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A bűn apologétája, a tol
vi-
lágcsavargó miért éppen
bánt volna megilletődött
rabjaiban az egyes figurá
nek maguknak konkrét
paszkodóul, így a színésznek
eljátszania, aki valaki mást pr
net a színpadon megvalósítja
miniatűr mását, egy plusz szin
jelzi, hogy ebben az egész á
kább a hazugság érdekli, a m
önbecsapás metodikája. A d
körrendszerébe pillantó néző
ványokra képes arcát látja, h
félrenyírt haját vagy éppen di
Ez az orvtámadás mégsem a
ja. Hogy mindenki másnak ha
ami, az Genet-nél ünnepél
számít, hiszen a hazugság -
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Módri Györgyi és Kakuts Á g
ecsetelik, akkor az író szándékai szerint nem pa-
naszkodnak, hanem dicsőséges lírai áriákat
zengenek önittasultan. A Monsieur elárulása
nem szégyellnivaló piszokság, hanem a legfen-
ségesebb tett, a személyiség legpompázatosabb
megnyilvánulása (erről meghökkentő esz-
mefuttatást olvashatunk Genet negyvenéves ké-

ASNÁDI ISTVÁN

DT LELKEK

vaj és pederaszta

a színházzal
tisztelettel? Da-

k gyakran keres-
szerepeket ka-
olyan embert kell

óbál eljátszani. Ge-
a színházi helyzet
tet iktat be, s ezzel
lcázósdiban legin-
egtévesztés és az

rámái bonyolult tü-
nem az író mutat-
anem a tarkójánál
cstelen hátsó felét.
leleplezést szolgál-
zudja magát, mint

yes bejelentésnek
az árulás és

lopás mögött - előkelő helyet foglal el házi érték-
skáláján.

A drámatörténeti hagyományba belekerülve
persze a legelvetemültebb színházi felforgató is
klasszicizálódik. Az életművét kísérő lábjegyze-
tek ma már csak a filológus érdeklődésére tart-
hatnak számot, és hiába igazolja akár egész éle-
tével anarchisztikus tételeit, hiába ír oldalas inst-
rukciókat egy-egy jelenethez, a lényeget, a
fennmaradt műalkotást mindenki szabadon
értelmezheti. Genet legnagyobb vonzereje
öntörvényű radikalizmusa, ez izgatja leginkább
a szín-házi alkotókat, és egyben ez állítja őket a
legveszedelmesebb csapdahelyzet elé. A Genet
által felkínált utat ugyanis szinte lehetetlen
maradandó sérülések nélkül bejárni, felszínes
értelmezése viszont zavaros színpadi
ömlengéseket eredményezhet. A Cselédek
esetében különösen fennáll ez a veszély.

Mikor a lányok a „mosogató böffenéseiről" be-
szélnek, megalázottságukat és alantasságukat

séssel végre lefordított önéletrajzi írásában, A
tolvaj naplójában). A Madame kíméletlen sze-
szélyei, a cselédek torzult indulatai az író értel-
mezésében mind-mind csodálatra méltó életje-
lenségek. A színpadon persze nem azok. Prózai
műben az eseményeket az író kommentárja tet-
szőleges megvilágításba helyezheti, míg drámá-
ban erre nincs mód. „Lélekben elfordultam tőle,
még mielőtt befejeztem volna" - nyilatkozta Ge-
net a Cselédekről, mintha már írás közben meg-
érezte volna, hogy ezt a drámát mindenképpen
félre fogják magyarázni, valamiféle szociális töl-
tetet képzelnek belé, és saját maga ellentétévé,
saját maga ellen fordítják. Nem a sötét erők
rituális öngyilkosságban csúcsosodó
szertartásának fogják ábrázolni, hanem
merészen pszichologizáló, sőt politizáló műnek,
s - kegyelemdöfés-ként - tanulságot
biggyesztenek a végére. Talán ezt elkerülendő
hagyta meg, hogy a női szerepeket férfiak
játsszák (bár friss eszszékötetében Forgách
András egy ennek ellent-mondó kijelentést idéz
tőle).

