
majd a hatvanas évek irodalmi, szórakoztaró
és müvelödési sajtója is.

A második félkötet - amely akiegyezéstöl
1892-ig dolgozta fel a hazai sajtót - ismét in
kább a politikai lapok bemutatását helyezte
előtérbe. Ekkor ugyanis valóban gyors és je
lentős fejlődésnek indult a magyar újságírás:
megnőttek méretei és számos irányzatra ta
golódott.

Mindazok haszonnal forgathatják a kézi
könyv fejezeteit, akik eligazodni kivánnak a
kor eszmei, társadalmi és politikai irányzatai,

Színház

A Fuharosok - színpadon

Balladai fekete-fehérben a színpad. Kifeszített
kötélen fehér lepedők. Fekete a padló, feketé
vel borítva az alacsony asztal, rajta fehér a la
var. A fekete hajú színésznő fehér ruhájan
egyetlen fekete csík. Koszta Gabriella, a veszp
rémi színház muvésznoje Esterházy Péter:
Fuharosok című muvét mondja el, most első

ízben, a Szkéné jobbára fiatalok ból álló közőn

ségének.
A vállalkozás nagysága és a szmészno telje

sítménye aligha méltathatók kellőképpen. A
Fuharosok a modern magyar próza, s ezen
belül Esterházy életművének is egyik legne
hezebb, legtalányosabb darabja. Amennyire
rövid, sűrített és lényegre törő, annyira bo
nyolult és sokdimenziójú ez a történet: a szö
veg mögöttes tartomanyai szinte belathatátla
nak. Egyes szám első szcmélyu elbeszélés lé
vén, a regény szinte kívánja magának az élő

szó, a dikció közeget. ám legalább ennyire hat
egy ezzel ellentétes irányú erő is, arnely a szö
veget az írott szó birodalmába húzza vissza. Az
elbeszélés ugyanis minduntalan kisiklik az
egyes szám első szernélyú előadásmód gram
matikai-szemantikai sínpárjáról: hol hosszabb
lélegzetű kölcsönzött szővegek törik meg,
hol pedig az önállósodott, egyes szám első
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mozgalmai közott. A 19. század második felé
nek eszmetörténetéhez is jó bevezetést nyújt e
kézikönyv. igy például több fejezetben foglal
kozik a különbözö egyházakhoz közel álló saj
tóval is. E lapokon belül is - a konzervatívtól a
reformok iránt fogékony - számos irányzat és
törekvés figyelhető meg. Bizonyára akadnak
majd, akik felismerik az e lapokban rejlő és
még kiszámíthatatlan lehetőségeket pl. a 19.
századi katolikus szellemi, társadalmi és poli
tikai törekvések jobb megismerésére.

Kókay Gvörgv

személytől függetlenedett párbeszédes forma.
Csak röviden, jelzésszerűen utalhatunk arra 
a mú elemzése nem e kritika feladata -, hogv
ez az egyes szám első szernélvu előadásmód is
bonyolult jelentésstruktúrát közvetít: az elbe
szélt eseménysor és az abban részt vevő sze
rcplök realitás és stilizáltság határán lebeg
nek: jelentésük több síkon is - hétköznapi
konkrét, történelmi, elvont-filozofikus - értel
mezhető.

A Fuharosok, noha a regény mufajrneghatá
rozást viseli magán, voltaképpen nehezen szo
rithato egyetlen mufaj hagyománvos értelem
ben vett keretei közé. Leginkább talán Szöré
nyi László találó terrninusa, a "regénykölte
ménv" közelit az igazsághoz. A mú gondolati
anyaga azonban egy teljes dráma anyagát is
magába foglalja: hiszen nem másról van itt
szó, mint ellentétes minöségek összeütközése
ről, drámai összecsapásáról. melyek szemé
lyekre kivetítve, érzelmi és érzéki-testi síkra
transzponálva jelennek meg. A Fuharosok: a
megcsalatott hit, a védtelen tisztaság drámája.
A szépség és a hit hiába próbál itt frigyre lépi
a szellemmel, az ésszel Zsófika és a Lovag sze
mélvében, gyengék és erőtlenek, kiszolgálta
tottak ők, a Rosszat, az eredendően gonoszat
démonian megtestesítő Fuharosokkal szem
ben, akiknek hatalmát az erőszak, a testiség és
brutalitás biztosítja. Halálba hátrál előlük a



Szellem, kezük nyomán elpusztul minden, ami
addig a biztonságot, a folytonosságot, az életet
jelentette. És mégsem lehet teljes az erőszak

győzelme: a nővérek - noha látszólag megad.
ják magukat a külső erőnek - végül is rnegör
zik lényük legbensejének integritását. S az
élet, ha kompromisszumok, csalások és őncsa

lások árán, ha tragédiák romjain is, de folytat.
ható, hiszen "van só, krumpli és petrezselyem".

