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„A világon nem a legpazarabb
Hely a szüleink sírján a pad.”
Bertolt Brecht: Baal
„Minden színház kortárs, de nem minden színház korszerű.
A korszerűtlen színháznak pedig nincs létjogosultsága.“
Én
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ELŐSZÓ
Pietro Pucci: Oedipus and the Fabrication of the Father: The Oedipus
Tyrannus in Modern Criticism and Philosophy1 című könyvében az Oidipusz
drámák identitáskérdésével foglalkozik. Nem ő az egyetlen a megszámlálhatatlan,
elhivatott és mesteri módon gondolkodó klasszikafilológus közül, aki az antikvitás
drámáinak mélyén kapaszkodó gyökereket kutatva újabb és újabb igazságokat fedez
fel a XXI. századi ember számára, és talán nem is vitathatatlan minden felvetés és
gondolat, ami általa megfogalmazódik, mégis megismerve szóban forgó (magyar
nyelven nem hozzáférhető) könyvét - e dolgozat bevezetője számára - a szerző
(természetesen számos más kivételes nagyságú gondolkodó mellett) fontos
hivatkozási alap.
Mielőtt azonban mindezen sorok indoklásába kezdenék, előszavamban rögtön
egy másik kivételes szerző, Erika Fischer-Lichte2: A dráma története című
könyvéből vett gondolatokra kell támaszkodnom, hogy kutatott témámnak ezáltal a
későbbiekben megfelelő hátteret szolgáltassak. Erika Fischer-Lichte fentebb említett
könyvének

(melyben

a

szerző

az

európai

dráma

történetét

egyfajta

identitástörténetként rajzolja meg) bevezetőjében így fogalmaz:
„Véleményem szerint az európai hagyomány drámáit az identitásról alkotott
elképzelések soraként is olvashatjuk. Kézenfekvő tehát a feltételezés, hogy a
drámaszerkezet és az identitáskoncepciók változása szoros, sőt: közvetlen
kapcsolatban állnak egymással. Ebből azonban semmiképpen sem következtethetünk
arra, hogy a dráma szerkezetében bekövetkező változás – amely az identitásról
1

Oidipusz és az Atya-i gépezet – Oidipusz tirannusz a modern kritikában és filozófiában (1992).
További könyvek: A szirének éneke és más esszék (1997), Hésziodosz és a Költészet Nyelve (1977), A
Nyelv és a tragikus hős – gondolatok a görög tragédia tiszteletére… (1988) stb.
2
Erika Fischer-Lichte a kortárs európai színháztudomány meghatározó személyisége. Semiotik des
Theaters (A színház szemiotikája) című munkája a teatrológia egyik klasszikusának tekinthető, és
számos további színházelméleti, szociálantropológiai, illetve dráma- és színháztörténeti könyvének lett
kiindulópontja. A Berlini Szabad Egyetemen és a Hamburgi Egyetemen végezte színháztudományi,
filozófiai és pedagógiai tanulmányait 1963-70 között. 1972-ben szerzett PhD-fokozatot a lengyel
drámaíró, Juliusz Slowacki munkáiból. 1973-tól a Frankfurt am Main-i Goethe intézet igazgatója.
1986-tól a Bayreuthi Egyetem Összehasonlító Irodalom Tanszékének vezetője. 1990-től a mainzi
Johannes Gutenberg Egyetem Színházi Intézetének az igazgatója. 1996-tól a Berlini Szabad Egyetemen
dolgozik a Színházi Intézet igazgatójaként. Napjainkban Gabriele Brandstetterrel közösen végzi
kollaboratív színházi kutatásait.

6

alkotott új elképzelés megjelenésével párosul – mintegy leképezi a színházat fenntartó
társadalmi rétegben ténylegesen bekövetkező identitásváltozást. Ez esetben ugyanis
szem elől tévesztenénk a színház és az őt fenntartó réteg között fennálló dialektikus
viszonyt, hiszen a színház csak a legritkább esetben éri be a társadalmi valóság puszta
leképezésével. Ezért a színházat sokkal inkább a társadalmi valóság integráló, s
egyben integrált alkotóelemeként kell felfognunk, amely döntő befolyást gyakorolhat
a társadalmi valóságra, sőt – állandóan dinamizálva az adott állapotot, kritizálva az
aktuális

identitást,

vagy

más

identitást

hirdetve

–

talán

változásokat

is

kezdeményezhet. Mivel a színház társadalmi intézmény, vagyis nyilvános
előadásokban valósul meg, addig képes hatni a nyilvánosságra, amíg az ott kifejtett
kritikát és az újdonságok erejét nem semlegesíti a cenzúra.
Óriási feszültség keletkezhet tehát a színházat fenntartó réteg társadalmi
valóságában elfogadott és létező, illetve a drámában – a színpadon – létrehozott
identitás között.
Ez a helyzet áll fenn, ha a dráma kritizálja a színházat fenntartó réteg által
átvett és megvalósított identitást, vagy ha elvi különbség van benne a létrehozott és a
társadalmilag megvalósított identitás között. Ebben az esetben több lehetőséggel
számolhatunk. A drámában megfogalmazódhat olyan identitás, amelyet a nézők sem a
jelenben, sem a jövőben nem fogadnak el, és különösen nem tekintik sajátjuknak.
Létrejöhet olyan identitás, amelyet a nézők eszményként ugyan elfogadnak, de sem a
jelenben, sem a jövőben nem valósítanak meg. Végül elképzelhető, hogy a drámában
képviselt identitást a nézők a jövőbeni identitásuknak tekintik és meg is valósítják.
Ebben az esetben a dráma előadásakor a színház tényleg a határátlépés terévé
változik, és lehetővé teszi, sőt kezdeményezi az identitásváltást. (…)”

Súlyos mondatok egy több mint hétszáz oldalas, korszakos jelentőségű
drámaelméleti könyv bevezető lapjain. A továbbiakban Erika Fischer-Lichte kifejti,
hogy csak azoknak az „utánozhatatlan mesterművek”-nek az elemzésével és
vizsgálatával foglalkozik „(ilyen például az Oidiposz, a Lear, a Phaedra vagy az
Iphigeneia), amelyeket – Európa-centrikus nézőpontból – a világszínház kánonjába
sorolunk”.
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Szemben az idézett fajsúlyos drámákkal és szerzőkkel, szemben Erika Fischer-Lichte
mesteri meglátásaival és következtetéseivel azonban, jómagam jelentéktelennek tűnő
színházi pillanataim és rendezői választásaim konklúziójaként, olyan drámai
anyagokat állítok majd a középpontba, amelyek még nem állhatták ki az idő próbáját,
és talán soha nem is válnak a nyugati dráma- és színházkultúra „kánonjának“ részévé.
Dolgozatomban „a sorozatgyártás termékeiként létrejövő tucatdrámák“
elemzésével, illetve a rendezői attitűdömet meghatározó, a kíváncsiságom és
érdeklődésem középpontjában álló hétköznapi történetekkel kívánok foglalkozni.
Patológiás drámai karakterek a kortárs színpadokon címmel hazánkban még kevéssé
ismert, alig vagy egyáltalán nem játszott kortárs színdarabokat vizsgálok, amelyek
olyan karaktereket – személyiségeket - állítanak középpontba, amelyek rámutatnak
mindennapi életünk neurózisára. Ők azok, akik világunkban már alig találnak
kapaszkodót ahhoz, hogy az elfogadott társadalmi normák között kiegyensúlyozott, ha
tetszik, normális életet éljenek, miközben lényük és lényegük felkiáltójelként hívja fel
a figyelmet a világ abnormalitására. Olyan színdarabokat elemzek tehát, amelyek
meglátásom szerint igazul, éleslátóan, zsigerekig hatóan nyilatkoznak meglehetősen
zavart, tébolyult környezetünkről.
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I. Bevezető
A jó színháznak teste, szelleme, lelke: identitása van. A jó színház az épület
falain kívül is tapintható, épp úgy viselkedik, mint egy élő szervezet. Lehet bántani
tettel, dicsérni szóval, sérteni, tiporni vagy épp felemelni esztétikai-tudományos
alapon, mert a jó színház él, és semmi nem múlik el benne nyomtalanul.
Hiszem, hogy a színház a szabad gondolkodás terepe. Hiszem, hogy nincs jó
színház állandó megújulás nélkül. Meggyőződésem, hogy a jó színház egyetemes
értékeket képvisel. Vallom, hogy minden magyar színház szerves része nem csak az
ország, hanem Európa kultúrájának is. Egy színház sikere az egész magyar kultúra
sikere, igénytelensége, züllöttsége pedig az egész kultúra szégyene.

I.1. Lerombolt identitás
Olyan időkben írom ezeket a sorokat, amikor a szakmai identitásomat jelentő
biztos háttér, a kaposvári Csiky Gergely Színház a teljes széthullás és
„megsemmisülés“ felé halad. Dolgozatomnak ez nem témája, mégis meg kell
említenem, hiszen mindaz, ami most a színházzal és a társulattal történik, jelen
állapotommal szorosan összefügg. Pályafutásomat ebben a színházban kezdtem 1998ban. Az elemzéseim tárgyaként választott darabokat is ebben a színházban rendeztem,
egy kivételével. Sikereimben, kudarcaimban, az elmúlt egy évtizedemben jelen van az
a társulat, amit mára kíméletlenül szétvert és ellehetetlenített az aktuális
kultúrpolitika.
Egyetemi éveink alatt a politika kimaradt az életünkből. Ma már mindez nem
így van. A politika erőszakosan beférkőzött nemcsak szakmai, de magánéletünkbe is.
Engem ez dühít. Egyesek szerint ma színházi rendszerváltás történik, mások szerint –
nem kis túlzással – kulturális forradalom, szabadságharc, területfoglalás (sic!). Ha így
van, akkor ki kell jelentenem, számomra mindez (sok esetben) a kulturális
igénytelenség forradalma! Meggyőződésem, hogy színházaink nagy részében a
gazdagságot, a tehetséget épp a szürke középszer váltja le.
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Természetesen hiszem, hogy nem feltétlenül vezet egy színház széthullásához, ha
élére politikai nyomásra neveznek ki vezetőt. A minőség azonban minden esetben a
színházvezető nyitottságán, bátorságán, tehetségén, kérlelhetetlen, megalkuvásra
képtelen szakmai elhivatottságán múlik, erre azonban sajnos kevés példát látok.
1997/98-ban a Színművészeti Egyetem padlásán – harmadéves hallgatóként –
In Floribus címmel megrendeztem első saját munkámat. Ferenczi Flóriánról, egy
identitását vesztett fiúról szólt, aki hátat fordítva a pályájának vidékre menekül a világ
elől, végül kétségbeesésében magára gyújtja a szülői házat. A szerepeket formáló
akkori színhészhallgatók mára ismert, jó nevű művészek: Fullajtár Andrea, Elek
Ferenc, Kocsis Gergő, Nagy Ervin, Nagy Zsolt, Gryllus Dorka, Botos Éva, Vass
György stb. Az előadást látva Babarczy László meghívott Kaposvárra rendezni. Itt
kezdődik az én történetem. Mégsem az elejével kezdeném, hanem a végével.

I.2. A tulajdon nevünkben rejlő identitás - R é T H L Y A t t i l a
Míg nem olvastam Pietro Pucci könyvét3, abban a hitben voltam, hogy
Oidipusz nevének egyetlen jelentése: dagadtlábú, ami múltjára utal, vagyis arra a
férfira emlékeztet, aki egykor megölte apját és házasságra lépett saját szülőanyjával.
Pietro Pucci természetesen nem vitatja ezt a névértelmezést, de Oidipusz nevének
etimológiájából

további

következtetésekre

jut.

Gondolatmenetét

érdemes

megismernünk, ez segít majd a kortárs drámák vizsgálatában is.
Mielőtt azonban Oidipusz nevének etimológiai vizsgálatába kezdenénk,
néhány szót pazarolnék saját tulajdon nevemre.
2007-ben felhívott telefonon és találkozót kért tőlem egy bizonyos Réthly
Ákos, arra való hivatkozással, hogy meggyőződése szerint rokoni szálak kötnek össze
bennünket, minderre pedig nemcsak egyformán írott nevünk, hanem fiziognómiai
hasonlóságunk, és egy általa megbízott családfakutató cég munkájának vaskos
eredménye a bizonyíték. Különös érzés kerített hatalmába. Megcsapta az orromat az
egész gyermekkoromat átható családi diskurzus titokzatosan dohos levegője.
3

English, The Johns Hopkins University Press, 1992
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Emlékszem, a nyolcvanas években nagyanyám megdöbbenéssel újságolta apámnak,
hogy váratlanul felcsöngetett hozzájuk egy fiatal férfi, miután meglátta belgyógyász
professzor nagyapám rendelési névtábláját kifüggesztve a Deák téri társasház bejárati
ajtajánál. Ekkor már évtizedek óta Sopronban élt a család, hiszen a budapesti
tartózkodás bizonyos okok miatt egyre kényelmetlenebbé vált az ötvenes-hatvanas
években, ezért jobbnak látták nagyszüleim hátrahagyni a II. kerületi családi fészket és
új egzisztenciát teremteni a nyugati határszélen.
Nagyanyám nem szerette a váratlan vendégeket. Kemény és határozott
asszony volt. Nagyapám első feleségének korai halála után érkezett a családba,
elfoglalva rögvest, egyetlen pillanatnyi habozás nélkül a családfői pozíciót, átvéve és
kézben tartva ezzel a család ügyes-bajos dolgait, akár a nagyapám magánpraxisát
látogató betegek irányításáról, akár édes és mostoha gyermekei sorsáról, akár a család
féltve őrzött, legmélyebb titkairól volt szó, a háztartásról természetesen soha meg nem
feledkezve.
Mire is ment volna nagyapám Király Margit (iskolai körökben: Manyika)
nélkül, mert így hívták a nagytiszteletnek örvendő tanítónő nagyanyámat, aki
úrasszony hírében állt, és akinek köztudottan nagy szíve volt. Nagyanyám, nem elég,
hogy a sajátján kívül nevelt még két Réthly gyereket, de magához vette Budapestről
egy bizonyos Zimmermann plébános zabigyerekét is, elébe menve így mindenféle
bajoknak, nem utolsósorban pedig kiigazítva ezáltal Isten előtt azon rigolyáit,
melyeket maga is szégyellt, csak hát épp mindazokról leszokni volt képtelen, mely
rigolyáival legnagyobb igyekezete ellenére is megmérgezte környezete életét.
Manyika udvarias határozottságával képes volt elüldözni a számára nem kívánatos
embereket, köztük, ha épp úgy tartotta úri kedve, bennünket, mostohaunokáit is, vagy
épp a híres-nevezetes Orsolya téri elemi iskola első éves tanulóit, akik mindezek
ellenére, ha nem is lógtak gyöngyöző kacagással szoknyája korcán, karácsonyra már
olvastak, írtak, számoltak, sőt már azt is megértették, ha németül dörrent rájuk
haragjában. Álmosan és fáradtan ugyan, de a nebulók mind megjelentek a karácsonyi
szentmisén, és tavasszal ott botladoztak élére vasalt öltözékben a húsvéti
körmenetben, pedig ez akkoriban egyáltalában nem volt divat, de Király Margit, mint
oly sok másban, ebben sem ismert pardont.
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Így történhetett, hogy évekkel később, azután a tapintatlan, egyben
meglehetősen bárdolatlan kísérlet után, mikor is nagyapám professzori névtábláján
harsogó T H L Y betűk bátorítására Réthly Ákos volt oly pimasz, hogy rátört
nagyszüleimre, az ismeretlen férfi ismételt próbálkozást tett.
Ezúttal azonban a miskolci főposta különbejáratú, zárt, faberakásos telefonfülkéjének
biztos védelmét élvezve hívta őket telefonon, hogy kiderítse: a nevében és nagyapám
nevében rejlő T H L Y betűk vajon nem árulkodnak-e véletlenül valami eladdig
számára ismertlen rokoni kapcsolatról, mely feltételezett rokoni kapcsolat esetlegesen
megvilágíthatná családja eredetének és múltjának előtte addig még fel nem tárt sötét
foltjait.
A beszélgetés rövid volt, egyben elutasító. Nagyanyám meggyőződése volt
ugyanis, természetesen nagyapám hallgatólagos egyetértése mellett, hogy családunk
semmilyen kiterjesztett rokonsággal nem rendelkezik: a R é T H L Y–ek mi vagyunk,
senki más, ebből pedig az következik, hogy nevünk ekképpeni írására (R é T H L Y)
csak mi magunk, vagyis csupán családunk tagjai jogosultak, más nem, legfőképp
pedig nem egy idegen, akit Miskolcról vetett felénk a sors, kinek neveltetése oly
gyalázatos, hogy azt sem tudja: bejelentés nélkül senkinél nem vizitálunk,
különösképp nem ebéd utáni sziesztaidőben. Réthly Ákos másodszor is kudarcot
vallott tehát, én azonban nem felejtettem el többé soha nagyanyám aggódó arcát,
mikor apámnak mesélt a titokzatos idegen felbukkanásáról, akinek neve
ugyanazokból a betűkből áll, mint az enyém, az apámé, a nagyapámé, dédapámé,
ráadásul ezek a betűk ugyanabban a sorrendben követik egymást (R é T H L Y), mely
betűk összeolvasva, igaz, nem jelentenek semmit, de épp ezáltal jelentik a legtöbbet:
bennünket, a családot, apák és fiúk sorát, de ebbe a sorba nem fér már bele más, mert
nincs hova elhelyezni a titok miatt, amiről a gyerekek előtt szó soha nem eshetik, a
titok

miatt,

ami

mindent

elhomályosít,

ugyanakkor

mindenre

maga

a

megkérdőjelezhetetlen cáfolat.
„NICHT VOR DEM KIND!“4 – harsogta nagyanyám, mikor a szobába léptem, és
4

Emlékszem, egyetemi éveim alatt Balassa Péter tanár úr esszét íratott velünk Dosztojevszkij Ördögök
című műve kapcsán. Hogy miért is, már nem tudom, de ebben a kis írásban felidéztem ezt a mondatot.
Miután elolvasta, levette szemüvegét, váratlanul elmosolyodott és meglepődését fejezte ki a
tekintetben, hogy az én életemben is jelen van az a bizonyos mondat, ami számára is olyannyira
meghatározó volt. Ritkán éltem meg vele ilyen személyes pillanatot, mindannak ellenére, hogy egyik
legmeghatározóbb tanári egyénisége volt egyetemei éveimnek. Emlékét, hatását a mai napig őrzöm.
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nem is sejtette, hogy engem ettől a pillanattól fogva már semmi sem érdekel jobban,
minthogy ezt a titkot kinyomozzam. Igyekeztem mindent megtudni. Ettől a naptól
kezdve, amikor csak lehetett, hallgatóztam, ám a hallottakból sok esetben mit sem
értettem. „Adoptált.“ Mit jelent ez a szó? Már csak ez érdekelt, de hamarosan ezt is
megtudtam.
I.2.1. Ki vagyok én?
A Moszkva téren5 ülünk, a Gomba Presszó teraszán. Réthly Ákos és Réthly
Attila. Méregetem a velem szemben ülő idegen férfit. Negyvenöt lehet. Nem
hasonlítunk egymásra, állapítom meg azonnal, de csak magamban. Apákról, fiúkról,
elmúlt korokról, rendszerekről beszél lázasan. Találkozásunk előzményeit fejtegeti.
Évek óta nézi előadásaimat. Kezdetben csak a nevünk azonosságából fakadó
kíváncsiság okán, aztán egyre mélyülő érdeklődéssel követi pályámat. Barátai,
felesége megerősítik fiziognómiai hasonlóságunkról alkotott elképzelésében, ami
ellen én, nem is tudom, miért, de ellenkezem. Talán bizalmatlanság az oka, talán
félelem attól, hogy olyasmivel szembesüljek, amire nem vagyok még felkészülve.
Egyre csak beszél, mintha igyekezne pótolni valamit. Mit?
Hiszen eddig sem hiányoztunk egymás életéből, nyilván majd eztán sem
fogunk. Beszél életének színtereiről, Miskolcról, Sárospatakról, világnézetről,
identitásról.

Mindezekhez,

úgy

érzem,

semmi

közöm,

mégis

felébreszti

kíváncsiságomat. Aztán elmúlt rendszerünk egybegyűjtött, pusztulástól megmentett
mementóiról, szobrokról beszél, melyek egykor Budapesten díszelegtek, most pedig
az általa életre hívott szoborparkban nyugszanak. „Mert ismerni kell a múltunkat, még
ha nem is tudunk vele jóban lenni“ – mondja. Ezért a családfakutatás is. Ezért ülünk
most együtt.
Vaskos papírköteget tesz elém, a Galut Családtörténeti Kutatóiroda munkáját.
Megtarthatom, mert nekem hozta. Fénymásolat csupán, és vélt családunk életének
csak azon fejezeteiről, ami engem is érinthet. Bizonyosnak látszik: nagyatyai ágon
rokoni szálak kötnek össze bennünket. Valami azonban továbbra is homályos, de
elmondása szerint ezt már nekem kell kinyomoznom. Váratlanul elhallgat, időt
hagyva nekem hátradől, hogy mindent azonnal elolvashassak.
5

Ma Széll Kálmán tér.
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Mohón belevetem magam a dossziéba.
„Tisztelt Réthly Ákos!
Megállapodásunknak megfelelően családtörténeti kutatást folytattunk az Ön
nagyapja, Réthly Gyula családjával kapcsolatban, és most röviden beszámolnánk az
eddigi eredményekről.(…)“
Itt felnézek Ákosra. Biccent fejével, hogy ne vele törődjek. Folytatom hát. A kutatás
során felhasznált források hosszú felsorolása után elmélyedek valaki másnak a
történetében. Egyre izgatottabbá válok a gondolattól, hogy lehet, hogy mindez részben
az én történetem is. Apámra gondolok, aki lassan húsz éve halott. Nagyapám, majd
dédapám arca lebeg előttem. Réthly családok felsorolása következik. Kiderül, hogy a
RÉTHLY nevet számtalan módon jegyezték fel a hivatalos dokumentumok: Räthl,
Röthli, Räthli, Rettl, Redly stb. Egyre tágul az a spektrum, amit fel kéne fognom
mindannak ellenére, hogy identitásom azon a téves információn alapszik, hogy szűk
családi környezetemet leszámítva nem vagyunk többen mi, R é T H L Yek.
„(…) Azt, hogy a Réthly család hogyan és mikor került Württembergből
Magyarországra, illetve Diósdra, egyelőre nem sikerült kiderítenünk.“
Minden információ új. Fennakadok a következő mondaton:
„(…) Réthly Dénes és Dopita (Topita) Magdolnának a következő tizenhárom
gyermeke született: (…)“
Nem olvasom tovább. Felfogni is képtelenség. Mit titkoltak előttem a szüleim,
nagyszüleim? Miért vezettek félre, csak ez jár a fejemben.
Erőt veszek magamon, nekifeszülök újra, de nagyobb lépésekben haladok,
gyorsabban lapozok, előreugrom, majd vissza, olyan információkat kutatok éhesen,
amelyek közvetlenül az én családi vonalamra mutatnak. Már a befejezést olvasom a
26. oldalon:
„Összességében elmondhatjuk, hogy az Ön őse, Réthly Dénes – akinek valószínűleg
Redlich volt az eredeti családneve – valamikor 1789 és 1811 között érkezett
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Württemberg tartományból Magyarország területére.
Mi azt tartjuk valószínübbnek, hogy nem egyedül jött ide nősülni 1811-ben, hanem a
szüleivel és a testvéreivel együtt már korábban letelepedett valahol az országban,
talán éppen Diósdon, a XIX. század első harmadában.
(…) Mint Ön is tudja, dr. Réthly Antal…“
Ez az én dédapám.
„…dr. Réthly Antal meteorológus családja nem képezte a kutatás tárgyát, de azért
érintőlegesen, egy-két dolgot az ő családjáról is sikerült megtudnunk.
Dr. Réthly Antal apja, Réthly Alajos az I. császári és királyi szabad DunaGőzhajózási Társaság nyugalmazott hajóskapitányaként halt meg 1912. december 22én, életének 67. és házassága 35. évében, Solymáron. Mindezek szerint 1845 körül
kellett születnie, illetve 1877 körül kellett feleségül vennie Puckl Máriát. (Antal fiuk
1879. május 8-án született Budapesten. (Néhány budapesti római katolikus
anyakönyvben kerestük az ő születési bejegyzését is, de eddig nem jártunk sikerrel.)
Elméletileg tehát nyugodtan lehetett volna Réthly Dénes 1817-ben született Alajos
nevű fiának gyermeke, hiszen ennek az Alajosnak született egy Alajos nevű fia 1846ban Pesten, Varga Magdolnától.
Sajnos nem ilyen egyszerű a helyzet. Az 1817-ben született és 1883-ban Szegeden
meghalt Réthly Alajos gyászjelentésén felsorolták gyászolóként a gyerekeit (köztük
Alajos fiát) és a vejét (Szohner Antal) is. Meny azonban nem szerepel a
gyászjelentésben. Márpedig 1883-ban dr. Réthly Antal apja, Réthly Alajos
hajóskapitány már körübelül hat éve nős volt.
Elméletileg persze elképzelhető, hogy valaki lemarad a gyászjelentésről, de hogy
kettős hibát ejtsenek egy gyászjelentésen, az már tényleg példátlan lenne. Az 1883-as
gyászjelentésben ugyanis az unokákat is felsorolták, így többek között Réthly Gyulát.
Csakhogy a hajóskapitány Réthly Alajosnak nem Gyula, hanem Antal nevű fia volt.
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Mindezek ellenére adtunk még egy esélyt magunknak, és megnéztük a solymári
polgári halálozási anyakönyvben Antal apjának, Réthly Alajos hajóskapitánynak a
halálozási bejegyzését.
A dokumentum szerint Alajos valóban 1912. december 12-én halt meg szívszélhűdés
következtében. A szülei néhai Réthly Alajos és Sturm Magdolna voltak. Csak
emlékeztetőül: az 1817-ben született Réthly Alajosnak a felesége, Varga Magdolna az
1846. évi házasságkötésükkor Sturm József özvegye volt! Hogy mindez véletlen-e,
hogy valóban kétszeresen is hibás az 1883. évi gyászjelentés? Nem tudjuk.
A probléma kibogozására csak egy lehetőség van, meg kell keresni dr. Réthly Antal
1879. évi születési bejegyzését, és ezen visszafelé haladva talán sikerül megtalálni
Réthly Alajos és Sturm Magdolna házassági bejegyzését, melyből kiderül, hogy
kapcsolódik-e, és ha igen, akkor hogyan dr. Réthly Antal családja az Önökéhez. (…)“
Ákosra nézek. Mosolyog. Látja, hogy izgalomba hoztak az olvasottak. Nehezen jutok
szóhoz. Zavaros a fejem. Elmesélem neki, hogy gyerekkoromban kihallgattam egy
beszélgetést az őseim között, miszerint Réthly Antal meteorológus professzor
dédapám adoptált gyermek volt. Tehát, ha ez igaz, ha van is közünk egymáshoz az ő
„apja“ és Réthly Alajos hajóskapitány vérvonalán, ez a vérvonal megszakad azzal a
gesztussal, hogy Antal nem saját, hanem örökbefogadott gyermekként került a
családba. „Honnan akkor a hasonlóság köztünk?“ - kérdi azonnal az az ember, akire
már nem tudok idegenként tekinteni. Már nem is tiltakozom, hanem eltöprengek a
lehetséges válaszokon. Identitásom egy része romokban. Oly nagy baj ez? Csak össze
kell raknom újra családom történetének mozaikjait. Ez a feladatom. Ha sikerül,
legalább ebből a szempontból végre rend lesz, és az évszázados titok is lelepleződik.
Majd megbízom én is ezt a céget. Majd feltúrom a családi hagyatékot. Hol itt a
történet? Ez végül is semmi. Az igazi kérdésekkel úgyis magamra maradok. Azt, hogy
KI VAGYOK ÉN, azt egyetlen családfakutató cég sem fogja helyettem
megválaszolni. Redlich Attila vagy Räthl, Röthli, Räthli, Rettl, Redly vagy RéT H L
Y Attila? Nem mindegy? Mi múlik ezen? Végtére semmi! Vagy mégis? A
gyermekemre gondolok.6

6

E sorok írásakor még csak egy gyermekem volt, R é T H L Y Kamilla. Azóta 2010. szeptember 4-én
megszületett Ambrus fiam, R é T H L Y Ambrus, így most már mindkettejük kedvéért folytatom a
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I.2.2. O I D - i - P O U S
„Úgy láttam helyesnek, gyermekeim, ha nem
Hírnököt faggatok, hanem magam jövök,
Én, mindenki szemében híres Oidipusz.“7 (6-8)

Pietro Pucci abból indul ki, hogy a tulajdonnév közvetlen funkciója saját
identitásunk első jelének megteremtése a nyelvi különbözőség határain belül. E
„sajátos név“ grammatikai definíciója beszédesen megerősíti azt az illuzórikus vágyat,
amely a mások nevének olvasásakor támad fel, azaz a vágyakozást arra, hogy sajátos
és egyedülálló narratívára vagy történelemre bukkanjunk a jelek között.
Az apa az, aki meghúzódik e narratíva mögött, hiszen ő az, aki a nevet adja,
garantálva a gyermek legitimitását, hovatovább garantálva az eredetet és szándékot a
a családfán túl a környezetben és a társadalmon belül.8
Oidipusz azonban nevét nem az apjától kapta: a véletlen (a sors) nevezte el így.
Oidipusz azzal, hogy kihasználja a nevében rejlő heroikus végzetet, önmaga
homályosítja el az eredetét.
Pietro Pucci rámutat, az OIDA szó jelentése nem más, mint: „ÉN TUDOM“,
azaz „Tudás-lábú“, vagyis a biztos tudáson/tudásban álló ember, aki megfejtette a
Szfinx rejtélyét. Ennek megfelelően Oidipusz nevében benne van a végzete, ami nem
kevesebb, mint tudni az emberiség, az ember rejtélyét, hiszen a Szfinx talányának
megfejtése: maga az ember.
Oidipusznak ez a büszke, bombasztikus gesztusa, hogy önmagát az emberiség
tudójának mutatja be, arra irányul, hogy a nyelv másságát, sokféleségét, mozgását
leszűkítse egyetlen pontra, ami nem más, mint az ő személyes végzetének és
történetének exkluzív ideogrammája. (Vagyis nem csinál mást, mint kiválaszt egy
nyelvi jelentést, amit önmagára érvényesít, ezzel pedig ideális identitást teremt
önmaga számára.)

kutatást.
7

Karsai György és Térey János fordítása. Kalligram, 2010 június, XIX. évfolyam

8

Így van ez az én esetemben is, ahogy mindannyiunkéban.
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Oidipusz egyszerre uralkodója és megmentője a lábai előtt heverő népnek. A
nevében rejlő TUDÁS szóhoz köthető jelentéstartalmakkal azonban nem csak ő,
hanem a Pap is játszik, ám ő utal az isteni gondviselésre is, ami segítette Oidipuszt.
35.

„Jöttél Kadmosz földjét fölszabadítani,
A Szörnyű Dalnok adóját törölve el;
S közben tőlünk tudásra, tanácsra sosem
Szorultál, mivel egy isten támogatott,
Hogy életünket megváltsd – mondják, s hisszük is.“

40.

„Mindenki szemében hatalmas Oidipusz,
Esdeklők, hallod, hozzád könyörgünk mi mind,
Hogy számunkra segítséget találj, akár
Isten súgja, vagy ember adjon ötletet: (…)“9
Pietro Pucci rámutat, hogy Oidipusz tudásának megnevezésére senki nem használja az
OIDA szót, vagyis mindenki más szóval jelzi ezt a tudást. Még a Teiresziásszal
folytatott jelenetben is kizárólag Teiresziász prófétikus/jövőbe látó képességét jelöli
az OIDA. Kizárólag egy kivételre bukkanunk, amikor Oidipusz tagadja a tudását,
vagyis dicsekvése TUDATLANSÁGÁVAL (OIDA) a látnok előtt ironikus felhangot
kap.
395

(…) De jöttem én,
A mit sem tudó Oidipusz; volt-nincs talány!,
Mert eszemet használtam, s nem galambokat; (…)
(…)

TEIRESZIÁSZ (Oidipusznak)
(…) Te látsz, mégsem látod, milyen mocsokban állsz,
Sem azt, hol laksz, s egy háztartásban kikkel élsz –
415

Tudod-e, kiktől származol? Titok-e, hogy
Gyűlöl minden rokon, föld alatt és fölött?
S hogy anyád és apád sistergős átka űz
Távol e földtől, te szörnylábú szörnyeteg,

9

Karsai György és Térey János fordítása.
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Ki a kelő napot lesed; s mindjárt sötét. (…)10
Oidipusz neve mindezek ellenére mégis lehetővé teszi, hogy megoldásának sikerét
csupán saját intelligenciájából eredeztesse.
A rejtély megoldása – az EMBER – helyes, vagyis ez őt, OID-I-POUSt az
emberiség, Théba népének atyjává emeli. Oidipusz az egész végzetét nevének ebből
az értelmezéséből eredezteti, habár az élete más tekintetben tele van terhelt,
bizonytalan, homályos momentumokkal.
Pietro Pucci azonban megerősíti azt a tényt, miszerint Oidipusz nevének sajátos
önértelmezése etimológiailag nem megalapozott, mivel a neve sokkal inkább a
lábának gyötrelmeire, kínjaira utal, amit szülei okoztak. Az a narratíva tehát, amit
Oidipusz önnön nevének puszta hangzására épít, szembekerül egy másik narratívával,
amely pontosabban levezethető nevének etimológiájából, abból a névmagyarázatból,
mely szerint Dagatlábú, felidézve azokat a szenvedéseket, melyeket szüleinek
köszönhet születése pillanatától. Oidipusz azon vágya, hogy nevének egyedülálló
jelentése legyen, mégpedig az, amit ő akar, eleve lehetetlenné teszi igyekezetét, hiszen
két narratíva áll egymással szemben neve jelentésének magyarázatára.11
A dráma idézett kezdő soraiban Oidipusz – aki véletlenül lett király és akit a
véletlen tett a polgárok atyjává, és aki egyben a legbeszennyezettebb ember az athéni
közösség szemében – megjelenik Théba pestistől szenvedő ártatlan gyermekei előtt,
és atyai gondoskodással fordulva hozzájuk, önnön nevét megdöbbentően ünnepélyes
hangnemben kimondja. Oidipusz mindenkinél híresebbnek, hitelesebbnek, tettei által
mindenkinél tekintélyesebbnek állítja be magát.
Pietro Pucci szerint Szophoklész a megdöbbentő jelenettel nyilvánvalólag
drámai hatásra törekszik. Megjegyzi azonban, hogy itt nem csupán arról van szó, mint
10

Karsai György és Térey János fordítása.
Mikor meghatározunk egy jelentést, rögvest megjelenik a meghatározott jelentés számtalan
árnyalata, illetőleg számtalan kapcsolat más jelentésekkel, amelyek más-más értelmezési lehetőségek
felé mutatnak, felvetve a véletlen szerepét is abban, hogy ezekből a jelentéstartalmakból mit
választunk. Ilyesformán egyik jelentéstartalom sem száz százalékig biztos.
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19

azt Voltaire hitte, hogy Szophoklész egyszerűen bemutatja főhősét a közönségnek,
vagyis nemcsak a mitológiai figura teátrális entré-jára törekszik, hanem vele színpadra
emel egy olyan karaktert, amelynek színre lépésével egy tekintélyelvű, magabiztos,
sajátos hangnem is a figyelem fókuszába kerül. Minderre pedig azért van szükség,
mert Oidipusz ünnepélyes bemutatkozása az alattvalók életében elfoglalt magas
státuszának kijelentése. Oidipusz, mikor a gyermekek és papok leborult tömegeinek
oltáraihoz lép, olyan, mint egy isteni jelenés, úgy lép színre, mint egy félisten. Pucci
véleménye szerint a figura félisteni bemutatásával Szophoklész tulajdonképpen
legitimizálja azt az atyaképet, amely megtestesítőjeként Oidipusz tetszeleg, s ezáltal
Oidipusz neve jelentésének interpretációját is legitimként állítja be. Pietro Pucci
szerint Szophoklész mesteri húzása, hogy az a fantasztikus, önkényes etimológia, amit
Oidipusz a saját nevén érvényesít és a sikerélmény, ami őt erre bátorítja, nevében
összekötődik. Ez a mesteri fogás megvilágítja az értelemalkotás folyamatának
önkényes természetét: vagyis, hogy Oidipusz sajátos gondolatmenetével, a hitelesebb
jelentéstartalmak, a hitelesebb értelmezések elnyomásának árán is létrehozza önnön
identitásának saját interpretációját.
Pietro Pucci azonban nem áll meg itt. Elképzelése szerint egy mozgásra utaló
ige

használatával

a

szöveg

életre

hívja

OID-I-POUS

nevének

helyes

eredetértelmezését. Oidipusz jött, a dagadt lábain sétálva (a születéskor szerzett
stigmákra utalva) és megfejtette a talányt. Az Oidipusz néveredet ezen narratívája az
önmegismerés, önmagával való szembesülés jelenetének csúcsán kerül felszínre.
„OIDIPUSZ
(…) Azt jósolta egyszer Loxiász,
995

Hogy saját anyámmal kell lefeküdnöm, és
Apám vérét saját kezemmel ontanom.
Ezért van, hogy Korinthoszt a hátam mögött
Hagytam. Szerencsére – pedig nincs édesebb,
Mint a szüleink szemét megpillantani.

KORINTHOSZI
1000

Tőlük rettegve élsz távol, hontalanul?

OIDIPUSZ
Hogy apagyilkossá ne változzam, öreg!
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KORINTHOSZI
Hát mért ne oldjalak föl én e félelem
Alól, ha jó szándékkal jöttem, ó, király?
OIDIPUSZ
Méltó jutalmat kapsz majd tőlem mindezért.
KORINTHOSZI
1005

Leginkább pénzért jöttem ide: hazajössz
A palotádba, s ebből hasznom lesz talán.

OIDIPUSZ
Szüleim és én sosem leszünk egy helyen!
KORINTHOSZI
Világos, nem tudod, hogy mit csinálsz, fiam.“12
A korinthoszi hírnök segítő szándékkal, mintegy atyai megnyugtatásként lerombolja
Oidipusz névértelmezését, elárulja Oidipusz származásának eredetét, miáltal Oidipusz
elveszíti addigi identitását.
A hírnök nagyon jól tudja, hogy a fiú semmit sem tud magáról. Mivel Oidipusz
fájdalmasan elmeséli az apollói jóslatot, és megosztja a korinthoszi küldöttel azon
elhatározását, hogy soha többé nem tér vissza Korinthoszba, hogy elkerülje a jóslat
beteljesedését, a hírnök is megnyílik Oidipusznak, és atyai gondoskodással
megnyugtatja, hogy a halott király soha nem volt Oidipusz apja, vagyis soha nem
fogja magáévá tenni a saját anyját, aki „apja“ felesége volt, hiszen ő adoptált
gyermek. Oidipusz NEM-TUDÁSA, tudatlansága önmaga ellen fordul, vagyis kikezdi
azt a hízelgő interpretációt, amit önmaga számára létrehozott. A hírnök - kiforgatva a
tényeket – megismétli ennek a „nem-tudásnak“ a kimondását, ezzel öntudatlanul is
megerősítve Teiresziász eredeti vádját, miszerint Oidipusz nem tudja, hogy kivel él
együtt.
Pietro Pucci konklúziója: drámai és meta-drámai értelemben Oidipusz nem
tudja, mit csinál a saját drámájában. Ő a darab főhőse, a türannosz, az ember, aki
tudja, ismeri az emberi rejtélyt, és mégsem tud semmit.
Ezek az első csapások, innentől számíthatunk a totális megsemmisülésre.
A korinthoszi hírnök elmagyarázza, hogy Oidipusz neve abból a sérülésből származik,
12

Karsai György és Térey János fordítása.
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amit lábain viselt, mikor rátaláltak. Ez az értelmezés etimológiailag a dagadás és láb
szavakból áll össze: jelentése: dagadt lábbal, vagyis Dagadtlábú, mint ahogy azt már
korábban említettem.
„OIDIPUSZ
Fizetésért vándoroltál ott, pásztorom?
KORINTHOSZI
1030

Hívj megmentődnek: jókor voltam jó helyen.

OIDIPUSZ
Micsoda kínból emeltél föl és hogyan?
KORINTHOSZI
Lábad inai tanúskodnak afelől.
OIDIPUSZ
Jaj nekem, mért idézed régi kínomat?
KORINTHOSZI
Levettem átfúrt bokádról a kötelet.
OIDIPUSZ
1035

Viseltem pólyáim rettentő szégyenét.

KORINTHOSZI
És gúnyneved balsorsod miatt viseled. “13
Ez

a

legrejtélyesebb

pontja

a

szövegnek:

Oidipusz

lábai

az

igazság

tanúbizonyságai.
Pietro Pucci a sajátos interpretáció és névértelmezések után azokról a
fiziognómiai jelekről értekezik, miszerint Oidipusz a tudás jegyeit a saját testén viseli,
de nem csak a lábán, hanem a szemén is, ha arra gondolunk, hogy a látás, a befelé
látás, az érzékeinkkel, zsigereinkkel való látás és tudás mit is jelent, illetve milyen
értelmezési lehetőségeket vet fel.
Erika Fischer-Lichte A dráma történetében megfogalmazza, hogy Oidipusz
„tudatosan kialakított és megszolgált identitása“, ami nem más, mint politikai
13

Karsai György és Térey János fordítása.
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identitás, szavakon és beszédaktusokon keresztül nyilvánul meg és válik igazán
hitelessé. Oidipusz megfejtette a Szfinx talányát, és ezzel megmentette a várost. Erika
Fischer-Lichte egészen pontosan így fogalmaz:
„A dráma előrehaladása során nyilvánvalóvá válik, hogy Oidipuszban e
tudatosan kialakított és megszolgált identitás mellett egy másik is él, amelyet már
születése előtt rendeltek el az istenek: azé a férfié, aki meggyilkolja apját és együtt hál
anyjával. Oidipusz szüleinek kilétére, vagyis „természetes identitására“ kérdezett rá,
Apollón pedig feltárta előtte az istenek által elhatározott, s ezért elkerülhetetlen
identitását. Oidipusz azonban úgy döntött, hogy nem fogadja el ezt az identitást, és az
értelem erejére támaszkodva mindent megtett azért, hogy soha ne is kelljen a
sajátjának tekintenie. Mindazonáltal a mítosz ismerői jól tudják, hogy az istenek által
elhatározott identitás már a dráma elején létezik: Oidipusz megölte apját, Laioszt,
feleségül vette anyját, Iokasztét, és négy gyermeket nemzett. Ezeket az aktusokat teste
csupán fizikai (phüszisz) és nem értelmes cselekvésként vitte végbe: mindaz, ami
történt, a nusz (értelem) számára idegen, és ezért nem is vált nyelvének részévé.
Mindaz, amit mond, sokkal inkább úgy vonatkozik Laiosz erőszakos halálára, mintha
egy Oidipusz számára „idegen“ tett („Jómagam számára idegen a hír és idegen a tett
is, amiről beszélek“, 219-220.),14 később pedig egy idegenen elkövetett gyilkosság
(„Ha ennek az / utasnak köze volna Laioszhoz“, 813-814.)15 lenne.
Oidipusz tehát azért nem tud nyelvileg kapcsolatot találni az idegen
meggyilkolása és az istenek által elrendelt identitás között, mert az értelme képtelen
erre. Ehhez az identitáshoz csak és kizárólag a testének van köze. A test azonban úgy
igazolja ennek az identitásnak a valódiságát, hogy közben nem képes identitásképző
szerepet és ennek megfelelő jelentőséget tulajdonítani e fizikai cselekvéseknek: mivel
puszta fizikai aktusok, ezért, illetve ebből a szempontból nincs funkciójuk. Mivel a
dráma elején csak teste és testi cselekvések hitelesítik, Oidipusz akkor sem tudja
sajátjaként elismerni az istenek által elrendelt identitást, amikor Teiresziász szavai

14

Simon Attila fordítása, In: Erika Fischer Lichte: A dráma története. Babits Mihály fordítása ez
esetben megtévesztő: „Bár csak még a vak hírt ismerem és nem a valóságot“ (Kiss Gabriella)
Sophokles: Oidipus király, Oidipus Kolonosban. Ford. Babits Mihály. Franklin-Társulat, Parthenon,
1942.

15

Babits Mihály fordítása. Karsai György és Térey János fordításában így hangzik: „De ha köze volt /
Az idegennek Laioszhoz vér szerint“.
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egyértelműen megerősítik azt:
Azt mondom: a gyilkos, akit kutatsz, te vagy
(…)
Azt mondom, hogy azokhoz, akiket szeretsz,
rút viszony köt, s nem sejted, mily mocsárban
élsz
(…)
Pedig még rejtve más rémségek tengere,
Hogy családostul szörny-magadhoz sújtsanak. (362, 366-67, 424-425)16
Amíg nem saját kutató értelme fedi fel és bizonyítja be, hogy ez az identitás a sajátja,
addig az azt alkotó testi cselekvéseknek nincs identitást képző erejük – Oidipusz
öndefiníciója szempontjából némák és irrelevánsak. Annak ellenére, hogy a politikai,
illetve fizikai identitásnak Oidipusz tudatában nincs dolga egymással (vagyis a város
megmentőjének és demokratikus uralkodójának semmi köze az „apagyilkos“ és
„vérfertőző“ fiúhoz), a tragédia meséje kezdettől fogva kapcsolatot létesít közöttük: a
pestis azért pusztít Thébában, mert Oidipusz megölte apját, Laioszt, és elvette anyját,
vagyis megfertőzte és beszennyezte a várost.
Minthogy politikai identitását a város megmentőjeként és királyként
megvalósította, most kutató értelmével kell felfednie a fertő okát, és ismét
„megmenteni“ a várost. A test által megvalósított és hitelesített, illetve a
beszédaktusokban létrejövő és az általuk igazolt identitást tehát a nusz, a „kutató“
értelem hozza fokozatosan kapcsolatba.“17
A korinthoszi hírnök azonban azon igyekezetében, hogy Oidipusz válláról
levegye a jóslat terhét, miszerint szüleinek gyilkosává válik, Oidipusz „kutató
értelmét“ baljóslatú információk felé irányítja.
16

Karsai György és Térey János fordításában így hangzik a jelenet néhány sora: „TEIRESZIÁSZ:
Mondom. A gyilkos, akit keresel, te vagy. OIDIPUSZ: Nem fogsz ilyet sértetlen kétszer mondani!
TEIRESZIÁSZ: Mondjak olyat, ami még jobban ingerel? OIDIPUSZ: Amit csak tetszik. Úgyis hiába
beszélsz. TEIRESZIÁSZ: Tudtodon kívül fertőző viszonyban élsz / Rokonaiddal; bajban vagy, s föl
sem fogod.“
17
45-46. old.
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OIDIPUSZ
„Jaj nekem, mért idézed régi kínomat?“18 1033
Pietro Pucci felhívja a figyelmünket erre a mondatra. Kellően hangsúlyozza,
hogy kritikai tény, hogy ennek a mondatnak a jelentése kettős. Karsaiék „kínként“
fordítják a „bajt“, mi maradjunk most a Babits-féle megoldásnál. Ebben a
kontextusban kétféleképpen értelmezhetjük: „Miért beszélsz erről a régi bajról?“,
illetve „Milyen régi bajról beszélsz?“ A két megfogalmazás lehetőségének
tekintetében bizonytalan tehát, hogy Oidipusz tudatosan vagy tudatlanul nyomja el a
testén is megjelenő értelmezési lehetőséget: Dagadtlábú, mely származásának és
eredetének bizonyítéka. Ha úgy fordítjuk: „Miféle régi bajról beszélsz?“, akkor úgy
tűnik, mintha Oidipusznak semmi tudása nem lenne régi kínjairól, de még ekkor sem
kizárható, hogy egyébként tudatában van annak, hogy mit is jelent lábának betegsége.
A tekintetben, hogy Oidipusz öntudatlanul vagy tudatosan nyomja-e el nevének ezt a
jelentését, vagy valóban fel sem merül benne, nincs kizárólagos értelmezés, bármerre
elindulhatunk.
A származás és eredet fiziognómiai örökségeiről szólva Erika Fischer-Lichte
megállapítja, hogy kezdetben nem állnak kapcsolatban az értelem alkotta önképpel.
Ami tény, hogy Oidipusz maga választja identitását, miszerint az ember rejtélyének
tudójaként, Théba megmentő királyaként néz szembe népével és önmagával. Az első
fordulat Oidipusz személyiségképében akkor következik be, mikor szembesülnie kell
nevének jelentésével és származásával.
„OIDIPUSZ
Törjön ki minden kitörendő! Bármilyen
Hitvány is – ismernem kell saját véremet.
Iokaszté, nagyra vágyva, mint a többi nő,
Szégyellheti méltatlan születésemet;
1080

De én a Sors fiának vallom magamat:
Jósága táplál, s tisztelem halálomig.
Anyám a Sors volt, és ikertestvéreim

18

Karsai György és Térey János fordítása. Babitsé így szól: „Óh jaj, miért említed régi bajomat?“
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A hónapok: apadtam s teltem ővelük.
Születtem, akinek születtem: nincs egyéb
1085

Választásom, mint megtudni kilétemet.“19

Mikor Oidipusz megtudja nevének valódi értelmét, elfogadja ezt a szerény és új
státuszt, de büszkeségéhez és nemességéhez emeli rögtön az új jelentéstartalmat,
vagyis azonnal új identitást választ a régi helyébe. Döbbenetes védekezési reakció ez.
Oidipusz a véletlen, a szerencse gyermekének vallja magát. Ha belegondolunk,
milyen nehéz is lehet feladnunk egyik napról a másikra addigi biztos identitásunkat,
könnyebben megérthetjük Oidipusz válaszát. Ez az értelmezés teszi lehetővé, hogy
távol tartsa magát a szülőgyilkosság és az incesztus tragédiájától.20
Mint talált gyermek, Oidipusz tehát a sorsot, a véletlent teszi meg az ő
nagylelkű anyjává. Pietro Pucci figyelmeztet, Oidipusz ezzel igen ingatag talapzatra
(vagy ingoványos talajra) lép. A két egymásnak feszülő narratíva tehát az OIDA
szóból következő „tudás“, azaz „ember, illetve emberiség tudója“ és POUS szóból
következő lábra, mozgásra utaló: dagadtlábú értelmezés Oidipuszban hatalmas
feszültséget kelt. Pietro Pucci kifejti, hogy a szöveg megpróbálja kibékíteni ezt a
kétféle Oidipuszt, vagyis a tragikus végzetét beteljesítőt és a nevének sajátos
önértelmezést adót21, de egyben rámutat arra is, hogy a POUS jelentése nem csak
láb, hanem férfi nem is.
Pucci kifejti , hogy Freud szerint a dagadt láb tulajdonképpen a pénisznek egy
metaforája, bár a szophoklészi szöveg nem hívja fel a figyelmünket erre a
jelentéstartományra, de az erről való hallgatás véletlen is lehet.22 Az OID-I-POUS név
19

Karsai György és Térey János fordítása.
Babits így fordítja: „Jöjjön, aminek jönni kell! Meg akarom / ismerni származásomat, ha koldus is! /
Iokasté tán, mert minden asszony nagyranéz, / Szégyellni fogja alacsony családomat. / De én a Sors
fiának vallom magamat, / Ki minden jót ad és pirulni nem fogok. / Az én anyám a Sors volt, és
testvéreim / a hónapok, akikkel nőttem s fogytam én. / Az vagyok, aki vagyok. Úgyse lehetek / más:
miért féljek hát fölfödözni, ki vagyok?“
21
Nem szabad elfelejtenünk, hogy a Szfinx talányának megfejtésekor is a láb mozgásában rejlik a
megoldás, az EMBER maga, hiszen a rejtvény az emberi járással kapcsolatos: az ember ingatag,
bizonytalan lépteire utalva.
22
Pietro Pucci így fogalmaz:
“It would seem so when we see a new narrative emerge around the signifier pous, which in Greek not
only signifies “ foot “ but metaphorically also the male sex. Freud suggested this meaning for “swollen
foot”(26) and, indeed, the metaphor of pous for penis is known (27). Although the Sophoclean text
20

26

dupla etimológiája, amely egyrészt a tudásra, másrészt a dagadtlábúságra vezeti vissza
a szó jelentését, vagyis a, tudás iránti vágyakozás és a pszichoanalitikus értelmezés
szerinti álló nemiszerv: az intellektuális és a szexuális tudásvágy közötti kapcsolatra
hívja fel a figyelmet. Vagyis a phallos, a libidó és az intellektuális kíváncsiság közötti
összefüggésről van szó, mely szerint az OID-I-POUS, tagolva egyszerre mutat a
tudásra (aki tudja a láb rejtélyét) és a merev, erektáló péniszre. Pietro Pucci szerint azt
is figyelembe kell vennünk, amit Lacan23 mond a szexualitás és a véletlen közötti
kapcsolatról. Mindezek szerint a kasztrációtól való félelem társadalmilag legitimizálja
a fallikus örömöt. Vagyis két szélsőség, illetve pólus van: 1. A fallikus - a nemi öröm,
amely nem más, mint a véletlenszerűség, 2. a kasztráció, amely a szükségszerűség,
vagyis az elkerülhetetlen.
Ezen a két póluson túl Lacan még megfogalmaz egy lehetetlen szexuális
örömöt, amely a misztikus egzaltációból, elragadtatásból ered. Mindezekből pedig
Pucci szerint az következik, hogy ha úgy értelmezzük Oidipusz tapasztalatát, mint a
nevében rejlő identitás fallikus beteljesítését, akkor az anyjával folytatott szexuális
kapcsolatán keresztül megélt öröm véletlen öröm, az elkerülhetetlen pedig a
megvakítás, vagyis a kasztrációval felérő tett.24

does not call our attention to this possible meaning, its silence might be a matter of chance. In
particular, the double etymology of the name “Oidipous”, which emphasizes both knowledge and the
swollen foot (erect penis) invites us to comment on the relationship that psychoanalysis has drawn
between intellectual and sexual curiosity. As “Oid-i-poud” might point simultanecously to knowing
(the foot, namely the riddle about the foot) and to the erect penis, the cledonomantic explanation
(nomen-omen) of the name might point to the signification of the phallus and libido in their relation to
intellectual curiosity.(28)”
26.jegyzet: Freud to Jung (163F, Nov.11, 1909) in MacGuire (1974): "Oedipus is swollan foot i.e.
penis in erection."
27. jegyzet: See Euripides, Medea 679, in a prophetic riddle, and Pucci (1988), 151 and n. 40.
28. jegyzet: Lacan (1966), 695, and Green (1969), (1979), 260, where after elaborating on the fact that
the intellectual curiosity is produced by the sexual one, he connects Oedipus'solving of the riddle to the
riddle of sex: it is because sexuality is a riddle, that the riddle is also faithful trace of the sexual origin.
See also Caldwell (1974), 214, who retraces in Freud's writings the elaboration of this principle: "Freud
deals with this subject most thoroughly in his essay on Leonardo, in which he traces certain 'inhibitions
of thought and neurotic compulsive thinking' to infantile sexual curiosity; even for those who have
escaped these effect, the desire for knowledge is still 'a substitute for sexual activity'."
23

Jacques-Marie Émile Lacan, ismert nevén Jacques Lacan (Párizs, 1901. április 13. - Párizs, 1981.
szeptember 9.) francia pszichoanalitikus. Jacques Lacan Sigmund Freud írásait újraértelmezte és
radikalizálta. Ennek célja egyrészt visszatérés az eredeti Freudhoz, másrészt az elméletet továbbvinni
ott, ahol Lacan olvasata szerint Freud nem vitte következetesen végig saját felismeréseit.
24
A provokatívnak tűnő értelmezés kapcsán Pietro Pucci ugyan szabadkozik, de az elhallgatott dolgok
okán feljogosítva érzi magát e különös értelmezés megfogalmazására.
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Erika Fischer-Lichte így gondolkodik:
„Miközben Oidipusz először Iokasztét (700-860), majd a korinthoszi követet (9501050), végül pedig a pásztort (1122-1181) hallgatja ki, kutató értelme szüntelenül
összefüggést teremt a hallott tények között. Ily módon alapjában véve már jóval a
pásztor megérkezte előtt tudja, hogy az istenek által elrendelt identitás a sajátja.
E folyamatban a nusz állítja éles ellentétbe Iokasztéval, illetve Teiresziasszal.
(...) Értelme azt kívánja, hogy következetesen és határozottan járja végig a megkezdett
utat: „Nekem látni és tudni kell“ (1065).25 Ez az oka annak, hogy a pásztor szavaira –
„Jaj, jaj! most kell a szörnyűséget mondani!“ – is így válaszol: „S nekem hallani!
Mindegy: meg kell hallanom.“ (1169-1170).26 A valóságra azért derül fény, mert a
nusz összefüggést teremt a tények között, és következtetéseket von le belőlük. A
dolgok felismerése és tudása kizárólag Oidipusz érdeme, s ezért még az a súlyos ár
sem túl drága, hogy a valóság megsemmisíti őt.
(...) Oidipusz számára a hallottak csak azután válnak identitásképző erővé,
amikor kutató értelmének erejével önmaga jut el ehhez a valósághoz: amikor
sajátjaként ismeri fel az istenek által elrendelt identitást:
Óh, jaj, jaj! Minden tisztán napvilágra jő.
Óh, napvilág! Ma utoljára látlak én.
Ott születtem, hol nem kellett., azt vettem el,
Kit nem lehet., s megöltem, akit nem szabad! (1182-1185)27
(...) Míg az apagyilkosságnak és az incesztusnak (mint pusztán testi cselekvésnek)
eddig nem volt identitásképző erejük, most Oidipusz nyelvének részévé válnak:
„…azt vettem el, / kit nem lehet., s megöltem, akit nem szabad“ – mondja (11841185).28
(...) Mindkét esetben a nusz teremt különleges kapcsolatot a nyelv és a test
25

Karsai György és Térey János fordításában: “1065 Nem én, míg nem látok mindent világosan!“

