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▲ KRITIKAI TÜKÖR ▲

ORSÓS LÁSZLÓ

S Z Í N T A N
fekete a fegyelem színe vagy legalábbis a
fegyelemre utalásé. Józan és komoly.
Benne sűrűsödik minden szín - elvesztik
tulajdonságaikat, de bármikor újra vissza-
bonthatók. Vég és kezdet a fekete, színté-

is és analízis. Tapasztalatok gyűjteménye és ta-
asztalatok értelmezése.
Földes László (Hobo) József Attila-estjén fekete
Katona József Színház színpada, a falak, fekete

armert és trikót viselő maga. A színpadon
elállított üvegtáblák opálja és három olajoshordó
ozsdája válik csupán ki a sötétből. Tehát
sszpontosítás, koncentráció, sűrűség - ezt
ondolom, mielőtt egy szó is elhangzana. És
endjén valónak is gondolom ezt így. Rendjén
alónak, mert Földes László (Hobo) Mártha Ist-
án zenéjének segítségével arra vállalkozott,
ogy felfedi, artikulálja viszonyát József Attilához,
s ennek csak úgy van esélye, ha maximális
igyelmet tud koncentrálni.

Verset mondani - csaknem mindenkinek ez jut
szébe - intim műfaj. Az elmondott versben a
egemelt szóval szembesülünk, amely alakjában

smerős, de jelentésében egyszeri, más szavak
endszerében előálló, soha nem volt és soha így
ég egyszer nem lévő. A szavak e különleges,

iváltságos állapotát veszi kölcsön az, aki verset
ond, és erről akar gondolkodni az, aki verset

allgat. Az intimitás kényszeresen juttatja
szünkbe a közelséget verset mondó és hallgató
özött. Ám ez - úgy vélem - téves gondolat. Nem

távolság lecsökkenése eredményezi az
ntimitást, hanem az azonos szavakra gondolás. A
ondolatokban természetesen már hatalmas
ülönbségek lehetnek. Ugyanazon a szón
sztozik, aki mondja, és aki hallgatja, és
zerencsés esetben az azonos szó azonos
ondolatokra vezeti mindkettőjüket, más
setekben viszont gyökeresen eltérő irányban is
aladhatnak. Persze a verset mondó vágya és
élja az azonosság megteremtése, mivel az nem
ás, mint saját gondolatainak próbája. Az

zonosság hiányát a verset mondó
zükségszerűen kudarcként, míg a verset
allgató természetes állapotként éli meg,

egfeljebb halvány csalódottsággal konstatálja,
ogy ismét egyedül maradt. Földes László (Hobo)
s Mártha István József Attila-estjén azonosság és
ülönbözőség tekintetében hajszál-pontosan
nnyi viszony alakult ki, ahányan a nézőtéren
ltünk azon az október 10-i előadáson.

az előadás minden percében deklarálja - nincs
értelmezve és kibontva.

Ezért mint néző - kívül rekedtem. Megvallom,
olyannyira, hogy néha zavarba jöttem a gondo-
lattól: olyan fázisban látok valamit, amikor az
még korántsem tartozik rám - egy ember kedvel
egy költőt. Ennél nem is láttam többet. Egy pilla-
natig sem vesztettem szem elől Földes Lászlót
(Hobót), míg József Attilát néha alig érzékeltem.

Persze sok minden Földes László (Hobo) ellen
játszott. A Katona József Színház színpada túl
nagy a vershez. Illusztrálásra, zavaró akciókra
csábít. Teátrálissá és zajossá teszi a mondandót.

Nemegyszer Földes László (Hobo) ellen ját-
szott - úgy vélem - a zene is. Mártha István ze-
néje az esetek többségében azt a differenciálat-
lan képet erősítette, amit éppen jó eséllyel meg-
változtathatott volna. A szétcsúszó ritmus, a
szöveget magára hagyó dallam, a törések ismét
kiemelték az est egydimenziós jellegét. A zene
esetében is ugyanaz történt, mint Földes László
(Hobo) és József Attila viszonyában. Megjelölt
egy tartományt, ám abból soha nem lépett ki, így
elkerülhetetlenül monotonná lett. A zenei idéze-
tek nemegyszer esetlegesnek tűntek. Erre a
legfeltűnőbb példa a záró vers/dal: „Légy ostoba!
Ne félj: a szép szabadság / csak ostobaság.
Eszméink között / rabon ugrálunk, mint az
üldözött / majom, ki tépi ketrecének rácsát"
(Légy ostoba!). Ez a vers, melynek első strófáját
idéztem, egy tangó ritmusára hangzik fel. Se-
hogy sem értem, miért. Verset zenével előadni
kockázatos, de nem reménytelen vállalkozás,
ám csak akkor van értelme, ha a zene a vers lé-
nyegi tartalmaira vonatkozik. Ostobák legyünk,
erre szólít fel József Attila - szabaduljunk meg
szorongásainktól és vágyainktól, melyek maguk is
ostobák. Eszmék és halál legyünk, azok tehát,
amik amúgy is vagyunk. Még inkább nem értem a
tangó ritmusát. Egyetlen szegényes magyará-
zatom az irónia.

