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méhészet néprajzával kell kezdenem.

Etnográfusok írják, hogy hajdan
Európa erdeiben elfűrészelték azokat a
fatörzseket, amelyekben mézelő odút
találtak, hazacipelték s az udvarban

fölállították. Ezek voltak az első méhkaptárak.
Az ormótlan facsonkokat aztán egyes kutatók
szerint ember, mások szerint inkább medve

alakúra faragták. Úgy állhattak ott, gondolom,
mint házi használatú totemszobrok. A
termékenység istenei.

Tolnai Ottó valahol a Bácskában talán látott
ilyen kaptárat - vagy legalább annak újkori
deszkautánzatát -, ám akár látott, akár nem, az
ember és a medve képzete között választani
nem akart, s darabjának egyik emblémáját, a
bácskai kaptárembert egy másik emblémával, a
balkáni medve figurájával társította. Groteszk-
mitologikus kettősük annak az érzéki-érzelmi-
kulturális tapasztalatnak a kinyilvánítása, amely-
re a Könyökkanyar épül: a világ, a világotthon
egysége - nevezhetjük akár Jugoszláviának is -
virtuálisan sérthetetlen.

Hogyan állítható ez, miközben a mai háború
réges-régi sebeket fakaszt föl, s benne a réges-
régóta elfeledett anarchia kerül brutálisan fel-
színre? „Nem hagytam el jugoszláviát, Jugo-
szlávia hagy el engem" - mondta Tolnai egy rá-

dióbeszélgetésben. Kiderült, folytatta, hogy ez
az ország, „ez a szép szőttes, ez az egzotikum
egy véres valami. A szőnyeg csicseg a vértől." A
Könyökkanyarban is ott a fenyegetettség a rég-
múlt időkből, a szerelmi gyilkosságok emléke et-
nikai-politikai megtorlásokéval keveredik a csa-
ládi legendáriumban. Ezek árnyával, a szoron-
gással megtanultak együtt élni arrafelé. Arrafelé
is. S mondhatni, mindennek edzettségében áll-
hat elő az az abszurd helyzet, hogy a bekövetke-
ző katasztrófának mintha nem volna súlya. Nem
érződnék a súlya.

Egy kamion rosszul veszi a kanyart, s belero-
han egy bácskai lakóházba. A szörnyautó pofája
mindvégig szembenéz velünk, látványától nem
szabadulhatunk - a színpadon azonban a ház
lakói, Mama és a lánya jó ideig észre sem veszik,
később meg nem akarnak tudomást venni róla.
Az ütközés elementáris ereje nem riadalmat vált
ki, nem a romeltakarítás, a rendbetétel reakcióit
indítja el. „Ilyen hirtelen, durván szinte sosem tért
vissza az a nyár" - állapítja meg a Mama álmá-
ból felülve, kezében a rámából kiröpült
sajátfestményével, régi abbáziai idillek
ábrázolatával. Ilyen durván még nem, azaz
egyébként gyakran volt szüksége az adriai
nyarak megtartó emléké-re, a bácskai-adriai
kötődésnek - Tolnai Ottó

alapmotívuma ez! -„ egy többrétegű identitás-
nak szó szerint kézzel fogható bizonyítékára.
Nem hervatag nosztalgia ez, nem hisztérikus
improvizáció, hanem folyamatos szükséglet.
Tolnai nagyon pontos metaforát használ e folya-
matosság érzékeltetésére: „Hihetetlen, de ez a
kép még mindig nyers, rnég mindig szárad. Ez a
gyönyörű az olajban. Érik végtelen."

A házra zúduló szörnynek utasai is vannak:
egy balkáni medvetáncoltató família, Európa or-
szágútjait járó vendégmunkások s békebeli ván-
dorcirkuszosok hibridje. Velük utazik Lux, Cedo
Lux, a színész, az elpusztíthatatlan, örökké tal-
pon maradó, gyermeki Osztap Bender (ce-
do=gyermek), aki abból a kedélyes zűrzavarból
élt s él meg most is, amit ezen a tájon békének
neveztek. Maga a megtestesült átváltozó-ké-
pesség. Útitársainak középpontjában, a hagyo-
mányok megtartó életjeleivel, az Öregasszonyt
látjuk - egy másik Mamát. A balkáni Mamát. Tol-
nai darabjának kétségkívül egyik legfontosabb, s
ezért a színpadra állításnál a legérzékenyebb fi-
gyelmet kívánó dramaturgiai eleme a világot
összetartó ősanyának e kettőzött jelenléte.
Mind-végig egymás mellett léteznek s
beszélnek el, szót nem váltanak, a darab pol
fóniáján belül is kitüntetetten nincs kapcsolatuk.
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sincs; az ő helyzetüket nem jellemzi összeütkö-
zés: emlékeik, tapasztalataik kísértetiesen azo-
nosak, érdekeik is azok. „Csak" éppen a balkáni
Mama rátörte a házat a bácskaira.