26

Karsai György és Térey János fordításában: „SZOLGA: Jaj nekem, most kell szörnyűséget
mondanom! OIDIPUSZ: 1170 És nekem hallanom. De kibúvó sehol.“
27
Babits Mihály fordítása. Karsai György és Térey János fordításában: OIDIPUSZ: Jaj, minden
megnyilatkozott világosan! / Ó, fény, ma látlak legutoljára. / Jövök, Ahonnét nem kéne; azzal
szeretkezem, / 1185 Akivel tilos; s megöltem, kit nem szabad!“
28
Karsai György és Térey János fordításában: „Jövök, / Ahonnét nem kéne; azzal szeretkezem, / 1185
Akivel tilos; s megöltem, kit nem szabad!“
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között. Oidipusz értelme fedezi fel, hogy a fizikai cselekvésnek (az agyonütésnek és
az együtthálásnak) identitásképző szerepük van (vagyis az apagyilkosságot és az
incesztust jelentik), és így már ebben a funkciójukban válhatnak Oidipusz nyelvének
részévé. (...) Oidipusz tehát tudatosan (megint csak saját értelmének segítségével) és
azáltal hozza létre saját valódi identitását, hogy a történetnek megfelelően módosítja
az istenek által elrendelt identitás jelentését.
(...) Oidipusz tehát nevének értelmében alakította át a testét, s ennek következtében
visszájára fordult a test és a név viszonya. Mindkét tényezőt új identitásának jeleként
értelmezhetjük.
Oidipusz megvakított testét mint új identitásának jelét tárja Théba egybegyűlt
népének szeme elé, és ragaszkodik ahhoz, hogy - a Laiosz gyilkosára és a város
beszennyezőjére mondott átka szerint – száműzze magát a városból.
(…) Azzal (…), hogy Oidipusz saját akaratából és csakis önmagát okolva elszigeteli
magát a várostól, tudatosan vállalja a bűnbak szerepét, aki vállára veszi és tovább
hordozza a közösség minden gondját: engesztelő áldozattá válik, amelyet a polisz
jólétéért hoznak meg:
„az istenekre, rejtsetek hát engem el
messzire innen, öljetek meg, dobjatok
tengerbe, hogy ne lássatok többé soha!
Tegyétek meg, ne átalljatok átkozott
testemhez nyúlni: nincs ok félni, mert amit
szenvedek én, el nem viselné úgysem más! (1410-1415)“ „29
Pietro Pucci sem töpreng máson, mint: hogyan lehet, hogy Oidipusz életét nem
a tapasztalat, hanem a névértelmezés végzete vezeti? Erika Fischer-Lichte az OIDA
szótövet vizsgálva „sántító tudás“ vagy „hibás látás“-ként fordítaná mindazt, amit
Pietro Pucci „tudás-lábú“-ként aposztrofált. Más-más úton, de tulajdonképpen
ugyanoda jutnak. Minden bizonnyal ismerik is egymás munkásságát.
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Karsai György és Térey János fordítása: „1410 Az istenekre, hamar bújtassatok el / Távol! Vagy
öljetek már meg! Vagy vessetek / Tengerbe, hogy ne lássatok többé soha. / Na, méltassátok érintésre
bőrömet! / Hallgassatok rám. Minek félni? Amit én / 1415 Viselek, azt úgysem viselné senki más.“
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A név jelentősége a nyelv szerkezetéből adódik, a nyelv meghatározza a
tapasztalatunkat a világról és magunkról. Először azt hisszük, a világ részei vagyunk,
majd elkövetkezik a tükörstádium: az individuum felfedezi magát, aztán a nyelven
keresztül meghatározzuk az identitásunkat.
A nyelv felismerésével meghatározzuk a tapasztalatot, a tudást magunkról és a
világról.30
Mi is lenne közelebb hozzánk a nyelven keresztül, mint a saját nevünk, vagyis a
tulajdon név, a tulajdon nevünk?
A név nem csak az eredetünkről, a nemünkről, apai-anyai leszármazásunkról, a
nyelvünkről, a vallásunkról beszél, hanem arra is rámutat, hogy milyen önkényesen
teremtjük meg valaminek a jelentését. Ez a jelentéssel bíró vezérlőerő, ami különösen
erős és aktív Oidipusz nevében, utal az isteni Thélosz beteljesítésére, ugyanakkor a
sors véletlenszerűségére is. Pietro Pucci rámutat: Oidipusz nevében benne van az atya,
az apa-anya, az apátlan-talált gyermek, a véletlenszerű szerető és a vérfertőzést
elkövető ember is. Oidipusz azon törekvése azonban, hogy nevét helyreigazítsa,
minden új információ és tapasztalat birtokában nyilvánvalóan hiábavaló, mivel e
névnek a jelentése folyton más, mint amit ő választana magának. Pietro Pucci szerint
Oidipusz drámája a saját ellentétét is létrehozza, miszerint a félreismerés és a
felismerés közötti játékról szól az egész történet. Oidipusz az elején felismeri a
félreismerését, aztán félreismeri a felismerését.
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Jacques-Marie Émile Lacan, ismert nevén Jacques Lacan (Párizs, 1901. április 13. - Párizs, 1981.
szeptember 9.) francia pszichoanalitikus.
A tükör-stádium mint az én funkciójának kialakítója, ahogyan ezt a pszichoanalitikus tapasztalat
feltárja számunkra
A XIV. Nemzetközi Pszichoanalitikus Kongresszuson, Zürichben, 1949 július 17.én tartott előadás
Jacques Lacab tanulmányának eredeti címe: Le stade du miroir comme formaleur de la foncition du Je,
delle qu’elle nous est révélée dans l’ecperiénce psychonalytique, Seuil, Paris, 1966. 93-100.old.
Magyar fordítás: Erdélyi Ildikó és Füzesséry Éva
http://seas3.elte.hu/coursematerial/KlapcsikSandor/Lacan_magy.pdf
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I.3. Apátlanul
I.3.1. Rejtőzködő őseim
R é t h l y Antal Pál meteorológus dédapám így ír visszaemlékezéseiben:
„Az ember azt hinné, hogy mi sem könnyebb, mint az életrajzát megírni és azt a
végtelen sok fátyolt fellebbenteni, amelyek sok mindent a múltból mind jobban
eltakarnak. De kérdés, akarja-e az életrajzíró a múltnak minden fátylát fellebbenteni,
hogy az ember pőrén, vagy mint Anatole France egyik életrajzírója írja, ‚papucsban‘
jelenjék meg. Nem, erre nincs szükség, mert ha az életben nincsenek is olyan dolgok,
amelyek szégyellni valók, igen sok bizalmas dolog akad, amit az illető magának akar
megtartani, mert könnyen félremagyarázhatók egyes események. Van, amit az ember
csak élete párjának mond el, és vannak családi dolgok, amelyek legjobb, ha az
emberrel szállnak a sírba. Annak ellenére, hogy becsületben őszültem meg, akadnak
olyan apróságok, amelyek a hetedik fátyol megett maradnak. (…)
De hol is kezdjem? Apámon és Anyámon? Ismertétek őket. Áldott jó emberek
voltak, a haló porukban is csak az áldó imádság száll feléjük. Bizonyos dolgokat nem
részletezek, mert nem fontosak. Az én életem folyása, mint minden emberé, kínnal
kezdődött, amikor hajnalban megpillantottam ezt az azóta annyira elromlott
árnyékvilágot.(…)
Papa hajós ember volt, saját erejéből küzdötte fel magát, elemibe még a régi
Galamb utcaiba járt – a Piaristák mellett –, majd hajósinas lett, és ekkor pótolta a
középiskolát, és végül 1884-ben hajóskapitányi oklevelet szerzett – Baross Gábor írta
alá –, és hosszú éveken át mint hajóskapitány utazott a Dunán. Jó ember volt, de
hirtelen haragú, azonban haragot nem tudott tartani. (Ezt nem örököltem, bár
gyerekkoromban egyszer hirtelen haragomban baltával fenyegettem meg egyik
pajtásomat, de nagyon elszégyelltem magam emiatt. Ez 1889. január 30-án esti
harangszókor történt – Rudolf trónörökös tragikus halála napján –, és a fiú Prászler
Pista volt, egy rendőrellenőr fia. Ekkor megfogadtam, hogy uralkodni fogok
magamon, nem is történt semmi ilyen több az életben.)
Apámat hajós emberei mind nagyon szerették s csak per az „Öreg“ beszéltek
róla. Szép kort ért meg, és Solymáron halt meg tüdőgyulladásban az I. világháború
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alatt. Nagyon ügyes kezű ember volt, mindig fúrt-faragott, javított mindenfélét, és
nagyszerű szerszámfelszerelése volt. Nekem egyszer, nyári hajóutazásai alatt egy kis
színházat készített remek díszletekkel, s a színház akkora volt, mint egy nagy
utazóláda. Irigyeltek is érte a gyerekek. Remek kulisszák, bábuk stb. volt a
felszerelése, függöny stb.(…)“
Visszalapozom a családtörténeti kutatóiroda munkáját. Elolvasom mégegyszer a
következőt: „(…)megnéztük a solymári polgári halálozási anyakönyvben Antal
apjának, Réthly Alajos hajóskapitánynak a halálozási bejegyzését. A dokumentum
szerint Alajos valóban 1912. december 12-én halt meg szívszélhűdés következtében. A
szülei néhai Réthly Alajos és Sturm Magdolna voltak. (…)“ Dédapám tüdőgyulladásra
emlékszik. Apja halálának oka a hivatalos feljegyzésen szívszélhűdés. A kettő nem
ugyanaz, de a halál tényén ez mit sem változtat.
Kikértem anyámtól és most a kezemben tartom a Réthly-hagyatékot, mindazt,
ami még maradt belőle, amit nem hordtak szét apám testvérei, amit nem vetett tűzbe
dédapám. Gondosan szétteregetem a féltve őrzött családi dokumentumokat. Dédapám
születési anyakönyvi kivonatát keresem, közben a visszaemlékezésében olvasottak
kavarognak a fejemben: „Annak ellenére, hogy becsületben őszültem meg, akadnak
olyan apróságok, amelyek a hetedik fátyol megett maradnak. (…) Bizonyos dolgokat
nem részletezek, mert nem fontosak (...)“ Mik ezek a bizonyos dolgok? Rengeteg a
papír, némelyik több száz éves. Mit is keresek? Tudni akarom, hogy Réthly Alajos
hajóskapitány ükapám, aki faragott színházzal ajándékozta meg fiát, dédapámat, vér
szerinti ősöm-e. Mert kétség támadt, mert sok az elhallgatás, sok a meg nem fejtett
titok. Mert ki kell derítenem. Megállok a papírok szortírozásában, ismételten
dédatyám életrajzát lapozgatom:
„(…) hogy milyen nyeszlett, nyápic és nem életre való lehettem, bizonyítja az is, hogy
siettek engem még aznap megkeresztelni. Miután a Tüköry-palotában születtem (V.
ker. Akadémia, Arany János és Tüköry utca által körülhatárolt háztömb, mely az
ostrom alatt romba dőlt, és 1948-ban teljesen lebontották) – 1879. május 3-án egy
szombati, tehát Mária-napon – a legközelebbi plébánia a lipótvárosi volt. Így tehát
sietve ott kereszteltek meg, nehogy mint pogány kerüljek a másvilágra. Ketten vittek el
a keresztelőre, s valahogy a bába hazajövet a párnámat a nagy sietségben
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megfordíthatta – valószínűleg a templomban – s fejjel lefelé vittek haza. (Ez a
párnahuzat még ma is megvan, és Titeket, gyerekek, Anya mind abban kereszteltetett
meg, sőt még a dédunoka is abban ment először templomba.31) A lépcsőházban vette
észre az áldott jó kísérő, hogy majd‘ kipottyanok, tehát kis híja, hogy természetes
gyermekhalandóság helyett – mire vártak – majdnem halálos baleset áldozata lettem
születésem napján. (…)“
Megállok. Tehát dédapám a Tüköry-palotában született, és a lipótvárosi plébánián
keresztelték. Igyekszem ilyen fejlécű papírok után kutatni. De ki vihette a
keresztelőre, ha az egyik kísérő az ügyetlen bába volt? Ükapám? Vagy dédapám
anyja, aki aznap szült? Miért nem voltak hárman? Ükapám hajózott épp a Dunán?
Vagy ő volt a templomban, míg ükanyám a szülés fáradalmait pihente? Kutatom a
papírokat. Mi van, ha valóban adoptált gyermek volt? Ki volt szülője, és miért
siettették a keresztelőt? Valóban a gyermekhalandóság lehetséges veszélye miatt?
Miért volt oly sürgős, miért nem várhatott pár napot? Egy gyermek születése nem
akkora öröm-e, hogy a keresztelőjén jelen legyen a teljes család? Lázasan kutatok.
„Mama életéből megemlítem, hogy 15-en voltak testvérek, de csak ő, az első
maradt életben. 1866-ban a königgraetzi csata után rengeteg sebesült került
Pozsonyba, és ekkor a kolera is pusztított. Ekkor Mamáék Pozsonyban laktak és
Mama ápolta a sebesülteket, sőt még a kolerabarakkban is teljesített szolgálatot.
Szerencsére nem történt semmi baja. (…)
Gyermekkoromról nincs sokat írnom. Mama említette, hogy még egyéves sem
voltam, amikor átjöttek lakni Budára a Vízivárosba, és azóta is ezen a vidéken lakom.
A Bombatéren – ma Batthyányi tér – álló „Fehér Kereszt“ épületben lakhattunk.
Ez az az épület, melynek első emeleti lakásában szállott meg II. József, a „kalapos
király“, amikor Nagyszombatból Budára áthelyezett egyetemet megnyitotta. Az
egyetem a budai királyi várban volt elhelyezve. (…)
Mint egyetlen gyermeket – két kisöcsém közül az egyik, Gyula 5 éves korában
halt meg agyhártya-gyulladásban, míg a második, Henrik csak pár napot élt (…) – a
házban Mama mindenre befogott, betanított, és hasznossá tudtam tenni magam a ház
körül(…)“
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Ezt Kamilla lányom, és most már Ambrus fiam is örökölte.
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Két testvére is volt? Tovább kutatok. Arra gondolok, ha nem találok semmit, akkor
talán a Vízivárosban majd rálelek valamire, mikor kezembe kerül egy Keresztlevél.
Keresztlevél
Üdvöt az Urban!
Alulirt ezennel hivatalosan bizonyítom miszerint a Budapest lipótváros római
katholika plébánia kereszteltek anyakönyvének VI.ik kötetében 565ik lapon 1879
azaz ezer nyolcszáz hetven kilenc edik év Május hó 3 napjáról a következők
foglaltatnak (...)
És minden napvilágra jő. Sorszám 190. 1879. május 3. R é t h l y Antal Pál. Férfi.
Állapota: Törvénytelen. Szülő: Lischkarz Franciska, született: Bécsben, hajadon.
Lakhely: Tüköry-ház. Keresztszülők: Szohner Antal m. kir. hon. minisz. fogalmazó és
Szohner Franciska. Keresztelő lelkész: Lollok Lénárd káplán.
Lischkarz Franciska. Ő nem az én ükanyám. Illetve ő az, és az, akit eddig
annak hittem, nem az többé. Felhívom R é t h l y Ákost. Elmesélem, mire bukkantam.
Azonnal átjön. Egymás mellé teregetünk minden iratot. Kirakjuk a családfát.
Beterítjük az egész nappalit. Felidézem ismét, mit is írt a családtörténeti kutató
intézet: „Az 1817-ben született és 1883-ban Szegeden meghalt Réthly Alajos
gyászjelentésén (az én Réthly Alajos ükapám 1912-ben halt meg!) felsorolták
gyászolóként a gyerekeit (köztük Alajos fia is – ő lehet talán az ükapám, akkor tehát
ük-ükapám temetéséről van szó?) és a vejét (Szohner Antal) is. Meny azonban nem
szerepel a gyászjelentésben. Márpedig 1883-ban dr. Réthly Antal apja, Réthly Alajos
hajóskapitány már körübelül hat éve nős volt. Elméletileg persze elképzelhető, hogy
valaki lemarad a gyászjelentésről, de hogy kettős hibát ejtsenek egy gyászjelentésen,
az már tényleg példátlan lenne. Az 1883-as gyászjelentésben ugyanis az unokákat is
felsorolták, így többek között Réthly Gyulát is. Csakhogy a hajóskapitány Réthly
Alajosnak nem Gyula, hanem Antal nevű fia volt.“
Antal dédapám az életrajzában megemlíti Gyula öccsét, aki ötévesen halt meg
agyhártya-gyulladásban. 1883-ban azonban Antal Pál nagyapám már négyéves,
vagyis úgy tűnik, hogy ekkoriban még hivatalosan nem R é t h l y gyerek.
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Így R é t h l y - unokaként Gyulát, az öccsét említik csupán a gyászjelentésen.
A keresztlevélen is szerepel egy bizonyos Szohner Antal. Ez egyre
bonyolultabbnak tűnik. Dédapám születése után négy évvel, 1883-ban eltemetnek
tehát egy bizonyos R é t h l y Alajost, feltételezett ük-ükapámat Szegeden, ahol a
gyászjelentésen szerepel egy bizonyos Szohner Antal (R é t h l y Alajos veje), aki
talán dédapámat megkeresztelte. Igaz ugyan, hogy dédapám úgy „emlékszik“ vissza
(nyilván nem magától), hogy csak ketten vitték a keresztelőre, abból az egyik a kísérő
bába volt. Ha nem számítom a kísérőt, hanem a két keresztszülőt csupán, akkor
Szohner Antal és Szohner Franciska megkeresztelték Lischkarz Franciska fiát, vagyis
„R é t h l y“ Antal Pál meteorológus dédapámat 1879. május 3.án, míg édesanyja a
szülés fáradalmait pihente a Tüköry-palotában. Kérdés: ez a Szohner miért vitte
Lischkarz Franciska törvénytelen gyermekét a templomba megkeresztelni, miközben
úgy tűnik, hogy a Réthlyekkel állott kapcsolatban, hiszen szerepel egy fontos
gyászjelentésen, amin azonban olyan zavarosak a feljegyzések, hogy családtörténeti
kutató intézet munkatársait is elbizonytalanítják?
Mindezeken túl ismételten felmerül egy másik kérdés: ha dédapám, Réthly
Antal Pál adoptált gyermek, hiszen Lischkarz Franciska törvénytelen fiaként
jegyezték születésekor, honnan a hasonlóság köztem és R é t h l y Ákos között, mely
hasonlóságot egyre kevésbé van kedvem vitatni? Ki Réthly Antal Pál, a dédapám, a
meteorológus professzor, kinek nevelőapjától az utazóláda méretű faragott kis
színházat „örököltem“, akinek visszemlékezésében ezt olvasom:
„Papa ‚bedugott‘ – akkor ilyen könnyen ment – a D.G.H.T.-hez. Ott az
irattárban dolgoztam, napi 1 Frt. 20 fillérért. Nagyon meg voltak velem elégedve, s
mert jól tudtam fogalmazni, a kisebb hajózási híreket én írtam meg és adtam le a
kőnyomatosnak. Itt szolgáltam akkor is, amikor Erzsébet királynét Genfben
meggyilkolták. A királynénak rajongója voltam, és miután kaptam vasúti
szabadjegyet, felutaztam Bécsbe a temetésére. (1897. szept. 17-én pénteken.) Élénken
emlékezem még arra is, hogy halála híre hol ért: a Budai színkörben (a Krisztina
körút és az Alagút között a Horváth-kertben volt egy fából épült nyári színház, 1940ben már lebontották.) Krecsényi igazgató szept. 10-én pénteken egy operettet adott
társulatával. Baloldalt állóhelyen voltam a földszinten, alig kezdődött meg a darab,
egyszerre legördül a függöny, előlép az igazgató és remegő hangon, sírással
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küszködve bejelenti, hogy Magyarországot nagy gyász érte, mert imádott Erzsébet
királynénkat Genfben megyilkolták! Síri csend, majd zokogás, sok embernek a
szemében a fájdalom könnye csillogott. A cigányok rákezdtek a királyné kedvenc
dalára, a „Lehullott a rezgő nyárfa“ énekére. Mindenkinek elszorult a szive. A dal
végén a prímás, aki a függöny előtt állott, késsel elvágta hegedűje húrjait. Mély
szomorúsággal szívünkben, könnyezve távoztunk.
Két nagy temetést láttam életemben, amikor úgy éreztem, hogy valóban a
nemzet szíve mélyében gyászol. Erzsébet királynéét és Kossuth Lajosét. (Kossuth
temetésén én is mint diák-rendező vettem részt, karszalaggal – 1894. márc.)
(…) Fiatal koromban sokat jártam színházba, különösen pedig operába.
Honnan, nem tudom, ismertük az öreg Weidinger operai klakőrt. Neki egész kis
hadserege volt, akik potyajegyért az operában a megadott jelre eszeveszettül
tapsoltak. Persze a tapsolók között volt ún. szemérmes úri tapsoló is, és én ezek közé
tartoztam, s csak akkor nem lehetett a tapsot – pl. a kierőszakolt tapsot – elbliccelni,
amikor Weidinger közelében ültem a földszinten a XVI. sorban. A klakk abban az
időben létezett és a bécsi operában is dívott. A fellépett énekeseknek és főképp
énekesnőknek kijárt bizonyos számú potyajegy, azonkívül vettek pénzért is jegyet, amit
ismerősök, rokonok, barátok között osztottak szét, de a leghatásosabb volt, ha a
jegyeket átadták Weidinger papának – ez volt a klakkfőnök hivatalos neve –, aki
gárdája között szétosztotta. Persze a színház minden zugába került ilyen tapsoló,
részben ez ragadós volt, és néha magával ragadta a közönséget.
Sokszor így mentett meg egy-egy énekest, még a szerződéskötésre is kihatással volt.
Én rendesen öltözködtem, Ferenc József-kabátban jelentem meg és azt mondotta:
„Igen, Te rendesen vagy öltözve, majd a földszintre adok jegyet:“ Ennek
köszönhettem, hogy oly sokat láttam, sok darabot élveztem és hathatósan részt vettem
egy-egy kiváló énekes operai sikerében is. Ez a Weidingerpapa, amolyan kis
zugbankár is volt, aki nagyon sok színésznek adott kölcsönöket, tett sok szívességet –
igazán jó ember és nem uzsorás volt – és mikor meghalt, alig pár ember kísérte el a
temetőbe. Így olvastam ezt annak idején az újságban, mikor egy hivatalos utamon
voltam.
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Persze a komoly zeneértő közönség sokszor élénken tiltakozott az erőszakos
klakk ellen, amíg végre úgy a 20-as években végleg megszűnt, és az énekesek erre már
nem is szorultak rá, vagy mindenki diszkréten megszervezte a maga klakkját. Ez a
régmúlt idők egyik eltűnt színárnyalata. (…)“
I.3.2. A hetedik fátyol – nyomozásom története32
Minél több családi dokumentumot nézünk át Ákossal, annál elveszettebbnek
érzem magam. Eszembe jut az életemet teljesen felforgató nyomozás története, amely
közvetlen őseimet, tehát apámat, anyámat, velük együtt pedig testvéremet és engem
érintenek. Olyan dolog ez, melyet dédapám mintáját követve, a hetedik fátyol mögött
hagyva sírba kéne vinnem magammal, de hát épp e sok bonyodalomból okulva kell
felidéznem, itt.
2002 telén Thessalonikiben, a Görög Nemzeti Színházban rendeztem.
Heinrich von Kleist: Heilbronni Katica, avagy a tűzpróba című darabját állítottam
színpadra. Váratlan telefonhívást kaptam anyámtól. Drámai hírt közölt, amivel kinti
tartózkodásom

hátralévő

hónapját

alaposan

megnehezítette.

Testvéremet

a

pszichiátriára szállították, akut paranoid pszichózis miatt. Hogy ez konkrétan mit is
jelentett az ő esetében, most nem részletezem. A hírnek azonban ez csupán az egyik
fele volt. A hír másik része, ha lehet, még drámaibbá tette helyzetünket. Testvérem
megszökött a második emeleti zártosztályról, napok óta nem találják. Kikérdeztem
anyámat minden részletről, igyekeztem megnyugtatni és elfeledtetni a tényt:
testvérem állapotát tekintve lehet akár ön- vagy közveszélyes is. Arra kértem
anyámat, hagyjon egy kis időt, hamarosan visszahívom. Magamra maradtam.
Gyerekkori szorongásaim törtek rám újra.
Tizenhét éves lehettem, mikor hazaérve a gimnáziumból, a konyhaasztalon
testvérem kézzel írott levele várta a családot. A levél rövid volt, és sem vádaskodó,
sem túlságosan érzelmes nem volt. Így szólt: „Ne haragudjatok rám, de nem tudok
veletek tovább élni. Szeretlek benneteket.“ Mindezek alatt pedig testvérem aláírása,
egy nagy „B“. Pszichiáter apám elolvasva a levelet, némán leült, anyám sírva fordult
ki a konyhából.
32

„Semmi sincs lelkileg erőteljesebb hatással a gyermekekre, mint a szülők meg nem élt élete.“ C. G.
JUNG GW.15. köt. 12. old.
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Akkoriban volt már jogosítványom, így apám kérésemre átadta az autóját,
1500-as barna Zsiguli, rendszáma PS-49-01, hogy akárhonnan is, de előkeríthessem
az öcsémet.
Három éve élhettünk Sopronban. Szüleim orvosi pályájukat Szombathelyen
kezdték. Másodéves gimnazista voltam, amikor belgyógyász professzor nagyapám
segítségével apám és anyám főorvosi álláshoz jutottak a szívszanatóriumban.
Családunk Sopronba költözött, öreg nagyszüleim teljes megnyugvására, hisz így
végre segítő kezek közelségében szállhattak fel az élet halálba sodródó ladikjára.
Életünk előző színtere Szombathely volt tehát, biztos voltam benne, hogy
testvéremet ott megtalálom. Délután indultam, pénzzel a zsebemben, hogy bárhol
megszállhassak, ahol rám sötétedik, de mire alkonyodott, már vissza is értünk együtt.
„Rám találtál? Akkor hazamegyek!“ – mondta öcsém, és máris vonszolta le a lépcsőn
akkori jóbarátja, Dömötör Tamás33 gyerekszobájából a hatalmas bőröndöt, amibe
élete legfontosabb kellékeit kínkeservesen belegyömöszölte.
Testvéremhez mindig is különös viszony fűzött. Nem voltunk rossz, de
különösen jó testvérpár sem, ez elsősorban – legalábbis akkoriban azt hittem – rajtam
múlott, ám okát, hogy miért idegenkedtem mindig is kicsit tőle, sohasem értettem. Ez
meglehetős lelkiismeret-furdalást és szorongást okozott bennem, nem hagyott
nyugodni a dolog, hiszen anyám legfőbb küldetésének mindig is azt éltem meg, hogy
szerető testvérpárt neveljen belőlünk. Mindig abban a tudatban éltem azonban, hogy
szüleim elhallgatnak előlem valamit, éppúgy, mint nagyszüleim. „NICHT VOR DEM
KIND!“ – visszhangzott a mondat a fülemben, ezért gyermekkorom hallgatózással és
legfőképp hallgatásban telt. Tudtam, hogy valami titok lappang körülöttünk, de
gyerekként, bármennyire is szerettem volna, ezt a titkot, ezt a talányt soha nem
sikerült megfejtenem.34

33

Színházrendező. A szombathelyi Weöres Sándor Színház volt főrendezője. Kiemelkedő munkája:
Czukor Show, Füst Milán: Boldogtalanok című drámájának sajátos adaptációja.
34
C. G. JUNG ezt írja: „A lényeges az…, hogy a gyermeket érő legerősebb hatások rendszerint nem a
szülők tudatállapotából, hanem tudattalan hátterükből származnak. Az erkölcsös ember számára, aki
maga apa vagy anya, ez csaknem félélmetes probléma. Hiszen látjuk: az, amit többé-kevésbé kézben
tartunk, nevezetesen a tudat és megannyi tartalma, bármennyire igyekszünk is, hatástalan ezekhez az
ellenőrizhetetlen háttéreffektusokhoz képest. Módfelett nagy erkölcsi bizonytalanság érzése fogja el az
embert, ha komolyan elgondolkodik e tudattalan hatásoknak a tényén. Végtére is hogyan védje meg az
ember a gyermeket önmagától, ha a tudatos akarat és a tudatos igyekezet csődöt mond? (…) Általában
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Kamaszkorára testvérem meglehetősen deviáns figurává vált, pedig tehetsége
nemcsak az extrém és küzdősportokban, de a matematikában és a nyelvek iránti
fogékonyságában is megmutatkozott. Mindezeket azonban a gyermekkorában szerzett
szorongásai oldására használt kábítószerek kimosták belőle, és züllött élete lassan
felőrölt benne is, körülötte is mindent. Öcsém elhagyta a főiskolát, elutazta és
eltékozolta belvárosi lakását, amit az apám után örökölt. Pénzből vásárolt, kalandos
élete pedig egyenesen a zártosztályra vezetett. Apám meghalt rákban 1993-ban, így
nem élhette meg ezt a szomorúságot. Nem mondom, hogy szerencséjére, mert talán
sokat tudott volna segíteni, legfőképp persze azzal, hogy él, mert meggyőződésem,
hogy mindabban, ami testvéremet idáig sodorta, benne van apám korai halála is.
Tulajdonképpen sorra vesztettem el minden, a titok nyitját jelenthető kulcsot,
hisz egymásutánban hagyott el bennünket nagyanyám, nagyapám, apám, mondhatom
képletesen, hogy a testvérem is, én pedig ott maradtam a titokkal, amit már hosszú
évek óta igyekeztem mélyen eltemetni magamban, amiről ugyan nem tudtam, hogy
micsoda, csak azt tudtam, hogy létezik. Minden feldolgozhatatlanul harsány
hallgatásba burkolózott. Menekültem. Távol a „kihalt“ szülői otthontól kerestem a
biztonságot. A színházban megtaláltam.
Tíz évvel később ezt a nyugalmat kezdi ki anyám hívása Thessalonikiben, ahol
életem egyik legfontosabb munkájára készülök, hisz oly sok minden múlhat az
előadás sikerén. Görögországban vagyok, tél van, kinézek a nemzeti színház
irodájának ablakán, látom a napsütötte tengerparton első gyermekemet sétáltató
feleségemet, és megbénulok. Mi lesz így velünk? Nem adom ezt a nyugalmat, ha
belepusztulok, sem adom! Dühöt érzek. Nehezen elfojtható dühöt. Gyermekkorom
kavarog bennem viharosan, és a feledés kikötőjéből sorra elszabadulnak emlékeim
törött fenekű csónakjai.

túlságosan kevéssé hangsúlyozzák, hogy milyen fontos a gyermek számára a szülők életvezetése,
hiszen a gyermekre a tények hatnak, nem pedig a szavak. A szülőknek ezért mindig tudatában kéne
lenniük annak, hogy adott esetben, ha a gyermekük neurotikus, ennek első és legfőbb okát magukban
kell keresniük. (…) A szülők egymáshoz való viszonyában mutatkozó nehézségek teljes egészében
visszatükröződnek a gyermek pszichéjében, és valósággal patológiás zavarokat idézhetnek elő benne.
A kisgyermekek álmainak tartalma is sok esetben inkább vonatkozik a szülőkre, mint a gyermekre
magára. (…) Minél ‚befolyásosabbak‘ a szülők, és minél kevésbé foglalkoznak saját
problematikájukkal (gyakran éppen a gyermekek kedvéért!), annál hosszabban és annál inkább
kénytelenek a gyermekek cipelni a szülők meg nem élt életét, és teljesíteni azt, amit a szülők elfojtottak
és a tudattalanban tartottak.“ GW. 17. köt. 53-54. old. 65-66. old. Gondolatok az apáról, az anyáról és a
gyermekről 11-13. old.
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Tizenéves vagyok, nem több, mikor anyám elé állok egy fényképpel a
kezemben, mely fényképen családunk legjobb barátja, anyámék orvos kollégája,
kisdobos és úttörő avatószülőm áll velemi házának kertjében, ahol mi magunk is sokat
időztünk vendégként, hatalmas gyerektársaságban. Ez az a kép, ami hosszú évek óta
különös érzéseket kelt bennem, mikor kezembe kerül, ahogy most is, de most eljött a
pillanat, hogy anyám elé álljak, és azt mondjam: „Nézd, öcsém nem is apura hasonlít,
hanem Sanyi bácsira!“ Anyám elneveti magát, barackot nyom a fejemre azzal, hogy
„ne butáskodj, honnan veszed ezt a marhaságot?“, majd kitépi kezemből a képet, és
annak a tokaji aszús díszdoboznak a mélyére süllyeszti, amiben a családi fotókat
tartjuk. Elszégyellem magam. Magamra zárom a szobám ajtaját, mert szívem szerint
azzal a baltával esnék a bútorzatnak, amivel dédapám hajdan egy rendőr fiát
megfenyegette.35
Ezt a dühöt érzem most is, 2002-ben, Thessalonikiben, hogy miért, arról
azonban fogalmam sincs. Minthogy arról sem, hogy miért jutott mindez eszembe. Tíz
óra elmúlt, tizenegytől pedig a Tűzpróba-jelenetet próbálom, igyekszem tehát mindent
elnyomni magamban. Az elfojtásnak különös technikáját dolgoztam ki az elmúlt
évtizedekben, így rövid időn belül megnyugszom, lehiggadok, kinézek ismét az
ablakon, családomat és a tengert látva pedig arra gondolok: a távolság és a szikrázó
napfény megóv bennünket. Ekkor eszembe jut egy régi ismerős, akivel rengeteg zűrös
ügye volt öcsémnek, amelyekről anyám mit sem tudott. Feltárcsázom anyámat,
közlöm vele, hogy kiket kéne – öcsém után érdeklődve – elsőként felhívnia,
szándékosan a sor végére hagyva azt az alakot, akinél úgy sejtem, öcsém rejtőzhet,
persze csak akkor, ha még nem akasztotta fel vagy ölte jeges folyóba magát. Anyám
35

C. G. JUNG így ír: „A gyermek oly nagy mértékben része a szülők pszichikai atmoszférájának, hogy
a titkolt és a megoldatlan nehézségek súlyosan befolyásolhatják egészségi állapotát. A participation
mystique, vagyis a primitív tudattalanazonosság révén a gyermek érzékeli a szülők konfliktusait, és
annyira szenved tőlük, mintha azok saját konfliktusai volnának. Úgyszolván sohasem a nyílt konfliktus
vagy a látható nehézség jár mérgező hatással, az okot inkább a szülők olyan problémáiban kell keresni,
amelyeket eltitkolnak vagy a tudattalanban hagynak. Az ilyen neurotikus zavarok okozója kivétel
nélkül a tudattalan. A lappangva készülő konfliktusok, amelyeket a gyermek bizonytlanul érez, az
aggodalmakkal és szorongással teli nyomasztó légkör lassanként mérges gőzökkel hatolnak be a
gyermek lelkébe. Nem a jó és a jámbor élet van alakító hatással a leendő ember jellemére, nem is a
pedagógiai igazságok sulykolása, hanem éppen a legerőteljesebb hatással van a jellemre a szülők és a
nevelők érzelmi beállítódása, amelynek maguk sincsenek a tudatában. A szülők közti leplezett
diszharmónia, egy titkolt gond, elfojtott, titkolt vágyak az emberben mind bizonyos érzelmi állapotot
idéznek elő ennek külső jeleivel egyetemben, amelyek lassan, de biztosan beszivárognak a gyermek
lelkébe – anélkül, hogy tudna róluk -, és ott létrehozzák ugyanazt a beállítódást és vele együtt
ugyanazokat a reakciókat a környezetből érkező ingerekre.“ GW. 17. köt. 144. old. Gondolatok az
apáról, az anyáról és a gyermekről, 14-15. old.
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dermesztően nyugodt hangján – mely hangon kifejezetten krízishelyzetekben szólalt
meg, és mely hangot a szombathelyi Markusovszky Kórház intenzív osztályának
kardiológusorvosaként sajátított el – közli, hogy mindenkinél érdeklődött már, ennél a
bizonyos alaknál is, aki meg is látogatta testvéremet a kórházban, most pedig
megrendülve fogadta a hírt, miszerint öcsém, a mínusz tíz fokos téli hidegben,
egyetlen alsónadrágban, mezítláb mászott ki a második emeleti ablakon, majd köddé
vált.
Határozott magabiztossággal kérem, sőt inkább utasítom anyámat, hogy mentő
és rendőr kíséretében menjen azonnal ahhoz a házhoz, amiben ez a bizonyos alak
lakik. Anyám ellenkezni próbál, de legnagyobb csodálkozásomra kíméletlenül
megemelem a hangom. Anyám összetörten elhallgat, bemondom a címet, de alighogy
kimondom, köszönés nélkül lerakja a kagylót. Kinézek az ablakon, feleségem a
babakocsival már messze jár. Jobb így – gondolom, elég lesz majd este megosztanom
vele a történteket. Az asszisztens beszól az irodába angolul, kérdezi, baj van-e, hogy
kiabálok. Rázom a fejem és intek, hogy minden a legnagyobb rendben van. Ő az
órájára mutat, kezdenem kell a próbát. Elindulok. Míg a próbaterembe érek,
igyekszem mindent kisöpörni az agyamból. Tudom, hogy pár órán belül anyám majd
visszahív és fáradtan közli velem a jóhírt: testvéremet épségben megtalálták az
általam bediktált címen, és kínkeservesen ugyan, de sikerült rávenni, hogy térjen
vissza a kórházba, hol sajnálatos módon, mert érdeke így kívánta, öt ápoló nagy
küzdelemben a pszichiátria (Sopronban nincs zártosztály) dermesztően rideg
vaságyához szíjazta, ugyanis ígérete ellenére sem volt hajlandó bevenni a
gyógyszereket, mely gyógyszerek nélkül a gyógyulása – az orvosok szerint –
elképzelhetetlen. Tudom, hogy így lesz. Néhány óra elteltével anyám fel is hív, és
közli velem mindezt.
Évekkel később, már nem emlékszem, milyen körülmények között, ismét csak
utolér anyám telefonja. Öcsém újfent a pszichiátrián fekszik, ezúttal nem Sopronban,
hanem Győrben a zártosztályon, hisz „Sopronban nincs hozzáértő szakember, nem
csinálnak mást, mint gyógyszerekkel kísérleteznek, lerombolva így a beteg
személyiségét“. Kérdésemre anyám elmondja, hogy testvéremet apám sírjára borulva
találták meztelenül, embriópózban. Lakossági bejelentésre érkezett a rendőrség a
temetőbe, a kép láttán, ami eléjük tárult, jobbnak látták azonban mentőt hívni, de az
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már anyám közbenjárására történt, hogy egyenesen Győrbe szállították. Testvéremnek
akkoriban volt egy kutyája, egy nápolyi masztiff. Ez a kutya, Amira, minden bajban
elkísérte, ott kullogott kiéheztetve, meztelen öcsém mellett, a soproni Várkerületen is,
végig a városon, míg a temetőbe nem értek. Ott aztán mindketten lefeküdtek, és nem
mozdultak többé apám sírjáról.
Újból és újból elképzelem, ahogy testvérem apám sírjára borul36, de ezúttal
tudom, hogy nem úszom meg annyival, mint legutóbb. Mindez olyan mélyen érint,
olyannyira felkavar, hogy máris a schwechati reptéren találom magam, hol pszichiáter
unokabátyámra várok, aki kifejezetten az én kérésemre érkezik Németországból
Sopronba. Nyár van, én pedig eltökéltem, hogy ezt a nyarat a hetedik fátyol
fellibbentésének szentelem, egyszer és mindenkorra a végére járok a titoknak. Nem
halogathatom tovább.
Unokabátyám, apám nővérének fia, jelenleg a Vöröskeresztnek dolgozik, tervei
szerint szeptembertől telepszik le majd Svájcban, hol jól fizető állás várja egy
pszichiátriai intézetben. Addig nincs más dolga, mint a Vöröskereszt megbízásából
időnként elkísérni egy-egy mentálisan sérült beteget a világ egyik pontjából a
másikba. Ezt pedig Magyarországról is meg tudja tenni, mondja, miután
meglátogatjuk az öcsémet a győri zártosztályon, és szembesül azzal a feladattal, amire
kérem, miszerint költözzön hozzánk pár hónapra és segítsen nekem megérteni a
történteket.
Hosszú beszélgetésekkel és kórházi látogatásokkal telnek az első hetek. Öcsém
magába roskadva ül a zártosztály vécéjének deszkáján, lehajtja fejét, ránk sem néz,
némán szívja cigarettáját, egyikről a másikra gyújt, semmit sem szól. Visszakísérjük a
szobájába. Az egész kíméletlenül lehangoló. Nem értem, mit keres itt, a rengeteg
látványosan beteg bezárt között.37 Mozgása lassú a gyógyszerektől, mimikája
színtelen, pontosabban nincs is. Eltűnt szemének fénye, alakjának tónusa. Dermesztő.
36

C. G. JUNG: „Minden egyszeri apa mögött ott áll az atya örök képe, és a személyes anya múlékony,
átmeneti jelensége mögött az anyának egyenesen mágikus alakja húzódik meg.“ GW. 17. köt. 57. old.
Gondolatok az apáról, az anyáról és a gyermekről, 24. old.
37
C. G. JUNG: „A gyermekre pszichikailag rendszerint az az élet van a legnagyobb hatással, amelyet a
szülők (és az ősök, mivel az eredendő bűn pszichológiai ősjelenségéről van szó) nem éltek meg… Az
élet egy darabjáról van szó, amely elől az ember – hogy világosan fejezzem ki magam – kitért,
lehetőleg egy kegyes hazugsággal. Ebből erednek a legvirulensebb csírák.“ GW. 17. köt. 55. old.
Gondolatok az apáról, az anyáról és a gyermekről, 16. old.
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Menekülök. Magára hagyom unokabátyámmal, hátha vele szóba áll. Újabb hetek
telnek el.
A tokaji aszús díszdobozt keresem, azt, amelyikben a családi fotókat gyűjtjük.
Felforgatom a házat, mire végre megtalálom. Gondosan kirakom a képeket a nappali
padlójára. Tamás még nincs itthon, de bármikor megjöhet. Anyám néhány napot –
kérésünkre – testvérénél pihen. Az elmúlt hetekben kialakult egyfajta rendje annak,
hogyan is látogatjuk öcsémet. Most Tamáson volt a sor, hogy Győrbe utazzon, hogy
friss ruhát, élelmiszert és cigarettát vigyen a kórházba. Feszült vagyok. Ma olyan
dolgokat fogok kimondani, amiktől hosszú évek óta nem sikerült megszabadulnom.
Tamás holnap Ausztráliába utazik egy beteggel, csak tíz nap múlva jön vissza, a tíz
nap pedig sok idő, nem várhatok annyit. Beszélgetéseink hosszú sorába, melyeket
hetek óta folytatunk anyám hűvös és szellőjárta kertjében, ez a mai pont jól
illeszkedik.
Gondosan kirakom hát a képeket, egyiket a másik után, igyekszem
emlékeimben rendet tenni, egyik nyaralás követi a másikat, karácsony, születésnap,
szilveszter és a velemi ház: disznóölés, gesztenyeszedés, a vidám társaság. Tamás
hallgat, én pedig mesélek. A képek segítségével felidézem gyermekkorom egyes
pillanatait. A képek közé keverek szándékosan olyanokat is, amelyeken unokabátyám
látható – még gyerekként, disszidálásuk előtt – velünk, apámmal, anyjával,
testvérével, öcsémmel, olyan képeket tehát, amelyekről ő is őrizhet emlékeket,
melyekhez talán érzelmi kötődése is van. Beszélek, beszélgetünk. Közben újból és
újból átrendezem a képek sorát, ha kérdez, válaszolok. Ő ki? És ő? És ez az ember?
Míg el nem jön a pillanat, hogy kimondom: egész apró gyermekkorom óta attól
szorongok, hogy a testvérem nem testvérem, féltestvérem csupán.38
Fényképet csúsztatok elé a parkettán arról a negyven év körüli, sármos, magas és
igazán sportos sebészdoktorról, aki családunk igazi jóbarátja. Kézbeveszi, nézi Sanyi
38

C. G. JUNG: „A gyermek tehetetlenül ki van szolgáltatva a szülők lelki hatásának, és lelkében
elkerülhetetlenül olyan mély nyomot hagy a szülők önámítása, őszintétlensége, alakoskodása,
képmutatása, gyáva aggodalmaskodása és önző kényelmessége meg önteltsége, mint a viaszban a
rányomott pecsét. A szülők csak úgy óvhatják meg gyermeküket a nem természeti eredetű ártalmaktól,
ha mindent megtesznek azért, hogy az élet lelki nehézségei elől ne térjenek ki megtévesztő
mesterkedésekkel, illetve hogy e nehézségeket ne hagyják mesterségesen a tudattalanban, hanem
inkább fogadják el őket a lehető legbecsületesebben mint feladatokat, vállalva azt is, hogy a
leggondosabban belevilágítanak éppen a sötét sarokba.“ GW. 17. köt. 96. old. Gondolatok az apáról, az
anyáról és a gyermekről, 21. old.

43

bácsit, nem gondolkodik sokat, szinte azonnal rávágja: ez nem lehet kérdés, ez az
ember itt a fényképen a testvérem apja. Szédülök. Alig hiszem, amit mond.
Visszakérdezek. Ilyesmiben nem téved, mondja, ez a szakmája, de „nem kell ehhez
pszichiáternek lenni, akárki ugyanezt mondaná, hiszen a férfi a fényképen és a
testvérem úgy festenek egymás mellett, mint két tojás“.
Ülök a győri kórház kertjében öcsémmel. Tamás után érdeklődik, most ő lenne a
soros látogató. Elmondom, hogy unokabátyánk Ausztráliába kísért egy pszichiátriai
beteget, csak tíz nap múlva érkezik. Hallgatunk. Arra gondolok, ha mindaz igaz,
amire rájöttünk, Tamás nem unokabátyja testvéremnek. Testvérem nem testvérem,
féltestvérem csupán, és ez már nemcsak az én beteges képzeletem szüleménye, hiszen
mindebben megerősítést kaptam. Úgy tűnik most már, hogy mindez valóság, és most,
hogy napfényre került a titok, fölösleges hallgatni róla tovább. Ezt öcsémnek is tudnia
kell. El kell mondanom neki. Tudom, olyasmire készülök, aminek beláthatatlan
következményei lehetnek, mégis meg kell tennem. Erőt veszek magamon, és közlöm
testvéremmel mindazt, amire rájöttem. Öcsém rezzenéstelen arccal fogadja a hírt.
Rám néz, majd lehajtja a fejét, és csak annyit suttog az orra elé: „ezek szerint mégsem
vagyok bolond“. Abban a pillanatban tudom, hogy a poklot még nagyobb pokolra
cseréltük. Ezzel a pokollal pedig anyámat is szembesítenem kell.
A Ráday utcai lakásomban vagyunk, napjainkban. A családfa kiteregetve a
nappaliban. Igyekszünk rájönni Lischkarz Franciska gyermeke, dédapám, hogyan is
illeszkedik a sorba. Ákosnak különös gondolata támad, vigyorogva megrázza a
vállam, csak most eszmélek: „Te, nagy kujon lehetett az öreg!“ Csak nézek rá
értetlenül. „Mi van, ha Réthly Alajos hajóskapitány, ükapád, a saját házasságon
kívüli gyermekét adoptálta?“
Alaposan megvizsgáljuk még egyszer a birtokomban lévő keresztlevelet. Most
fedezzük csak fel, hogy tíz évvel későbbi, 1889. szeptember 3-ai keltezésű, vagyis
kérésre adták ki, egyfajta hivatalos másolatként. Vajon minderre miért volt szükség tíz
évvel később? Kinek kellett a másolat? Annyi bizonyos, hogy ekkorra már Réthly
Alajos hajóskapitánynak két gyermeke is halott volt, és az is bizonyosnak látszik,
hogy Antal mindezalatt már köztük élt. Mikor íratta ükapám nevére a gyermeket? Mi
oka volt, hogy adoptálja őt? Illetőleg véletlen-e, hogy pont őt fogadta örökbe? Vajon
jól emlékszik-e vissza mindenre dédapám? Nem igazítja-e választott identitásához
élete történetét? Miért hallgat el bizonyos dolgokat? Tudta-e ő egyáltalán, hogy
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adoptált gyermek? És ha dédapámat valóban örökbe fogadták, honnan a hasonlóság
köztem és Ákos között? Mindez VÉLETLEN csupán?
I.3.3. A Véletlen - TUKHE
Pietro Pucci Oidipusz nevének etimológiai kutatásában messzebb merészkedik
Erika Fischer-Lichténél. Véleménye szerint szinte merő véletlen, hogy egyáltalán
megjelenik-e a biológiai apa Szophoklész drámájában, s habár végül is megjelenik,
tragikusan ironikus jelentés árnyalja be, teljesen összerombolva így az atyai képet.
Oidipusz a kórushoz intézett hosszú, ihletett és fennkölt beszédében elkötelezi magát,
hogy kinyomozza, felkutatja Laiosz átkozott gyilkosát, közben pedig nem is sejti,
hogy szavaival önmagát átkozza. Ezek mögött az öncsaló mondatok mögött sejlik fel
az Oidipusz-történet hátborzongató valósága.
OIDIPUS
De én napfényre hozok mindent, ami volt!
Joggal tereli Phoibosz, és joggal te is
Minden figyelmünket most a halott felé!
135 S a harcostársatoknak joggal tartotok:
Bosszút állunk e földért és az istenért.
Mert dehogy valami távoli rokonért,
Magam miatt pusztítom ezt a szennyet el.
Akárki volt a gyilkos, könnyen meglehet,
140 Hogy holnap ellenem tervez merényletet:
Nekem használ, ha kiderítem ezt a bűnt.
(…)
Úgy mondom, mint kinek ez az ügy idegen,
220 S a gyilkosság is az. Nem jutnék messzire
A nyomozásban, ha nem segít égi jel.
Bár későn lettem polgár, adófizető,
Kadmosz minden utódjához szól a szavam:
Akárki tudja köztetek, ki ölte meg
225 Hidegvérrel Laioszt, Labdakosz fiát,
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226 Parancsolom, hogy mindent mondjon el nekem!“39
Az incesztus is helyet kap a szövegben: miszerint említésre kerül a feleség, akit
mindketten magukévá tettek. Pietro Pucci kiemeli, hogy Teiresziász is ugyanazt a
kifejezést használja, amikor arról beszél, hogy Oidipusz anyjával él és apjának
gyilkosa.
255

Ha tettünket nem is sugallnák istenek,
Mosatlan hagyni nem helyénvaló a bűnt,
Hogy csúnyán halt meg e nagy ember és király.
Ki kell deríteni! És mivel ma enyém
A hatalom, melyet régen ő birtokolt,

260

Enyém nászágya, és nekem szül asszonya,
S utódaival nőnének utódaim
– Ha nemzetsége fonala meg nem szakad;
De nem kerülte el Fekete Végzetét –: (…)40

Oidipusz azt hiszi, hogy Laiosznak nem voltak gyermekei, pedig szerencsétlenségére
volt gyermeke. Pietro Pucci felhívja a figyelmünket, hogy Oidipusz a szeretet és
gondoskodás hangján szól.
„(…)

Úgy küzdök érte, mintha a saját apám

265

Ügyéért küzdenék, s mindent elkövetek,
Míg nem tudom meg, ki ölte meg Labdakosz
Fiát, Polüdórosz unokáját, aki
Agénór sarjától, Kadmosztól származik.
Kérem az égtől: ki parancsom megszegi,

39

Babits Mihály fordítása: „De én kutatni fogom őket újra most! / Méltán kívánja Phoebus és méltán te
is, / hogy a halottért ezt a gondot fölvegyük. / S méltó, hogy ebben én is társatok legyek, / bosszút
vevén a földért és az istenért. / Mert nem valami messzebb barátok miatt: / magam miatt irtom ki innen
ezt a bűnt. / Akárki volt gyilkosa, könnyen meglehet, / hogy holnap engem öl meg ugyanaz a kéz. /
Nekem használ, ha emlékéért harcolok. (…) Igérem… Bár csak még a vak hírt ismerem / és nem a
valóságot… Egymagam nem is / lelek nyomot, ha nem vezérel némi jel. / S mert én csak később lettem
polgár köztetek, / Kadmos egész népéhez szólok, halljatok: / akármelyikőtök tudna róla: ki keze /
gyilkolta meg Láiost, Labdakos fiát, / parancsolom, hogy mindent mondjon el nekem!”

40

Karsai György és Térey János fordítása így hangzik Babitsnál: „Ki kell nyomozni! És mivel az
enyém / a kormány, mely az ő kezében volt előbb, / enyém az ágya, asszonyom lett asszonya, / és
gyermekével testvér lenne gyermekem, / ha nemzetségét nem szakítja meg a sors.“
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270

Többé ne művelhesse földjét; asszonya
Ne szüljön gyermekeket; sőt, pusztuljon is el
E szörnyű ragály vagy még rosszabb vész miatt.
De nektek, s Kadmosz minden fiának, aki
Helyesli munkám, harcostársa Szent Diké,
S minden isten örökös támasza legyen! (…)41

275

Oidipusz felsorolja az atyai családfát, a korabeli néző pedig tudja, hogy Oidipusz neve
lenne az utolsó a sorban, de ő önmagát úgy helyezi el, mintha nem lenne legitim
figura ebben a sorban.
Oidipusz úgy írja le magát, mint APÁT, ugyanazokat a jeleket viseli és
ugyanazt a hatalmat mutatja, mint Laiosz. Pietro Pucci megállapítja, hogy Oidipusz
pontenciális apafigura a thébai királyok származását tekintve, ám mikor apaként
beszél, úgy említi a gyermekeket, mint puszta spermákat, magvakat.
A TUKHE görög szó, egyfajta véletlenszerű folyamatra utal, miszerint:
bizonyos apáknak megadatik a szerencse, hogy gyermekük legyen, másoknak pedig
nem. Oidipusz azt gondolja, hogy Laiosznak nem volt gyermeke, ezzel kapcsolatban
is úgy érvel, hogy a véletlenszerűséget támasztja alá. Mindebből pedig az következik,
hogy

biológiai

szempontból

a

nemes

apa

szimpla

mag-vető,

egyfajta

megtermékenyítő gép, aki csupán elhelyezi a magvakat az anyaölben, a továbbiakban
pedig a sorsukra hagyja őket. Ilyesformán kijelenthetjük, hogy az egész
megtermékenyítési folyamat esetleges, hiszen az anyai testet bármelyik férfi
megtöltheti magvakkal, de nem biztos, hogy siker a vége, a megtermékenyítő férfiak
pedig bármikor felcserélhetőek. Nemcsak felcserélhetőek, Iokaszté testén belül is
mindkettő

egyforma,

lényegtelen,

hogy

melyik

melyik.

Egyformák,

ezért

felismerhetetlenek. Az anya testének, úgy látszik, mindegy, hogy az Apa vagy a Fiú
az a bizonyos férfi. Bezzeg mekkora különbség ez a fiúnak!!

41

Karsai György és Térey János fordítása. Babits Mihály fordítása: „OIDIPUSZ: most, hogy a véres
végzet a fejére hullt, / megvívom érte ezt a harcot, mint saját / atyámért vívnám, meg nem állít semmi
sem, / míg nem tudom, ki ölte meg nagy Labdakos / fiát, Ki Polydóros unokája, ős / Kadmos üke,
mesés Agénor sarja volt?...“
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Pietro Pucci számára mindebből pedig az következik: biológiai szempontból az APA
nem jelent saját identitást, nem válaszolja meg azt a kérdést, hogy KI VAGYOK
ÉN.
A biológiai apán túl más apaképek is vannak Oidipusz életében, de az identitás
szempontjából épp olyan véletlenszerűek és bizonytalanok, mint a biológiai apa.
Szent figurává az apát a családi diskurzus teszi a fiú számára. A származástörténet az
identitás egyik alappillére lehetne: Labdakosz, Polidórosz, Kadmosz Üke, Agénor –
így hangzik a sor, de a szövegben Laiosz neve eltűnik, csak a felmenők nevei
sorolódnak fel, vagyis ez sem a személyes apaképet erősítő megnyilatkozás, hanem
csupán az atyai intézményrendszer bemutatása. Pietro Pucci figyelmeztet: Apollónál
mint ATYÁNÁL – ISTENNÉL is ez a helyzet: ő a törvények alkotója, hiszen a
jóslatok mögött mindig valami ISTEN áll, de nem ő szólal meg, maga az Isten nincs
jelen, csak a próféciákon keresztül tűnik meg. Vagyis Apolló ATYAI jelenléte is
bizonytalan.
Az APA többszörösen széttöredezett és sokszorozott figura Oidipusz
drámájában, aki egyszerre van és mégsincs jelen. Ő a gondoskodás és az erőszak
forrása, egyszerre ok és okozat: szükségszerűen megjelenik mint eredet, mégis
fatálisan agresszív a saját teremtményével szemben. Az APA mint puszta név, mint
többértelmű metafora eltűnik az értelmezésünkből, hiszen nem jelent konkrét
valóságot. Ezzel a meghasonlott apafigurával szemben viszont ott áll az ANYA, aki
mindezek tetejébe a véletlenszerűséggel van aposztrofálva. Az ANYA nem más, mint
KIKÖTŐ, amelybe bármilyen mag behajózhat. Az atyai magok közül azonban van,
amelyik lehorgonyzik és életre kel, de van, amelyik nem, vagyis az ANYAÖL ugyan
nagyvonalúan befogad, de csak véletlenszerűen ad gyümölcsöt.
Az ANYA figurája is kettős tehát: ő nemcsak a véletlenszerű anya, aki közömbösen
elfogadja az apa és fiú magvait egyaránt, hanem Iokasté is egyben, aki elrendeli a
gyermek halálát. Az APA a törvény és a véletlen nemző, az Anya a véletlen
gyümölcsöző és a törvény követője.
Pietro Pucci szerint, ha Oidipusz következetes lenne ahhoz a gondolatmenethez,
miszerint az apa csak a véletlenszerű nemző, akkor nem érezne bűntudatot amiatt,
hogy biológiai apját meggyilkolta, hiszen az őt felnevelő szociális apa Polibosz volt,
továbblépve pedig az apja nem más, mint aki rátalált és megmentette
csecsemőkorában. Van okunk tehát rácsodálkozni arra, hogy a drámában hányszor is
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születik meg Oidipusz. Ha Oidipusz egyszerű pszichológiai karakter lenne, akkor
Poliboszt tekintené apjának. Ez viszont azt jelentené, hogy az apa mint olyan
problémamentes figura, pusztán társadalmi konvenció.

I.3.4. Törvények és törvényszerűségek
Miután fény derült a családomat övező titokra, új korszaka kezdődött
életünknek, ami azóta is tart, és nem tudom, hová vezet. Hogy a történteknek van-e
közük testvérem betegségéhez, bizonyosan nem állítható, de én mégis úgy hiszem:
igen, van. Tettem kísérletet arra, hogy testvérem találkozzék biológiai apjával, ettől
azonban öcsém elzárkózott. Magyarázata egyszerű: apánkat tekinti apjának, nem
nemzőjét. Talán szétesett identitásának így van egy biztos eleme. A többi szuverén
életének hetedik fátyla mögött rejtőzik. Félek, ő már örökre e mögé a fátyol mögé
bújt. Hogy elkerülhető lett volna-e mindez azzal, hogy szüleim vállalják testvérem
születésének körülményeit, és az igazság nehéz terhe mellett, titkolózás nélkül
nevelnek fel bennünket, nem tudom, és már soha nem is fogom megtudni. Ha
vádaskodni akarok, azt mondom: elkerülhető lett volna. Ha a békét keresem, mindent,
ami ezután jön, igyekszem hallgatásba rejteni.42
Pietro Pucci elgondolása szerint, mikor Oidipusz rájön, hogy ki is a biológiai
apja valójában, akkor az igazi törvényt is megismeri, vagyis a törvénynek az
ATYJÁT, aki a fiú számára az eredet, a jelentés forrása, maga az igazság, a tekintély.
Fontos tény, hogy a törvények női részvétel nélkül születtek. Minden törvények atyja
Olümposz, vagyis ilyesformán a teremtés nem emberi természetű.

42

C. G. JUNG: „Nem azon fordul meg a dolog, hogy a szülők ne kövessenek el hibát – ez emberileg
lehetetlen volna -, hanem hogy hibáikat mint ilyeneket elismerjék. Nem az életet kell korlátozni, hanem
tudattalanunkat, elsősorban is a nevelő tudattalanját, vagyis saját tudattalanunkat, hiszen minden egyes
ember nevelő, aki embertársait jóra vagy rosszra neveli. Hiszen az emberek morálisan úgy kötődnek
egymáshoz, hogy egy vezető vezetetteket vezet és a vezetettek tévútra vezetik a vezetőt. (…) Az sem
megoldás, hogy az elismert morális értékek szerint élünk, mivel az erkölcsök és a törvények
tiszteletben tartása ugyanúgy leple lehet a körmönfont hazugságnak is, mely éppenséggel túlságoan
rafinált ahhoz, hogy embertársaink észrevehessék. Jóllehet ezzel talán minden bírálatot elkerülhetünk,
sőt talán magunkat is becsaphatjuk abban a hitben, hogy környezetünk szemében kifogástalan, derék
embernek látszunk. De mélyen az átlagos lelkiismeret felszíne alatt egy halk hang azt súgja nekünk:
„valami nem stimmel.., függetlenül attól, hogy a közvélemény vagy az erkölcsi kódex mennyire
támasztja alá igazunkat, derék ember voltunkat.“ GW. 17. köt. 96. old. Gondolatok az apáról, az
anyáról és a gyermekről, 20. old.
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KAR
Óh, vajha sorsom
lehetne, drága
köntösül viselni szavaim
s tetteim tisztaságát, mint a Törvény
szabja, amely
égi terek
mélyén fogant meg, és csupán Olympos
volt atyja, nem emberi
természetből született
meghalni, feledés soha nem
fekteti sírba őt.
Nagy erő van
benne, nem ismer
vénülést43
A szofisták szerint a törvények emberi konvenciók, ezzel szemben itt világosan
megfogalmazódik, hogy a törvények a kozmikus rend részei, vagyis mind Isteni
rendelet szülöttei. A törvények mindig láthatóak, tiszták és változatlanok, nem mások
ők, mint Olümposz gyermekei.
Az ISTENI és EMBERI teremtés összehasonlításából arra a következtetésre
juthatunk, hogy az emberi folyamatban a szexualitás véletlenszerűséget hordoz
magában. Az ISTENI TÖRVÉNYEK tehát isteni gyermekek, akik mögött mindig ott
áll az APA (ISTEN), biztosítva létezésük igazságát és hatalmát. Ezzel szemben
jelenik meg a véletlenszerű nemző-apa és a thébai királyok sora, az atyai intézmény,
ami nyilván közelebb áll az istenihez, mint biológiai „versenytársa“. Az apának
feladata nem más, minthogy életet, értelmet és hatalmat adjon. Feltűnik azonban,
hogy a kórus nem ZEUSZ, hanem az OLÜMPOSZ törvényeit említi. Ennek is oka
van, hiszen ha Zeusz neve hangozna el, az eléggé kockázatossá tenné az imént
felvázolt tiszta struktúrát, hiszen Zeusz nőkkel való szexuális kapcsolata, az apja
trónról lebillentése, megölése és hasonló súlyú cselekedetei nem legitimizálhatják
43

Babits Mihály fordítása.
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alakját. A kórus számára fontos, hogy a törvények valóságosak, evidensek, tiszták és
működőképesek legyenek, mert ha ez nem így van, akkor nincs miért az isteneket
ünnepelni.
I.3.5. Anyátlanul
Anyám szembesítése az igazsággal életem egyik legdrámaibb pillanata volt. Ez
azonban csak rá és rám tartozik. A kérdés – „mi lett volna, ha?“ – nem segít közelebb
kerülni az igazsághoz, és a történteken mit sem változtat.
Iokaszté számára a legfontosabb kérdés, hogy elkerülhető lett volna-e a jóslat,
vagy sem. Volt-e a jóslatnak egyáltalán értelme.
IOKASZTÉ
Mentsd föl magad az önmarcangolás alól.
Hallgass rám és tanuld meg: nincs sehol olyan
Halandó, akinek jóstudománya van.
710

Hadd soroljak neked bizonyítékokat.
Jóslat jött régen Laiosz számára – nem
Mondom, hogy Phoibosztól, de hű szolgáitól –,
Hogy saját fia kezétől kell halnia,
Ki tőlem s tőle születik: a sorsa ez!

715

Viszont a hír szerint rablók ölték meg őt
A hármas keresztútnál, ismeretlenek.
Fiát pedig, aki három napos se volt,
Szorosan megkötözte a bokáinál,
S másokkal dobatta el, úttalan hegyen.

720

Apollón nem úgy intézte, hogy a fiú
Ölje meg apját; sem pedig, hogy Laiosz
Rettegett végét fiától szenvedje el:
Hiába jelentették ki a jóslatok!
Ne bízz bennük! Amit az isten igazán

725
44

Akar, hamar megvalósítja ő maga.44
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Ez a hármas keresztút Oidipusz számára a beteljesedni látszó végzetét jelenti.
Emlékezzünk rá, hogy Oidipusz kétségbeesésének tetőpontján önmagát a nagylelkű
véletlen

gyermekének

gondolja.

Hogy

lehet

mégis

az

anyát

egyfajta

véletlenszerűségként aposztrofálni? (1080-1083. sor: „Önmagamat a TUKHE / a
véletlen gyermekének gondolom…“) A szöveg Oidipuszt a véletlenhez köti, ezáltal
pedig megerősíti, hogy a véletlennek atyai funkciója van Oidipusz életében. Oidipusz
utal arra is, hogy a gyermekek születése is a véletlen birodalmában történik. A
véletlent mint Anyát jószándékúnak és nagylelkűnek ábrázolja Oidipusz. Fontos tény
azonban, hogy ebben a pillanatban a közönség már tud az incesztusról, ezért az anyai
nagylelkűség egyfajta perverzióra is utal. Szophoklész a pestis áldozataiként
elsősorban az anyákat és a gyermekeket jeleníti meg, a termény pusztulása és az
állatok sterilitása mellett.
PAP
A város, mint látod, nagyon mélyre merült
A viharban, s nem tudja fölvetni fejét
A végzetes hullámzás mélységeiből;
25

Pusztulva földje gyümölcsös magvaiban,
Pusztulva legelő gulyáiban, s a nők
Meg nem szült csecsemőiben;
Úgy tűnhet, mintha a szöveg azért támadná ezt a három területet, hogy

szimbolikusan Oidipusz bűnére emlékeztesse a közönséget. Mai tudásunk szerint a
görögök az anyát gyakran a termő mezőkkel azonosították, amit a hímnemű mag
termékenyít meg. Ez a szokásos görög kép egyfajta rémisztő távlatot kap azáltal, hogy
Iokaszté túlságosan termékeny női identitást testesít meg, ami megrontja a thébai
földet. A beteg női entitás megöli a földet és a várost. Ebben a leírásban az apákat
azonban mintha megkímélnék. Úgy tűnik, mintha Szophoklész állandóan arra
emlékeztetné a közönséget, hogy a pestis elsősorban az új generációk születését vágja
el, mert az istenek tisztaságot akarnak.
Iokaszté maga is a véletlennel azonosítja az anyát. Mindez akkor történik,
amikor Iokasté igyekszik megnyugtatni Oidipuszt, miután a korinthoszi hírnök
meghozza a hírt, miszerint Polibosz természetes halállal halt. Így a rettegett jóslat fele
terhe lekerül Oidipusz válláról, hiszen apjának nem ő lett gyilkosa.
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A jóslat másik fele azonban tovább aggasztja, hiszen az Anyja még él.
IOKASZTÉ
Mért félne az ember, aki fölött a sors
Az úr, s előre semmit sem lát biztosan?
Legjobb megoldás: élni, ahogy csak lehet.
980

Anyáddal lefeküdni? Még ettől se félj.
Álmában rengeteg halandó lefeküdt
Az anyjával. Akit mindez nem érdekel,
Az viseli könnyebben egész életét.45

Iokasté sokkal inkább retteg ettől a jóslattól, mint Oidipusz, hiszen ha amellett érvel,
hogy a jóslatok nem teljesednek be, akkor elvetemült GYILKOS, mivel ok nélkül ölte
meg egykor gyermekét. Másrészről viszont, ha a jóslatok beteljesednek, akkor
Iokaszté totálisan vesztes pozícióban van, ugyanis Oidipusz feleségül fogja venni az
anyját. Érdekes kérdés, hogy e pillanatban Iokaszté szeretőként féltékeny-e Oidipusz
„anyjára“, vagy esetleg kezdi sejteni, hogy az anya ő maga is lehet. Pietro Pucci
szerint Iokaszté értelmezése fura következtetésekhez vezet: Oidipusz szüleinek
halála vággyá válik. Ez egy mini pszichodráma, a drámán belül, ami rámutat a
gyerekek szüleikkel szemben érzett ambivalens érzelmeire. Igaz, itt nem két
gyerekről van szó, hanem egy anyáról és egy gyermekről, és nem vágyak
fogalmazódnak meg, hanem félelmek. Ebből viszont az következik, hogy az
ödipális konfliktus részévé válnak a szülők is, vagyis a komplexus nem csak a
gyermek oldaláról testesül meg.
A kórus és Teiresziász Iokasztét tengeri kikötőnek festi le, ahol sokan kikötöttek
már. Teiresziász szerint Iokaszté maga az ellenséges kikötő, azért állítja ezt, mert látja
az egész történetet előre, vagyis látja a beteljesedett próféciát. A kórus azonban
mindvégig nem tud semmit, csupán kommentál. A kórus azt hangoztatja, hogy
Iokaszté méhéből Oidipusz apjának kiáltani kellett volna, amikor Oidipusz ott akart
lehorgonyozni. A férfiaknak, azaz az APÁKNAK azonban nincsen hangjuk ebben a
történetben.

45
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Oidipusz érzése kettős: egyrészt abban reménykedik, hogy a véletlen játszik
vele, másrészt viszont állandóan retteg attól, hogy a megjósolt incesztust egyszer
elköveti. Ilyesformán az is lehet, hogy amitől retteg, az pont az, amit remél is.
Oidipusz szeretne a véletlen gyermeke lenni, de közben retteg is attól, hogy a nők
véletlenszerűen szórják terményeiket. Iokaszté minden egyes lépésével igyekszik
megakadályozni, hogy a véletlen átvegye a hatalmat sorsa felett. Ő az, aki
ragaszkodik ahhoz, hogy a jóslat miatt megöljék a gyermeket, ő az, aki később, mikor
már érzi, hogy nem tudja megmenteni a családját, minden áron meg akarja állítani
Oidipusz kérdezősködését, és végül ő az, aki nem bízza halálát a véletlenre, hanem
öngyilkos lesz.
I.4. Tabu
Sigmund Freud “Totem és Tabu” című könyve azon felismerésen alapul, hogy
a primitív népek lelkülete és a neurózis élményvilága néhány feltűnő hasonlóságot
mutat. A pszichoanalitikus gondolkodásmód szerint e hasonlóságokban a tudattalan
munkája tükröződik, és amiként a neurózisban a gyermeki psziché szabályszerűségei
kerülnek felszínre, úgy ez a gyermeki jelenik meg a természeti népek hiedelmeiben és
viselkedésformáiban is. A korábbi Freud-írásoknál nagyobb hangsúllyal érvényesül
ebben a könyvben a fejlődéslélektani elv, amely a pszichoanalízis egyik sajátja, ez
esetben azonban a gyermeki nem magyarázó princípium csupán, hanem sok
tekintetben maga is az értelmezés tárgya. A korai pszichoanalízis alapvető elméleti
tétele, az Ödipusz-komplexus kap ugyanis fejlődéstörténeti eredetértelmezést. A
komplexus így nem egyszerűen biológiai sajátosság az emberben, hanem az emberi
őstörténetben szerzett tulajdonságnak tűnik. A civilizálódó ember az őshorda korában
azzal lép ki a magasabb rendű állatok életmódjából, hogy elhatárolja magát egy
típusos “ősbűntől”, a hordát vezető idős hím, az apa megölésétől, amely az állati
hordákban is állandóan végbemegy, a felnövő fiatal hímek ugyanis nem tűrik egy idő
után a hatalmi és szexuális korlátozást. Az emberi őshordában valami efféle esemény
ambivalenciakonfliktust, bűntudatot okozott, innentől érvényes a vérfertőzés tilalma,
a közösségen kívüli párkeresés – az ún. exogámia – szabálya, és a belső házasodás (az
endogámia) kerülésének törvénye.
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Freud ezt az eseményt következteti ki a primitív népek totemjeiből, vagyis
különféle, tárgyakkal szimbolizált tiltó és büntető hatalmasságaiból és a közösségi
viselkedést szabályozó, korlátozó előírásaiból. A primitív animizmus (elgondolás, mi
szerint minden tárgynak megvan a maga lelke) megszemélyesíti és antropomorfizálja
(emberi jelleggel ruházza fel) a totemeket, és szellemi erőket tulajdonít a tabuknak,
amelyek közvetlenül torolják meg a tiltások megszegését. A tabuban és a totemben is
lelki erők kivetülését látja, ami a neurotikus viselkedésben is gyakori. A neurotikus
viselkedés is gyakran kivetíti tiszteletének és félelmének tárgyait, és valós tárgyakra,
gyakran állatokra ruházza azokat, és szívesen erősíti meg önmagát külső erőkre
hárított tilalmakkal olyan esetekben, amikor valami meg nem engedett dologra
nagyon erős a vágy, a kívánság.
Az őshorda állapotában a szabad és kötetlen szexuális élet lehetett a domináns
vágy, ezt a vezérhím korlátozó hatalma gátolta, amíg ezt a hatalmat le nem lehetett
küzdeni, amíg az ősapát meg nem ölték a fiai. Ezzel azonban el is vesztették azt a
szabadságot, mert bűntudatuk támadt, ezért a szeretett-gyűlölt apa megölésének
kényszerét elhárítandó: kialakították az incesztus46 tilalmát. Ez viszont nagy terhet ró
a vágyakra, ösztönökre, ezt a tilalmat nagyon nehéz betartani, ezért is kell a tilalmi
határokat messze kihelyezni. Ezt szolgálja a tabu, egyes viszonylatokban a totem. A
totem és tabu tehát védekező mechanizmusok projektív, rituális megnyilvánulása.

