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nek a teatralitásra. A Vereckei Rita tervezte üvegcsar-
nok a rafinált hipernaturalizmus hatását kelti, az aj-
tók siklása és a csomaglift automatikus mûködése
csak fokozatosan vezet át – világítással és mobil ele-
mekkel – az irrealitásba. A rendezô Bagó Bertalan is
komótosan mutatja be a helyszínt, az elején hosszan
kivár, végletekig fokozza a nem történés feszültségét,
és még jó ideig nem ül rá a szöveg svungja által dik-
tált tempóra. Van idônk belegondolni a sorban érkezô
szereplôk intim szférájába, tippelhetünk a háromtagú
család (Ecsedi Erzsébet, Farkas Ignác, Farsang Kitti),
a laptopjába temetkezô pedáns Üzletember (Nagy
Péter), a Terhes nô és az Orvos (Kovács Olga és Kri -
csár Kamill), a Modell (Holecskó Orsolya), a látszattal
és nevükkel ellentétben lúzer Winnerék (Szakács
László és Ligeti Kovács Judit), az Edzô (Kiss Ernô) és
a Sportolók (Mészáros András és Urházy Gábor Lász -
ló), valamint a Tolókocsis (Szegezdi Róbert) mögöttes
életére. Lassanként értesülünk a konfliktusokról és
traumákról – a Terhes nô béranya, az autóbalesetben
megbénult Tolókocsis a felesége halálát kívánta, az al-
kalmi pár egyéni fiaskóit kompenzálja feltûnôsködés-
sel stb. –, amelyek a bôröndlakók érkeztével és az idô
múltával kifakadnak, kölcsönös agresszióba és káosz-
ba torkollanak. Az elszigetelt, hétköznapi jelzésekkel
ábrázolt pszichodrámák egymás ellen fordulnak, gyilkos
indulattá fokozódnak, és – Stefán Gábor koreográfiá-
jára – kollektív haláltánccá fajulnak, a „lelki dupliká-
tokat” alakító színészek fegyelmezett és ihletett köz-
remûködésével. Az elôadás egy „folytathatatlan” ponton
zenés drámára vált (Szemenyei János musicalesítette
a prózában elmondhatatlant), hogy az eggyel magasabb
fokozatú stilizáltság elviselhetôbbé tegye a vér nélkül
– a „halál után” vagyunk – és groteszk színezete elle-

nére lehangolóan kegyetlen öldöklést. Az ôrült világ
metaforájának kilátástalanságát az ártatlanság mi to ló -
giá ja – az örök (újjá)születés – enyhíti valamelyest.
A katasztrófát – a repülôgép-balesetet és a személyi-
ség felbomlását – egyedül a megszületett csecsemô
éli túl, akit Noéminak hívnak ugyan, de a gyermek
alak jában az özönvízbôl való megmenekülésen túl
egyetemesebb szimbólumot is fölismerhetünk. De hogy
mégse bizakodjunk annyira, a földi maradványokat
két cinikusan nevetgélô transzcendens lény takarítja
el, fekete szárnyakkal. A pokol angyalai?

A traumatikus tartalmat megfelelô könnyedséggel
közvetítô darab és elôadás erényei épp e kettô kényes
egyensúlyából származnak. Bónuszként fogható föl,
hogy egyikük sem mutatja mélyebbnek magát, mint
amilyen. A végén újrakezdôdik az egész, ami a kifejlet
ismeretében a legkevésbé sem vigasztaló.

TASNÁDI ISTVÁN: TRANZIT 
(Hevesi Sándor Színház, Zalaegerszeg)

Zeneszerzô: Szemenyei János. Díszlet-jelmez: Ve rec  -
kei Rita. Mozgás: Stefán Gábor. Rendezô: Bagó Ber ta lan.
Szereplôk: Ecsedi Erzsébet, Farkas Ignác, Farsang
Kitti, Nagy Péter, Kovács Olga, Kricsár Kamill, Ho -
lecskó Orsolya, Szakács László, Ligeti Kovács Judit,
Kiss Ernô, Mészáros András, Urházy Gábor László,
Szegezdi Róbert, Spisák István, Tisza Anita, Andics
Tibor, Pap Lujza, Tánczos Adrienn, Szakály Aurél,
Székely Kitti Adrienn, Vizkeleti Zsolt, Pete Zsuzsan -
na, Mihály Péter, Székely Botond, Fichtacher Rená -
ta, Horváth Illés, Szemenyei János.

gens és a Természetes Vészek Kollektíva Ipsum
címû elôadása Isten- és emberkísértô vállalkozás.

