
Bóna László:
Holtvilág

A színházzá tett emberi cselekvés áll Bóna László
könyvének középpontjában. Ennek a színház fa
lainál szélesebb körű emberi tevékenységnek
a~ely id~en a kultúra megalapításáig nyúlik
~a, ~}átos helye van, aholláthatóvá válik. A
szm~ázi cselekvés a színháztörténet tanulságai
szerm~ működése törvényeinek alakulása által az
emben cselekvés anatómiáját mutatja fel, végs6
soron a kultúra látleletét adja. Az egyes korok az
általuk létrehozott színházban teszik láthatóvá
cselekvésük zavarait, a színházi cselekvésben
próbálják megingott egyensúlyukat visszaállíta
ni. A s;Zínház világát míntegy a kultúra világának
ellensúlyaként működtetik. így válik a színhází
forradal~ak dramaturgiája a társadalmi mozgá
sok megismerésének kísérleti terepévé. A színház
a világ hasonmása, vagy a még radikálisabban
fogalmazó szállóige szerint a kettó azonos. A
színház logikájának veszélye az, hogy a színhází
cselekvés történéseiben megrendezhetóségük mi
att eltűnik minden esetleges, és a véletlent is ké
pes beke~ele~i. A szín~~z arra törekszik, hogy
az emberi tevékenység újabb és újabb területeit
tegye színházzá, A színházzá tett tevékenység fö
lött gyakorolt uralma által megvalósulni látszik
az embemek az a vágya, hogya Nagy Drama
turg szerepét öltse magára. A színházban látható
vá. vál~ az emberi cselekvés pszichofiziológiája
teljes kortanával, de eltűnik benne a világ. A mo
dem színház architektúrája is arra törekszik,
hogya megszentségtelenített káoszt visszaállítsa
jog~iba, s ezáltal önmaga születésének archaikus
ere~hezn~at vissza, mintegy a kultúra szüle
téséig. A színház építészeti paradoxon, időn és
téren kívüli úr, amelyben elóhív6dik a valóság.

r Zene

Requiem

Verdit a Requiem megírására két nagy olasz ha
lála ?sztönözte. 1868-ban hunyt el Rossini, és ek
kor Javasolta a Ricordi kiadónak Verdi, hogya
n~gy ~Iasz zeneszerók együtt írjanak egy gyász
mísét ugy, hogy mindenki egy-egy tételt írna. A
Messa a Rossini el is készült, de előadatlan ma
radt, a szerzők torzsalkodásai, illetve föltehetően

az egész mű gyöngesége, széteső mivolta miatt.
Verdi ehhez a darabhoz írta a Libera me tételt.
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Ebben a tulajdonságában hasonlatos utódjához, a
fényképező sötétkamrájához. Mindkét hely, mí
ként a jeruzsálemi templom szentélye, az embert
meghaladó titok megnyilatkozásaként a halál
előszobája, ahol minden kimondott szó úgy be
szél a kívül maradt életről, hogy láthatóvá teszi a
halált. A színházzá tett emberi beszédből születő

világ holtvilág, és bármennyire is közelítse a va
lóságot, sohasem éri el az időparadoxon belépése
által katasztrófával fenyegető teljes azonosságot.
De arra a veszélyes területre lép itt az emberi tu
dat, ahol a küls6 és a belső határai összemos6d
nak, a káoszban kavargó emberi és isteni önfel
mutatása a színházzá tett cselekvés középpontjá
ban eltűnik és láthatóvá válik. A színész teste az
átváltozás tárgya lesz, eltűnik benne az ember, és
láthatóvá válik az isteni hulla. A színész szerepe
kétségessé válik mint szerep, a tárggyá vált test
kerül előtérbe mint a halál tanúja. A szerepnek a
testtel való teljes azonossága a halál. A test a szín
ház tényleges helye, a holttest helyén felnyíló
szédítő úr. A színházban egyetlen szerep marad,
a tömeggyilkos rendez6é, aki isteni szövegkönyv
hiányában kétségbeesetten rögtönöz. ÉS ahány
test, annyi társulat. A színházzá tett emberi cse
lekvésben és testben eltűnő halál által válik a vi
lág nemvalóságos holtvilággá. Ugyanis a szín
házzá tett emberi cselekvés már csak nyomaiban
hordozza annak emlékét, hogy valamikor ő be
szélt a színházröl, és mióta ez a viszony megvál
tozott, a színház próbálja elkeseredett kísérletei
vel felhívni az ember figyeimét leghétköznapibb
nak tudott tevékenységei színházszerúségére. Az
emberré tett színházi cselekvés krisztusi mélysé
gű szenvedéseinek színrevitelével hoz áldozatot
a világ valóságának visszanyerése érdekében.

