
mûvészetek örök témája a szere-
lem mellett a halál. De vajon le-

het-e még a halálról a XXI. században
hitelesen újat mondani? Vagy csak az év-
századok hagyatékát ismételgetjük? 

Árvai György és a magyar kísérleti
színházak közt legendásan úttörô tár-
sulata, a Természetes Vészek Kollek-
tíva meghatározhatatlan mûfajú mun-
kája, a PRE-ACTIO befejezô része egy
halál-trilógiának. A mû tengelyében
egy terrorista elképzelt végnapjának
bemutatása és lelkiállapotának pontos
megrajzolása áll. Célja egyrészt rádöb-
benteni az embereket arra, hogy bár-
mikor áldozatokká válhatnak, más-
részt felvillantani a másik oldal, a me-
rénylô nézôpontját.

Terrorizmusról szólni a színpadon –
a közhelyesség és a hatásvadászat
veszélye miatt – ingoványos talajra
vezetô vállalkozás. A bulvársajtó hír-
anyagaiban unalomig ismételgetett
részletek és képsorok nehezítik a téma
mûvészi feldolgozását. Ösztönösen
immúnissá válunk a halál jelenlétére,
ezért egészen újfajta perspektívára vagy
addig nem látott vizuális élményre van
szükségünk ahhoz, hogy megérintsen
bennünket a tömeges halál ténye. 

A trilógia korábbi részei a halál más-
más lehetôségeire mutatnak rá. A 62
nap a társadalom által szinte észrevét-
len, magányos elmúlás, öngyilkosság
témáját dolgozza fel, az Angyaltár a
születés elôtti vagy annak pillanatá-
ban bekövetkezô „angyallá válás” fo-
lyamatával és az anyák ehhez fûzôdô
attitûdjével foglalkozik. A PRE-ACTIO
ezekkel szemben a kollektív – de nem
önként vállalt – halál és a gyilkos elme
drámája. Az elôadás mûfaját nehéz
meghatározni. Árvai többkomponen-
sû látványra épülô alkotását talán a
legegyszerûbben vizuálszínháznak ne-
vezhetjük.

Hangsúlyosnak érzem az elôadás ki-
állításjellegét is, hiszen a Trafó mobil
színháztermében, ülôhelyek és kijelölt
játéktér híján, mintha modern galériá-

ban vagy kortárs kiállítóteremben volnánk. Nézôtársaim is látnivalókat keres-
gélve, bátor magabiztossággal járják be a terem minden zegzugát. Belépve,
elsôként az UV-fényben világító, kis fehér négyzetekkel telehintett padló vonzza
a tekintetemet. Közelebb hajolva észreveszem, hogy igazolványképek fekete-fehér
másolatai hevernek a földön, tulajdonosaik valószínûleg a világ más táján élô,
hétköznapi emberek voltak. Sorsukat csak haláluk pillanata kötötte elválasztha-
tatlanul össze. Elszorul a torkom a kezemben tartott dokumentumtól, amely már-
is több, mint a képernyôn keresztül közvetített valóság.

A hiedelem szerint aki meghal, annak a csillaga leesik az égrôl – a PRE-ACTIO-
ban a lábaink elé. Ebbe a finom költôi képbe illeszkedik bele a centrálisan elren-
dezett tér abszolút középpontjában álló, asztalnak látszó, fekete dobogó. Olda-
lain monitorok, rajtuk az emberi jogok védelmével foglalkozó nemzetközi jog-
szabályokból vett idézetek olvashatók. Maga a dobogó egyelôre súlytalan, késôbb
szakrális tér lesz, az elôadás fô rituáléjának színtere. A terem átlós végpontjain
egy-egy geometrikus pontossággal, szimmetrikusan elhelyezett, földre fektetett
vitrin, bennük katasztrófa utáni csendélet „kellékei”: fél pár cipô, összetört nap-
szemüveg, mobiltelefon, véres ruhafoszlány és sok-sok föld. A vitrin oldalán vö-
rös LED-kijelzôs számlálók mûködnek. A másik két sarokban hasonló méretû
szerkezetek állnak – az elôadás elején sötétben –, késôbb kiderül: „csodakutak”,
azaz igazságot mutató, vetítésre alkalmas, körülállható helyek.

