
Ablak

Bréda Ferenc

Mimesis mythica?
Minden mûvészet – kifejezésnyelv. (…) E kifejezés pedig vagy orna-

mentum, vagy utánzás. Ezek magasrendû lehetõségek, ellentétük 

a kezdetekkor alig érezhetõ. E kettõ közül mármost föltétlenül 

az utánzás az eredendõbb. (…) Az utánzás a fi ziognomikusan 

felfogott „te”-bõl indul ki, ami önkéntelenül is az életritmussal 

való egybecsengésre csábít; az ornamentum viszont olyan énben 

fogan meg, amely tudatában van önmaga egyedi jellegének. Az 

elõbbi széles körben elterjedt az állatvilágban, az utóbbi viszont 

csaknem kizárólag az ember sajátja.

(Oswald Spengler: A Nyugat alkonya.

1. A színházat általában a mimesis – az utánzás – mûvészeteként tartotta 

számon ide s tova két évezred humán közgondolkodása a némiképpen mégis 

„sötét” – avagy inkább: füstös? –, de mindenképpen „mély” középkori bölcse-

let által Magisternek kikiáltott Arisztotelész Poétikájától indulólag, mely mû 

a színháztudomány – modernebb diszciplína-megnevezésként: a teatrológia 

– „alfájának és ómegájának”, s egyben „Bibliájának-Koránjának” s „Marx–En-

gels–Leninjének” számít, elannyira, hogy még a XX. század legnagyobb hatású 

esztétája – nevezetesen: Lukács György – is színházkoncepcióját a Poétika 

kortárs újrafogalmazására épített, elsõdlegesen, még akkor is, ha Lukács 

fi gyelmét korántsem kerülték el a teatrális mûnem ama értelmezései sem, 

amelyek „kilógtak” a nagy „Sztagirai” – azaz: Arisztotelész – meglehetõsen 

szûkre szabott és a kifejtési s az egzegetikai (értelmezési) jólneveltség minden 

„kapcsolási” merészségét és intellektuális izgalmát mellõzõ, nagyon is „puri-

tán” kereteibõl.

2. Természetesen itt nem arról van szó, mintha a skolasztika imádott és no-

lens-volens „megkeresztelt” Magistere – aki a kora középkorban még szigorú-

an tiltott olvasmány a római kereszténység olvasó elméi számára – nélkülözné 

általában az elméletileg taglalt jelenségek értelmezési lendületét.

 Arisztotelész vitathatatlanul az emberi gondolkodás egyik Nagy Sándora, 

ha már a történelmi Tanítvány metaforájával szeretnénk meghatározni-meg-

nevezni a történelmi Mestert, s Arisztotelész érdemeibõl mit sem vonhatnak le 

az elkövetkezendõ adalékok és kultúrtörténeti kiegészítések, hisz a Magister 

szerepét az egyetemes gondolkodás történetében mindenki tudja.

 Azt viszont már kevesebben, hogy a Magister cím eredetileg nem Arisztote-

lészé, miként azt hinnõk, ha csupáncsak a skolasztikát ismernénk.

 Aquinói Szent Tamás a Summa theologicában ugyan a Magister dixitet 

mindig Arisztotelészre érti (A Mester mondta), ám a „Magister” némiképpen 
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„mágikus” és misztikus légkört árasztó rangját a görögnyelvûség kultúrájában 

elsõsorban a közel két évszázaddal korábban élt és tevékenykedõ, „pythikus” 

Püthagorasznak osztotta ki a szicíliai Mester tanítványi kara és kórusa.

 De nemcsak ennyi a baj a Poétikával.

 A görög kultúrát és történelmet fölületesen és csak hellyel-közzel ismerõ 

kulturális köztudat Arisztotelészt és mûveit a „klasszikus görögség” aranykorá-

ba sorolja.

