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Rím, rítus és ritmus 

- utószó az Üsse kő drámai 

adaptációjának közléséhez- 
 

A rituális színház eszméje akkor valósulhat meg igazán 

kielégítő módon a gyakorlatban, ha nemcsak az előadás, 

hanem már a darab szelleme is a hű a rítusok őseredeti 

szellemiségéhez. Ez a darab pedig ilyen darab. 

Eredendően is csak hűséges. Ez azonban felvet néhány 

olyan kérdést, problémát, amely a színjátszás kortársi 

gyakorlatában egyébiránt nem szokott jelentkezni. Ez az 

utószó azért született, hogy szembenézhessünk ezekkel a 

problémákkal. 

 

1. A cselekmény kibomlása és a tudatáram áramlása 

 

 A rituális színháznak az a megvalósulási formája, 

amely ennek a darabnak a színpadra állításakor foglalhat 

pozíciókat a térben, alapvetően és elsősorban rögtön arra 

késztet, hogy eldöntsük, mit jelent ebben az esetben a 

cselekmény kibomlása. 

 Egy nem rituális előadás esetében a színpadon az az 

illúzió jön létre, hogy a közönség által látott történet éppen 

ott és akkor, éppen a nézők szeme láttára bomlik ki. Ez az 

illúzió minden egyes előadás során, egészen addig, amíg a 

darab műsoron van, folyton létrejön. Méghozzá 

közmegegyezés alapján. A színész, a rendező és a  

közönség ki nem mondott, de magától értetődő 

szövetségével és jóváhagyásával. 

 A rituális színház előadásai során bemutatott 

cselekmény azonban egy másik – szintén hagyományos – 
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közmegegyezésen alapul. Ez a hagyomány Európában 

történetesen a misztériumjátékok hagyománya. Itt arról 

van szó, hogy mind a színészek, mind a rendező, mind 

pedig a közönség pontosan tudja, hogy a színpadon mi 

történik, s ami történik, milyen végkifejlet felé halad, így a 

cselekmény kibomlását tekintve senkire nem várhat már 

semmilyen meglepetés. Ami az újdonság erejével hathat, 

az ebben a kontextusban nem lehet más, mint a közös 

tudás megélésének módja. A rituálé átélésének minősége. 

 Az Üsse kő első felvonásának első jelenetében egy 

színpadi utasításban erről a közmegegyezésről rögtön szó 

is esik, s ezzel világossá is válik, hogy a darab során 

általában nem a szó klasszikus értelmében vett dialógust 

folytatnak egymással a szereplők. Így aztán az egymással 

feleselő megszólalások nem a hagyományos logika elveit 

követve találnak egymásra, hiszen a szereplők 

megszólalásait itt már nem igazán az információcsere 

vágya motiválja. Ők egy szertartást hajtanak végre, 

amelynek hangzó anyaga is csak a rítus része. Közös 

tudásuk, s a tudatukban közös tudatáramlásuk van arról a 

mítikus világról, amelyet a szertartás megidéz, s ezt a 

tudást nem kiegészíteni, hanem együtt, egymás 

társaságában feleleveníteni, s ezzel megünnepelni 

akarják. Minden megszólalásuk ünnepi aktus tehát, így a 

mondatok sokasága így, együtt nem más, mint egyfajta 

inkantáció. Ha úgy tetszik: igézés, bájolás, regölés. 

 Ha leegyszerűsítjük ezt a helyzetet, akár azt is 

mondhatjuk, a szereplők olykor látszólag kibeszélnek a 

jelenetből, arra használva fel ezt a színpadon kibontakozó 

közös tudatáramlást, hogy félszavakból is értsék egymást, 

s ezeket a félszavakat már ne is egészítsék ki egész 

szavakra. Részint azért, mert ez már nekik nem is 

szükséges. Részint pedig azért, mert ezzel az egymás 

között kiteljesedő beavatottsággal valójában a misztérium 
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titkosságának megőrzéséhez tartják magukat. Vannak 

titkaik, amelyek közös tudáson alapulnak, de a titkokat 

nem leleplezni akarják, hanem inkább arra törekednek, 

hogy a közönség is a részesévé váljon a beavatottak 

között zajló közös tudatáramlásnak. 

 A közös tudás itt nyilvánvalóan a magyar ősiség egyik 

legismertebb balladájának – a magos Déva vár, Kőműves 

Kelemen és a tizenkét kőműves történetének – ismerete. 

Erről a balladai homályba burkolózó történetről minden 

magyar anyanyelvű nézőnek, olvasónak azonnal megvan a 

maga máris beavatottnak számító tudása – itt legfeljebb 

tehát arról lehet szó, hogy ez a beavatás újra meg újra 

elmélyül a rítus során.  

 Mindenki tudja, hogy magos Déva várának maradék 

falai még ma is többé-kevésbé délcegen állnak, de hogy 

ennek egy felfoghatatlanul nagy, s hozzá még rejtelmes 

értelmű áldozat volt az ára. Mindenki tudja, hogy a 

történetben milyen szövetséget köt egymással a tizenkét 

kőműves, s ezt a szövetséget hogyan szolgálja az a ki nem 

mondott, de minden cselekedettel nyilvánvalóvá tett 

egyezség, amely szavak nélkül is megköttetett Kőműves 

Kelemen és a saját véráldozata elé siető asszonya között. 

Mindenki érezheti, hogy itt egy rítus zajlott a mítoszok 

kortalan korában – hiszen akármelyik változatát ismeri is 

a balladának, mindegyikben ott vannak az erre utaló jelek. 