46

1985-ben jelent meg Norbert Bischof: Das Rätsel Ödipus. Die biologischen Wurzeln des Urkonflikts
von Intimität und Autonomie című könyve Münchenben, mely 2002-ben jelent meg a hazai
könyvpiacon, az Európa könyvkiadó gondozásában: Az Ödipusz-rejtély. Az intimitás és az autonómia
ősi konfliktusának biológiai gyökerei címmel. Norbert Bischof tanára, Erich von Horst halála után
Konrad Lorenz mellé került azzal a megbízatással, hogy kísérleti-etológiai munkát végezzen
vadludakkal. Bischof megfigyelései során drámai pillanatot él át: az általa nevelt, gondozott nagy lilik
testvérpár (nőstény és hím) váratlanul elválik egymástól, felrúgva azt a szoros családi köteléket, ami
addig összekötötte őket egymással és gondozójukkal, magával Norbert Bischoffal. A megfigyelésnek e
feltehetőleg komoly érzelmekkel telített pillanata először megijeszti és kétségbeejti Bischofot, míg rá
nem jön, hogy vadludai egyfajta belső parancsnak engedelmeskedve idegen párt választottak
maguknak, örökre átvágva ezzel a családi köteléket. Bischof azt kérdezi magától: “Vajon véletlen-e ez?
Az emberek hasonlóan viselkednek, de tőlük a társadalom követel ilyen magatartásformát. Netán az
emberi kultúra egyik legkülönösebb tabujának állati párhuzama játszódott le az én két ludam esetében
is?” A szerző rájön, hogy “a lúdpopulációban normális körülmények között nem jön létre sem
testvérházasság, sem szülő-gyermek házasság”. Valahogy így kezdődnek Bischof fáradhatatlan
kutatásai és elmélkedései az incesztus ősi tabujáról az emberi kultúrában.
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I.4.1. Tabu az Oidipusz témában
Thalia

Phillies

Howe47

azonos

című

cikkében

az

Oidipusz

dráma

értelmezésének három nagy kérdéséről értekezik.
A kritikai diskurzus első nagy kérdése: Szophoklész vajon támadja-e vagy védi
az isteneket, illetve a vallásos morált? A másik nagy kérdés: vajon a főhős személy,
individum-e, vagy csupán szimbólum: maga a „szenvedő emberiség“? A harmadik
nagy kérdés: Oidipusz intelligenciájának köszönhetően ér-e el kulcsstátuszt az
Oidipusz Kolónoszban című drámában, vagy azért, mert ez az athéni politikai
struktúra szükségszerűsége.
A cikk szerzője Gerard Else48, Bernard Knox49 és Ivan Linforth50 kritikusok
véleményét hangsúlyozza. Gerard Else meggyőződése, hogy a vérrokoni kapcsolatok
rendkívül fontos kulturális szerepet játszanak a drámában. Bernard Knox azt
vizsgálja: milyen szerepe van a főhős agyának ebben az egészben. Linforth pedig a
főhős erkölcsi ártatlanságát tartja a legfontosabb szempontnak.
Nem az istenek és a próféciák a legfontosabbak, mondja Knox, hanem az, hogy
Oidipusz maga hogyan gondolkodik és érez a saját beszennyezettségével
kapcsolatban, illetve az, hogy hogyan cselekszik azután, miután bűnei napfényre
kerülnek.
A legfontosabb probléma az akkori közönség számára természetesen nem más,
mint maga a beszennyezettség, illetőleg az erkölcsi ártalmatlanság kérdése, hiszen ez
az, ami a dráma egyedüli vallási témáját feszegeti. A cikk szerzője ezeket taglalva
megjegyzi: Linforth szerint Oidipusz beszennyezettsége nem morális vagy etikai
probléma, hanem a primitív hitvilág problémája, ami általában az etikai vallások
kialakulása előtt merül fel a társadalmakban. Szophoklész Oidipuszról szóló
drámáiban áthidalja azt az átmenetet, ami egyik oldalról ennek a primitív tabunak a
továbbéltetését, a másik oldalon pedig az ominózus kérdésnek egy új vallásosságba és

47

Thalia Phillies Howe. American Journal of Archaeology. Taboo in the Oedipus Theme. Brander
University
48
Gerald Frank Else 1908-ban született a nebraskai Lincolnban, és 1982-ben hunyt el. Neves amerikai
klasszika-filológus, a michigani és iowai egyetem görög és latin szakának professzora volt.
49
Bernard MacGregor Walker Knox 1914. november 24-én született, meghalt 2010. július 22-én. Az
amerikai klasszika-filológus, író és kritikus Angliában született. A Hellén Tanulmányi Központ első
igazgatója volt.
50
Ivan Mortimer Linforth (1879-1976) amerikai tudós, a kaliforniai egyetem görög professzoraként
dolgozott Berkeleyben.
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gondolatvilágba történő átemelését, átültetését jelentik. Thalia Phillies Howe kijelenti:
a primitív hitvilág és az etikai (egyistenhit) világa között Szophoklész a híd. A
szerzőnek bizonyítékai vannak arra, hogy Szophoklészt ebbe az irányba Aiszkhülosz
vezette.51
Lévy-Bruhl52

könyvében

olvashatjuk,

hogy

a

primitív

népek

szoros

kapcsolatban álltak a természetfeletti erőkkel. Az incesztus elkövetése során pedig e
népeknek világmegrengető következményekkel kellett szembenézniük. Ezek nem
morális következmények voltak, hanem a tabuk megtörése után a rémület és a terror
uralkodott el. Mindezekről a csapásokról (meddő föld, állatok pusztulása, betegségek,
meddő anyák, pestis, földrengés stb.) már szóltam, hiszen az Oidipusz király című
dráma elején ugyanez a helyzet: a város ilyen katasztrófától szenved. Az érdekes az,
hogy ezek a természeti csapások jóval később jelennek meg a bűnbeesés idejéhez
viszonyítva. Vagyis, ha a kozmikus rend meg is bomlik, nagyon hosszú időbe telik,
míg észreveszi és nemtetszését kinyilvánítja.
Thalia Phillies Howe rávilágít arra, hogy az Oidipusz sorsában bekövetkező
igen kései fordulat egy görög közmondáshoz is köthető, miszerint: Várd meg az életed
végét, mielőtt megszámolod az áldásokat, amiket kaptál. Mindezt a kórus szövegében
is megtalálhatjuk a végén. Figyelmünket a cikk írója a dráma szerkezetére irányítja,
melyből szerinte élesen kiviláglik, hogy a pestis, ami Thébát sújtja, meglehetősen
korlátozott hatású. Érdekes tény, hogy az első jelenet után már nem is foglalkozik
ezzel a dráma. Két utalás ugyan található még később a pestisre, miszerint egyszer
Iokaszté, másszor a kórus említi, hogy emlékeztessék Oidipuszt és Kreónt a beteg
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I. e. 467-ben Aiszkhülosz írt egy tetralógiát az Oidipusz témából, ami első volt az athéni
drámaversenyen, de csak néhány darabka maradt fenn belőle. Szerencsére Szophoklész drámái
megvannak egészben, így hát az ő munkássága a bizonyíték.
A két dráma nem együtt született. Szophoklész az Oidipusz királyt kb. 20-30 évvel az Oidipusz
Kolonoszban előtt írta. A korábbi drámában Oidipusz rájön arra, hogy tudta nélkül két fontos tabut is
megszegett: 1. megölte apját, 2. vérfertőző kapcsolatot folytatott az anyjával. Az incesztus az
nemzetközi tabu, amit minden primitív társadalom fél és ami mindenhol hatalmas, rémisztő
szennyezettséggel társul. Ezzel szemben az apagyilkosság nem világméretű tabu, viszont a görög
társadalom számára bizony az. A Tabu, mint olyan az élethez és halálhoz való viszonyra mutat, ebben a
viszonyrendszerben pedig a vérrokonság szent és sérhetetlen. Fontos tudnunk, hogy a Tabuk
megtörése, nem csak társadalmilag okozott rendetlenséget, hanem a kozmikus rendet is megzavarta,
hiszen a görögök úgy hitték, hogy az életük egyfajta világot átfogó rend része.
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Lucien Lévy-Brühl 1857. április 10-én született, meghalt 1939. március 13-án. Híres francia tudós,
filozófus, szociológus, etnológus. Elsősorban primitív népek mentalitásával foglalkozott.

57

államra, de magának a fizikai katasztrófának a jelei nem mutatkoznak a színpadon, a
Kolónosz drámában pedig már egyszer sem nyernek említést. Fontos tény továbbá,
hogy a pestis sem Oidipuszt, sem a családját nem érinti közvetlenül. A szerző arra a
következtetésre jut, hogy ha Oidipusz saját maga nem tett volna meg mindent annak
érdekében, hogy felkutassa az igazságot, akkor valószínűleg soha nem szenvedett
volna fizikai bántalmakat és kirekesztettséget.53
Thalia Phillies Howe szerint a pestis szerepe sokkal inkább dramaturgiai, mint
vallási, ebből pedig az következik a számára, hogy Szophoklész úgy gondolhatta,
hogy az V. századi Athénban az emberek már nem nagyon hitték, hogy a tabu
megszegésének következménye természeti katasztrófák sorozata és pestis. Ennek a
hitnek az elvesztése azonban nagyon komoly problémával szembesítette a
társadalmat: ha a régi szankciók már nem működnek, akkor mi fogja visszatartani az
embereket, hogy ne szegjék meg ezeket a szabályokat? Az apagyilkosságot elég
könnyű lefülelni, mert látható, de hogy lehet megakadályozni a vérfertőzéseket? A
cikk írója hangsúlyozza: Aiszkhülosz és Szophoklész ugyanúgy igyekszik megoldani
ezt a problémát: Oidipusz hatalmas, személyes lépést tesz, miszerint magára
vállalja a tabu áthágásának következményeit. Ezzel komoly kulturális fordulatot
hoz a társadalom életébe. Oidipusz a lehető legnagyobb büntetést szabja ki magára:
megszakítja az összes rokonsági és thébai kapcsolatot, ezáltal pedig magával viszi a
szennyezettséget Thébából. Oidipusz maga választja a büntetését. Ezek a szankciók a
szophoklészi etika alappillérei, egyetlen korábbi irodalmi forrásban sem jelennek
meg, nem találjuk azokat sem Hesziodosznál sem Homérosznál. (Mindkét szerző azt
írja, hogy Oidipusz haláláig Théba uralkodója maradt, és mindegyik mesél thébai
temetéséről.) Az Odüsszeiában ugyan van két megjegyzés arról, hogy Oidipusznak
szenvednie kellett a tetteiért, mert mikor bűnei napfényre kerültek, anyja öngyilkos
lett, ezért pedig az erinnüszök kínozták őt. Nincs szó azonban arról, hogy apja
megöléséért milyen büntetést kellett elszenvednie. Ez feltehetőleg azt jelenti, hogy
Homérosz idején az apagyilkosságot a társadalom még nem ítélte el annyira, mint az
53

Érdekes, hogy a drámában négyen is figyelmeztetik a királyt arra, hogy ne keresse tovább az
igazságot, mintha a várost sújtó katasztrófasorozat nem is számítana. Úgy tűnik, a pestis akár
nyugodtan tovább is tombolhatna, nekik az se számít. Miért nem hagyja abba Oidipusz a kutatást? A
szerző szerint az egyik indok talán az, hogy Szophoklész egy cselekvő emberről akart drámát írni,
vagyis hősét cselekvés közben akarta megmutatni. Ne feledjük, hogy a görög dráma szó, az ugyanaz,
mint amit Arisztotelész praxisként emlegetett.
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V. században. Az V. és a VIII. század között olyan társadalmi változások történtek,
melyek szerint az apagyilkosság már ugyanolyan bűnnek számított, mint az
anyagyilkosság. Aiszkhüloszig a társadalom nem tekintett bűnözőként Oidipuszra,
nem úgy nézett rá, mint akit meg kell büntetni. Sőt, maga sem fordult önmaga ellen. A
szerző megjegyzi, hogy az afrikai társadalmak egyfajta születés előtti sorsnak
tulajdonítják az olyan nehézségeket, amiket Oidipusz is átél. (Ezt a görögök az ember
démonának nevezték.) Vagyis ezek a társadalmak nem éreznek lelkiismeret-furdalást
a bűneik miatt, mert nem befolyásolhatják azokat. Sem jogi, sem vallási szankciók
nem szabályozzák a büntetéseket. Úgy tűnik, hogy a görögöknél egészen
Aiszkhüloszig hasonló toleranciával fordultak Oidipusz felé. Aiszkhülosz ábrázolja
elsőként Oidipuszt olyannak, aki szembefordul magával a bűnei miatt. Övé az első,
előzmények nélküli Oidipusz, aki megvakítja magát. Ez jelentős változás, hiszen
Oidipusz magára veszi a szégyen és a terror terhét, amiről a társadalom úgy gondolja,
hogy nem az ő hibája.
A szerző szerint, ha Oidipusz nem vállalt volna semmit magára, akkor nem
lenne dráma, vagyis a legenda azzal válik drámává, hogy Oidipusz megvakítja magát.
Aiszkhülosz arra is felhasználja a drámát, hogy társadalmi reformokat hangoztasson.
Ebben az értelemben az avantgárd Szophoklész az ő örököse, hiszen ő az, aki
továbbviszi ezt a vonalat, de egyszersmind tovább is lép, hiszen nála már Oidipusz
minden büntetésnél borzalmasabbnak tartja saját bűneit.54
I.4.2. Bűn – „Kaka“
A görög „KAKA“ szó jelentése: nehézség, gond, bűn.
A cikk írója megjegyzi, hogy sajnálatos módon a fordításokban a fordítók
gyakran gyilkosságnak és bűnnek fordítanak olyan szavakat, amik jelentése más,
illetve ezek a szavak az eredeti dráma egyes soraiban sokszor nem is szerepelnek. Bár
Oidpusz tudja, hogy nem bűnös, mégis teljesen értéktelennek érzi magát, ami
jelentősen különbözik egy olyan ember érzéseitől, aki úgy érzi, hogy próféciát teljesít
be. A szerző szerint Oidipusz talán úgy érezheti magát, mint az az ember, aki az
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Nem szabad figyelmen kívül hagynunk, hogy a drámában senki nem vádolja azzal Oidipuszt, hogy
bűnös, vagyis azzal, hogy szándékosan követte volna el mindazt, amit tett. Ő maga sem gondolja így.

59

autója elé váratlanul kiugró gyermeket elgázolja, azaz sem jogilag, sem morálisan
nem büntethető, mégis a borzalmak, amiket ezáltal megél, azok már soha nem
tüntethetők el. Aiszkhülosz és Szophoklész úgy gondolják: Oidipusz tartozik a
társadalomnak azzal, hogy megmutassa: hogyan is kéne éreznie magát egy olyan
embernek, aki megszeg egy tabut. Önnön megvakításának célja tehát ez.
A szerző rámutat: Szophoklész drámájában maga a kórus sem érti a király tettét.
Kétszer is rákérdeznek, hogy miféle démon szállta meg, mert nem hiszik, hogy saját
elhatározásból szúrta ki a szemét. Oidipusz először nem is tud válaszolni,
másodszorra viszont azt mondja: Apolló felelős azokért a bűnökért, amit tett, de a
saját kezem vájta ki a szemét.
KAR
Ó, borzasztó ezt emberi szemmel látni,
A borzalmasnál is borzasztóbb:
Sose láttam ilyen kínt. Milyen őrültség
1300

Szállt meg, nyomorult? Melyik isten bonyolította
A sorsod, keserűbbnél is keserűbbre?
Miért gyűlöl az istenrend?
Jaj, te szerencsétlen, rád nézni se bírok;
(…)
Szörnyű elkövető, hogy merted a saját
Szemed kidöfni? Melyik isten nógatott?

OIDIPUSZ
Apollónon múlott! Apollón az, barátaim,
1330

2. sztrophé

Aki ezer kínomnak ilyen borzalmas teljesedést ad!
De én szúrtam ki szemem, önkezűleg, senki más,
Csakis én, a szerencsétlen!
Ugyan mi szükség volna a szemre,

1335
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Ha látva sem talál édes látnivalót? 55

Karsai György és Térey János fordítása.
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A cikk szerzője szerint a dráma csúcspontja ez, mivel mindezt egy primitív
ember el sem tudná képzelni, képtelen volna átélni mindazt, amit Oidipusz. A tabu
mögött tehát kell állnia egy olyan morálnak, ami az egyéneket cselekvésre kényszeríti.
Kell valami személyes ösztönző erő, nem elég csupán a társadalmi elképzelés. Ezért
kérdőjelezi meg Oidipusz azt a korábbi feltételezést, miszerint az ember felelőssé
teheti az isteneket, illetve, hogy létezik valami születés előtti elrendeltség.
A szerző hangsúlyozza: ennek következményeképpen jelenik meg a zsidó-keresztény
vallásokban a bűn. És további következményként tartja számon a modern emberre
jellemző neurotikus állapotot, amely a bűntudat hatására alakul ki.
Az oidipuszi érzések közel állnak a modern ember neurózisához, valószínűleg
azért, mert a modern ember nem vallási-etikai megfontolásból követi el tettét,
hanem belső kényszer hatására. Ez a kulturális változás azonban nem megy
szembe a régi tradíciókkal, hanem megerősíti azokat.
Kardinális kérdés a kutatók számára: miért vakítja meg magát Oidipusz? Talán,
mert túlságosan szégyelli magát, és nem tud többé családtagjai szemébe nézni? Thalia
Phillies Howe, a cikk szerzője szerint Oidipusz magára ölti a bűnbak szerepét, mert a
primitív társadalmak abban hittek, hogy a kiontott vér sokkal inkább megtisztítja a
társadalmakat, mint a szentelt víz. (Ez szerepel is a drámában, hiszen az egyik hírnök
azt mondja: semmi árvíz nem tudja megtisztítani a házat a vérfoltoktól.) Kreón szerint
kétféleképpen lehet megmenteni a várost: vagy száműzetéssel vagy kiontott vérért
kiontott vérrel. Oidipusz mindkettőt választja.56
Tudnunk kell, hogy a szem kivájása olyan típusú csonkítás, amit a szexuális
bűnözőkön követtek el a görögök. Gondoljunk csak a kentaurok megvakítására vagy
akár Theiresziász büntetésére. Euripidész drámájában már Laiosz szolgája vakítja
meg Oidipuszt, ami azt mutatja, hogy a későbbi társadalom már bűnösnek tartotta a
királyt.
Thalia Phillies Howe állítja: azáltal, hogy Oidipusz primitív büntetést mér magára,
Aiszkhülosz és Szophoklész összekapcsolják a „régit“ és az „újat.“
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Arisztotelész is azt javasolja, hogy a dolgokat hasonló dolgokkal egyensúlyozzuk. Vagyis az apák
vérét apák vérével.
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A másik büntetés a száműzetés. A bűnbakokat is kivetette a régi a társadalom, de ez
személyesen választott száműzetés: az önfelismerés és a felelősségérzet olyan
gesztusa, ami Oidipuszt megerősíti, vagyis elpusztíthatatlanná teszi. Oidipusz azt
állítja, hogy még borzalmasabb dolgokra hivatott. Ezzel ér véget a dráma, de ez a vég
nem jelenti egyben Oidipusz végét is.
20-30 évvel később, amikor Szophoklész megírja az Oidipusz Kolónoszban
című drámáját, a tabunak már sokkal komplexebb kérdéseit feszegeti. Oidipusz
vakként, száműzetésében már teljesen felfogja morális bűntelenségét, de ezúttal az író
jogi oldalról is megvizsgálja a történteket. Thalia Phillies Howe-ban felmerül a
kérdés: ha Oidipusz bűntelensége mindig is adott volt, akkor Szophoklész miért
foglalkozik újra a kérdéssel? Kell lennie valami új felfedezésnek, ami miatt
Szophoklész az athéni közönség elé viszi a drámát újra. Vajon Szophoklész amellett
érvel, hogy ha egy embert megtámadnak, akkor joga van megvédenie magát? Az
önvédelem mellett áll ki az író?! Részben talán igen.
Ez azonban már a drákói törvényekben is szerepel, és nem volt újdonság az athéni
közönség számára.
Szophoklész érvrendszerébe új, addig nem ismert elem lép, miszerint: ha valaki
önvédelemből az apját öli meg, az nem számít bűnnek. Oidipuszt Kolónoszban nem is
bántják az emberek. Bár, ha jogilag fel is menti őt az író, attól még pszichológiailag
nem menthető fel az, aki rokoni vért ont. Oidipuszt ezért a végsőkig gyötri a
lelkismeret-furdalás.57
Szophoklész a család védelmében fenntartja a tabu rendszerét, vagyis ettől
a pillanattól kezdve nem csak a társadalom az, aki elítélheti az efféle bűnöket,
hiszen most már van egy újabb akadály is: az emberben létező belső morál.
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Az Oidipusz királyban már minden esemény korábban lezajlott. Oidipusznak már csak egyetlen
végső választása maradt, hogy beismerje, vagy ne ismerje be tettét. Ha beismeri, ez azt jelenti, hogy
vállalni kell a felelősséget azért a „másik“, idegen Oidipuszért, aki saját anyjával hált és megölte
tulajdon apját. Mert voltaképpen két, egymástól teljesen különböző Oidipuszról beszélhetünk. Az egyik
ura önmagának és saját döntéseinek, a másik a végzet és véletlen kiszolgáltatottja. Egy olyan Oidipusz,
aki csak önmaga szeretne lenni, és a saját felelősségére szeretne élni, és egy olyan, aki „visszatért“
anyja kebelére. Az utóbi Oidipusz az előzőnek oda lett „ajándékozva“. Oidipusz nem ismeri be a
vétkét. Élve marad, hogy az abszurd élő példája lehessen. – Jan Kott: A lehetetlen színház vége,
Budapest, Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet, 1997, 121.oldal
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I.5. Konvenció, konklúzió
A konvencionalizmus szerint a gyakorlati kérdések megítélése attól függ, hogy
milyen gyakorlati mércék honosodtak meg abban az emberi közösségben, amelyhez a
cselekvő, illetve a megfigyelő tartozik.
Társadalmi tekintetben a konvenciók a normák és hagyományok közé tartoznak,
azonban azok közé, melyeket az azt alkalmazók önként fogadnak el.
„A konvenciók a rendezett társadalmi együttélés, a kiszámítható viselkedés, a sikeres
interakció, a megállapodás és az együttműködés felbecsülhetetlen értékű eszközei.
Olyan

magatartás-szabályok,

eljárásmódok,

viselkedésformák,

koordinációs

eszközök, amelyek úgy hangolják össze számos egymást nem ismerő ember
viselkedését, hogy adott helyzetekhez bizonyos értelemben önkényesen rendelnek
meghatározott viselkedésmódokat.
A helyzetek és cselekvések megfeleltetését nem optimalizációs szempontok
vezérlik abban az értelemben, hogy adott helyzetben a – valakik számára vagy
valamilyen szempontból – legeredményesebb cselekvést írnák elő.
Az elsődleges szempont az, hogy az adott helyzetben mindig mindenki ugyanazt
tegye."58
Lischkarz Franciska dédanyám fiatalon törvénytelen gyermeket szült,
dédapámat, Réthly Antal Pált. Erről tanúskodik a birtokomban lévő keresztlevél, amit
már idéztem. Hogy ki volt Lischkarz Franciska, még nem tudom. Hogy ki dédapám
apja, e pillanatban még rejtély. Hogy R é T H L Y Ákos vérrokonom-e, egyelőre titok.
Talán egy DNS-vizsgálat közelebb vinne az igazsághoz. Anyám házasságban élve,
házasságon kívüli gyermeket szült, kit engedelmeskedve a társadalmi konvencióknak,
titokban, házasságán belüliként anyakönyveztetett. Testvérem megkapta apám nevét.
Hogy tudott-e apám minderről, közös döntésük és vállalásuk volt-e mindez vagy sem,
tulajdonképpen kibogozhatatlan. Apám halott, kérdéseimre nem tud válaszolni. Hogy
ugyanaz történt-e családunkban, csupán fordított helyzetben, mint ami dédapámmal
történt, e pillanatban még megválaszolhatatlan.

▪
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Orthmayr I.: 'A társadalmi normák döntéselméleti és evolúciós magyarázata.' Szociológiai Szemle
2004/3. 3-22. - http://www.mtapti.hu/mszt/20043/001.pdf

63

Dédapám 96 évet élt egészségben. Kutatásaival, munkásságával nemzetközi
hírre tett szert.59 Testvéremet harmincöt évesen leszázalékolták, úgy tűnik, feladta.
Véletlen, szerencse, szerencsétlenség, genetika, szüleink meg nem élt élete, tehetség?
Min múlik egy ember sorsa?
Testvérem adoptált gyermek, mint dédapám. Származása előtte, ahogy előttem is,
több mint harminc éven át titok volt. Biztosan állíthatom, hogy ez a titok határozottan
beleszólt személyiségem fejlődésébe. Miért ne alakította, esetleg torzította volna
mindez akkor az ő személyiségét is? A belső emberi morál és a társadalmi konvenciók
között termelődő feszültség milyen hatással van döntéseinkre, ezáltal pedig
személyiségünkre?
Dédapám és szüleim életében a házasság intézményének még volt társadalmi rangja,
volt jelentősége, még ha sokszor csupán a látszatát őrizte csak a működő
családmodellnek. Ma mindez változóban van. Nők egyedül vállalnak gyermeket, a
párok zöme csupán élettársi kapcsolatban él, míg azonos neműek lépnek egymással
házasságra. Hogy alakulna dédszüleim, szüleim sorsa, ha történetüket ma élnék meg?
Oidipusz drámájából évezredek óta tanul az emberiség.60 Tanulhatunk-e valamit mai,
hétköznapi történeteinkből? Rengeteg megválaszolhatatlannak tűnő kérdés. Mégis
érdemes kutatni a választ.

59

Mikor ezeket a sorokat írom épp, Törökországból keres egy Melek Colak nevű hölgy, segítségemet
kéri dédapámról írott könyvéhez. Átnézem dédapám törökországi munkásságát, elküldöm, amit tudok.
Csatolok néhány fényképet.
60
Kaposváron az Oidipusz-dráma Rusznyák Gábor rendezésében 70 perc alatt leforog a Stúdióban.
Mindössze hetven ember előtt. Nyolc-kilenc előadást kell eljátszani ahhoz, hogy a közönség számát
tekintve felérjen egyetlen nagyszínházi estével. Az athéni színház befogadóképessége 15-20 ezer ember
volt. Az előadás szabad ég alatt zajlott, 7-10 órán keresztül is.
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I.5.1. Kaposvár! Kaposvár! – végállomás?
Kaposváron számunkra többé nincs színház. Új korszak kezdődött. Mindazt
azonban, ami nekünk a színházat jelentette és jelenti ma is, igyekszünk az egyetemre
átmenteni. A Kaposvári Egyetem színészmesterség tanáraként, Babarczy László
leköszönése

után,

határozottan

sürgettem

oktatási

struktúránk

átalakítását.

Legfontosabb változásként igyekeztem elérni, hogy az addig trimeszteri felosztásban
zajló pedagógiai munkát az első éves hallgatók képzésében szemeszteri jelleggel
folytassuk, és kihasználva az ötéves egyetemi képzés adta lehetőségeket, kiterjesztett,
mély alapozással kezdjük az oktatást. Személyes sorsomra és a doktori iskolában
szerzett ismereteimre hagyatkozva kidolgoztam egy egyéves programot. A program
lényege egy olyan „önismereti kurzus“ levezetése, amely az iskolánkba érkező
individuumokból alkotó közösséget teremt.61
Talán leglényegesebb eleme ennek a periódusnak a hozzánk érkező szuverén
egyéniségek kibontása, megismerése, megismertetése a közösséggel és önmagukkal
egyaránt. A képzés ezen szakasza szigorúan zárt, azt külső érdeklődők nem
látogathatják, csupán mesterségtanárok követhetik figyelemmel.
Az első éves munkára, a sikeres felvételifordulók után, már nyáron elkezdődik
a felkészülés. Ezt közelítő szakasznak nevezem. A leendő színészhallgatók
tanulmányaikhoz koncepciózusan szorosan kapcsolódó feladatokat kapnak. A
feladatsorok nem nehezek, de egy teljes nyáron át lekötik a majdani hallgatók
idejének egy részét, és figyelmüket a közeljövőre irányítják. Ezekből a feladatokból
hármat említek meg itt.
Az első legfontosabb feladat: családfát kell készíteniük. A lehető legmesszebb
visszalépve az időben a hallgatók levezetik származásukat. Tapasztalataim azt
mutatják, hogy ez sokkal fontosabb és mélyebb jelentőségű feladat, mint azt először
gondoltam. A családfa elkészítése során a diák ugyanis nem csak birtokosává válik
néhány önmagára vonatkozó ismeretnek, hanem rögvest egyfajta családi diskurzusba
bonyolódik, ezáltal pedig az individuum kiterjesztett identitása is részesévé lesz annak
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C. G. JUNG: „A pedagógia egyik legfontosabb feladata nevezetesen annak a kérdésnek a megoldása,
hogyan lehet megszabadítani a felnőtté váló embert a gyermekkori környezetének hatásaihoz való
tudattalan kötődéstől, mégpedig úgy, hogy ebből az, ami célszerű, megmaradjon, ami pedig
célszerűtlen, ne hasson tovább. (…) A személyiség sohasem bontakozhat ki anélkül, hogy az ember
tudatosan és tudatos morális döntéssel a saját útját választja.“ GW. köt. 499-500. old. Gondolatok az
apáról, az anyáról és a gyermekről, 28. old.
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a bizonyos történetnek, amit az intézményünkbe érkező személy különben „egyedül“
élne meg, távol otthonától. Ez a feladat olyan eldugult, régóta beomlott
kommunikációs csatornákat nyithat meg újra, ami nagy hatással lehet a tanulóra és
családi környezetére. Diákjaim egyes beszámolói szerint például a feladatnak
köszönhetőn családjaikban régóta rögzült konfliktushelyzetek kezdtek feloldódni,
továbbá sok esetben olyan homályos dolgokra is fény derült, melyekről addig nem
tudtak vagy nem beszéltek. Természetesen akadnak olyanok, akik szkeptikusan
fogadják a feladatot, ám ez általában nem egyes diákokra, hanem egyes diákok családi
környezetére jellemző. Ezek hátterében általában vallási vagy szociális okok állnak,
de az ellenérzés viszonylag hamar elporlad a tanulók pozitív visszacsatolása hatására.
Az első találkozások során hallgatóink bemutatják egymásnak családfáikat. Ennek
köszönhetően a mesterségtanár is olyan rendkívül fontos információk birtokába juthat,
melyeket az egyénekre szabott pedagógiai munkájába később sikerrel beépíthet.
(Példaképp megemlítem, hogy találkoztam már olyan nehezen megközelíthető, zárt,
távolságtartó

tanítvánnyal,

akinek

a

személyiségében

rejlő

gátlásokat

és

szorongásokat tudatosabb és módszeresebb módon igyekeztem feloldani azok után,
hogy megtudtam, felmenői között hárman is öngyilkosok lettek.) Általános vélemény
a hallgatóság körében, hogy a feladatnak köszönhetően későbbi gyakorlati munkájuk
nagy része nem ismerkedéssel telik, hiszen mire odáig jutnak, már nagyon sokat
tudnak egymásról. Végül a családfák tablószerűen kikerülnek az osztályterem falára,
ahol az első évben mindvégig kifüggesztve állnak, lehetőséget teremtve a további
kérdések feltevésére, a párbeszéd bármikori folytatására. Az érdeklődés, a kíváncsiság
egy idő után természetesen halványul, mígnem elmúlik, a családfák pedig
közömbössé válnak, mivel egyre nagyobb figyelem irányul a jelenre, az önálló
individuumra, vagyis a hallgatóra magára.62
Második legfontosabb feladat: 5-7 perces videófilm készítése Innen jövök
címmel. Ez az igazán élvezetes munka, rendkívül hasznos dolgokat árul el a
diákokról. A feladat tehát az, hogy a „rendező“ minél több információt közöljön
nézőivel arról a környezetről, amiből érkezik. Technikai megkötés nincs. Forgathatják
a filmet VHS-re vagy digitális kamerával, készíthetik a felvételt mobiltelefonnal,
használhatnak zenét, és természetesen szabadon vághatják a nyersanyagot annak
62

C. G. JUNG: A szülőktől való elszakadás általában csak akkor történhet meg, ha valamilyen
következő lépcsőfokra léphetünk. (…) Az embernek a családnál tágabb, szélesebb közösségre van
szüksége, mivel a család túlságosan szűk kötelékében szellemileg és morálisan elsatnyul.“ GW. 17. köt.
101. old. Gondolatok az apáról, az anyáról és a gyermekről, 30. old.
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érdekében, hogy minél sűrűbb és tartalmasabb legyen a produktum, de soha nem
léphetnek át a „fikció“ birodalmába. Tapasztalataim szerint kiemelkedően izgalmas és
érdekfeszítő alkalmak azok, amikor ezeket a kisfilmeket levetítjük.
A feladat azonban a film lejátszása után folytatódik. A közönség tagjainak ugyanis,
vagyis a hallgatóknak a lehető legtöbb dolgot vissza kell adniuk a filmből, hiszen
annak megtekintése után egyfajta összegzést kell készíteniük a látottakról, ezáltal
pedig következtetésekre kell jutniuk a film „rendezőjének“ karakterével kapcsolatban.
Ezek kezdetben irányított beszélgetések, mindaddig, amíg a diákok szert nem tesznek
egyfajta gyakorlatra. Érdekes tapasztalatom, hogy sokszor többet árul el a hallgatók
személyiségéről a film elkészítésének módja, mint az, amit konkrétan a filmben
megmutatnak. Utolsó gesztusként a színészhallgatók értékelik egymás munkáit, és
kiválasztják azt a „rendezőt“, akiről érzésük szerint a legkevesebbet tudták meg.
A harmadik legfontosabb feladat: élménynovella írása minimum 3 oldal
terjedelemben. Ezt a klasszikus feladatot Székely Gábor mesterségtanáromtól
örököltem. Ez a feladat adja majd gerincét a később gyakorlati munkának, hiszen a
színésztanoncok

életük

egy

meghatározó

élményét

dolgozzák

fel

először

novellaszerűen, majd dialogizált jelenet formájában. A családfák ismertetése után
novelláikat hangosan felolvassák egymás előtt. Minden felolvasást beszélgetés követ.
A homályos és nehezen érthető szálakat a hallgató a következő alkalomra
újrafogalmazza, mindaddig, amíg egészen nem világos a történet. Ez a feladat
ismételten párbeszédet generál az egész közösségen belül. Irányított beszélgetések
zajlanak, a mesterségtanár egyes motívumokra felhívja a figyelmet, bizonyos
motívumok jelentőségét megkérdőjelezi, továbbá rátapint olyan részletekre,
amelyeket drámai értelemben fontosabbnak tart más epizódoknál stb.
Az élménynovellákat minimum 3-5 esetben újraírja mindenki, így egy
bizonyos idő után már nem a nagy nyilvánosság előtt, hanem a tanár és a diák között
folyik a munka. Ezek a novellák később dramatizált formát öltenek, vagyis minden
szinészhallgató kiválasztja a számára legfontosabbaknak tartott momentumokat, és
dialógust ír maximum három szereplőre. A jeleneteket ismét felolvassák egymás előtt.
A cél olyan dialógusokat írni, amelyeket később színre vihetnek. Az első féléves
munka tehát alapvetően saját élményekre alapozott jelenetsorok bemutatásával zárul.
Ezek tehát az első lépések. A színházat hivatásuknak választó fiatalok első
lépései. Talán az én első lépéseim is egy újabb történetben. Úton vagyok.

67

II.
Lőrinczy Attila: Balta a fülbe
színmű
Szereplők:
RICHÁRD Kocsis Pál
ERZSÉBET, Richárd anyja Kovács Zsolt
BUCI, Richárd barátja Némedi Árpád
APIKA, Richárd nagyapja Gyuricza István
ANYIKA, Richárd nagyanyja Lugosi György
ANNA, Richárd nagynénje Znamenák István
KISMARGÓ, Richárd unokahúga Végh Zsolt
BITÓ, első bérgyilkos Sarkadi Kiss János
SZENES, második bérgyilkos Tóth Richárd
CSAJSZI Nagy Viktor
RICHÁRD ATYJÁNAK SZELLEME Kőrösi András
KÉT MENNYEI PROSTITUÁLT Bors Gyula, Kónya József
Zene: Melis László
Dramaturg: Ruttkay Zsófia
Díszlet: Ágh Márton
Jelmez: Rajnai Gitta
Segédrendező: Hollósi Katalin
Táncok: Kadala Petra
Rendező:

Réthly Attila

Bemutató: 1999 február 5. Csiky Gergely Színház

68

II.1. Az első felkérés
1998-ban a Színház- és Filmművészeti Egyetem folyosóján megállított
Babarczy László, miután In Floribus című előadásomat megnézte a Padláson, és
megkérdezte, van-e kedvenc darabom, amit szívesen megrendeznék a Csiky Gergely
Színházban. Boldogan tettem ígéretet arra, hogy mihamarabb felkeresem irodájában
egy példánnyal. Váratlanul ért a felkérés. Igazából fogalmam sem volt, hogy mihez
nyúljak. Lőrinczy Attilával akkoriban ismerkedtem meg. A találkozást szintén a
Padláson bemutatott produkciónak köszönhettem. Tulajdonképpen azt mondhatom, ez
a „partizán produkció“ indított el a pályámon, illenék is róla szólnom, legyen elég
azonban itt most annyi, hogy Lőrinczynek kifejezetten ellenére volt az előadás, az
írott anyagot egyenesen fércműnek tartotta. Arra kértem Lőrinczyt, ha ilyen
kíméletlen véleménnyel van a munkámról, mutasson magától valamit. Lőrinczy
Baltája akkor már Máté Gábor kezében volt a Katonában. Másnap kaptam belőle én is
egy példányt.
Elolvasva a darabot, rögtön az a benyomásom támadt, hogy a rendszerváltás
után tíz évvel, Lőrinczy páratlan érzékenységgel tapintott rá mindennapjaink torz
valóságára, ehhez pedig kitűnő formát talált: Shakespeare színházi nyelvezetét
használva költői módon szólaltatta meg az akkori magyar bulvárt, mindezen túl pedig
az utca nyelvét, az állandóan változó, lüktető szlenget. Elsősorban nem az Erzsébetkori színház megidézésében rejlő játékosság lehetősége, a blank verse-be, az ötödfeles
jambusokba szorított kőbányai valóság, a kikerülhetetlen áthallások, a szellemesen
kifordított shakespeare-i idézetek keltették fel Lőrinczy „parafrázisa“ iránti
érdeklődésemet, hanem mindazok a mélyebb rétegekig ható árnyalatok is, amelyek a
darab előrehaladtával egyre inkább felsejlenek olyan lényegi dolgokra mutatva,
amelyek jelentőségét (az előadás és a darab sikere ellenére) kevesen ismerték fel
igazán, és amelyek érvényessége – véleményem szerint – a mai napig nem változott.
Mindezek pedig arra ösztönöztek, hogy néhány radikális változtatásra biztassam a
szerzőt, amiknek hatására a kaposvári előadás példánya Balta a fülbe címmel később
felülírta az eredeti darabot.63
63

Lőrinczy darabjának ez az eredeti címe, melyet Zsámbéki Gábor bizonyos feydeau-i áthallások
(Bolha a fülbe) okán megváltoztattatott. Meggyőződésem, hogy ez rossz döntés volt, bár ennek a
döntésnek köszönhetően a kaposvári előadás még markánsabban le tudott válni a budapesti előadásról,
ami számomra azért volt fontos, mert a darab kis különbséggel ugyan, de szinte egy időben, ugyanazon
évadban került bemutatásra.
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A Balta a fejbe témáját tekintve az „üresség“, az érzelmi fogyatékosság, a lelki
sivárság, a totális perspektívátlanság drámája. Világa groteszk, mert egyszerre
hátborzongató és mulatságos, nyelvi formája kötött, mert az Erzsébet-kori színházat
idézi, műfaja pedig véleményem szerint: antiszociális tragikomédia. A Balta a fejbe
látszólag parafrázis, mégsem az, sem Shakespeare III. Richárdjához, sem Hamletjéhez
igazából semmi köze, még akkor sem, ha a szerző jócskán idéz, ha tetszik, merít, de
nem lop, csak kölcsönvesz az említett darabokból.
II.2. Balta a fejbe / fülbe
Lőrinczy Richárdját egy kártyaparti során megkopasztják, majd péppé verik
egy kőbányai mulatóban. Még az alig két hónapos, kis piros Mazda Cabriót is
lenyúlják tőle, amivel érkezett. Buci, az igaz jóbarát, nem siet a segítségére, inkább
azzal a Csajszival múlatja az időt, aki erősen kötődik a Richárdot kifosztó bűnözői
körhöz és annak vezetőjéhez, Kinghez. Richárd bosszúból megerőszakolja a
segítségét később felajánló Csajszit, ebben pedig Buci is tevékeny partnere.
Mindezek után Richárd elhunyt nagybátyja, Ede halotti torán vesz részt. Jelen
van a csonka család: Apika (a nagyapja), Anyika (a nagyanyja), Erzsébet (az anyja),
Anna (az elhunyt Ede özvegye), és unokahúga, Kismargó.
A nagyapa megható gyászbeszéddel búcsúzik fiától. A felfokozott érzelmi állapot
következtében kibontakozó családi konfliktus során Anna azzal vádolja meg
Erzsébetet, Richárd anyját, hogy különös szerelmi viszony fűzte öccséhez, Edéhez,
házassága a megboldogulttal ezért is futott zátonyra. Elszabadulnak az indulatok, a két
nő civakodni kezd, mígnem az elhunyt hamvait őrző urna a földre zuhan és összetörik.
E családi téboly közepette, a halotti tor romjai felett, Richárd megpróbálja
elcsábítani Annát, attól sem riadva vissza, hogy bevallja, Ede vitorlás balesete nem
végzetes baleset volt, hanem tulajdonképpen gyilkosság, a segítségnyújtás szándékos
elmulasztása, erre pedig őt magát Anna iránt érzett fékezhetetlen vágya késztette.
Lőrinczy Richárdja nem Gloster, természetesen a csábítás-jelenet kudarcba fullad.
Anna lekoptatja a dühösen prüszkölő fiút, aki alaposan megfenyegeti, de ő ezt nem
veszi komolyan.
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Ezek után Richárd a haverjával múlatja az időt, amikor feltűnik Bitó és
Szenes, a két kisvilági gengszter, hogy behajtsák Bucin az adósságát. Richárd Buci
védelmére kel, beszólogat a két sötét fickónak, akik vesztére leütik. Buci –
adósságának előlegeként – kifosztja Richárdot, még az apja emlékét őrző Rolex
karórát is letépi barátja csuklójáról, hogy a vérszemet kapott gazembereket valahogy
kielégítse. Mikor a kirabolt Richárd magához tér, kétségbeesetten keresi az eltűnt
karórát.
RICHÁRD

Ez volt az egyetlen emlék apámtól,
apámtól, akit egyedül komáztam...
Kiscsákó voltam, elvitt a Ligetbe,
és tizenkét kört mentünk a dodzsemen,
az elefántnak adtunk perecet,
lőtt kapura, és tanított vetődni,
meg együtt jártunk vadászni, ilyesmi...
Az apám kurva jó fej volt, Buci,
tudott élni, mer' tudta mi a pálya,
kaja, pia, minden, kaszinó, csajok...
Anyám nyírta ki, a halálba tette.
Addig hajszolta ő, meg az Anyika,
amíg a szívét jól ki nem csinálták...
Tényleg picsába már a sok szeméttel,
mert miattuk van azóta is minden.

BUCI

Mér' mi van?

RICHÁRD

A nagy semmi, csak az van,
nulla élet, és amíg még itt húzzák
a belüket, addig nekem annyi.
Kalap, kabát, le kéne pattanni,
de nincsen miből, csak maj' ha öröklök...

Richárd arról ábrándozik, hogy milyen is lenne, ha váratlanul nyakába hullna a
nagy örökség, a jól menő üzlet, a Globe.
Buci kihasználva barátja állapotát addig hergeli azt játékosan, míg kimondvakimondatlanul átsuhan Richárd fejében a gondolat: mi lenne, ha valóban kipusztulna
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az egész família?! A súlyos gondolatokat tréfával ütik el, majd nagy ivászatba fognak.
Richárd késő éjszaka ér haza részegen, nagyapját vadászfegyverrel a kezében
találja a nappaliban. Az elhunyt fia hamvait befőttes üvegben őrző és abból bánatos
magányában elkávézgató Apika a belépéshez szükséges jelszót követeli unokájától. A
jelszó Ede, az elvesztett fiú, a megölt nagybácsi neve.
RICHÁRD

Mit csinálsz Apika?

APIKA
RICHÁRD

Megkávézgatok.
És mit teszel bele?

APIKA

El ne mondd nekik!

RICHÁRD

Beszarok rajtad! Megeszegeted?

APIKA

Ez még ő maga, de már nem a teste.

RICHÁRD

Api, be fognak vinni a gyogyóba.

APIKA

Ezeknek semmit nem hagyok belőle.

RICHÁRD

De Nagyapa, hisz ez kannibalizmus!64

Richárd nem tud mit kezdeni ezzel az őrülettel. Igyekszik leállítani az öreget
és elvenni tőle a hamvakkal teli befőttes üveget, de Apika ellene fordul és fegyvert
szegez rá. Hiába Richárd unszolása, Apika képtelen meghúzni a ravaszt. Az erőtlen,
tébolyult öreg tehetetlenül összeroskad.
Ekkor rémálmai miatt felébred Kismargó, a vízbefulladt Ede kislánya. Richárd részeg
dühvel ülteti unokahúgát az asztalhoz, és mert nagyapja ellene fordult, és mert
magával ragadja a hisztéria, kíméletlenül megtömi a gyermeket Ede hamvaival.
Anyika a kislány kétségbeesett ellenkezésére ébred, és látva, hogy Richárd mit művel
imádott dédunokájával, vasszigorral átkozza ki a fiút a családból. Ez a darab
kulcsjelenete.
Richárdnak elég a gyűlöletből, látványos öngyilkossági akciót kísérel meg:
ereit felvágja, majd nagy igyekezettel benzint locsol testére, hogy felgyújtsa magát.
Ekkor azonban színre lép atyjának szelleme és óva inti fiát, egyben emlékezteti
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Földényi F. László: A lélek szakadéka című könyvének borítóján Goya Szaturnusza látható.
Földényi könyvével a hónom alatt, néhány megkapó, a korai gnosztikus hagyományokról szóló idézet
felolvasásával sikerült elhitetnem színészeimmel, hogy Lőrinczy szándéka nem az olcsó mulattatás.
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mindarra a küzdelemre, amit egykoron ő maga is vívott a boldogulásért, majd pedig
arra biztatja őt, hogy teljesítse be vágyait, nem törődve azzal, aki az útjába áll. A
szellem, mielőtt eltűnne, Richárdot arra inti, hogy az elvesztett Rolex karórát
mindenképp szerezze vissza. Richárd félig ájultan hever, mikor Buci rátalál.
Richárdban felébred a tetterő: az apja emlékét őrző karórát mindenáron vissza
akarja szerezni. Ehhez azonban pénzre volna szüksége, de az sajnos nincs, amíg nem
örököl. Buci elérkezettnek látja a pillanatot, hogy barátját gyilkosságra buzdítsa.
Richárd azonban nincs kész a gyilkosságra, őrlődik, Buci pedig kíméletlenül hajtja a
veszte felé. Állítása szerint Bitó és Szenes a legmegfelelőbb bérgyilkosok a feladat
elvégzésére. Nincs kegyelem, ha Richárd jól akar élni, akkor mindenkinek halnia kell,
még a hatéves Kismargónak is.
Anna különös állapotban találja Richárdot. Richárd, mintha nem lenne
magánál, semmire sem reagál. Pedig a nő igyekszik mindent megtenni, hogy felhívja
magára a figyelmet, ám végül mégis faképnél hagyja az önkívületi állapotban lévő
fiút, és Bucival fekszik inkább össze. Az édes idill nem tart sokáig, Anna és Buci
rögtön üzleti alapon folytatják kapcsolatukat. Annának brókerekre van szüksége, hogy
pénzét megforgatva kisebb vagyont halmozhasson fel, amivel aztán majd leléphet.
Megköttetik az üzlet, Buci ezek után Bitóval és Szenessel tárgyal a gyilkosságokról.
Mielőtt megérkezne Richárd, Buci mindenben megegyezik a bérgyilkosokkal.
Richárd azonban még semmire nincs elszánva, csupán egyetlen dolog hajtja,
hogy az apjától örökölt Rolexet visszaszerezze. Kiderül számára azonban, hogy Buci
– tétovaságát kihasználva – már megszervezte a család kiirtását, Richárd így
kényelmesen hátradőlhet, már semmi tennivalója nem maradt. Richárd tudomásul
veszi ezt a helyzetet, és hogy visszakapja az órát, a gyilkosságokért járó pénz előlegét
is kifizeti. A Rolexet persze nem kapja vissza, a gyilkosok kijelentik, hogy csak az
akció végén, a számla teljes rendezésekor számíthat rá. A gépezet beindult, már nem
lehet megállítani. Richárdot azonban gyötri a lelkiismeret, igyekszik legalább
gyengélkedő anyját megmenteni.
RICHÁRD

Szedd össze magad! Menjél el pihenni!
Csak egy hétre! Mindent lerendezek.
Egy hétre menj el, könyörögve kérlek!
Meglátod, mintha kicseréltek volna!

ERZSÉBET

Hogy most milyen édes vagy, Istenem...
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RICHÁRD

Kedvemért tedd meg, csak a kedvemért!

ERZSÉBET

Ha így nézel, még azt hiszem, szeretsz.

RICHÁRD

Szeretlek persze, csak utazz el, kérlek!

ERZSÉBET

Csodálatos, hogy így aggódol értem,
ezt nem is reméltem tőled, Richárd.

RICHÁRD

Csak mondjad, hová szeretnél elmenni!

Erzsébet nem sejti, hogy valójában mi zajlik a háttérben. Ígéri, minden úgy
lesz, ahogy fia kívánja.
Az ezt követő éjszakák valamelyikén Bitó és Szenes Richárdtól kapott
kulccsal felfegyverkezve megjelennek a házban. Természetesen sok az áthallás a III.
Richárd két gyilkosának jelenete és eközött, ennek a világnak azonban egyetlen
fogaskereke sem működik rendesen, így a gyilkosok is ráfaragnak végül. Apika
őrséget ül a nappaliban Ede maradék hamvai fölött, így tetten éri a betörőket, és mikor
azok menekülni próbálnak, hasba lövi Szenest, aki összerogyva kivérzik a padlón.
Kismargót, aki végignézi a lelőtt alak agóniáját, nem viselik meg az
események. Boldog és büszke, hogy végre nemcsak a TV-ben, hanem élőben is láthat
egy igazi gyilkost. Richárdot, aki a történtek után csendes hallgatásba burkolózna, a
kislány egy percig sem hagyja békén, zsarnoki módon figyelmet követel magának arra
való hivatkozással, hogy neki kényeztetés jár, mivel megviselték az események.
Szenes társa és barátja, Bitó, megsiratja elhunyt pajtását, igazán megrendíti a tragédia
Míg Richárd egy fához kikötözve várja büntetését, kénytelen végighallgatni a gyilkos
panaszát.
Richárd hiába könyörög az életéért. Bitó hallani sem akar a megbocsátásról.
Csakis az indián módra elkövetett vérbosszú adhat számára elégtételt. Richárd Bucira
hivatkozik, hiszen mindent tud, vagyis Bitó, ha megöli őt, azt nem úszhatja meg
szárazon. De Buci sem él már, Bitó figyelmezteti is Richárdot, hiszen testét „elnyelte
már a jó öreg Duna“. Richárdnak pusztulnia kell. Bitó először levágja baltával a füleit,
majd fogja a bicskáját és néhányszor megforgatja a szívében.
Richárd fának kötözve elvérzik. Míg Bitó a holttest lábainál ülve siratja
elvesztett barátját, a kivégzett fiú és apjának szelleme valahol a mennyben vagy a
pokolban ismét összetalálkozik. A földön Kismargó vigasztalná a zokogó gyilkost, és
bár évtizedek választják el őket egymástól, mégis Molnár Ferenc-darabba illő, idilli
hangulat támad közöttük. Kézenfogva hagyják el a gyilkosság helyszínét, ahova
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Erzsébet érkezik Annával, hogy örök búcsút vegyenek a kivégzett fiútól. Anna
nekilát, hogy a Richárdnak faragott kis fejfát a földbe ássa.
ANNA

Rohadt kemény a föld,
nem is megy bele rendesen az ásó
tele van kővel, mindenféle szarral,
üvegcseréppel, sittel meg szeméttel...

ERZSÉBET

És ide hullt a fiam drága vére!!!!

ANNA

...ez meg egy macska, épp itt kaparták el.

ERZSÉBET

Jaj, ez iszonyatos! Felfoghatatlan,
hogy itt és így kellett meghalnia!

ANNA

Mind így járunk, több belőlünk se lesz...
biztos ezt is szerette valaki,
és dédelgette, etette, itatta,
majd szépen eltemette, sírt talán,
bánkódott utána, aztán kapott
egy másik kiscicát, és erre többé
nem is gondolt, ...hát elég szomorú...
Nézd, itt van a macska koponyája...
milyen fehér, ...jó régen itt lehet...

ERZSÉBET

Fújj, meg ne fogd! És ne beszélj ilyen
rémségeket!

ANNA

Jaj, bocs, egy állat vagyok,
...csak annyira fura volt hirtelen,
és belegondoltam véletlenül.
Erzsébet fiára emlékezik zokogva, szíve összetörve, fájdalma nem enyhül, el is

ájul váratlanul. Anna igyekszik Erzsébetet magához téríteni, de meghallja a Family
Frost harsogó szignálját, így inkább elszalad jégkrémért. Richárd szelleme így szól
apja szelleméhez:
RICHÁRD

Tudod, szóval én az árnyékomat
szerettem volna nézni a napon,
S elérni mindazt, amit lehet.
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Szerettem volna játszani szerelmest,
homlokomra meg győztes koszorút...
Csak aztán lassacskán minden olyan
zűrzavaros lett, áttekinthetetlen ...
Nem bírtam már a csevegő időt,
és nem is tudtam mivel szórakozni...
Álmok, vágyak és részeg jóslatok
ragadtak magukkal mind a tébolyig,
és háborodott szemeim előtt már
fekete vérben úszott a világ.
SZELLEM

És különben?

RICHÁRD

Semmi.

Erzsébet magához tér, Anna jégkrémmel kedveskedik neki. Míg elnyalogatják
a fagylaltot, Richárd klónozásáról szőnek álmokat. Aztán elhelyezik a koszorút.
Erzsébet kicsit megkönnyebbül, már csak egyetlen imát mondana, hogy örökre
elbúcsúzzon fiától, de a „Mi atyánkra…“, amit életében ezerszer elmondott már, most
mégsem emlékszik, hiába gyötri magát, nem jut eszébe többé.
Felkerestem tehát Babarczy Lászlót egy addig még ismeretlen kortárs szerző
ismeretlen darabjával, és átadtam neki a Balta a fejbe egy példányát, vagyis még nem
pontosan azt a darabot, amit most nagyvonalakban bemutattam, hiszen ahhoz, hogy ez
az elképzeleseim szerinti példány elkészülhessen, még jó néhány kardinális
változtatásra volt szükség.
II.2.1. Tartalom és forma
Lőrinczy Baltája élesen hasított belém. Egy széthullott, kegyetlen, önző és
erkölcstelen világ képe rajzolódott ki előttem, egy olyan ingatag világé, melyet ha
shakespeare-i gerendákkal alá nem dúcolt volna a szerző, biztosan sokan gondolkodás
nélkül elutasították volna maguktól. Lőrinczy állításai családról, barátságról,
szeretetről, álmokról, vágyakról, reményekről oly kíméletlenül súlyosak voltak, hogy
nehezen lehetett lehangolóbbat elképzelni akkoriban. Ám jelen volt egy erős forma,
ami a tartalmi állításokat olykor könnyedebbé, üdébbé és sokszor hátborzongató
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mivoltuk ellenére is mulatságossá tette.
Formai megoldásaival Lőrinczy a legsúlyosabb kijelentéseit is idézőjelbe tudta
tenni, azt sugallva: mindez játék csupán, nem a valóság, tessék nyugodtan derülni.
Ezek a benyomások késztettek arra, hogy a darab formai bravúrját tovább fokozva
bátran nyúljak más teátrális eszközökhöz is. Így született meg a gondolat, hogy
mindazt, amit a shakespeare-i színházról tanultam (szcenika, jelmez, szereposztás stb.
tekintetében), igyekszem majd előadásomban megjeleníteni. Abban bíztam, hogy ezek
a teátrális gesztusok eleve kizárják majd a hétköznapi realitás lehetőségét, és a
kaposvári színházban megszokott „expresszív realizmuson“ is túllépve, az akkori
színházi struktúrát és normákat figyelmen kívül hagyva, olyan világot teremthetek,
amelyben minden megengedhető, hiszen minden csak játék. Így történt, hogy a darab
női szerepeit is férfi színészekre osztottam. Ez a rendezői gesztus ugyan nem volt
egyedülállóan revelatív, de a vállalkozás sikerét tekintve úgy érzem, kardinális volt.65
Túl a shakespeare-i színház szereposztási gyakorlatán igyekeztem olyan
szcenikai légkört teremteni, melyben a Shakespeare darabjaiból oly jól ismert és
Lőrinczynél is erősen jelen lévő snittelős dramaturgiai technikával lebonyolított
történet könnyen megvalósítható lehet.
Felkérésemre Ágh Márton tervezte azt a díszletet, amelyben gyorsan tudtam kintről
bentre, utcáról lakásra, nappaliból focipályára váltani. A helyszínek pergő váltakozása
elkerülhetetlenné tette, hogy ugyanazon homogén térben adjuk elő a darabot. Mégis
az a gesztus, amellyel sikerült megoldanunk a belső helyszíneken játszódó jelenetek
lebonyolítását, igazán izgalmassá tette azt a külvárosi teret, ahol magas rácsozatok
vettek körül egy kis focipályát és egy fölötte tornyosuló, hatalmas méretű, vasúti
konténert, melynek robusztus ajtajai ha zenei kísérettel kinyíltak, fényt váltva rögtön a
főhős otthonába jutottunk. Ezen szcenikai megoldásokat olyan apró teátrális effektek
egészítették ki, mint például a Richárd kivégzésekor működésbe lépő vérző vasoszlop
(amin az egész richárdi „konténer-rezidencia“ állt) vagy az indián vendettaszertartást
hangsúlyozó váratlanul lángba boruló hordó stb.
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Ez a rendezői gesztus azonban érdekes módon nem volt magától értetődő a kaposvári színház akkori
társulata számára. Babarczy László igazgató kifejezett támogatása kellett ahhoz, hogy az ebből született
kisebb-nagyobb feszültségeket kezelni lehessen. Mohácsi János akkori véleménye szerint például
felelőtlen és erkölcstelen döntés volt kihagyni a társulat színésznőit egy készülő produkcióból. Nem
csak ő vélekedett így. Máté Gábor egy beszélgetésünk alkalmával megjegyezte: benne is felmerült a
darab ekképpeni színrevitele, de úgy érezte, nem teheti meg a társulat színésznőivel szemben, hogy a
női karaktereket is férfi színészekre ossza.
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A jelmezek Rajnai Gitta tervei alapján készültek. A koncepció itt is ugyanaz
volt: a reneszánsz színház stílus- és formajegyeit ötvözni az aktuális korral.
Mindezeket azonban javarészt megelőzte a munka a darabon, azok a kardinális
szöveg- és jelenetváltoztatások, melyeket aztán Lőrinczy Attila is megtartott, tehát
nem csupán egy előadás markáns stílusjegyei maradtak, hanem visszamenőleg
hatottak az írói szándékokra és elképzelésekre is, vagyis később beépültek az eredeti
darabba.
II.2.1.1. Kőbánya börtön
Külvárosi játszóterek, koszlott lakótelepi parkok kosár- és focipályáinak
hangulatát szerettem volna megidézni a színpadon. Nem volt kérdés tehát, hogy az
innen ismert magas labdafogó rácsozatot is megépíttetem. Arra gondoltam: ha Dánia
börtön, akkor Kőbánya, Budapest, Magyarország mindenképpen az, még akkor is, ha
történetünkben kivételesen nem az államgépezetben, hanem a kilencvenes évek
feltörekvő, újgazdag családjában rohad az a bizonyos valami. Lőrinczyt először arra
kértem, amennyiben két jelenet között hosszabb idő telik el, akkor történjék
helyszínváltozás is. Erre elsősorban a stúdiószínházi körülmények késztettek. Az
egész játékteret körbefogó, a stúdió plafonjáig ágaskodó vasrácsszerkezet miatt
ugyanis csak kis kapukon át lehetett színre lépni, ez pedig, ha nem képezte magának a
játéknak a részét, idétlenül nézett ki, sötétben pedig képtelenség lett volna a színpadra
botorkálni. Így szinte felváltva követték egymást a fenti konténertérben zajló és lent, a
szabadban (utcán, focipályán, parkban) játszódó jelenetek, természetesen ügyelve
arra, hogy az előadás szerkezete ne váljék idő előtt kiismerhetővé, ezáltal pedig
unalmassá. Túl azon, hogy kezdetben mi mindent jelentett számunkra ez a rácsozat, a
későbbiekben további jelentéstartalmakkal gazdagította játékterünket. Azzal a
gesztussal ugyanis, hogy Richárd atyjának szellemét egyfajta ceremónia-, illetve
játékmesterként a nézőtér legfelső sorába ültettem, a „mennyország“ és a „földi
pokol“ szcenikailag érzékelhetően elváltak egymástól. A nézők tehát joggal
gondolhatták, ha akarták, hogy az emelt nézőtéren ülve felhőkről lógatják a lábukat,
ebből pedig az következik, hogy létezésük közege mennyei, ha nem is a szó igaz
értelmében, de ahhoz képest mindenképpen, amit a „börtön“, illetve a focipálya
rácsain át látnak. Nehezemre esett elképzelni, hogy Richárd atyjának szelleme
egyszerűen színpadra lép ott és úgy, ahogy ezt mindenki más teszi, még úgy is, hogy
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tudom, ilyen egyszerűen történt ez Shakespeare színpadán is, mikor Hamlet atyjának
szelleme páncélban vagy épp hálóingben jelent meg a színen. Előadásomban tehát
Richárd atyjának szelleme magasban trónolva nézte végig, mi minden történik fiával,
ha kellett, „királyi“ székéből felállva avatkozott az eseményekbe, de csak akkor
hagyta el „trónusát“, amikor meggyilkolt fiának szabadulni kívánó lelkét (szellemét) –
a „börtönkalitkából“ (focipályáról) a mennyországba (vagyis a nézőtérre) vezető
kiskapun át – szabadon engedte, hogy megossza vele hideg Kőbányai sörét. Más
kijárat a menny (vagy pokol?) felé nem volt. A kaposvári stúdiószínházban
süllyesztők (sem trégerek) nincsenek, de ha lennének, sem használtuk volna azokat,
hiszen Shakespeare is, kinek színháza ugyan fel volt szerelve ilyen szerkezettel,
csupán szcenikai változtatásokat bonyolított vele és esze ágában sem volt színészeit
„lifttel“ mozgatni, feltéve, hogy hihetek azoknak a könyveknek, melyeket e tárgyban
olvastam, és hihetek Fodor Géza tanár úrnak, akinek óráin egyetemi éveim alatt
sohasem unatkoztam.
II.2.1.2 Gloster és Richárd színre lép
Az az erős kép tehát, amely Lőrinczy: Balta a fejbe című darabjának olvasása
közben megjelent bennem, az a szcenikai struktúra, amit ezáltal Ágh Márton
felvázolt, dramaturgiai változtatásokat igényelt. Egyes jeleneteket át kellett
szerkesztenünk, más jeleneteket pedig ki kellett hagynunk.
Ezeket a tulajdonképpen egyszerű, szerkezeti módosításokat azonban sokkal
lényegibb tartalmi változtatások követték. Mielőtt azonban ezekről szólnék, meg kell
említenem azt a szcenikai kihívást, mely elé Lőrinczy Richárdjának első színre lépése
állított.
1. jelenet
(Lerobbant, külvárosi szórakozóhely mögötti tér. Roncsok, szemét, konténerek...
Richárd, péppé verve, sebeit nyalogatva, vérző arcát törülgetve érkezik.)
RICHÁRD

Annyira tudtam, éreztem előre!
...A büdös francba kellett kijönnöm,
...még hogy Kőbánya, ki találta ezt ki?
Meg hogy a full az magasabb a flössnél,
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ilyen nincs, tényleg megáll az eszem!
A csávó szépen behúzza a kasszát,
aztán az arcom rúgják vagy heten,
...jó ha kétszázból meglesz majd az orrom,
és ahogy kinéz, a vesém leszakadt...
Mi az istennek kellett idejönnöm?
úgy kell nekem, tényleg állat vagyok...
Én aztán nem játszani születtem,
mer‘ mikor nyerek, akkor is rábaszok... (…)
Mikor a darabot először olvastam, látva a szereplők névsorát (Richárd, Erzsébet,
Anna stb.), és megismerve Richárd első szavait, azonnal arra gondoltam: feltehetőleg
Shakespeare III. Richárdjának „parafrázisával“ van dolgom. Ez az érzésem
természetesen a darab előrehaladtával csak erősödött, míg rá nem jöttem, hogy nem
egyszerűen egy darab „parafrázisát“, hanem a shakespeare-i színház parafrázisát
olvasom. Richárd és Anna jelenete a hamvak felett, a szellem megjelenése, a két
gyilkos színre lépése, és végül a Yorick koponyáját idéző macskakoponya olyan
konkrét idézetek, hogy tudtam, megérzéseimhez kétség sem férhet.
Lőrinczy darabjának alappillérei azonban legalább két közismert Shakespeare-dráma
(III. Richárd, Hamlet) toposzaiból gyúródtak, így sem Gloster, sem a dán királyfi
története nem kérhető rajta számon. Az idézett darabok csupán állandó párhuzamot
állítanak az egykor és ma között, idézőjelbe teszik és olykor elemelik Lőrinczy
karaktereinek lényegét, azon túl pedig életük legfőbb eseményeit. Minden
megérzésem ellenére tehát butaság lett volna azonnal újra fellapozni a szóban forgó
Shakespeare-műveket, még akkor is, ha az erős párhuzamok okán később ez nem csak
szükségszerűvé, de elkerülhetetlenné is vált.
Gloster és Richárd színre lépve hosszú monológba kezdenek. Vizsgáljuk meg,
mit mondanak, és legfőképp azt: hogyan? A legelső kardinális különbséget ugyanis
ebben a „hogyanban“ lehet felfedezni.
Mikor Gloster színre lép és közönségét megszólítja: győztes, diadalittas,
életvidám, kiegyensúlyozott, erős. Richárd, mikor színre vonszolja magát: vesztes,
legyőzött, kifosztott és kiszolgáltatott. Gloster torz, béna, idétlen, koraszülött
alakjával kibélkülve és abból erőt merítve rendkívüli gaztettekre készül, kirobbanó
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állapotban van. Richárd sérüléseit: eltört orrát, leszakadt veséjét, bordáit, pulzusát
számolgatva siránkozik gyötrelmes állapota felett. Rendkívül fontos, hogy testi
adottságaikat mindketten számba veszik, most azonban csak a színre lépésüket
vizsgáljuk. Gloster vonul, még ha bicegve is, Richárd véres testét úgy vonszolja be.
Gloster a közönséghez szól. Így tesz-e azonban Richárd is? Ha úgy döntök, igen,
akkor kiemelem aktuális állapotából. Miért ne tehetném, hiszen a felsorolt sérülések
eleve irreálisnak tűnnek?! Ilyen állapotban az ember nem beszél tehát, ha ő mégis azt
teszi, talán túloz, talán nincs is az elmondottakkal megegyező állapotban. De mi van,
ha mégis? Ha szavaiban nincsen túlzás? Ilyen állapotban az ember nemigen mozdul.
„Érkezik“, írja Lőrinczy az instrukcióban. Vonszolja magát, mondom én, igaz a kettő
nem zárja ki egymást. Richárd tehát összetört testét vonszolva érkezik a színre.
Gloster egyszerűen besétál, biceg, ha tetszik (vállalt torzsága mértékének
megfelelően) jön, egy ponton megáll, és a közönséghez szól: „úgy döntöttem, hogy
gazember leszek.“ Gloster valami előtt van. Mindaz, amire elszánta magát, a múltban
gyökerezik ugyan, de még nem kezdődött el. Richárd történetének a kellős közepén
tart. Nem most verik péppé a szemünk láttára, az igaz, de jelen ideje kikezdhetetlen
jelen idő: az orra most fáj, mert most van szilánkosra törve, a veséje az imént szakadt
le, vagyis most van leszakadva, a pulzusa most megszámlálhatatlan. Gloster múltja
nem „imént múlt“, hanem hosszú időben és mélyen gyökerezik. Gloster jelene még
nem kezdődött el. Glostert múltja tette azzá, amivé lett, amivé környezete számára
mostantól válni fog, vagyis egészen pontosan attól a pillanattól, ahogy nekilát és
megvalósítja legmerészebb álmait, vágyait, részeg jóslatait. Richárdnak nincs múltja,
csupán péppé vert jelene van: összetört orra van, leszakadt veséje van, bordája által
átszúrt tüdeje van.
Oidipusz nem vesz tudomást dagadt lábáról, többek között erre alapozza
identitását. Gloster tisztában van testi adottságaival, ebből kovácsol szilárd identitást.
Richárdnak csak fájó teste van, identitása e pillanatban nem más, mint az összetört
teste.
Richárd jelene mindenéből kifosztott jelen. Ez a jelen pedig semmit sem ér.
Richárd számára testének értéke e pillanatban a nullával egyenlő („Jó, ha kétszázból
meglesz majd az orrom…“), csupán annyit ér, mint amennyit az a fájdalom ér, amit
érez. Mennyit ér ez a nézők számára? Annyit, amennyit ebből a fájdalomból a
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Richárdot alakító színész ki tud fejezni! A kérdés: hogy kell mindezt a színésznek
kifejeznie?
A drámai szereplő mindig szándékkal érkezik. Ha pedig nem így van, akkor nem akar
semmit, vagyis jobb, ha színre sem kerül. Mi Richárd szándéka? Úgy tűnik, e
pillanatban semmi. Richárd esetleg azért jön, hogy fájdalmairól beszámoljon? Vagy
magában beszél, miközben igyekszik összeszedni magát? Gloster jön és közli, mit
akar: gyűlöletet kíván szítani Clarence és Edwárd király között, hogy bátyját,
Clarence-t börtönbe zárják. Gloster teste ugyan torz és vésővel vésték, viszont fizikai
adottságaira alapozott indentitása stabil. Gloster rémes alakja: erő. Richárd péppé vert
teste azonban: erőtlenség. E pillanatban pedig Richárd nem több az erőtlen testénél.
Úgy éreztem, hogy Richárd nem érkezhet a saját lábán. Megérkezésének
hatásosnak és hangsúlyosnak kellett lennie, viszont az, hogy oldalról bevonszolja
magát, az sehogy sem tűnt annak.
Ágh Márton díszlettervezővel kis töprengés után úgy döntöttünk, úgy teszünk,
mintha Richárdot kidobnák (vagyis be a színpadra) annak a kocsmának a falán,
amelyikben megkopasztják és péppé verik. A falán és nem az ablakán! Ezért a teret
áttörhető falburkolattal zártuk le, melyeket átszakítva zuhant a Richárdot alakító
színész a színpadra. Látványos és hatásos kezdés volt.
II.2.1.3. Richárd teste
Edmund Plowden, Erzsébet-kori jogtudós The King’s two bodies (a király két
teste) című tanulmányában a következőket írta:66
„ A király önmagában két testtel rendelkezik: természet alkotta testtel (body
natural) és államtesttel (body politic). A természet alkotta teste (önmagában) halandó,
s ki van szolgáltatva a természet vagy a véletlen okozta betegségeknek, a gyermeki
vagy időskori ostobaságnak és mindama bajoknak, amelyek bármely más ember
természet alkotta testét is érik. Ezzel szemben az államtestet nem lehet látni vagy
megérinteni, összetevői: a politika és a kormányzás, a nép irányítására, a közjó
felügyeletére lett megalkotva. Ez a test teljes egészében mentes a betegségtől, az
öregségtől, minden fogyatékosságtól és ostobaságtól, amelyeknek a másik test
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alávetett, s ebből következően a természet alkotta test semmiféle gyengesége nem
sérti vagy semmisíti meg azt, amit a király az államtestben művel. (…) (Az államtest)
a másiktól eltérően nincs alávetve sem a szenvedélynek, sem a halálnak, mert ami e
testet illeti, a király sohasem hal meg. A természetes halált törvényünk szerint nem
nevezzük (…) a király halálának, csak a király elmúlásának, ez a szó (elmúlás) pedig
nem azt jelenti, hogy a király államteste halott, hanem a két test szétválására utal.
Arra, hogy a királyi fenség elválik a halott természet alkotta testtől: az államtest
átszáll vagy átörökítődik egy másik természet alkotta testbe. A szó tehát azt jelenti,
hogy a birodalom királyának államteste egyik természet alkotta testből a másikba száll
át.“67
A shakespeare-i királyok identitásának ereje vagy épp gyengesége e két test
harmóniájától, illetve diszharmóniájától függ. Gloster maga épít erős államtestet torz
alakja mögé. Lépéseit tudatosan, előre megfontolt szándékkal teszi. Testi hibáit nem
feledve, azok mögé bújva, az államgépezet sátáni mérnökeként építi hatalmát. Jan
Kott Kortársunk Shakespeare című fél évszázados könyvében ezt „Nagy
Mechanizmusnak“ nevezi. Gloster a történelem és politika természetrajzának kiváló
tudósa. Színre lépései teátrálisak, de mérnöki munkával megtervezettek.
Shakespeare királydrámáiban a legkülönb jelzőkkel illetik Richárdot: pók, varangy,
disznó, kutya stb. Ezekre emlékeztet hát a természettől örökölt teste. Ő azonban
„másik testre“ vágyik. Kivételes és megismételhetetlen politikai karriert akar
magának. Mivel III. Richárd natural bodyja törvényes úton nem öltheti magára az
államtestet, ezért úgy határoz: gazember lesz, bátyját és a királyt egymás ellen uszítja.
Ez az első lépés.
Lőrinczy Richárdja új orrot, új vesét akar, első színre lépésekor testének
szerzett hibáit számlálgatja. Ez a Richárd már az első pillanatban vesztes. Szerepét
rosszul alakítja: a kőbányai vagányok lúzert csinálnak belőle: a pókerpartiban
gátlástalanul kifosztják, majd mikor ezt sérelmezi és csalást kiált: összeverik. Hiába
nyer, csak veszíteni tud. („Én aztán nem játszani születtem, mert mikor nyerek, akkor
is rábaszok…“) Gloster minden jelenetében nagyot alakít, nincs olyan, amit ne
nyerhetne meg. Lőrinczy Richárdja mindent akar, de semmit sem kap. Gloster
tökéletesen ismeri önmagát, de ennél sokkal többet tud: ismeri a „Nagy
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Mechanizmust“, az államgépezet összes fogaskerekét. És mivel ismeri, irányítani is
tudja azt. Richárd nem ismeri az őt körülölelő világ természetét, ezért ez a gépezet
maga alá gyűri már az első pillanatban. Gloster a cél érdekében mindenre képes, és
kiélvezi az addig vezető út minden pillanatát. Richárd csak a célt látja, az addig
vezető út természetét nem ismeri és nem is érdekli az. Gloster mindig és sosem az,
aminek látszik, ő mégis mindig önnönmaga. Richárd ezzel szemben csupán látszat,
mert semmi mást nem akar, mint nyertesnek látszani. Mikor nemi erőszakot követ el,
akkor is csupán halványan kopírozza a rátermett bűnözőt, hiszen a bosszút kiélvezni
már képtelen. Richárd látszatvilágban él. Identitását jelentő látszatától fosztják meg,
mikor összeverik és kirabolják. Ellopott autója miatt siránkozva így szól a harmadik
jelenetben:
RICHÁRD

hát, halál ciki
Mutasd az autód, megmondom ki vagy.