 Ám a Poétika nem a klasszikus kor szellemi terméke, és nem a görög iro-

dalmi aranykor csúcsa és gyöngyszeme, hanem egy, ugyan görög nyelvû, de 

már nem görög eredetû és alapvetésû, hanem egy per defi nitionem et per ge-

nerationem is egyiptomi-epeiroszi-makedón gyökerû, merõben új kultúr-szel-

lemnek a legelsõ robbanása, s mint ilyen a görög színházhoz való hozzászólás 

körülbelül olyan Arisztotelész részérõl, mintha Yeats írná meg az angolszász 

irodalom nemzeti érzelmûnek tûnõ történelmét angolul ugyan, de ír szellem-

ben és a neokeltizmus szemszögébõl.

 Arisztotelész nem az „utolsó” klasszikus görög szellemiségû gondolkodó, 

hanem a „legelsõ” hellenisztikus „objektív” („tárgyilagos”) bölcselõ, ha nem ép-

pen az univerzalitást (az egyetemességet) világprogramként kitûzõ helleniszti-

kus világpolgárság eszmei „Zeusza”, azaz, ha nem éppen a totális humanizmus 

„otthonom az egész világ”-perspektívájának a meghaladhatatlan „Atyja”.

 A világpolgár pedig, még akkor is, ha a makedón falanx tagja – avagy annál 

inkább!, minthogy az õ szülõvárosa, polisza világgá tágult – igyekszik átvenni, 

utánozni a „Mester” – ebben az új, kultúrtörténeti szereposztásban: Ariszto-

telész – mimesis-elvét, a különbözõ kultúrákból megpróbál minden számára 

hasznosíthatót átvenni, földolgozni és utánozni.

 Ezenmódúlag könnyen megeshet, hogy az arisztotelészi-alexandroszi 

mimesis-elv és ennek antik világexportja eredetileg nem esztétikai – mint el-

képzelte azt két évezred esztétaserege –, hanem kultúrpolitikai indíttatású és 

célzatú.

 Emellett gyakorlati szinten is a „görögként” ismert szellemiség világméretû 

(Perzsia, Kaukázus, Afganisztán, Türkmenisztán, Kazahsztán, Pakisztán, Észak-

kelet-India, Egyiptom, Észak-Afrika, Közel-Kelet stb.) alexandroszi-arisztotelé-

szi elterjesztése és „exportja” sem mehetett volna végbe a hellén kultúrmodel-

lek rendszer- és tervszerû lemásolása, „utánzása” – avagy mimesise – nélkül.

3. Az egyetemleges és összemberi szinkretizmus megvalósításának az érde-

kében a mimesis-elv mûvészetempirikus alkalmazása tehát egyfajta interaktív 

játékot hoz létre a kultúrák között.

 Egyfelõl a hellenisztikus ember a nem hellén kultúrákból azt veszi át, ami 

ízlésének megfelelõen az illetõ kultúrszférákban beépíthetõ a görögös model-

lek gazdagításának és „továbbgondozásának” a céljából, s azt, ami a bekebe-

lezendõ kultúra és a hellén modell között hasonlóságot mutat.

 Másfelõl pedig a nem görög szellemû kultúrák „görögös” mintákkal termé-

kenyülnek meg hellenisztikus „ötvözeteket” és teljességre törõ szintéziseket 

(v.ö. gandarai kultúra) hozva létre.

 S még ha a mimesis-elv nem is lett volna kultúrpolitikai gyökerû, azzá 

lett az alexandroszi-arisztotelészi Világbirodalom létrehozása folytán. A mi-
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mesis-elv, az utánzás kultusza kanonizálódik. És Róma sem fog eltérni az 

alexandroszi modelltõl, és konszenzuális, társadalmi-mûvészeti dekrétummá 

válik, hogy Imitare necesse est.