 Jel van arra, hogy Kőműves Kelemenné se önnön 

véres álmától meg nem riadt, se a férje által isteni erővel 

az útjába küldött akadályok – a két fenevad, a fekete 

felhő, a köves eső – miatt nem táncolt vissza az 

elhatározásától, amikor a várba hajtatott.  

 Jel van arra, hogy mindent tudott arról, hogy mi vár 

majd rá: hiszen tudta, hogy a kocsi az asszonyé, a hat ló a 

gazdáé, az ostor a kocsisé, de az út az Istené.  
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 Jel van arra, hogy az áldozathozatal előtt az Éggel 

kötött szövetség jegyében kért a kőművesektől arany 

papucsot, selyemszőrű szoknyát és rengő bölcsőcskét.  

 Jel van arra, hogy amiként az asszony magát 

áldozatra elszánta, azonképpen a kőművesek is világosan 

tudták, hogy maguk is áldozati szertartást hajtanak végre. 

amelynek magasabb értelmű célja van annál, mint hogy a 

falak pusztán az égbe magasodjanak, s többé le ne 

omoljanak.  

 Jel van arra, hogy ez a tudás teszi az áldozathozatalt 

misztériummá, amelynek titkát éppen ezért előbb befedik 

szép faragott kővel, s aztán a faragott köveket gondosan 

befedik faragatlan kővel.  

 Jel van arra, hogy a kőművesek magasabb értelmű 

célja számukra is csak akkor vált nyilvánvalóvá, amikor a 

vár falai az égbe magasodtak: s azokon ők végre 

megállhattak, s ott a tündérek muzsikájába is 

belehallgathattak, s a szférák zenéjébe is 

belefeledkezhettek.  

 Jel van arra, hogy az ég zenéjével eltelve ők is az 

Éggel kötöttek szövetséget, amikor az őket a falakon 

megszálló tudással meggazdagodva a karjukra zsindelyből 

szárnyakat raktak, a vár tetejéről  leugrottak, s saját 

titkaikkal tudósan hazaszálltak.  

 Jel van arra, hogy Kőműves Kelemenné is titkok 

tudója volt akkor, amikor magát az áldozatra éppen úgy 

adta, hogy előtte a kicsi fiát elemi erők, táltos tudományok 

gondoskodására bízta, hogy legyen, aki kicsi fiát 

megszoptassa, legyen, aki kicsi fiát megfürössze. S lett is: 

azzal a tudással hozta meg az áldozatát, hogy záporesők 

hullnak majd, s ők lesznek azok, akik a fiát 

megszoptatják, s hogy lenge szellők fújnak majd, s ők 

lesznek azok, akik a fiát elringatják.  
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 Jel van arra, hogy a kőműves és a kőműves 

asszonyának egy szem fia előtt a magos vár fala előtt nem 

véletlenül hasadt hát meg a föld, hogy ő fájdalmában 

abba szédüljön alá: hiszen bár az is tudván tudható, hogy a 

meghasadt földbe szédülő táltosok útja, Virág Péter 

naphéroszi zuhanása éppen a táltos megpróbáltatások 

egyik útja, de egyben az újjászületés útja is. Mert ahogy a 

föld alatt is lesznek záporesők és lenge szellők, hogy a fiú 

életét vigyázzák, a meghasadt föld árkainak partján is 

nőhetnek még virágok, hogy szár nélkül letépessenek, 

onnan gyermeket váró asszonyok szájába kerüljenek, s 

ahogy őket véletlenül lenyelik, az asszonytestben hamar 

meg is foganjanak, s velük a földön egyszer még a 

csodáknak is a csodájára járjanak. 

Jel van arra, hogy él még Kőműves Kelemen: s ha 

magába fordul, most is csak a tündéri muzsika égi 

köveket zengető zengését hallgatja.  

Jel van arra, hogy él még Kőműves Kelemenné: 

most is a föld kövei közül figyel, s bármikor kész az 

összeomlásnak gátat vető áldozatra.  

Jel van arra, hogy él még Kőműves Kelemen és 

Kőműves Kelemenné egy szem fia: a föld kövei közé 

hasadva is egyre csak várja őt a virágot termő árkok 

partja.  

Jel van arra, hogy a fiú tudja az alsó világba hasadt 

kövek szavát. Az anya tudja a föld színén tanyázó kövek 

szavát. Az apa tudja az ég kövei közt zengő zengések 

szavát. 

Ez hát a misztérium közös tudásának alapja: egy 

régi szövetség titkos értelmének bizonyos – nyilván 

változó – szintű tudása. 

A rituális színház ebben az esetben ezen a közös 

tudáson alapulva hozhat létre beavatást a színpadon 

zajló rituálék és a közönség között – minden egyes 
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színpadi rítussal új értelmet adva egy új szövetségnek, 

melyet az Ég Köveinek követei, a tetejetlen fa ágáról 

alászakadó garabonciások és lidércek kötnek az Éggel 

és a Földdel, ahogy a régiek, a valaha volt tizenkét 

kőművesek nyomába lépve megint csak eljönnek, hogy 

a kövek összeomlásának megint csak a végére 

járjanak.  