Az összmûvészeti produkció az alternatív szféra leg -
kü lönösebb és a befogadói kedélyeket leginkább meg-
osztó énekes-elôadója, Ágens személyiségére épített
performansz-színház, amelyben az események aktora -
ként nemcsak ô merül alá a lélek és a fizikum mélyré-
tegeibe, hanem afféle passzív beavatottként a nézôt is
erôsen próbára teszi. A határok feszegetésének tétje nem
kisebb, mint Isten keresése és önmagunk megismerése.

A mágikus szeánsz minden eleme ezt a célt szolgál-
ja. Rendkívül sokrétû, ám olykor bonyolultnak tûnô
szimbólumrendszerében többféle lehetséges út idézô-

dik meg. Ráhangolódásként – illetve a végén leveze-
tésként – a nézôtér sötétjében kellemes zenei aláfes-
téssel egy önjelölt jósnô buzdítja-csábítja felvételrôl
nézôit, hallgatóit, hogy hívják fel, ô minden titokra és
kérdésre megadja a választ. A keret ironikusan játékba
hozza a kiárusított szakralitást és a popularizált ku-
ruzslásnak kiszolgáltatott emberi kíváncsiságot. Ennek
ellenpontjaként celebrálja Ágens a rituálét, amelynek
kiindulása szintén a mediatizált jelen-valóság.

A térben, velünk szemben hosszú asztal áll, külön-
féle, többségükben könnyen azonosítható tárgyakkal:
elôkészített ételeket látunk, hozzávalókat, edényeket,
tálkákat, turmixgépet, munka- és mosogatófelületet,
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díszítésként néhány kristálytömböt, jobbról felénk for-
dított asztali tükröket és egy magnós lejátszót, forgó
szalaggal. Az elrendezés pontos megtervezettséget sej-
tet, amelynek logikája – hogy miért kerültek éppen
ezek a tárgyak éppen ilyen rendszerben egymás mellé
– ugyanúgy megfejtésre vár, akár egy installációban a
kiállított dolgok közötti összefüggés.

A folyamatot Ágens indítja be és tartja játékban. Egy
vízzel telt tálból emelkedik fel hangos levegôvétellel,
szöveget mormol maga elé, majd kötényébe törli arcát,
és elkezdôdik a furcsa fôzô-show: mintha nyilvános té-
véfelvételen lennénk, a fekete bôrruhás domina-díva
háziasszonyi kedvességgel magyarázza az arab pita ké-
szítésének technikáját és hagyományát, közben keze
alatt hihetetlen egyszerûséggel elkészül az étel, amit
egy sütôlapon meg is süt. Mögötte fôcímszerûen vilá-
gít a kék reklámfelirat: Ipsum. A könnyed jelenet bal-
jós hangulatúra vált: a vörös démon az asztal fölé ha-
jol, és boszorkányos természetességgel csöppenti nyá-
lát és vérét egy bekamerázott, kivetített üveglapra,
hozzákeverve levágott körmét és hajtincsét. Ezután
egy liszttel teli tálban kezd kutakodni, amelybôl – mint
földbôl elôkerülô régészeti leleteket – különbözô ko-
rokhoz köthetô tárgyakat emel ki: egy gipszmaszkot,
egy könyvet, egy gumilabdát, egy szent mûanyag szob-
rát, valamint egy összekötözött papírtekercset. Olvasni
kezdi, majd lassan elégeti a papírt, közben az apokrif
szöveget közvetítô papnôvé lényegülve énekben azo-
nosul a szent szavakkal: Vagyok az Elsô és az Utolsó, a
Tisztelt és a Megvetett, a Szent és a Céda (…), a Csend,
mely megfoghatatlan, a Gondolat, melynek emléke gyak-
ran kísért, a Beszéd, melynek hangja összetett, a Világ,
melynek számos alakja van. A kimondott Nevem vagyok.