(Magvet6)
Borbe1y Szilárd

1874-ben azután visszakérte kéziratát, és azt fon
tolgatta, hogy teljes Requiemmé egészíti ki. Ek
kor értesült Manzoni haláláról, ami olyan lendü
letet adott a munkájának, hogy az író halálának
első évfordulóján Milánóban bemutathatták az
elkészült művet.

Beethoven szerint egy gyászmise alaphangula
tát nem az ítélet, hanem a halott lelkéért való kö
nyörgés kell, hogy meghatározza. Ezt az elképze
lést szokták számon kérni Verditól is, amikor azt
mondják, hogy a Requiem zenéje túlságosan drá
mai. Kétségkívül a komponálás során Verdi föl
has~álta azokat az elemeket, amelyeket operái
ban IS alkalmazott, de ez természetes egy színte
ki~rl6ag színpadí zenét író szerzónél. Az Inge
mtsco valóban elsősorban tenoráría, annyira az,
hogy az énekesek áriaesteken is szívesen adják



elő. Mégis: a Dies irae-ben nem azért jut nagyobb
szerep a szóllstálcnak,mert Verdi az énekesek vagy
a közOOség kívánságainak akart eleget tenni, nem
is azért, mert nem tudott volna éppen olyan izgal
mas kartételeket, mint áriákat írni, hanem azért,
mert különleges gonddal kezelte a szöveget, és
amikor a vers személyesebbé válik, amikor egyet
len ember könyörög, értelemszen1en szól6kat írt.

Az olaszos zeneszerzési stílus a Requiemnek
csak az egyik, bár kétséglávül a hangsúlyosabb
része. A másik oldal tudatosan fordul a múlthoz,
onnét veszi a mintákat. ilyen Te deat kíséret nél
küli k6rusa, a hatalmas, ihletett és tökéletes fúgák
a md súlypontjainál. Mennyi ellentét feszíti a Re
quiemet! Olasz és német stílus, sz6listák és kórus,
dallam és indulat. Végül azonban minden ki
egyenlít6dik, asz616hangok belesimulnak a nagy
hangtömbökbe, a német és az olasz zeneszerzési
módszer csak er6síti egymást, az érzelmeket pe
dig fékezi, formába önti a dallamosság.

Okt6ber 17-én a Kongresszusi Központban kí
vánta mindezt felidézni Lamberto Gardelli a Ma-