A közös tudásnak ebben a kontextusában azonban 

ez az új szövetség is olyan szövetség, amelynek mítikus 

erejű eseményei már régen megestek, s így a 

színpadon nem egyszerűen megelevenednek, hanem 

inkább megidéztetnek. Az idézés, megidézés aktusa 

azonban nem kizárólagosan a történetmondás aktusa, 

hanem pontosan az, aminek hívják: idézés. Tudás 

idézése, emlékek idézése, hősök idézése. Úgy a múlt, 

hogy közben maga a folyamatos jelen. A rítusok ideje 

ugyanis maga az örökkévalóság – velük az időtlen idő 

is csak időtlenül telik. Velük múltán-múlva is minden 

csak monos-mostanság van. De ez az idő már a 

garabonciások ideje. Volt is, van is, lesz is. 

 

2. A beavató szöveg hosszas indázása – a könyvdráma 

problematikája 

 

 Szintén a cselekmény kibontásának nehézségét 

jelenti, hogy az Üsse kő színpadi változata minden ízében 

könyvdráma, egy olyan rituális szöveg, amely úgy 

fogalmazza meg egy színpadi jelenéssorozat álmát, hogy 

közben nem mond le arról, hogy a maga összes 

megfogalmazásával együtt már és még olvasmányként is 

szolgáljon. Ez a törekvés persze nem újdonság a 

drámatörténetben, de az ilyen típusú próbálkozásokra 

szokás azt mondani, hogy végeredményüket tekintve 

olyan könyvdrámák születéséhez vezetnek, amelyek 
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színpadra alkalmazása a szöveg hosszas indázása miatt 

komoly bonyodalmakkal jár.  

 Adva van tehát egy rituális szöveg, amely elsődleges 

létezési formájában csakis és kizárólag szövegként 

működik – de a szöveg színpadra alkalmazásakor, a darab 

rendezésekor adottnak kell venni egy rítust is, amely már 

nem más, mint a rituális szöveg rítussá alakítása.  

 A rituális szöveg még lehet valamelyest szétfolyó, 

lebegő, elrévülő – s ennek nem lehet akadálya az a tény, 

hogy a szövegben, a könyvdráma szövegében monológok 

és dialógusok, színpadi jelenetek és akciók, s ezeket 

egybeszövő színpadi utasítások, szerzői megjegyzések, 

intertextuális játékok sorjáznak. Lehet még szétfolyó, mert 

eleve egy tudatáramlásból szakad a világra, s annak a 

tudatáramlásnak éppen a varázsos szavakkal bájoló és 

igéző elrévülés a leginkább jellemzőbb sajátsága. 

 A rituális színház színpadi előadása viszont nem lehet 

szétfolyó, mert egy hosszan indázó szöveg olvasás közben 

ugyan még a szavak zsongásába, lüktetésébe révülten is 

javában befogadható, de ugyanez a szöveg a színház 

közönsége előtt előadott monológok és dialógusok 

formájában már ahhoz vezethet, hogy a néző nem 

belerévül, belefeledkezik a szöveg lélegzésébe, hanem 

elvesztheti a kapcsolatát a rítussal.  

 A rituális szöveget életre keltő rituális színház legfőbb 

eszköze éppen ezért a feszes ritmus, ami adott esetben 

nem csak a szavak, hanem a jelenetek ritmusát jelenti. 

Egy szétfolyónak tetsző, de egy ünnepi rituálé részének 

tekintendő szöveg tagolásához, ritmizálásához az Üsse kő 

ezért számos eszközt kínál.  

 Az egyik legfontosabb eszköz arra, hogy egy hosszabb 

szövegrész ne tudjon szétfolyni, s így hatástalanná 

idegenedni, az inkantáció. Abban az esetben, amikor a 

jelenet belső feszültségét nem tudják fenntartani a 
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hagyományos színpadi eszközökkel deklamált szavak, a 

szöveget megszólaltató színész a jelenet ritmusát 

megőrzendő szinte bármikor kitörhet a hétköznapi 

kommunikáció céljait szolgáló nyelvhasználat kötöttségei 

közül, s szinte bármit megtehet, amely a rituális színház 

rituális jellegét kiteljesíti. A szavaknak a ráolvasások 

aktusát idéző inkantatív kimondását lehet felgyorsítani, 

lelassítani, lehet beszéd közben nem várt módon és nem 

várt helyeken szüneteket tartani, s különösen dallamos 

vagy szokatlanul csengő hangsúlyokat kitenni.  

 Amikor pedig a jelenet ritmusának fenntartásához 

még ezek az eszközök is elégtelenek, kezdetét veheti a 

fejpántos mikrofonokon felfogott hangok vokóderes 

torzítása, s a hangszórókra vezérlése. Ami az emberi hang 

atipikus használatának lehetőségein túl van, azt már a 

vokóderes torzítások használata hozza el a színpadra, 

lehetőség szerint oly módon, hogy a vokóder használata 

ne valamiféle futurisztikus hatást keltsen, hanem egy 

sohasem volt, de máris létező rítus szerves részének 

mutatkozzon. 