BUCI

Így van, mindenki az, aminek látszik.

RICHÁRD

Pont erről van szó, tök tiszta a képlet.

BUCI

Mert nem élni jó, csak jól élni jó.

BUCI, RICHÁRD

Jó, jó, jó, jó a sió a sió.

RICHÁRD

Ja, aki nem tud élni, ne is éljen.

BUCI

Dögöljön meg, aki nem tud élni.

Ez korunk filozófiája. Richárd is e filozófia szerint él.68 Ez a Richárd Shakespeare
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Mit sugall számára ez a világ? Összetört orrodat a plasztikai sebész olyanná varázsolja, amilyenné
szeretnéd: választhatsz olyat, mint Brad Pitté, mint Angelina Jolie-é. Mindez csak pénz kérdése. Mit
sugall ez a világ? „Mutasd az autód, megmondom, ki vagy.“ Mit sugall ez a világ? „Aki nem tud élni,
az ne is éljen.“ Mi szabja az értéket? A televízió és benne a reklám. Richárdék már ezen nőttek fel.:
„Jó, jó, jó, jó a sió, a sió…“. Ne gondoljuk, hogy az intellektuális élményszerzés kapcsán nem így
gondolkodunk! Sokan azt hiszik, hogy ha egy wellnes-hétvégén például Csernus Imre előadását
hozzácsatolják a csomaghoz, akkor a látszólag semmittevéssel töltött hétvége sokkal értékesebb lesz.
De ez nem igaz!
A kérdés persze az, hogy minderről a néző hogyan gondolkodik. Dr. Keresztes Zoltán
pszichiáter barátom szerint korunk átlag nézője ugyan nem annyira szofisztikált, hogy előre meg tudja
mondani, mit akar átélni, de arra vonatkozólag mégis határozottan konkrét elképzelése van, miszerint:
1. vagy erősítsenek meg abban, ahogy élek, 2. vagy mondják meg a tutit, hogy hogyan kell élnem. Ez
így van, még akkor is, ha a befogadó nem tudja magáról, hogy identitásélménnyel akar távozni, és ha
azt nem kapja meg, akkor azzal az élménnyel fogja elhagyni a színházat, hogy a „darab rossz“, és ezt
így adja tovább. Az átlagnézőben csupán annyi jelenik meg, hogy teljesült-e a várt élmény vagy sem,
differenciált, részletgazdag interpretációja csak a beavatott, felkészült nézőnek van. Ez viszont már
érettebb identitást feltételez. Az ilyen néző nem egy megfogalmazatlanul is konkrét elvárással érkezik a
színházba, hanem nyitottan, vagyis valódi befogadásra képesen. Létezik az élményszerzésnek egy
harmadik aspektusa: a politikai identitást feszegető, látszólag intellektuális örömöt ígérő események,
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Glosterjének pamfletje. Ez a Richárd mindenéből kifosztott. Hatalma nincs, csak
sajgó teste van. Ez a test azonban látszólag gyorsan gyógyul.
Oidipusz, miután kiszúrja szemét, azonnal a „gyógyulás“ útjára lép, hiszen
Kreónnak kell emlékeztetnie a történtekre. Ez a „gyógyulás“ azonban katartikus,
hiszen tettével Oidipusz magára vállalja bűneit, ezáltal pedig arra a belső morálra
mutat, ami nélkül a létezés emberi minősége elképzelhetetlen. Gloster minél több
gaztettet követ el, annál nagyobb barátságban van torz testével.
Richárd péppé zúzott testéért, teljes kifosztásáért összetört testével vesz elégtételt.
Nemi erőszakot követ el. A nemi erőszak bűn. Richárd tudja, hogy bűnt követ el, ha
nem így gondolná, akkor nem állhatna ily módon bosszút. Bűn a súlyos testi sértés és
a rablás is. Úgy tűnik, míg Oidipusz világában a kiontott vért vérrel (vagyis saját
szemének vérével), addig Richárd világában a bűnt bűnnel lehet megváltani.
Legalábbis Richárd így gondolja, mert e két világnak nincs köze egymáshoz. Richárd
gyorsan tanul: bosszút áll azon a Csajszin, aki az őt péppé verő és kirabló társasággal
és annak vezetőjével, Kinggel kapcsolatban áll.
RICHÁRD

A lábát fogjad, mert rugdos a szemét.

CSAJSZI

Könyörgöm ne!

RICHÁRD
BUCI
RICHÁRD

Ezt meséld el a Kingnek!
Büdös prolik!
Mi van, nem élvezed?

CSAJSZI

Rohadt állatok! Rohadt állatok!

BUCI

Pofád befogtad, mer’ még ráülök.

RICHÁRD

Én túl gyermeteg vagyok a világra.
Fullom volt, bazmeg, százötven a kassza,
Mér nem tudtok ti ferül játszani?
Mit gondolsz, én azér' jöttem ide
hogy péppé verjetek és kiraboljatok?
Szórakozzatok egymással, parasztok,
velem ezt senki nem csinálja meg!

azonban ezek mögött is ki nem mondott, meg nem fogalmazott érzelmek és konkrét elvárások állnak.
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CSAJSZI

Tudom ki vitte el a bőrdzsekid!

RICHÁRD

Na, most mindjárt jó lesz, még egy kicsit...
....Hú, bazmeg, ez most tényleg kurva szar volt.
Tűnhetsz a francba, a bunkóidnak meg
elzizegheted, hogy mit kaptál ingyér'.
Bucikám, te nem nyomod le?

BUCI

Kössz, nem.

Kétség nem fér hozzá: a jelenet brutális. Richárd, ki az imént még vonszolni is alig
bírta magát, testével meggyaláz egy másik testet. Egy nő testét. Esetünkben ezt azért
fontos hangsúlyozni, mert a női szerepeket férfiak játszották. Erre még később
visszatérek. Az első jelenet tehát ezzel a brutális nemi erőszakkal ér véget.
II.2.1.4. Ricsi vagy Richárd? Brutális bűnöző vagy szorongó gyermek?
A Balta a fejben második jelenetében Richárd gyengélkedik, ágyban fekszik
elernyedt testtel, kedvtelenül. Aludni vágyik, semmi mást. A jelenet így indul:
2. jelenet
Richárd ágyban párnák közt, míg körötte aggódó édesanyja, Erzsébet repked.
ERZSÉBET

Egész kihült a kakaód, fiam.
Hát miért nem ittad meg? Felmelegítsem?
Vagy kérsz inkább egy kis erőlevest?
Az jobb is lenne, rendbe hozná szépen
a gyomrodat... Mégis talán orvost
kéne hívni, hisz három napja fekszel...
ez nem normális, aggódom miattad.

RICHÁRD

Hagyjál már békén, könyörgöm. Aludni
akarok, semmi mást, csakis aludni.

Ez az izgalmas kontraszt előadásomban áldozatául esett annak a szcenikai
struktúrának, amelyhez igyekeztem következetes maradni. Ma valószínűleg keresném
a megoldását annak, hogyan is bonyolíthatnám le a jelenetet úgy, hogy az azt követő
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halotti tort is könnyedén meg tudjam valósítani. Ma már fontosabbnak tartom ezt a
jelenetet annál, minthogy egyszerűen lemondjak róla, még akkor is, ha hatásosabbnak
érzem a kíméletlenül harsány kezdetek után az „érzelmes“ családi tabló bemutatását,
ahol rögtön feltárul előttünk Richárd családi háttere.
ERZSÉBET

Most látszik, milyen érzékeny a lelked,
hogy szegény nagybátyád rémes halála
ennyire megvisel... Gondolhatod, hogy
én is mit érzek, nekem is a szívem
szakad belé, de most mégis erősnek
kell lennünk, támasz nélkül, árván, egymagunk.

Richárd nem gyászol, ahogy azt anyja képzeli. Akkor mégis mi ez az állapot? Lehet,
hogy Richárd bűntudatot érez? A halotti toron bevallja elhunyt nagybátyja
özvegyének, hogy „köze“ volt a férje halálához. Hihetünk-e neki? És ha igen, érez-e
bűntudatot

Richárd?

Vagy

egyszerűen

csak

fél,

megijedt

saját

tettének

következményeitől?
ERZSÉBET
RICHÁRD

Miért nem engeded magad szeretni?
A kurva életbe, depressziós
vagyok! Érted? Elég volt! Semminek
nincs semmi értelme, minden olyan szar,
hogy behányok tőle, és nem kelek föl,
nem érdekel, rohadjon rám a paplan...

Richárd tényleg depressziós? Testét nem a bűntudattól való szorongás bénítja
meg? Tisztában van Richárd azzal, hogy mi zajlik benne? Teste erőtlenségének most
nem fizikai, hanem valóban lelki okai vannak? Értelmetlennek tűnik számára az élet.
Minek nem látja értelmét? Talán az elkövetett(?) gyilkosságnak? Richárd Anna iránt
érzett beteljesületlen szerelme miatt depressziós? Talán, igen.
Erzsébet hajthatatlan, igyekszik fia kedvében járni, a régmúlt időket idézi, a
múltat, mikor Richárd még édes gyermek volt, mikor még szeretve lehetett róla
gondoskodni. Úgy tűnik, ez hatással van Richárdra: a jelenet végére megnyugszik, és
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madártejet rendel anyjától. Ki ez az ember, akinek hangulatváltásai ilyen végletesek?
Richárd brutális bűnöző vagy szorongó gyermek?
Személyiségzavarok
„(...) A szakemberek szerint: a személyiségzavar nem ritka állapot, 5-15%
között ingadoznak a gyakoriságra utaló adatok, tehát még a legszigorúbb és
legszűkebb feltételeket alkalmazó vizsgálati rendszer alapján is (valamilyen formája)
minden 20. embernél fennáll. Okait pontosan nem ismerjük.
Feltételezhető, hogy a modern világ jellegzetességei (egyik oldalon): állandó rohanás,
fokozott stressz, szorongás, a létért való folyamatos, kiélezett küzdelem, (másik
oldalon): a végletekig fogyasztásorientált szemléletmód, a kulturális elsivárosodás
és a helyén megjelenő sablonos tömegkultúra, a karrierizmus, az anyagi jólét és a
közvetlen örömszerzés mint életcél mind-mind kiváló táptalajt nyújtanak ahhoz,
hogy az elkövetkező nemzedékekben a személyiségzavarok aránya még nagyobb
legyen.
Okok
A társadalmi hatások mellett a kialakulásukban örökletes tényezők, a központi
idegrendszer korai fejlődési szakaszaiban bekövetkező károsodás is szerepet játszhat.
Ezek mellett a főbb lehetséges hátterét a kora gyerekkor lelki fejlődési
problémái, illetve a hibás tanulási folyamatok képezhetik. Szinte magától adódik az
egyszerű következtetés: ha a szülőknek kevés az idejük a gyerekre, maguk is
szorongással,

állandó

leterheltséggel,

fáradtsággal

küszködnek,

érzelmileg

kiegyensúlyozatlanok, problémás lesz a szülő-gyerek kapcsolat is, törés következhet
be a gyerek lelki fejlődésében. A sarjadzó, formálódó gondolkodási, érzelmi,
hangulati, indulati mintázatokban kóros elemek jelenhetnek meg, melyek így az egész
további személyiségfejlődést hibás alapokra helyezhetik, megnehezítve, gyakran
ellehetetlenítve az egészséges lelki működéseket.
Milyen irányban történik ez, s milyen formában jelenik meg a zavar a
későbbiekben, a felnőttkor során? Három főbb típussal találkozhatunk:
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1. A különcök, a furcsák
Számukra az emberi kapcsolatok idegenek, szorongást keltők, félelmetesek, így
bizalmatlanok,

titkolódzók,

ha

lehet,

kerülik

társaikat.

Életük

örömtelen,

visszahúzódók, hűvösek. Magányos tevékenységet, munkakört helyeznek előtérbe.
Ha furcsaságaikat környezetük elfogadja, életüket viszonylag komolyabb
konfliktus nélkül, bár kényes, bizonytalan egyensúlyban képesek élni. Ezen egyensúly
megbomlása esetén viszont súlyosabb pszichiátriai megbetegedés jelentkezhet náluk.
(a) Paranoid személyiségzavar
Az ilyen ember majdnem mindig mindenre gyanakszik, sértődékeny, rideg,
túlérzékeny, merev. Mindig attól fél, hogy mások esetleg kihasználják, becsapják,
ezért bizalmatlan, titkolódzó, nincsenek közeli kapcsolatai.
Környezetének egyes megnyilvánulásait túlértékeli, szerinte ezek ellene
történnek. Embertársainak tetteit fenyegetőnek érzi, úgy véli, szándékuk az ő
lealacsonyítása, megalázása. Mindig rosszra gyanakszik, így állandóan vizslatja
környezetét. Mindez folyamatos készenléti állapotot, feszültséget jelent számára,
képtelen megnyugodni. Ingerlékeny, hajlamos a féltékenykedésre, szinte nincs
humorérzéke. Igen érzékeny a szégyenre, vereségre. Férfiak körében gyakoribb.

(b) Skizoid személyiségzavar
Magába zárkózott, érzelmileg hideg, közönyös, távolságtartó emberek, legtöbbjük
egész életét magányosan éli, nincs közeli barátja, tartós kapcsolata, annak
bensőségétől, intimitásától tartva visszahúzódó. Életére a közömbösség, örömtelenség
jellemző, a kritika vagy dicséret nem érinti meg. Gyakran merül el érzelmek nélküli
fantáziálásban, ami főleg hideg intellektuális, filozófiai kérdésekre vonatkozik. A
társadalmi normák, elvárások iránt érzéketlen. Hobbija, érdeklődési köre is a
magányos időtöltéssel kapcsolatos.

89

(c) Skizotípiás személyiségzavar
Hűvös, igen nehezen megközelíthető. Viselkedése különc, nemegyszer bizarr,
bizalmatlan, gyanakvó.
Gondolkodása furcsa, ködös, sejtelmes, mágikus, misztikus elemekkel
(telepátia, szellemek) tarkított, beszéde bizonytalan, többféleképpen értelmezhető,
homályos

megfogalmazásokkal

teli.

Öltözködése

szokatlan,

extravagáns,

környezetébe nem illő, egész személye valamiféle megfoghatatlan elvontságot tükröz.
2. A dramatikusak, az ijesztőek
Ők leggyakrabban embertársaikból váltanak ki erős szorongást, feszültséget,
indulatot, gyakran félelmet. Ők a család fekete bárányai, akiknek semmi nem használ,
akiket szeretnénk messze elkerülni, mert viselkedésük ijesztő.
(a) Antiszociális személyiségzavar
A köznyelv általában ezt a típust nevezi pszichopatának. Jelei már gyermek-, illetve
serdülőkorban jól észlelhetők: hazudozik, lopkod, állatokat kínoz, csavarog,
kábítószerezik, verekedik, mintegy előre jelezve a felnőttkori magatartászavart.
Viselkedése erkölcstelen, felelőtlen; nem szeret senkit, nem tanul a tapasztalataiból és
hibáiból, újra meg újra fejjel rohan a falnak. Kihasználja a másikat, gátlástalanul
hazudik, szélhámoskodik saját céljai elérésére.
A társadalmi kereteket áthágja, mások érzései számára teljesen érdektelenek,
azokba képtelen beleélni magát, a többi ember jogait folyamatosan figyelmen kívül
hagyja. A társadalmi normák megsértése miatt börtönbe kerülhet, a bűnelkövetők jó
háromnegyedénél megtalálható ez a személyiségzavar. A sérelmeket képtelen eltűrni,
gyakoriak a kegyetlen, agresszív megnyilvánulásai. Magatartása miatt megbánást nem
érez, belátást nem tanúsít, bűntudatra képtelen. Könnyen kialakítja kapcsolatait, de
megtartani képtelen őket, mert kegyetlen, megalázó, akár gyerekeivel szemben is.
Állandóan izgatott, kötekedő, nyughatatlan, képtelen kitartóan dolgozni.
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(b) Érzelmileg labilis (határeseti, borderline) személyiségzavar
Igen gyakori, a népesség körében 2-3%-ban fordul elő, gyakorisága folyamatos
növekedést mutat. Az ilyen ember hangulati hullámzása rendkívül szélsőséges,
hirtelen változásai alig követhetők. Egyik pillanatban még értjük, miről is beszél,
aztán hirtelen kivonja magát a valóságból, szinte nem is lehet vele ekkor kapcsolatot
létesíteni. Érzelmi, indulati megnyilvánulásai, környezetéhez való viszonya,
reagálásai szélsőségesek, kiszámíthatatlanok. Hol kedves és megnyerő, hol
elviselhetetlenül indulatos, követelődző, agresszív.
Érzelmeit képtelen kordában tartani. Hol halálosan szereti, hol gyűlöli akár
egy pillanattal később ugyanazt az embert.
Képtelen a magányra, az szinte mindig erős szorongást okoz nála. Állandóan
igényli, hogy törődjenek vele, de itt is szélsőségeket mutat, egyik pillanatban tanácsot
kér, máskor meg csak arra kell a társ, hogy önállóságát bizonyítsa.
Kedélye gyakran nyomott, szorongásos rohamok, öngyilkossági késztetések
jelentkezhetnek. Üresnek, unottnak éli meg magát, nincsenek szilárd, stabil céljai,
tervei, elképzelései. A folyamatos üresség elkerülésére állandóan igyekszik
valamilyen akciódús tevékenységben részt venni.
Jellemző rá a mértéktelenség: fokozott alkoholivás, kábítószerezés, sorozatos,
esztelen szexuális kalandok. A kudarctól, egyedülléttől, kirekesztéstől való félelem
magatartásának vezető eleme. A gyógyszerre könnyen rászokik, igen nehezen mond
le a főként szorongáscsökkentő, fájdalomcsillapító és altatószerek használatáról,
melyekkel folyamatos szorongását próbálja oldani.
(c) Hisztrionikus személyiségzavar
Ő az, aki mindig a társaság és a figyelem középpontjában akar lenni. Viselkedését,
megnyilvánulásait nem lehet nem észrevenni, megjelenése csábító, attraktív.
Tetszeni akar, feltűnni mindig mindenhol, életében ez a legfontosabb, az
elismerésért mindent megtesz, így egész élete színház, szerepjáték, soha nem adja
önmagát. Állandó szüksége van a külső megerősítésre, dicséretre. Figyelme mások
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iránt csak felszínes, manipulatív, a tetszeni vágyásból táplálkozik, s ha ez nem vezet
eredményre, a kedvesség-álarc, a hamis báj hamar leomlik, dührohamokat,
szélsőséges érzelmi kitöréseket produkál, öngyilkossági gondolatokat hangoztat, s
hogy felfigyeljenek rá, demonstratív, teátrális öngyilkossági kísérletet visz véghez.
Magatartásában flörtölő, szexuálisan provokatív, ezen elemek mögött rideg,
érzelmeiben felszínes, tartós kapcsolatra, kielégülésre képtelen ember lakozik.
(d) Nárcisztikus (önimádó) személyiségzavar
Mértéktelenül énközpontú, önszerető, képtelen a másik érzéseit, gondolatait
észrevenni, kizárólag magával törődik, magát felsőbbrendűnek gondolja, olyan
embernek, akire más szabályok érvényesek, akinek különleges jogai vannak.
Kapcsolatai felszínesek, társai önszeretete fenntartásában eszközök, arra kellenek,
hogy kiszolgálják, dolgozzanak helyette, felnézzenek rá, elismerjék. Hogy mindenki
csak őt istenítse, ezért rövid ideig még megnyerő, elbűvölő is tud lenni. Hosszú távú
kapcsolatot alig tud létesíteni, mert ennek során (legalább részben) háttérbe kellene
szorítania önimádását. Nem is vágyik komoly, bensőséges kapcsolatra. Viselkedése
gyakran irigy, mohó, követelődző, mert mindent a magáénak akar tudni. A
nárcisztikus ember nem adja fel könnyen, az istenítés vágyától hajtva gyakran találjuk
a tudomány, politika, művészet csúcsain őt. Céljának elérése miatt akár az
önfeláldozás, alázat álarcát is magára veszi, de e mögött is felsőbbrendűségi, önimádó
gondolat, késztetés lakozik.
Kudarc esetén visszahúzódik, de ezt is saját nagysága jeleként mutatja. Saját
jelentőségét, a világban való szerepét hatványozottan többnek éli meg, sikeresnek,
tökéletesnek, hatalmasnak érzi magát, gondolatai állandóan e körül járnak. Az ilyen
ember rendkívül sérülékeny, a légvárait ért enyhe kritika is indulatot, feszültséget,
dühöt vált ki benne, ezért az ilyen helyzeteket próbálja kerülni. Látszatvilágban él,
mindenkivel el akarja hitetni a magával való elégedettség hamis képét. Kedvességet,
melegséget vár, de viszonozni képtelen. (A modern világ nagyban kedvez ezen
személyiségzavar megjelenésének, hiszen az ember születésétől fogva olyan közegben
él, ahol minden szükségletéről hatalmas ipari-szolgáltatói szervezetek gondoskodnak,
így könnyen kialakulhat a minden énértem van gondolkodásmód.)
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3. A félősek, a szorongók
Esetükben élenjáró tünet a fokozott szorongáskészség, melyet viselkedésmintáikkal
enyhíteni, leplezni próbálnak.
(a) Kényszeres személyiségzavar
Magatartásában, gondolkodásában merev rendszabályok érvényesülnek. Végletesen
mindenben a tökéletességet, a precizitást (perfekcionista), a hasznosságot keresi.
Gondos, de elveszhet a részletekben, esetenként munkamániássá válhat,
pihenés helyett is dolgozik.
Rendkívül mereven betartja a társadalmi és erkölcsi normákat, nála nincs lazaság,
szobájában mérnöki rendet tart. Viselkedése száraz, unalmas, humorérzéke alig van.
Döntési helyzetben tétova, halogató, másoktól kér tanácsot, megerősítést, de
később mégis attól fél, hogy rosszul választott. Lassú, körülményes, igen magas az
ellenőrzés iránti igénye. Mindent megtart, semmit nem dob ki, hátha szükség lesz még
rá. Sérülékeny, érzékeny a kritikára, de ezt nem mutatja. Olyan, mint egy mérnöki
tökéletességgel megtervezett robot.
(b) Elkerülő személyiségzavar
Túlérzékeny, mindentől, mindenkitől tart. A feszültség, az aggodalmaskodás rabja.
Fél, hogy megszólják ruhája miatt, hogy étkezésnél leeszi magát, hogy kritika illeti
véleményét. Könnyen zavarba jön, nevetségesnek, megalázottnak érzi magát, s az
ilyen veszéllyel járó helyzetektől mind jobban visszahúzódik. Állandó kisebbségi
komplexusok gyötrik, kerüli a felelősségvállalást. Szinte mindenre alkalmatlannak
érzi magát, s noha vágyik a kapcsolatokra, az esetleges elutasításra túl érzékeny, fél, s
így ördögi körbe kerül. Mindenkitől totális szeretetet vár el, csak olyan kapcsolatban
bír élni, ahol feltétel nélküli elfogadást érez.
(c) Dependens (függő, alárendelő) személyiségzavar
Ő az, aki megpróbál mindig másokra támaszkodni, másoknak alárendelni magát.
Magával kapcsolatban döntéseket nehezen hoz, a felelősségvállalástól szorong.
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Nehezen viseli az egyedüllétet, saját vágyait, érdekeit alig nyilvánítja ki.
A másik ember kívánságaira kifejezett szolgálatkészséget mutat, akaratereje
gyenge, folyamatosan az erősnek gondolt másik alá rendelődik, túlzott ragaszkodása
teher a környezetének. Tulajdonságai időnként önfeláldozó viselkedésben jelennek
meg. Erősen szorong, hogy a másiktól eltávolodjon, folyamatos önbizalomhiány
jellemzi. A mindenkinek megfelelés az elsődleges számára: senkit nem akar zavarni,
bocsánatot kér, hogy létezik, amivel környezetét mind jobban felidegesíti. Ha a
másikat, az erős partnert elveszíti, élete lehetetlenné válhat.
Az említett személyiségzavarok az esetek jó részében nem teljesen tiszta
formában jelentkeznek, hanem a különböző típusok, viselkedési minták keverednek.
Nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy ilyen tünetek, gondolkodásbeli, hangulati,
érzelmi, indulati zavarok egészséges embernél is jelentkezhetnek, azonban csak
átmeneti időszakra, míg a személyiségzavarnál ezek a tünetek hosszan, évekig,
évtizedekig, gyakran egész életen keresztül fennállnak, az illető egész életútját
jelentősen befolyásolják!”69
Mi igaz mindebből Richárdra? Mely személyiségjelzők illenek rá a leginkább?
Elfogadjuk-e Richárdot olyannak, amilyen, vagy kutatjuk viselkedésének okait?
Lőrinczy karaktereivel szemben alapvető elhatározásom volt, hogy igyekszem őket
megérteni, és igazságuk mellett a végsőkig kitartani. Ez tulajdonképpen rendezői
kötelesség, ez a helyes hozzáállás, bármely darabról legyen is szó.70
Célom az volt, hogy az első pillantásra elfogadhatatlanul deviáns és
ellenszenves Richárdot kicsit közelebb hozhassam magamhoz, ezáltal pedig a
nézőkhöz. Mindezek érdekében tett formai, teátrális gesztusaimról már írtam.
Igyekeztem továbbá azoknak a pszichológiai kérdőjeleknek, bizonytalanságoknak egy
részét is felvázolni, amelyek igazán lényeges tartalmi változtatásokhoz vezettek.
69

Személyiségzavarok középpontban Szerzők: Dr. Tringer László, Dr. Sümegi András, Dr. Boldizsár
Ferenc, Budapest, Népszabadság, 2001 április 14. szombat
70
„Amikor két nézőpont ütközik, a szerző kötelessége, hogy mindegyiket ugyanolyan hitelességgel
ruházza fel. Ha ezt nem tudja megtenni, az eredmény meglehetősen vérszegény lesz. A két, egymással
ellentétes véleményhez ugyanolyan megértően kell közelítenie. Ha a szerző végtelen nagylelkűséggel
van megáldva, ha nem kötik gúzsba saját elképzelései, akkor azt a benyomást tudja kelteni, hogy
mindenkivel tökéletesen együttérez. Ilyen szerző például Csehov. Ha pedig húsz szereplő van a
darabban, és a szerzőnek sikerül mindegyiküket ugyanazzal a meggyőző erővel megjeleníteni, akkor
Shakespeare csodatételéhez érkeztünk. Egy számítógépnek is nehezére esne annyi nézőpontot
beprogramozni, amennyit Shakespeare drámáiba épített.“ Peter Brook: Változó nézőpont, Budapest,
Orpheusz Könyvkiadó, Zugszínház, 2000, fordította: Dobos Mária, 27.o.
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Nem kell pszichiáter szakembernek lennünk ahhoz, hogy Lőrinczy darabjának első
két jelenete között húzódó feszültség felkeltse az érdeklődésünket. Kaposvári
előadásomból ez a jelenet kimaradt ugyan, azonban jelentősége nem tűnt el.
Kíváncsiságomat Richárd „gyermeki“ mivoltára irányította. Igyekeztem a problémák
gyökerét ebben kutatni. Nem kerülhette el a figyelmemet a mondat: „és e házban
sosem volt szeretet.“ Nem az érdekelt, hogy igaz-e, hanem az, hogy Richárd
komolyan gondolja. Kétségbeesést éreztem ebből a mondatból, nem csupán
vagdalkozást. Éppen ezért kértem Lőrinczyt egy további jelenet megírására.
Meggyőződésem, hogy ez volt az a kardinális változtatás, ami a Balta a fülbe című
előadást alapvetően megkülönböztette Lőrinczy eredeti darabjától. Úgy hiszem, hogy
ez volt az a rendezői gesztus, ami további lényegi tartalmi változtatásokhoz vezetett.

II.2.1.5. A gyilkos Gloster és az öngyilkos Richárd
„Gloster gyilkosságait még felsorolni is komoly kihívás.“ Jan Kott Kortársunk
Shakespeare

című

könyvét

ezzel

kezdi.

Lőrinczy

Richárdja

nagybátyja

meggyilkolásával „kérkedik“, mikor meg akarja kapni az elhunyt özvegyét, Annát,
férje széthullott hamvain taposva. Gloster megállítja Lady Annát, aki halott apósának
nyitott koporsóját kíséri. Gloster beismeri tettét: Lady Anna férjét ő ölte meg.
GLOSTER
Szépséged volt az okozat oka,
Szépséged, mely álmomban megkísértett,
Hogy meggyilkoljam az egész világot
Egyetlen óráért szép melleden.
ANNA
Ha ezt tudom, szépségemet, te gyilkos,
Arcomról körmöm tépte volna le.71
Lőrinczy darabjában a gyanús körülmények között vízbe fulladt Ede halotti torán
71

A Shakespeare idézeteket Vas István fordításában közlöm.
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Richárd és Anna kettesben maradnak. Anna férjét, Edét „siratja“, és halálának
körülményeit firtatja. Richárd nem hisz Anna hamis könnyeinek.
RICHÁRD

Azt hiszed nem láttam tavaly Cipruson?

ANNA

Mit jössz itt Ciprussal, azt mondd, mi volt!

RICHÁRD

Nem vagyok hülye, ne próbáld tagadni!
Tudod te jól, hogy mire gondolok.

ANNA

Esküszöm, nem tudom, miről beszélsz.

RICHÁRD

Miről? Miről? Baromi jól adod,
Én láttam, tudd meg, hogy láttam akkor is!

ANNA

Mit?

RICHÁRD

Hogy egész nap bámultál a strandon!
A napozóágyról bámultál, igen.
Azt hittem, érted, rögtön megveszek.
És órákon át nem bírtam felállni,
tök szétégett a hátam a homokban
éjszakánként meg lent ültem a parton,
gondoltam hátha lejössz levegőzni,
kurvára vártalak, de te nem jöttél le...
A karom haraptam úgy kívántalak.

ANNA

Te megölted Edét?

RICHÁRD
ANNA

Gyere ide!
Szóval te voltál, ugye jól éreztem?
És csak azért, mert engem akartál?
Nem is sejtettem...

RICHÁRD
ANNA

Féltem, hogy nem kellek.
Állati nagy barom vagy, azt tudod?

Gloster minden körülmények között eléri célját. Lőrinczy Richárdja azonban csupán
célozgat, képtelen vállalni tettét, pontosabban Richárd képtelen a tettre. Gloster
minden lépését kiszámítja, minden végbevitt gyilkossággal közelebb kerül a
hatalomhoz, így Lady Annához is, bár az ő kegyeinek megnyerése nem volt eredeti
célja. Gloster azonban nem vesztegeti az idejét, hódít, és élvezi hódításának minden
pillanatát, számára nincs lehetetlen. Ricsi a ciprusi tengerpart forró homokjában még
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merevedésével sem tud mit kezdeni. Nagybátyja, Ede nőjéről ábrándozik, de nem elég
bátor, hogy Annáért egy lépést is tegyen. Richárd egyszerűen gyáva.
Ede halálával kapcsolatban is csúsztat, ködösít, csak lebegteti az igazságot, csupán
kiforgatja a vitorlásbaleset körülményeit. Pedig Anna valóban „romantikusnak“
találná, ha férje, Ede, gyilkosát láthatná a kis Ricsiben.
RICHÁRD

Amikor Ede beesett a vízbe,
arra gondoltam, hogy most majd lehet,
s téged láttalak, hogy együtt vagyunk...
Vagy mégse kellett volna? Nem tudom...,
az égvilágon semmit nem csináltam,
azt is miattad, érted, édesem!

ANNA

Mint egy dedós, nyávogsz csak itt nekem...
És ne várd tőlem, hogy hálás legyek.
Hogy Ede él-e, hal-e, egyre megy,
amit tettél, az nekem nem szívesség.

Gloster megszerzi magának Lady Annát, kíméletlen és hátborzongató körülmények
között. Gloster pszichológiai hadviselő, tetteit Lady Anna iránt érzett vágyaival
magyarázza. Richárd pszichológiai analfabéta. Kudarcot kudarcra halmoz, szerepét
rosszul alakítja, mivel nem ismeri a vágyott szerep természetét. Richárd önmagát sem
ismeri: tetterős, potens gyilkosként kívánna tetszelegni, de ő nem gyilkos, mint
Gloster, épp ezért Anna szemében is csak nyafka dedós marad.
Gloster megállítja a gyászmenetet: „Állj! Koporsóvivők, le a teherrel!“, majd néhány
perc leforgása alatt megszerzi magának azt a nőt, akinek a férjét, az apját és az apósát
is megölte.
LADY ANNA
A vadállatban is van szánalom.
GLOSTER
De bennem nincs, hát nem vagyok vadállat.
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Gloster aljas gyilkosságának okaként egyedül Lady Annát teszi felelőssé.
E pillanatban, a - Jan Kott által Nagy Mechanizmusnak aposztrofált - történelem
szétporlad, hirtelen minden hús-vér valósággá válik, már csak egy férfi és egy nő van
a színen teljesen pőrén, egy olyan világban, amiben már erkölcs sincs soha többé.
Lőrinczy világában sincs erkölcs. Míg azonban Gloster szemünk előtt semmisíti meg
a morált és redukál mindent a hús-vér ösztönök szintjére, addig Richárd világában az
erkölcsnek már az emléke sem él. Lőrinczy világában mindent szabad, ezáltal minden
értéktelenné, semmissé válik, és ezt a „semmit“ szabad mindenkinek.
Lőrinczy világa súlytalan, ezért Richárd tette, nem-tette is súlytalan. Gloster
felelőssé teszi Lady Annát önnön tetteiért, ezáltal semmisítve meg őt. Richárd
felelőssé teszi Annát saját gyerekes képzelgéseiért, önmaga bénultságáért, ezáltal
válik Anna szemében igazán nevetségessé. Gloster az egész világot kifordítja a
sarkaiból, és minden az övé lesz. Richárd önmagából fordul ki, mikor nem kapja meg
azonnal, amit akar.
ANNA

Kopjál le... Hát keresem én a bajt?

RICHÁRD

Még a vadállatban is van szánalom.

ANNA

Bennem nincs, úgyhogy nem vagyok vadállat,
és sose szoktam kúrni szánalomból.

RICHÁRD
ANNA
RICHÁRD

Akkor megöllek!
Na ne röhögtessél!
Nem hiszed el? Levágom a melled!
Az összes ujjadat, térdből a lábad,
lassan, fűrésszel, hogy sokat szenvedjél,
felvágom késsel végig a hasad,
a beledet a nyakadra akasztom,
és kötőtűt szúrok a szemedbe...
akkor meglátjuk, hogy röhögsz-e rajtam!

ANNA

Na jól van öcsi, szaladj pókerezni.

Shakespeare világában csupán Glosternek szabad mindent, hisz Gloster teremti ezt a
világot. Ennek a világnak azonban ára van, életekkel kell fizetni érte. Lady Anna
szemközt köpi férje gyilkosát, majd lefekszik vele.
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Lőrinczy Annája viszont kineveti Richárdot, neki férje halála semmit nem jelent.
Shakespeare világában még működnek a zsigerek, van valódi gyűlölet, elemi
vágyakozás, van vadállati ösztön, ezzel szemben nincs szánalom, morál és jog.
Lőrinczy világában nem működnek az ösztönök, a zsigerek elkorcsosultak, és ugyan
jogról és morálról itt sem beszélhetünk, de mindezek igénye már fel sem merül, mert
Lőrinczy világa – szemben Shakespeare kegyetlen világával – szánalmas, ahogy a
benne szereplők is azok. Richárd önmagát semmisíti meg. Rajta tényleg csak nevetni
lehet, dühkitörése, hisztériája csupán kétségbeesett kapkodás. Úgy toporzékol, mint
egy éhes csecsemő, erőlködése alakját teljesen ellehetetleníti. Gloster számára
azonban nincs lehetetlen.
LADY ANNA
Számodra nincs más hely, csak a pokolban.
GLOSTER
De van, ha éppen hallani akarod.
LADY ANNA
A börtönben.
GLOSTER
Nem, a hálószobádban.
LADY ANNA
Kór törje a szobát, ahol te fekszel.
GLOSTER
Töri hölgyem, míg nem fekszel velem.
LADY ANNA
Remélem.
Gloster hatalmas alakításában a melléhez szegezi kardját és Lady Anna keze által való
haláláért esedezik. Richárd Annának vérfürdőt fröcsög, miközben minden
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pillanatában vesztésre van ítélve. Richárd tehetetlen, a szó legsúlyosabb értelmében
cselekvésképtelen. Sem szóval, sem tettel nem képes vágyait valóra váltani.
Richárd önmaga kioltója. Richárd a legkevésbé sem gyilkos, annál inkább
önmegsemmisítő, ha tetszik ön-gyilkos alkat. Gloster soha nem fordulna maga ellen,
hiszen az egész világot egyedül hívta ki. Richárd, miközben harcban áll az egész
világgal, ő a világ számára valójában nem is létezik. Richárd legnagyobb ellensége:
súlytalan önmaga.
Mit akar Richárd egyáltalán? Mi ez az állandó toporzékolás? Megéri még egyszer
felidézni néhány korábban megfogalmazott mondatot:
Feltételezhető, hogy a modern világ jellegzetességei (egyik oldalon): állandó rohanás,
fokozott stressz, szorongás, a létért való folyamatos, kiélezett küzdelem, (másik
oldalon): a végletekig fogyasztásorientált szemléletmód, a kulturális elsivárosodás és
a helyén megjelenő sablonos tömegkultúra, a karrierizmus, az anyagi jólét és a
közvetlen örömszerzés mint életcél mind-mind kiváló táptalajt nyújtanak ahhoz, hogy
az elkövetkező nemzedékekben a személyiségzavarok aránya még nagyobb legyen.
Mindez, úgy hiszem, vonatkozik Lőrinczy legtöbb karakterére. Külső szemlélőként
úgy tűnhet, Lőrinczy világa abnormális. Belülről nézve azonban kénytelenek vagyunk
ezt a világot normálisnak elfogadni, hiszen Lőrinczy szereplőinek ez a világuk, és
nem más, számukra a megélt pillanataik sora éppúgy egyszeri és megismételhetetlen,
mint a shakespeare-i figurák életének súlyos momentumai. Lőrinczy karakterei
számára ez a világ létezik csupán, így létezésük minősége ez. Nevezhető-e
Shakespeare kíméletlenül véres világa ezzel szemben normálisnak? És mit nevezünk
normálisnak egyáltalán? Mindez szinte megfoghatatlan.
Ha megértéssel közeledünk Lőrinczy Richárdjához, akkor fel kell mentenünk
őt tetteinek súlya alól. Ezt megteheti a rendező, anélkül, hogy Ricsi tetteit helyeselné.
Hogy is érthetne egyet a rendező egy léhűtő alakkal, aki céltalanul teng-leng a
világban, aki csak „jól élni“ akar, nem akar mást, mint élvezni szülei gazdagságát,
közben a családi vagyont kártyán játssza el? Hogy menthetnénk fel egy olyan alakot,
aki hogy sérelmeiért, az őt ért fizikális bántalmakért elégtételt vegyen, nemi erőszakot
követ el? Hogy fordulhatnánk megértéssel egy olyan ember felé, aki nagybátyja
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halotti torán képes annak özvegyével félre nem érthető módon kikezdeni, majd mikor
vágyait nem elégítik ki azonnal, az elhunyt családtag hamvain tipródva
fékezhetetlenül tombolni kezd, akár egy őrült? Hogy lehet megértéssel közeledni egy
olyan karakter felé, aki családja kiirtásának gondolatától sem retten vissza? Hogy
lehet kedvelni egy ilyen alakot? Hogy lehet szimpatizálni vele? Hogy lehet egyáltalán
egyetlen megértő pillanatot is pazarolni rá?
Úgy hiszem, közelebb kerülünk az igazsághoz, ha Richárd tetteit egyfajta tünetként
kezeljük, és igyekszünk feltárni viselkedésének okát. Mikor Shakespeare Glosterje
színre lép, azonnal közli, hogy mire készül. Gloster rögtön beavat elhatározásának
pszichikai hátterébe. Gloster az első pillanatban a legsötétebb sarokba világít, feltárja
motivációját, célját, de mindezt olyan kimért tárgyilagossággal teszi, hogy eltökélt
szándékának szilárdságához kétség sem férhet. Hogy mit akar Gloster, azt tudjuk,
hogy Richárd mit akar, az azonban szinte megfoghatatlan, ám sokkal lényegesebb
kérdésnek tűnik, hogy mindezt miért akarja.
Úgy tűnik, hogy Richárd számára elfogadhatatlan azt őt körülvevő világ
rendje. Igazságérzete azonban rendkívül erős, még ha téves is. Miközben nemi
erőszakot követ el, így fogalmaz:
RICHÁRD

Én túl gyermeteg vagyok a világra.
Fullom volt, bazmeg, százötven a kassza,
Mér’ nem tudtok ti ferül játszani?
Mit gondolsz, én azér' jöttem ide
hogy péppé verjetek és kiraboljatok?
Szórakozzatok egymással, parasztok,
velem ezt senki nem csinálja meg!

A Richárdot kifosztó banda vezérét Kingnek hívják. Ebben a világban tehát, ahol
nincsenek szabályok, ahol Richárd számára elfogadhatatlan törvények uralkodnak, ő,
az elkényeztetett, újgazdag kölyök csak vesztes lehet, nem pedig király. Richárd
mintha sejtené ezt, mégis vagy talán épp ezért mindenáron ebben a világban akar
érvényesülni. Ebben a világban egyetlen nyelvet beszélnek: a pénz nyelvét, a kérdés
pedig nem az, hogy pénzedet honnan és hogyan szerezted, hanem csupán az, hogy
mennyid van. Richárd életének másik színtere a „Globe“. E „családi tradíciót“
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fogcsikorgatva őrző magánvállalkozás ugyan meglehetősen dübörög, a fiú számára
mégsem elfogadható közeg, mert hiányzik belőle a követhető emberi minta.
Richárd épp ezért e családi közeg értékét csupán a megszámlálható vagyonban méri,
mely vagyon felett sajnálatos módon nem ő rendelkezik, pedig minden vágya ez.
Identitását erre alapozza: ő akkor lesz igazán valaki, ha örököl, addig a világ és
önmaga szemében is nulla. Richárd magányos. Apja meghalt szívinfarktusban,
nagyapját, aki a családi hierarchia csúcsán áll, szenilis és beszámíthatatlan
öregembernek tartja. Be kell ismernünk, hogy a fiúnak erre meg is van minden oka,
hisz hogyan gondolkodhatna másképp egy olyan vénemberről, aki elhunyt fiának
hamvait megeszegeti?
RICHÁRD

De Nagyapa, hisz ez kannibalizmus!

APIKA

Csak ekképpen állhat helyre itt a rend,
Hisz a természet szentséges világa
Örök körforgás, örök születés,
És fájdalom, fiam, örök halál.
A fentebbvaló tudja mit teremtett,
Tudja, miért kerül a mag a földbe,
Mivégre szökken szárba, majd aláhull
minden, ami létező volt egykor,
és hogy mindennek sora, rendje van,
magasb törvény szerint, kikezdhetetlen.
Az emberi testnek pedig, miképp
nyilván a léleknek is, Jóurunk
a lassú enyészetet rendelé,
hogy a holttetem a helyénvaló
sírban porladjon el; a víz, a Nap
végezze áldott dolgát, és midőn
már csak a csontok zörögnek fehéren,
Teremtőjéhez visszatér a lélek...
Ez a törvény, a természet örök
körforgása, mit megsért az ember,
ha másképp cselekszik, és tűrhetetlen
hogy drága halottunk holmi köcsögben,
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várakozzon az utolsó napig,
kivétetve a térből és időből.
RICHÁRD

A vízbe fúltakkal nincs mit csinálni...

APIKA

Tudom, ne mondd!

Kihez fordulhatna Richárd, ha nagyapja, akit szeret, már nem beszámítható, hiszen
unokájára fogja a vadászfegyvert, mert az nem engedi, hogy fia hamvait megegye?
Kivel találhatna ez a fiú közös hangot? Nagyanyjával (Anyika) nem, hisz ő számára
nem más, mint elviselhetetlen zsarnok, aki idő előtt szívinfarktusba kergette első
szülött fiát, Richárd apját, az egyetlen embert, akihez Richárd – annak holtában is – a
legmélyebben kötődik. Sorolhatnánk tovább a családfát, a mérleg azonban nem
változna. Tudomásul kell vennünk: Richárd környezetében nem találunk olyan
személyt, akihez a fiú érzelmileg kiegyensúlyozottan viszonyulna, olyat pedig
legkevésbé sem, aki elfogadná és értené őt, olyat találnunk pedig, akit ő is el tudna
fogadni,

lehetetlen,

ugyanis

Richárd

emberi

viszonylataiban

hamisnak,

megvetendőnek, követhetetlennek tartja ezt a világot.
ANYIKA

Hát nincs benned semmi részvét, te dög,
látva ezt a síró öregembert?

RICHÁRD

Bazmeg, aki a fiát megeszi!

ANYIKA

Mit tudsz te a tébolyító gyászról?
Csak napról napra nő benned a démon,
nincs benned szeretet, nincsen alázat,
nincsen szégyen, nincs lelkiismeret.
A bűn benned csak bűnt vonszol magával,
de majd a pokol kapuja kitárul,
hamarább, mintsem azt gondolni mernéd,
s felelned kell minden rút vétkedért!

RICHÁRD

Ne beszélj szégyenről, se szeretetről,
szeretet nélkül bántatok velem,
ami vagyok azzá, ti tettetek,
mert megöltétek minden álmomat!

ANYIKA

Kisded vágyaid álomnak neveznéd?
Mikor csakis a léha élvetegség
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fűtött mindig is. A puszta önzés hajt
csupán előre, hogy azt, ami kell,
te szégyentelen, megkapd bármi áron.
RICHÁRD

Mert titeket nem lehet szeretni,
és e házban sosem volt szeretet!
Hazudoztok, teszitek magatok,
nekem meg ettől kifordul a gálám!

ANYIKA

Zengő érc vagy és pengő cimbalom.
Egy hólyag, egy senki, egy szörnyeteg!
Romlottságod terjesztenéd ki ránk,
de tudd meg, mi itt egymást mind nagyon
szeretjük, s ezt te szét nem törheted!

RICHÁRD

Hogyha tudnád, milyen röhejes vagy!
Minek eteted itt magad, mikor
mindenki tudja, tök nyilvánvaló,
hogy téged még az öreg se szeret.

ANYIKA

De szeret! Apika, mondjad meg neki!

RICHÁRD

Tessék, nem felel.

ANYIKA

Nem hallja, azért.

RICHÁRD

De még mennyire hallja, ha akarja.

ANYIKA

Apika, mondd meg neki, hogy szeretsz!
Szeretsz?... Beszélj már! Nem hallod? Beszélj!
Ugye szeretsz?

APIKA
ANYIKA
RICHÁRD

Igen.
Én is szeretlek.
Nagyon jó! Bravó! Szívből gratulálok.
És ugye engem, engem is szeretsz?
Mert én csak egyet kérnék könyörögve;
ha előbb halnék meg, ugye megeszel?

ANYIKA

Nincsen már benned semmi emberi.

RICHÁRD

Mert bennetek van, igen, azt hiszed?
Az emberi, hogy Apika befalja
Edét? Az neked emberi talán?
Ti idióták vagytok, egytől egyig!
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Hogy rohadnátok meg mind mielőbb!
ANYIKA

Te undok féreg, te veszett vadállat,
mocskosabb vagy a világ bűnénél!
Hogy gazember leszel arcodra volt írva
már csecsemőként, legkisebb korodtól.
Ha szülőágyában a köldökzsinórt
csomózva nyakadra fojt meg az anyád
jobbat kapsz, mint mit érdemelsz, te rongy!

RICHÁRD

A mindenttudó, az anyakirálynő!
Mi vagy te, Isten, hogy így mersz beszélni?
Átlátok rajtad, tudom, mit akarsz,
ki akarsz nyírni éppúgy, mint apát!
(Richárd hányja le magáról a ruhát,
Anyika elvezeti Apikát)
A'szed nem tudom, mér kapott infarktust?
Most pedig az én véremre szomjazol?
Tessék, itt vagyok, csinálj ami tetszik!

(És tán valahol itt, a két mennyei prostituált kíséretével, valami csudálatos módon
megjelenik az öreg rocker, Richárd atyjának szelleme.)
RICHÁRD

Hozzad a nagykést és döfjed belém,
vagy etessél meg méreggel, parancsolj,
csak akad itthon arzén vagy cián...
Tiéd vagyok, ahogy tiéd itt minden,
ne szarakodjál, fejezd be a műved,
intézd el, amit csináltál belőlem!
Végezz ki, ölj meg, mer ennél szarabb már
úgysem lehet, dögöljetek rakásra,
számig ér már a kurva gyűlölet,
elég volt, most már nem bírom tovább!

Lehet-e ezeket a mondatokat nem komolyan venni? Természetesen lehet. Mi van
azonban, ha komolyan vesszük Richárd érzelmi állapotát, mindazt, ami a fent idézett
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sorokat mondatja vele? Szeretetről esik szó, és őrülten harsog annak hiánya.
Lehetséges, hogy ez a fiú semmi másra sem vágyik, csupán szeretetre?
Miért ne lehetne az? Mindezek a gondolatok vezettek a legkardinálisabb
változtatáshoz. Arra kértem Lőrinczyt, dramaturgiailag szerkesszük át a jelenetek
sorát, és Richárd e tébolyult jelenet csúcspontján kíséreljen meg öngyilkosságot,
melynek sikeres kimenetelét apjának szellemjelenése akadályozza meg. Azt hiszem,
ez a rendezői gesztus érzékenyebbé, árnyaltabbá és igazabbá hangszerelte a darabot.
Míg Gloster eltett mindenkit láb alól, aki az útjában állt, addig Richárd önmagát
akarja elpusztítatni, de szerencsétlen alkatának köszönhetően ő ebben is kudarcot vall.
Ricsi ebben az értelemben sem pusztító, hanem sokkal inkább önpusztító alkat.
Erika Fischer-Lichte A dráma története című munkájának Erzsébet-kori
fejezetében kiemelten felhívja figyelmünket arra, hogy ebben az időben a színház és
az élet már szorosan kapcsolatban áll egymással. Rámutat, hogy „az élet színpada“,
illetve a „világ mint színház“ metaforák e kor közkedvelt elképzelései közé tartoztak.
Az angol drámában a XVI. század közepétől találhatók példák mindezek
bizonyítékaként. A szerző a kor néhány dokumentumát bemutatva hitelesen
érzékelteti, hogy az akkori világban „alapvetően megváltozott az embernek a
társadalomban, a kozmoszban betöltött szerepe, Istenhez fűződő viszonya, észlelése
és megismerő képességei… Mindezek a változások önmaga számára is kétségessé
tették az angol reneszánsz ember évszázadokon keresztül stabil identitását, hiszen az
Énjét eddig alkotó és meghatározó tényezők mind érvénytelenné váltak: a régi
identitások megszűnőben voltak, az újakat pedig most kellett megtalálni.“72
Erika Fischer-Lichte meggyőződése, hogy ebben az időben a színház azért
válhatott a „világ tökéletes jelképévé“, mert a képzelet, az illúzió, azaz a látszat és a
realitás, azaz a valóság ellentétét „alkotóerővel ruházta fel“, ugyanakkor a színészi én
és a játszott szerep énjének egymásnak feszülésében képes volt tematizálttá,
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„Bouistuans 1581-ben megjelent Theatrum Mundi. The Theatre or Rule of the World, wherin may
be seene the running race and course of every mans life, as touching miserie and felicity (Theatrum
Mundi. A Színház, avagy a Világ Rendje, melyben ott láthatjuk az emberi élet pályáját és menetét, a
nyomorúság vagy a boldogulás felé tartva) című írásában állítja: „E Színházban az egész világegyetem
szemrevételezhető, s először láthatjuk, milyenek is vagyunk valójában…“ – Erika Fischer-Lichte: A
dráma története, 113. old.
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reflektálttá és megjelenítetté tenni az identitáskeresés folyamatát. E gondolatmenetet
követve úgy tűnik, hogy a színház ideális terepnek tűnt ahhoz, hogy a néző játékos
keretek között, kedvtelésből „próbaképpen felvehessen és eljátszhasson egy új
identitást“.73
Mindebből a fejezetből azonban most Shakespeare III. Richárdjának kapcsán
megfogalmazott gondolatok a legfontosabbak. Gloster cselekedeteit a szerző
elementáris teátrális alakításokként mutatja be, szerinte minden akció színre lépés,
minden tett egy önálló szerep, halálos játék, vagyis állandó identitásváltások és
szerepcserék sorozata. Gloster alakja már a IV. Henrikben is színészként van jelen,
abszolút „tudatában van tettei és fellépései teátrális voltának“. A szerző számára úgy
tűnik, mintha a dráma rövid színdarabok, jelenetek és tökéletesen formált szerepek
sorozata volna, melyeknek maga Gloster a szerzője, rendezője, és a főszerepeket is ő
maga alakítja. Mindezt izgalmas felismerésnek tartom, mégpedig különösen azért,
mivel Erika Fischer-Lichte gondolatmenetét egészen odáig futtatja, míg a Gloster által
játszott szerepek csődöt nem mondanak. A szerző ezt írja: „A leleplezés folyamata
Richárd trónra lépésével kezdődik. Eddigi szerepjátékai során az a cél lebegett szeme
előtt, hogy megvalósítsa az önmagáról alkotott gazember-képet. A király szerep
azonban ellenáll ennek, ugyanis nem alacsonyítható pusztán individuális célok
eszközévé.
Ezen a ponton lép életbe a király két testének tana: az államtest objektív
igényeket támaszt a természet alkotta testtel szemben, és a természet alkotta testnek
alá kell rendelnie magát ezeknek a követelményeknek. A királyszerep esetében tehát
akadályokba ütközik az önmegvalósítás, amikor is Richárd a saját rendezésében
bemutatott szerepjátékokkal teremtette meg Énjét. A gazember-én és a királyi hivatal
nem fér meg egymással, így kezdetét veszi az önpusztítás.“
Erika Fischer-Lichte nem állít mást, mint mikor Gloster sikerei csúcsára ér,
eggyé válik tökéletessé formált gazember-mivoltával, és kénytelen szembesülni
tükörképével. A szerepek elfogytak, kimerült Gloster sikeres alakításainak tárháza.
„A királyszereppel bizonyos kényszerű kötelességek járnak, amelyekre Richárd már
nem tud a szerepjáték elve szerint reagálni. A felemelkedés időszakának valamennyi
73

„Shakespeare kezében a színház laboratóriummá vált, ahol (az Erzsébet-kor valamennyi drámaíróját
meghaladó intenzitással) kísérleti úton kerestek magyarázatot az emberi identitás kérdésére. Minden
egyes műfajban másképp tette fel ezt a kérdést, és minden egyes drámájával új választ is adott rá.“ –
Erika Fischer-Lichte: A dráma története, 114. old.
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sikeres darabja megismétlődik, ám rossz rendezésben és tehetségtelen előadásban, ami
felgyorsítja az alkotó bukását. Míg ’Az irigy testvért’- t (amelynek a bűnös Clarence
esett áldozatául) egy bábjátékos szuverenitásával rendezte meg, addig a két ártatlan
herceg meggyilkolására nyílt és egyértelmű parancsot ad, ám amikor Buckingham
nem engedelmeskedik azonnal, elveszti az önuralmát: „A király mérges, nézd, ajkát
harapja.“ (VV/2, 1042) A király szerepében tehát Richárd csekély színészi
képességről tesz tanúbizonyságot.
Míg „Az epekedő és szellemes széptevő“ Richárd egyik ravasz ötletéből
született, és virtuóz alakítást nyújtott benne, addig halott fivére feleségének,
Erzsébetnek kényszerből udvarol. Ez a kötelesség együtt jár a királyszereppel
(„Bátyám lányát kell feleségül vennem, / vagy királyságom törékeny üveg.“ IV/2,
1043), és kudarcát aligha lehet szépíteni.
Annak ellenére, hogy egyik rendezése sem nevezhető sikeresnek, és a színészi
alakítás sem nevezhető éppen briliánsnak, a történtek nem állnak ellentmondásban
Richárd gazember-énjével. Úgy tűnik, hogy ez az ellentmondás csak abban a
nyelvben mutatkozik meg, amelyet Richárd a királyi hivatallal együtt sajátít el.
Mielőtt udvarolni kezdene Erzsébetnek, eszébe jut, hogy:
Megölni bátyját, aztán házasodni!
Kétes módszer! De oly mélyen vagyok
A vérben, hogy bűn bűnt vonszol magával:
Könnyejtő részvét nem lakik szememben. (IV/2, 1043)
Annának az apját és az apósát ölte meg, ám amikor neki udvarolt, nem érzett
késztetést bármiféle morális mérlegelésre. Most viszont azt a keresztény terminológiát
használja, amely egyértelműen utal egy erkölcsi rend létére. Tehát a királyi hivatal (az
államtest) kényszeríti arra Richárdot (a természet alkotta testet), hogy vonatkoztatási
pontként fogadja el az erkölcsi rendet, amelynek létét – implicit módon – akkor ismeri
el, amikor az „Úr fölkentjének“ nevezi magát (IV/4, 1053). (…)
Ebben az értékrendben azonban Richárd önteremtő tevékenysége mit sem ér, s
így lesz ez annak a belső küzdelemnek is kiváltó oka és alapja („Magadat magad
gyaláztad“, IV/4, 1062), amelyben Richárd elpusztítja Richárdot, azaz önmagát.“74
74

Erika Fischer-Lichte: A dráma története, 127-128. o.
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Mikor Ricsi apjának szelleme megjelenik, Lőrinczy parafrázisa kilép
Shakespeare III. Richárdjának dimenzióiból. Mindez Hamlet atyjának szellemjelenését idézi. Ha Ede térne vissza a túlvilágról, talán Macbeth jutna az eszünkbe,
feltéve, hogy az a benyomásunk támad, hogy Richárdnak valóban tevőleges köze volt
nagybátyja halálához. Mindennek azonban jelentősége nincs, hiszen a szellem
jelenésének sincsen igazán súlya. Ám ennek a súlytalanságnak mégis rendkívüli a
hatása, ugyanis Richárd önkívületi állapotban elhunyt apjának szellem-képéből merít
erőt.
SZELLEM

Ez sehogy se lesz így jó, te kölyök.
Kemény légy, mint a Rolling Stones, és üss
át, mint gyolcson a vér, ne tétovázz,
csak erőszak van, nincsen semmi más.

RICHÁRD

Apu, apu, engem gyűlölnek itt!

SZELLEM

Leplezd el minden gyöngeségedet,
rejtsd el mit érzel, ne félj semmitől,
felajzott íj légy, csupasz penge légy,
az éjben nesztelen suhanó gepárd.
Bármit elérhetsz, hogy ha van eszed,
ha béklyót nem ver rád a félelem.