Egyre összetettebbé és durvábbá válik a játék: az
asztalnak mind több titka tárul fel, Ágens pedig egy-
re intenzívebb és végletesebb állapotokba kísérti ma-
gát. Turmixkészítéssel, agyvelô-trancsírozással és
marhanyelv-darabolással folytatódik a fôzômûsor-szál,
amely  ben egyre kevesebb a kikacsintó közvetlenség.
A teremtés vegykonyhája fizikai kísérleti színpaddá
változik: Ágens saját testét teszi próbára az eksztázis-
ba kerülés érdekében. Többször folyadékot melegít
egy zárt edényben, maszkon át levegôt szív belôle,
bent tartja, mûanyag zacskóba fújja, és forró platnira
teszi. Gyógyszert vesz be, kavicsot nyel, beleiszik a
kék folyadék alapú alma–paprika–egésztojás–hamu-
turmixba, egy magzatpreparátumról vizet önt le, bele-
meríti az arcát, erotikusan játszik a halott marha-
nyelvvel – arcához teszi, csókolózik vele, szájába ve-
szi, mintha a saját, meghosszabbított nyelve lenne –,
majd konyhakéssel megszurkálja stb. Befogadói ké-
pességeinket nemcsak a látvány és a szagok (olvadó
mûanyag, égô haj, por), hanem a zene, ének és zajok
fokozódó ingerei is egyre intenzívebben provokálják.
A cselekvéssorozat csúcspontjaként Ágens a kihango-
sított és effektezett fémpult fölé hajolva egyik kezének
ujjain fémkarmokkal, a másikon bütyökpótló kínzó-
eszközzel széttép egy hamura tett gyerekingecskét,
miközben szent szöveget énekel. A Vegyél magadhoz,
vigyél el engem! refrénre épülô fülsiketítô káoszban el-
ragadtatása egyszerre hat ôrült táncnak, kegyetlen ál-
dozati rítusnak, akcionista zenélésnek és Isten-idé-
zô révületnek.

A teremtô (ön)pusztítás áthallásokkal terhelt szim-
bolikája – az Ipsum jegyében – mégis egységes irány-
ba mutat. Az „önmagadat” jelentésû szó kivetített képe
úgy tartja össze e magánszertartás-színházat, ahogyan
Isten lelke lebeghet a vizek felett. Alfa és Ómega, Betû
és Jelentés, Csend és Hang, Kimondott és Ki mond ha -
tatlan, Név és Ige stb. mintájára ugyanis az Ipsum bi-
zonyosság. A kumráni tekercsek itt elhangzó, sem a
zsidó, sem a keresztény vallás által nem kanonizált
szövegeinek tanúsága alapján a világ misztériuma a
szent és a profán ellentétének egységében rejlik, ami
magában foglalja az életfeladatot és a megoldást: az
Istenhez vezetô útra csak önmagadat járva találhatsz rá.

Az utolsó jelenetben Ágens az asztal ellenkezô végé-
tôl indulva hátramenetben végigmegy az elôadás ideje
alatt bejárt „útján”. Kezében aureolaszerûen világító
tükröt tart, nézi magát és énekel. Amikor visszaérke-
zik a kiindulópontra, belehajol a vízzel telt edénybe.
Arca megjelenik a kivetítôn, majd mintha egy függöny
omlana le hirtelen, kinyílik a tér, és szórt, meleg fény-
nyel megvilágítva a háttérben feltûnik egy doboló alak
(Philipp György). A szôke hajú, fekete nadrágos kísérô
a piros dobok mögött egyszerre angyali és démoni je-
lenség. Percekig szól az eksztatikus dobszóló, közben
érzékelésünket kijátszva kimerevedik a vetített kép:
Ágens mozdulatlan, nyugodt tekintetû arcán szalag-
csíkszerûen futnak az elhangzott szövegekbôl való idé-
zet-feliratok. Hogy mindez a halál fizikai törvény-
szerûségeinek legyôzését és a lélek továbbélését sejte-
ti-e, vagy éppen az ebben való bizonyosság teljes
hiányát, ugyanúgy személyre szabottan eldöntendô
kérdés, mint ahogyan az is, hogy az Ipsum istentelen
Isten-keresô rítusa a szakralitás végsô elvesztésérôl,
avagy apokrif újragondolásának lehetôségérôl szól-e.

IPSUM (MU Színház)

Alkotók: Ágens, Árvai György, Imre Zoltán, Szûcs
Edit, Parabryo, Philipp György. Produkciós vezetô:
Árvai György.
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