 A mimesis – az utánzás – empirikusan (gyakorlatilag) is lemérhetõ divat és 

erkölcsi-etikai „láncreakció” lesz, s következésképpen hierarchikusan lebontja 

magát a társadalmi és mûvészeti „piramis” alapjaiig: a Tanítvány (Alexandrosz) 

„utánozza” a Mestert (Arisztotelészt), a makedón falanx tisztikara „utánozza” 

a Tanítványt (Alexandroszt), a makedón falanx közlegénye pedig „utánozza” a 

tisztikart, a tisztikar a vezérkart, s így tovább: mindenki mindenkit utánoz, én is 

mimesis, ti is mimesis, mi is mimesis, makedón utánoz görögöt, makedón-gö-

rög perzsát, makedón-perzsa indiait, indiai egyiptomit, egyiptomi szíriait, s dal 

capo al fi ne…

 Arról már nem is beszélve, hogy a Mester mimesis-kultusza és -központú-

sága milyen személyes formában jegecetesedett ki az önmagát a világtörténe-

lem színpadán isteni szereposztásban megrendezõ Tanítvány esetében, aki a 

mimesis tökéletes, minél tökéletesebb megvalósítójaként önmagát Amon-Rá-

ként és Dionüsszoszként (!) tette egy theatro-theológiai kultusz központi divi-

nitasává.

 Utóvégre – gondolta Sándor Evhemerus és a Mester hû követõjeként – a 

„mostani” istenek valójában az elõ-történelem forgatagos és zavaros, mert 

íratlan korszakában ugyanolyan nagy hatású civilizatorikus hõsök – de hús-vér 

emberek – voltak, mint õ. Aki a hõsök – alias az „istenek” – nyomdokain jár, 

megistenül. És lõn.

 A mimesis-elv hivatalosított világbirodalmi és állami kanonizálása és „mi-

tologizálása” nem jelentet, csupáncsak annyit, hogy a mûvészeti termelés s a 

korabeli viselkedésmodellek az utánzás törvénye alá kerültek a társadalmi ren-

delés s a hatalom által irányított – elõírt – alkotás esztétikai divat függvényében.

 Amellett, hogy az utánzás gyakorlati hatékonysága kézenfekvõ, minthogy 

nem igényel különösebb szellemi mozgékonyságú teremtõképességet, az ale-

xandroszi muszáj-elitizmus ellentmondást nem tûrõ parancsuralmát is kiválóan 

emblematizálja. A diktatúrák és a zsarnokok mindig is a mimesis vallásának 

a fanatikusai: a mindenkori türannoszok mindig is utánoznak valami „nagy” 

elõdöt, vajmi „eszményi” példaképet, s következésképpen a „nép” is kell utá-

nozza õket, az ön-sztároló türannoszokat. A nyájszellem mindig is „utánoz”; a 

szolgalelkûvé vált-tett tömeg hûen „imitál”; az én öntörvényû (vagy legalábbis 

annak hiszi magát), a mi mintegy automatikusan mitikus és… mimetikus.
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Tatabányai színházi látcsõ
A tatabányai Jászai Mari Színház – Népház színre vitte Arnold Wesker A konyha 

címû darabját, illetõleg annak újraírt változatát, minthogy a szerzõ – jó tizenöt 

év távlatából – újra feldolgozta a darabot. Persze ez a feldolgozás nem friss, 

a nyolcvanas évek elején készült, de Magyarország kulturális fejlettségben is 

tartja a két évtizedes lemaradást a Nyugathoz képest, hiszen a régi változatot 

már az új elkészülte után mutatták be magyarul, s az újnak most, 2004 ok-

tóberében volt a premierje. Az eredeti kamaradarabhoz képest az új változat 

tágabb teret ölel fel és több szereplõt alkalmaz. Természetesen a mondanivaló 

örök érvényû, abban nem történt változás, s a miliõ ugyanúgy a hatvanas évek 

brit társadalma. A fõszereplõ Peter (Molnár Csaba alakítása), a német szakács, 

akinek szangvinikussága, féltékenysége, robbanékonysága a darab mozgató-

rugója, nagy igazságokra mutat rá. Szerelmét, Monique-t Moldvai Kiss Andrea 

játssza. A darabot a színház direktora, Harsányi Sulyom László rendezte. Dra-

maturg és egyben a darab fordítója Lõrinczy Attila.

 A központi jelenet a második felvonásban az álmokat soroló s azokon 

keresztül a különbözõ népeknek s társadalmi rétegeknek szociografi kus mély-

ségû villanásai, s nemcsak az akkori brit társadalom, hanem a mai kornak is 

hû analízisét adja.

