
öröme: én bírtam atvádat reá, hogy tégedet
hazahívasson. Ezt pedig azért műveltem,
hogy az én tehozzád való kévánságomat
bételjesíthessem, hogy véled
játszódhassam az Vénusz játékát.
Megholtam volna az nagy szerelemnek
miatta, ha haza nem jöttél volna .. . (feltépi
köntösét) Szűvem, ne utáld meg az én szép
hölgyes fejér :estemet, gömböleg mejemet,
néked ajánlom minden kévánságodra .. .

FEJEDELEMFI:

Az én hatalmas Istenem megoltalmaz-
zon engemet attól, hogy az én felséges
édesatyámnak az ő kertét megszaggassam
avagy azt megfertelmezzem.

FEJEDELEMNÉ :

Bolond eszű, még a Iónál is alábbvaló,
mert a jó ló nem veti meg a zabot, melyet
pallolnak elejbe.

FEJEDELEMFI :

Salamon igazat mondott az asszonyi
állatoknak álnoksága és gonoszsága felől,
hogy jobb az embernek lakni vipera-
kégyókkal és skorpiókkal egy házban,
hogy nem mint egy versenyes asszonyi
állattal.

Heltai Dekameronjában a szerelem
mindig a szabadság, a szabad döntés jel-
képe; a gyönyör, az élvezet tudatos vál-
lalása.

Külön érdekesség a csaknem százéves
nyomozás, irodalomtudósainknak az az
izgalmas kutatómunkája, amely előkerí-
tette Heltai Gáspár Dekameronját az
ismeretlenségből. A német közvetítéssel
hazánkban is rendkívüli népszerű könyv
legkorábbi fordítása 1573-ban jelenik meg
egy 1565-ös frankfurti kiadvány alapján.
A novellás kötet Ecchius Salm császári és
királyi kamarás, dunántúli főkapitány,
pozsonyi főispán lakodalmára készül - a
násznép mulattatására. Az ismeretlen
fordító, aki szöveghűen követi a német
eredetit, Bornemisza Péter környezeté-ben
keresendő, hiszen Ecchius Salm fivére
Bornemisza kenyéradó gazdája.

Egy másik Ponciánus-kiadvány 1633-
ban Lőcsén jelenik meg. Mivel a szerzők
nevét a 17. századi kiadványok nem
tüntetik fel, a szerzőségét ki kellett nyo-
mozni. Heinrich Gusztáv 1879-ben hívja
fel a figyelmet a bécsi Ponciánusra. A
harmincas évek közepén Waldapfel
Józsefnek támad az a gondolata, hogy a 17.

századi Ponciánusokat összehasonlítsa.
Kiderül: az 1633-as lőcsei kiadás
lényegesen eltér az összes változattól.

Rendkívül élvezetes, magas színvonalú
mű. 1966-ban Holl Béla megtalálja a
kolozsvári nvomdából kikerült Ponciánus,
egy töredékét. A címlap szerint Heltai a
szerző. Újabb váratlan, izgalmas fordulat:
az 1572-es töredék megmaradt szövege
egyezik a lőcsei kiadással! Tehát az 1633-
as nyomtatás ugyanannak, Heltai művének
a második kiadása!

Nyáron, az Agriai Játékszín előadásában
nevesebb színművészeink vállalták Heltai
csodálatosan gazdag világának
tolmácsolását. Eredeti, korhű reneszánsz
zenét használtunk fel, a Heltai által ki-
adatott Cancionale című, 1574-ből való
énekeskönyv alapján, az Ars Renata
együttes közreműködésével.

Gazdag reneszánsz kori jelmezek jelen-
tek meg (Mialkovszky Erzsébet tervezé-
sében) az egri vár gótikus palotáját
átvarázsló díszletek között (Rajkai
György munkája).

Végezetül egy izgalmas, megfejtendő
kérdés: ha ennyire gazdag a reneszánsz
kori magyar drámairodalom, miért nincs
folytatása? Az 1600-as évek legvégén
elhallgatnak a magyar Thália múzsái. A
dráma nem számít többé irodalomnak, a
műfajt egyetlen költőnk, egyetlen írónk
sem vállalja. A színjátszás a felekezeti
iskolák falai közé szorul, a drámaírás
tudománya deákok és professzorok iskolai
vizsgaalkalmatosságává válik. Meg-
születik az iskoladrámának nevezett
műfaj, amely a Kelemen-féle társulásig
egyetlen útja a magyar színháznak. Ezen
az úton egy rövidke szakaszt az elmúlt
évben már bejártunk .. .

KŐPECZI BÓCZ ISTVÁN

A mérték értéke

A történeti hűség és a színház múltat
visszaidéző viszonyának jó példája az
egyiptomi kultúra ábrázolása. A hiteles
források példamutató tisztelőivel és fel-
használóival (Zeffirellivel, Fellinivel, Ros-
sellinivel stb.) szemben, íme, a példa a
hamisító túlzásokra.