 Mind az emberi hang inkantatív használata, mind a 

vokóderes torzítások használata meglehetős kockázatot 

jelent, ezért vigyázni kell arra, hogy minden így keletkező 

hatás még éppen jól összeférjen a rituális színház 

transzcendens kisugárzásával. Minden létező módon el 

kell kerülni tehát, hogy a szavak nem hétköznapi 

használatának bármilyen hanghatása nevetséges hatást 

keltsen – a nevetés ugyanis a rítus színpadi halála. Nem 

baj, ha a nézők furcsállják az inkantációt és a vokóderes 

hangzást, de ha némi távolságot tartanak is ettől, 

humorosnak semmiképpen se ítélhessék azt, ami eléjük 

tárul. Itt ugyanis van miért idegenkedni, de nincs min 

derülni.  
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 Hiszen bár a rítus alapvetően mindig komor és 

fenséges, s ezenközben lehet akár még idegen is, s 

egzotikus is. Úgy egzotikus, hogy közben régről ismerősen, 

ismeretlenül ismerősen is ízig-vérig, tőstül-gyökerestül a 

sajátunk. Ezért ha szenvedély tör utat magának benne, 

akkor az a szenvedély csak a vitézség, a keserűség, a düh, 

a kétségbeesés, a méreg szenvedélye lehet. De ez is csak 

úgy lehet, ahogyan a tradicionalisták tudása, Hamvas Béla 

a darabban is megidézett látomása tudja. Hogy ha feltör a 

vitézség, az bizony akkor tör fel, ha keserűség emészti a 

hősöket. Hogy feltör belőlük a düh, de csak akkor, ha 

kétségbe ejti őket, ami velük megtörténhet. Hogy tudjanak 

ők lázadni, s a méregtől akár fel is robbanni, de csak 

akkor, ha elveszik tőlük a szelíd kertekben megélhető 

szelíd perceket. S ha az indulatok elcsitulnak, akkor 

megint eljöjjenek a szelíd percek, de úgy, hogy a szelíd 

percek pedig megint a rítus részei legyenek. Hol gyorsan, 

hol lassan. Hol lassan, hol gyorsan. Hol felforgatóan, hol 

letaglózóan. De mindig végérvényesen. Ellentmondást 

nem tűrően. Fenségesen és mocskosan. Mámorosan, 

mágikusan és magasan. 

 

3. A darab zeneisége, a zene jeleneteket ritmizáló szerepe 

 

 A rituális jelenetek ritmusát – az inkantatív részletek 

és a vokóderes torzítások használatán kívül – ennél is 

erőteljesebben határozhatják meg a darab zenei 

effektusai. Amikor a darab lehetséges zenei effektusait 

vesszük számba, rögtön két lehetőségről kell beszélnünk. 

Egy állandóan igénybe vehető eszközről és egy esetenként 

használható megoldásról.  

 Ami állandónak tekinthető: az a Dobokkal Dobrokoló, 

a minden udvarba benyerítő paripa folyamatos színpadi 

jelenete. Az ősi tudást rejtő találós kérdés megfejtését – a 
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táltosdobot – megszemélyesítve egy dobos ül mindvégig a 

színpadon, aki a dobfelszerelés mögött ülve gyakorlatilag 

korlátlan lehetőséget kap arra, hogy minden egyes 

színpadi megszólalást új akusztikus környezetbe 

szöktessen, s így alapvetően felforgasson. Hogy minden 

mondatot dübörgéssé, mennydörgéssé, szélzúgássá, 

tűzropogássá vagy akár paták dobogásává egészítsen ki. 

Hogy egyet ugorjon, kettő szökjön, s máris ott legyen a 

maga dobrokolásával a mennydörgő fellegek között, s 

onnét ugorjon a Holdba, a Holdból a Napba, a Napból meg 

a Fiastyúkba. 

 A másik gyakran felhasználható lehetőség: a tündéri 

bandérium, Tündér Ilona tündéri muzsikusainak a 

színpadon is rendre felléptetett társasága. A 

mítoszainkban rejtező tündéri muzsika emlékét maga 

Kőműves Kelemen balladája is őrzi, hiszen annak egyik 

Csíkverebesen gyűjtött változata éppen azzal ér véget, 

hogy a tizenkét kőműves olyan magasra viszi magos Déva 

várának falát, hogy annak tetején megállva már 

egyenesen "az angyalok zengésit" – a tündéri muzsikát, a 

szférák zenéjét – hallják. A tündéri muzsika mámorral és 

mágiával magas hangzása még szemléletesebben jelenik 

meg Horger Antal Hétfalusi csángó népmesék című 

gyűjteményének egyik darabjában, a Tündér Ilona és az 

arany hajú ifjú című népmesében, melyben Tündér 

Ilonának éppenséggel három a maga varázslatos kincse, s 

ezek egyike a szépen szóló arany banda, a tündéri 

muzsikusok társasága. Erről tanítják azt a mesében, hogy 

hét országban hét királynak sincsen olyanja. S erről a 

bandáról tanítják azt is, hogy úgy kell őket bárhová 

elhívogatni, hogy le kell törni egy aranyágat arról a nagy 

aranyfáról, amely Tündér Ilona táltos paripájának istállója 

előtt áll. Ha az megvan, azután már a banda magától is 

útnak indul a világba, de éppen arra tartva, amerre az 
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aranyfa ágát viszik. A népmese tanítása szerint tud ez a 

banda otthontalanságában úgy játszani, hogy attól 

mindenki megrémül. De tud ám hívogatóan is szólni a 

banda szava: s ha így játszanak, akkor a banda szava 

éppen hét kilométerre hallatszik szét a világban. 

 A tündéri muzsikusok gyakran ismétlődő színpadi 

jelenléte gyakorlatilag azt is lehetővé teszi, hogy a 

dramaturgiailag fontos jeleneteknek egyszerre legyen egy 

szöveges és egy zenei csúcspontja is, s ez a két csúcspont 

egymástól akár még bizonyos távolságot is tarthat, amikor 

a rítus ezt így kívánja. Eklatáns példa erre az egész 

előadás kezdete és vége is – hiszen ezekben az 

idősávokban is az mutatkozik meg, hogy a darab külön 

indul el zeneileg és külön a szöveggel. S ugyanígy: van egy 

külön fináléja a darab végén a szavaknak, de a zenei 

futamoknak is.  