Mintha Földes László (Hobo) és Mártha István
munkájából kimaradt volna a kockázatos mé-
lyebbre ereszkedés. Hisz csupán a vállalkozás
veszélyei is megváltoztathatták volna az est vi-
szonyait. Akkor talán elmaradt volna a sínpár és a
vonatzakatolás.

A fekete sűrű és összetett. Minél több színt
mosunk bele, annál feketébb lesz. Van egészen
világos fekete is.

Légy ostoba! (Katona József Színház)
József Attila verseit Mártha lstván zenéjével előadja:
Földes László (Hobo). Közreműködik: Mártha István.
Rendező: Jordán Tamás. Munkatárs: Ács János, An-
tal Csaba, Báthory Zsolt, Galkó Balázs.

Hobo - Antal Csaba díszletében
(Koncz Zsuzsa felvétele)

Innentől kezdve szigorúan egyes szám első
személyben beszélek.

A választott versek meglehetősen egységes
képet vázolnak, melynek elemei az est során
ismétlődnek inkább és nem módosulnak.
Árnyalás helyett a válogatás hangsúlyoz,
kiemel. Földes László (Hobo) egy állapotot
igyekszik megmutatni, mégpedig olyan
állapotot, amelyben - úgy véli - József Attilával
közösen osztozik. „Nem emel föl már senki
sem, / belenehezültem a sárba. / Fogadj
fiadnak, istenem, / hogy ne legyek kegyetlen
árva" (Nem emel föl) - mondja József Attila.
Rettegő, a rettegéstől is rettegő, szakadatlan
halálugrásokat végző ember. Indulatos és tü-
relmetlen, szociális hévvel igazságot osztó és
reménykedő, magát ártatlannak, majd
elvetemült-nek gondoló. Mindenen túl, őszinte.
Ezt nem hiszi, ezt demonstrálja. Szó nem
érheti - szép: „vagy vess el minden elvet / s még
remélj hű szerelmet, / hisz minta kutya hinnél /
abban, ki bízna benned" (Tudod, hogy nincs
bocsánat). Azaz ál-lapot, amelyet József Attila
versei írnak le, nem kapható meg könnyen,
áldozatok és veszélyek nélkül nem is
közelíthető meg.

Az est döntő fontosságú kérdése az, hogy
képes-e Földes László (Hobo) megosztozni
József Attilával megemelt szavain. Amint
néztem és hallgattam őt, az a gyanúm támadt,
hogy nem. A következő ellenvetések
fogalmazódtak meg bennem. Ezek a versek
összetettek, több hangon szólnak. Ám nincs az
a sokhangú vers, amely ne lenne
megszólaltatható úgy, hogy egy-szerre legyen
hallható minden eleme. Közhelyet írok le:
verset mondani annyit tesz, mint felépíteni azt.
Földes Lászlót (Hobót) hallgatva gyakran volt
azaz érzésem, hogy ő ezt elmulasztotta. Egy
állapotot, egy szituációt figyelt, arra koncentrált,
míg a versek némák maradtak. Ennek
óhatatlan következménye lett, hogy az est egy
dimenzióra redukálódott: Földes László (Hobo)
József Attilához való viszonyára. Persze a
szándék sem volt ennél több. Ebben az esetben
azért bizonyult mégis kevésnek, mert Földes
László (Hobo) és József Attila viszonya
vélhetően ennél sokkal többet tartalmaz, de
ennél több viszont az est folyamán nem tudott
artikulálódni. Én csupán Földes Lászlót (Hobót)
láttam, amint idézi és elő-játssza József Attilát
úgy, hogy mindeközben mély és személyes
viszonya hozzá - azon kívül, hogy e viszony
mélységét és szenvedélyességét