RICHÁRD

Most akkor mondd meg, apu, mit tegyek?
Képzeld, ellopták a Rolexet is!

SZELLEM

Gondolj csak rám, ki szinte semmiből
alkottam virágzó vállalkozást,
szívós munkával és vasszorgalommal,
dacolva minden vésszel és merénnyel.
Mindazt az erőt és mind a tudást,
mi felgyűlt itt évezredek során,
a magad javára fordíthatod.
Ne gondold, hogy tán könnyebb volt nekem,
az élet bizony nem sétagalopp,
nem vicc és nem is habos sütemény.
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A kéz ökölbe, száj összeszorítva,
egyenes derék, átható tekintet.
hogy remegjen, ki utadba kerül, és
szándékodnak keresztbe tenni mer.
Tudd meg, hogy én is rettegtem egykor,
csupa szorongás volt egész valóm, míg
a szakadatlan, ádáz küzdelemben
tétovaságaim el nem veszítém,
s akárha valami ledönthetetlen
várfal, láthatatlan, páncélkemény
burok zárult körém: sebezhetetlen
álltam minden vad, szilaj ütközetben.
RICHÁRD

És mégis meghaltál, magamra hagytál!

SZELLEM

Sajnos a szívünk utóbb védtelen,
a fátum ellen nem harcolhatunk,
de végbe kell vinned kérlelhetetlen
mi rajtad áll, mi dolgod itt e földön.

RICHÁRD

De merre induljak, mivé legyek?

SZELLEM

Kövesd merészen minden vágyadat.

RICHÁRD

Nekem minden vágyamat leszarják!

SZELLEM

Csupán egyetlen pontos mozdulat!
A jó pillanatban akár a kobra,
villámként sújts le arra, mit akarsz,
s meglásd senki sem akad, ki ellenáll.
(kakasszó hallik)
Mennem kell fiam. Vigyázz magadra!
(a mennyei prostituáltakkal el)

RICHÁRD

Apu, várj, csak még azt, légy szíves...

SZELLEM

És az órát mindenképp visszaszedd!

Az atyai intelmek súlya komolyan vehetetlen, ám annál inkább komolyan vehető
súlytalanságuk. Kérésemre tehát Richárd atyjának szelleme az öngyilkossági kísérlet
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pillanatában érkezik.75 A szellem megszólítja fiát, mielőtt végzetes bajt csinálna.76
Hogy a szellem jelenlétének érvényes dimenzióját megteremtsem, hogy
elkerüljek minden banális közhelyet, a lehető legegyszerűbb megoldáshoz
folyamodtam: az apát holtában is élő, valóságos alaknak fogtam fel. Tettem ezt azért,
mert úgy tűnt számomra, Richárd apjához fűződő viszonya nem lezárt fájl, hanem
létező és aktív viszony, s mert a szellem mindenki más számára láthatatlan, vagyis
nem közösségi patológia kivetüléséről van szó, mint a Hamletben, hanem mindez
Richárd belső állapotának víziója: a magára maradt kisgyermek bátortalansága és
kétségbeesett panasza, aki másra sem vágyik, mint törődésre, figyelemre, de mindezt
már nem remélheti mástól, csak halott apjától. Nem gondolhattam mást, hiszen tér és
idő metafizikai dimenzióit a szerző valójában nem feszegeti, Lőrinczy karakterei
igazából nem hisznek a túlvilág létezésében és annak erejében, mindazzal hiteles
kapcsolatban nem állnak (mindez csupán a szenilis vénember, Apika nyelvének
kontextusában merül fel), és alighanem ez fordítva is igaz, hiszen, ha nem így volna,
Richárd apjának szelleme nem nézhetné végig tétlenül gyermeke kivégzését, a
túlvilági erőknek abban a pillanatban is egész biztosan meg kellene bolydulnia, még
akkor is, ha a földi dolgok szánalmas folyását e túlvilági erők megváltoztatni
képtelenek, még akkor is, ha Lőrinczy világában nemcsak az élők, de a visszajáró
holtak is impotensek.
Az apa szellemének megjelenésével hangsúlyosabbá válik Richárd gyermeki,
apátlan mivolta. A két világ azonban nem érintkezhet egymással hétköznapi módon,
ezért a Szellem világának nyelvét meg kellett teremteni. Felkértem Melis László
75

„Az öngyilkosságot kutató szakemberek ma már azt mondják, hogy egy befejezett öngyilkossághoz
jóval több kell az egyszerű halálvágynál. Egyfajta bátorságra és valódi elszántságra is szükség van,
amelynek kialakulását elősegítheti például a rendszeres fizikai fájdalom átélése, az anorexia, a
gyermekkorban elszenvedett erőszak, sőt az agykéreg egy részének elvékonyodása. Az öngyilkosság
megelőzésére Magyarországon nincs országos program, pedig még mindig ötödik helyen állunk ezen a
téren a világban.
A halálvágy önmagában nem elég ahhoz, hogy valaki befejezett öngyilkosságot kövessen el állítják azok a pszichológusok és pszichiáterek, akik az elmúlt néhány évben tanulmányozták a kérdést.
A tett végrehajtásához bátorságra és valódi elszántságra is szükség van: ez lehet az a döntő tényező,
amely megkülönbözteti egymástól az életüket valóban eldobó és a halálról csak fantáziáló embereket.
Nem igaz tehát, hogy akinek súlyos depressziója vagy bármilyen más mentális problémája van, annál a
halálvágy később egész biztosan elvezet majd a befejezett öngyilkosságig. „Illyés András: A
halálvágynál is több kell az öngyilkossághoz, Origo, 2010.01.25.
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E döntésemben természetesen benne van saját élettörténetem, a soha el nem felejthető drámai
pillanat, mikor testvérem anyaszült meztelenül elhunyt apánk sírjára borult.
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zeneszerzőt, hogy a Szellem monológját komponálja hatásos, drámaian mennyei
áriává. Így történhetett, hogy míg az a Szellem, aki a külső szemlélő számára atyai
mivoltában komolyan vehetetlen, jelenését tekintve nem csak a fiú számára vált
drámai jelentőségűvé. Az önmagát elpusztítani akaró, de erre valójában képtelen
Richárd a jelenés hatására könnyen talált magának kapaszkodót: a családi identitást,
az apját egykor és ma jelképező Rolex karórát kell visszaszereznie ahhoz, hogy ismét
emberré válhasson önmaga és halott atyja szemében.
A szellem teátrális jelenése, a drámai zene, a félbehagyott öngyilkossági
kísérlet tehát csupán színházi metaforája volt egy érvényesülni képtelen,
magatehetetlen „kamasz“ fékezhetetlen hisztériájának. Nem volt ez más, mint a
gyilkos Gloster öngyilkos paródiája.77
II.2.1.6. Gyilkos morál avagy „csak azt kéne tudni, van-e Isten?“
Richárd elpusztítja önmagát, nem önnön keze, hanem önnön cselekedetei által.
Bűnös, még akkor is, ha a családjának kiirtására nem ő, hanem barátja, Buci ad
konkrét megbízást. Richárd hallgatólagosan mindenbe beletörődik, hiszen a családi
vagyonhoz másképp nem férhet hozzá, az pedig, hogy értéket teremtsen, hogy tegyen
is azért, hogy vágyait kielégítse, fel sem merül benne. Anyját ugyan igyekszik
megmenteni, ám hogy családját nem irtják ki a bérgyilkosok, csupán a szerencsének
és nagyapja szenilitásának köszönhető. Az egyik felbérelt gyilkos, Szenes
gyomorlövéstől kivérzik, mindezt Bitó, a társa később brutálisan megtorolja
Richárdon.
77

„A végső elhatározás a bátorságon kívül többek között olyan tényezőktől is függ, minthogy ki
mennyire impulzív, és mennyire tűri a fájdalmat. A legutóbbi kutatási eredmények azt mutatják, hogy a
kettő együtt 'megtanulható' az élet során: aki bármilyen okból gyakrabban kénytelen fizikai fájdalmat
átélni, az idővel hozzászokik ehhez az érzéshez, és a többieknél végül már könnyebben elviseli ezeket
az ingereket. Kialakulhatnak továbbá olyan viselkedésformák is, mint a saját magunknak okozott
fájdalmak: sok későbbi öngyilkos rendszeresen ejt vágásokat saját magán, aminek következtében
fájdalomtűrő képességük magasabb lesz az átlagosnál" - írja Karen Springen a Scientific American
agykutatással foglalkozó legújabb, 2010. januári számában. "Az öngyilkosság mikéntjét tekintve a
leggyakoribb az önakasztás, elsősorban a férfiak körében. Náluk az öngyilkosságok közel 70%-a ezzel
a módszerrel történt 2006-ban. Az akasztást mindkét nem esetében a mérgek beszedése és a magas
helyről való leugrás követi az elkövetési módok között. Az öngyilkos férfiak 3,8%-a valamilyen
lőfegyvert fordított maga ellen" - írja a KSH 2008-as kiadványa. Az utóbbi adat alátámasztja a
Scientific American cikkének állítását, miszerint az öngyilkos férfiak általában erőszakosabb
módszereket választanak, és kétszer gyakrabban lövik magukat fejbe, mint a nők.” Illyés András: A
halálvágynál is több kell az öngyilkossághoz, Origo, 2010.01.25.
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BITÓ

Legjobb haverom, általános óta,
mintha az édes testvérem lett volna,
és az a vén fasz meg bazmeg lelőtte...
Ővele loptunk Melbát a közértből,
aztán meg később cigit és piát,
és akármilyen meleg volt a pite,
mindig ott volt, semmi unfrankóság.
A testvérem volt, bazmeg, a tesóm!
...Együtt játszottunk a Pénzügyőrbe'...
úgy tette a labdát, mint az isten,
föl se nézett, és tudta hogy megyek.
Negyvennégyet vágtam hetvenötben,
gólkirály voltam serdülőben, bazmeg.
Válogatott lettem volna simán,
csak a gennyládák eltörték a lábam,
az a büdös paraszt a Kábelből,
abba kellett hagynom a focikát...
Kurva életbe! Legjobb haverom...
Mért nem mondtad, hogy ott dekkol az öreg?

RICHÁRD
BITÓ

Elfelejtettem.
Elfelejtetted!
A Kurírba ben' volt hogy haslövés...
Tudod bazmeg, hogy mit szenvedhetett?
A töködnél fogva akasztalak fel,
és úgy veszem ki lassan a beled.
Meghalsz, ugye tudod, te rohadék!

RICHÁRD

Én nem tehetek róla, véletlen volt.

BITÓ

Az is véletlen lesz, ha majd megdögölsz.

RICHÁRD

Ne, ne! Engedd el! Mit csinálsz, te őrült?

BITÓ

Azt akarom,
hogy ugyanannyit szenvedj, mint a Béla,
hogy vért hugyozva szard ki a szíved.
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(levágja Richárd egyik fülét)
Shakespeare gyilkosai parancsot hajtanak végre, munkájukat végzik, fizetség jár érte.
Ambíciójuk anyagi érdekeltségükön alapszik, a Nagy Mechanizmus gépezetének
fogaskerekei ők, érzelmekről munkájukban szó sem lehet, személyes érzelmek az
áldozathoz nem fűzik őket. Lőrinczy bérgyilkosai a társadalom legalsó fokáról
felkapaszkodni képtelen, piti kis bűnözők, kik valaha jobb sorsról álmodtak, de soha
nem voltak képesek kiszabadulni balvégzetük hálójából. Szerencsétlen, félresiklott
flótásokból lett, kispályás gazemberek, nem profik, sokkal inkább dilettáns amatőrök.
Érdekes kontrasztjai ők a Nagy Mechanizmus által kitermelt gyilkos karaktereknek.
Lőrinczy fantasztikus humorral ápolja a shakespeare-i morál tradícióit. Gondoljunk
csak a III. Richárd gyilkosaira és idézzük fel szavaikat, mikor paranccsal a kezükben
Clarence meggyilkolásához érkeznek. Brakenbury a kezükre adja az alvó herceget,
majd sietve távozik.
MÁSODIK GYILKOS

Micsoda? álmában szúrjuk le?

ELSŐ GYILKOS

Nem, mert ha felébred, azt mondja, gyávák voltunk.

MÁSODIK GYILKOS

Ha felébred! Te bolond, hisz ítéletnapig sem ébred fel!

ELSŐ GYILKOS

Nohát, majd akkor fogja mondani, hogy álmában
szúrtuk le.

MÁSODIK GYILKOS

Az „ítéletnap“ emlegetése valami
lelkiismeretfurdalásfélét ébreszt bennem.

ELSŐ GYILKOS

Mi az! Talán félsz?

MÁSODIK GYILKOS

Nem attól, hogy meggyilkoljam, minthogy erre
engedélyem van, hanem attól, hogy elkárhozom a
meggyilkolásáért, minthogy ettől semmiféle engedély
sem védhet meg.

ELSŐ GYILKOS

Azt hittem el vagy tökélve.

MÁSODIK GYILKOS

El is vagyok, arra, hogy életben hagyom.

ELSŐ GYILKOS

Visszamegyek Gloster herceghez és elmondom ezt neki.

MÁSODIK GYILKOS

Ne, kérlek, maradj még egy kicsit: remélem, jámbor
hangulatom meg fog változni; addig szokott nálam
tartani, míg az ember húszig számol.
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ELSŐ GYILKOS

Most hogy érzed magad?

MÁSODIK GYILKOS

Még néhány csepp lelkiismeretfurdalás maradt bennem.

Ez a lelkiismeret pedig ragályos, mégsem fékezi meg a gyilkos szándékot. Nézzük, mi
is történik Lőrinczy gyilkosaival!
BITÓ

Kapd össze magad, gyerünk már, csináljuk,
aztán húzzunk a tetves pusztulatba!

SZENES

Csak még muszáj mondanom valamit,
vagyis inkább kérni...

BITÓ
SZENES

Jó, majd utána. (…)
Nagyon ciki, tudom, de mit csináljak,
valahogy nagyon fejbe kúrt a téma...
...egyszer Remetén felnyomtunk egy villát,
tutira mondták, senki nincsen otthon...
már léptünk le, de az egyik szobából
valami kis nyöszörgésféle jött ki...
Remegett a paplan mikor bementem.
Ideges lettem, aszt durr oda kettőt,
erre azonnal egy nagy bazi vérfolt,
egyre nőtt, ahogy úszott szét az ágyon,
csend lett, és aztán semmi nem is mozdult...
A gyerek nyakát vitte el az egyik...
Megnéztem, úgy négy éves lehetett,
és egy kis nyuszit szorított magához.

BITÓ
SZENES

Kis nyuszit?
Igen, baszd meg, kis nyuszit!
Hát, hogy, mit éreztem akkor, ne tudd meg,
azt hittem, hogy a belem is kihányom.

BITÓ

Miért nézted meg? Az volt hülyeség.
Ha nem látod, most semmi se gyötörne.

SZENES

Sajna, ha gyerekkel találkozom
azóta, csak azt látom a nyakán...
Már azt gondoltam, fogok egy papot,
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s meggyónom, bazmeg, frankón az egészet
akkor talán meg is könnyebbülnék,
csak azt kéne tudni, van-e Isten?
BITÓ
SZENES

Isten halott.
Szerinted nincs Isten?

BITÓ

Jaj, hagyjál már a hülyeségeiddel!

SZENES

Engem azért ez néha foglalkoztat,
mer' ha van Isten, csúnyán rábaszunk.

BITÓ

Ha van Isten, már rá vagy baszva rég,
úgyhogy jobb, ha a témát hanyagoljuk.

SZENES

A gyereket én nem vállalhatom,
értsd meg, erre fogadalmam is van... (…)

Shakespeare világában a bizonytalanságnak nincs helye, még húszig sem számolhatsz,
ha küldetésedben elbizonytalanodsz: vége, jön helyetted más, akit Gloster kijelöl,
mert társad a gyilkolásban egyben a feljelentőd is. Kétség nem férhet hozzá tehát,
hogy a feladat alól, mit rád róttak, csak halálod menthet fel. Shakespeare gyilkosai
kénytelenek ölni, választásuk nincs, ők a gépezet alkatrészei. Lőrinczy gyilkosai sem
alkatrészei, sem tartozékai, sokkal inkább perifériára vetett selejtjei a világnak. Semmi
nem függ tőlük, ők sem függnek semmitől, csupán önmaguk idétlen, korcs
természetétől. Mindemögött mégis legnehezebb pillanataikban kirajzolódik az arcuk.
Gloster felbérelt gyilkosai arctalanok, bizonytalanságukban is profik, nincs személyes
sorsuk. Lőrinczy gyilkosai e sorstalan karakterek karikatúrái, belső elrajzoltságuk
teremti meg felismerhetően szánalmas profiljukat. Bitó és Szenes két infantilis
suhanc, apátlan árva gyermek. Az egyik egy plüss nyuszi vérben úszó tekintetétől
retteg, a másik, miközben kegyetlen vendettára készül, önnön felhőtlen gyermekkorát,
az egykori csínytevéseket, barátja anyját, a fiát elvesztő „szegény Rózsi nénit“ és a
hajdan volt „focikát“ siratja. Ismerősek, nem úgy, mint Gloster két kinyújtott karja,
kiknek még nevük sincs, csak számokkal jelölik őket. Bitó és Szenes éppúgy
szerethető figurák, mint Tarantino gyilkosai, képesek együttérzést kicsikarni belőlünk,
legelítélendőbb pillanataikban közelebb kerülnek hozzánk, mint Richárd, mert ők
valahogy mégis, mindennek ellenére, még képesek szeretni.
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II.2.1.7. A nő teste, a színész teste: Erzsébet, Anyika, Anna, Kismargó, Csajszi
„Znamenák-himnusz (avagy Anna Kaposvárott)
Znamenák az „íz not it”-jével, szétraccsolt errjeivel, női bájait professzionálisan
elrejtve felkínáló köntös- és kosztümhasználatával, Erzsébettel szemben bevetett
gyilkosan metsző mondathangsúlyaival, azzal, ahogy nála nemcsak a kosztüm, de a
lélek is metálban csillog, a magyar Vaslady, az új-szexualitás irodalmának összes
kínzó

problematikáját

egy

ujjmozdulatával,

pilláinak

egyetlen

csapásával

megszüntető, posztfeminin, vagyis hiteles nőstény.
Erotikája vérfagyasztóan érdekvezérelt és férfifaló, státusza férfiak számára
megközelíthetetlen, nála a pénznek csakugyan nincs szaga. Ő az, aki pénteken az
újságosnál minden női lapot felvásárol a Cosmopolitantől a Kiskegyeden át az Elite
magazinig, a szakácsmellékletektől a high top szex-magazinokon át a Heti
Világkozmetikáig, az ott olvasottakat egyesíti a gazdasági lapok (FT, NYT)
információival (a Dow és a Nasdap jelentéseit a mobiljára kapja), majd mindezt
sajátos női tudássá ötvözi (ezt hallgasd meg: „bambuszházak a part mentén nulla léből
Indonéziában” – vagy a Fülöp-szigeteken). Ő az ezredvégi Psyché és az ezredvégi
Natalja Ivanovna egy személyben, a rendszerváltott európai Magyarország
ideáltipikus nőalakja egyfelől, másfelől – azzal, ahogyan az előadás vége felé a fel
nem csendülő miatyánk hangjai alatt a focipálya kapufélfájára jóleső fáradtsággal
lerogyva keresztbe vetett lábáról körömcipőjét leveszi – az ideálhontihanna. Ritkán
látni ilyen kegyetlen szigorral megszerkesztett és ugyanakkor felszabadultan örömteli
játékot, amely a klasszikus monumentalitást a legmoliére-ibb ripacsériával tudja
egyesíteni. Znamenák egy Vicomtesse Patricia Rothermere, egy Diane Segard, egy
Loulou de la Falaise, hozzá képest a Hanna Schygulla a német Znamenák. Játéka
jutalomszínház.“ 78
Az idézett sorok majdnem másfél évtizede íródtak. Znamenák István akkori
78

Bognár László: De ez az, Buzikám, ez kispálya, Budapest, Ellenfény, 1999/2-3, kritika
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játéka kissé talán túlzó, meglehetősen elragadtatott kritika megírására ihlette a fenti
mondatok íróját.
A Balta szereposztásánál kifejezetten az a cél vezérelt, hogy az anyag ironikus
függönyén átlépve lényegi igazságok és felfedezések terébe léphessek. Azt reméltem,
ha a szerepek mindegyikét férfiaknak kínálom fel, közelebb kerülök a keresett
igazsághoz, hogy majd a lényegi dolgok élesebben, valóságra reflektáltabb módon,
letisztultabban mutatkoznak meg. Részint elértem célom, részint nem. Sikernek
tekintem a vállalkozást mégis, mert e gesztussal olyan dimenziók is megnyíltak
előttünk, amelyeket előre elképzelni, megálmodni nem lehetett.
A legalapvetőbb dilemmát természetszerűleg nem más jelentette, mint az a
megkerülhetetlen esztétikai kérdés - ami egyben vállalkozásunk kimondott
veszélyforrása is volt -, hogy a férfiak nőalakításai nem süllyednek-e majd az
ízléstelenség, a sekélyesség, az ócskaság, az igénytelenség mocsarába. Nem
süllyedtek.
Mindez azonban nem volt magától értetődő dolog, hanem sokkal inkább
megközelítés, elhivatottság kérdése, az állandó kétségek mentén igazságokra törő,
kíváncsi alkotóközösség játékra éhes ambíciója. Mindebből pedig az következett,
hogy mindaz, ami Lőrinczy darabjában a realisztikus megközelítés mezsgyéjén első
ránézésre nem vezetett messzire, a távolságtartó, ha tetszik, elidegenítő aspektusnak
köszönhetően gazdag kontextusokat teremtett elsősorban a férfi és női viszonylatok
dimenzióiban. Ezzel a gesztussal pl. a kérlelhetetlen, szigorú Nagyika és a szenilis
Apika házassága vagy a magányos, gyermekével törődni képtelen Erzsébet és tévútra
tévedt fia, Ricsi anya-fiú kapcsolata vagy a mindenre elszánt, gátlástalan Anna és a
barátjára irigy, pénzhajhász Buci liezonja vagy az elhanyagolt, a család gondozatlan
kertjében vadhajtásként szárba szökkenő Kismargó idilli szerelme Bitóval, a
bérgyilkossal, mind-mind olyan megvilágításba kerültek, ami közelebb emelt
bennünket az igazsághoz.
Mindehhez persze tisztázni kellett az alakítás, a karakterformálás útját, módját.
Hiszem, hogy minden olyan színészi alakítás, mely csupán véleményt formál az adott
karakterről, nem pedig lényegi módon azonosul azzal, tévútra visz. Hiszem azonban
azt is, hogy a jó alakítás gondolkodó színészt feltételez, a gondolkodó színész pedig
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miközben azonosul szerepével, képes az önreflexióra, vagyis egészséges távolságban
marad a formált szereptől. Kaposváron olyan színészekkel találkoztam, akik számára
mindez evidenciának számított. Sokáig olyan szigorúan tartottam magam az elképzelt
játékmódhoz, hogy csak az utolsó pillanatban, a bemutató előtt pár nappal,
kifejezetten Babarczy László bátorítására engedtem a női karaktereket alakító
színészeimet sminkelni, illetve egyéb női praktikákat felsorakoztató eszköztárhoz
nyúlni. Összességében ez a gesztus tette igazán felszabadítóvá és örömtelivé a játékot,
és talán mindez mértékletes formát öltött és nem uralkodott el az alakításokon.
Mivel a test jelentése a színpadon mindig megkerülhetetlen, a színésznek
tudnia kell, hogy mikor közönsége elé lép, a néző elsődleges információit belőle, azaz
a karaktert formáló színész saját fiziognómiai tulajdonságaiból és azok sztereotip
jelentéstartományaiból szerzi. Létrejön tehát egy elsődleges kép, és ez az elsődleges
kép, minthogy gyorsabban jut el a befogadóhoz, mint az emberi hang vagy mint a
kimondott szó, rögtön megjelenik a színre lépést figyelemmel kísérő nézőben. Ennek
a képnek a jelentése, hatása azonban alakítható, formálható, akár teljességgel
lerombolható. és új, egyéb jelentéstartalmakat hordozó kép állítható a helyébe.
Színházesztétikai szempontból közel áll hozzám az a megközelítési mód, melynek
következményeképp a színre lépő test már nem a színészé, hanem a színész által
formált karakteré, vagyis közel áll hozzám az az elrajzolt, groteszk létezéstechnika,
ami fiziognómiailag is képes a felvett identitás megragadására és annak átlényegült
képviseletére. Ez esetben azonban kifejezetten kerültem ezt az irányt, törekvéseimben
arra kívántam ösztönözni színészeimet, hogy belülről, a játszott karakterek belső
igazságait, motivációit, gondolatait, érzéseit, szándékait, problémáit igyekezzenek
magukévá tenni. Mindez hozzásegített bennünket ahhoz, hogy ne figurákat, hanem
sorsokat jelenítsünk meg és, hogy a drámai közlés dimenzióiból véletlenül se
sodródjunk át a bohóckodás, az igénytelen szórakoztatás zaccos vizeire.
Az utolsó kardinális gesztus: az eredeti írói befejezés, az eredeti darab
végének megváltoztatása. Erzsébet és Anna a gyilkosság helyszínén búcsúznak a
fiútól, elhelyeznek egy kis fejfát, mellé koszorút. Az elhunyt Ricsire emlékeznek,
közben pedig elhatározzák, hogy a jövőben klónoztatják majd, ha lesz rá lehetőség.
Lőrinczy eredeti darabjában mindezt Richárd és atyjának szelleme egy felhőn ülve
végignézik. Lőrinczy két duettet rendel egymás mellé, Erzsébet és Anna, valamint a
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Szellem és Richárd kettősét. Az egyik jelenet követi a másikat, mindezt azonban
erőtlennek, túl lineárisnak éreztem, ezért összefésültem a két jelenetet, és kvartetté
hangszereltem azokat.
Erzsébet mit sem tud Richárd tébolyult és sötét életéről, anyai szíve majdnem
megszakad, teste erőtlenül hanyatlik a földre, Anna azonban ahelyett, hogy magához
térítené, jégkrémet vásárol az arra haladó Family Frosttól.
Úgy érzem, ezek a rendezői gesztusok, melyeket Lőrinczy később szintén átvett,
érzékenyen előlegezték meg az új, de annál hatásosabb befejezést:
Erzsébet imába kezd, de újból és újból elölről kell kezdenie a Miatyánkot,
mert belesül minden sorába, képtelen elmondani azt, nem tudja, nem emlékszik rá,
már elfelejtette, minden igyekezete ellenére folyton-folyvást belezavarodik, csak
kínosan toporog, s bár szótagonként öklendezné fel a Bibliát, ha tudná, úgy tűnik,
hiába minden erőfeszítés.
ERZSÉBET

Kicsit várj, csak adok rá egy puszit,
és elmondok még érte egy imát...
Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a
te neved, jöjjön el a te országod, miképpen mennyben,
...miképpen mennyben, ...nem, nem így van. Jaj,
várjál! Mi atyánk, ki vagy a mennyekben,
Szenteltessék meg a te neved,
jöjjön el a te országod, jöjjön el a te országod,
Úristen, nem tudom!

ANNA

És szabadíts meg a gonosztól...

ERZSÉBET

Nem, az a vége! Itt, a miképpen a mennyben után van
még valami... Vagy előtte... Mindjárt eszembe jut...
Miatyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a
te neved, jöjjön el a te országod, jöjjön el a te
országod... Jaj, Istenem, ez nem lehet...

ANNA

Csak fáradt vagy, majd otthon eszedbe jut,
vagy megnézed majd a Bibliában.
Gyere, menjünk, késő van.

ERZSÉBET

Ez szörnyű!
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ANNA

Nyugodj meg!

ERZSÉBET
ANNA

Ez szörnyű! Ez rémséges!
Csak az a fontos, hogy akartál.

ERZSÉBET

Pedig
mindig tudtam! Elmondtam, ezerszer!

ANNA

Kimerültél, majd megint eszedbe jut!

ERZSÉBET

Miatyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a
te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod,
miképpen mennyben... nem miatyánk, ki vagy a…

miatyánk…
Így ment volna ez talán a végtelenségig, de ekkor Znamenák Istvánt arra
kértem, vegye le fejéről a parókáját, szerepéből kilépve dobja el azt, majd kérje
partnerét, most már Kovács Zsoltot, ne Erzsébetet, hogy hagyjon fel az erőlködéssel.
Ezután megkértem a súgót, Csorba Máriát, hogy lépjen színre ő is és munkáját
végezve próbáljon meg segíteni Zsoltnak, így ritka tehetségű színészkollégám
problémájává vált az, ami addig a pillanatig az általa megformált karakter, Erzsébet
problémájának számított. A sors által írott textus így a drámaíró által írt színdarab
elfelejtett szövegrészletévé transzformálódott, színházban voltunk tehát, és már csak
egyetlen gesztus maradt hátra, hogy következetesek maradjunk a shakespeare-i
formához: táncra perdülni, eljárni egy jig-et79, ahogy az az előadások befejezéseként
évszázadokkal ezelőtt divatban volt.

79

Kadala Petra koreográfus munkája.
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III.
PETR ZELENKA
HÉTKÖZNAPI ŐRÜLETEK
Színmű két felvonásban

FORDÍTOTTA: HAMVAI KORNÉL
Szereplők:
2003/2011
PÉTER

NAGY VIKTOR / BÉLI ÁDÁM EH.

ANYA

TÓTH ELEONÓRA / KERESZTÉNY TAMÁS EH.

APA

ZNAMENÁK ISTVÁN / FORMÁN BÁLINT EH.

MOHA

SZVATH TAMÁS / LÁBODI ÁDÁM EH.

JANKA

VARGA ZSUZSA / DECSI EDIT EH.

ALEX

KŐRÖSI ANDRÁS / KÁRPÁTI PÁL EH.

JIŘÍ

KARÁCSONY TAMÁS / POROGI ÁDÁM EH.

ALIZ

NÉMETH MÓNIKA / BOROS ANNA EH.

SYLVIA

URBANOVICS KRISZTINA / LOVAS ROZI EH.

FŐNÖK

LUGOSI GYÖRGY / JUHÁSZ ISTVÁN EH.

ANNA

MÁRTON ESZTER / JUHÁSZ ISTVÁN EH.

ÉVA,
a kirakatbábu

KECSKÉS KRISZTINA / VLASITS BARBARA EH.

ZENE:

MELIS LÁSZLÓ

DÍSZLET:

SZEGŐ GYÖRGY

JELMEZ:

CSELÉNYI NÓRA
Rendezte:
RÉTHLY ATTILA
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Petr Zelenka80 különös darabja teljesen hétköznapi emberekről és azok
hétköznapi őrületeiről szól. Kérdés persze az, hogy mit is ért Zelenka hétköznapi
őrületen. Petr, a darab főhőse céltalanul teng-leng a világban, harminchat éves létére
jövője, magánélete még teljesen bizonytalan, és bár kezdetben úgy tűnik, hogy egy
szerelmi csalódás teszi igazán kiszolgáltatottá, végül azonban világossá válik, hogy
Petr nem csupán a szerelemben, hanem az őt körülvevő világban sem találja helyét,
biztonságát.
Zelenka színművét egy budapesti vendégjáték alkalmával a Merlin Színházban
láttam először. Az előadás nem volt igazán jó, de a szinkrontolmácsolás elidegenítő
effektusának köszönhetően erősen hatni kezdett rám a szöveg, a szöveg, nem pedig az
előadás. Azonnal életre kelt bennem egy másik, a látott színházi élménnyel rögtön
vitába szálló, igazán fontos és megkerülhetetlen „történet“, tele nehéz sorsú,
szerethető figurákkal.
Első sommás megállapításként azonban rögtön leszögezhetjük: Petr Zelenka
művének nincs említésre méltó története. Ha néhány szóban igyekszünk összefoglalni
a drámát, könnyen egy teleregény vagy sekélyes szappanopera kellős közepén
találhatjuk magunkat. Talán ennek az élménynek köszönhetően jelentik ki tízből
kilencen

azonnal,

hogy

felszínes

fércműről,

rossz

darabról,

hétköznapi

közhelygyűjteményről van szó. Mindnyájukkal makacsul vitatkozom.
III.1. Kívül-belül
Petr, a darab központi figurája másnaposan ébred, nadrágja zsebében
faleveleket és levágott hajtincset talál. Lassan derengeni kezd a fiú fejében, hogy
mindezekkel mi volt a célja, de már nem emlékszik pontosan, mit is kell tennie ahhoz,
hogy elvesztett szerelmét, Janát visszakapja. Petr kétségbeesve hívja barátját, Mokkát,
aki ismételten elmondja, hogy a férfi Janát csak úgy kaphatja vissza, ha haját tejben
80

Petr Zelenka: 1967. augusztus 21-én született, Prágában, az akkori Csehszlovákiában. Film- és
színházrendező, drámaíró. Nemzetközi filmfesztiválok állandó meghívottja, 2008-ban „Karamazovi“
című filmjét nevezte a cseh állam az Oscar-díjra, a legjobb idegen nyelvű film kategóriában.
Hétköznapi őrületek című darabját 2004-ben Alfred Radok-díjjal jutalmazták. A darab komoly sikert
ért meg, számos nyelvre fordították le és számos helyen mutatták be Európában. A szerző azóta filmet
is forgatott a saját darabjából. Magyarul elsőként én állítottam színpadra Kaposváron. Később Gothár
Péter a Katona József Színház Kamrájában.
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felforralja, majd száraz almafalevelekkel égeti el. Petr nem hisz a „mágiában“, mégis
igyekszik Mokka tanácsa szerint cselekedni, mikor váratlanul Jana, az ex-barátnő
hívja telefonon magyarázatot követelve az elmúlt éjszaka eseményeire. Kiderül, hogy
Petr célt tévesztett, és nem Jana, hanem újdonsült barátja, Ales keresztanyjának haját
vágta le.
Igazi vígjátéki helyzettel indul tehát a darab. Jana, a keresztmama nevében
elégtételt követel és arra inti ex-szerelmét, hogy nyilvánosan, újsághirdetésben kérjen
bocsánatot. Mindez pénzbe kerül, Petrnek pedig nincs sok pénze, a büntetést mégsem
vehetjük igazán komolyan. Az alaptörténet tehát egy bomlófélben lévő, még
lezáratlan szerelmi viszony belső kálváriája. A valóságban azonban ennél sokkal
többről van szó.
Mokka egy – a szerelemből teljesen kiábrándult – csődtömeg, kinek társas,
emberi kapcsolatai az elmúlt évek során teljesen leépültek, Petrrel való barátságát
kivéve. A férfi képtelen megfelelő párt találni magának, annak ellenére, hogy
tucatszám fogyasztja a nőket, pontosabban a nők fogyasztják őt, hiszen mind
elhagyják, megcsalják, legtöbbször három hónapon belül, minek következtében a fiú
mára ott tart, hogy porszívóval, mosdókagylóval és más egyéb hétköznapi tárgyakkal
szerez magának szexuális örömöt. Mokka önbizalmát teljesen elvesztve, immáron
retteg a valóságos, egészséges férfi-nő kapcsolattól, senkije nem maradt, csak Petr.
Petr aggódik barátjáért, de hiába érvel a természetes, normális hús-vér viszony
mellett, barátja számára nem hiteles és követendő példa többé ő sem, hiszen Petr
maga is csak vergődik Jana hálójában. Így aztán Mokka, miután utolsó bátortalan
kísérlete is kudarcba fullad Annával, egy „takarítónővel“, és kétségbeesésében
majdnem végzetes balesetet szenved el egy megbuherált mosdókagylóval folytatott
szexuális aktus miatt, a kórházból kijövet kirakati próbababát vásárol magának, hogy
új alapokra helyezze a kommunikációját a nőkkel. Mindez a személyes „dráma“
szinte bohózati szálként ível át az egész darabon, miközben Petrnek csupán egyetlen
ambíciója marad, hogy Janával való kapcsolatát helyrehozza.
Petr meglátogatja szüleit, hogy anyjától parókát kérjen, amivel kiengesztelheti
Ales, Jana új pasijának megkopasztott keresztmamáját. Valóban nem mondhatjuk,
hogy a történet velőtrázóan izgalmas módon bonyolódik tovább, de mindaz, ami
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bennünket érdekel, a valóságos történet tulajdonképpen nem is ebben, hanem sokkal
inkább a családi háttér különös mivoltában rejlik. Petr anyja mániákus módjára
vagdossa ki és gyűjti egy halomba a bulvárlapok drámai eseményeket közlő cikkeit,
miközben fennhangon azon értetlenkedik, hogy fia mitől olyan érzéketlen a világot
sújtó katasztrófákkal szemben. Az anya nem bír napirendre térni afelett, hogy Petr
nem törődik a mindent romba döntő földrengések áldozatainak sorsával, és
felfoghatatlan számára, hogy fia harminchat éves korára még mindig képtelen felnőtt,
önálló életet élni egy „nem kell az igazi, másik is jó“ típusú házastárs oldalán.
Édesanyja szemében Petr éppúgy csődtömeg, mint Mokka, de csődtömeg a
mama szemében Petr apja is, aki másra sem képes, mint álló nap buborékokat eregetni
a sörösüvegből, közben pedig azon elmélkedni, hogy vajon be tud-e venni az ember
egy villanykörtét a szájába. Hajdanán pedig, egy szebb napokat megért korban Petr
apja a szocialista filmhíradók hangja volt, egy korszak hangja, amire felesége szívét
melengető nosztalgiával emlékszik vissza.
Lassacskán tehát fény derül a történet szereplőinek egymáshoz fűződő viszonyára, és
ahogy haladunk egyre előre, úgy egy működésképtelen család kórrajza rajzolódik ki
előttünk.
III.2. Hotel Mama
Ma a fiatalok jelentős hányada harmincéves korára sem tud elszakadni a szülői
háztól. Felnőtt emberek sokasága képtelen az önálló életvezetésre, ragaszkodásuk a
gyermekkor biztonságot ígérő miliőjéhez kóros képet mutat. A publicisták
előszeretettel hívják ezt a jelenséget „Hotel Mamá“-nak, és pszichiáterek,
szociológusok, szakemberek sokasága igyekszik megérteni mindennek okait. Az
„otthonfüggés“ – számos praktikusnak tűnő kényszerítő körülmény mellett –
elsősorban pszichológiai okokra vezethető vissza.
Petr ugyan igyekszik az önálló életvitelre, de hiába él saját albérletben, anyja
hétköznapi őrülete fogva tartja. A férfi nem fér el lakásában a rengeteg kivágott
újságcikktől, melyet anyja dobozszám postáz utána, ezért kénytelen kidobni a
nagyanyjától örökölt antik ágyat. Mindez természetesen tovább mélyíti az anya és fia
közt lévő konfliktust, a „felnőtt“ férfi pedig kénytelen nap mint nap elviselni a rá
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zúdított panaszáradatot. („De hol rontottuk el?! Vittünk a tengerhez, vettünk neked
vitacolánt!“)
Petr anyja beteges igyekezettel próbálja a családban, tágabb értelemben pedig
a világban betöltött önnön szerepét definiálni. Drámája, hogy képtelen megérteni,
minden erőfeszítése ellenére hol siklott félre fia és családja élete. Mindez önmagában
természetesen még nem nyújt elegendő táptalajt egy dráma valódi kibontásához, az a
rengeteg öncsalás és hazugság azonban, melyek segítségével igyekszik magáról
elhárítani a felelősséget, az már kétséget kizáróan igen. Petr anyja önmagát mártírként
látja és láttatja, aki ugyan szívére veszi az egész világ sorsát81, mégsem kegyes hozzá
az élet. Petr anyja egy panel lakótelepi „ősanya“,82 aki rendszeres véradóként,
önmagát feláldozó módon még a csecsen háború sebesültjein is igyekszik segíteni. A
nő szinte ki sem lép otthonából, a világfájdalom mégis utoléri, beköszön hozzá
mindennap a bulvárlapok címoldalán, ő pedig keserűséggel telve csak aggódik,
aggodalmaskodik egyre, közben pedig mindent átható szívfájdalmába lassan
belebolondul, de nemcsak ő, hanem környezete is.
Az Anya kétségbeesésében a múltba menekül, a nosztalgia hazug érzésével
mérgezi magát. Szebb napokat látott házassága mára csak emlék, férjére nincs
hatással, hiába ugrik ki váratlanul az ajtó mögül napjában többször is, képtelen Petr
apját megijeszteni. Hogy életre keltsen valamit mindabból, amit már rég maga alá
temetett a múlt, Petr anyja ráveszi férjét, hogy az találomra tárcsázzon fel egy számot,
hogy megkérdőjelezhetetlen bizonyosságot szerezzen így arra, hogy az emberek
emlékeznek még férje kivételes hangjára, mely egykor a békés és kiegyensúlyozott
81

Perszonalizáció: felelősségvállalás a világ rossz eseményeiért. Például, amikor az eső kedvét szegi a
kertben összegyűlt társaságnak, a házigazda az időjárás helyett önmagát hibáztatja. Pszichológia. Osiris
1997. Pszichopatologia, 16. fejezet, 468. o.
82
C. G. JUNG: „A legközvetlenebb őskép éppen az anya, mert minden vonatkozásban ő a
legközelebbi és leghatásosabb élmény, amely ezenfelül éppen a legképlékenyebb életkorában válik az
embernek osztályrészéül. Mivel a tudat a gyermekkorban még rendkívül gyengén fejlett, következőleg
individuális élményről ekkor még egyáltalán szó sem lehet, ellenkezőleg, az anya egy archetipikus
élmény, a gyermek többé vagy kevésbé tudattalanul érzékeli, nem mint valamilyen meghatározott,
individuális személyiséget, hanem, mint az anyát, mint hallatlan jelentéslehetőségekkel teli archetípust.
Az élet további folyamán az őskép elhalványul, és egy tudatos, viszonylag individuális kép kerül a
helyébe, amiről azt szokás feltételezni, hogy ez az egyetlen anyakép, amivel rendelkezünk. Ám a
tudattalanban az anya továbbra is megmarad hatalmas ősképnek, amely az egyéni és tudatos élet
folyamán a nőhöz, a társadalomhoz, az érzéshez és az anyaghoz való viszonyunkat színezi, sőt
determinálja is, de mindenesetre olyan árnyaltan, hogy tudatunk rendszerint mit sem vesz belőle észre.
(…)“ GW. 10. köt. 49. o., Föld és lélek. Az archaikus ember. Linczényi Adorján fordítása.
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szocializmus propagandafilmjeinek narrátororgánuma volt. („Egy korszak hangja. Ő
mondta az élő híreket!“)
Az Apa eleget tesz a kérésnek, csupán azért, hogy a felesége végre békén
hagyja. Zelenka ekkor remek írói fordulattal kavarja meg Petr szülei házasságának
poshadt állóvizét. A telefonvonal túlvégén ugyanis egy önmagából kifordult,
végletekig csapongó, széles érzelmi amplitúdókban vergődő, hisztérikus nő, Sylvia
jelentkezik, akit elhagyott Martin nevű szeretője.
A nő azt hiszi, Martinnal beszél, így panaszáriáját rögtön Petr apjára zúdítja. A
„szerencsétlen“ férfit letaglózza a kétségbeesett, zokogó hang, és annyira megsajnálja
az ismeretlen nőt, hogy az képes kiimádkozni belőle egy szót, ami talán már évtizedek
óta nem hagyta el az Apa száját, ez a szó pedig nem más, mint a „szeretlek“.
Petr anyja szerint mindez már az Alzheimer-kór jele, és nem is sejti, hogy
ezzel a telefonhívással elindította családját belső életük legsötétebb zugai felé.
III.3. „Furcsa dolgok történnek körülöttem. Nem körülötted, Petr, benned. Az te
vagy!“
Zelenka darabjának gerincét – lélektani értelemben – tehát ez a családi háttér
adja. Minden eltörpül emellett. Minden apró történés csak azért fontos, mert
felnagyítja Petr bizonytalanságát, így Petr egyre nehezebben talál elfogadható
viszonyítási pontot az életben. A fiú számára nincs megfelelő minta, a szerelem ugyan
kiút lehetne, de az sem működik, ahogy semmilyen emberi kapcsolat nem működik
körülötte.
Petr családi problémára hivatkozva szabadnapot kér főnökétől, hogy részegen
elkövetett ballépését helyrehozza. A főnök nem mulasztja el a pillanatot, és közli
beosztottjával, hogy pedofil. Hogy ki ez az ember, azt nem tudjuk. Zelenkát a figura
nem érdekli, csak felvillant egy létező jelenséget, majd eldobja, nem törődik vele. A
szerző számára az igazán fontos az, hogy mindez mit okoz Petrben. Petr pedig, mint
egy szivacs, ahogy anyja vágja a fejéhez egy igazán drámai pillanatban, csak szív
magába mindent. A fiú mindezek után igyekszik bocsánatot kérni Janától és Alestől,
de Jana ellentmondást nem tűrő módon elégtételt követel, mindenáron meg akarja
leckéztetni volt barátját.
127

Petr számára nem marad más, mint bevallani őrült tettének okát: mindent csak azért
csinált, hogy visszakapja élete szerelmét. Janának hízeleg ugyan a férfi vallomása,
mégis hajthatatlan, és hogy tovább heccelje a fiút, bejelenti Alessel tervezett
házasságát. Érezhetően szerelmi adok-kapok ez, de úgy tűnik, a játék véresen komoly.
Petr, mint általában, az alkoholhoz nyúl vigaszul.
Petr lakásában váratlanul megjelennek az új szomszédok, Alíz és a nála húsz
évvel idősebb élettársa, Jiří. Jiří tehetségtelen zeneszerző, a középszerűbbnél is
középszerűbb, a dilettánsnál is dilettánsabb alak, aki perben áll a szállodákkal, mivel
azok nem hajlandóak jogdíjat fizetni a liftjeikben játszott háttérzenéért, melynek
szerszője nem más, mint ő maga. Jiří egy egész életfilozófiát épít e probléma köré, és
mindennek okaként a szerzői jog intézményét teszi felelőssé, ami természetesen
számára is jogalapot teremt, hogy a szemétnél is szemetebb zenéjéért jogdíjat
követeljen. Ám Jiří valóságos problémája valójában nem ez, nála is sokkal inkább a
nőkhöz, jelen esetben Alízhoz fűződő viszonyában rejlik az igazi baj. A különös pár
szexuális élete sajnos nem zökkenőmentes, ugyanis Alíz nem érez igazi örömöt
Jiřível, csupán akkor, ha közben valaki nézi őket. Ez ismét vígjátéki, bohózati helyzet,
ami elől Petr nem tud kitérni, mire felocsúdik, már a szituáció kellős közepén találja
magát, a későbbiekben pedig még rendszeres fizetséget is kap érte.
A darab e pontján már ismerjük az összes főszereplőt, és könnyen
megállapíthatjuk: Petr és Jana szerelmi tusáját Zelenka a legkülönbözőbb minőségű
párkapcsolati problémákkal ágyazza körbe.
Ez a szerzői gesztus elég sémaszerű, mondhatni talán egyszerűen, hogy nem
túl eredeti, mégis remekül szolgálja a vígjátéki helyzetek létrejöttét, és mindeközben
lényegi módon teszi árnyalhatóvá a valóságos szerzői mondanivalót. Petr
környezetének hétköznapi őrületei hátterében ugyanis véleményem szerint egy
valóságos, megragadható, a posztkommunista országokra jellemző lélektani probléma
áll.
III.4. Eleven múlt: „Aki tévesen tárcsázta az idegbeteg nőt“
Petr hiába hívja éjszaka Janát segítségül, a fiút körbevevő furcsaságokért Jana
épp őt teszi felelőssé, szerinte pont nem a világ, hanem Petr az, aki különös módon
viselkedik. Pedig ennyi befogadhatatlan őrültség után már egyáltalán nem váratlan,
hogy az ember paplanja lebegni kezd, de hiába igyekszik Petr rájönni, hogy mindaz,
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amit lát, valóság-e vagy csupán a képzelet játéka, senkitől nem számíthat igazi
segítségre. Apja sem másért látogatja meg, minthogy az otthonról elcsent
telefonkészüléket nála üzembe helyezze, és az ismétlőgombbal újra felhívja a nemrég
még találomra tárcsázott számot. Sylvia természetesen nem emlékszik semmire, de
megérinti a férfi őszintesége és a tény, hogy a nő múltkori, önmagából teljesen
kifordult állapota aggodalommal töltötte el az ismeretlent a vonal túlsó végén. Nem
kell sokat várnunk, és az Apa megjelenik Sylvia műtermében.
SYLVIA

Ha akarja, készítek magáról mellszobrot. Az lesz a címe, hogy „
Aki Tévesen tárcsázta az idegbeteg nőt”.

APA

Mit kell csinálnom?

SYLVIA

Néha eljön. Attól függ, mennyi ideje van.

APA

Hát, sok időm van... elég sok van. De kicsit szégyellős vagyok.

SYLVIA

Megmentette az életemet. Ha maga nincs, beveszek egy doboz
gyógyszert, és meghalok.

APA

Még átgondolhatom?

SYLVIA

Azt hiszi, labilis vagyok? Fél, hogy belekeveredik valamibe egy
szédült spinével? Minden férfi retteg a labilis nőktől.

APA

Nem tudok a nőkről túl sokat.

SYLVIA

Martin nem bírta elviselni, mikor labilis voltam. Ha sírnom
kellett, gyorsan lerendeztem, titokban. Két percre le tudom
szorítani. Csak leülök, és... (hirtelen sírni kezd, jajong) Martin,
Martin, ne menj el, kérlek!... (vissza) Hát így. Martin tanított
meg. De különben ne aggódjon, nem vagyok labilis.

APA

Magam miatt aggódom. Alzheimer-kórom van... vagy szimpla
szenilitás, nem tudom. De valamelyik biztos.

Zelenka darabjának ez az első olyan jelenete, melyből Petr, a főkarakter
hiányzik. A szerző mindeddig bátran játszott idővel, térrel: vagy Petrhez jöttek, vagy
Petr érkezett valakihez, lehettünk a jelenben vagy az elbeszélés jelen idejű síkján
játékosan megelevenített „drámai“ múltban, Petr a „főhős“ állandó jelenlétével
mindig összegezte az őt érő újabb és újabb impulzusokat, így hordozva a történések
lélektani konzekvenciáit önmagában tovább. Most azonban Petr nincs jelen. Mi lehet
ennek az oka?
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Meggyőződésem, hogy a látszat ellenére Zelenka szemérmes szerző. Zelenka
tudja, ahhoz, hogy hitelesen festhesse meg egy széthulló család drámájának belső
kontúrjait, intimitásra van szüksége. Ahhoz, hogy az író kimondhasson mindent,
főszereplője elől bizonyos dolgokat el kell hallgatnia.83
Az érzelmileg végletesen labilis, a szerelmi életének teljesen kiszolgáltatott
Sylvia Petrrel nagyjából egyidős nő, tehát a fiú apjánál harminc évvel fiatalabb.
Sylvia volt szeretőjének ruháiban jár, hogy megtudja, Martin hogyan is érzett iránta
valójában. A nő mindemellett teljesen normálisnak tartja magát, felgyülemlett
energiáit pedig igyekszik „művészetébe“ szorítani. „Művészete“ nem más, mint
jelenidejű önmaga, vagyis az alkotás tárgya sem lehet más, mint teljesen hétköznapi.
Számára a téma most nem az utcán hever, hanem egy véletlen folytán megjelenik
műtermében, és ott áll a maga hús-vér valójában.
Sylvia szobrászata tehát önmagára irányul, addig terjed, ameddig hétköznapi
kíváncsisága terjed, nincsenek áttételes dimenziói. „Művészetének“ célja sincs,
hacsak nem önmaga, vagyis Sylvia a célja. Mindez talán elég volna ahhoz, hogy
„művész“ legyen, de nem párosul hozzá tehetség, ami a hétköznapi minőségből
kiemelné és valóban kreatív alkotóvá tehetné a nőt. Minden téma tehát, amihez Sylvia
nyúl, megmarad a „hétköznapi őrültség“ szintjén. Sylviánál nem az alkotás kel életre
és ölt hús-vér alakot, hanem a hétköznapi valóság rögzül: most azonban a hétköznap
emberét szobrászzák, éppúgy, mint hajdan a diktatúrák vezéralakjait.84
83

Mindeközben persze sejtésünk lehet afelől, hogy a főkarakter nevének és szerzőjének névrokonsága
talán nem véletlen.
84
„...1993 őszén nyitotta meg kapuit Budapest határában a Szoborpark, teljes nevén - a bejárati
vaskapura hegesztett Illyés-vers nyomán - az Egy mondat a zsarnokságról - Szoborpark, egy bukott
önkényuralmi rendszer emlékműveinek a világon egyedülálló gyűjteménye, amelyet az építészeti
megformáltság, a legitimációjukat vesztett szobrokkal és a térrel való kommunikáció művészi
nagyvonalúsága, a témakezelés méltósága egyaránt jellemez." (Boros Géza művészettörténész)
A Memento Park kortörténeti múzeum, amely egyszerre szól a diktatúráról és a
demokráciáról, melynek igazgatója az a Réthly Ákos, akit dolgozatom első fejezetében a
családfakutatás során mint lehetséges rokonomat említettem.
A Memento Park Eleőd Ákos építész konceptuális alkotása, amely rekonstruálja, ugyanakkor
egyben idézőjelbe is teszi a diktatúra atmoszféráját: a térkompozíció építészeti és szobrászati elemei amelyek a maguk idejében fenyegető hatalmi toposzok voltak - a Memento Park kontextusában már
arról tesznek történelmi tanúbizonyságot, hogy volt egyszer egy kor, amely ilyen jelképekben fejezte ki
önmagát. (…) „(…) 1989-90-ben, mikor az 1956-os forradalom akarata 33 évvel később beteljesült,
a rendszerváltás előtt még diktatúra volt, a rendszerváltás után már demokrácia. A kettő között szintén
kellett legyen egyetlen pillanat, a két folyamat inflexiós pontja, amikor a diktatúra végképp elenyészett,
és megszületett a Demokrácia. Ennek állít emléket a Tanú tér nyugati oldalán az "Egy mondat a
zsarnokságról" Szoborpark. (…) A Szoborpark koncepciója ab ovo e gondolatmenet manifesztuma. Az
ott álló szobrok korábban a hatalom, a fölény propagandacéllal telepített toposzai voltak. A Szoborpark
egy "pszeudo-gesztussal" kimerevítve a pillanatot, pontosan akkor "állította meg az időt", mikor
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SYLVIA

És mivel foglalkozott?

APA

Mit dolgoztam?

SYLVIA

Igen.

APA

Hát azzal nem dicsekszem.

SYLVIA

Na, csak dicsekedjen.

APA

A heti filmhíradóban csináltam a hangalámondást. A hetvenes években
főleg.

SYLVIA

Emlékszik még belőle?

APA

Hát csak a szokásos szocialista blabla. „Az új szovjet gyártmányú
kombájnokkal rekordtermést ígér az idei aratás.” Ezek.

SYLVIA

(könyörög) Mondjon még...

APA

Ez elég kínos... A hangomról mindenkinek a híradó jut az eszébe...
Úgyhogy mikor nyugdíjba mentem, próbáltam megváltoztatni... de
nem megy.

SYLVIA

Gyönyörű hangja van.

APA

Köszönöm. Kedves magától.
Igazán

költői

gondolatnak

érzem

Zelenka

részéről

a

múlt

propagandahíradóinak narrátorát személyes sorssal felruházni. Talán a legfontosabb,
hogy a szerző ezáltal az apa személyében eleven viszonyt teremt a múlthoz. Az elmúlt
idők utáni nosztalgia hamis illúziója ugyanis a maga konkrétságában jelenik meg. Egy
régről ismert hang megtelik élettel, egyszeriben felruházódik a személytelen, és
többlettartalommal gazdagodik a múlt hazugságrendszerének egyik fogaskereke.
Sylvia számára nem jelent sokat ez a múlt, mégis rögtön megszólítja valami. Petr apja
pedig megnyílik a nőnek.
APA
SYLVIA

Gondolom, nincs itthon... valami kis rágcsálnivaló.
TUBUSOS KRÉMSAJTOT AD NEKI.

NÉMÁN

DOLGOZIK AZ AGYAGGAL,

APA

FIGYELI.

elpárolgott belőlük a fenyegetés. Komor, hatalmi jelképek helyett egy csapásra szobrokká, s egyben
kortörténeti mementóvá váltak! Ettől a pillanattól már azt is jelentették, hogy volt egyszer egy korszak,
amely ilyen szobrokban fejezte ki önmagát. Volt egyszer, de túlléptünk rajta... és demokráciában élünk,
hiszen csak a demokrácia képes arra, hogy emelt fővel szembenézzen a múltjával.“ (Eleőd Ákos
építész, a Memento Park konceptuális alkotója)
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TALÁLKOZIK A TEKINTETÜK.
APA

Emlékszem, régen ezt a sajtot kis finom üvegtégelyekben árulták. Ma
meg minden műanyag.

KESERVESEN PRÓBÁLKOZIK, HOGY KINYISSA A TUBUST, AZTÁN VISSZAFORDUL SYLVIA FELÉ,
AKI VISZONT ÉPP A TARKÓJÁN DOLGOZIK, ÉS HÁTULRÓL SZERETNÉ LÁTNI.

A

JÁTÉK MÉG

KÉTSZER-HÁROMSZOR MEGISMÉTLŐDIK.

APA

Az üveg már a múlté. A bor műanyagkannákban. A kaviár tubusban. A
sajt tubusban. A tej műanyagzacskókban. Sehol egy üveg. A mi
társadalmunk az üvegre épült. Az üveg tett minket naggyá. Most meg
minden műanyag meg karton. Már csak a villanykörte van üvegből.
Próbált már bedugni egy villanykörtét a szájába? Nem? Én se. Attól
féltem, hogy görcsöt kap a szám, és nem tudom többet kivenni.

SYLVIA

Az üveg sokat jelent magának.

APA

Emlékszik, mi történt kilencvenháromban?

SYLVIA

Nem, mi?

APA

Behozták az euroszabványos üveget. Nem emlékszik?

SYLVIA

Nem nagyon.

APA

Dehogynem emlékszik. Csak úgy, egyik napról a másikra. A boltban
nem vették vissza a régi üveget. Az emberek csak néztek – most mit
csináljanak vele? Úgyhogy szépen kivitték mindet a telekre, és
bedugdosták a földbe, mondjuk a kerti ösvény szélén, vagy például
virágágyás mellé, ilyesmi. Volt, aki meg összetörte. Törött üveg
mindenfele, elvágták a lábukat, csupa vér volt a kert. (legyint)

SYLVIA

Komolyan?

APA

Na de két év múlva vége lett.

SYLVIA

Minek?

APA

Kivágták az euroszabványt, és visszahozták a klasszikus cseh
sörösüveget. Hát de mennyivel jobb is, nem? Vastagabb. És emberi
módon meg lehet fogni.

SYLVIA

Akkor miért hozták be az euroszabványt?

APA

Az volt a trükk. Nagy humbug, hogy megdobják az üvegipart.
Végigment egész Európán. Akkor jöttem rá először, hogy valami itt
nem stimmel.
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SYLVIA ZOKOGNI KEZD.
APA

Nemhogy valami nem stimmel, semmi se stimmel. Kezdtem is
elveszíteni

az

érdeklődésemet.

A

családomra

is

ráhúzódott.