Ezt a drámát játszotta - élte - mondta a
színpadon Koszta Gabriella. Rendkívül szép,
tiszta kiejtésével úgy mondta e! ezt a finoman
archaizált, olykor keresetté stilizált szöveget,
hogy a nem könnyen megfejthető jelentést
hozzáférhetővé és világossá tette a hallgatók
számára. Előadása azonban ennél is többet
hozott: nemcsak "irodalom a színpadon" volt
ez, hanem igazi színház. A Koszta Gabriella ál
tal létrehozott színpadi forma eloldozta a mü
vet a szöveg-lét bezártságából, s a színpadi lé
tezés tér- és időkoordinátáival ruházta fe!. Az
eloldozás, a térbe való kiterjesztés mintegy
fokozatosai-J történik: a színésznö az első pil
lanatokban az elöadómüvész-attitüdőt hangsú
lyozza - ezt szolgálja a cím, a szerző és a mű

fajmegjelölés elmondása is. A kezdetben hát
térként müködő, majd kellékké átlényegülő

fehér lepedők elmozdításával - rnely egyben a
színpadi tér kitágítását is eredményezi - foko
zatosan lép át a Történet színpadi terébe és
idejébe, s válik Zsófivá, hogy elmondja ezt a
történetet, mely a szöveg múltidejűségéből

egyszerre a fogható-látható-hallható színpadi
jelen valóságába csap át. Ehhez az átlényegü
léshez teremtik meg a színpadi közeget a fel
használt tárgyak: a fehér lepedők, a víz, a la
vór, a fazék, a színpadi akciósor puritán, de lé
nyegre törő kellékei. Az előadáson végighúzó
dó cselekvés, a mosás a szöveghez kapcsolo
dik, de túl is lép azon, s új elemet visz a törté
netbe. Ez a cselekvés azért is válhat a dráma
szerves részévé, mert a szöveghez hasonlóan,
több síkon is értelmezhető. Egyrészt a rnin
dennapiság, a helyhez, környezethez, tárgyak
hoz kötött valóság szintjén, másrészt mint
szimbolikus - archetipikus tárgyakhoz kötött
rítus, szertartás. Ez a rituális, ritmikusan is
métlődő akciósor a mű ballada-jelleget, bal-

ladás tömörségét hozta előtérbe, olyan távoli
asszuciációkat is felszínre hozva, mint a gyalá
zatától szabadulni akaró, "fehér leplét" a pa
takban mosó Ágnes asszony.

Koszta Gabriella tehát Zsófivá válik a szín
padon, s meg is marad mindvégig e szerep
közegében - ám közben, a szöveg kívánairnai
szerint, hol Fuharosként, hol Édesanyaként,
hol Lovagként kell megszólalnia: mintegy idé
zőjelben e szerepeket is fel kell idéznie. A szí
nésznő sikerrel kelti életre ezt a sokszereplős

drámát, ezerféle hangja, mozdulata, gesztusa
van a különböző állapotok, helyzetek, érzel
mek megjelenítésére. Ha kell, tud gyermekien
tiszta, naivan lelkesült, vagy játékos, évődő

lenni éppúgy, mint harsány, kegyetlen és kö
zönséges. Az egész teste játszik - Nádas Péter
saját darabjának előadására vonatkozó szavait
véve kölcsön: "egész testével, testének belső

összefüggéseivel beszél." (Egy próbanapló
utolsó lapjai. 1980.) Mint egy lobogó gyertya
emelkedik magasra, szinte elröpül az asztal te
tejéről, amikor a fuharossal való áhított talál
kozásról beszél - hogy aztán megtiportan,
meggyalázva heverjen a földön, a feldőlt vö·
dörből kizúduló vízben. E két jelenet az elö
adás két csúcsa, a drámai szerkezet két ellen
tétes, egymásnak feszülő pontja. Külön kell
kiemelnünk a grófnővel való találkozást fel
idéző, játékos, kitünöen megkomponált jele
netet is: a fehér lavór itt napernyővé, nagy
karimájú kalappá változik a színésznő kezé
ben, aki valódi századvégi hangulatot varázsol
a színpad ra, megteremtve így a múlt, a gyer
mekkor dimenzióját is. Az előadás egyetlen,
még nem teljesen kiérlelt pontja a jogról és az
igazságról szóló, hosszabb filozofikus-tntel
lektuális betétszöveg. mely bizonyító, érvelő,

magyarázó jellegével erősen elüt a szövegkör
nyezettől, ezért színpadi életre keltése - mely
szervesen illeszkedne az előadás többi részé
hez - szinte megoldhatatlan feladatnak tűnik.

Az előadás végére a lepedők ismét vissza
kerülnek a kifeszített kötélre, immár vizesen, s
csuromvíz a szmésznö fehér ruhája is. A meg
tisztulás szertartása befejeződött - a Történet
elmondatott. Elvégeztetett - de semminek
sincs vége.

Erdődy Edi!
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