A kettejük közötti drámai térben bontakozik ki
- fokozódó tempóban, harsányuló hangzavar-
ban, mind több színrelépővel - az a karnevál,
amelyben egy ellentmondásos folyamat tanúi le-
szünk: a lassú kifosztódás és a mégis-kifosztha-
tatlanság ellentmondásáé. A széthullást ugyanis
túl kell élni, s erre ezen a tájon az eddigi életstra-
tégiák az alkalmasak. Jól működnek most is,
most működnek csak igazán. Vagyis működik a
korrupció, a szélhámosság, a tolvajlás, egy
egész kontinens végigguberálása. Az „Itta piros,
hol a piros" primitív rablásától az önfeladásra
ösztönző hazugságig számtalan begyakorlott,
megszokott módon használható ki a helyzet. Se-
gédkezik ebben a katasztrófát előidéző Sofőr is,
aki háboríthatatlan logikával állapítja meg: bi-
zony, a ház nekiment a kamionnak. Ez nem tré-
fás szójáték, hanem a hárítás évtizedek óta mű-
ködő reflexe. Partnere a fogadó oldal: a település
polgármestere és annak titkára, immár nem elv-
társakként is, elvtársi örömmel köszöntik az
„odalátogató" kamiont, mely ugyancsak az évti-
zedeken át kicsiszolt retorika szerint támasz és
segítség. Ha nem jött volna, be kellett volna hívni.
S valóban: a katasztrófa már beépült a Házba, ki
sem lehet onnan vontatni többé. Nélküle össze-
dőlne a maradék. Ahogy a Polgármester mondja
- a mindenkori politikai szónoklatok parodiszti-
kus fordulatával s egyben a káosz metaforájával
élve -: A kamion az együttélés emlékműve. Itt
válik teljessé Tolnai paradoxona: az e világot
uraló konstrukció ráépült a katasztrófára, az azt
megelőlegező állapotok kialakították a szerzés-
beszerzés-fizikai önfenntartás irracionális rend-
jét.

Ha önmagában a békeidő s a háborús jelen
összefonódása, egylényegűsége érdekelné Tol-
nait, a Könyőkkanyar akkor is erőteljes játék vol-
na. Ám a szerző a pusztulás alatti mélyvilágra
koncentrál, s hasonlóan a Végeladáshoz vagy
legutóbbi játékához, a Paripacitromhoz, a tárgyi
és nyelvi környezetben rejlő misztikus és mitolo-
gikus erőket hozza felszínre. Azokat a tényező-
ket, amelyek a politikai alkukban, a parlamenti s
különösen a fegyveres kommunikációban soha-
sem érvényesülhetnek - rejtélyes módon mégis
legyőzhetetlenek. A Mama emlékeinek, illetve
emlékképeinek- amelyek révén a Művész figu-
rája és a Művészet esélye is belemontírozódik a
főszerepbe -, giccsé átlényegült eszményeinek
megtartó erejük van. A Mama - Tolnai Ottó mé-
diumainak, a félnótás Wilinek, árvacsáthnak s
mind a többieknek rokonaként - nem pusztán
bácskai ősanya mivoltában, hanem az ősanya
tüntetően átesztétizált változataként is jelentő-
ségteljes alak. Tudatképlete tolnailag ismerős: a

provincia csodáira való készségnek s ugyanak-
kor a folyamatos elvágyódásnak azonos intenzi-
tása jellemzi. Ebből következik, hogy Tolnai szín-
háza egyfajta posztabszurd színház, amennyi-
ben szituáció- és figurakezelését tekintve a klasz-
szikus abszurd hagyományait követi, sőt mono-
logikus építkezése révén nyelvi szerkezetében is
azt teszi, de a beszéd kiürülése, eljelentéktele-
nülése helyett a nyelv önálló, érzéki valóságát te-
remti meg. Ez a nyelv megőriz, kifejez, képvisel,
felment, fölizgat. Már maga a Könyökkanyar cím
is a baljós, ám a gyönyörű szótestbe beleszerel-
mesedett ember képességét mutatja arra, hogy a
lét drasztikumával ugyanezen lét élménysze-
rűségét állítsa szembe. Ez a beszéd nem szépel-
gés, nem illúzió, nem öncsalás - de amikor vál-
laltan az, akkor is, önironikusan szemlélten is
létező energia. Tolnai hangtestei az előadás
kellékeivé válhatnak majd. A csöpp azúr
tapétaajtó, az azúrturbán, a cédrustojás, a
cédruszöld, a zöldkötésű Zilahy
asszociációsorai, aztán Ady vagy Rippl-Rónai
mágikus megnevezései, a bácskai Capitolium
vészt jelző libái s kéményt el-dugaszoló gólyái,
mint a „hely szellemei", a boltos, aki úgy hasítja
a selymet, ahogy a hajnal hasad az Adrián -
mind, mind a védekező tudat kacatjai, tehát
kincsei. A balkáni Öregasszony ugyanígy hozza
magával a maga kacatjait-kin-cselt. A baklava, a
dzsezva, a gibanica egzotikus hangzása egész
kultúrkört s benne sorsokat hordoz. Nem csupán
a könyökkanyarbéli ház lakói sínylik meg a
Balkánt mint politikai-katonai barbarizmust,
hanem a balkáni szocietás is.