Elvesztettem a kapcsolatot az emberekkel, akik közel álltak hozzám.
Például a feleségemmel... és Petrrel. Már újságot se veszek.
Zelenka ebben a jelenetben átlépi az előttünk kibomló családi dráma szűk
kereteit: az Apa személyes sorsán túlmutatva a posztkommunista közép-európai
országokra jellemző melankóliát szólaltatja meg. Az Apa karaktere egyszersmind
valóságos és szimbolikus, személyében a feledésbe merülni látszó múlt kel életre és
vonja kérdőre a jelen időt, azt a jelen időt, ami botladozik, vagy sokkal inkább áll, azt
a jelen időt ami, ha képtelen az ember kordában tartani, ha nem vigyázunk, bármely
pillanatban megfordul és hátrafelé halad. Petr apja számára a hátrafelé befelé van, ott,
hol a mélyben kövületként őrzött, reményekkel teli, fiatal, múltbéli önnönmaga
rejtőzködik jelen idejű, bénulttá csontosodott önmaga elől. Semmire sem emlékszik –
állítja –, de tökéletesen látja és egyben fájdalmas valóságként éli meg az egyre
halványuló emlékezetében féltve őrzött, hajdan volt szebb napok szorongató hiányát.
Zelenka nagyszerűségét dicséri, hogy ezzel az írói ötletével túlmutat a személyes
sorson és – meggyőződésem szerint – közösségi élményt teremt. Azt gondolom
ugyanis, hogy nem csupán egy olyan apáról van szó, aki elhidegült a feleségétől és
nem találja a közös hangot fiával, hanem minden olyan vele egyivású apáról szó van,
aki az 1989-es rendszerváltás előtti idők hazugságrendszerében szocializálódott. Az
Apa bénultságának okaként mást nem is tud megnevezni, mint a rendszerváltozást
követő talajvesztettséget, kiszolgáltatottságot, tehetetlenséget, az ebből egyenesen
következő tébolyító magányt és az egyetlen éltető ambíciót: bekapni egy
villanykörtét.
Zelenka ezzel a gesztusával rögtön idézőjelbe teszi a drámaiságot, nevetésre
szólít fel, megengedő gesztust tesz, hiszen mindazok, akiket még soha életükben nem
feszített hasonló vágyakozás, joggal gondolhatják, hogy velük tulajdonképpen minden
rendben van. Könnyelműség volna azonban azt hinni, hogy a villanykörtét ne lehetne
behelyettesíteni azonnal száz más dologgal, melyek radikálisabban fogalmaznának az
Apa lélekállapotának súlyáról, de nem gondolom, hogy ez közelebb vezetne
bennünket az igazsághoz.
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Épp a nevetés az, ami talán közel hozza a témát. Ez a jellegzetes, tradicionális cseh
humor az, ami észrevétlenül fényt gyújt lelkünk sötét bugyraiban, és nem kell rögtön
világosan látnunk azt, amit úgyis tudunk, épp elég lesz később elgondolkodnunk rajta.
III.5. Az atyai örökség: Retro85 feeling86 avagy pusztító nosztalgia
Petr apja találomra kinyit egy újságot, hogy demonstrálja Sylviának, semmi
érdemlegeset és tartalmasat nem találni benne, többek között ez is oka annak, hogy ő
mára már nem csak családjával, de a jelen idejű hétköznapokkal is elveszítette
kapcsolatát. Az Apa nagy meglepetésére az újság fizetett hirdetései közül Petr
bocsánatkérő sorai köszönnek vissza, miszerint a fiú levágta egy ismeretlen nő haját,
míg az aludt. Sylvia mindezt mulatságosnak tartja, és mikor belepillant az újságba,
hogy a megjelentetett szöveget maga is elolvassa, olyan közelségbe kerül a férfival,
hogy kölcsönös szimpátiájuk egy pillanat alatt szerelemmé alakul.
Az apa egyre súlyosabb szenilitásának és „Alzheimer betegségének“87 dacára,
mintegy villámcsapásra idézni kezd a múltból, mint valami poros, szalagos magnó,
ami évtizedes áramkimaradás után újból működésbe lép.
APA

Gustáv

Husák,

a

Csehszlovák

Kommunista

Párt

Központi

Bizottságának főtitkára, aki kétnapos látogatásra utazott ÉszakMorvaországba, ma Ostravába érkezett Josef Kempný, a Központi
Bizottság titkára, és Josef Korčak, cseh miniszterelnök társaságában.
Az elvtársak délelőtt megtekintették a Technoplast állami vállalatot a
Kromĕřiž melletti Chropynĕ-ben, és részt vettek a híres BAREXterméket gyártó műbőr-részleg új épületének hivatalos megnyitóján. A
BAREX feldolgozóteremben a munkásokkal együtt élték át a váratlan
és örömteli pillanatot, amikor a Technoplast műbőr egymilliomodik
négyzetméterét emelték le a futószalagról.88
85

Múltbéli divat vagy szokás szerinti, múltba való visszatekintés.
érzés
87
Az Alzheimer-kórt (angolul Alzheimer's disease, rövidítve AD) először Alois Alzheimer német
ideggyógyász írta le 1907-ben. A betegség a gondolkodás és a megismerési (kognitív) funkciók
beszűkülésével, magatartásváltozással, elbutulással (demencia), majd gyors biológiai leépüléssel jár.
Manapság a 65 év felettiek öt százalékát, a 80 év felettiek 20%-át érinti; Magyarországon
kétszázezren szenvednek ebben a betegségben. Az Alzheimer-kór kiváltó oka lényegében ismeretlen,
annak ellenére, hogy erre vonatkozóan számos feltételezés létezik.
88
Gustáv Husák (Pozsonyhidegkút, 1913. január 10. – Pozsony, 1991. november 18.) szlovák
86
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Véleményem szerint ez a remek írói gesztus nem csupán megnevetteti a közönséget,
hanem rögtön érezhető közelségbe emeli Petr apjának belső drámáját és a kort,
amelybe született. A szerelem érzésével nem csak a férfi lobban újra életre, hanem az
eltűnt ifjúsággal együtt életre kel a „feledésbe merült“ múlt is. Különös dolog ez,
ugyanis mindaz, ami a múlt homályából ismét a jelen rivaldájába lép, az rögtön
szerethetővé és emberléptékűvé válik. Ennek a pillanatnak a természete pontosan
olyan, mint magáé a nosztalgiáé: melegség járja át az embert, és e pillanatban nem
számít, hogy ez a melegség esetleg csalóka, hanem csupán a bennünket átható
simogató érzés a fontos. Így van ezzel Sylvia is, aki teljesen átadja magát ennek a
furcsa állapotnak, és rögtön megtalálja benne a biztonságát.
Úgy hiszem, hogy Petr élettörténetének szempontjából megkerülhetetlen és
egyben drámai jelentősége van annak, hogy szülei a rendszerváltással elvesztették
kapcsolatukat a jelen idővel. Meggyőződésem volt sokáig, hogy generációk hosszú
sorának kell majd megszületnie ahhoz, hogy megszabadulva a történelmi szorongástól

kommunista politikus, 1975 és 1989 között Csehszlovákia államfője. 1945 előtt is kapcsolatban volt a
kommunista pártokkal, 1945-től a szlovákiai magyarok és a szlovákiai demokratikus erők ellen lépett
fel. Az 1950-es évek elején koncepciós pert indítottak ellene, ennek áldozataként „burzsoá
nacionalizmus” vádjával 1954-ben halálra ítélték, de végül nem végezték ki. 1960-ban szabadult ki,
három évvel később rehabilitálták. Fontos szerephez jutott az 1968-as csehszlovákiai események
kapcsán: eleinte támogatta Alexander Dubčeket, majd ellene fordult, és 1969. április 30-án ő lett
Dubček utódjaként Csehszlovákia Kommunista Pártjának első titkára. 1975-ben foglalta el
Csehszlovákia államelnöki székét. 1987-ben leváltották a párt éléről, utódja Miloš Jakeš lett. 1989-ben
mondott le államelnöki funkciójáról. Wikipedia
Idézet Valuch Tibor: Hétköznapi élet Kádár János korában című könyvéből:
„A párttal, a néppel egy az utunk!
A Rákosi- és Kádár-korszakban eltérő mértékben és változó formában, de a politika és az ideológia
folyamatosan jelen volt a hétköznapokban. Amíg az ötvenes években az élet teljes körű átpolitizálására
törekedtek, addig a Kádár-korszakban a magánélet mindennapjaiban egyre kevésbé volt jelen direkt
módon a politika. A közélet és a nyilvánosság azonban mindkét periódusban erős ellenőrzés alatt állt.
A szólásszabadság csak a propaganda szintjén létezett, a hétköznapokban általában mindenki óvakodott
a politikai véleménynyilvánítástól. A konszolidált Kádár-korszakban már nem követelték meg az
emberektől a szocialista rendszerrel való teljes azonosulást, megelégedtek a lojalitással, a politikai
tabuk – a szovjet tömbhöz tartozás, a szovjet megszállás, a kommunista párt vezető szerepe, 1956 –
tiszteletbentartásával, s tudatosan törekedtek a társadalom politikai közömbösítésére.(…) 1948 után a
társadalom gyökeres átformálásában kiemelt szerepet kapott a kommunikáció átalakítása és a nyelv
jelentéstartalmainak megváltoztatása. A hivatalos nyelvhasználat legtöbb eleme a katonai nyelv és a
paternalizmus szókészletéből eredt. Ha változásról vagy a társadalmi-politikai átalakulásról esett szó,
akkor a „harc“ volt a leggyakrabban használt kifejezés. Ennek megfelelően nem a kulturális és szellemi
életről, hanem a „kultúra frontjáról“ beszéltek.
A termelés valójában „csata“ volt, a hiba helyébe az „ellenség támadása“ lépett, a békét a
„békeharcban“ kell megvédeni. A felmerülő kérdésekre csak a „párt tanítása“ alapján lehetett „helyes“
választ adni. Magányosnak és elhagyatottnak senki sem érezhette magát, hiszen „országunk a
szocialista tábor nagy családjának része“, az állampolgárokról pedig „szocialista államunk
gondoskodik“. A nyelv és a szavak jelentése hatalmi-politikai szempontok szerint értelmeződött át,
egyfajta irányított kommunikációs rendszer alakult ki, amiben a „pártzsargon“ szókészlete a Rákosi- és
Kádár-korszakban egyaránt meghatározó volt. Budapest, Corvina Kiadó, 2006

135

egy szabadabb és kiegyensúlyozottab élet reménye csillanhasson fel újra.
Gyermekeimnek talán már könnyebb lesz, de igazán talán majd unokáimnak lesz
lehetősége egy felszabadultabb, érzelmileg stabilabb életminőségre – gondoltam így
sokáig, de megélve a jelen szellemileg és kulturálisan sivár hétköznapjait, látva a
mindennapjainkra jellemző ostoba, beszűkült tudatállapotot, vakságot, süketséget, már
másképp gondolom. Már nem vagyok ennyire optimista.
Az elmúlt két évtizedtől mindannyian rengeteget reméltünk, talán túl sokat is. Hová
jutottunk? Ki tudná azt megmondani? Mégis, a mára nézvést nincs-e valami ismerős
abban, amit a lábjegyzetben Valuch Tibor könyvéből idézek, szándékosan egy olyan
ember tollából, aki a hétköznapok oldaláról igyekszik azt a bizonyos elmúlt korszakot
bemutatni? Ami biztos, hogy az egykori hazugságok rendszerét az újabb hazugságok
rendszere váltotta fel, az ebből következő krízis pedig minden egyéni drámában jelen
van, és úgy érzem, még erősebben van jelen a közép-kelet-európai országokban, mint
a világ más pontjain, és különösen jelen van Magyarországon. Közös történelmi
múltunk a szomszédos országokkal közös nevezőre emel bennünket, ha csak egy
pillanatra is.
Sokszor úgy tűnik, ismerjük egymást, tudjuk egymás problémáit, csupán mert
vannak hasonló emlékeink, pedig legtöbbször még önmagunkkal sem vagyunk
tisztában.
Nyilván tévedés volna mindebből messzemenő következtetéseket levonni, de arra
mégiscsak feljogosíthat bennünket a némileg közös történelem, hogy életünk egyes
epizódjait néha ki- vagy felcseréljük a másikéval. Ha a nézőpont igen, a lényeg akkor
sem változik. Így vagy úgy, egy valami közös bennünk, kommunista utódállamok
nemzedékeiben: az akkor és most között húzódó feloldhatatlan feszültségben
szétporladnak mindennapjaink. Nem előre, hátrafelé haladunk.
Petr apja újjászületik, szerelembe bonyolódik egy fiatal nővel, modellt ül a
róla készülő mellszoborhoz, közben pedig Sylviánál aratott sikerén felbuzdulva
előadóesteket tart, mely estéken emlékezetből szavalja az átkos múlt ócska
propagandaszövegeit. Sylvia mindezt szerethetőnek és mulatságosnak tartja, csupán
Petr az, akit mindez feloldhatatlan keserűséggel tölt el.
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Zelenka több legyet üt egy csapásra: egyrészt a felvázolt kontextusban
megkérdőjelezhetetlenül röhejessé teszi a történelmet, másrészt életet lehel a múltba,
és emberivé varázsol egy – a történelem által azóta (megjegyzem, helyesen)
elfogadhatatlannak, kivetni és megvetni valónak aposztrofált – korszakot, melyben
egykor emberek éltek vágyakkal, álmokkal, reményekkel megtelve, harmadrészt
pedig a szerző különös viszonyt teremt jelen és múlt között, miszerint újra felébreszt
bennünk egy ismerős, bensőséges, meleg érzést, egyfajta nosztalgikus hangulatot az
elmúlt korszak, vagy ki tudja, mi iránt. Az emberi természet és a történelem ebben a
bizarr és groteszk értelemben fonódik össze Zelenkánál. Ez Petr érzelmi öröksége.
Boldogulni pedig – az elmúlt húsz év ambícióinak kudarcát ismerve – innen indulva
nagyon nehéz.89
III.6. Elhallgatott igazságok
Petr képtelen kapaszkodót találni a hétköznapokban, egyre rosszabb mentális
állapotba kerül, kezdi elhinni, hogy a furcsa dolgok nem körülötte, hanem valóban
benne zajlanak. A fiú iszik, szándékosan pusztítja önmagát, keresi fizikális-szellemi
határait. Az anyja mindezt tehetetlenül nézi, majd magyarázatot követelve mutat
fiának egy megsárgult jegyzettömböt, benne a múlt politikusainak hosszú névsorával.
A füzet egy jellegzetes gyerekkori játékra emlékezteti Petrt.
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C. G. JUNG: „A komplexus nyilvánvalóan a legtágabb értelemben vett kisebbrendűség egyik fajtája,
amihez rögtön hozzá kell tennem, hogy egy komplexus vagy az, hogy az embernek komplexusa van,
nem jelent minden további nélkül kisebbrendűséget. Csak azt jelenti, hogy van a lélekben valami, ami
nincs integrálva, nincs asszimilálva, ami konfliktust hordoz, esetleg egy akadály, de ami egyszersmind
ösztönöz is nagyobb erőfeszítésekre, és ezzel talán éppenséggel sikerek újabb lehetőségeit nyújtja. A
komplexusok ezért ebben az értelemben éppenséggel a lelki élet gyújtó- vagy gócpontjai, amelyeket az
ember egyáltalán nem nélkülözhet, sőt amelyeknek egyáltalán nem szabad hiányozniuk, mert
máskülönben a lelki aktivitás fatálisan leállna. De megmutatják azt, ami az egyénben elintézetlen, azt a
helyet, ahol az egyén legalábbis egyelőre vereséget szenvedett, ahol valamin nem tudott felülkerekedni
vagy valamit nem tudott leküzdeni, tehát kétségtelenül a gyenge pontot e szónak minden jelentésében.
(…) A tapasztalatok mindenekelőtt végtelenül változatos komplexusokat tárnak elénk, de e
komplexusok gondos összehasonlítása révén viszonylag kevés tipikus alapformát kapunk, amelyek
mind a gyermekkor első élményein alapulnak. Ennek szükségképpen így kell lennie, mivel az egyéni
diszpozíció éppen a gyermekkorban válik láthatóvá, az egyéni diszpozíció ugyanis veleszületett
adottsága az embernek, olyasmi, ami nem az élet folyamán alakul ki. A szülőkomplexus ezért nem
más, mint első manifesztációja annak az összeütközésnek, amely a valóság és az egyénnek ebben a
tekintetben nem megfelelő diszpozíciója között keletkezik. Az első komplexusformának ezért a
szülőkomplexusnak kell lennie, mivel a szülők kettőse az első valóság, amellyel a gyermek
konfliktusba kerülhet. A szülőkomplexus léte ezért semmit sem mond az egyén sajátos diszpozícióját
illetően. A gyakorlati tapasztalatban azonban hamarosan észrevesszük, hogy a lényeges nem a
szülőkomplexus jelenlétének a ténye, hanem inkább az a különleges mód, ahogy a komplexus az
egyénben működik. S ebben a tekintetben a legkülönbözőbb variációkkal van dolgunk.“ G.W. 6. köt.
573-574. o. Gondolatok az apáról, az anyáról és a gyermekről, 22-23. old.
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PETR

Ezek a politikusok, akiket apával lelőttünk.

ANYA

Milyen politikusok?

PETR

Kimentünk, mikor jöttek a reptérről, és integettünk nekik. És mikor
mellénk értek, lelőttük őket az ujjunkkal.

ANYA

Ilyen játékokat tudtok kitalálni.

PETR

Nem játék volt. Apa azt mondta, ha lelőnénk őket, sokkal jobb lenne
minden. Azért írtam le a neveket, nehogy valakit lelőjünk kétszer.
Ebben a jelenetben tovább árnyalódik az apáról kialakult képünk. A korszak

hangja, az elmúlt rendszert kiszolgáló férfi és az ellenzéki, politikusgyűlölő apa képe
ölt testet egy alakban. Naivitás volna azt gondolni, hogy ez az apára jellemző
kettősség, miszerint hangját kölcsönzi a diktatúra propagandagépezetének, közben
pedig fiát „csendes ellenállásra“ neveli, hogy mindezek békében megférnek egymás
mellett. A „biztonságos“ hétköznapok érdekében emberek milliói tanultak meg együtt
élni komoly és feldolgozhatatlan hazugságokkal. Emberek milliói váltak az „elmúlt“
korszak hazugságrendszerét kiszolgáló áldozatokká, anélkül, hogy észrevették volna,
hogyan vérzik el minden reményteljes ambíció, tiszta szándék a megkötött
komprumisszumok féltve őrzött határán. Az öncsalások, önámítások, önhazugságok
rabszolgáiként emberek milliói mondtak le a hétköznapok mentális szabadságáról.
APA

Igen... Az csak rajtunk múlik, hogy hogy akarunk élni. Nem mintha
lenne választásunk. De mégse viselkedhetünk úgy, mint az idegenek.
Anyádnak ebben igaza van.90

Mindezeket az Apa (Dávid) egy sötét szobában mondja majd Petrnek, Sylvia partiján.
Dávid feloldhatatlan kettősségéből egyenesen következik az a fajta ambivalencia,
amellyel képtelen egyetlen adekvát, vállalható irányt mutatni fia számára. Hogy kell
ezt a mondatot értelmezni? Mit tud Petr kezdeni ezzel az apaképpel?91
90

C. G. JUNG: Az anyához való negatív viszony mindig bűn a természet ellen – természetellenes.
Következménye a földtől való eltávolodás, az azonosulás az apával, az éggel, a fénnyel, a széllel, a
szellemmel, a logosszal. A Föld, az alantas, a sötét, a feminin elutasítása. Negatív viszony a materiális
dolgokhoz, a gyermekekhez is. A szubjektum-fokon az „apa“ tulajdonképpen imágó: annak a
viszonynak a képe, amely a szubjektumot az apához és az apa számára fontos dolgokhoz, értékekhez
fűzi. (Briefe, I. köt. 76-77. old.
91
C. G. JUNG: Az apa is hatalmas archetípus, amely ott él a gyermek lelkében. Az apa is elsősorban
az atyát jelenti, egy mindent átfogó istenképet és dinamikus elvet. Az élet folyamán a tekintélynek ez a
képe is a háttérbe szorul: az apa jellegzetes, gyakran nagyon is emberi személyiséggé válik. Viszont az
apa-imágó a jelentésének valamennyi lehetősége felé kitágul. Ahogyan az ember csak utóbb talált rá a
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Petr apja, hogy bosszantsa feleségét, magára ölti annak kék ruháját, és abban
jár-kel a lakásban. A gesztusban természetesen ott van az új nő, Sylvia hatása, de a
hangsúly nem ezen, hanem a még soha ki nem mondott, a még soha meg nem
fogalmazott igazságokon van.
APA

Az égvilágon semmit nem tudunk egymásról. Leéltünk együtt egy
életet, és maradtunk ugyanolyan vadidegenek.

Az Anya kétségbeesetten veszi tudomásul, hogy férje megbolondult, hiszen az
igazságra – ahogy senki ebben a történetben – ő sincs felkészülve egyáltalán. E két
mondat lényegretörő, drámai hatása a későbbiekben majd visszavonhatatlan
következményekkel jár.

III.7. A világítótornyos hogyishívjákok
Petr tanácstalan, minden felbomlóban van körülötte. Nincsenek számára tiszta,
megbízható viszonyítási pontok, nincsenek követhető minták, nincsenek vállalható
értékek. Nincsen stabil, biztonságot teremtő identitás sem. Minden emberi kapcsolat
kusza, zűrzavaros, akárcsak az összefüggéseiben átláthatatlan világ. Nincsenek célok,
nincs motiváció, nincs jövőkép. Mindezek ellenére vagy épp ezért Petr kínkeservesen
igyekszik önmagához igazodni, de lénye egyre bizonytalanabb. A fiút az alkohol
„tartja életben“, esze ágában sincs lemondani róla, pedig a hétköznapok banálisnak
tűnő küzdelmeiben egyre inkább alul marad, miközben kétségbeesetten ragaszkodik
saját igazságához: a látszat ellenére Jana és ő szeretik egymást. A fiú számára a
szerelem érték. Petr ehhez képest határoz meg mindent, nemcsak apja és anyja
házasságát, Mokka „nőügyeit“, Jana és Ales kapcsolatát, Jiří és Alíz viszonyát, hanem
az egész világot.
természetre, ugyanúgy csak lassanként fedezte fel az államot, a törvényt, a kötelességet, a felelősséget
és a szellemet is. Amilyen mértékben a növekvő tudat képessé válik a megismerésükre, olyan
mértékben zsugorodik össze a szülői személyiség fontossága is. Így végül az apát a férfiak társasága, az
anyát pedig a család helyettesíti. GW. 10. köt. 49-50. old., Föld és lélek. 16-17. old. Gondolatok az
apáról, az anyáról és a gyermekről, 61. old.
A nemző, az apai bevezetés vezetés, kísérés, nevelés. Nem robban, mint egy bomba vagy
tűzijáték, hanem kézen fogja a tudatlan vagy vonakodó gyermeket, de úgyszólván biztos úton vezeti át
a barátságtalan sötétségen… Az apa felelősnek érzi magát a megértésért, a megértés felé egyengeti az
utat, és igyekszik elejét venni a tévedések rossz következményeinek. Ezért mindig differenciált érzelmi
funkciót szolgál, amelynek legfőbb erénye az emberi beleélő képesség. Briefe. I. köt. 126-127. old.
Gondolatok az apáról, az anyáról és a gyermekről, 62. old.
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Petr világosan látja, hogy Mokka kapcsolata Anna nevű takarítónőjével
zsákutca, igyekszik felnyitni barátja szemét, de Mokka képtelen belátni az igazságot:
kurvával él együtt, akinek fizet a szolgáltatásaiért. Mokka balettelőadásra viszi
imádott nőjét, családról, esküvőről, gyerekről álmodozik, de a nő kiábrándul
kuncsaftjából annak szokatlan perverziói miatt, és ejti az egész kapcsolatot. Mokka
kétségbeesésében ezúttal nem a porszívóhoz, hanem a mosdókagylóhoz menekül,
minek során súlyos balesetet szenved, kórházba kell szállítani, hogy a férfiasságán
esett csorbát azonnal orvosolják. Jana és Petr a liftbe vonszolják a vérveszteségtől
ájult Mokkát, közben pedig ismét elmulasztják a kibékülés lehetőségét.
Alíz elhagyja Jiřít, miután a férfi szódásszifonba töltött vizeletével lespricceli
azt a bíróságot, amely jogdíjkövetelését elutasítja. Petr minden őrültség ellenére
mélyen átérzi és bizonyos értelemben saját kudarcaként éli meg a pár szakítását. Jiří
összeomlik, élete totális csőd: minden fronton kudarcot vallott, de tehetetlenségének
okát nem magában, hanem a rendszerváltásban látja.

JIŘI

Annó elkezdtem egy könyvet.

ALIZ

(csomagol) Nem is mondtad.

JIŘI

Neked nem tetszett volna. Egy veterán gerilla emlékiratai. Nem annyira
regény volt, inkább csak lista. „A nő megtartásának mesterfogásai.”
Ötszáz oldal. Ra terveztem. Eljutottam tizenkettőig. Te írsz?

PETR

Nem.

JIŘI

Mindegy. Jó, tudom a legjobb módszert, úgy lehet egy nőt megtartani,
hogy lázadsz a rendszer ellen. De most? hogy? A szocializmusban még
lehetett, sajnos vége. Most ha disszidálsz, beleszarnak. Cuncibaba is
ezért akar itthagyni. Ami mondjuk neked is betesz.

PETR

Tök jó pár voltatok.

JIŘI

Kösz. Én mindent beleadtam ebbe a kapcsolatba. Kitártam a szívemet.
Lemeztelenítettem magamat. Jó, nem panaszkodok, a nemi életem az
egy külön világ, az így kering körülöttem, mint egy műhold, érted. De
most komolyan, az nem létezik, hogy a barátnőm szégyenkezzen
miattam. Én még

emlékszem, amikor a nők nem szégyenkeztek

miattunk. Annakidején. Nem volt egy fillérünk se, kilátás semmi – de
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pont ezért csodáltak. Mellettünk álltak, tűzön-vízen át, mint azok a
világítótornyos hogyhívjákok...
ALIZ

Micsodák?

JIŘI

Hát azok a világítótornyos hogyhívjákok, amik ott vannak a görög
szigeteken. A nyelvem hegyén van. Emlékszel arra a halászra, akinek a
szeme pont olyan volt, mint Petrnek? (összezuhan) A rohadt életbe.
Tényleg olyan rossz volt velem, Cuncibaba?

ALIZ

Fantasztikus volt veled.

JIŘI

Most látod? Annakidején egy csaj nem lépett le, ha támadt egy ilyen
kis affér. Megkérdezed az embereket, mi változott azóta, azt fogják
mondani, több az autó, könnyebb elmenni innen oda. De pedig az
alapvető különbség az, hogy ma egy nőt nem hat meg, ha egy férfi
szenved, nemhogy még inspirálja. Nincs kizárva, hogy csak ezért
lázadtunk, mert attól beizgultak.
Zelenka párkapcsolati problémákra szűkíti a világ konfliktusait. Írói

meggyőződése szerint mindent a nő-férfi kapcsolatok dinamikája mozgat.
Természetesen ez nagyfokú túlzás és súlyos leegyszerűsítés, de Petr világában mégis
adekvát gondolatnak tűnik a boldogtalanság, a reménytelenség, a kilátástalanság
okaként a történelmi és hétköznapi ambíciók kudarcainak totálisan összemosott
hátterét megjelölni. Petr világa pedig olykor borzalmasan emlékeztet a mi világunkra,
arra a Közép-Európára, amiben mindannyian együtt vergődünk.

III.8. A legsötétebb sarok
Sylvia nagy ambíciókkal veti bele magát a retróbulik szervezésébe, amiken
Petr apja nagy sikert arat egyedi műsorszámával. Petr számára mindez kínos, mégsem
utasítja vissza apja meghívását. Mindegyikük zavarát tovább tetézi, hogy kimondvakimondatlanul a „családi egység“ felbomlani látszik, hiszen Dávid, az Apa
felvállaltan egy másik nővel az oldalán mutatkozik. Feldolgozhatatlanul nagy változás
ez a fiú számára ahhoz képest, hogy apja hosszú évekig ki sem mozdult otthonról.
Sylvia, miután megismerkedik Petrrel, magára hagyja a két férfit, hogy
beszélgethessenek.
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Zelenka érzékeny helyzetet teremt. Apa és fia szinte „dadognak“, nem találják
a megfelelő szavakat, mindaddig képtelenek őszintén beszélni, amíg – az Apa
legyőzhetetlen vágyának kielégítése okán – ki nem csavarják a helyiség lámpáinak
villanykörtéit, és sötét nem lesz a szobában. A helyzet ismételten nagyon mulatságos,
de egyszersmind pszichológiailag alaposan végiggondolt. E pillanatban még az sem
baj, hogy a férfiak jelen állapotuk okáról nem, csupán tüneteiről képesek őszintén
beszélni. Petr számára a legfontosabb tisztáznivaló természetesen az a viszony, ami
apját Sylviához fűzi, az Apa pedig cinkos izgalommal igyekszik megérteni azt a
rengeteg furcsaságot, ha tetszik „őrültséget“ („szomszédolás“ Alíznál és Jírzsinél, egy
idegen nő levágott haja stb.), ami Petr körül zajlik. Petr igazából nem tud
magyarázatot adni az őt körülvevő hétköznapi őrületekre, de apja azért igyekszik
megnyugtatni őt, hogy Sylviától nem vár mást, csupán a készülő mellszobrot. Idézzük
fel ismét a jelenet talán legfontosabb mondatát.
APA

Az csak rajtunk múlik, hogy hogy akarunk élni. Nem mintha lenne
választásunk. De mégse viselkedhetünk úgy, mint az idegenek.
Anyádnak ebben igaza van. (…) Elég az hozzá, egyedül ne maradj
nekem.
Petr számára ez az „atyai intelem“ persze használhatatlan, képtelenség mit

kezdenie vele, mert ha sikerült is némileg feloldódniuk, a szoba sötétje nem elég sötét
ahhoz, hogy mindent kimondjanak, hiszen még nincsenek készen arra, hogy
megvilágítsanak minden igazságot. Eljött hát a pillanat, hogy ismét hallgassanak és
végre bekapják azt a rég áhított villanykörtét. Sylvia érkezik váratlanul, fényt gyújt
valahol, a két férfi pedig ott ül – hétköznapi őrületének kiszolgáltatva – pőrén,
tehetetlenül, némán, a kívánt katarzis pedig elmarad, és görcsöt kap a száj.
Sylvia zavarában kiiszkol a szobából. A szoba sötétjébe az Anya álma tör be
váratlanul. Bár álomról van szó, mégis egyre erősödő megérzésünk, hogy Petr anyja
széteső személyiségének kétségbeesett vergődését látjuk. Az Anya zseblámpával a
kezében a legsötétebb sarkot kutatja, közben képzelgéseinek szülötteivel viaskodik.
KATONA

Azért haltam meg, mert a maga vére nem volt elég jó, kisasszony.

ANYA

Azt mondta nekem, kisasszony.
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KATONA

Bepumpálták az ereimbe, de nem volt benne energia. Egyre gyöngébb
lettem, aztán irtózatosan elkezdtem fázni, aztán meghaltam. Úgyhogy
ezt mindenesetre el akartam magának mondani.

ANYA

De még folytatódott az álom. Odajött a férjem, és azt mondta: Van egy
másik nő az életemben. Ő gyógyított meg. Éreztem, hogy újra élek.
Még a hangomat is újra megszerettem, és ez is miatta van. De hogy
most mit csináljon? Azt mondta, csak lenyomta az „R” gombot, és
most el se tudja képzelni, mit csináljon. Ez a nő tanácsolta neki, hogy
vegye fel a ruhámat, hogy rájöjjön, milyen nekem. És kiderült, hogy
nem szeretem úgy, ahogy hitte. Negyven éve vagyunk együtt, de
ugyanolyan idegen maradtam. És akkor fölébredtem – hu!
Ebben az álomban az Anya hazugságrendszerére fény derül. Az álom ismételt

lelepleződés, szembesülés a valósággal, de már nem az Apa kíméletlen szavai által,
hanem az önbeismerés álombéli útján. Az Anya nem egyszerűen visszaidézi az Apa
szavait, hanem beismerőleg idézi vissza azokat, ha tetszik, ezáltal szembesítve
álombéli önmagát az igazsággal. Ebből az állapotból ébredni szinte lehetetlen, szinte
képtelenség visszakapaszkodni innen az ébrenlét józan talajára.
Miután Jana békülési szándékát Petr most már visszavonhatatlanul elutasítja,
váratlanul megjelenik az Anya, kezében a Sylvia által formált, apját mintázó
mellszoborral. Petr kénytelen szembesülni anyja megrendült állapotával. A
legsötétebb sarok küszöbén állnak, innen már nem tudnak visszafordulni, átlépni ezt a
küszöböt talán már túl késő, mégis elkerülhetetlen annak érdekében, hogy mindenre
fény derüljön. A kétségbeesett, férje ruháiba öltözött mama talán segítségre, talán
együttérző, vigaszt nyújtó szeretetre, talán némi visszaigazolásra, megértésre,
biztatásra vár, de mindezt valójában Petr már képtelen megadni, mostanra szinte
egészen felőrölték a hétköznapok malomkövei.
ANYA

Nem fogok siránkozni. Nem a világ vége. Megesik. Csak azért jöttem,
hogy ne aggódj miattam.

PETR

Jó.

ANYA

(a szoborra mutat) Mit gondolsz? Kiköpött apád, nem? Ügyes kis nő...
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hogyis hívják? Sylvia. Megcsinálhatná az egész családot. Az lenne a
címe, „A becsődölt család”. Nem rád értem. El nem tudod képzelni,
mit megtettek velem. Nem veszik be a véremet. Húsz éve járok
hozzájuk, erre a kis nővér csak így azt mondja nekem, nem kell többet
jönni, Hanekné. A vére nem felel meg a követelményeknek. Hát akkor,
ne félj, rákérdeztem, hogy tudja-e, mi folyik Csecsenföldön. Szerinte
nem kéne nekik a vérem?... De te veszel tőlem, igaz, kisfiam?
PETR

Én? Minek?

ANYA

A fiam vagy, nem? Leveszed a vért, és elküldjük. Akinek kell. Jó, csak
vicceltem. Nem őrültem meg. Megmondom neked, miért nem kell a
vérem, mert fel vagyok apád miatt teljesen zaklatva, és a vörös
vérsejtjeim megkottyantak. Hát nem csoda. (…) Én voltam az egyetlen
nő az életében. Nincs hozzászokva az emberekhez. Honnan tudjam,
hogy helyesen dönt? Te mit tanácsolnál?

Petr nem tud mit tanácsolni, csupán a józanság elviselhetetlen tébolyát. Az igazság
kíméletlen megfogalmazásán kívül Petr számára semmi nem maradt, mostanra
befejezte kapcsolatát Janával, leszámolt az alkohollal, szisztematikusan kipucolta
magából a szerelmet, a pusztító mámort, hogy tetten érhessen minden furcsaságot,
ami körülötte és benne van. Petr visszafordíthatatlanul egyedül maradt. Segítségre
neki volna szüksége, de ezt e pillanatban senki fel nem ismeri, még anyja sem, aki
most már zsarnoki módon követel magának törődést, megértést, és közben észre sem
veszi, hogy egyetlen fia megroppan hétköznapi őrületeik súlya alatt.
ANYA

Annyi év után még egy ilyen szimpla ügyben se tudok neki tanácsot
adni. Úgyhogy adj tanácsot, hogy mit tanácsoljak.

PETR

Apa elhagy egy másik nőért, és téged csak az izgat, hogy nem tudsz
neki mit tanácsolni? Fura dolgaid vannak, anya.

ANYA

De pont ezért hagyott el – mert nem tudtam tanácsot adni.

PETR

Azért hagyott el, mert nem szereted. Ezért dőlt össze az egész család.
Mert csak arra épült, hogy mit lehet tanácsolni.
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ANYA

Hát mire épüljön?

PETR

A szeretetre.

ANYA

A jóisten áldjon meg! Hogy épülhet egy család a szeretetre? Te például
szeretsz engem? Apád szeret? Ti férfiak csak a szeretetről tudtok
papolni, de dunsztotok sincs róla. És most nem cinikus vagyok. Csak
praktikus. Számomra, kisfiam, az a család, ahol meg tudod kérdezni,
hogy mihez kezdj az életeddel. És a család megmondja, azért van.
Mostanra fény gyúlt a legsötétebb sarokban is. Minden tisztán és világosan

látszik, az igazság elől többé nem lehet kitérni. Még ha közhely is, ismételten a
szeretet hiányáról esik szó. Itt azonban egy csavarral több fogalmazódik meg, mint
Lőrinczy Baltájában. Ricsi hasonlóan fogalmaz: „mert e házban sosem volt szeretet“.
Anyika, Ricsi nagyanyja visszautasítja ezeket a vádakat, és megsemmisítő
elemzésével az öngyilkosság teátrális segélykiáltásába hajszolja unokáját. Petr Anyja
is majd erre az útra téved, elsőként azonban a hárításnak nem ezt a durva eszközét
választja, hanem értelmezési vitába bonyolódik fiával. A család szerepe a vitatéma.
Az Anya e témához fűződő értelmi-érzelmi viszonyában azonban kódoltan jelen van
az a kórosan feloldhatatlan téveszme, ami Petr sorsát determinálja.
ANYA

Nem emlékszel a sok jó tanácsra, amit adtunk neked apáddal?

PETR

Nem.

ANYA

Nem?

PETR

Nem.

ANYA

Akkor mire emlékszel?

PETR

Hogy olyan idétlen család voltunk. Sose jött hozzánk senki, mert te azt
tanácsoltad neki, hogy szakítson a barátaival...

ANYA

Hát azt, igen. Mert csak kihasználták.

PETR

... Emlékszem, hogy félt a saját hangjától, mert te tanácsoltad, hogy
híradózzon. Magányos öregembert csináltál belőle, és most játszod a
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törődő meg megértő feleséget.
ANYA

Jó, befejezted?

PETR

Egy normális házaspár csak hozzáad egymáshoz, ti meg, hát szóval,
kivontatok egymásból.

ANYA

(nyugodtan) Mert te nem szerettél minket, azért.

PETR

De én szerettelek. De külön-külön. Ti ketten együtt, az volt a pokol. És
attól nem lesz jobb, hogy felöltözöl apának. Vagy hogy vért adsz.

ANYA

Szerinted én elmebeteg vagyok, igaz?

PETR

Hát nem úgy...

ANYA

Te sem vagy, kisfiam, túlzottan normális. A barátaid is... vagy vegyük
a paplant. Ez mind egyet jelent, hogy válaszút előtt állsz. Jobb, ha
elismered, kisfiam, válaszút előtt állsz.

PETR

Jól van, válaszút előtt állok.

ANYA

De még micsoda válaszút előtt.

PETR

Na és? Te nem állsz válaszút előtt?

ANYA

De neked fogalmad sincs, hogy melyiket válaszd. Harmincöt éves
vagy, és elképzelésed sincs, hogy mit fogsz csinálni jövőre vagy két év
múlva. Nincs egy épkézláb barátod, csak az a szerencsétlen Mokka,
teljes káosz az a gyerek.... Ne szólj közbe... Teljes káosz. A Mokka.
Feleséged meg nincs, azt se tudod, miről mit gondolj, miben higgy, de
inni persze iszol... Levágod mindenféle illetőknek a haját, aztán
kérhetsz tőlük bocsánatot. Az emberek azért használnak ki téged, mert
olyan vagy, fiam, mit egy szivacs, fölszívsz magadba mindent. De a
szemed miatt van. Az az apádé. Neki ugyanez volt a problémája, jöttek
az emberek, hogy adjon nekik lelkisegélyt. Én szabadítottam ki belőle.
Különben ma is ott tartana, ahol te, tudod, mi lenne? egy szétmállott
szivacs, aki arra nem képes, hogy vért vegyen az anyjától, amikor
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szegény nyugdíjas anyja ott áll neki haptákban.
Helyben vagyunk. Az anyai zsarnokság tébolyának kódrendszere ismét
kirajzolódik előttünk. A gyermek nem más, mint a csődöt mondott anyaszerep
kudarcának végső bizonyítéka. Az öncsalás hálójában a gyermek csupán ok és okozat.
Mindezt ráadásul tovább bonyolítja az a tény, hogy az Anya csaknem minden
állításának megvan a maga igazsága, mindezzel szemben érvelni pedig egy csapdába
került gyermek számára szinte lehetetlen. Petr utolsó erejéig küzd anyja akarnoksága
ellen, végül azonban megadja magát és teljesíti annak őrült kívánságát: vért vesz tőle,
ezzel pedig kiszolgálja anyja lerombolhatatlannak látszó tévképzetét, azt a téveszmét,
amely az anyai mártíromság csúcsán a tébolydába vezeti szülőjét.

III.9. Hétköznapok az elmegyógyintézetben

JIŘI

Rengeteg ember titokban azt gondolja magáról, hogy bolond, mikor
pedig az igazi titok az, hogy valójában tökéletesen normálisak.
Szétnézel, látsz egy millió embert, aki lehet, hogy kicsit meg van
zavarodva, de egyet se, aki tényleg, szó szerint elmebeteg. Nem? Hány
embert látsz az utcán rohanni alsógatyában? Nincs egy se, aki effektív
bekattant. Aki klinikai totális dühöngő őrült. (szünet) Annyian
szeretnének bolondok lenni. Mert ha bolond, akkor szabad. Szabadon
lehet saját maga, abszolút őszintén csinálhat mindent. Csak az a
bökkenő, hogy legtöbben sose jutnak el odáig. Mint például én. Én
boldog lennék, ha megőrülnék, mert akkor nem lennék felelős azért,
amit csinálni fogok. Csak mégse megy. Az igazi őrült ugyanolyan
ritka, mint az igazi zseni. Vagy a gól szögletből, érintés nélkül.
Ezeket a sorokat nyugodtan tekinthetjük a darab filozófiájának. A látszólag

légből kapott gondolatok mögött izgalmas tézis áll. A darab szereplőinek hétköznapi
őrültségeit Zelenka normálisnak tartja. A szerző nem állít mást, mint hogy minden
apró őrültségünkkel együtt teljesen hétköznapiak vagyunk, így kell elfogadnunk
magunkat. Mindebbe belegondolni azonban hátborzongató és egyben drámai is.
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Zelenka ennek a drámaiságnak az igazolására tesz kísérletet színművében. A szerző
különbséget tesz hétköznapi bolondság és valódi őrűltség között.92 Az igazi őrült és az
igazi zseni ritka, hétköznapi bolondságainkkal nem szabadulunk mindennapjaink
terhe alól, még ha legfőbb vágyunk ez is, mondja Jiří, miközben szörnyű tettre készül.
Jiří tudja, hogy felelősséget kell vállalnia a tetteiért, bár szívesen nyerne feloldozást a
bolondság ege alatt.
Jiří bosszúból felgyújtja a prágai Hilton szállót, mert a liftjeiben játszott zenéjéért a
tulajdonos nem fizet szerzői jogdíjat. Jiří tudja, hogy a dilettáns középszer csinál
bűnözőt belőle, mint oly sokakból, figurája mégis vagy tán épp ezért – szemben más
gátlástalan bűnözőével – szerethető figura marad. Jiří gyújtogatása a rendszerváltással
„hazátlanná“ és „magányossá“ vált, a mindenéből kiforgatott, a totálisan
kizsákmányolt kisember kétségbeesett attackja a mindent bekebelező „multi“ ellen.

Petr egyre inkább elveszti valódi kapcsolatát a világgal, amelyben él:
tehetetlenül nézi a körülötte vergődőket, a környezetében mindinkább elhatalmasodó
hétköznapi téboly benne is egyre felfokozottabb valósággá válik. Petr tanácstalan
azzal a világgal szemben, amely azt állítja magáról, hogy normális93, minden
92

Persze nem ő az egyetlen. Például Michel Foucault közel nyolcszáz oldalon igyekszik feltárni
mindezt a Bolondság története a klasszicizmus korában című munkájában. Könyve számomra kötelező
tankönyv, színházi gondolkodásom egyik meghatározó élménye az emberi természetről. Foucault
kivételes nagyságú gondolkodó, aki könyvében nem csupán a bolondság történelmi hátterét igyekszik
kibontani előttünk, hanem képes felmutatni a lényegi, árnyalt dimenzióit az értelem – nem-értelem
mindent átfogó kettősségének is. Foucault könyve e dolgozat számára is megkerülhetetlen, még akkor
is (és tán pont ezért), ha olyan idők felismeréseit tárja elénk, amikor még a pszichológia és a
pszichiátria tudománya nem létezett.

93

Az abnormális szó az átlagtól (vagyis a normától) való eltérést jelenti. Sok tulajdonság – például a
testmagasság, a testsúly és az intelligencia valamely népességben bizonyos értékhatárok között mozog.
A legtöbb ember testmagassága például ennek az övezetnek a közepe táján helyezkedik el, s jóval
kisebb azoknak a száma, akik szélsőségesen magasak vagy alacsonyak. Az abnormalitás egyik
definíciója a statisztikai gyakoriságon alapul: „abnormális“ a statisztikailag ritka, vagyis az átlagtól
eltérő viselkedés. E meghatározás szerint azonban különösen értelmes vagy rendkívül boldog ember is
az abnormális kategóriába sorolódna. Ennélfogva az abnormális viselkedés meghatározásakor túl kell
lépnünk a statisztikai gyakoriság fogalmán. Minden társadalomnak megvan a maga szabály- vagy
normarendszere arra vonatkozóan, hogy milyen viselkedést tart elfogadhatónak. Az ettől a normától
számottevően eltérő magatartás abnormálisnak minősül. Ha nem is minden esetben, az ilyen viselkedés
általában statisztikailag is ritkább az adott társadalomban. Csakhogy több probléma is felmerül, ha a
társadalmi normától való eltérést használjuk az abnormalitás kritériumaként. Az egyik társadalomban
teljesen normális viselkedés egy másik társadalomban abnormálisnak bizonyulhat. Egyes afrikai
törzsekben egyáltalán nem tekintik szokatlannak, ha valaki hangokat hall, amikor senki sem beszél,
vagy ott lát valamit, ahol semmi sincs. Az ilyen dolgokat a legtöbb társadalomban abnormálisnak
tartják. A másik gond, hogy az abnormalitás fogalma időről időre egyetlen társadalmon belül is
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igyekezete ellenére képtelen megfelelni e „normális világ“ által támasztott
„normáknak“. A fiú elutasítja az őt körülvevő őrület természetét, és már a
kényszerzubbonytól sem riad vissza, amellyel Mokka fenyegeti, miután Petr közli
vele, hogy Eva, a próbababa életre kelt.
E ponton ismét költészetté válik Zelenka darabja. A szerző ugyanis él a
színház adta lehetőségekkel, és élettel ruházza fel az élettelent. Eva reményt hoz a
történetbe azzal, hogy megelevenedik, hiszen a szerelem (aberráció?) ruházza fel őt
valódi testtel és valódi érzésekkel. Ez a gondolat ősidők óta jelen van az emberi
kultúrában, de még akkor is szép, lírai gesztus Zelenka részéről, ha az ötlet maga nem
eredeti. Minden, ami azonban ebből a dramaturgiai fordulatból következik, már
különös és bizarr szerzői gondolat. Azzal, hogy Eva életre kel ugyanis, a szerző nem
állít mást, minthogy hétköznapi őrületeink dacára, még ha életünk nem is rendjén
való, mégis lehet reményteljes, hiszen történhetnek csodák, a legaberráltabb
viszonyból is születhet tiszta, ragyogó, valódi szerelem. Ez az írói gesztus azonban
kettős. Míg Mokka életének horizontján egy boldog jövő kontúrjai rajzolódnak ki,
addig Petr számára a boldogság minden reménye köddé foszlik. Petr ugyanis a valódi
szerelem, a valóságos emberi kapcsolatok útján egy torz, élhetetlen világba érkezik,
szemben Mokkával, akinek álma – minden kudarca, beteges, tárgyakhoz fűződő
szexuális vonzalma ellenére – mégis beteljesedni látszik. A szerző a feje tetejére
borítja a világot: egyszerre állítja, hogy hétköznapi tébolyunkból, még ha csodával is,
de van kivezető út, mindeközben pedig megrázó módon elengedi főhőse kezét, és az
változik (marijuna, homoszexualitás). Az abnormalitás definíciójának következésképpen túl kell lépnie
a társadalmi elfogadottság kritériumán. Sok társadalomkutató az abnormalitás legfontosabb
kritériumának – a statisztikai vagy társadalmi normáktól való eltérés helyett – azt tekinti, hogy a
viselkedés hogyan befolyásolja az egyén vagy a társadalmi csoport közérzetét. E kritérium szerint a
vislekedés akkor abnormális, ha maladaptív, tehát alkalmazkodási zavarokhoz vezet, ha kártékony
hatású az egyénre vagy a társadalomra. Bizonyosfajta deviáns viselkedésmódok zavarják az élet
normális menetét (ilyen például annak a férfinak az esete, aki annyira fél a tömegtől, hogy
munkahelyére sem képes busszal bemenni, vagy azé a súlyos alkoholistáé, aki emiatt nem tudja állását
megtartani, vagy az öngyilkosságot elkövetőké). Más deviáns viselkedésformák a társadalmat
veszélyeztetik (ide sorolhatók agresszív fiatalok cselekedetei vagy egyes paranoidok elnökgyilkossági
tervei). Ha az alkalmazkodási zavart vesszük kritériumnak, akkor mindezek a viselkedések
abnormálisnak tekinthetők. A negyedik kritérium szerint az abnormális az egyén szubjektív közérzetén,
nem pedig viselkedésén keresztül ragadható meg. A pszichés zavarokkal diagnosztizált emberek
legtöbbje valóban nyomorultul érzi magát. Szoronganak, depressziósak vagy izgatottak, esetleg
álmatlanságban szenvednek, étvágytalanok, vagy mindenük fáj. Ha azonban a rossz közérzet az
abnormális egyetlen kritériuma, akkor a viselkedés maga a gyanútlan megfigyelő szemében akár
teljesen normálisnak is tűnhet. A fenti definíciók egyike sem írja le tökéletesen az abnormális
viselkedés mibenlétét. A legtöbb esetben a négy kritérium – a statisztikai gyakoriság, a társadalmi
elfogadottság, az alkalmazkodást gátló viselkedés és a rossz közérzet – az abnormalitás
diagnosztizálására együttesen alkalmazható. Pszichológia. Rita L. Atkinson, Richard C. Akinson,
Edward E. Smith, Daryl J. Bem. Osiris, 1997, 16. fejezet. Pszichopatológia, 452. old.
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öngyilkosság felé vezető útra taszítja. Petr ugyanis e fordulat következtében végképp
elveszíti minden józan érvét a világ abnormalitásával szemben. A konfliktus Petr és a
hétköznapi élet között mostantól valóban feloldhatatlan.
Petrnek menekülnie sincs hová, nem úgy, mint anyjának, aki azzal, hogy
felismerte élete nagy hazugságait, jóvátehetetlen ballépéseit, „jelentéktelenségét“ a
világban, az őrületbe menekül. Ez az őrület még akkor is valódi elmebaj, ha szerep
csupán, ha nem más, mint menekülés a felelősség elől.
ANYA

Ne haragudjatok. Nem tehettem róla.

APA

Hoztunk kompótot.

ANYA

Az kedves. Köszönöm.

PETR

Én meg behoztam a véredet.

ANYA

Miért suttogsz?

PETR

Bocs. Szóval, hogy vagy... itt?

ANYA

Jól. Senki nem kér tőlem tanácsot. Még azt se akarják, hogy egyáltalán
egy értelmes szót szóljak. Ez mondjuk tetszik. Persze azért hullámzik.
Néha elkap a depresszió, és legszívesebben kiugranék az ablakon, vagy
bevennék egy láda gyógyszert. De hát amikor normális voltam, akkor
is ugyanígy volt. Azon kívül tényleg kellemes.
Azzal, hogy Petr anyja elmegyógyintézetbe kerül, a személyiségében

valójában még nem következik be valóságos minőségi változás, hiszen ő maga
továbbra is reflektáltan éli életét, vagyis egykori és mostani énje között igazi
különbséget e pillanatban még önmaga sem lát. Petr anyjának élete mindazonáltal
mégis alapjaiban változik meg, hiszen többé nem terheli őt semmifajta felelősség,
többé senki nem vár el tőle semmit, legfőképp pedig önmaga nem remél semmit
bolond önmagától. Biztosak lehetünk azonban abban, hogy Petr anyja minél tovább
tetszeleg ebben a biztonságot és nyugalmat ígérő szerepben, annál nagyobb eséllyel
marad örök otthona a pszichiátria.
EVA

Csókolom.
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ANYA

Szervusz. Én vagyok Petr anyukája. Relatíve normális voltam, de aztán
sajnos beütött a krach, és most bolond vagyok. Nagyon rendes
kislánynak látszol.

EVA

Köszönöm.

ANYA

Mivel foglalkozol?

EVA

Kirakati próbababa voltam egy bevásárlóközpontban.

ANYA

Tényleg? És melyikben?

EVA

C&A... Női divatáru.

ANYA

És felöltöztettek mindenféle ruhába?

EVA

Igen.

ANYA

És milyen érzés volt?

EVA

Az az igazság, hogy nem nagyon emlékszem. És akkor ő megvett.
(MOKKA felé int) Már akkor együtt éltünk, amikor még próbababa
voltam. De utána megelevenedtem.

MOKKA

Ő mentett meg engem.

EVA

Azt gondolta, hogy a nők angyalok.

MOKKA

Pedig nem. Legalábbis akivel én találkoztam.

PETR

Azok mik voltak?

MOKKA

Sima nők.

PETR

Komoly? Ez eszembe se jutott.

ANYA

És boldogok vagytok?

MOKKA

Igen. Hát egy csoda történt. Elmebajos perverziónak indult, és akkor
lett belőle szerelem. Hát ez elég ritka.
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ANYA

Érdekes, hogy ezt mondod. Velünk pont fordítva volt. Szerelemnek
indult, és lett belőle egy perverz elmebaj.
Petr anyja, mielőtt zártosztályra kerül, férjének jégeralsójában szalad végig a

Vencel téren. A családtól nem idegen ez a viselkedés, hiszen a nagyapa is megtette
ugyanezt, igaz, Petr apja szerint „csak azért, hogy a nagymamát idegesítse“. Nem
mentes tehát az ilyesfajta hétköznapi őrületektől az előző generáció sem. Akár azt is
gondolhatnánk, hogy mindez genetikusan van jelen a családban. „Örökletes, megy
végig a családon“ – mondja a mama, míg mindenki mást bolondnak tart önmagán
kívül. Most ő a bolond, ebben a bolondságban mégis van valami megmosolyogtató,
még akkor is, ha a valóságban mindez drámai súlyú. Joggal gondolhatjuk: normális nő
nem szaladgál az utcán férje jégeralsójában. Pedig gondolhatnánk azt is, hogy a mama
csupán „elfáradt“, kap majd egy kis nyugtatót, az elkövetkező időkre pedig talán némi
gyógyszert „segítségül“, amivel majd súlytalanul lebeghet egész hátralévő életében,
hol támaszként mindig ott lesz a múlt, a reményekkel teli, boldogságot ígérő tegnap,
az a múlt, ami egyben a jelen is, legfőképp Petr apja számára, aki fellépésein aratott
sikeréből táplálkozva ismét impulzusokkal teli életet él.
APA

Azt akartam mondani, hogy szerintem a miénk szép kapcsolat.

ANYA

Igen. Szép kapcsolat.

APA

Én szeretlek.

ANYA

Nem kell mondanod, ha nem igaz.

APA

De igaz.

ANYA

Kicsit feszült vagy. Sietsz valahova?

APA

Fellépek.

ANYA

Fellépsz?

APA

Nem igazi fellépés. Csak csinálom a híradót.

ANYA

Ne mond, a régi filmhíradót?
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APA

Igen. A média lecsapott rá. Annyi meghívásom van, hogy le kell
mondani.

ANYA

Olyan szívesen hallgatnálak.

APA

De nem engednek be.

ANYA

Akkor most egyet.

APA

Nem, ez itt nem olyan...

ANYA

Csak egy rövidet....
APA EGY PILLANATIG GONDOLKODIK, AZTÁN BELEKEZD.

APA

(híreket mond) Moravská Haná városa ünnepélyes hangulatban
tisztelgett a szocialista munka hősei előtt, akik kivívták a Párt, a
kormány és az egész ország egyöntetű elismerését. A résztvevők
felállva, vastapssal köszöntötték a meghívott jeles előadókat, Indra
elvtársat, a Szövetségi Parlament elnökét, Mamula elvtársat, a
Csehszlovák

Kommunista

Párt

Dél-Morvaországi

Központi

Bizottságának első titkárát...
ANYA

Nem-nem. Mamula volt az Észak-Morvaországi.

APA

Bocsánat, azt mondtam, Dél? Mi a fene ütött belém? Köszönöm.
(folytatja) Mamula elvtársat, a Csehszlovák Kommunista Párt ÉszakMorvaországi Központi Bizottságának első titkárát, és Mackievics
elvtársat, a Szovjetunió hazánkban szolgálatot teljesítő rendkívüli és
meghatalmazott nagykövetét.
ANYA SZERELMESEN NÉZ APÁ-RA, ÉS MEGFOGJA A KEZÉT.
Ez a múlt Petr anyja számára most mindennél többet jelent, hiszen melegséget

ígér, biztonságot árasztó nosztalgiát, amiből mindig erőt lehet meríteni. Annak
számára azonban, aki a rendszerváltás pillanatától fogva felejteni igyekezett, aki
szégyenében mindenáron meg akarta változtatni a hangját, az apa számára tehát ez a
múlt furcsa mód már mást jelent: hidat a jelen idejű hétköznapokba, egy új, ismeretlen
világba, egy másik életbe. Ám úgy, ahogy ez az „új élet“ percről percre felváltja Petr
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apjának (a korszak hangjának) mindennapjait, majd úgy porlad el a kínzó emlékezet,
úgy borul feledésbe minden, ami volt, és majd úgy szorul az idézett
propagandaszöveg egyre több és több helyreigazításra, hiszen a tegnapokat egyre
inkább feloldják azok a jelen idejű pillanatok, melyek ismételten cselekvő értelemmel
ruházzák fel a szürke hétköznapokat.
Történik mindez pedig mindaddig, míg a kör végül bezárul, és ismerve a kelet-európai
sorsot, legfőképp ismerve hazánk sorsát, egészen addig tart majd, míg minden
kezdődik elölről, hogy valóban megismétlődjék velünk újra ugyanaz a hétköznapi
téboly, amibe – be kell végre vallanunk – már réges-rég „belebolondoltunk“
mindannyian.

III.10. Minden ember egy vers
Ez tehát Petr öröksége. Ő pedig nem kér ebből. Mostanra Petr megértette:
minden hétköznapi őrület egyben dráma is, minden abnormális94 emberi tett mögött
94

A normális fogalmát talán még nehezebb meghatározni, mint az abnormalitásét, de a legtöbb
pszichológus egyetért abban, hogy a most következő jellemzők mind jó közérzetre utalnak. Ezek a
jellemzők nem vonnak éles határt a mentális „egészség“ és betegség között. Inkább olyan vonásokat
képviselnek, amelyekkel az „egészséges“ emberek nagyobb mértékben rendelkeznek, mint az
abnormálisnak diagnosztizált emberek. 1. Hatékony valóságészlelés. A normális emberek többnyire a
valóságnak megfelelően értékelik reakcióikat, képességeiket és mindazt, ami körülöttük a világban
végbemegy. Nem értik állandóan félre azt, amit mások mondanak, nem értékelik túl képességeiket, és
nem vállalnak többet, mint amennyit képesek végrehajtani, de alá sem becsülik magukat, és nem
rettennek vissza a nehezebb feladatoktól sem. 2. Önismeret. A jól alkalmazkodó emberek elég jól
tudatában vannak motívumaiknak és érzéseiknek. Bár senki sem érti tökéletesen motívumait vagy
viselkedését, az egészséges emberek nem rejtik el egyetlen fontos érzésüket vagy motívumukat maguk
előtt. Nagyobb öntudatosság jellemző rájuk, mint a mentális betegséggel diagnosztizált emberekre. 3. A
viselkedés akaratlagos szabályozásának képessége. Az egészséges amberek általában bíznak abban,
hogy képesek magatartásukat uralni. Alkalmanként persze impulzívan is viselkedhetnek, de amikor
szükséges, vissza tudják fogni szexuális és agresszív késztetéseiket. Van, amikor nem a szociális
normáknak megfelelően viselkednek, de ez is saját döntésük és nem befolyásolhatatlan impulzusaik
következménye. 4. Önértékelés és elfogadás. A jól alkalmazkodó emberek értékelik saját érdemeiket,
és úgy érzik, mások is elfogadják őket. Jó viszonyban vannak másokkal, és a társas helyzetekben
spontán módon tudnak részt venni. Ugyanakkor nem érzik azt, hogy alá kellene vetniük magukat a
csoport véleményének. Az értéktelenség érzése, az elidegenedés és elfogadottság hiánya különösen
szembeötlő azoknál az embereknél, akiket abnormálisnak diagnosztizáltak. 5. Érzelmi kapcsolatok
kialakításának képessége. Az egészséges emberek szoros és kielégítő kapcsolatokat tudnak kiépíteni
másokkal. Érzékenyek mások érzéseire, nem lépnek fel túlzott – valójában a saját szükségleteiket
szolgáló – igényekkel a másikkal szemben. A mentális zavarokkal küszködő embereket gyakran
annyira lefoglalja saját biztonságuk védelme, hogy túlságosan énközpontúakká válnak. Saját
érzéseikkel és törekvéseikkel eltelve szeretetet követelnek, de képtelenek a kapott érzéseket viszonozni.
Sokszor azért félnek az intimitástól, mert múltbeli tapasztalataik lesújtóak voltak. 6. Alkotóképesség. A
jól alkalmazkodó emberek képességeiket alkotótevékenységekben képesek kifejteni. Örülnek az
életnek, és nem kell magukat rákényszeríteni arra, hogy a mindennapok követelményeivel
szembesüljenek. A krónikus energiahiány és a túlzott fáradékonyság a megoldatlan problémákból
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megélhető, valóságos sorsok húzódnak, ezért aztán felmond munkahelyén, inkább a
költészetet, a „szellemi szabadságot“ választja, hiszi, hogy minden ember egy vers,
megénekelhető költemény, őt magát pedig már csupán ez és semmi más nem
foglalkoztatja.
PETR

Próbáltam normálisan élni, de nem sikerült. Én küzdöttem, de
kilátástalan volt, és túlságosan fájt. Most csak figyelem, hogy mi
történik körülöttem, és abból merítek ihletet. Minden emberből, akivel
találkozom, lesz egy vers.
Jana még egyszer, utoljára felkeresi Petrt, de hiába, fájdalmasan szembesülnie

kell a ténnyel: Petr végérvényesen kiszakadt közös világukból, már egy másik
rendszerben él, ahonnan visszahozhatatlan. Ez a rendszer azonban kristálytiszta,
miközben minden molekulájában abból a kaotikus világból épül fel, amelybe Petr
született. Ezt a rendszert azonban mégsem a hazugságok, az öncsalások sorozata
irányítja, ez a rendszer mégsem a hárításra épül, hanem épp ellenkezőleg: a totális
elfogadásra. Nem beletörődés ez, hanem vegytiszta állásfoglalás: Petr elfogadja a
világot olyannak, amilyen, de ebben a világban nem tud már élni.
Petr rájön, nem a világgal, hanem vele van a baj, így az elfogadás tényéből az
elutasítás bátor gesztusa támad: mégpedig önmaga elutasításának kíméletlen gesztusa.
Mindezért Petr komoly elhatározásra jut: ahogy barátja, Mokka tanácsolta
egyszer, feladja magát postán, egy csomagban, de nem az áhított nőnek címezve, a
hódítás frappáns eszközeként, hanem abba a világba postázva önmagát, ahol pusztulás
vár rá, abba a világba címezve becsomagolt énjét, amelyben értelmetlenül halnak meg
emberek ezrei, amely mindig is aggodalommal töltötte el anyját olyannyira, hogy bele
is betegedett. Petr egy olyan világba utazik tehát, ahol a halálának ugyan értelme
nincs, de az életének visszamenőleg még lehet igazsága.
PETR RÁÍRJA A CÍMZÉST A DOBOZRA, AZTÁN BELEMÁSZIK, MAGÁRA
HÚZZA A FEDELET, MAJD A DOBOZ LYUKAIN KINYÚLVA, BELÜLRŐL
REGASZTJA AZT.

JÖN KÉT POSTÁS.

adódó lelki feszültség gyakori tünete. Pszichológia. Rita L. Atkinson, Richard C. Akinson, Edward E.
Smith, Daryl J. Bem. Osiris, 1997, 16. fejezet. Pszichopatológia, 452. old.
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1. POSTÁS

Halló! Van itt valaki? (szünet) Biztos ez az. (Próbálják
felemelni a dobozt.)

2. POSTÁS

Anyám, ez nehéz!

1. POSTÁS

Mi a franc lehet benne? Kókuszdió? Megrohad, mire odaér.

2. POSTÁS

(nézi a címzést) El se tudom olvasni... Valami hülye helyre
megy... Csecsenföldre.

1. POSTÁS

Kit érdekel. Na essünk neki.
FELEMELIK A MEGLEPŐEN NEHÉZ DOBOZT A KÜLÖNÖS CÍMZÉSSEL.
SÖTÉT.
VÉGE.

III.11. Két fotel, egy kanapé
A lehetőség, hogy színre vihetem a darabot Kaposvárott, váratlanul ért, annak
ellenére, hogy készültem rá. Nem ez volt az első alkalom, mikor Babarczy László
igazgató olyan helyzetbe hozott, amiben azonnal, évad közben kellett döntenem,
vagyis beugró rendezőként kellett létrehoznom valamit, szemben a meghirdetett
programmal. Volt, hogy sikerrel, volt, hogy kevésbé sikeresen tudtam eleget tenni
ezeknek a kihívásoknak, Zelenka-rendezésemet azonban a jobban sikerültek közé
sorolom.
Egyetlen igazgatói megkötés volt csupán: költségkímélő legyen. A darab
kiállítására minimális pénz állt rendelkezésre, a megszokott, szerény költségvetésnél
is jóval kevesebb. A színészi gárda nagy része is foglalt volt, hiszen párhuzamosan
készült már a nagyszínpadi produkció, ez azonban nem jelentett különösebb izgalmat,
hiszen a kaposvári társulat akkoriban még meglehetősen jó állapotban volt. Nem
egyszer fordult elő azokban az időkben, hogy komoly társulati kihívásokat jelentő
klasszikus műveket, a nagyszínpadon és a stúdióban, egy időben tűztünk műsorra,
mely vállalás – szerénytelenség nélkül állíthatom – más vidéki társulatok képességeit
jócskán meghaladta volna.95
95

Ilyen pillanat volt például, hogy csak egyet említsek, mikor a stúdióban Csehov: Platonov című
művét, a nagyszínpadon pedig Heinrich von Kleist: Heilbronni Katica avagy a tűzpróba című darabját
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Alkotótársaim a színház szerződtetett tervezői voltak, így a vendégtervezők
gázsija sem jelentett további anyagi megterhelést. A mindenkor érvényes, a rendezői
szabadság elvéhez igazodó alkotópartner választásának jogáról ugyan ez esetben le
kellett mondanom, de ezt sem hátrányként, hanem inspiratív helyzetként éltem meg.
Szegő György díszlettervező és Cselényi Nóra jelmeztervező kollégákkal, bár
ugyanannak a társulatnak a tagjai voltunk, mégis ekkor dolgoztunk együtt először.
Zelenka darabja apró, olykor igen rövid jelenetek sorozatából áll, rengeteg
helyszínváltással. Világossá vált az első pillanatban, hogy épített díszletünk nem
lehet, tehát komoly kihívássá lett, hogyan is tudnánk mégis az előadást a kaposvári
színházhoz méltó szcenikai teatralitással kiállítani. Ettől fogva a színészekkel
folytatott közös munka és azok a belső, „pszichológiai folyamatok“ határozták meg
tér- és szcenikai elképzeléseinket, amelyek a próbák során működőképesnek és
igaznak bizonyultak. Akkor megtanultam, hogy ez a munkamódszer nagyon hasznos
és kívánatos volna azokban az esetekben is, amikor minden anyagi lehetőség adott a
kreatív fantázia kibontakoztatására, csak épp a színházi struktúra daráló malma teszi e
módszer alkalmazását lehetetlenné. Minden, a hagyományos magyar színházi
struktúrában

alkotó

szakember

számára

ismert

tény

és

adottság,

hogy

próbafolyamatainkat megelőzi az állítópróba, melyen kiderül, hogy a tervezői és
rendezői elképzelések, amelyek a színházi próbafolyamatot megelőző hónapokban
születnek és öltenek majdnem végső formát, vajon valóban megállják-e a helyüket.
Az állítópróbán ugyanis használt, lejátszott díszletelemek, lépcsők, ajtók, falak,
dobogók segítségével a színház építő (díszletes) szakemberi – az intézmény szcenikai
vezetője, a tervező és a rendező irányításával – lemodellezik, azaz felépítik a tervezett
díszletet.96 Csak ezek után készülhetnek el a végső műszaki rajzok, amelyek alapján a
díszletgyártó műhelyek a próbaidőszakkal párhuzamosan legyártják az előadás
díszletét.
A modern színházi irányzatok, az európai színházi törekvések hazánkban is
megkívánnák ennek a gyakorlatnak, ha tetszik, struktúrának az újragondolását.
Színházművészetünk fejlődése szempontjából borzalmasan fontos volna olyan
színházi műhelyeket létrehozni, melyekben lehetségessé válna a próbafolyamattal
egy időben tűztük műsorra.
Külföldi rendezéseim során azt kellett tapasztalnom, hogy pl. sem a Görög Nemzeti Színházban
(NTNG), sem a Szentpétervári Zenés Komédiában (mindkettő hatalmas intézmény) nem ismerik ezt a
gyakorlatot, annak ellenére, hogy a díszlettervezés szintén a próbafolyamatot megelőző időszakban
zajlik, a gyártási munkák pedig a bemutató előtt néhány nappal fejeződnek be.

96
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együtt alakuló szcenikai teatralitásban és nem a költséges, tékozló díszletgyártásban
gondolkodni. Ha ez az eljárás bizonyos esetekben meg is növelné a próbaidőszakot,
színházesztétikai jelentőségét tekintve azonban felbecsülhetetlen volna, és nem kizárt,
hogy költséghatékony eljárásokhoz is vezethetne. 2011 Magyarországán erről
ábrándozni azonban sajnos megmosolyogtató naivitás.
Zelenka darabjának szcenikai légkörét a próbák határozták meg tehát, és az a
szigorú elképzelés, hogy a helyszínváltások tekintetében nem veszünk tudomást a
szerzői instrukciókról, vagyis egyetlen helyszínben gondolkodtunk. Így született meg
bennünk az a formai igény, hogy két fotel és egy kanapé, néhány üres papírdoboz
segítségével jól értelmezhető, könnyen átlátható, kimondottan egyszerű játékteret
hozzunk létre, melyben a darab karaktereinek egymáshoz fűződő viszonya még
hangsúlyosabb módon tud megfogalmazódni. Mindezek relációjában előadásunkban a
színészi jelenlét, a színészi játék, azon keresztül pedig hétköznapi őrületünk vált
színházesztétikai minőséggé.
III.12. Reláció és esztétika
Bizonyos értelemben a hagyományos kőszínházi struktúra néhány évtizede, ha
nem is leváltásra, de mindenképp átalakításra érett. Mindez természetesen nem jelenti
azt, hogy kőszínházi épületeinket le kellene rombolni. Mindenesetre hosszú ideje
szükségessé vált, hogy újragondoljuk a színházi produktum, a színház és a közönség
egymásra hatását. Korszerű, a kor művészi kihívásainak megfelelő, azokra érvényesen
reagálni képes és azokkal eleven párbeszéd folytatására alkalmas alkotótereket kell
létrehoznunk

vagy

választanunk

hétköznapi

környezetünkből.