 A tündéri muzsikusok színpadi zenekara – a 

lehetőségektől függően – felállhat akusztikus 

hangszerekkel vagy elektronikus hangszerekkel is. Az 

ideáltipikus persze az elektronikus hangszerek használata 

lenne, mert a színpadi beszédhangok vokóderes 

torzításával az elektromos gitárok pedáleffektjei 

alkotnának igazán szerencsés együttest. Bárhogyan is 

legyen azonban, hatásában mindkét felállás ugyanazt a 

mámort, mágiát és magasságot nyújthatja – valahogyan 

úgy, ahogyan felállásától függetlenül ugyanazt a semmi 

kapuin dörömbölő, a világösztönt kiugrasztó, az Édent 

visszahódító zenei üzenetet fejezi ki a Vágtázó Életerő és a 

Vágtázó Csodaszarvas bármelyik színpadi fellépése. 

 Mindezek alapján akár azt is fel lehetne vetni, hogy az 

Üsse kő színpadra állításának eredménye nem más, mint 

egy zenés darab. Ez az interpretáció azonban téves lenne: 

az Üsse kő minden egyes előadása csakis a rituális 
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színház egy-egy megjelenési formája  lehet, amelyben 

szigorúan a rítus része minden – így a zene is. 

 

4. A bábok használatának dramaturgiai funkciója és 

rituális értelme 

 

 Az Üsse kő előadásában kibomló rituálé fontos részei 

az Ég Köveinek követei övén függő, s onnan le-leakasztott, 

majd a játékba bevont bábok, amelyek kivétel nélkül, 

mindvégig az adott szereplők jól láthatóan azonosítható 

alakmásait formálják meg. 

 A bábok használata és a helyettük, az ő nevükben 

megszólaltatott mondatok felhangzása is része a 

jelenetek ritmizálásának. Ez is olyan eszköz, mint a 

tündéri bandérium színre léptetése – s így dramaturgiailag 

akár a darab szerzői utasításaiban külön meg nem jelölt 

helyeken is indokolt lehet a használatuk. 

 A bábok használatának azonban nem csupán 

dramaturgiai, hanem rituális értelme is van – általuk 

mutatkozik meg a rituális színház egyik legjellemzőbb 

ismérve, a szereplők karaktereinek egybemosódása, a 

személyiségek közötti határok átjárhatósága. 

 A rituális színháznak a misztériumjátékokkal 

kimutatható, már jelzett kapcsolata folytán minden 

előadás nyilvánvalóvá teszi, hogy a szereplőknek közös 

tudata, s a tudatukban közös tudatáramlása van arról a 

mítikus világról, amelyet a szertartás megidéz. A közös 

tudatáramlásnak köszönhetően egyes szereplők 

karakterei viszont jól látható és jól érezhető 

akarategységbe tömörülnek. Ha megszólalnak, egymás 

gondolatait folytatják, egymás szájából veszik ki szót, s így 

egy ponton túl már az is tetszőlegesnek, véletlenszerűnek 

ítélhető, hogy egyik-másik megjegyzést miért éppen az 

egyik vagy a másik szereplő teszi – hiszen pontosan lehet 
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tudni, hogy a rituálé értelmében ugyanazt a megjegyzést 

akár a harmadik vagy a negyedik szereplő is elmondhatta 

volna. A rítus lényege ugyanis nagyon sokszor csak az 

inkantatív szerepű szavak kimondása. Szemléletes 

példával élve: egy vallási ceremónia során bármelyik 

vallás bármelyik szent szövegét az adott vallás bármelyik 

szent, felszentelt, szentnek elfogadott embere 

elmondhatja, a közösség elé tárhatja, tökéletesen 

függetlenül a saját személyétől és élethelyzetétől, ezek 

ugyanis az adott szituációban indifferensek. A lényeg az, 

hogy a szó kimondatik. Hogy a szertartás elvégeztetik. 

Hogy az áhítat megőrzetik. 

 Az egyik és a másik között ilyenkor nincsenek 

határok, ők az adott helyzet adta magasabb absztrakciós 

szinten egyek és ugyanazok.  

 Itt jegyzendő meg, hogy a Tao egyik – a darabban is 

idézett – szent szövege odáig megy, hogy ezt a jelenséget 

egy másik megközelítésben is bemutatja, s az "egyik" és a 

"másik" közötti határok elmosódását a szakrális világon 

túl már a profán világban is adottnak tételezi. Csuang-ce 

szerint ugyanis – A Virágzó Délvidék Igaz Könyve II/3. – a 

józan ész használata is elvezet annak belátásáig, hogy 

nincs olyan létező, aki ne lenne a másik, és nincs, mi ne 

lenne önmaga. S ahogy ezt végigmondja, a másik és 

magunk életre keltésének tanítását sem hallgatja el: ez 

pedig szerinte annyit tesz, hogy tudnunk kell, a másik 

önmagunkból lép elő, s mi magunk a másik nyomán 

vagyunk. Mi igaz emitt, hamis lesz amott, s mi itt hamis, 

ott már igazzá lett – folytatja, hogy aztán megállapítsa: a 

bölcs nem ebből indul ki, hanem önmagát az égi 

természetesség fényénél követi. Ő maga a másik, a másik 

pedig ő maga.  