 PETER Ezt a konyhát, ezt is megtalálod mindig. Ezen gondolkozz el, po-

cok. Ez a diliház mindig itt lesz. Elmehetsz te, elmehetek én, vagy Dimitri – a 

konyha itt marad. Mûködni fog akkor is, mikor mi már meghaltunk, erre gon-

dolj. Napi nyolc órát nyomunk le itt, és semmi. Szart se kapunk. Itt a konyha, 

és itt vagy te. Te és a konyha. És ez a konyha semmit nem jelent neked, ahogy 

te se a konyhának. És Dimitrinek van igaza. Mit leprázod ezt a konyhát, pocok?

 KEVIN Az lenne jó, ha jönnél be egyik reggel és tessék, nincsen konyha?

 PETER Ja, egy reggel! Képzeld csak el! Bejövök, aztán nincs.

 KEVIN Aha. És nem lenne munkád.

 PETER Belehalnék, szerinted?”

 A tulajdonképpen ezt a jelenetet elõkészítõ elsõ felvonás a vége felé veszít 

feszességébõl, ezért hajszálnyit vontatottá válik az egyébként szimbolikus és 

a darab egyik csomópontját képezõ nagyjelenet, ahol gyakorlatilag majd’ az 

összes szereplõ jelen van, összjátékuk kulminálódik.

 A darabban nem csupán a gondolatiság, hanem a humor is jelentõs, hi-

szen az európai csereprogram keretein belül több külföldi szakács is dolgozik, 

akikre a nacionalista hentes mindig megjegyzéseket is tesz, és egymás közt a 

történelmileg begyöpösödött ellentétek is elõjönnek. A darab ellenállhatatlan 

erejû poénja a protagonista német szakács alábbi megnyilvánulása: „– Én né-

met vagyok, te zsidó! Hát együtt szenvedtünk!” Az ehhez hasonló fanyar poé-

nok megkönnyítik a komoly fi lozófi ai tartalmak befogadását, ezért különösen 

élvezetesek azok számára, akik szeretik az olyan színmûveket, amelyekben a 

humor és a gondolatiság tökéletes összhangot alkot.

 Hasonló darab a Jászai Mari Színház egy másik bemutatója is, a Kossuth-dí-

jas, sokáig emigrációban élõ Barta Lajos Szerelem címû mûve, a magyar drá-
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mairodalom kiemelkedõ alkotása. A darabot beválogatták a Pécsi Országos 

Színházi Találkozóra, a POSZT-ra is. Az 1916-ban megalkotott mû a kor vidéki 

kispolgári életét ábrázolja. A mû zsenialitása többek között abban rejlik, aho-

gyan a komikus, már-már groteszkbe hajló elemeket és a nyílt erotikát ötvözi 

az egyre kétségbeesettebb boldogságkeresés motívumával.

 Az elõadás dramaturgja Kárpáti Péter, rendezõje Novák Eszter, szerzõpáros-

ként számos darabot állítottak már színpadra. Az anya szerepét Csomós Mari 

alakította, a három lány megformálói pedig Tóth Ildikó, Kovács Vanda és Gidró 

Kati. A legidõsebb lány decens és zord alkat, a legifjabb meg még éppen hogy 

belekóstolt a szerelembe. A középsõ lány viszont rendkívül érdekes szerep. 

Benne éreztem leginkább azt az eszkalálódó erejû libidót, aminek közvetlen 

ábrázolásáért már a korabeli kritika is dicsérte a szerzõt. Ebben természetesen 

nemcsak az írónak, hanem a Bûvölet szinkronjában az egyik protagonistát, 

Catarina Masit alakító színésznõ energiái is kellettek. A nõvérek állandóan 

civakodnak, ami a színpadon igen életteljesen jelenik meg. A férfi  színészek 

alakítása jó, de nem ennyire jellegzetes. Ez a szerepekbõl is adódik, hiszen az 

egyetlen igazán jelentõs férfi  szerep Komoróczy, az adótiszt, akit Varga Zoltán 

alakít. Ez egy fásult és nem igazán szórakoztató fi gura, mégis a lányok körében 

a másik két férfi  Budapestre történõ távozása miatt „Hahn im Korb” státusba 

kerül. Ez a sváb körben közkedvelt mondás (szó szerint: kakas a tyúkketrecben) 