A

modern

színházművészet ma gyakran elhagyja a színházépületek falait, és olyan kreatív,
innovatív energiákkal teli, inspiratív közegekben (utcákon, tereken, piacokon,
gyárakban, raktárakban, kórházakban, iskolák osztálytermeiben, rakétabázisokon,
repülőtéri terminálokban, vasútállomásokon, hajógyári kikötőkben, kamionok
konténereiben stb.) jön létre, melyekben újraértelmezhetővé válik az alkotói folyamat,
azon túl pedig az előadói és befogadói viszony. A modern képzőművészeti felfogás
szerint minden a maga relációjában nyeri el valódi értelmét és esztétikai minőségét,
vagyis nemcsak a középpontba helyezett tárgy, hanem környezete is rendkívül fontos.
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A színházművészet számára ez nem újdonság, mégis úgy tűnik, mintha újra fel
kellene fedeznünk ezt a gondolatot.
Fontos megemlítenem Nicolas Bourriaud97 (1965) A reálcióesztétika98 című
könyvét. A szerző így fogalmaz:
„Mi más lenne az oka a kilencvenes évek művészetét övező sok félreértésnek,
mint az elméleti diskurzus hiánya? A kritikusok és filozófusok többsége ódzkodik
attól, hogy megbírkózzon a kortárs művekkel: ezek tehát lényegében ‚olvasatlanok‘
maradnak, hiszen eredetiségük és találó mivoltuk nem érthető meg oly módon, hogy
az előző generációk által megoldott vagy függőben hagyott problémák felől
elemezzük őket. El kell fogadnunk a tényt, legyen bármily fájdalmas is, hogy
bizonyos kérdések mára érdektelenné váltak, továbbá fel kell ismernünk azokat,
amelyek manapság foglalkoztatják a művészeket: mi az igazi kihívása a kortárs
képzőművészetnek, és milyen kapcsolatban áll a művészet a társadalommal, a
történelemmel, a kultúrával? A kritikus legfontosabb feladata, hogy rekonstruálja az
adott kort jellemző problémák összetett rendszerét és megvizsgálja az ezekre adott
különböző válaszokat. Túl gyakran megelégszünk azzal, hogy a tegnap kérdéseiről
készítünk leltárt, hogy aztán sajnálkozhassunk, amiért nem kapjuk meg a válaszokat.
Márpedig a szóban forgó új módszerekre vonatkozó elsődleges kérdés ezeknek a
műveknek a formáját érinti. Hogyan fejtsük meg ezeket a látszólag megfoghatatlan
produktumokat, legyen szó akár folyamatokról vagy magatartásmódokról –
mindenesetre a hagyományos normák szerint ‚szétszórt‘ formában megjelenő
művekről – úgy, hogy nem bújunk a hatvanas évek művészettörténete mögé?“
97

Nicolas Bourriaud 1999-től 2006-ig Jérôme Sansszal közösen vezette a párizsi Palais de Tokyót.
Kurátorként olyan kiállítások fűződnek a nevéhez, mint az 1990-es Velencei Biennále Aperto
szekciójában rendezett, Unmoving Short Movies, az 1996-os Traffic a Capc Bordeaux-ban, a Touch a
San Francisco Art Institute-ban 2002-ben, vagy a Palais de Tokyo-beli GNS: l’art contemporain et la
topographie 2003-ban, illetve a Playlist 2004-ben, vagy a Fuori uso 2006 – Are you experienced?
Egy másik Az Utómunkálatok című könyvének fő kérdése például: hogyan orientálódjunk a
kulturális káoszban, és hogyan következtessünk a produkció új formáira? Ez a Relációesztétika
folytatása. A mai művészek eladásra szánt termékek, már létező formák, kibocsátott jelek, megépített
épületek, előfutárok által már kijelölt útvonalak világában mozognak. Már nem úgy tekintenek a
művészet színterére, mint művekkel teli múzeumra, amelyeket a modernista ideológia kívánalmai
szerint idézni vagy meghaladni akarnának, sokkal inkább úgy, mint felhasználható eszközökkel teli
raktárra, manipulálandó, újrahasznosítható vagy épp színpadra vihető információkészletekre.
98
Nicolas Bourriaud: Relációesztétika, Budapest, Műcsarnok Kiadó, 2007, fordította: Pálfi Judit,
Pinczés Bálint
Nicolas Bourriaud: Utómunkálatok, Budapest, Műcsarnok Kiadó, 2007, fordította: Jancsó Júlia
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Bourriaud jelentős példákat sorol a kilencvenes évek és az azt követő időszak
képzőművészetének irányzatait meghatározó kezdetekből. Érdekes, látszólag banális
kísérletek ezek, melyek fontosságát azonban ma már butaság volna megkérdőjelezni.
Bourriauld megállapítja: „…a művészet sakktábláján a legélénkebb játszma
mostanság az interaktivitás, a közösségi szellem és az emberek közötti
kapcsolatteremtés jegyében zajlik.“
Ennek a lényeges megállapításnak tükrében érdemes átgondolni, mi zajlik
Magyarországon. Véleményem szerint ha ez az idea meg is jelenik kortárs
képzőművészetünk perifériáján, sajnos hatása és jelentősége elkerüli kőszínházaink
művészetét. A színházművészet akkor mondható igazán korszerűnek, ha képes lépést
tartani a friss áramlatokkal, és összművészeti funkcióját visszanyerve képes nemcsak
párbeszédbe bonyolódni az egyéb művészeti irányzatokkal (film-, irodalom-, zene,
képző- és digitális művészetekkel stb.), hanem kreatív, kohéziós erővel képes hatni is
rájuk. Úgy tűnik, hogy a színházművészet elvesztette „monopolhelyzetét“, az egyéb
modern művészeti irányzatok sorra hódítják el jelentős stratégiai területeit. Nem arról
van szó ugyanis, hogy egyszerűen képtelenek lennénk a korszerű irányzatokkal méltó
partneri viszonyt teremteni, hanem arról, hogy nem vagyunk hajlandóak tudumásul
venni az azokban rejlő teátrális azonosságot, vagyis azt a tényt, melyből egyenesen
következik, hogy a színház nem ülhet tovább a babérjain, ki kell lépnie megszokott
kereteiből, fel kell adnia kivívott pozícióit, új kommunikációs dimenziókat kell
feltárnia és ismételten meg kell találnia a lehető legszélesebb közönségét. Európa
ebben a keresésben élen jár, mi azonban mindettől sajnálatos módon ismételten
tragikus távolságba kerültünk. Úgy hiszem, mindezért nem csak hazánk elmúlt
évtizedeinek (esetünkben: 1989-2009) gyalázatos kultúrpolitikája, sok esetben pedig
annak felháborító hiánya, hanem mi magunk is felelősek vagyunk. Abba pedig még
belegondolni is hátborzongató, hogy mit hoz majd Magyarországon az elmúlt
korszakot felváltó, nemzeti egységet sulykoló, a korszerű, érvényes, európai
szellemiséget végképp lesöprő „kultúresztétika“, szabdságharc, amelynek „szellemi
terébe“ belépnünk, úgy tűnik, nemcsak szubjektív képtelenség, de objektív
lehetetlenség is. Ez azonban talán esély is lehet a megújulásra, egy új színházi
párbeszéd megszületésére.
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Bourriauld szerint: „Fennáll a veszélye annak, hogy a ‚kommunikációs
szupersztrádák‘ kapuikkal és pihenőhelyeikkel az egyetlen lehetséges útvonallá
válnak az emberi világ két pontja között. (…) Az emberek közötti kapcsolatoknak –
melyeket áruk szimbolizálnak, olykor még helyettesítenek is, és amelyeket logók
jeleznek – szélsőséges vagy titkos formát kell ölteniük, ha ki akarnak kerülni az
ellenőrzés alól.“
Nem

szabad

elfelejtenünk,

hogy

Bourriauld

állításait

elsősorban

képzőművészeti kontextusban fogalmazza meg, mégis érdemes kiragadnunk és
színházi kontextusba helyeznünk gondolatait. A szerző úgy véli, hogy manapság a
társadalmi kapcsolatok szabványosított, mesterséges jelenséggé váltak.
Bourriauld véleménye szerint olyan társadalomban élünk, „ahol az emberi
kapcsolatokat már nem közvetlenül éljük át, hanem eltávolítva, látványos
reprezentációjuk révén“. Bourriauld azt állítja, hogy a művészeti gyakorlat ma a
társadalmi kísérletezések terepévé vált, olyan térré, amely legalábbis részben védett a
viselkedés uniformizálásától.
Mindezeket a gondolatokat figyelembe véve egy műkedvelő azt is
gondolhatná, hogy Zelenka darabja talán provokatívabb formát ölthetett volna, ha
mondjuk a budaörsi IKEA áruház bútorstandjain állítottam volna színre. Nem
tagadom, izgalmas kihívást jelentett volna számomra egy ilyesfajta megközelítés is,
mégis azt hiszem, ez az elképzelés önmagában butaság volna, hiszen Bourriauld
gondolatai színházművészeti értelemben sokkal radikálisabb kísérleteket sugallnak: a
drámai

szöveg,

a

vizualitás,

a

színházművészet

teljes

mechanizmusának,

effektusrendszerének újraértelmezését, ez pedig a hagyományos színházi struktúra
keretein belül teljességgel megoldhatatlan és nem is feltétlenül szükségszerű feladat.
Bourriauld szerint a művészeti tevékenység nem más, mint játék, amelynek
formái, sémái és funkciói a társadalmi kontextusnak megfelelően változnak és
fejlődnek, lényege tehát nem változatlan, nem állandó. A szerző meggyőződése, hogy
mára a modernitás programjának egyik fejezete lezárult. „Kiüresedtek azok az
esztétikai ítéletalkotáshoz használt szempontok, melyeket megörököltünk, de továbbra
is ezeket alkalmazzuk a ma létrejövő művekre is. Az új többé már nem önálló
szempont, csupán a modernizmus megkésett becsmérlői számára, akik a jelen
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ócsárolásakor azt veszik csak észre, amit tradicionális kultúrájuk révén megtanultak
gyűlölni a tegnap művészetében.“

III.13. A gondolat formáló- és újítóereje
Hagyományos, mára kissé elavultnak tűnő színházi struktúrákban is teremthet
érvényes formákat egy új megközelítés, egy korszerű gondolat. Az unalomig kiismert,
ma sokszor idejétmúltnak gondolt kőszínházi rendszer egyetlen korszerű ideától képes
a szárnyalásra, a megújulásra. Hiszek a művészet teremtőerejében, és hiszem, hogy
ahhoz, hogy korszerű színházművészetről beszélhessünk, nem szükségszerű az
évszázadok alatt kialakult színházi struktúra lerombolása. A formabontó kísérletek, a
történelmi hagyományoknak hátat fordító erőfeszítések, az újító szándékok, a jelen
időt kihívó kockázatos vállalkozások mivé is lennének a tradicionális struktúrák
jelenléte nélkül? Ezt maga Bourriauld sem gondolja másképp, aki szerint a feladatunk
jobban belakni a világot, ahelyett, hogy a történelmi fejlődés rögeszméjéhez
ragaszkodva újjáépíteni igyekeznénk azt. „Más szóval, a művek célja többé nem egy
elképzelt vagy utópikus valóság létrehozása, hanem a létező valóságon belüli létezési
formák vagy cselekvési minták kialakítása, legyen az bármilyen léptékű is.(…) A
modernitás ma az adott valóság elemeinek ‚újrahasznosításában‘, a ‚barkácsolásban‘
él tovább, a feltalált hétköznapiságban, a megélt idővel való gazdálkodásban – ezek
pedig ugyanúgy figyelemre és tanulmányozásra méltók, mint a korábban jellemző
messianisztikus utópiák és formai ‚újítások‘.“
Egy innovatív alkotói elképzelés az elfáradt, kiégett színházi struktúrát
elevenné és impulzívvá teheti, akár úgy is, hogy a színházi közösségen belül létrejött
emberi viszonyrendszereket „strukturálja újra“.
Egy „kívülről érkező“, meghívott vendégművész jelenléte kreatívan
pezsdítheti fel az alkotói energiákat. Így történt ez Petr Zelenka filmrendező esetében
is, aki szóbanforgó első színművét Příběhy obyčejního šilenství (Hétköznapi
őrületek) címmel a prágai Dejvické Divadlo felkérésére írta és rendezte, a színészek
improvizációira

hagyatkozva.

Bízom

benne,

hogy

e

fejezetben

sikerült

bebizonyítanom, hogy a darab témáját, társadalmi kontextusait tekintve rendkívül
lényegi problémákat jár körül, melyeken érdemes elgondolkodnunk.
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IV.1. Rakpart Szabad Úszóművek
Mestereimtől azt tanultam, hogy megfelelő minőségű munka, egyenletes,
magas művészi teljesítmény csupán társulati struktúrában jöhet létre. Miközben
alkalmam és szerencsém volt megtapasztalni, miféle előnyökkel jár egy szellemileg
gazdag közösség (társulat) tagjának lenni, mindeközben tapasztalataim azt mondatják
velem, hogy a társulati struktúrán kívül is születhetnek kiemelkedő előadások, erre
akad is példa meglehetősen szép számmal. Úgy tűnik tehát, hogy a fenti régi
igazságnak egyre inkább ellentmondanak a legmodernebb európai áramlatok.
Megkerülhetetlen tény, hogy mára fenntarthatatlanná váltak mamut kőszínházi
intézményeink, müködésük pedig a piaci verseny szabályai szerint nagyon nehezen
tehető rentábilissá. Meggyőződésem, hogy ez a felismerés és a strukturális
változtatások szükségszerű igénye már évekkel ezelőtt megszületett szakmánk
változásra nyitott felében. Színházművészetünk, elsősorban a pályázati rendszerrel
támogatott független színházi szférának köszönhetően elindult az átalakulás és
újjászületés útján. Tette ezt nem politikai, hanem kizárólag szakmai szempontokat
követve, meglehetősen frissítő hatást gyakorolva egyes kőszínházaink működésére.
Mindezen átalakulást, fejlődést azonban visszavetette, az elért sikereket pedig maga
alá temette a hazánkban mostanra kialakult kultúrpolitikai gyakorlat. Ez nemcsak
azért sajnálatos, mert a színházigazgatói posztokat politikai kegyenceknek
osztogatják, erre előtte is akadt példa elég. Az igazi baj az, hogy a jelenlegi kurzus
ideológiai megközelítések iránti rokonszenvéhez hatalmas étvágy és mohóság társul,
tudniillik területfogalalás zajlik (sic!), és a végre megszerzett „területeken“ magától
értetődően hatalmas az igény a felpumpált, elfáradt társulati létforma megőrzésére
minőségtől, teljesítménytől függetlenül. Pedig ezt a működési formát a szakma
hozzáértő és újításokra kész rétegeire bízva már réges-régen át kellett volna alakítani.
Rövid távon színházművészetünk ennek csak vesztese lehet. Hosszú távon ki tudja,
mire számíthatunk.
Több mint egy évtizedes társulati tagságom megszűnésével olyan helyzetben
találtam magam, amely a pályám kezdeti időszakát tekintve ugyan némileg ismerős
volt, mégis újra kellett tanulnom a „független színházi struktúra“ szabályait. Alaposan
megismerve

az

előadóművészeti

törvényben

foglalt

színházi

kategóriákat

természetesen világos volt számomra, hogy egyetlen lehetséges irány van: pályázatok
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útján kell megteremteni előadásaim financiális hátterét, amely lehetővé teszi, hogy
alkalmi

társulást

szervezzek

egy-egy

készülő

produkció

köré.

Keserves,

kiszámíthatatlan, ebből következően pedig teljesen kiszolgáltatott út ez, mégis
2008/2009-ben úgy tűnt, hogy kitartó munkával talán elég hitelt érdemlő szakmai
fedezetet tudok majd teremteni ahhoz, hogy a későbbiekben kiegyensúlyozottabb, de
a jövőben is független formában működhessünk tovább azokkal az alkotótársaimmal,
akik kivételes tehetségük ellenére szintén a szabadúszás kényszerpályáján sodródnak.
Ennek az ideának a szellemében jött létre a Rakpart Szabad Úszóművek, annak
ellenére, hogy tisztában voltam azzal, szinte mindent elölről kell kezdenem úgy, hogy
jó néhány már sokat bizonyított rendező és támogatásra érdemes független társulat áll
előttem a sorban. Kezdeti bizakodásomat azonban rövid idő múltán sajnos erős
szkepszis váltotta fel. Az előadóművészeti törvény módosításával, a pályázati
rendszer teljes átszervezésével, a kultúra finanszírozásának alapokig rombolásával
ugyanis kezdeti elképzeléseink némileg kilátástalanná váltak, így a Rakpart Szabad
Úszóművek eddigi egyetlen előadását és létrejöttének körülményeit fogom a
következőkben bemutatni, de a hangsúly a továbbiakban sem ezen, hanem egy újabb
kortárs szerző, Lukas Bärfuss99 kivételesen megrázó erejű drámai anyagán van.
IV.2. Körülmények
Egy előadás nehezen függetleníthető létrejöttének körülményeitől. Különösen
érvényes ez azokra a produkciókra, melyek kényszerből vagy épp a művészi
vállalkozás áhított szabadsága okán a kőszínházi struktúra falain kívül jönnek létre.
Bärfuss darabját a Sirályban mutattuk be. A Sirály kulturális erőtér, fontos,
megkerülhetetlen off-bázis, a szabadgondolkodás terepe, de semmilyen értelemben
sem színház. Pincéje dohos, hideg, sötét, büdös, álmennyezetén patkánycsapatok
portyáznak. A Sirály menedék, ha még van egyáltalán, földszintjén található
kávézójában pezseg az élet, az emeleti társalgója szellemi kalandorok találkahelye. Az
egykor könyváruházként működő „foglalt ház“ bizonyos értelemben illegitim
létezését épp a benne megfordulók kreatív energiája teszi legitimmé.
99

1971. december 30-án született Svájcban, a Bern melletti Thunban, és itt is nőtt fel. Iskolái
befejeztével különböző foglalkozásokat űzött, egyebek között könyvkereskedőként is dolgozott. 1997
óta független dráma- és prózaíróként, valamint színházi rendezőként él Zürichben. Samuel Schwarzcal
itt alakította meg a 400-as színházi csoportot.
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A Sirály egy bizonytalan biztos pont a létbizonytalanságban. Ameddig még
van. Volt, ameddig volt. Műfaját tekintve ma már nem egyedüli, elég, ha csak a
Tűzraktérre gondolunk. Fontos hely, ha még az, fontos hely volt, ha már csak volt. A
Sirály befogad, a Sirályban meg tudsz kapaszkodni néhány pillanatra a kényszerű
sodródásban. Lényegét talán épp bizonytalan bizonyossága jelenti.
A Sirály inkubátor, a híres-hírhedt Király utcában. A Sirály kultúra-dealerek
gyűjtőhelye, ahol mindenki ad-vesz, csereberél a belső értékek piacán. A Sirály
lehetőség, esély a kultúra legalján kapaszkodók számára. Az volt számomra is.
Bärfuss darabjával számos színházvezetőt felkerestem, nem kellett senkinek.
A Sirály helyet adott, megtűrt, az ajtaja nyitva volt, mikor kopogtattam rajta. A Sirály
sokaknak az első lépések terepe, rengeteg színhajléktalannak pedig menedékhely,
missziós kultúrkonyha, átmeneti otthon, „kulcsos ház“ (volt vagy remélhetőleg még
mindig az). A Sirály tehát helyszíne lett szerény vállalkozásunknak, amit SzalaiSzabó István és csapata közös pályázattal, anyagi és egyéb erőforrásokkal is
támogatott, az NKA, az Előadóművészeti Szakszervezet és a Goethe Intézet
együttműködése mellett. A tér, amelyben dolgoztunk tehát, az egyetlen lehetőségnek
mutatkozott, mindebből pedig egyenesen következett, hogy elképzeléseinket a
körülményekhez kellett szabnunk, igazítanunk.100
IV.3. Megint fotel, megint kanapé
A színházi kultúránk egészét vizsgálva is számottevő, egyre több olyan
színházi produkció látható, amelyeket a kőszínházi struktúra falain kívül választott
helyek szelleme hívott életre, illetve színházesztétikai értelemben végső formájuk
elnyerésében meghatározó dramaturgiai erővel alakított. Az egykori/mai Krétakör
Színház éllovasa volt/van az efajta színházi vállalkozásoknak, farvizükön számos
követő végzett/végez izgalmas „kísérletet“ és jutott/jut fontos eredményre.
Produkciónk azonban nem ebben az irányban haladt. A Sirály pincéjébe lépve ugyanis
bizonyossá vált számomra, hogy Bärfuss darabja egészen más teátrális közeget
kívánna, tehát tudomásul kellett vennem, hogy a boltíves, oszlopos, fehérre meszelt
100

Ez az adottság pontosan az ellenkezőjét jelentette a Rinke darabjával kapcsolatban megfogalmazott
elképzeléseimnek, talán épp ezért hasonlíthatott mégis leginkább egy hagyományos színházi helyzethez
annak ellenére, hogy az épület maga (színházi értelemben) majd‘ minden tekintetben komfort
nélkülinek volt (van?) mondható.
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tér nem rendelkezik olyan adottságokkal, amelyek kezdeti, akár végső megoldásainkat
tekintve meghatározó dramaturgiai erővel bírnának. Nem maradt más út, mint a térből
kimetszeni a játék terét és meghatározni a néző- és játéktér viszonyát, ez pedig ahhoz
a hagyományos felálláshoz vezetett, amelyet a létező színházi struktúrából
mindannyian jól ismerünk. Mindez persze elképzelhetetlen volt megfelelő világítás
nélkül, de szcenikai értelemben ez tűnt a lehető legegyszerűbb és legkézenfekvőbb
megoldásnak, figyelembe véve azokat a financiális szempontokat is, amelyek
meglehetősen korlátozták lehetőségeinket.
Rövid töprengés vezetett odáig, hogy Bärfuss darabjának színrevitele során is
azt a már kipróbált és jól bevált utat válasszam, amely Zelenka darabjának rendezése
során adódott. Így lett az előadás két legmeghatározóbb díszlet-, illetve térképző
eleme ismételten egy fotel és egy kanapé.
IV.4. Lelkünk ülepén
„Modern kori“ társadalmunk eltespedt. Testünk leghasználtabb része a
hátsónk, a fenekünk. Időnk nagy részében ülünk. Ülünk a számítógép (az internet), a
televízió előtt, ülünk a munkahelyünkön, a kávéházban, a kocsmában, ülünk a
repülőn, a metrón, a buszon, az autóban, a babakocsiban, ülünk a bankban, a
hivatalokban, az iskolában, a rendelőkben, ülünk a moziban, az operában, a
színházban, ülünk a templomban, ülünk a temetőben a padon.
Amikor megyünk, ha egyáltalán megyünk, kilépünk a cselekvő időből,
lényegünket felfüggesztve haladunk, szinte nem is vagyunk, tartalom és jelentés
nélkül igyekszünk csupán egyik pontból a másikba, mely pontok között meghúzott
egyenesről, az útról már nincsen fogalmunk, az útról magáról tudni már semmit sem
akarunk. Ülünk akkor is, ha állunk. Ezért aztán már inkább el sem mozdulunk,
miközben a bennünket körbevevő, fullasztó információdömpingben azzal áltatjuk
magunkat, hogy haladunk. Kezünkben telefon, ölünkben laptop, otthonunk a
világháló. Érzékeink elkorcsosultak, nem látunk, nem hallunk, nem szagolunk, nem
tapintunk, nem érzünk. Érzékszerveinkre semmi szükség, hiszen nem is használjuk
azokat, csak ülünk. Fogyasztunk és ülünk. Kereskedünk, vásárolunk, ügyeket
intézünk, szórakozunk, ismerkedünk, pletykálkodunk, rágalmazunk, eszméket
terjesztünk, jótékonykodunk, háborúzunk, győzünk, elbukunk, bűnöket követünk el,
beismerünk, kipakolunk, megszégyenülünk, állítunk, kérdezünk, felszólítunk,
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kétségbevonunk, megkérdőjelezünk, bizonyítunk, hírnevet szerzünk, majd feledésbe
merülünk úgy, hogy mindeközben csak ülünk a négy fal között. Minden mozgás,
kimozdulás, elmozdulás, megmozdulás, minden irányváltás csupán erőfeszítés annak
érdekében, hogy ismételten végre mozdulatlanságba burkolózzunk. Csevegünk,
chatelünk, linkelünk, lájkolunk, megosztunk, szörfölünk, de ülünk.
Dialógusaink valójában monológok, hiszen párbeszédünk résztvevői a világháló
másik pontján virtuálisak. Csak önmagunkat halljuk. Önkielégítünk. Önáltatunk.
Öncsalunk. Önámítunk. Önpusztítunk. Öngyilkolunk.
Zelenka és Bärfuss drámájában mindenki mozdulatlan, minden befelé halad.
Befelé pedig csak két irány van: a világosság és sötétség keresztútján dől el minden.
Melyik mit jelent? Melyik hova visz? Mozdulatlanságunkban így hová haladunk? Hát
mindezért is megint csak egy fotel és egy kanapé.
IV.5. Az elfogult én
Bärfuss darabjának története egy mondatban a következő: a mentálisan sérült
Dora gyógykezelését, az orvosi tanács ellenére, anyja felfüggeszteti, aminek hatására
Dora lassan fékezhetetlen szexuális öntudatra ébred, alkalmi szexpartnere lesz egy
utazó parfümárusnak, teherbe esik, de minden vágya és bátortalan tiltakozása ellenére
szülei abortuszra kényszerítik, egy következő műtét során pedig – tudtán kívül –
sterilizáltatják101, elvéve tőle így minden álmát és reményét, hogy hozzájuk, azaz
101

A sterilizáció mesterséges orvosi beavatkozás, célja az egyén gyermeknemző képességének
megszüntetése. A beavatkozást ma az emberek többsége (beleértve az orvosokat is) a legbiztosabb
fogamzásgátló módszernek tartja. Történelmi tény azonban, hogy emberek milliói váltak áldozatává
ennek a műtéti gyakorlatnak, ugyanis az erőszakos sterilizációs beavatkozás közkedvelt az eugenika
terén, ami virágkorát a náci Harmadik Birodalomban élte, de azt megelőzően és utána is nagy
népszerűségnek örvendett, főleg Európa északi, skandináv államaiban, de Svájcban is bevett
gyakorlatnak számított az elmebetegek, a szellemi fogyatékosok meddővé tétele. Dorogman László így
ír a Magyar Narancs 1997. szeptember 11-ei számában megjelent, Eugenika Nyugat-Európában:
Csontvázak a szekrényben című publicisztikájában: „A svájci 1000 frankos bankjegyről egy szolid úr
arcmása tekint az emberre: Auguste Forel pszichiáteré, akit a 700 éves köztársaság egyik legnagyobb
tudósaként tisztel a közvélemény. Forel nevéhez kapcsolódik az a megdöbbentő gyakorlat, amelynek
keretében Vaud kantonban (a helyi törvényhozás áldása nyomán) 1928 óta több ezer személyt (főleg
nőket) fosztottak meg nemző-, illetve fogamzóképességétől. A kényszerű sterilizálás elsősorban
szellemi fogyatékosokat érintett, de voltak olyan szenvedő alanyok is, akiket egyszerűen ’laza erkölcs,
kicsapongó életmód’ miatt tettek meddővé. Forel lelkes követője volt az eugenika nevű, századunk első
felében igen népszerű tudományágnak. Ez az egyénre ható biológiai és társadalmi hatásokat kutatja, s
alapvető célja, hogy a káros befolyásoló tényezők kiszűrésével javítsa az élet minőségét. A múlt század
végén az angol Francis Galton által megfogalmazott eugenika a húszas években furcsa gellert kapott: a
fajelmélet színre lépésével eszközzé vált azon eszme hirdetőinek kezében, amely szerint a
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szüleihez hasonlatos, felnőtt, családban „kiteljesedett“ életet éljen.
Véleményem szerint Bärfuss darabja megrendítően sötét, pokolian mély, a
tökéletlenségével együtt maga a tökéletes dráma. Ennek a megállapításnak a
hátterében azonban nem színházszakmai, drámatörténeti, filozófiai stb. szempontok
állnak, hanem a maguk egyszerű bonyolultságában zsigeri, ösztönös102, vagyis
szubjektív103 szempontok,

melyek

rendkívül

érzékennyé,

törékennyé

teszik

kijelentésemet. Mindez persze természetes, tudományos dolgozat el sem bírná ezt a
kijelentést, de pályám és életem szubjektív kórtörténetébe joggal illeszkedik ez a
megfogalmazás.
Egy tudományos megközelítés középpontjában mindig a tézis-antitézis áll.
Művészi megközelítés során azonban a szubjektív én áll a középpontban. Bärfuss
esetében ez a szubjektív én: a szubjektív ő, vagyis nem más, mint Dora. Minden egyes
szereplő hozzá képest határozza meg magát, de ahogy Dora a darab során lassan
öntudatra ébred, ahogy szubjektív énje lassan felszínre kerül, ahogy Dora
mesterségesen eltompított érzékei lassan életre kelnek, úgy válik önnön életének
egyes szám első személyű főszereplőjévé, környezete számára pedig egyre nagyobb,
egyre elviselhetetlenebb teherré. Ahhoz azonban, hogy megértsük, miről is szól
valójában a darab, alaposan meg kell ismernünk a főszereplő, Dora kórtörténetét.

társadalomnak védekeznie kell a ’genetikai elkorcsosulással’ szemben. Ennek hatására indítványozták
számos svájci elmegyógyintézet orvosai olyan törvény megalkotását, amely lehetővé tenné az
’alacsonyabbrendű, értéktelen’ személyek meddővé tételét. Bár hivatalosan egyedül Vaud kanton tett
eleget az orvosok kezdeményezésének, sterilizálásokra más kantonokban is sor került. A műtétek zöme
1928 és 1945 között történt, ám - bármilyen hihetetlenül hangzik - még 1985-ben is végeztek ilyen
jellegű orvosi beavatkozásokat. (1963 és 1985 között 28 személyt, zömmel nőket tettek akaratuk
ellenére meddővé Svájcban.)“
102

Az ösztön a pszichoanalízis kulcsfogalma. Sigmund Freud az ösztönöket a mitológia
titánjaihoz hasonlítja, akiket az alvilágba száműztek (a lélekben az alvilágnak metaforikusan a
tudattalan feleltethető meg).
103
Az egyén érzésvilágából kiinduló, elfogult.
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IV.6. A kórtörténet
A darab címe természetesen nem véletlenül: Szüleink szexuális neurózisai.104
Az alcím: Dora. Hogy megtudjuk, valójában miről is szól Bärfuss drámája, bontsuk ki
lépésről lépésre a „történetet“.
Dorával egy fakó délután egy pszichiátriai rendelőben találkozunk először.
Jelen van az anyja és új kezelőorvosa. Az Anya így foglalja össze Dora betegségének
előzményeit105:
ANYA

Dora napközben teljes apátiába zuhant, éjszakánként meg visítozott,
mint egy kismalac. Bezárkózott a szobájába, teljesen magába fordult.
Pokoli volt. De amikor megérkeztek a tűzoltók, és létrán felmásztak az
erkélyre, akkor bezzeg rögtön elhallgatott és közölte, hideg az éjszaka
odakint,

csináljak

kávét

a

férfiaknak.

Mindent

kipróbáltunk,

mindenféle hatóanyagot, koktélt, nem adtuk fel, míg meg nem találtuk
a megfelelőt. Így lett egyre csendesebb és csendesebb: az én
szeretetemnek és az orvos kitartásának hála.
ORVOS

Örülök, hogy Dora jobban van.

ANYA

Nem tudom, hogy tényleg jobban van-e. Jó, már nem kiáltozik, de alig
nevet, sírni sohasem sír, megeszi, amit elé rakunk. Két éve nem lehet
vele értelmesen beszélgetni, csak elcsípett mondatokat szajkóz. Furcsa
dallamokat dudorászik. Ne értsen félre. Nem vagyok hálátlan. De néha
visszakívánom a dührohamait. A nevetését, ami hangosabb volt még a
férjeménél is, és mélyebbről fakadt. Mintha egy tengerész vagy hentes
tanyázott volna a kislányomban.

104

A pszichoanalitikus iskola alapelmélete, hogy az elfojtás révén tudattalanná váló emlékek és
motivációk nagy hatással vannak a személy viselkedésére. Bizonyos tudattalan gondolatok és emlékek
– különösen a szexuális és agresszív jellegűek – neurózis forrásává válhatnak, ugyanakkor a neurózisok
kezelhetőek a tudattalan gondolatok és emlékek felszínre hozásával. Erre irányuló módszerét nevezte el
Freud pszichoanalízisnek.
105
Minden esetben a darab húzott szövegét, tehát nem a teljes szerzői példányt, hanem az előadás
végleges, ha tetszik, súgópéldányát közlöm. Meg kell jegyeznem azonban, hogy az előadás
szövegkönyve végig hű a szerző eredeti szándékához, vagyis nem rendezői/dramaturgiai/művészi
koncepció szüleménye, csupán lényegretörő egyszerüsítéseket, sürítéseket tartalmaz.
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ORVOS

Beszélt erről az elődömmel.

ANYA

Nem volt merszem. A lelkét kitette érte. Dora volt a szenvedélye.
Publikált róla. Járt hozzánk, ha kellett, vasárnap, az éjszaka közepén.
Soha nem volt dolga hasonló lánnyal. Első ránézésre akár a többi
gyerek. Csak hajszálnyira a világtól, mégis elérhetetlen távolságban.
Szerette a lányomat. Közelebb állt hozzá, mint én. Most pedig ez a jó
ember halott. Vissza szeretném kapni Dorát. Azt akarom, hogy ne
kapjon több gyógyszert. Ha bármi rosszul sülne el, még mindig
visszatérhetünk ehhez a koktélhoz.

ORVOS

A lányának szüksége van a gyógyszerekre.

ANYA

Kicsi korában volt utoljára a lányom. Időközben felnőtt. Láttam,
hogyan változik a teste. Látni akarom azt is, milyenné változott a lelke.
A fád arc mögött.

ORVOS

A kórtörténetét nézve…

ANYA

Nehogy felolvassa. Kívülről fújom. Bele akarok vágni. Önnel, vagy
egy másik orvossal.
Bärfuss figyelmünket egy gyógyszeres befolyás alatt álló, pszichiátriai kezelt

tinédzserlány múltjára irányítja. Ez a múlt azonban a jelen is, egyfajta rögzült állapot,
melynek egyes stációit őrzik ugyan az előző, mára elhunyt pszichiáter feljegyzései, a
néző (olvasó) számára azonban az elsődleges információkat csupán az Anya által
összefoglaltak jelentik, melyeket jobb híján kénytelenek vagyunk kiindulópontként
elfogadni. Az Anya monológját hallva azonban hiányérzetünk támad, tele leszünk
kérdéssel, és e pillanatban a kétség sokkal inkább meghatározó élmény, mint az a
bizonyosság, amely az Anya mondataiban megfogalmazódik.
Bärfuss szánt szándékkal teremt különös státuszt a befogadói oldalon. Az a
bizonytalan érzésünk támad ugyanis, hogy a szerző talán többet árul el, mint amennyit
az Anya figurájának a szájába ad, hiszen az új pszichiáter mellett saját kórtörténetének
hallgatójává teszi Dorát, a főszereplőt is. Míg Bärfuss látszólag csupán tényekre
szorítkozik, igyekszik felébreszteni bennünk a kétkedőt, úgy rémlik, rengeteg
kimondatlan információt közöl, melyek megfejtését és kibontását a rendezőre, a
színészre, áttételesen pedig a nézőre, azaz ránk bízza. Különös dialógustechnika ez, az
elfedés, az elhallgatás, a titokzatosság, a kóros párbeszéd dialógustechnikája.
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Peter Szondi 1979-ben megjelent A modern dráma elmélete című munkájában
a dráma abszolút jellegéről szólva fogalmazza meg egyik leginkább időtállónak
bizonyult felismerését, mely szerint a dráma „pusztán viszonyok összessége“.
Vagyis a dráma műneme az emberi viszonyokra (a szereplők kapcsolatrendszerére)
épül, és ennek a viszonyrendszernek a nyelvi közege a dialógus, a párbeszédben
elhangzó szavak pedig a helyzetből (a szereplők közötti szituációból) adódnak.106 Első
benyomásra úgy tetszik, Bärfuss írói technikájának kihívása nem az, hogy tudunk-e a
sorok között olvasni, hanem, hogy el tudjuk-e képzelni egy másik nyelv jelenlétét, a
közlésnek azt a metadimenzióját, ami érzékenyen reagál a monologikus
kifejezéstechnikára. Ez nem csak azért fontos kérdés, mert „Peter Szondi által a
klasszikus dráma válságának okaként megjelölt epikus vonások, s ezzel az
interperszonalitás és a dialógus válsága egyre több kortárs szerzőnél már említésre
sem méltó kiindulópont (hiszen például az Arab éjszaka kortárs német antológia
szerzőinél is monologikus reflexióikkal önmagukba záruló, sivár, otthontalan sorsok
tengődését

láthatjuk

a

civilizált

romhalmazokon,

egy

benső

rothadásának

folyamatában önmaga felszámolásához elérkezett ’kultúra’ roncsain)“107, hanem azért
is, mert a mentálisan sérült Dora a differenciált verbális közlésre ugyan képtelen, de a
neki tulajdonított, feltételezett metanyelv, azaz egy erősebb, mindent kétségbevonó,
felülíró kommunikáció lehetősége nélkül aligha fogalmazható meg egy hajszálnyira a
világtól, mégis elérhetetlen távolságban lévő ember jelenléte, vagyis aligha lennénk
képesek a játék nyelvére lefordítani mindazt, amit Bärfuss feladatként állít elénk.
Ma, amikor a kortárs dráma egyre inkább felfedezi a narratívában rejlő drámai
kontextust, ma, amikor korszerű színházi kísérletekben, előadásokban a dialógus nem
feltétele a drámai kommunikációnak, amikor a tudattalatti tartalmak a digitális világ
jelenlétével egyre inkább színházesztétikai és színházdramaturgiai erőkké válnak,
amikor új színházi nyelv van kialakulóban, amikor a bolondságból, ha tetszik,
őrületből egyre inkább kivész a transzcendencia, Bärfuss nemcsak bennünket,
önmagát is komoly kihívás elé állítja.
Bärfuss különös analízisbe fog: rögtön a darab elején tünetet, okozatot mutat fel, akut
állapotfelmérést végez, hogy aztán később akkurátusan a dolgok mélyére ásva okokat
106
107

P. Müller Péter In: Peter Szondi: A modern dráma elmélete, utószó
Török Tamás: Egy teljes élet, ami sosincs. Budapest, Élet és Irodalom, XLVIII. évfolyam 25. Szám
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kutasson fel, melyek feltételezhetően idáig, azaz a drámai kezdetekig vezettek.
Bärfuss végállapotból indít, nem is indít, inkább visszafordul. Ennek az
irányváltásnak leszünk tanúi, s ettől a pillanattól fogva Dorával együtt haladunk az
ismeretlen felé. A történet anamnézisét ismerve a pszichiáter kétségekkel fogadja az
Anya szándékát, megítélése szerint Dora kezelésének felfüggesztése nem indokolt,
károkat okozhat, és látva Dora anyjának megingathatatlannak tűnő elhatározását, a
lány felé fordul.
ORVOS

Dora érti, amit mondok.

ANYA

Persze.

ORVOS

Jó napot, Dora.

DORA

Helló.

ORVOS

Hogy érzed magad.

Dora kinyújtja nyelvét az orvosnak.
ANYA

Jól van, Dora.
Visszadughatod.
Nem fog megvizsgálni a doktor bácsi.

ORVOS

Mit szólsz anyukád ötletéhez.

DORA

Nem tudom.

ORVOS

Azt szeretné, hogy ne kapj több gyógyszert.

DORA

Oohh.

ORVOS

Nem tetszik.

DORA

Nem tudom.

ORVOS

Félsz.

DORA

Nem tudom.

ORVOS

Hozzászoktál.

DORA

Nem tudom.

ORVOS

Tudod egyáltalán, mi az, hogy gyógyszer.
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DORA

Nem tudom.

ANYA

Dehogynem tudod, Dora.

DORA

Ja, persze, hogy tudom.

ORVOS

Na látod.

DORA

Először aput kérdezzük meg.

ANYA

Már megbeszéltem vele.

ORVOS

És mit szól hozzá.

DORA

Igen, mit szól hozzá.

ANYA

Egyetért.

DORA

Akkor rajta, mire várunk.
A Bärfuss – a későbbiek során alaposabban megismerhető – monologizáló

kifejezésmódját felváltó, a rövid tőmondatokból álló kérdez-felelek dialógustechnika
több dologra is felhívja a figyelmet. Az első természetesen: Dora. Anélkül az
elhatározás nélkül, hogy elemzésem során a későbbiekben is számtani alapossággal
vegyem sorra az összes jelenetet, azaz a darab nyelvi kontextusát, meg kell
említenem, hogy Dora és a pszichiáter rövid dialógusa során nyolcszor hangzik el a
tudni főnévi igenév ragozott formája. Megfigyelhetjük, hogy legtöbbször egyes szám
első személyben a nem tagadó szócskával halljuk, mégpedig Dora szájából: „Nem
tudom.“ A „Mit szólsz anyukád ötletéhez?“ kérdésre Doranak nem az a válasza, hogy
„semmit“ vagy épp bármi más, hanem az önálló válaszadás, véleménykifejezés
képtelenségét sejtető, a szubjektív tudásra irányuló tagadás fogalmazódik meg. Dora
nem tudja, hogy mit mondjon. Sejtelmünket, hogy Dora képtelen a szuverén
önkifejezésre, csak megerősíti, hogy a lány saját érzéseivel sincs tisztában. Nem tudja,
fél-e a változástól, nem tudja, hogy hozzászokott-e a gyógyszerekhez. Dora még azt is
állítja, hogy azt sem tudja, hogy mi az a gyógyszer. Itt azonban anyja figyelmezteti
állítása valótlanságára, és a lány kénytelen kiigazítani magát: „Ja, persze, hogy
tudom.“, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy valóban tudja. Bärfuss ezzel azonnal
világossá teszi a „tudás“ és „nem tudás“ közti különbséget, így a hangsúly még
inkább a szubjektív én belső érzelmi tudására helyeződik.
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Dora nem rendelkezik önálló, független énnel, ebből következik, hogy önálló
tudással sem rendelkezik. Függ anyjától, orvosától, függ a gyógyszerektől. A
gyógyszerektől való függőségének mértéke azonban nemcsak számára, hanem
környezete számára is ismeretlen. Mivel azonban az Anya elhatározásában
megingathatatlannak tűnik, a lány döntését apja véleménye határozza meg. Ez
rendkívül fontos információ, amely az Apa személyéhez való speciális kötődést, azaz
egy újabb szoros függőségi viszonyt sejtet. „Ha apa egyetért, én is egyetértek.“ Vajon
miért az Apa véleménye a meghatározó? Megint egy újabb kérdés.
Mondhatjuk persze, és talán igaz is, hogy Dora még gyerek, életében a szülői
befolyás még nagymértékben van jelen, egyszer az egyik, egyszer a másik szülőhöz
való ragaszkodása az erőteljesebb. Doráról azonban azt is tudni lehet, hogy már a
pubertáskorba lépett, teste megváltozott, „nővé érett“, tehát fiziognómialig átlépte a
gyermekkor határát. Az anyát kíváncsivá teszi ez a változás, szeretne többet tudni,
szeretné megismerni újra lányát, akit kicsi korában elveszített. Dora személyiségének
„fejlődése“, valóságos állapota azonban mindaddig nehezen felmérhető, amíg
gyógyszerek hatása alatt áll.
„Láttam, hogyan változik a teste. Látni akarom azt is, milyenné változott a
lelke. A fád arc mögött“ – mondja az Anya, és arra kéri az új orvost, szabadítsák ki
Dorát kémiai börtönéből. Ebből a mondatból nemcsak a szilárd anyai elhatározás
válik világossá, hanem kirajzolódni látszik az a minőség is, amely Dora jelenlegi
állapotára talán a legjellemzőbb. A „fád“, kifejezéstelen, érzelmi árnyalatokat nem
tükröző arc mögött ugyanis nem tudhatjuk, hogy ki is rejtőzik valójában.108 Éppen
ezért az anya szándékát talán meg is érthetjük, ami azonban bizonytalanná tesz
bennünket, az mégis az, hogy semmit nem tudunk a múltról, és legfőképp nem tudjuk,
hogy miért pont most következett el ez a mindent felforgató pillanat. Az előző orvos
halála természetesen új helyzetet teremt, de miért vezet ilyen kardinális fordulathoz,
és egészen mostanáig miért a gyógyszeres kezelés tűnt az egyetlen esélynek? A
kérdőjelek száma egyre nő.

108

Ismerem ezt az arcot. Rengetegszer láttam már a pszichiátrián. Nem csak testvérem arcát, más
betegekét is alkalmam volt örökre fejbe vésni. Láttam, tudom, hogy mit okoz a gyógyszer. Láttam,
sejtem, hogy mit ad, és mit vesz el. Megóv az ön- és közveszélyes akut paranoid pszichózis esetleges és
valós következményeitől, ezzel egy időben azonban roncsolja az agyat, a szívet, az emberi szervezetet,
a személyiséget pedig szép lassan elpusztítja.
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Az Orvos és Dora közt lezajló rövid dialógusból számtalan további gondolatot
szőhetünk. A fejezet ezen szakaszában azonban már csak két dologra szeretném
felhívni a figyelmet. Az egyik látszólag banális, de szorosan összefügg a másikkal. Ez
pedig az orvos-beteg kapcsolatának hierarchikus természete, azaz nem más, mint a
kérdez-felelek viszony, melyből óhatatlanul következik az az analitikus technika,
mely ezt a kapcsolatot működteti. A beteg gyógyulásának szempontjából
természetesen a fő kérdés az, hogy az erre a technikára alapuló viszonyrendszerben
megjelenik-e a bizalom. E bizalom nélkül ugyanis minden orvosi próbálkozás eleve
kudarcra ítéltetett. Ez azonban orvosszakmai kérdés, mellyel nem feladatom
foglalkozni.
A dráma szempontjából a későbbiekben úgyis megkerülhetetlenül fontossá
válik majd, hogy a szerző miként is vélekedik Dora és orvosa kapcsolatáról, nekünk
pedig ennyi éppen elég.
IV.6.1. Megint Oidipusz - a jelen leleplezése, a lépésről lépésre történő ébredés,
felismerés, ráeszmélés tragédiája
Mielőtt Dora kórtörténetének feltárásába kezdenénk, egy utolsó gondolat
erejéig ismételten Peter Szondi munkájára kell hivatkoznom. Ennek oka nem más,
mint az a bizonyos sokat emlegetett és vizsgált analitikus technika. Peter Szondi Ibsen
és mások drámáinak dialógustechnikáját, vagyis a klasszikus dráma válságához
vezető utat kutatva kénytelen az analitikus drámatechnika fogalma felett kissé
elidőzni. A szerző könyvének A dráma válsága című fejezetében Szophoklész
Oidipusz királyára, a szophoklészi analízisre hivatkozik.
Szondi Schiller és Goethe levelezését bemutatva figyelmünket lényeges, e két
írói nagyság számára is kardinális problémák felé irányítja. Meggyőződése ugyanis,
hogy ahhoz, hogy a klasszikus dráma formanyelvének válságához vezető okokat
valóban megértsük, fel kell ismerjük, hogy a szophoklészi analízis mint drámaírói
módszer egyfelől mérhetetlen szabadságot kínál Goethe és Schiller számára, másfelől
elfogadhatatlanul szemben áll a tragédiáról alkotott elképzeléseikkel, mégis ez a
technika rendkívüli esztétikai összefüggésekhez vezeti e nagy formátumú alkotókat.
Mindezek felismeréséből egyenesen következik, hogy a XVIII. század végi, XIX.
század eleji drámáról alkotott fogalomprobléma Ibsen írói munkássága, az analitikus
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dráma szempontjából többé nem jelent akadályt, sőt, ez megértésének kulcsa. Schiller
számára a legkecsegtetőbb lehetőségnek az tűnik, hogy a szophoklészi utat követve az
író rendkívül bonyolult, összetett cselekményt is feldolgozhat, annak ellenére, hogy ez
az akkori tragédia formai felfogásával teljes mértékben ellenkezik, mivel minden
múltban megtörtént cselekményről azt tartják, hogy a tragédián kívül esik. Schiller
ugyanakkor levelében arról értekezik, hogy minden megtörtént dolog természeténél
fogva megváltoztathatatlan, éppen ezért aztán az a tény, hogy valaminek
elkerülhetetlenül be kellett következnie, félelmetesebb, mint a félelem olyasvalamitől,
ami a jövőben bármikor megtörténhet. „Így tehát az Oidipusz csak egy tragikus
analízis. Már minden elvégeztetett, és csak ki kell hámozni a történteket. Ez a
legegyszerűbb cselekményben és egy egész rövid időpillanatban is megtörténhet,
bármilyen komplikáltak is az adottságok, és bármilyen körülményektől függenek.
Mennyire kedvező ez a módszer a költő számára! – de attól tartok, az Oidipusz
egyetlen a maga nemében, és nincs belőle több…“109
Peter Szondi felhívja a figyelmünket Goethe egy korábbi levelére, melyben
Schillernek arról ír, hogy az expozíció azért okoz rengeteg gondot a drámaírónak,
„mivel ettől a résztől állandó előrehaladást követelnek, és én azt nevezném a legjobb
drámai anyagnak, ahol az expozíció már a bonyodalom egy részét is magában
foglalná“.110 Schiller meggyőződése, ahogy azt későbbi válaszában meg is
fogalmazza, hogy az Oidipusz király elég közel került ehhez az ideához.
Szondi ezt írja az idézett gondolatmenet legfőbb ambíciójáról: „A szolgálatba állított
analitikus technikának lehetővé kell tennie, hogy a drámai mozgás expozícióját be
lehessen építeni a darabba, és ezáltal semlegesíteni lehessen annak epizáló hatását,
vagy hogy a ‚túlságosan összetett‘ cselekményt, mely a drámai forma számára
egyébként nem jöhetne számításba, így mégis egy drámai mű anyagává lehessen
tenni.“
Szondi szerint Szophoklész számára sokkal fontosabb a történet tragikuma,
mint maga a történet, ami „nem kötődik a részletekhez és elkülönül az időfolyamtól“,
ezért aztán az időben egymástól távol eső történések epizáló ábrázolásával
Szophoklész nem is foglalkozik. „Így tehát az expozíció feleslegessé válik, az analízis
109
110

Schiller levele Goethének. 1797. október 2. In: Peter Szondi: A modern dráma elmélete, 25. old.
1797.04.22. Goethe levele Schillernek. In: Peter Szondi: A modern dráma elmélete, 26. old.
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pedig cselekménnyé. A látó és mégis vak Oidipusz tulajdonképpen a sorsát ismerő
világ üres közepét alkotja, azét a világét, melynek követei lépésről lépésre
meghódítják bensejét, hogy borzalmas igazságukkal töltsék ki. Ez az igazság azonban
nem a múlté, itt nem a múltat, hanem a jelent leplezik le. (…) Szophoklésznél az
anyag maga követeli az analitikus technikát, mégpedig nem egy eleve adott drámai
formára való tekintettel, hanem azért, hogy a tragikuma a legvilágosabb tisztaságban
és sűrítettségben mutatkozzék meg.“111
Bärfuss Szüleink szexuális neurózisai című darabja hasonló módon a jelen
leleplezése, a lépésről lépésre történő ébredés, felismerés, ráeszmélés tragédiája,
vagyis maga az analitikus dráma, még ha e meghatározás anakronisztikusnak hat is
egy olyan korban, melyben sok esetben már mást értünk párbeszéden, egy olyan
korban, melyben a kommunikációs lehetőségek egészen új formákat öltenek, melyben
az „én“ egyre bizonytalanabb, az emberi identitás egyre zavartabbá válik, egy olyan
korban, melyben – az évtizedek óta egyre erősödő felfogás szerint – úgy tűnik, hogy a
korszerű drámát sokkal nehezebb elválasztani a színházi előadás mint alkotás
élményétől, mely alkotás létrejöttének egyre kevésbé feltétele a kukucskáló színpad
jelenléte.112 Olyan korban születnek tehát ezek a sorok, melyben a dráma még nincs
túl a válságon, ráadásul a társadalommal való kapcsolata egyre inkább meggyengülni
látszik. Mivel azonban a nyugati dráma a társadalmi identitás állandó fokmérője is,
feltételezhetjük, hogy története folytatódik. Kérdés, hogy az a Gutenberg, vagyis a
könyvnyomtatás feltalálása113 óta nem látott sebességű, mindent átható változás,
amely az egész világ forgását bolondítja meg, milyen kódrendszerben jelöli ki a
111

Szondi 1880-1950 közötti hetven év drámairodalmának elméletét ígéri, a modern dráma létrejöttét
azonban a XVII. században jelöli ki, és elméleti alapvetésében a reneszánszban, a francia és német
klasszicizmusban rögzült drámaformát teszi meg kiindulási alapjának. Szondi tehát a dráma
műnemének elméleti fogalmát is történeti összefüggésben, történelmi jelenségként, nem pedig
egyetemes – az antikvitástól a saját jelenéig érvényes – kategóriaként kezeli. Ez a történeti redukció,
mely eltekint az antik és a középkori drámától, kiegészül azzal az elméleti redukcióval, amely a dráma
fogalmán csak a dobozszínpadon megjeleníthető darabot érti. Szondi szerint a „kukucskáló-színpad az
egyedüli, amely adekvát a dráma abszolút voltával“. In: P. Müller Péter: A megrendült modernség
elmélete, In: Peter Szondi: A modern dráma elmélete, utószó
112
Vö.: Erika Fischer-Lichte: A dráma története, Az „Új“ ember színháza, 5.3. Feldarabolás és
újjászületés című fejezet
113
Az eljárást először Kínában alkalmazták 1041-ben, de a könyvnyomtatást, ahogy mi ismerjük, 1450
körül a Német-Római Császárságban egy aranyművesből lett nyomdász, Johann Gutenberg találta fel.
Gutenbergen kívül a holland Laurens Janszoon Coster a tömeges könyvsokszorosítás terén szintén
komoly eredményeket ért el. A könyvnyomtatást Európa technológiai és kommunikációs érdemének
szokták nevezni a keleti országokkal szemben, mely állítás egyike a nagy kérdéseknek a
világtörténelemben. A 'Life' magazin összeállításában ez az esemény kapta az első díjat az évezred 100
legnagyobb eseményének listáján, ami egy széles körű közvélekedést tükröz. In: Wikipédia
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dráma új pályáját. A színházi pillanat saját jelenében rekonstruálhatatlan,
dokumentálása szinte lehetetlen, a színházi történetírás mindig visszafelé tekint. Nem
kérdés hát, hogy miért torpannak meg a jelentős elméleti szakemberek korunk
drámairodalmi, színházművészeti jelenségeinek alapos vizsgálata előtt. Világos, hogy
művészi és elméleti értelemben is jól befutható pályát csak a kánon ígér. Mindezek
ellenére továbbra sem Hamlet, Othello, Don Juan, Woyzeck, Baal, Yvonne stb.
nyomdokain járok, hanem igyekszem megismerni a nagyközönség számára
ismeretlen, a totálisan jelentéktelen, az európai drámatörténet epizódszerepére ma
még (és talán soha) nem méltó Dora és szűk családja benső életét.
IV.6.2. A zöldséges stand
Oldalak százain keresztül foglalkozhatnánk azzal, miként váltják fel az európai
drámairodalom hatalmas történelmi pillanatait a jelentéktelennek, semmitmondónak
tűnő hétköznapi epizódok, miként kerülnek a nagy személyiségek helyére hétköznapi,
anonim kisemberek stb., mindez vállaltan nem dolgom, könyvtárakat töltenek meg az
erről szóló elméleti munkák.
Hogy korunk drámáiban miért jelenik meg és jut egyre nagyobb szerephez az
egészséges identitással nem rendelkező ember képe, szintén izgalmas kérdés, de ezzel
sem foglalkozom. Egészen egyszerűen, talán kissé nagyképűen, talán nem egészen
megalapozottan, mégis kijelentem: eljött a neurotikus, „kezelésre“ szoruló emberek
világa, utolért bennünket a téboly. Míg eddig a bolondság, őrület, neurózis egyfajta
transzcendenciával

jelent

meg

a

drámairodalomban,

most

a

maga

megkérdőjelezhetetlen neutralitásában van jelen, és már nem csupán hétköznapi
módon, de a hétköznapokban annál gyakrabban.
Strindberg úgy gondolta, hogy „az ember csak egyetlen életet ismer igazán, a
sajátját…“114 Ma kis túlzással azt mondhatjuk: már azt sem.
A Szüleink szexuális neurózisai című dráma valójában nem a cselekményre,
hanem a központi figura, Dora énjének változására épít. A cselekmény csupán ennek
114

Strinberg: Samlade Skriften. 18.köt. (Idézi C.E. Dahlström: Strindberg’s Dramatic Expressionism.
Ann Arbor, 1930,99.o.) In: Peter Szondi: a modern dráma elmélete, ford. : Almási Miklós , 43.o.
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a belső változásnak a tükre. Bärfuss drámájában minden belül zajlik és változik, a
látszólagos cselekmény ennek a belső változásnak csak tünete. A változás Dora
gyógyszeres kezelésének felfüggesztésével indul, a tünetsor ennek hatására
jelentkezik, természetesen kívülről érkező impulzusok gerjesztő hatására.
Dora változását elsőként főnöke ismeri fel abban a zöldséges bodegában, ahol
Dora alkalmazottként dolgozik.
2.
Zöldséges stand a pályaudvaron. Távoli vonatzakatolás. Esteledik.
FŐNÖK

Egész reggel figyeltelek. Észrevetted.

DORA

Nem.

FŐNÖK

Minden mozdulatodat árgus szemekkel figyelem. Hogy érzed magad.

DORA

Jól.

FŐNÖK

Dekoncentrált vagy. Még ha új élet kezdődik is számodra, a világnak
megvan a maga rendje, így a káposztát most szépen visszarakod a
leghátsó sorba.

A Dorában elindult belső változásra főnöke idegesen reagál. „A világnak megvan a
maga rendje…“ – mondja a férfi, és feltételezhető, hogy elsősorban nem a zöldséges
stand felborult rendje, hanem Dora megszokott viselkedésének változása zökkenti ki
mindennapi nyugalmából. Az a benyomásunk támad, hogy a Főnök elképzelése
szerint Dora különös státuszt foglal el a világban, de vajon kinek a világában?
Dora mintha maga is érzékelne valami változást, figyelme elkalandozik, a
káposzta és egyéb zöldségek mintha megszólalnának a kezében, a lány pedig játszani
kezd velük, vagy csak más rendbe sorakoztatja őket a standon, maga sem tudja,
milyen belső hang, milyen megváltozott belső logika parancsára. A gyógyszerek
hatása lassan elpárolog, mindennek más színe, formája, íze, alakja lesz. Légy
zümmögése hallatszik, szagok illannak, vonatok zakatolnak. Mindez Dora számára
máig távoli, ismeretlen világnak tűnt, most pedig itt van, mintha valami életre akarna
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kelni benne és körülötte. Mindez a maga konkrétságában nehezen értelmezhető,
feladatunk mégis megérteni, hogy az imént, azaz az első jelenetben látott állapothoz
képest Dora jelenlétét vajon milyen energiák irányítják, hogy létezésének minősége
miként változik.
FŐNÖK

Haragszom anyukádra. Ez az arrogáns kísérletezgetés. Meg kellett
volna kérdeznie tőlem, hogy mit gondolok. Jól voltál, mit kell ezen
variálnia. Ezért tényleg haragszom. Nem rád, Dora, hallod. Rád nem
haragszom. Rád soha nem haragszom semmiért. De megérzem, ha
dekoncentrált és nyugtalan vagy. Mintha én lennék dekoncentrált. És
ha nem szedsz több gyógyszert, akkor olyan, mintha én se szednék több
gyógyszert. Ezért tartozik rám is, ha rosszul vagy. De mi nem lehetünk
rosszul. Mert akkor a bolt is rosszul megy.

A Főnök mondataiból kétségbeesés és indulat árad, az indulat azonban nem Dorára,
hanem a kísérletezgető, a gyógyszeres kezelést felfüggesztető anyára irányul.
A Főnök Dora megváltozott viselkedése kapcsán saját állapotáról beszél, úgy
tűnik, mintha valami különös szimbiózisban élne a lánnyal. Ha Dora rosszul van, ő is
rosszul van. Márpedig megváltozott közérzetük rossz hatással lehet az üzletre. Az
üzlet pedig nem dőlhet be, mert ha nincs bolt, kettejük kapcsolatának értelme is
elveszik, hiszen más körülmények között aligha találkozhatnának. Dora új életének
„első“ napján tehát zavar támad, nem tudjuk ugyan, hogy mennyi idő telt el a
pszichiáterrel való találkozás óta, de a döntésnek, a gyógyszerek elhagyásának mára
érzékelhető hatása van: a hétköznapi élet kilépni látszik megszokott medréből, és úgy
tűnik, szabályozatlanul új utakat tör mágának. A függőség bomlani látszik, de
nemcsak a gyógyszereknek az életet kémiai börtönbe taszító ereje szívódik fel, hanem
inogni kezd a főnök-beosztott viszony fűggőhídja is, mindez pedig zaklatottá teszi a
zöldségest, akinek anyja szintén azonnal érzékeli a megbomlott nyugalmat.
FŐNÖK

Tönkremegyünk, Dora, haha, neked elárulhatom.

DORA

Ooohh.
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FŐNÖK

Anya pedig feldobja a pacskert, ha tönkremegyünk. Fix. Nem éli túl.
De szerencsére nem tud semmit.

NŐ

Mit nem tudok?

FŐNÖK

Semmit, anya, semmit nem tudsz mit.

NŐ

Kivel társalogsz itt egész idő alatt?

FŐNÖK

Dorával, anya, Dorával társalgok.

NŐ

Legalább öt percig hagyd nyugton azt a gyereket.

(…)
FŐNÖK

Egy héten belül elpatkolna, az fix, sőt, három napon belül. Akkor nem
zavarna többé bennünket. De azután. Mi lenne azután, Dora? Mi lenne
azután veled? Mi lenne velünk? Nem lenne bolt. A bolton kívül pedig
nem láthatjuk egymást, és nem jöhetnénk össze. Tudod jól, miért.

Abba a függőségi viszonyrendszerbe, amely eddig kirajzolódni látszott, újabb elem
kerül, mégpedig a zöldséges anyjának személyében.
Világos, hogy míg a férfi Dorához fűződő kapcsolatáért izgul, addig mindennapi
teherként nehezedik rá anyjához kötődő viszonya. Mindezen viszonyokról
tulajdonképpen még semmit sem tudunk, de máris érezzük a vibráló feszültséget.
Dora, aki mind ez idáig a gyógyszerektől függött, továbbra is függ a szülői akarattól,
az őt kezelő orvostól, a főnökétől, annak anyjától. Mindhárman pedig függnek a
bolttól, közös életük meghatározó színterétől, hiszen a bolt üzleti kilátásai
meglehetősen bizonytalanok, létét csőd fenyegeti, ha tönkremenne, abba a zöldséges
anyja belebusztulna, s bár ez tűnik kisebb veszteségnek a férfi számára, a bolt
bezárásával Dora elveszítené munkahelyét, a főnök pedig imádott alkalmazottját.
FŐNÖK

Tudod, Dora, mi ketten, nekünk nem lehet, túl mások vagyunk, nem
lehet, ebben az életben nem, nem ezen a világon. Na, ezért kell a bolt.
Ezért kell koncentrálnod, gyógyszerrel vagy anélkül.
Na nyomás, folytassuk a munkát.
Adj egy puszit.
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Egészen világos, hogy a Főnök képzeletében Dora nem egyszerű alkalmazottként
jelenik meg. A kapcsolat, ami összeköti őket, a férfi részéről érzelmi természetű. A
Főnök kötődése Dorához zsigeri, ami többszörösen is terhelt állapot, tekintve a lány
kiskorúságát,

a

főnök-alkalmazott

jogviszonyból

eredő

meglehetős

kiszolgáltatottságot, még akkor is, ha minderről Dorának valóságos fogalma nincs, és
legfőképp ezért, hiszen Dora mentálisan sérült, pszichiátriai kezelt tinédzser, aki nem
rendelkezik önálló akarattal, aki gyógyszereinek elediggi rabja, kinek képviseletében
minden esetben törvényes gyámjai, azaz szülei járnak el, nem csak kiskorúsága,
hanem betegsége okán is. Úgy tűnik, hogy a férfi tisztában van ezzel a sokszorosan
terhelt viszonnyal, mégsem lehetünk minden kétséget kizáróan biztosak abban, hogy
erkölcsi felelősségének teljes tudatában van-e valóban, vagy egyszerűen csak
szégyelli és titkolja vonzalmát a beteg lányhoz. „Nekünk nem lehet, túl mások
vagyunk, nem lehet, ebben az életben nem, nem ezen a világon“- mondja és igyekszik
megtenni mindent, hogy megőrizze a lányhoz való kötődésének látszólagos
tisztaságát, hogy megóvja a kettejük viszonyának legalitását jelentő üzletet, és
törekszik kizökkent világuk rendjét helyrebillenteni, miközben az értelmi-érzelmi
fogyatékos lány ártatlan „csókjáért“ sóvárog.
IV.6.3. Az otthon hidege
Otthon. Az ágyban. Kislámpa pislákol békésen, az ablak alatt ólálkodik sötéten az
éjszaka.
Látszólag idilli kép tárul elénk, a békésen pislákoló lámpa fényénél az Anya
mesét olvas lányának, Dorának. A mese egy különleges, szerencsét hozó békáról szól,
akit gazdája egy bőröndben tart, és hetente gondosan szappannal fürdet. Felesleges
erőfeszítés volna azonban a mese sorai között Dora történetébe vágó áthallások után
kutatni, hiszen nem a történet maga, hanem a történetmesélés körülményei az igazán
fontosak. Nem csak a sötéten olálkodó éjszakát, nem csak a bizarr mese képi világát,
de az Anya és Dora jelenlétét is átjárja valami mélyről feltörő hideg levegő. Az Anya
rideg, rutinná csontosodott mesemondásában és Dora üres, rezzenéstelen, jegeces
csendbe burkolózó apátiájában visszhangtalanul porladnak szét az elhangzott
mondatok, a közöny fagyos levegője szinte ránk telepszik. Értelmetlenebbül,
reménytelenebbül nem lehetne mesét olvasni és hallgatni sem.
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Ezt a reménytelenséget azonban váratlanul valami bizonytalanság váltja fel,
nyomasztó kétség ül az Anya szívére.
ANYA

Alszol?

DORA

Nem tudok.

ANYA

Miért nem?

DORA

Unalmas a mese.

ANYA

Nem szereted a békákat?

DORA

Nem szeretem a meséket.
Soha nem is szerettem.

ANYA

Én meg itt töröm magam, könyvtárba rohangálok, hogy minden este új
mesét olvassak fel neked.

Az Anya indulatos válaszából kiviláglik, számára tehertétel a mindennapi
mesemondás, vagyis nem belső igény, hanem egyfajta megfelelési kényszer hajtja a
könyvtárba az újabb és újabb könyvekért. Dora reakcióinak megvilágításában
azonban reménytelenül érelmetlenné válik „fáradozása“, hiszen az eredmény csupán
unalom és utálat, vagyis maga a hiábavalóság, ez pedig méreggel tölti el „anyai
szívét“. Az első indulatos kitörés után azonban a felismerés pillanata következik:
Dora olyasmiket fogalmaz meg, melyeket az elmúlt hosszú évek során soha, vagyis
egyfajta változásnak, belső átalakulásnak lehetünk a tanúi.
ANYA

Miért nem mondtad soha?

DORA

Nem tudtam.

ANYA

Miért nem?

DORA

Nem tudom. Mindegy volt. Butának tartottam a meséket, de mindegy
volt.

ANYA

Más dolgokkal is így vagy? Hogy butának tartod és nem mondod?

DORA

Nem tudom. De igen. Nem szeretem a nadrágokat.

ANYA

Melyik nadrágot nem szereted?
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DORA

Semelyiket. Semelyik nadrágot nem szeretem.

ANYA

De én kizárólag nadrágokat veszek neked.

DORA

A szoknyák jobban tetszenek.

ANYA

nevet
Akkor fogjuk, és kihajítjuk azokat a hülye nadrágokat.

DORA

Mindet?

ANYA

Igen, mindet.

DORA

A farmert szeretném megtartani.

ANYA

Akkor mindet kihajítjuk, kivéve a farmert. Holnap pedig elmegyünk
szoknyákat vásárolni.

DORA

Oké.

ANYA

Jaj, kislányom, annyira boldog vagyok. Ezek az orvosok a
gyógyszereikkel. Most leszámolunk velük. Nincs több tabletta, soha
többé. Megígérem. Isten hozott, Dora, Isten hozott a világban.