 Ezt a tanítást pedig azért jó magad elé idézni, hogy ne 

legyen kétséged: a magyar népmeséknek van egy olyan 
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nyitatlanul nyíló ajtaja is, amely a leginkább a Tao tudása 

felől érkezve tárul fel előtted. Mert ha érted, amit Csuang-

ce a másikról és önmagadról tanít, akkor érted az összes 

magyar varázsmese összes próbatételét. Érted, hogy a 

táltos paripa te vagy. Érted, hogy a sárkány te vagy. Érted, 

hogy a halovány tűzzel bolyongó lidérc is te vagy. Érted, 

hogy a botorul viselkedő másik két testvér is te vagy, hogy 

aztán önmagad itt is csak úgy legyél, hogy a hetedik 

harmadikként is csak te magad légy. 

 S ha ezt mind érted, ideje észrevenned, hogy itt 

egyetlen főszereplő van, akinek az övén nem függ báb, s 

így nincsen alakmása: ő Pilla, az álmok szálait egymásba 

gubancoló és szétszálazó erdei álomtündér. 

Természetesen ennek is jelentése van: tekintve, hogy a 

szereplőknek két halmaza mutatkozik meg – s az egyik 

halmazban az Ég Köveiként érkező követek találhatnak 

egymásra, a másik, mindössze két alakból álló halmazban 

pedig az Ég és Föld új szövetségének hírvivői, Gubancos és 

Pilla szerethetnek egymásba. A követekhez képest a 

hírvivők egy új minőséget képviselnek: ők azok, akik a 

magyar népmesei sztereotípia szerint a menyegző után a 

tojáshéjba ugró párt alkotják, akiknek az a dolga, hogy 

bárhol és bármikor vendégségbe menjenek, s a puszta 

érkezésükkel is az Ég és Föld Menyegzőjéről üzenjenek. A 

követek helyrehozni jönnek azt, ami romlásnak indult, a 

hírvivők viszont újjáteremtik azt, ami a romlást megállítva 

újjászületett, s még épp csak létezni kezd. Ezért ringanak 

ők éppen a Világtojás héjában: hogy velük együtt 

ringatózva a héj alsó feléből új anyaföld legyen, a héj felső 

feléből magas mennybolt legyen, a tojás tarka foltjaiból az 

égen csupa csillag legyen, a tojás fekete foltjaiból pedig a 

levegőben felleg legyen.  

 Ahogy hírt visznek, azzal el is indulnak egy úton, s ez 

az út egyelőre szerelemmel teljes út. Ezért van hát az, 
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hogy Pillának nincsen báb az oldalán. Ő szuverén karakter, 

a rítusban részt vállalva sem omlasztja le 

személyiségének határait mások előtt. Ha nem így lenne, 

a garabonciás bele sem szerethetne. Ha nem így lenne, 

nem is úgy alakulna, hogy amíg a garabonciás elindul egy 

úton, a tündér is elindul egy másikon – hogy innentől 

fogva már az Indulj el egy úton című magyar népdal 

szövegét idézzük magunk elé. S a dallal együtt mondjuk 

tovább a tündérről és a garabonciásról: úgy vannak ők 

egymással, hogy hol egymást találják, egymáshoz se 

szóljanak. S hogy ha mások látnák őket, róluk csakis azt 

gondolnák, hogy idegenek lennének. De szeretetet 

tartanának. s ott, hol összegyűlnének, titkon azért el-

elszeretkeznének. Egy tündérrel éppen túl a világ erdein, s 

egy garabonciással még innen a bánatnak mezein. 

 

5. A videotáblák képi világának jelentése 

 

 A színpad fölött látható – alapesetben az ural-altáji 

sámándobok háromosztatú világképét felmutató – 

videotáblák léte és jelenléte megint csak a jelenetek, s a 

jelenetek segítségével megformált rítus ritmizálásához 

járulhat hozzá. Az a lehetőség ugyanis, hogy a színpadon 

megszólaló monológok és dialógusok közben állóképek és 

mozgóképek váltakoznak egymással a színpad fölött, 

eleve a közönség figyelmének megosztását jelentheti. 

Abban a pillanatban pedig, hogy a figyelem elkezd 

megoszlani a színpadon elhangzottak és a videotáblákon 

látottak között, máris a tudat oszcillálásával van dolgunk. 

A tudat oszcillációja pedig a jeleneteken belül is azonnal új 

ritmust teremt: pusztán azáltal, hogy a figyelem ide-oda 

rebben, a jelenet ritmusa is minden korábbi 

kerékvágásból kizökken. 
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 A videotáblán látható képeket, s különösen a 

mozgóképes részleteket éppen ezért azonban csak erős 

önkorlátozással lehet használni. A figyelem 

megosztásának lehetőségével csakis akkor szabad élni, 

ha a rítus ritmizálásának szándéka éppen ezt kívánja, s 

ezzel valójában egy statikus helyzetet akarunk 

dinamizálni. A kompromisszumos megoldás itt a sokáig 

változatlan pozícióban hagyott állókép lehet, amely néha 

magára is vonhatja a figyelmet, de a maga 

változatlanságával nem igazán zavarhatja össze a színpadi 

történések hangulatát. 

 A videotáblákon látható képeknek tehát elsődlegesen 

megint csak dramaturgiai funkciójuk van. Ezen túlmenően 

a képek azonban önálló életet is élnek, s egy önmagában 

is érvényes üzenetet közvetítenek. Ez az üzenet pedig 

tökéletesen kiegészíti a rítus üzenetét, továbbá a rítus 

minden ritmusának üzenetét is: lévén, hogy arról szól – 

van egy másik világ, túl az érzékeinken, amelybe a rítus 

áhítatán keresztül is csak átvezet egy nyitatlanul nyíló 

kapu vagy fellegajtó. 