J. Mankiewicz amerikai Cleopatra-
filmjének maszkjai sok vonatkozásban
olyanok, ahogy azt a giccsmóricka elkép-
zeli. A filmgyártás történetének legna-
gyobb költségvetésével készült film eről-
ködéseivel, túlzásaival silány eredményre
vezetett. Ezzel szemben öröm volt látni a
lengyelek Prus-regényből készült filmjét,
A fáradt. Nyilvánvalóan Jerzy
Kawalerowicz rendező sokkal-sokkal
kevesebb pénzből, de sokkal több kul-
túrával tudott hiteles hatást kelteni. Az
újra és újra vita tárgyát képező történeti
hűség (díszlet, jelmez, maszkírozás) jó
példája volt ez a film. A kényelmes, csak
jelzésre építő álmodernkedéssel szemben
megtalálta a helyes mérték értékét.

Közismert az egyiptomi múlt közlé-
kenysége. Hieroglifomán jellegéből adó-
dóan szinte maradéktalanul ismerjük
mindazt, ami a teatralitás számára szük-
séges.

Épületeken, szobrokon, falfestménye-
ken, papiruszon rengeteg az írás - a
díszként szolgáló hieroglif jelektől kezdve
a tekercsek demotikus szövegeiig
mindenről írásos emlékünk maradt. És
tudjuk, hogy az óbirodalomtól a közép-
birodalmon keresztül az újbirodalomig a
történelemből ismert utat járva egyre
bonyolultabbá és egyre általánosabbá vált
a kozmetika gyakorlata is.

Az erősen festett szem (férfiaknál és
nőknél egyaránt), a szemzug meghosz-
szabbítása a hajtőig, a szemöldök erős
festése és meghosszabbítása, az orrlyukak
festése, a tenyér, a kéz és lábköröm festé-
se főleg a magasabb kasztoknál és a fáraó
környezeténél volt általános. Maga a fáraó
- sok szobor bizonyítja - végletes módon
koznietikázott volt. A hajviseletet
gyakorta változtatták a szobor-portrékon,
még a halál után is divatosra fésülték a
hajat. Ezért sok a hajtömeg



nélküli nemes kőportré, amelyeken utólag
gipsszel pótolták a kor divatjának
megfelelő frizurát. A sírleletek megőrizték
a gazdag és nagyon szép kenőcstartókat -
sokszor vízen úszókat -, a balzsamos
kanalakat, sőt magukat a még illatos
kozmetikai szépítőszereket is. Le-írásukat
az orvosi papirusztekercsek őrzik. Innen
ismerjük a hétfajta olaj össze-tételét és a
kétféle festéket (a malachitból készült
zöldet és a szempillára való feketét).
Mindezek mellett hosszú leírások adnak
tanácsot a ráncok és az akkor is gondot
jelentő hajhullás elleni küzdelemre. Nagy
kultusza volt a parókáknak, amelyek alatt
a hajat rövidre nyírták. Nemcsak a nap
ellen védtek, de a gazdagság és rang
jelzésére is szolgáltak. A rusztikusabb
csigás hajviseletet váltja fel a sok vékony
fonatú copfból álló úgynevezett Hathor-
paróka, amelyhez néha növényi rostokat is
kevertek.

Külön fontossága van az álszakállak-
nak, amelyekre a fáraóportrék adnak jó
formai útmutatást, és amelyek ugyancsak
hivatali rang jelzésére, illetve a legmaga-
sabb istenség, a fáraó megkülönbözteté-

sére szolgáltak. Feltételezhetőleg ebbe
már aranyszálakat is kevertek, erre utal
merev volta. Kétoldalt a fülre rögzítették.

Nehéz az egykorú képekből, valamint a
színházi és filmmasszából kiválasztani a
legjellemzőbbeket. Az első Vivien Leigh
a Shaw-dráma nyomán készült Caesar és
Cleopatra című filmből ; minden különö-
sebb túlzás nélküli maszk (G. Pascal
rendezése). A második: szép, egyszerű és
hitelesnek ható fej A fáraó című lengyel
filmből. A harmadik: Elisabeth Taylor
Cleopatra- filmjének egy szerényebb
maszkváltozata. Az alsó sor első képe
Tutanhamon eredeti szemfestése ala-
bástrom maszkjáról - egyszerű szemfes-
tés, amivel a fáraó megelégedett. Mellette
Elisabeth Taylor egy másik szem-festése -
amivel ő elégedett meg. Sajnos hely
hiányában Sophia Loren kedves, fiatalkori
filmjének (Két éjszaka Cleopatrával)
maszkját nem közölhetjük - bár itt nem is
a maszk maradt meg leginkább az
emlékezetünkben. Az utolsó kép
ugyancsak Tutanhamon aranymaszkjának
álszakállát mutatja.