azokat a férfi akat illeti, akik egy kisebb-nagyobb lánytársaságban jelen lévõ 

egyedüli férfi ak. A végén egészen abszurd jelenetben megtalálja a boldogságot 

a legidõsebb lány s az egyedüliként megmaradt fi ú. Tehát a hepiend adott, ám 

de az oda vezetõ út nem minden részletét tekintve komikus, a darab komikus, 

groteszk és bizonyos elemeit tekintve tragikus húrokat is megpendít, hiszen 

ebben az ambivalens tapasztalatokkal teli boldogságkeresésben rengeteg fáj-

dalom is van, olyannyira, hogy a hepiend már csak a groteszk stíluseszközök 

segítségével oldható meg.

Posta Ákos István

A világ egy kínzókamra
Németh László: Nagy család. Az Evangélium Színház elõadása. A már 

megszokott budapesti játszóhelyén, a Duna Palotában vitte színre Udvaros 

Béla, az Evangélium Színház spiritusz rektora, rendezõje Németh László Nagy 

családját. Nem volt könnyû dolga. Elszálltak már – nyomtalanul? – azok az idõk, 

amikor a családról való moralizálás, építõ gondolkodás, a kis sejt nemzetépítõ 

akarata stb. valamit is számított. Négy évtized elõtt – akkor láttam a veszprémi 

színház vendégjátékát a Bartók Teremben (a mai Pesti Színház helyén), ha jól 

emlékszem, Nagy Attilával – még fölkeltette a társadalom és a levert 1956-os 

forradalom letargiájából valamennyire ébredezõ nézõ érdeklõdését az ilyesféle, 

a nõ Atlaszként való ábrázolását, heroikus összetartó erejét fókuszba emelõ 

„okoskodás” (erkölcsi példázat). Félig-meddig Németh László is tiltott árunak 

számított, hogy ne áramlott volna a szenzációra – önmaga megváltására? – 
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éhes publikum a színházba. Izgalmát fokozhatta, hogy egy, a kortárs magyar 

drámára „szakosodott” vidéki színház szerepelt Pesten.

 Mára ezek az idõk elmúltak. Nem csupán azért, mert Németh epikusan 

terjeszkedõ színpada – nem a Galileirõl és nem is A két Bolyairól van szó – 

csak körkörösen, az ibseni izzást csak helyenként visszaadva mutatja a drámai 

összeütközéseket, hanem azért is, mert – legfõképpen ez esik nagy súllyal 

a latba – a család hagyományos szerkezete jócskán megváltozott. A nõ, leg-

alábbis a modern gondolkodás szerint, fölszabadult; s legalizált anyaszerepe 

ugyancsak megváltozott. Ez utóbbit az a – ha tetszik, megdöbbentõ – tény is 

bizonyítja, hogy százból harmincnégy gyermek már nem házasságban születik. 

Hogy ebben a kifi camodott helyzetben a Németh László-i asszony(anya)modell, 

jelen esetben Kata, miként viselkedne, mire biztatná felnõtt gyermekeit, nem 

tudhatni. Hogy mégis helye van a nap alatt, s minden „túlhaladottsága” ellenére 

is a zûrös, rohanó, az egyéni érdeket a közösség érdeke fölé emelõ korban is 

érdemes – szükségszerû? – rá fi gyelni, ahhoz kétség nem fér.

 Mindezek tudatában állította színpadra Udvaros Béla a Nagy családot, szá-

molva a korszerûtlenség vádjával. A jelmezeket is tervezõ Huros Anna Mária 

díszletei – a jól mozgatható, egyszer a színükkel, másszor a visszájukkal élõ 

színfalak (könyvespolcok, szobabútorzatok) és a beszélgetések intim helyeit a 

színpad jobb és bal oldalán kialakító „tartozékok” – már elõrevetítették a realis-

ta játékot. Melyben az összeütközések (Bodor Ernõ – Kata) inkább az egymás-

nak feszülõ házastársak pszichikumában zajlanak.