A Mama fölényét, mely a szavakban rejlik,
megkoronázza egy látványos színpadi gesztus
is, a darab slusszpoénja. (Szüksége is van a
megerősítésre, hiszen történni csupa megalázó
dolog történik vele s a lányával, még ha mindezt
a sok vészt átéltek szkepszisével, egykedvűsé-
gével fogadja is.) A végső gesztus felé két
irányból közelítünk.

A harmadik részben bekerekezik a színre a
falusi borbély. Ugyanaz a figura, aki a
Végeladásban is az állandóságot, a maga
haszonlesésé-ben is a megbízhatóságot
jelképezte. Ő az életek tanúja, aki hajnalonta
„nyáron négy, télen öt óra tíz perckor" valamelyik
háznál megkezdi a napot. Borotvál, gyóntat,
sírba tesz. A Mama és Lux mellett a Borbély a
darab harmadik igazi archetípusa, a Mama
szövetségese. Hiszen a minden-napok
szertartásmestereként ugyanolyan ma-kacsul
ellene dolgozik a zűrzavarnak, mint ahogy a
Mama képeit sem tudja senki meg nem festetté
változtatni (ha elpusztítja is őket). Egy-szóval a
mi Borbélyunk színre lép, s minthogy a darab
hajnaltól hajnalig játszódik, mindössze kétszer
van jelenése. A katasztrófát követő nap
vircsaftjában, a „lakmározás, tánc" lidérces vi-
gasságában őrá ne számítsanak. Hanem a kö

vetkező hajnalon kötelességszerűen ismét mun-
kához lát. Józanító akkurátussággal borotválja
tisztára az egész társaságot. „Virágzik az ipar",
mondja elégedetten, s némi tétovázás után Med-
vénk bozontjának is nekifog. Munkájának
eredménye a nyers fenyegetés domesztikációja,
amint a Medve Apollóvá lényegül át, mert a Tol-
nai képviselte világ éppúgy képes majd kulturá-
vá, a kollektív tudat esztétikumává párolni a vé-
res eseményeket, megpróbáltatásokat, akár a
görögség egykor a trójai halálözönt.

A pillanat, mely tehát jóval több talált ötletnél,
másként is előkészített. A Medve már a kezdet
kezdetén rátalál valahol hátul a kertben az em-
berforma kaptárra, s ez „mézes köldökével, csil-
logó, viaszos testével" elbűvöli. A Medve gazdá-
ja, az Öregasszony beszél róla ilyen rajongással:
nem csoda, mondja, hogy a mackó beleszere-
tett. Ez a gyermekien áterotizált kapcsolat,
amely a teljes csődben is csodálatos, érintetlen
hátországot sejtet, előképe a zárójelenet gro-
teszk apoteózisának.

Ám épp e zárójelenet előtt egyszer csak a va-
lóságos háború csap be a könyökkanyarba. Lő-
nek, egyre közelebb. Kétes értékű fokozásaként
a darabnak: itt van a halál, a kiutat nem engedő,
személyre szabott pusztulás, amely azonban az
addigi totális képet (a kamion maga a rettenet)
váratlanul leszűkíti. Olyan fejlemény ez, amely
realitásával szíven üt, de a darab háborút is ma-
gában foglaló szimbolikáját „visszaveszi", érvé-
nyességét utólag zsugorítja.

Pedig Tolnai darabja nem publicisztikus vízió
az utóbbi hónapok eseményeiről, nem háborúel-
lenes tiltakozás. Ami a könyökkanyar házában
két hajnal között, mintegy az álom meghosszab-
bításaként, rémálomként történik s elhangzik, ar-
ra szolgál, hogy megfigyelhető legyen, vajon a
teljes összeomlásban is nyílhatnak-e átjárások
magán-, kisebbségi s történelmi lét között; a
megmaradásnak, a személyiség autonómiájá-
nak milyen tartaléka, muníciója lehet hozzá. Tol-
nai Ottó létjátéka ez, lét nicht show. Amelyben a
parányi erőszak s a népirtás, egy cédruszöld bo-
rítású kötet dédelgetése, s egész közösségek
kultúrájának védelme közt aránykülönbségek
nem léteznek. Minél veszetteb a világ, annál ke-
vésbé:

azt mondta wilikém
biztos van százéves ez a légycsapó
kár hogy nem számoltuk
hány legyet csaptunk vele agyon
e száz év alatt
hány kis véres folt esett
az oltott mésszel meszelt falon
pontosan annyit csaptunk agyon
pontosan annyit mondta
hogy felvéreztük a tejút
miriád csöpp tejét

(T. 0 . : felvéreztük)