Amikor a nézôk már kezdik otthonosan érezni magukat a különös térben, hir-
telen hatalmas robaj támad. Mindenki összerezzen. Bár Árvai színháza lehetôsé-
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get kínál a szabad, egyéni befogadásra, mégis úgy érzem, hogy a PRE-ACTIO egy-
fajta linearitással rendelkezik, amelytôl a nézô nem tud eltérni. Az idôbeli folya-
matot a számlálók be-bevillanó csökkenô percszámai determinálják. A robaj lehet
baljós elôrevetítés, de „retrospektív” elem is, ahonnan visszafelé peregnek az ese-
mények. Az utóbbi értelmezésben a terrorcselekmény pillanatától haladunk
visszafelé az idôben, és a különféle eszközökkel létrehozott mozaikos jelenetek,
képek a korábban történteket rekonstruálják.

A vetítések kezdetével két szertartás részesei leszünk. Elôször fentrôl fényké-
pezett, sok személyre gazdagon terített asztalt látunk, sokáig állóképben, majd a
felvételen megjelenik egy férfi (ugyancsak felülnézetbôl, így arca rejtve marad),
és mindig más-más helyre ülve végigeszi a választékot. A következô képsoron
ugyanez a férfi steril, fehér helyszínen leborotválja a haját és a szeméremszôrze-
tét, majd tût szúr alkarjába, vére a padlóra csordul. A szertartás üzenete nyilván-
való: utolsó vacsora és megtisztulás. Közben a központi képernyôkön terroriz-
mussal kapcsolatos híradók és interjúk részletei hallhatók-láthatók. 

Hirtelen éles fényeffektus kíséretében a semmibôl köztünk terem egy hátizsá-
kos férfi (Gergye Krisztián). Haja leborotválva, karjában még ott a tû. Arca félel-
met keltôen elszánt. Meztelen alakja kimérten a dobogó felé indul, és ott meg-
kezdôdik az utolsó rituálé, a „haláltánc”. Már megjelenése is szuggesztív, égô te-
kintete belsô vívódást tükröz. Mozgása precíz, kifinomult, de egyben groteszk is.

Szólójának legszebb pillanata, amikor
az asztal közepébôl elôtörô vékony
fénynyaláb keresztüldöfi a mellkasát, s
fentrôl és lentrôl bravúrosan megvilá-
gított fekvô, vergôdô teste fel-le vetô-
dik, mintha felsôbb erôk kerítették
volna hatalmukba. Mozgása, színészi
játéka, a közel álló emberekkel már-
már agresszíven kontaktust keresô
jelenléte érzékelteti a merénylô lelki
tusáját. Árvai talán kevésnek találta a
csupán a mozgás által közvetített érzel-
meket, ezért egy férfihang által felmon-
dott, irodalmi magaslatokat csak he-
lyenként megütô belsô monológot
társít hozzá, és ezzel túl egyértelmû-
vé teszi a látottakat. Samuel Beckett
Mondd, Joe címû, sok színpadi feldol-
gozást megélt, egyetlen monológból
álló novellája jutna eszembe, de Árvai-
nál a férfi elméjében visszhangzó hang
nem számon kér, hanem megerôsíti a
tömeggyilkost tettének szentségében.

Ettôl kezdve minden kiszámítható.
A hátizsákból elôkerül a testre erôsít-
hetô robbanószerkezet, rá az ünnepé-
lyes fekete öltöny, a számláló az utolsó
percekbe kezd. Itt már kevés Gergye
minden tehetsége, a hosszúra nyúló
visszaszámlálás alatt végiggondolom:
bizonyára elmarad az esemény, és nem
történik semmi. Azért várom, hátha
mégis… De nem. Nincs bravúr, marad
a legkézenfekvôbb, banális megoldás:
hirtelen sötét – és tanácstalan csend.
Hozzá a robbanás ventilátorokkal kel-
tett szele. Majd lírai zene, talán ugyan-
az, mint a legelején, és a nézôsereg egy
körmenetben ellenôrzi, változott-e va-
lami a vitrinekben. A belsejükben
semmi, de a körülöttük lévô keskeny,
fehér kavicságyra vér csorog. Felesle-
ges és kissé giccses befejezés. Mûvészi
értéke mindenesetre meg sem közelíti
Gergye Krisztián táncát és jelenlétét.

A merénylô akció elôtti lelkiállapotát
(vagy legalábbis annak egy alternatívá-
ját) többé-kevésbé fel tudja villantani az
elôadás. De annak tudatosítását, hogy
mindenki áldozattá válhat, kevésbé ér-
tékelem sikeresnek. A halál-trilógia zá-
róakkordja néhány látványelem élmé-
nyét nyújtotta, összességében azonban
sajnos eléggé közhelyes maradt.

PRE-ACTIO (Természetes Vészek
Kollektíva, Trafó)

KÉSZÍTETTÉK: Árvai György, Lenz Tünde, Ger-
gye Krisztián, Imre Zoltán, Parabyro, Szirtes
Attila, Szûcs Edit, Trill Zsolt. 
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