 Hagyományos szerelmiháromszög(?)-történetrõl volna szó, ha a megcsalt 

feleséget, Katát, nem erõsítené hajdani tanárának fölbukkanása. Szilasi tanár 

úr az életmodellként is szolgáló tisztaságnak, erkölcsnek élõ szobra. Az a pe-

dagógus, akiért – eszméiért, állhatatosságáért – diákjai (azok közül is fõképp a 

serdült lányok) élnek-halnak. S ez a kisugárzás, minthogy Szilasi az író altere-

gója, késõbb is, az iskolán túl is megmaradt.

 Itt, a lassú drámacsörgedezés folyományaként, épp az öregedõ feleség 

hitét erõsíti: a veszteség (mármint a férj kilépése a házasság kötelékébõl) bi-

zonyos nyereséggel is járhat, hiszen a próbára tett erkölcs – nem kevés szen-

vedéstudattal – megacélozhatja az egyedül maradt asszony életrevalóságát, 

döntésének helyességét. Kata gyémántkemény jellemmel, a házasság fölbon-

tásába végül is beleegyezve, állja a megpróbáltatásokat.

 A rendezõnek nehéz dolga volt, hiszen eme „korszerûtlen” történet – hiába 

az alakok, köztük is egy jobb sorsra érdemes kis kurva mozgalmas fölbuk-

kanása – jobbára a hõsök lelkivilágában zajlik. Külsõre minden a helyén van, 

mindenki tudja és teszi a dolgát. Jönnek-mennek, hírt hoznak, csöngetnek (ez 

utóbbi a jelenete[ke]t elõrelendítõ dramaturgiai fogás), zajonganak, mintha ez 

a ki-be járás tükrözné az alakok (és az összeütközés nélküli drámaszerkezet) 

bizonytalanságát. Azzal, hogy a fõszereplõk nem igazán fajsúlyosak – Kata jól 

megírt, összetett jelleméhez képest az elkódorgó férj, Bodor Ernõ csak fanyar 

utánzat –, megbillen a szerkezet. A pietài tulajdonságokkal is fölruházott asz-

szonyhoz viszonyítva mindenki csak másodlagos, harmadlagos. Még a jellem-

kép-illúzióként jelen levõ hajdani tanár, Szilasi is.

 A dráma eme hiátusait a rendezõ úgy igyekezett eltüntetni – áthidalni? –, 

hogy egyes mellékalakokat, a groteszk felé billentve a játék súlyát, humoros 
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színben tüntetett föl. Így a kis szerepek is megnõttek. Ebbõl a szempontból 

egészen különleges – mozgásimitációjában bámulatos – a Klára segédházfel-

ügyelõt alakító Szoboszlai Éva visszafogott és vérbõ komédiázása. De Melis 

Gábor realista fantáziája (Gara gondnok) és Gyurin Zsolt (Vogel Karcsi), valamint 

Rácz Géza (Tóth Sándor villanyszerelõ) groteszk szerepformálása is szintén üde 

folt. Jobbára nekik köszönhetõ, hogy a Péter szájából elhangzó mondás – „a 

világ egy kínzókamra, melyet a jóság meggyötrésére és a szépség eltorzítására 

találtak ki” – néha-néha átlendül valaminõ hétköznapibb-nevettetõbb alakzatba.

 A kisebb nõszerepek megformálói közül leginkább Milka Julianna (Vera) és 

Mészáros Szilvia (Meszlényi Lídia) tetszett. Milka szûzies hamvasságú kurtizánja 

telitalálat. Hogy Juhász Mónika (Vica) tinédzserje, bár némi groteszk jelleggel, túl-

habzott, az Szabó Péter (Péter) túlpörgetett huligán-nagyfi újának is köszönhetõ; 

habár ez utóbbi a színész furcsa hanghordozása ellenére is meggyõzõbb alakítás.