Film

Védtelenek

Az AIDS a 20. század paradigmatikus betegsége.
SU7I2"ÁCid<ént robbant a köztudatba. hisztéridt és
pánikot keltett. A kórról elsősorban a tömegkom
munikácws eszk(jzök tájékoztattak, ily m6don
egyes, diktat6rikus vagy antidemokratikus orszá
gokban létezését hfTÚr/Qttal semmissé lehetett
tenni. Gy6gyíthatatlansága irracíonalista tudo
mlinykritikára, a gy6gymód keresése a tudomlinyos
kutlltltsok tofJlibbfejleszUs&e adott módot. Hosszú
lappangása, tünetné1killisége, "láthatatlansága"
mitikus magyarázatokra hívott; a veszélyeztetet
tek köre, a betegség vélt szodomita eredete mord
lis indulatokat kavart. EszkJztologikus aurája egya
ránt vezetett "lesz, ami lesz" -féle rezignácútloz és
fokozott polgári józansághoz. A promiszkuitás di
1IIl~ának hanyatlását a jó üzletet sejtő óvszergyá
rak a veszélyre játsz6 reklámmaligyekeztek meg
akadályozni. A fertőzöttek kirekesztése a társada
lom intoleráns és rasszista vonásait hozta felszínre.
A vírus afrikai eredete mintegy szimbolikusan
utalt a harmadik világ jelenlétére, amely a kifino
mult és technicizált európaiság fölé a maga egy
szeru nyerseségében élet-halál uraként magaso
dott. A tbc és a rák után az AIDS betegség is
elemezhetővé vált mint metafora (Susan Sontag),

gyar Rádi6 énekkara, zenekara és a szólisták se
gítségével. Kincses Veronika énekelte a szoprán
szölamot, szépen, egy, sajnos föltűnő helyen elkö
vetett megingást61 eltekintve biztosan. Hamari
Júlia volt az egyetlen el6ad6 ezen az estén, aki
abban a szellemben látta el a feladatát, amely a
rendkívüli alkotáshoz illett. Hangja nem volt
annyira tökéletes, mint korábban, de a kifejezés
vágya és ereje így is kimagasl6 teljesítményt
szült. Dar6czy Tamás erőtlen, jellegtelen tenorja
mellett kellemetlen meglepetés volt az egyébként
láthatóan megindult Polgár László visszafogott
sága, a szólam magasabb részein él hangja elválto
zása. Mindkét férfi szólista előszeretettel gyorsí
tott éneklés közben, mintha minél elóbb át akar
tak volna esni a nehézségeken. Lamberto Gardelli
elegáns mozdulatokkal vezette az ének és zene
kart, biztos kézzel irányította az el6adást. Holta
kat ugyan nem ébresztett, de talán nem is akart.
Minek is?

Fáy Miklós

helyet kapott a múalkotásokban (pl. Véra Chyti
lová Egyet ide,egyetodacímú filmjében).

A fenti, korántsem teljes felsorolásban kiemelt
fogalmak napjaink kulcskérdéseivel hozhatók
összefüggésbe. Ezt látja mindenki, aki az AIDS
kínálta komor tükörben szemléli a jelent. De mit
lát az, aki a világnak a foncsorozott oldalt mutat
ja, s az üveg fényes felével a betegekehez közelít?
Védteleneket.

Zolnay Pál nem vesz tudomást az AIDS para
digmatikus voltár61. Nem szólaltat meg szakem
bereket: orvoskutat6t, pszichológust, szociol6
gust; nem mutat be kórházakat, nem értekezik a
gyógyítás-megelőzés-szúrés lehetőségeir61, nem
elemzi a helyzetet. Érdes, tárgyától- és saját fil
mes világától is - idegen, disszonáns "elóhang
gal" vezeti fel filmjét, hogy utána annál letisztul
tabb és harmonikusabb eszközökkel szólaljon
meg. Betegeket látunk és hallunk beszélni életük
ről, szenvedélyeikr61, vagy szenvedésükr61; jele
nükről és múltjukr61; reményeikről. Élőket és hol
takat. Van, aki egyelőre "csak" fertőzött;van, aki
nek sírját is látjuk. S a film közben, egy-egy val
lomástevő láttán, újra és újra feltesszük a kérdést:
vajon él-e még?..

Hiszen védtelenek. Védtelenek az élők elutasí
tásával, megbélyegzésével, félelmével szemben,
és ez tragikus. Tragikus küzdelrnük jelenik meg a
vásznon, amit azért vállaltak. hogy kimondva
vagy kimondatlanul elfogadtassák magukat és
helyzetüket embertársaikkal. És védtelnek a ha
lállal szemben - ez pedig sorsszerű,E sorsszerű

séget már a film szövete hordozza, dacolva az
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