 Ahhoz, hogy ez az üzenet pontosan juthasson célba, a 

videotáblákon megjelenő képeknek nagyjából-egészében 

ugyanazt a tematikát kell felvonultatniuk, mint az Üsse kő 

című regény fizikai megtestesülését jelentő könyvben 

közreadott természetfotóknak. Ezek a kötetben közölt 

természetfotók – Szondi György képei – soha nem 

ábrázolnak embert. Mindig csak tájakat, félreeső, eldugott 

helyeken található tájakat mutatnak be, s ezenközben a 

tematikájukban kitüntetett szerep jut az animisztikus 

ősvallásokban – illetve az ezek emlékét a legtisztábban 

őrző sámánizmusban, taoizmusban és sintoizmusban – 

kiemelt jelentőségű áldozóhelyeknek: a forrásoknak, 

ligeteknek, szikláknak és köveknek. Szintén jellemző képi 

elem lehet a videotáblákon minden olyan közismert 
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meditációs objektum látványa, amely akár az európai, 

akár a keleti vallási hagyományokban szerephez jut a 

kontempláció vagy a meditáció gyakorlatainak részeként. 

Ebben a körben tehát elsősorban a gyertya fénye, a tűz 

parazsa, a fa ágainak hajladozása, a patakzó víz 

csordogálása, a szélfútta por kavargása, a folyóvíz 

örvénylése, a tenger hullámzása és a felhő gomolygása 

jöhet számításba. 

 A képek egy másik halmazát jelentik, s jellegükben 

inkább a sámándobok rajzolatai mellé kívánkoznak azok 

az ábrák, amelyeken a Ji king (Ji csing) – a hagyomány 

szerint Fu Xi (Fu Hszi) alkotta – kuái, a nyolc trigram, a 

hatvannégy hexagram, mandala, az ókori világban ismert 

hét bolygó vagy éppen Csörsz Árka látható. 

 

6. A rím, a rítus és a ritmus elsődlegessége  

 

 Ha elfogadjuk, hogy az Üsse kő végén – miként az 

összes magyar népmese végén – a lakodalmat lakó 

jelenetek legősibb értelmük szerint mindig az Ég és Föld 

Menyegzőjét jelentik, akkor ebben a konstellációban már 

el kell fogadnunk a Nagy Triád jelenlétét is. A 

tradicionalista szerzők közül a legalaposabb René Guénon 

könyvében – La Grande Triade – elemzett távol-keleti 

tradíció teljességének megjelenítéséhez ezek szerint itt 

még talán hiányozhatna az Ember. De nem hiányzik.  

 Ha az Ég és Föld között új szövetséget kötnek, s 

ennek ünnepére az Ég és Föld Menyegzőjét is megülik, 

akkor ebben az összefüggésrendszerben az Ember 

szerepét minden egyes ünneplőnek be kell töltenie, 

ahogyan be is töltik. Bármennyire tagadják is hát az Ég 

Köveinek követei azt, hogy lenne bennük bármi is, ami 

emberi, amit tesznek, azt az Ember szerepébe 

helyezkedve, az Emberért és az Ember nevében teszik – a 
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csillagszemű és az árkok barázdálta arcok égi és földi, s 

hozzá még az ég és a föld közötti útját egyengetve, s a 

kövön maradó kövek és a gördülő kövek sorsát egyaránt 

az Ég Köveinek sorsával elegyítve. 

 Ezzel az Üsse kő előadására szerveződő rituális 

színház színpadán is együtt van, együtt lehet az Ég, a Föld 

és az Ember alkotta Nagy Triád, a Tien-ti-zsen, de úgy, hogy 

ezzel újabb hármasságok is kibontakoznak. Az Ég 

hármassága itt: a mámor, a mágia és a magasság. A Föld 

hármassága itt: a tisztelet, a tartás és a teremtés. Az 

Ember hármassága itt: a rím, a rítus és a ritmus. Ez volna 

hát az a háromszoros hármasság, amelynek első 

felsejlésével az Üsse kő első felvonásának harmadik 

jelenétében – a gyémánt útján – lehet találkozni.  

 A Nagy Triád harmadik hármassága – a rím, a rítus és 

a ritmus – viszont sehol sincsen a darabban külön is 

kinyilvánítva, ezzel szemben, ha a rituális színház 

valamennyi eszközét felhasználjuk, s ezzel már a totális 

színház igényét is a magunkénak tudjuk, maga a teljes 

előadás hagyja majd megnyilvánulni a harmadik 

hármasságot. Azzal, hogy a rítusban adva lévő valamennyi 

rímhelyzet ritmikus kimunkálásával egyszerűen 

érvényesülni hagyja azt, ami a maga háromszoros 

hármasságában is eredendően érvényes. 

 Azt, amit az Ember – jelen esetben a rituális színház 

színpadán játszó Színész – tehet hozzá a Nagy Triád 

felmutatásához. Az Ég, a Föld és az Ember szövetségéhez. 

Az Ég és a Föld Menyegzőjének ünnepéhez. Az Alsó, a 

Középső és a Felső Világ minden tetejetlen ágának 

minden ágához-bogához. 

 Az Ember szerepe tehát a színpadon zajló szakrális 

cselekvések, a rítusok minél tökéletesebb előadásával 

válik az Ég és a Föld dicséretére. 
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 Ez pedig azt jelenti, hogy a könyvdráma a színpadra 

kerülve úgy válik rituális színházi előadássá, hogy 

nemcsak kiemelhető, hanem ki is emelendő a maga 

bűvös szövegeivel bájoló inkantációinak  puszta 

olvasmányosságából. Ez az ünnep értelme, s ez a rítusban 

részt vevő Ember feladata. 