 Bitskey Tibor minden gesztusából látni, hogy nagy színész. Szilasi tanár úr 

papírfi guráját, annak hõsi gesztusait, jó érzékkel, leszállította a földre. Kárpáti 

Tibor a szerep követelte fanyarsággal hozta Bodor Ernõ nem túl karakteres 

alakját. A rendezõ által jócskán meghúzott dráma Vajda Márta (Kata) vállán 

nyugszik, aki számtalan arcát mutatva vérbõ asszonyt formált ebbõl az „isten-

alakból”.

Visky András: Júlia. A Thália Színház és a kolozsvári Állami Magyar 
Színház elõadása. Amit az Új Thália Stúdió színpadán – pódiumán – látunk, 

az maga a varázslat. Lecsupaszított cölöpfal elõtt, a fi zikai kényszerûséget le-

gyõzve – nincs ilyen hosszú gúzsba kötés – térdel, kuporodik, ül, görnyed, tes-

tét csaknem odaszögezve a pallóhoz vagy a barakk elõtti tér szikkadt, száradt, 

döngöltagyag-szerû terepéhez, egy, a halálból, lázálomszerû gyötrõdésébõl 

kitántorgó, behunyt szemû angyal.

 Ujjatlan lenvászon ruhában, lábán durva, félig fûzött bakancs; ebben a va-

lószínûtlenségében is megfeszített – ama megfeszíttetést imitáló – testhelyzet-

ben imádkozik, könyörögve társához, a Halál Angyalához (Angina Pectorisnak 

is neveztetik, fõképp „szív-ügyekben”), hogy ragadja õt magához, emelje föl 

égi magasságba. Bízván a meghallgatásban, hátha evvel az áldott szöktetéssel 

megszabadul irdatlan szenvedésözönétõl.

 Aki Visky András kolozsvári költõ nagy hatású monodrámáját – versként is 

megálló szövegét – mondja (Szilágyi Enikõ részesültetett ebben a jutalomjáték-

szerû kitüntetésben), az tudja, hogy a biblikus erezettségû történelmi látomás 

valós alapokon nyugszik. Egy református pap, az elvtársakat már létében kikezdõ 

tiszteletes letartóztatása és családjának – feleségének és hét gyerekének – a ro-

mániai gulagra való kitelepítése (politikai felhangokkal) maga a gyalázat. És érzi 

is, teste minden porcikájában, hogy ennek nem szabadott volna megtörténnie.

 Szilágyi Enikõnek az egész testet áthullámoztató remegései abból fakadnak 

– az ébrenlét álom és egyidejûleg valóság is –, hogy ötvenedszer magára véve 

a terhet sem tud szabadulni (a félszázadik, vagyis jubileumi elõadást láttam), 

a stációjárás fi zikai és szellemi megpróbáltatásaitól. Ha látszólag nyugodt, 

merev is elcsigázott teste, a csukott szemhéj a fájdalmon kívül a minél elõbbi 

elfelejtést szimbolizálja. A színész fölhúzott íjként feszül. A fájdalom kibeszé-

lésére való készenlét az, ami minduntalan táplálja forrásait. Innen a látható és 
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láthatatlan remegésnek tetszõ hullámzás. Vagy talán csak rabjai vagyunk ennek 

a káprázatnak, s azt gondoljuk, hogy annyi kínt alig lehet moccanás nélkül ki-

bírni. Idegesítõen hat ránk ez az idõtlen – akárha testét kikapcsoló – varázslat. 

Mintha a színész tökéletes beleérzéssel megteremtette volna azt az állapotot, 

amelyben – József Attila-i szóval – összekoccannak a molekulák.

 Visky András verse van annyira gazdag, hogy a fojtott ima mögé nézve a 

történelemre – egy család és a haza (jelen esetben két ország: Románia és 

Magyarország) történelmére lássunk. És Trianonra, a részben fekete krepp-pa-

pírral letakart térképre. Egy sírós történelemtanárra és sírós – késõbb „pártuta-

sításra” árulóvá vált – diáklány-szerelmére. A gazdag bécsi rokonra és család-

ból való kiutasítására, és legkivált a megszentelt (halálig tartó) frigyre, amely 

a kedves (a férj) távolléte alatt is – gyûrû gyûrûbe kapcsolódva – erõt adott a 

juhhodály, akol adta megaláztatás léttörvényeinek az elviseléséhez.

