé, és így átrendeződnek a három lény
közötti kapcsolatok.

Al akkor is a teória felvetette kérdést éli,
amikor hiúságból, félelemből, megcsalattatás-
ból, irigységből, de mindenesetre racionális ér-
vekkel győzi meg Ilt lla gyermeke világrahozá

sának tökéletes értelmetlenségéről. Fájdalma-
san megrendítő, szánalmat ébresztő, veszte-
ségérzetet keltő ez a döntés, s a létfilozófiai ál-
talánosítás felé terelő szimbolika következté-
ben egyetemes érvényű is. A művészi alázat-
nak, a rongyokba burkolt lelki lemeztelenedés-
nek egészen kivételes példája az, amit az újvi-
déki színészek a nézőtől karnyújtásnyira, tehát
a hamisság leplezésének lehetősége nélkül
mutatnak.
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