A veszprémi Petőfi Színház előadásában há-
rom nő játszik, s már ebből is kitűnik, hogy a ren-
dező, Paál István nem Genet sajátos világképé-
nek boncolgatására szánta rá magát. Őt inkább
a történet hatalmi tematikája érdekli: a Madame-
ban a tekintélyével roncsoló mesterséges fen-
sőbbséget látja, a lányokat pedig a saját aláren-
deltségük tudatába fulladó, szenvedő lények-
ként értelmezi. Az árulás és a gyilkossági kísérlet
nála egyértelműen lázadás, így a cselédek ön-
marcangolása lényegében két leendő forradal-
már ódzkodása a szabadulást hozó mocskos
cselekedettől. Claire (Módri Györgyi) és Solange
(Tóth Rita) a fésülködőasztal tükrében nézik
egymást, és beszélgetnek: egy zaklatott lélek ül a
tükör előtt és monologizál. „Elegem van ebből az
ijesztő tükörből, mely úgy veri vissza a képemet,
mint valami rossz szagot." „Te vagy a rossz
szagom" - mondja Claire másutt, de a két arc
addigra már rég egymásra kopírozódott. Az ön-
magába zártság egy bizonyos fokán a lélek úgy
próbál szabadulni a gyötrő magánytól, hogy
megkettőződik: azaz meghasad. Ekkor már van
kihez szólni, van kit meggyőzni, van kire megsér-
tődni. Genet drámaírói technikája is hasonló eb-
ben a darabban: önmagát két egyenlő részre
osztja, majd ezeket durván összedörzsöli, hogy
dialógusokat pattintson ki belőlük. A darab tirá-
dái így válnak áttételes önvallomásokká: mind-
két lány titkos vágya a guyanai fegyenctelepre
kísérni szeretőjét, akit ő árult el (Genet-nek voltak
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ilyen ambíciói), mindketten undor tárgyai (Genet
maga kereste ezt az állapotot, mikor koldusként
járta be Spanyolországot és fél Európát), s mind-
ketten fellázadnak a létjogosultságát az ő ala-
csonyabbrendűségükkel igazolni kívánó autori-
tás ellen.

Módri Györgyi játékából hiányzik az a zárkó-
zottság és összeszedettség, amelyből kilépve
hitelesen lehetne tálalni az alamuszi szervilitás
mögött fortyogó gyűlölet és rajongás kevercsét.
Vagy nem tud, vagy nem akar cselédlányt játsza-
ni; az ő felfogásában Claire inkább nyafka elva-
rázsolt királykisasszony, aki úgy zsarnokoskodik
nővérén, ahogy rajtuk gonosz mostohájuk, a
Madame. Ezzel kettejük kapcsolatában is
létrehozza azt a helyzetet, amely eredetileg csak
az úrnő és a szolgálók viszonyában mutatkozik
meg. Ezzel a spontán tagoltsággal a rendező
nem kezd semmit, csak a társadalmi konvenció
által igazolt elnyomatás elemzésével törődik,
pedig egy kapcsolat természetes
súlyelosztásának bemutatása legalább annyi
izgalmat ígérne. Tóth Rita riadt, konok,
alázatosságában is ijesztő rabszolgának
mutatja Solange alakját. Az életben hal-kan és
halványan van jelen, hiszen az a feladata, hogy a
tárgyak gondozójaként maga is tárggyá váljék.
Fegyelmezett, céltudatos mozdulatai szinte
varázsütésre esnek szét a purgáló rituális
játékok során; mivel alaposan lefojtotta, hatal-
masat dörren a saját homloka felé fordított fegy-
ver. Két színe van, egy hamuszürke és egy bíbor-
vörös, ezeket váltogatja a jellemrajz elkészítésé-
hez. Átmenetek nélkül dolgozik, s mivel a játék-
ban nem jönnek létre igazi feszültségek, hisztéri-
ás kitörései hiába táplálkoznak valós energiák-
ból, irritálóan művinek tűnnek. Kakuts Ágnes af-
fektált, ártalmatlan Madame-ja önmagában ér-
dekes alakítás, csak éppen ehhez az előadás-
hoz nincs semmi köze. Ha nem az a démonikus
lény, akit isteníteni és gyűlölni lehet, nem érthet-
jük meg a lányok motivációit, s meggyilkolásá-
nak sem értelme, sem tétje nem lehet. Megjele-
nésével végképp irányát veszti és felhígul az elő-
adás.

A Cselédeket 1947-ben mutatták be Louis
Jouvet rendezésében a párizsi Athénée Szín-
házban. Íróját egy évvel később csak Sartre és
Cocteau közbenjárása menti meg az életfogy-
tiglani börtönbüntetéstől. Genet acélos követ-
kezetességgel teljesíti be a programot, amelyet
honfitársai, Villon s még inkább De Sade márki
meghirdettek. A XX. század két nagy közhelyre
épül: az egyik, hogy „Isten halott", a másik,
hogy az embernek van egy „tudatalatti" nevű
mentális szemétlerakó telepe. Minek akkor
selypegni, tipegni, okoskodni, tűrni és fohász-
kodni? Szállj le a saját poklodba, mert ott a te
helyed - sulykolja belénk Genet életműve és
életének paradigmája. Tételeit nem kell elfo-
gadni, de megcáfolni sem könnyű. A Genet-mí-
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tosz kihívás, amelynek nem lehet vállvonogat-
va megfelelni. A hatalom és az elnyornottak
viszonyáról sok mindent tudunk, legalábbis
többet, mint önmagunk szélsőségeiről, arról,
hogy mi mindenné lennénk, ha nem működné-
nek a belénk épített civilizációs beidegződé-

sek, kontrollok és illúziók. Nyitottság, bátorság
és némi mazochisztikus kérlelhetetlenség
nélkül a Cselédek előadása csak egy szub-
kulturális bestseller terméketlen felmondása
lehet.
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