 Visky költõileg átszellemült, a biblia-parafrázist színházi környezetbe úszta-

tó szövege egyszerre egy sosem volt Rómeó és Júlia-történet és egy huszadik 

századi poklot elénk vetítõ lélekvalóság. Szilágyi Enikõ megrázó alakításában: 

egy utolérhetetlen – történelmi grádicsokon is lépdelõ – Énekek éneke; jog a 

szerelem, a letartóztatott férj, az emberi méltóság visszapörlésére. Melyben a 

szabadulás reményével kecsegtetõ rabügyvédek (Júliának csak a testét kellene 

odaadnia) és a Securitate-ügynökök éppúgy szerepelnek, mint országvezetõk 

(a Kárpátok Géniusza és ama tömzsi, kopasz Mátyás), valamint „átkeresztelt” 

voltukban is többnemzetiségû, gépfegyversorozattal égbe menekített kutyák. 

Megrendezett cirkuszi – bírósági – tárgyalások és a valahai leánygimnázium 

„szép kis fl otillára való tengerész lányai”.

 A rendezõ, Tompa Gábor, Selmeczi György (zene) és Dobre-Kóthay Judit 

(díszlet-jelmez) arra szövetkezett, hogy ez a shakespeare-i történettel és köl-

tészettel fölérõ Júlia az érzelmi kiszolgáltatottság tekintetében is a legökono-

mikusabban – a visszanyelt sírás folytán is szikrázón – álljon elõttünk. Júlia az 

elképzelt halálból, melyben az esõkoppanás szinte egy üstdob döndülésével ért 

föl, gyermeke által ébredt föl, aki a „halottnak” fölnyitotta a szemét.

 Szilágyi Enikõ 98 (!) perces, fi zikai teljesítménynek sem utolsó, elemi erejû 

monodráma-interpretálása azzal fejezõdik be, hogy meghallván a gyermeke(i) 

által cselekvéssé tett igét – kelj föl, és járj! –, beépül a háta megett lévõ falba. 

Minthogy tenyerével megsimogatja, élõvé teszi a börtönét. Élõvé, hiszen kiáltá-

sa, sóhaja – „Uram, Szerelmem” – egyben a föltámadás bizonyossága is.

Szakolczay Lajos
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Jelenet a Rózsa Sándor című darabból
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„Természetesen maga a szín-ház szótöve is népi megnevezés: a szín a 
népéletben rendszerint fából épült, jórészt nyitott épület.” (Balázs Géza)

„Színházban dolgozni, bármit, iskolás és mohó kíváncsiságot jelent (…) 
olyasmit, mint belelapozni egy látnok emlékirataiba. Nézõnek lenni itt, 
akár halnak lenni egy izzó akváriumban.” (Németh Ákos)

„Gombrowicz mûvének alapmotívuma éppen a »történelmi kortalan-
ság«, az éretlenség és az érettség konfl iktusa.” (Király Nina)

„Gombrowicz formája amennyire egyértelmû, épp annyira marad a meg 
nem értés elrejtettségében.” (Molnár András)

„Le kell rombolni a korlátait ahhoz, hogy istenként mindent meg mer-
jen tenni. És hogy a nép mindent megbocsásson magának, amit elkö-
vet. Minden gonoszságot, minden bûnt, mindazt, amire a többiek csak 
vágynak, amire csak álmaikban mernek gondolni. ” (Borbély Szilárd)

„A mindenkori türannoszok mindig is utánoznak valami »nagy« elõdöt, 
vajmi »eszményi« példaképet.” (Bréda Ferenc)

„Csak azok tudják, akik ezt csinálják, hogy egy szép este, egy nagy tör-
ténet eljátszása egy színésznek mennyi fi zikai és szellemi energiájába 
kerül.” (Huszti Péter)

„Az új színház lehet minden, mert a színpad megnyitja elõttünk a sza-
badság korlátlan terét. Az érdekek kegyetlen nyomása alatt lévõ világ-
ban a legértékesebb kincs az új színház szabadsága.” (Maciej Nowak)
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