 A feladat tehát a rím, a rítus és a ritmus elveinek 

minden más elvet meghaladóan kiemelt képviselete. Az 

előadás fesztelen feszességének megteremtése. Úgy, hogy 

a rítus mindig előbbre való legyen a puszta szövegnél. 

Hogy ami Egész, mindig előrébb való legyen annál, ami 

rész. Hogy a rituális színháznak az a minden ízében és 

porcikájában rímeket kibontó és ritmusokat diktáló 

hatása, ami csakis a színpadon kelhet életre, előrébb való 

legyen bármilyen olyan hatásánál, amelyet egy könyv, egy 

könyvdrámát tartalmazó kötet válthat ki. 

 Aki már kézbe vette az Üsse kő című regény 

szövegére épülő bibliofil kötetet, s a saját érzéki 

tapasztalata alapján tudja, hogy az a kötet egy valóságos 

újjászületés után – Németh Csaba Elek tipozófus 

munkájának köszönhetően – már egyfajta szakrális 

tárgyként lépett át a maga evilági létébe, az ezt a színpadi 

metamorfózist is azonnal értelmezni tudja.  

 Ha ezt a párhuzamot bemutatjuk, azzal kell 

kezdenünk, hogy van tehát a regény szövege. S aztán van 

a könyv. A bibliofil kötet. S aztán azt kell érzékletessé 

tennünk, hogy a regény eredeti szövege a maga valaha 

volt formájában már nem létező forma, hiszen bár ezzel is 

csak úgy van, ahogyan Lie-ce – Az elomló üresség igaz 

könyve, I/5. – írja. Ez is csak az az út, melyen mindaz, ami 

élő, visszatér az élettelenhez, s mindaz, aminek formája 

van, visszatér a formátlanhoz, miközben a semmi, ha 

megmoccan, nem a semmit, hanem a létezést teremti. 

Ezért van az, hogy ugyan néhány Word-dokumentum még 



 20 

őrzi az Üsse kő szerzői változatának eredeti verzióját, de 

azok a mondatok már messze nem azonosak azzal a 

szöveggel, amely a könyv tördelt anyagában, az Adobe 

InDesign szoftver beállításai és a hat különböző betűtípus 

adta betűkészlet segítségével végül a kész könyvben 

olvashatóvá vált. Egész egyszerűen azért nem, mert a 

tipozófiai munka során minden mondat átkerült egy új 

dimenzióba, ahol az adott méretek és soresések között, az 

adott betűfokozatokkal, s az adott tipozófiai 

varázslatokkal kelt új életre. S ahogy a szöveg új életre 

kelt, az új viszonyok között magát rögtön újjá is formálta. 

Mert az új viszonyok új szöveg és új soresés után 

kiáltottak. S ez az adaptáció sorra-rendre, mindig 

megtörtént, a könyv minden egyes oldalán, külön-külön. 

 Valami ilyesmit kell tenni a rítusok ritmizálása során a 

jelenetek színpadra álmodása közben is. Csak itt már a 

rendezőnek kell elvégeznie azt a munkát, amit a 

tipozófussal együtt a bibliofíliát megkonstruálva még 

maga a szerző végzett el a regény szövegével. Ha kell, 

mindent feláldozva az adott ponton érvényes tipozófiai 

rend érdekében. 

 A színpadon is ezt kell tenni. Az adott jelenet 

ritmizálása érdekében, ha szükséges, minden monológot 

és dialógust le lehet rövidíteni, el lehet hagyni, 

pozíciójában meg lehet mozgatni a rituális színház 

rítusainak tökéletesen feszes ritmizálása, s a színpadon a 

zene, a látvány és a szöveg között megszülető 

rímhelyzetek tökéletes érvényesülése érdekében. Ebben – 

ha lehetséges vagy éppen szükséges – maga a szerző is 

partner. Önmagával szemben is könyörtelenül. Ha a 

viszonyok ezt a közreműködést számára nem engedik 

meg, akkor pedig ezeket a változásokat minden 

szívfájdalom nélkül tudomásul veszi – feltéve, ha ez a 
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metamorfózis a rituális színház ellenállhatatlan, mindig a 

művészi totalitásra törekvő hatását szolgálja. 

 Mert ha ez így van, akkor a színpadon a Színész lesz 

az Ember. A zsen. Aki a Tien-ti-zsen hármasságában a 

maga helyét megtalálva maga is részese, ünneplője és 

egyben ünnepeltje az Ég és Föld Menyegzőjének. A kövek 

kövön maradásának. A falak egekbe magasodásának. A 

misztérium titkát fel nem fedő, de a misztériumnak a 

maga méltóságát mindig megadó rituális előadásnak. 

 

7. Nyitatlanul nyílsz, gyújtatlan gyulladsz 

 

 Tudom. Hogyan is ne tudnám. Amit írtam, nem igazán 

útmutató, vagy nem csak az. Inkább szellemi jelzőfények 

gyújtása. 

 De már ennek így kellett lennie. Mert van az úgy, hogy 

ha nyitatlanul nyílsz, akkor még gyújtatlan is gyulladhatsz. 

Ezt gyújtanám hát, ha éppen gyújtogatnék. Hogy legyen is 

így, ha lehet is így. Ha volt is, van is, lesz is. 

 

Toót-Holló Tamás 