Dora

anyja

a

lányában

bekövetkezett

változást

a

gyógyszeres

kezelés

felfüggesztésének első, igazán érzékelhető eredményének tartja, mindez pedig
elhatározásában csak megerősíti és végre valóságos reménnyel tölti el a jövőt illetően.
Dora állapotában ez a külvilág számára is érzékelhető belső átalakulás tehát három
jelenet alatt következik be. A zöldséges standon tapasztalható furcsaságok, melyekkel
Dora megzavarta főnöke lelki nyugalmát, voltak az első jelek, most pedig olyan,
eddig elhallgatott gondolatok, érzések törnek a felszínre, melyek a kezdeti, önálló
gondolattal, érzéssel, identitással nem rendelkező lánnyal szemben egy szuverén
személyiség létének, kibontakozásának első pillanatait sejtetik. A két ember, anya és
lánya életében ez minden bizonnyal hatalmas fordulat, az örömmel és bizakodással
teli pillanat a valódi történet fényes kezdetének tűnik, figyelmünk így a jővőre
irányul. Szeretnénk végre mi is megismerni ezt a lányt, akárcsak édesanyja,
szeretnénk mi is minél többet megtudni róla. Azonban egyszerre dolgozik bennünk a
kíváncsiság és egyfajta szorongató érzés, valami megmagyarázhatatlan kétség, ami
állandóan az ismeretlen múltra irányítaná figyelmünket, arra a múltra, amelyben Dora
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oly kezelhetetlen és elviselhetetlen volt környezete számára, arra az időszakra,
melyben az Anya szintén mély meggyőződésére alapozva gyógyszeres kezelés alá
vonatta lányát, egyetértésben azzal az imádott, de azóta sajnálatos módon elhunyt
pszichiáterrel, aki szinte a családjukhoz tartozott akkoriban és kuriózumként, kivételes
orvosi esetként tekintett a kezelhetetlen kamaszra.
Kíváncsiságunk két irányú tehát: 1. szeretnénk tudni, mi vezetett idáig, 2.
szeretnénk tudni, mit hoz a jövő.

IV.6.4. A pszichiátriai betegségek kezelése115

Gyógyszer vagy pszichoterápia?
Előítéletek
Sokaknak van előítélete, félelme a pszichiátriai kezelésekkel kapcsolatban.
Elektrosokk, gumiszoba, kényszerzubbony, begyógyszerezett zombiként dülöngélő
szerencsétlenek. Másik oldalról a dívány mögött ülő, soha meg nem szólaló hideg
terapeuta képe az, ami a filmekből sokak számára ismerős.
Új módszerek a gyógyszeres kezelésben
A gyógyszeres pszichiátriai kezelés hosszú története során átütő változás csak az
elmúlt 30 évben következett be. Korábban az erős nyugtatózáson kívül semmilyen
érdemi kezelés nem létezett, a súlyosabb esetekben a fizikai rögzítés, vagy a nagyon
erős szerek általi, „kémiai kényszerzubbonynak” nevezett lenyugtatást használták.
A gyógyszerek és a pszichoterápiás módszerek fejlődésével azonban a
pszichiátriai kezelés megváltozott. A nyugtatás helyett a beteg aktivitásának fokozása
a cél. Felismerték, hogy az erős nyugtatás nem feltétele a hatékony gyógyszeres
kezelésnek, sőt, mellékhatásnak tekinthető. A szorongást, félelmeket, fóbiákat,
depressziót csak nyugtatóval kezelni ma már műhiba.
115

Barth Ákos pszichiáter ismerősöm összefoglalása. http://www.barth.hu/
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A korszerű antidepresszánsok úgy képesek oldani ezeket a panaszokat, hogy a páciens
aktivitása, teljesítőképessége javul. Olyan alvásjavító szerek jelentek meg, melyek
nem okoznak másnap kábaságot, és az általuk kiváltott alvás jellege jobban hasonlít a
természetes alváshoz. A gyógyszerkutatások egyik fő vezérfonala a mellékhatások
csökkentése lett, így utóbbi években sorra jelentek meg az újabb és újabb gyógyszergenerációk, melyeknél minimalizálták a korábbi gyógyszerekre jellemző erős
mellékhatásokat.
Új módszerek a pszichoterápiában
A pszichoterápia is jelentős fejlődésen ment át az elmúlt évszázadban. A tudatos,
tervezett pszichoterápiás beavatkozás Freud nevéhez köthető. Mint minden új
felfedezésnek, ennek is megvoltak a kezdeti túlzásai, melyeket az évtizedek alatt
fokozatosan a háta mögött hagyott. Freud felismerése, hogy életünket csak részben
irányítják tudatos döntéseink, és létezik egy tudattalan tartomány, melyben olyan erők
működnek, amikre nincsen rálátásunk, forradalmi gondolat volt az 1800-as évek
végén, 1900-as évek elején. Az elmúlt száz évben a pszichoterápia is rengeteget
változott, fejlődött. Freud az elfojtott szexualitást gondolta a tudatalatti fő
mozgatóerejének, és terápiáinak is ezt állította a fókuszába. Bár a szexualitás
fontosságát nem kérdőjelezik meg, ma a motivációk szélesebb skálájával
foglalkozunk, és az ösztönök mellett a személyiség strukturális felépítése, működési
módjai kerültek a fókuszba.
A pszichoterápiának van egy szűkebb és egy tágabb értelmezése. Tágabban
véve minden beszélgetés, ami akár csak pillanatnyilag megnyugtatja a beteget,
pszichoterápiának vehető. Aktuális feszültség levezetésére, megnyugtatásra ez
elegendő lehet, de a szükséges tartós változást nem hozza meg. Szűkebb értelemben
véve a pszichoterápia egy strukturált rendszer, megfogalmazott célokkal, a változás
érdekében tudatosan alkalmazott technikákkal. Célja tartós változás elérése egy, a
pácienssel együtt végzett, kitartó közös munka révén. A páciens meghallgatása,
pillanatnyi ventilálás, a feszültség levezetése, néhány jó tanács adása, megnyugtatása
ebből a szempontból nem nevezhető pszichoterápiának.
Laikusok számára zavaró lehet a pszichoterápiás módszerek sokfélesége.
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Freud óta számtalan pszichoterápiás iskola alakult, más és más szemlélettel,
módszerrel.
Az alábbiakban pár szóban ismertetjük a legelterjedtebb pszichoterápiás
módszereket.
•

Pszichoanalitikus

terápia:

viselkedésünket,

érzelmi

állapotainkat,

motivációinkat meghatározó tudaton kívüli tényezőknek, a tudatalattinak
nevezett erőket helyezi a terápia fókuszába.
•

Kognitív terápia: gondolkodásunkban jelen lévő sablonokat, gondolkodási
mintákat veszi célba (pl. jaj, már csak fél üveg borom van - de jó, még van fél
üveg borom stb.) Ezek szisztematikus feltérképezésével és átalakításával
foglalkozik. Jóval kevesebb hangsúlyt helyez az érzelmi motivációkra és
tudatalatti tartalmakra.

•

Viselkedésterápiák: bizonyos pszichiátriai betegségek (pl. kényszerek,
fóbiák) kezelésére alkalmazzák.

•

Módosult tudatállapot terápiák: autogén tréning, hipnózis, imagináció.
Szimbólumokkal, képekkel, emlékekkel dolgozó módszerek, melyeket
speciális, ún. „módosult tudatállapotban” végeznek.

•

Csoportterápiák: általában zárt csoportban, 1-2 évig tartó terápiák.
Legismertebb

a

pszichodráma,

melyben

a

csoporttagok

dramatikus

eszközökkel a saját életük problémáit jelenítik meg, és keresnek új érzelmi és
viselkedésbeli megoldásokat.
•

Család- és párterápiák: a kapcsolati problémák kezelésének hatékony módja.

Gyógyszer vagy pszichoterápia?
Melyik kezelést válasszam vagy fogadjam el? Ez a kérdés gyakran foglalkoztatja a
problémáik miatt pszichiátriai kezelést keresőket. A pszichoterápiát próbáljam meg,
vagy gyógyszert szedjek?
A valóságban a kettő nem zárja ki egymást. A gyógyszeres kezelés gyakran a tünetek
enyhítését szolgálhatja, míg a pszichoterápia a változásra ad esélyt, hogy
önmagunkban olyan változás induljon el, mely a tüneteket tartósan megszünteti.
Bizonyos pszichiátriai betegségek, mint pl. a mániás-depresszív betegség, a súlyos
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depresszív állapotok, súlyos kényszerek, pszichotikus állapotok esetében legtöbbször
elengedhetetlen – és feltétlenül javasoljuk – a gyógyszeres kezelés. Számtalan más
esetben a páciens dönti el, hogy a saját esetében mit választ. Mondjuk az igen gyakori
pánikbetegségnél általános tendencia, hogy gyógyszerrel a beteg panaszait gyorsan és
jelentősen csökkenteni lehet, de annak elhagyása után a személyiség változásának
hiányában a tünetek ismét fellángolhatnak.
Előnyök és hátrányok
Ismerni kell mindkét módszernek az előnyeit és hátrányait, várható következményeit.
A gyógyszeres kezelés a páciensek számára egyszerűbbnek tűnik, kevesebb áldozatot
kíván. Hatása általában lényegesen gyorsabb, sokszor egy-két hét alatt jelentős
javulást eredményez. Mivel ritkább orvos-beteg találkozást igényel – a beállított, jó
állapotú beteg havonta találkozik orvosával –, magánrendelés esetén a költségek is
alacsonyabbak. A páciens a hagyományos betegszerepet követi, saját felelőssége a
gyógyulásban kisebb, az orvos, a gyógyszer végzi el a gyógyítást, ő inkább passzív
részese a folyamatnak. A pszichoterápiás kezelés sokkal nagyobb részvételt igényel.
Itt egyáltalán nem elég, ha a páciens mintegy „átadja magát” az orvosnak, hogy az
végezze el rajta a szükséges gyógyító beavatkozást. A sikeres pszichoterápia komoly
elköteleződést, motivációt és mentális munkát kíván meg a pácienstől. Továbbá el kell
fogadnia, hogy a gyógyulás folyamata lassabb, hosszabb időt vehet igénybe. A
pszichoterápiás kezelésnél, hogy a tünetekben és a személyiségben változások
történjenek, a terápia gyakorisága fontos tényező, így ez mind időben, mind
anyagilag, mind személyes bevonódás tekintetében nagyobb áldozatot kíván.

IV.6.5. „Vágyom, tehát vagyok.“

Dora gyógyszerek hatása alatt nem tudta kifejezni saját akaratát, minden
felmerülő kérdésre eddig csak egyetlen válasza volt: „nem tudom“. Most azonban
gondolatait nem hallgatja el, közli anyjával, hogy ki nem állhatja sem a meséket, sem
a nadrágokat.
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E látszólag banális kijelentések mögött jelentős identitást képző erők
munkálnak. Dora nem csak fiziognómiailag változott az elmúlt évek során,
gyógyszerrel elnyomott személyisége is változásra érett, úgy érzi, kinőtt a mesék és
kisgyermekek kantáros világából, szoknyára vágyik. Emlékezzünk ismét az Anya első
mondataira: „Láttam, hogyan változik a teste. Látni akarom azt is, milyenné változott
a lelke. A fád arc mögött.“ Úgy tűnik, Dora állapotváltozása, viszonylagos
közlékenysége valóban a gyógyszeres kezelés felfüggesztésének következménye,
mindez pedig visszaigazolás az Anya számára, ez a pszichiáter által kockázatosnak
vélt vállalkozás első komoly állomása. Dora szoknyára vágyik, de e mögött a
vágyakozás mögött rögtön sejthető a nemi identitás bimbózó állapota, melyet a
gyógyszerek által konzervált kisgyermeki lét nemtelensége eddig szemérmesen
eltakart a külvilág szeme elől. Mindez viszont most leplezetlenül tárul a zöldséges
standhoz lépő parfümügynök, egy bizonyos Finom Úr elé, aki ínyencként legelteti
szemét a boltban fellelhető gyümölcsök egyetlen egzotikumán: Dorán.
4.
A standnál. Fényes reggel. Éjjel esett.
FINOM ÚR

barátságosan Dorához
Egy ilyen csodálatos napon, az egres a legfenségesebb reggeli.
Ellenállhatatlan gyümölcs. Számomra. Magam sem tudom, miért.

FŐNÖK

belekotyog
Nincs egres-szezon.

FINOM ÚR

Nem tart import árut?

FŐNÖK

Szinte kizárólag. Csak épp egrest nem. Nem eszi senki. Kóstoljon meg
egy egzotikus gyümölcsöt. Gránátalmát, például. Érett, kézzel szedett.

FINOM ÚR

Dorára pillant
Úgy tűnik, kedveli az egzotikumokat, nem csak a gyümölcsök terén.

FŐNÖK

Haha, nincs ebben semmi, élvezem a dolgot, Dora pedig egy
igazgyöngy. Egy igazgyöngy!

FINOM ÚR

Látni rajta.

190

FŐNÖK

Dora a bolthoz tartozik.

Úgy tűnik, mintha a két férfi párbeszédének kontextusában Dora tárgyként jelenne
meg. A Finom Úr érdeklődése és kíváncsisága a lány iránt olyan, mint mohó vásárlóé
a vágyott áru után, a zöldséges stand tulajdonosa pedig Doráról mint boltjának nem
eladó tartozékáról beszél. Mindez rendkívül különös. Hogy is kell akkor elképzelnünk
ezt a lányt? Ha mostanra ki is rajzolódtak bennünk a lány karakterének halvány
kontúrjai, biztosak lehetünk abban, hogy homályos alakját valóságos és jól
érzékelhető vonásokkal e párbeszédben rejlő különös információk tovább formálják.
Doráról alkotott hiteles képünk kialakításához megkerülhetetlen információk sora
következik a szövegben. Olyan információk ezek, amelyek durva ecsetvonásokkal
festik át annak a gyermeknek a távoli portréját, akit eddig bátortalanul elképzeltünk.
FINOM ÚR

Bocsássa meg a kíváncsiságomat: mennyi az állami támogatás?

FŐNÖK

Állami támogatás?
Mókás figura.
Anya.
Gyere csak ide, légy oly kedves.

NŐ

megjelenik
Mi van.

FŐNÖK

nevet
Ilyet még nem hallottál. Azt kérdezi az úr, bele a pofámba, hogy
mennyi az állami támogatás Dora után. Bele a pofámba.

NŐ

Milyen állami támogatás.

FŐNÖK

Az állami támogatás, Dora után.

NŐ

Kit érdekel. Semmi jelentősége. El

A fenti párbeszéd különös megvilágításba helyezi Dora alakját. Finom Úr szemében
Dora szemlátomást olyasvalaki, akinek foglalkoztatása után szociális támogatás jár a
munkáltatónak.
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Vajon mi szokatlan van Dorán, ami rögtön feltűnik az idegen férfinak? Az állami
szociális intézményeknek valóban ismert feladata a „fogyatékos“ emberek
alkalmazásának támogatása. Dora „fogyatékos“ ember képét kelti tehát a standhoz
lépő Finom Úrban? A „fogyatékos“ ember képe az, ami a férfi kíváncsiságát felkelti?
Mi szokatlant fedez fel a mentálisan sérült lányban első pillantásra ez az idegen? Mi
az, ami ennyire elkápráztatja őt? A zöldségest érezhetően rosszul érinti a férfi kérdése.
Vajon mi az, ami olyannyira bántó a Főnök számára, hogy rögtön anyjához fusson
panaszra? A kérdés ugyan tapintatlan, de mi háborítja fel a zöldségest igazán? Talán
az, hogy „igazgyöngy“ alkalmazottját füle hallatára, ha áttételesen is, de
„fogyatékosnak“ titulálják? Esetleg azt találja inkább bosszantónak, hogy Dora
alkalmazása okán nyerészkedéssel vádolja meg egy idegen? A zöldséges anyja vállát
megvonva, gyorsan rövidre zárja a kérdést. „Kit érdekel. Semmi jelentősége“ –
mondja, de vajon minek nincs jelentősége? Az államtól kapott támogatás összegének
nincs jelentősége, ami alacsony mivoltát tekintve szinte meg sem jelenik az üzlet
költségvetésében, vagy az idegen férfi kellemetlenkedésének nincs semmi
jelentősége, tehát a fia felháborodása teljességgel felesleges? Minderre a Főnök maga
adja meg a választ.

FŐNÖK

Vagy van az embernek szociális érzékenysége vagy nincs. Egyébiránt,
ha mindenkinek lenne, akkor mindenki szeretne mindenkit.116 Azt
hiszik, Dora nem tiszta, csak azért, mert olyan, amilyen.
Azt hiszik, a zöldségek, gyümölcsök higiénikus szempontból nem
kifogástalanok. Dora, gyere csak ide.

Szinte biztosak lehetünk abban, hogy a zöldséges önérzetét Dorához fűződő különös
viszonya miatt sérti a kérdés. A Főnök szociálisan érzékeny embernek tartja magát,
mégis úgy inti magához a higiéniailag makulátlannak tartott alkalmazottját, mintha
nem is szabad ember, hanem a tulajdona volna. Dora kénytelen a Főnök utasításainak
eleget téve ápoltságát bemutatni, hogy a vevő ne idegenkedjék a standra kipakolt
árutól. Finom urat azonban egyáltalán nem érdekli a zöldséges áruja, egyetlen dolog
izgatja csupán: a lány.
116

E mondat hallatán, kinek ne jutna eszébe Gombrowicz Fülöp hercege az Yvonne-ból?
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Kéjesen mustrálja Dorát, simogatja, mintha valami kedves állat volna.
Dora odalép
FŐNÖK

Mutasd meg az úrnak a körmeidet. Légy oly kedves.
Dora megmutatja az úrnak a körmeit.

FŐNÖK

Nos?

FINOM ÚR

Makulátlan.

FŐNÖK

Emeld fel a karodat. Légy oly jó.
Dora felemeli a karját.
Finom úr megvizsgálja Dora hónalját.

FŐNÖK

Lépjen nyugodtan közelebb. Látja itt oldalt. Látja, hogy nem látja.
Kínosan ügyelünk arra, hogy a mi Doránk tiszta legyen. De hiába.
Az emberek azt hiszik, hogy a görl piszkos és merő egy
baktériumtenyészet. Nem számít nekik, hogy kirakom az ÁNTSZ
jelentését. Egyszerűen viszolyognak attól, hogy egy olyan, mint Dora
megérinti az árut.

FINOM ÚR

Pedig az ilyenek normálisak.

FŐNÖK

hirtelen gyanakvóan
Kik ilyenek?

FINOM ÚR

Úgy értem, ilyenek, mint Dora.

FŐNÖK

Tetszik magának Dora?

FINOM ÚR

Szép a mosolya.

FŐNÖK

A gyógyszerek tönkreteszik a fogait.
Köszönöm, Dora, leengedheted a karodat.

Dora engedelmeskedik.
FŐNÖK

Dora egy kuriózum. Tudományos érdeklődés izzik körülötte, menőbb
helyeken nagyra értékelik, ezek meg elveszik a gyógyszereit. Az orvos
még nem vette észre. De én észrevettem. Megéreztem. Aki ilyen közel
áll hozzá, mint én. Úgy értem, na, Dora az én görlöm. Ő nyitotta fel
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szememet a világ szépségeire. Ő mutatta meg, mi a fontos az életben.
Mindezek ismeretében nehéz úgy gondolkodnunk Doráról, mint egy hétköznapi
teremtésről. Mosolya „szép“, de fogai romlottak a sok gyógyszertől, a férfiak úgy
bánnak vele, mint egy jámbor állattal, ápoltságáról és tisztaságáról pedig külön
ÁNTSZ-tanúsítvány árulkodik. Mi teszi őt mégis vonzóvá a két férfi számára?
Mindez a későbbiekben világossá válik, ám, hogy milyen változásokkal jár majd,
hogy Dora többé nem kapja meg a gyógyszereit, még nem tudhatjuk. De máris
feszültség veszi körül a lányt, a Főnöke ideges, fél a Dorában lezajló belső
átalakulástól, és valóban nem lehetünk biztosak abban, hogy nem épp e belső
változás, vagyis a gyógyszerek hatásának lassú elmúlása következtében akad meg
rögvest egy idegen férfi szeme a furcsa kamaszlányon, ki nadrágját mára szoknyára
cserélte, és kit nem érdekel többé az őt körbeölelő világ eddig megszokott rendje.

IV.6.6. „You were always on my mind“117, avagy „Túl a gyógyszer mámorán a
sok letargikus év során“

Az események pedig ettől kezdve felgyorsulnak, és rohamosan tartanak a
tragikus végkifejlet felé. Ugyan valójában még nem ismerjük a szereplőket, de már
minden karakterrel találkoztunk, egyet kivéve, ő pedig nem más, mint Dora apja.
Bärfuss különös módon gazdálkodik az Apa figurájának szerepeltetésével. A lány
számára oly fontosnak tűnő Apa szinte hiányzik a darabból, megjelenéseinek száma
minimális. Ez a dramaturgiai szűkmarkúság minden bizonnyal tudatos, az apakép
totális hiányát érzékeltető gesztus, mindezt pedig erősíti az a tény, hogy Dora már az
első jelenetben ragaszkodna apjának véleményéhez az őt érintő változásokkal
kapcsolatban.
„Először Aput kérdezzük meg“ – mondja a lány, de anyja azonnal elvágja ezt az irányt
azzal, hogy ő már mindent megbeszélt a férfival, teljes mellszélességgel ékelve így
önmagát lánya és férje közé.
117

Amerikai country-dal, írta: Johnny Christopher, Mark James, Wayne Caeson. Először Brenda Lee
énekelte lemezre 1972-ben. Elvis Presley ugyanebben az évben előállt saját verziójával. Magyarul
szándékosan nem közlöm.
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Számomra oly erősen jelent meg ez a létező, de soha-jelen-nem-lévő
apafigura, hogy úgy döntöttem, hiányát állandó szótlan jelenlétével fogom még
erősebben érzékeltetni. Éppen ezért minden olyan jelenetekben, melyben az Apa
megszólalásra ragadtatja magát, vagy amikor az Anya és lánya, Dora is jelen vannak,
a karaktert formáló színészemet szerepeltettem. Ez a gesztus előre nehezen
elképzelhető, áttételesen kibontásra váró jelentéstartományok felé vezetett bennünket,
hiszen a családi kötelékek olyan bonyolult hálóját vetítette elénk, melyek az
elhallgatott, rejtett, mélyre temetett belső világok útvesztőiből gazdag felismerésekhez
vezettek. Az Apát alakító színész, Trócsányi Gergely, foglalkozása szerint a
Hollywoodoo

zenekar

frontembere,

termetét

tekintve

is

súlyos

karakter,

mozdulatlanságba menekülő jelen-nem-léte pedig igazán drámaivá tette színpadi
valóját. Titkok és hazugságok erdejében bolyongva így mindig minden rögtön konkrét
pillanattá érett, és mindaz, ami addig csupán a bonyolult utalások rendszerében volt
fellelhető, így érzékelhető, konkrét rezdüléssé fogalmazódott anélkül, hogy a verbális
kommunikáció egyetlen prózai hanggal is gazdagodott volna. Prózai hang, mondom,
mert a Bärfuss-féle töredékes, mozaikos drámatechnika (amely természetesen nem
előzménytelen, elég, ha csak Büchner Woyzeckjére vagy Kroetz darabjaira
gondolunk) sok apró jelenetét, Melis László által diszharmonikusra hangszerelt, a
régmúltból mindenki számára ismerős, erős nosztalgiahangulatot, elvágyódást
ébresztő Elvis Presley-slágerekkel kötöttem össze. Az élő zene megjelenésével, a
szereplők zenei megszólaltatásával egy újabb dimenziót sikerült felfednünk a lélek
azon rétegeiből, melyek a prózai megszólalások során fedve maradtak előttünk.
Nem véletlenül kerestem olyan előadót, ki széles körű ismertségnek örvend az
egész világon, kinek slágerei a mai napig dobogósak az örökzöld dallamok toplistáján.
Elvis Presley meghatározó melódiái, emblematikus dalai egy régmúlt, de
felejthetetlen kort idéznek. Ezek az élet elviselhető könnyűségét ígérő harmóniák a
felnőttkor rinocéroszbőrébe bújt „gyermeki“ szívhez szólnak szerelmesen, a
„benemteljesült“, édes álmok tengerének hullámait korbácsolva. Ilyesformán minden
zenei megszólalás rögtön közhelybe fulladhatott volna, ha épp nem az lett volna a
szándékunk, hogy hamis illúziót keltve, a nosztalgia ragacsos mézespuszedlijét
majszolva, az emberi természet kiszámítható egyszerűségében rejlő bonyolultságra
hívjuk fel a figyelmet.
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Gyermekkoromban, mikor oly sok kétség gyötört, gyakran menekültem – a
sötétítőfüggönyök árnyékának védelmét keresve – apám Elvis Presley-lemezeinek
álomvilágába. Ez az élmény alaposan belém égett, s bár fogalmam sem volt, mit
hallgatok, minthogy az angol dalszövegek érthetetlenek voltak számomra akkoriban,
olyan párhuzamos világot kreáltam magamnak, melyben fantáziám segítségével
sikerült mindent megteremtenem, ami akkori életemből hiányzott. Nem kell
hangsúlyoznom, ezek a dalok általában olcsó szerelmes dalok voltak, és bár nem lett
tőlük kifinomultabb az ízlésem, ragaszkodtam hozzájuk egészen addig, míg fel nem
váltotta azokat egy bennem érlelődött újabb korszak, a tinédzserkori letargia és az
ezzel járó, mindent megtagadó, anarchista punkzenekarok jövőtlen, sötét zenéje.
Minthogy minden elmúlik egyszer, természetesen ezen is túl vagyok, miközben
persze minden örök mozdulatlanságban lebeg, az emlékezet pedig őrzi mindazt, ami
egykor személyiségem egyes szakaszait formálta. Jung után szabadon azonban
elmondhatom: nem a velem történtek tettek azzá, aki lettem, hanem azzá váltam, aki
lenni szerettem volna. Dora története azonban nem vezet ilyen messzire. Drámája
pont ezért különleges.

ANYA

Helyes döntés volt. Dora újra emberi teremtmény. Ha visszagondolok
az utóbbi évekre, szörnyű lelkiismeret-furdalásom támad, és mérges
vagyok magamra. Meg arra a hányinger becsvágyó orvosra.

ORVOS

Meggyőződése volt, hogy a lányának ez a lehető legjobb.

ANYA

Lehet, hogy Dora sok-sok éve ilyen, egészséges és derűs, életvidám,
úgy értem, túl a gyógyszer mámorán, a sok letargikus év során.

DORA

nevet
Túl a gyógyszer mámorán a sok letargikus év során.

ANYA

Igen, rímel, véletlenül. Ügyes vagy, hogy észrevetted.

DORA

hangosan
Túl a gyógyszer mámorán a sok letargikus év során.

ANYA

Látja, ez maga a csoda.
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DORA

szinte ordít
Túl a gyógyszer mámorán a sok letargikus év során.

ANYA

Jól van Dora, most már elég, jó.

DORA

Persze.

ORVOS

Hogy érezted magad az elmúlt napokban, Dora?

DORA

Én?

ORVOS

Igen, meséld el.

DORA

Nagyon jól. Tényleg. Nagyon jó időszak volt. Élveztem.

Helyes

döntés. Teljességgel állíthatom. És előrébb jutottam, személyesen,
mármint.
ORVOS

Jó, nagyon jó.

DORA

És ha visszagondolok az utóbbi évekre, akkor szörnyű.
hirtelen elhallgat

ANYA

Nem fejezted be a mondatot. Fejezd be a mondatot.

DORA

Tényleg.

ANYA

Igen. Azt mondtad: és ha visszagondolok az utóbbi évekre, akkor
szörnyű. Rajta.

DORA

És ha visszagondolok az utóbbi évekre, akkor szörnyű lelkiismeretfurdalásom támad. És nagyon mérges vagyok. Meg arra a hányinger
becsvágyó orvosra.

ANYA

szomorúan
Jaj, kislányom.

Bärfuss kíméletlen gyorsasággal öli meg a reményét annak, hogy Dora az anyja
vágyainak gyors és engedelmes beteljesítője lehet. Teszi ezt az író mindazért, hogy
később a lányt igazán engedetlen, öntudatlanul is dolgos szolgálójává tehesse anyja
megélt, de sokkal inkább elhallgatott, rejtett életének. Tudomásul kell vennünk, hogy
Dora természetének ezen „fejlődési szakaszában“ továbbra sem rendelkezik független
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identitással. A gyógyszerektől való függés oldásában kóros szülői komplexus
diagnosztizálható. A lány artikulálatlanul ordít. A felhalmozódott, tehetetlen düh
megnyilvánulása ez, melynek egyenes következménye az elszakadás utáni
vágyakozás, önálló halovány énjének fájdalmas világrajötte.

Mindez Dorát gyorsan és észrevétlenül vezeti egy olyan, lénye káprázatától
megszédült Finom Úr karjaiba, aki kihasználva a lány védtelenségét rövid idő alatt
aberrált szexuális vágyainak engedelmes rabszolgájává teszi őt.

FINOM ÚR

Van magában valami oroszos, ugye, kicsit, mint az a legutolsó orosz
hercegnő, elszegényedve, elesetten, szárnyaszegetten a krumplik és
répák között. Onnan származik ez a törékeny, nemes hölgy, ez a ritka,
valószínűtlen virág. A családja hosszú időn keresztül nem keveredett
másokkal,

feltehetőleg

generációkon

keresztül

egymás

között

szaporodtak, mert mások nem voltak elég jók nekik, és ettől van az
arcvonásoknak eme csodálatos nemessége, ez az összhang, ez a mármár közönyös, fenséges, fejedelmi. Vagy tévedek? Mi más lángolna
ezekben a szomorú szemekben, ha nem a véres vasárnapok és a
lemészárolt emberezrek emlékképei! Látom bennük a megcsonkított
parkokat, a fagyos télben kivágott, többszáz éves fákat, ahogy lángra
kapnak a hatalmas palotában árválkodó vaskályhában. Várjon, ne
mondjon semmit, látom a szemeiben a tűz köré gyűlt családot, igen, és
a hajlott korú, hűséges, sápadt, beteg, töpörödött szolga bedobja a
legutolsó fahasábot a kályhába, és amikor a tűz végleg kihuny, bezúdul
a terembe a kozmikus fagy, és katonák rontanak be, feltűzött
szuronyokkal, tekintetükben felizzik a világtörténelem, és mindent
lángba borít. Óh, te drága!
karjaiba zárja Dorát, ölelgeti, nézegeti, majd ellöki magától
Hány éves vagy?
DORA

Nem tudom.

FINOM ÚR

Vagy már legalább tizenhat?
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DORA

Nem tudom.

FINOM ÚR

Van nálad személyi?

DORA

Nincs.

FINOM ÚR

Mi az ott a nyakadban?

DORA

Van benne egy cetli, rajta a nevem és a telefonszámunk. Van még egy
tízfrankos is. Mert volt már, hogy elvesztem és elfelejtettem a nevem.

FINOM ÚR

Nem vagy te kutya!

DORA

Nem.

FINOM ÚR

Nem, te egy helyes lány vagy. Állj már fel, meg akarlak nézni! Jó.
Fordulj meg. Nagyon jó. Csak nincs feneked.

Ez az első találkozás, a vasúti állomás olcsó, koszos hotelszobájában. Ettől kezdve
Finom Úr, akit legkevésbé sem nevezhetünk finomnak, a lány életének meghatározó
alakjává válik. Mindaz, ami ennek a furcsa, ha tetszik, első látásra is visszataszító
figurának a monológjában megjelenik, egyszerre teremt ijesztő és komikus
atmoszférát. Ami számunkra kristálytisztán látható, az a lány számára azonban
érzékelhetetlen. Dora nem sejti az őt fenyegető veszélyt, számára az egész világ
ismeretlen, nem tudja, mi a jó, mi a rossz, hiányoznak belőle a tanult, szerzett és
ösztönös tapasztalatok, képtelen a veszély felismerésére, éppen ezért védekezni is
képtelen. A lánynak minden pillanat újdonság, a férfiból áradó mohó vágyakozás
pedig független identitását, énjének szuverén karakterét kelti életre.

Éppen ezért, Dora számára Finom Úr minden szava és gesztusa valóban
finom, legyen szó akár a legdurvább bántalmakról is, hiszen Dora a férfi mellett
önálló lénynek érezheti magát, mikor vele van, akkor mindentől és mindenkitől
függetlenül végre VAN.
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IV.6.7. Baszok, tehát vagyok

Dora dependens alkatából egyenesen következik, hogy az élete korhadt
függyvényrendszerébe lépő új figura, Finom Úr azonnal kitüntetett státuszt foglal el,
még pedig olyat, ami óhatatlanul ismételten erős függőséget idéz elő a lányban,
melynek következtében lazulni látszanak a szülői kötelékek.
A férfi szemérmetlenül megfosztja a lányt ártatlanságától, majd kíméletlenül elbánik
vele, miután szüzességét elveszi, bántalmazza.
A szexuális együttlét durvasága ellenére, a fizikai atrocitás dacára azonban a megélt
élmény különös ragaszkodást indít a lányban, minthogy Dorának fogalma sincs
mindazon normákról, amelyek két szabad ember – esetünkben egy felnőtt férfi és egy
mentálisan sérült kiskorú lánygyermek – szexuális együttlétében az öröm
megengedett forrása lehet. E kontextusban azonban épp arról a szabadságról van szó,
mely után a lány mohón áhítozik. Egy későbbi jelenetben a következő dialógus
hangzik el:

DORA

Valami rosszat csináltam?

FINOM ÚR

Ellenkezőleg. Pont ez az. Csak tudnám, kitől tanultad.

DORA

Tőled.

FINOM ÚR

Tőlem?

DORA

Én csak azt csinálom, amit te.

FINOM ÚR

Szabad akaratodból csinálod?

DORA

Szabad akaratomból csinálom, amit te.

Dora önálló identitásának, önmagáról alkotott énképének meghatározó momentuma a
Finom Úrral való találkozás még akkor is, ha e találkozás többszörösen is terhelt. A
férfi nem rendelkezik azokkal a morális pufferekkel, melyek elragadottsága ellenére
féken tarthatnák vágyait és lemondásra késztethetnék, azaz távol tarthatnák a kiskorú
gyermektől, ha másért nem is, csupán életkora okán.
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Mindezen együtthatók, vagyis a kiskorúság, illetve a mentálisan meglehetősen
bizonytalan állapot azok, amik Finom Úr vágyait a végletekig felkorbácsolják. Dora
mindenből csupán annyit érzékel, hogy mindentől függetlenül ő áll egyedül a férfi
érdeklődésének középpontjában, ő a férfi rapid szerelmi rohamának egyetlen
célpontja, áldozata, tárgya, és ugyan a lány képtelen fogalmak szintjén kifejezni
mindazt, ami történik vele, mégis az ösztönlények makacsságával ragaszkodik ahhoz
az élményhez, mely a vágyott ismeretlenbe indította. A vágyott ISMERETLEN
dimenziójáról nagy tévedés volna azonban azt állítanunk, hogy az explicit csak a
szexualitás, sokkal inkább arról lehet szó, hogy ez az ismeretlen dimenzió az önálló
identitást, a szuverén személyiséget, azaz egy független, szerethető lány barátságos
képét ígéri Dora számára, kétségtelen ugyan, hogy e kép megformálásában a szexuális
élet első tapasztalatai tűnnek a legmeghatározóbbnak. Míg környezetét aggodalommal
töltik el az események, Dora joggal ragaszkodik ahhoz a megélt érzéki igazsághoz,
miszerint mindaz, ami vele történt/történik, az jó. Tudomásul venni mindezt egy szülő
számára lehet nagyon nehéz, megérteni mindezt egy aggódó anya számára lehet szinte
lehetetlen, mégis, jelentőségét tekintve talán kisebb horderejű, mint azon téves zsigeri
felismerés, amely kíméletlen leegyszerűsítésben talán így hangzik: baszok, tehát
vagyok. Ez ugyan közel sem a legszofisztikáltabb, sem a legdiferenciáltabb
megfogalmazása a szerzett élettapasztalatnak, Dora számára mégis elvehetetlen és
megkérdőjelezhetetlen igazságnak tűnik, melybe érthető módon mostantól igyekszik
belekapaszkodni.
Hogy mi történik a hotelszoba zárt ajtaja mögött, nem tudjuk, de az első
„szerelmi légyott“ bántalmazással végződik, ebből pedig semmi jóra nem
következtethetünk. Ez a semmi jó azonban belőlünk fakad, és épp ez az, amit Bärfuss
az egész darab során feszeget. Tudomásul kell vennünk, hogy a társadalom által
széles körben elfogadott alapvető normák egyike sem vonatkoztatható Dorára, a
mentálisan sérült lány mindenen felül áll, ha tetszik, „törvényen kívüli“. Dora számára
a követendő norma nem más, mint maga az ösztön, a saját ösztöne, ami a ferde
hajlamú Finom Úr bántalmazó karjaiba vezette.

ORVOS

Egész jól megúszta a dolgot. Pár hematóma a gyomor tájékán,
horzsolások itt-ott, semmi olyasmi, ami ne gyógyulna be két hét alatt.
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ANYA

Mocskos állat.

ORVOS

Parancsol?

ANYA

Nem ön, hanem aki ezt művelte, mocskos állat.

DORA

Ne mondj ilyet, anyu. Kedves volt hozzám.

ANYA

Dora, csak azért volt kedves, hogy elmenj vele. Az a férfi rosszat akar.
Megfosztott téged a legfontosabbtól.

DORA

Biztos visszaadja a tíz frankot, megígérte.

ANYA

Most nagyon figyelj, Dora. Nem mehetsz oda vissza soha többé,
megértetted, soha többé, ígérd meg!

DORA

És mi lesz a tíz frankkal?

ANYA

A pénz nem érdekes. Az egészségedről van szó.

DORA

Nem vagyok egészséges.

ANYA

Nem hallottad, mit mondott a doktor bácsi?

ORVOS

Hallgass anyukádra, Dora! Igaza van. Vannak, akik kihasználják
mások jóhiszeműségét.

DORA

Oké.

Ismételten drámai erejű felismerés, hogy Dora képtelen a felelős önálló
gondolkodásra. A lány számára többet ér az a tíz frank, amit Finom úr kilop a
biztonságot jelentő nyakörvéből – amire szülei még a nevét és címét is feljegyezték
arra az eshetőségre, ha a lány elveszne –, mint szüzességének az elvesztése.
Dorának az élet alapvető értékrendjéről nincs semmi fogalma. Mindemellett,
Dora megszólalásainak eddigi szűk számát tekintve, a drámai anyag egy újabb
kontextusát

is

felfedezhetjük.

Szemben

Dora

kezdetekbéli

viszonylagos

szótlanságával, szemben a „nem tudom“-ok állandó ismétlésével, a lány most olyan
dolgokat is megfogalmaz, melyek belső gondolatvilágát is elénk tárják leplezetlenül.
Mindebben pedig öntudatlanul is humor rejlik, ami azonban nem Dora, hanem a
szerző humora. Az pedig fekete humor: míg nevetésre késztet, közben zavarba hoz,
megborzongat.
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Bärfuss drámaírói ereje épp ebben a bizarr kettősségben rejlik, e kettősség
pedig

egyszerre

elengedhetetlen

kulcsa

a

befogadásnak

és

az

állandó

elbizonytalanításnak. A darabban rejlő humor minden forrásának kiaknázásával pedig
szerethetővé válnak a figurák, nemcsak Dora, kinek tragikus sorsa megrendítő erejű,
hanem a képmutató polgári élet hazugságmechanizmusaiban fuldokló szülőpár, az
anyjával beteges szimbiózisban élő zöldséges, az aberrált vágyaitól vezérelt, a
jelentéktelen orosz kisregények világát majmoló pályaudvari szappanügynök, de még
az erkölcsi szabadosság elmélyült pszichiátere is.

IV.6.8. Dora erkölcse

Bärfuss humora azonban önmagában vajmi kevés, ha a karaktereket formáló
színészek játéka nem teszi azt elevenné. Finom Úr monológját Dora szótlanul
hallgatja végig, de e szótlanságban kibomlik a mindent odaadó, vágyakozó tiszta
gyermek és megszületik Dora, a világ középpontja, a lány, akihez mindenkit különös
viszony fűz, a szabad, „törvényen kívüli“ lélek, akiről mindenkinek boldogtalan
önmaga, önnön pusztító romlottsága és önnön életének korlátok közé szorított sivár
valósága jut eszébe, még akkor is, ha azt senki nem hajlandó bevallani.118
Ez alól Dora kezelőorvosa sem kivétel. Az orvos hosszú monológja alatt Dora
ismételten csak hallgat, de e hallgatás megint csak beszédesebb minden kimondott
szónál.
118

Witold Gombrowicz: Yvonne burgundi hercegnő című darabja jut megint eszembe. A szerző maga
így fogalmazott: „Yvonne tragikomikus történetét néhány mondatban össze lehet foglalni. Fülöp
herceg, a trónörökös, séta közben találkozik egy nem vonzó… visszataszító lánnyal… Yvonne
szétesőfélben van, apatikus, beteges, félénk, unalmas és bátortalan. A herceg az első perctől képtelen
elviselni őt, ráadásul még idegesíti is; de egyidejűleg azt sem bírja elviselni, hogy meg kell vetnie a
szerencsétlen Yvonne-t. És kitör belőle a lázadás a természet ama törvénye ellen, amely szerint az
ifjaknak a bájos lánykákat kell szeretnie. – Nem adom meg magam, szeretni fogom csak azért is! –
hívja ki maga ellen saját természetét és eljegyzi Yvonne-t.
A királyi udvarba bevezetett Yvonne, a herceg menyasszonyaként bomlasztó tényezővé válik.
Ijedt, néma jelenléte, számos defektje hatására mindenkinek eszébe jutnak saját, eltitkolt hiányosságai,
bűnei, kiteregetetlen szennyese… és rövidesen az udvar a szörnyűségek melegágyává változik. És a
szörnyek mindegyike, beleértve a herceget is, forrón vágyja az elviselhetetlen Csimcsirimcsi
elpusztítását. Az udvar végül összeszedi minden fényét, összes magasrendűségét és pompáját és
„fenségesen” elteszi láb alól a lányt. (W. Gombrowicz: Testamentum. Beszélgetések Dominque de
Roux-val.) Yvonne-t Kaposvárott Csákányi Eszter alakította, évtizedekkel később a Katona József
Színházban pedig Tóth Anita. Mindkettejüket kivételes alkatú és tehetségű színésznek tartom, talán
nem véletlen, hogy Bärfuss Dorája kapcsán mindketten eszembe jutottak, s talán Bärfussnak is eszébe
jutott írás közben Gombrowitz darabja, mindenesetre végül majd Dorát is pusztulni hagyja környezete.
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Ez a minden pillanatában gazdag, a színskála minden árnyalatát felvonultató
létezéstechnika, ez Dora gyógyszerek nélküli, egyre virágzóbb állapotának titka. Ez az
a minőség, amit a gyógyszerek fedésében nem érzékelhetünk, ez az az állapot, ami
igazán különlegessé, kivételes kihívássá teszi a szerepet az azt megformáló színész
számára.
A fentebb említett kihívásnak előadásomban – még ha ez szerénytelenül
hangzik is – felejthetetlenül költői módon felelt meg Sipos Eszter játéka.
Dora kezelőorvosa lázas igyekezettel szeretné felzárkóztatni a lányt a felnőtt
élethez. Bärfuss ismételten humorral vegyített mondataiban egyszerre van jelen a
helyzet képtelensége, az orvosra háruló feladat abszurditása és az egyre
hangsúlyosabban kirajzolódó társadalomkritika, miszerint nézőpont kérdése, hogy mit
tekintünk normálisnak, elfogadottnak, még akkor is, ha a lány mentálisan sérült
valóját vitathatatlan tényként kell kezelnünk. Ez a társadalomkritikai hang áttételesen
Gombrowitz Fülöp hercegének lázadó karakterét idézi, aki nemcsak az udvarral, de
önnön természetével is harcba száll, mikor elhatározza, hogy az első látásra is
visszataszító Yvonne-t a jegyesévé teszi. Finom Úr életében persze szó sincs
lázadásról, Dora egyre fokozódó szexuális kíváncsisága találkozik a férfi ferde
hajlamaival, sorsuk véletlenül összefonódik egy pillanatra, s bár mindenki számára
(egyetlen kivétel Dora) evidensnek tűnik, hogy Finom Úr csupán saját
szükségleteinek kielégítésére kívánja használni a gyermeket, a lány számára ez az
állapot mégis kielégítő, ezt pedig el kell fogadnunk.
Az orvos hétköznapi, személyes megközelítésben interpretált mondatai mögött
egy kissé ugyan bolondos, de tán épp ezért mégis csak szerethető figura képe
rajzolódik ki. Ez az a kép, ami Dora számára meghatározóan fontos lesz, ugyanis
elvitathatatlan szakmai sikernek kell tekintenünk azt a bizalmi állapotot, mely a
monológ során az orvos és páciense között kialakul. Ez a jelenet ismételten komoly
színészi kihívás elé állítja a sérült lány karakterét megformáló színészt, ugyanis a
monologizáló technika ellenére intenzív párbeszéd zajlik, még akkor is, ha az egyik
résztvevő verbálisan nem, csupán mimikai gesztusok révén kommunikál a jelenetben.
Ehhez kivételes alkotófantáziára van szükség. A színészi fantázia teremtőereje,
a teljes beleélés képessége nélkül nem születhet meg az a művészi játék, amely
láthatóvá teszi a mélyben zajló, száznyolcvan fokos fordulatokban bővelkedő belső
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folyamatokat, nem születhet meg az a színészi alakítás, ami erős, könnyen érthető,
mégis gazdag árnyalatokra képes mimikai eszköztár felvonultatásával különlegessé
teheti a megformált karaktert, esetünkben Dora személyét. Sipos Eszter játéka119
számomra épp ettől a minőségtől vált felejthetetlenné, és mély szomorúsággal tölt el,
hogy olyan korban kényszerül együttélni a tehetségével, melyben alig-alig mutatkozik
lehetőség, hogy kibontakoztathassa azt.

Az orvos messziről indul, a gyermeki szinten megragadt kamaszodó lánynak
tulajdonképpen még azt is el kell árulnia, hogy a babát nem a gólya hozza. Minderre
persze azért van szükség, hogy Dora szorongását oldva a szexuális élet
természetességére, szabadságára és annak kulturált társadalmi normáira felhívhassa a
lány figyelmét.

ORVOS

Ahogy minden másban, a szerelemben is vannak bizonyos szabályok,
amiket be kell tartani, különösen manapság, ezekben a szabados
időkben, szabályok nélkül nem lehet.
Ez mindenkire vonatkozik, rám is, nekem is kellenek szabályok,
amikhez igazodni tudok. Különben elvesznénk ebben a széles, szabad
világban. Nem a tilalomról van szó, pont nem, Dora, jegyezd meg,
amorózus ügyekben soha nem szabad tilalomra gondolni. Az amorózus
egyébként a franciából jön, és azt jelenti: a szerelmet illetően. Vagyis:
soha nem szabad a tiltásra gondolni! Soha semmit sem szabad
megtiltani magunknak. Bármilyen helyzetbe kerülsz, akármilyenbe,
amikor nem tudod eldönteni, megtegyem, ne tegyem, és belül
megszólal egy hang: nem szabad. Hagyd abba. Akkor: Figyelem.
Vészhelyzet. Riadó. Ezek az erkölcs hangjai, igen, márpedig ha létezik
egyáltalán erkölcs a szerelemben, akkor kizárólag a te saját erkölcsöd
az, Dora.
Csak egy erkölcs létezik: Dora erkölcse.
Csak egy hang számít: Dora hangja.

119

Kaposvárott végzett Babarczy László osztályában.
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Doranak nincs erkölcse, hiszen a társadalom tapasztalatain alapuló, a társadalom által
elfogadott viselkedésnormák rá nem vonatkoztathatók. Dorának csupán minduntalan
elhatalmasodó ösztönélete van, ami egyre erősebb hangon szólal meg benne. Ez a
hang számít csupán, állítja az orvos, és ez a hang ha „megálljt!“ parancsol, ha azt
súgja Dorának, hogy mindaz, ami vele történik, az nem jó, akkor a hang parancsát a
lánynak követni kell. Más megközelítésben ugyanezt a hangot a doktor belső
„iránytűként“ aposztrofálja, és az ablakhoz vezetve a lányt, az utcán kavargó tömeg
egyes karaktereire mutatva ennek a belső iránytűnek a teljes hiányáról beszél, amely
iránytű hiányában az ember letért a megfelelő útról, elvesztette saját hangját, azaz
szabadságát, vagyis önmagát, hiszen így a leghangosabb hangot, a démonok hangos
hangját kezdte követni, a leghangosabb hangot követve pedig az ember többé már
nem szabad ember, sokkal inkább démon, a démonok hangjától pedig Dorának
óvakodnia kell.
Micsoda fantasztikus leegyszerűsítése ez a dolgoknak! Épp ebben az egyszerűségben
rejlik Bärfuss zsenialitása, ugyanis ezzel a megközelítéssel nem csak elvégez egy
megoldhatatlannak tűnő feladatot, miszerint előadja egy mentálisan sérült gyermek
szexuális felvilágosításának expozéját, de egyben humorral rajzolja meg az orvos
izgalmas karakterét is, miközben nem csupán a gyermekek, de időközben „felnőtt“
szülőkké

vált

olvasók/nézők

társadalomkritikai

szemléletét,

számára
mely

is

érthető

kritikai

módon

szemléletnek

teszi

világossá

tagadhatatlan

a

létjogosultsága. Hogy Bärfuss részéről ez kivételes teljesítmény, ahhoz kétség nem
férhet, elég, ha csak arra a – szülők túlnyomó részének megoldhatatlan feladatot
jelentő – kihívásra gondolunk: ami a még csak nem is sérült, hanem egészséges
gyermekek, kamaszok szexuális felvilágosítását jelenti. Meggyőződésem, hogy ezt a
kiemelkedően fontos feladatot napjaink felnőtt társadalmának jelentős hányada
képtelen megoldani kultúrától, vallástól, tabuktól függetlenül. Természetesen Bärfuss
orvosa sem kivétel ez alól, gyötrelmes igyekezetét idővel ő is kénytelen praktikus
határok közé szorítani.

ORVOS

Jól van. Erről ennyit. Legyünk konkrétak. Legyünk praktikusak.
Vegyük a polgári és büntetőjogot. Tudnod kell, Dora: mások előtt soha.
Nem tanácsos szabadban, bár nincs kifejezetten megtiltva, de a
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szabadban csak tényleg valami nagyon különleges alkalomból. És ne
túl gyakran. Elvégre nem olyan szörnyű, ha egyszer meglátnak.
Véletlenül. Tényleg nem. Na. És nem mennék olyan helyekre, amelyek
arról híresek, hogy ott a szabadban csinálják. A hírük miatt vonzzák az
embereket, a különc embereket, aztán meg sok minden hever ott
szanaszét, tudod. Ilyen például a kemping, lent a tónál, oda inkább ne
menj. Csak ha már odavitt, akkor derül ki, mit akar. Utcán pedig soha,
az utcán soha. Még akkor se, ha esetleg mást hallasz, érted,
kapualjakban, kukák mögött, vagy a járdán, mit tudom én, mi mindent
össze nem írnak ezekben az újságokban. Tudsz egyáltalán olvasni,
Dora?
DORA

Tudok olvasni, csak nem tudom megjegyezni.

ORVOS

Jó, szóval én ott nem csinálnám, és jobb, ha te sem. Bármikor arra
járhat valaki. Máskülönben biztos nem rossz, egészen biztos, hogy
nem, de az utcát mindig túlreagálják a rendőrök. Ez pedig nem lenne
jó, mert bizonyos dolgok büntetendők, a garázdaság, ésatöbbi, börtön
jár érte, de minimum pénzbírság. Szóval pályaudvaron ne, vonaton ne,
köztéren ne, múzeumban vagy stadionban ne, színházban ne, nyilvános
vécében ne, és más magánterületén se, nem szabad átmászni
mindenféle kerítésen, és ott, na, tudod.
szünet
Na, téged aztán biztos nem zavarna, ugye, Dora, ha két idegen
egyszerűen csak átmászna a kerítéseteken, és ott föl a szoknyát, a lány
fenekébe kétszer, háromszor, a holdfényben világító fenekébe, ahol a
bőr olyan áttetsző, és látszódnak az erecskék, és olyan szépen
hullámzik, ez nem zavarna téged, Dorácska. Hahaha.
szünet
Jó, de másokat zavar. Elvileg szabadon választhatsz partnert. Vigyél,
akit akarsz. Persze neki is akarnia kell, de hát ez világos. Ha akarod,
nővel is csinálhatod, a kor egyáltalán nem fontos. Nem, várj, persze,
hogy fontos, gyerekekkel nem szabad, Dora, gyerekekkel soha. A
mennyiséget sem szabályozza törvény, elméletileg amennyit akarsz. De
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erre is érvényes: a túl sok egészségtelen. Vagyis, kettőnél ne többször
egy alkalommal, és ne váltogass partnert gyakrabban, mint hetente, sőt
inkább havonta. Na. Azért szépen összeszedtem. Meg tudod jegyezni?
DORA

Igen.

ORVOS

Naszóval.
tablettát ad Dorának
Ebből már most beveszel egyet. Aztán pedig minden reggel egyet,
huszonegy nap múlva pedig szünetet tartasz. Anyukád majd
megmutatja, hogy kell.

Az orvos praktikus határok közé szorítva, a társadalom elfogadott normáit szem előtt
tartva igyekszik felvázolni azokat a szabályokat, amelyek között az ember mégis csak
képes megőrizni egyfajta szabadságot, vagyis azt a saját belső hangot, amelyről
lemondani szinte képtelenség. A felsorolt szabályok látszólag korlátot jelentenek,
betartásukkal azonban mégis megtalálható egyfajta egyensúly, azaz kinek-kinek a
saját erkölcse, esetünkben pedig Doráé. E gondolatsor természetesen korunkra
jellemző normákra támaszkodik, egyben izgalmas feszültséget kelt korábbi korok,
társadalmak normáival szemben, de kétségkívül önmagán belül is. Minden kornak
megvannak ugyanis a maga tabudöntögető filozófiai, morális, kulturális-vallási
kísérletei, de ezzel most nem foglalkozunk.120
Az orvos minden erőfeszítése Dora felvilágosítására irányul, mégis túlmutat
azon. Nem mehetünk el amellett a felismerés mellett, hogy nemcsak Dora, nemcsak a
társadalom, de az orvos erkölcséről is szó van. Bärfuss leleményesen bontja ki a
120

A korábbiakban már halványan említettem Michel Foucault egy művét (A bolondság története) az
elmebetegségek társadalmi felfogását érintendő, itt is csupán példaképp hívnám fel a figyelmet, hogy
ugyanaz a szerző a Szexualitás története című munkájában arra is kísérletet tesz, hogy végiggondolja,
rendszerezze, hogyan is változott a szexualitásról való gondolkodás megelőző korok társadalmaiban.
Érdemes megemlíteni még Dr. Buda Béla: Szexuális viselkedés című könyvét (Animula kiadónál jelent
meg 2002-ben), melyben izgalmasan ír a Szerelem lélektanáról, de Bärfuss kísérlete drámatörténeti
szempontból sem előzménytelen, elég, ha a német drámairodalmi tradíció nagyjai közül csupán két
szerző, Brecht és Kleist életművét említem. Brecht: Baalja nem erős társadalomkritika-e? Brecht
darabja nem a természetbe ki-/visszavonult, önmaga természetével viaskodó, korlátok közé szorított,
önnön elvesztett szabadságát kutató ember expresszionista kiáltványa? Kleist Sugár grófja nem a
társadalmi normák közé szorított, elfojtott vágyak, álmok kényszerű keresztes lovagja? Vagy akár az
Amphytrion nem ugyanazokat a hétköznapi, egyben transzcendentális határokat feszegeti, amelyek
örökké megoldatlan kérdésekként állítják fel a drámai valóságot? A német nyelvű, de svájci szerző
látszólag egyikről sem vesz tudomást, megítélésem szeint mégis jól illeszkedik a sorba.
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pszichiáter karakterét, nyilvánvalóvá teszi, hogy a látszólag rendezett, logikus,
szakmainak tűnő megközelítés nem mentes a személyes tapasztalatokon nyugvó
kinyilatkoztatásoktól. Mindez kérdésessé teheti számunkra az orvos szakmai morálját,
s ha nem vigyázunk, elhatalmasodhat bennünk a gyanú, hogy a doktor átlép bizonyos
szakmai kompetenciákat, ha tetszik, erősebb érdeklődést mutat Dora lénye iránt, mint
az megengedett, vagyis úgy tetszhet, az orvos nem képes kivonni magát a lány hatása
alól, ennek következtében pedig néha az a benyomásunk támadhat, hogy a pszichiáter
egy-egy pillanatban elveszíti a tárgyilagosságát. Bärfuss azonban ránk bízza, hogy
ezekkel az impulzusokkal miként gazdálkodunk. Megítélésem szerint a szerző nem
tesz mást, mint jó drámaíróhoz méltón törekszik szereplőinek kiegyensúlyozott
képviseletére, és ha úgy is tűnik olykor, hogy „kritikai górcső alá véve őket“ ítélkezik
felettük, úgy hiszem, mégsem ezt teszi, csupán hasonlóan megélt vágyakból,
titkokból, kétségekből keveri ki karakterük személyes esszenciáit. Nem lehet
kétségünk azonban afelől, hogy az orvos szívesen élne a lány számára, a
„kívülállósága“ okán evidens szabadsággal, de neki, az orvosnak ez a lehetőség nem
megengedett, bár fantáziájában éppúgy erősen jelen van e szabadság utáni
vágyakozás, mint Doráéban. Sőt, akár szakmai hibának is tűnhet, hogy Dorát orvosa
tulajdonképpen tabukat nem ismerő szexuális életre bátorítja, kétségtelen ugyan, hogy
Bärfuss jól érzékelhető módon jelöli ki a hétköznapi határokat.
Ezek a határok azonban nagyon törékenyek, még akkor is, ha az író
megkérdőjelezhetetlen módon világossá teszi és megjelöli az egyetlen, sérthetetlen,
kikezdhetetlen tabut: a pedofíliát.

IV.6.9. Dora szabad akarata - „Fél óránál tovább akarok baszni magával“

Finom Úr életének éppúgy része ez a tabu. Nem is mulasztja el megkérdezni a
lány korát: „vagy már tizenhat?“, ez azonban közel sem jelenti, hogy magáévá is tette
volna a súlyos intelmet, csupán a büntethetőség korhatára érdekli. A lány nem tudja
megmondani éveinek számát, a férfi pedig, miután megkapja azt, amit akar, kidobja
az utcára a gyermeket, másnap pedig megpróbálja lerázni magáról a lányt, úgy tesz,
mintha még soha nem látta volna, mikor az a hotel közelében várakozik rá. Dora
azonban hajthatatlan, és újabb szexuális együttlétet követel magának.
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DORA

Helló.

FINOM ÚR

Helló.

DORA

Hogy van?

FINOM ÚR

Jól.
Ismerjük egymást?

DORA

Tartozik tíz frankkal.

FINOM ÚR

Sajnálom, de összetévesztesz valakivel.

DORA

Nem, ön tévesztett össze engem. Azt mondta, orosz hercegnő vagyok,
pedig egyáltalán nem vagyok orosz hercegnő, de azt mondta, hogy én
igenis orosz hercegnő vagyok, csak nem tudok róla. Azután pedig
megbaszott. Olyan fél órán keresztül. Odaát, abban a hotelban.

FINOM ÚR

Neked aztán élénk a fantáziád.

DORA

Nagyon

hangosan

beszélt

és

mindenfélét

mondott.

De

már

elfelejtettem, miket mondott és el is vörösödött, azután megragadott a
hajamnál fogva és ütögetni kezdte a fejemet. Azután elzavart. Ez nem
túl szép.
FINOM ÚR

Agyalágyult vagy.

DORA

Csupa kék-zöld folt vagyok.
felemeli a pulóverét

FINOM ÚR

Hagyd abba, te ütődött! Mindenáron fel akarsz bosszantani?

DORA

Ne zavarjon el megint! Vigyen magával! Fél óránál tovább akarok
baszni magával!

Dora makacs ragaszkodásának köszönhetően a férfi és a lány között kapcsolat épül, s
bár igaz, ez a kapcsolat csupán a szexualitásra korlátozódik, lassan-lassan mégis csak
különös viszony alakul ki kettejük között.
Finom Úr éppúgy nem tudja kivonni magát a lány hatása alól, mint bárki, aki
kapcsolatba kerül vele, mégis nála e hatás sokkal direktebb módon mutat rá saját
személyiségének problémájára, mint másoknál, ugyanis esetében egy addiktív
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személyiség

kényszeres

vergődését

látjuk,

aki

önnön

ferde

hajlamainak

menthetetlennek tűnő rabja. Mi Dora ehhez az emberhez képest? „Egy angyal“ –
ahogy azt később Finom Úr könnyek között beismeri. Dora ugyan most már önmaga
kínálkozik fel a férfinak, arról azonban fogalma sincsen, hogy a férfi csupán beteges
vágyainak játékszereként tekint rá.

A szexuális függőség121
„Egyre-másra jönnek létre az olyan csatornák (klubok, internetes szobák és
szájtok), amelyek a függőség fenntartását, a függő személy időleges kielégítését
szolgálják. Míg az egészséges szexualitás az önbizalom növekedésével, kölcsönös
intimitással, biztonságérzettel jár, az izgalmi állapot gyengédségen alapul, örömteli és
játékos, addig az addiktív szexualitás sokszor pont ellentétes jellemzőkkel írható le. A
félelem átélése szükséges az izgalomhoz, kizsákmányoló, miközben tökéletességre
törekszik, de szégyenérzettel, másokra való veszélyességgel, illetve kettős élettel jár
együtt" – érzékelteti a határokat Demetrovics Zsolt és Kun Bernadette az Eötvös
kiadónál, az Addiktológia alapjai címmel megjelent könyvében.
Az addiktológia témakörében eddig lényegében a játékszenvedély, a
kleptománia, pirománia, a kényszeres vásárlás és gyűjtögetés, az alkohol és a drog
volt közismert, a szerzők az előbb leírt szexuális viselkedési formát is felvették
könyvükbe, mivel kényszeres függőségi mechanizmusok alakultak ki. Az ilyen
betegek elhanyagolják a munkájukat, tanulásukat, vagy az ilyen jellegű elfoglaltságuk
után kényszeresen rohannak haza, hogy kiélhessék vágyaikat. Ismertek olyan
emberek, akik órákat képesek eltölteni pornófilmek nézésével, chat-szobákban
ücsörögve kamerás szexpartnerre, cyberszexre vadászni és ezért egyre nagyobb
kockázatot vállalni.
Az egészséges szexből szenvedélybetegség alakulhat ki, mivel a kórosnak
tartott szexuális viselkedésformák lefolyása kísértetiesen hasonlít a kémiai, illetve a
viselkedési függőségekéhez.

121

A hvg.hu archívumából. 2008. július 1.
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Így korábban a perverziók közé sorolt és a szexuálpatológia tárgykörébe
tartozó szexuális függőségek ma már a szenvedélybetegségek között kapnak helyet.
Ennek megfelelően a szenvedélybetegek kezeléséről is hasonlóan gondolkodnak.
Nincsenek megbízható adatok a szexfüggőség előfordulási gyakoriságáról, ami
részben azzal magyarázható, hogy nehéz diagnosztizálni a betegséget, hiányoznak az
olyan látványos jelek, mint a drog- vagy alkoholfüggőségnél – jelzi Szilágyi Vilmos
szexuálpszichológus. A szakember szerint e függőség főleg a férfiakat érinti, náluk
ugyanis látványosabban jelentkeznek a szexuális igények, de nem lehet egyetlenegy
olyan társadalmi csoportot sem megnevezni, amelyre különösen jellemző lenne a
kóros szenvedély, ugyanis ez a társadalom bármely szintjén előfordulhat. Ezt a
véleményt erősíti meg a klinikai szakpszichológus, Hoyer Mária is.
Különböző stádiumai, súlyossági fokozatai ismertek a szexuális addikciónak, s
elég viszonylagos, hogy mikortól nevezhetjük betegesen függőnek a pácienst. Nem a
szexuális akciók gyakorisága számít, ugyanis, ha valaki sűrűn kívánja a szexet, de ez
nem megy a kapcsolat rovására, akkor nincs szó függőségről.
De ha mindez kényszerűen történik, sőt, ezt részesíti előnyben az illető, akkor
is, ha tudja, hogy káros, akkor már baj van. Szilágyi tapasztalatai szerint a
pszichoszexuális fejlődési zavarok esetén a szexuális igények könnyen válnak
kényszeressé, az egyén nem képes sem korlátozni, sem kontrollálni vágyait. Ez
leginkább a kényszeres maszturbálásban nyilvánul meg, amely feleslegessé teszi,
egyben meg is nehezíti a szexuális kapcsolatlétesítést, így a függő a pornográfiához,
cyberszexhez s a prostituáltak szolgáltatásaihoz nyúl. Eleinte mindezt élvezi is,
ugyanúgy, ahogy az alkoholt vagy a különböző drogokat élvezik a még nem teljesen
függők. Addig beszélhetünk a szexfüggőség első szakaszáról, amíg 1:1 „kapcsolatról”
van szó.
A szex habzsolása azonban előbb-utóbb megszokáshoz, s ebből kifolyólag az
élvezet csökkenéséhez vezet, ez az erősebb ingerekre és azok mindenáron való
biztosítására ösztönzi a szenvedélybeteget. Ez már a szexfüggőség második szakasza.
Ekkor kerülhet sor például exhibicionista megnyilvánulásokra (csoportszex) vagy
mások szexuális viselkedésének megfigyelésére (voyeurizmus). Az addikció
harmadik és legsúlyosabb szakaszában a függőség már olyan erős, hogy az érintettek
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a törvénysértéstől sem riadnak vissza. A szexfüggő ilyenkor agresszívebbé válik a
feszültség csökkentése érdekében, és akár erőszakra is hajlamos. Ez irányulhat a
partnerére vagy kiskorúakra is (pedofília).
De mi késztet valakit arra, hogy a normális, tolerálható szexuális viselkedéstől
eljusson akár az illegális, büntetendő magatartásig? A szakemberek szerint a háttérben
számos ok, motiváció húzódhat meg.
A párkapcsolatban semmi nem minősül perverziónak, amit kölcsönösen, tabuk
nélkül meg lehet élni – mondja Hoyer Mária. Gond akkor van, ha nincsenek
szinkronban a partnerek vágyai. Olyan vágyak támadnak az egyik félben, amit a társ
nem tud kielégíteni, mert piszkosnak, elfogadhatatlannak tartja. A széttartó
partnerigények pedig arra ösztönzik a felet, hogy másfelé nézzen. Teljesen
természetes igényként jelenik meg, hogy különböző testhelyzetekben, különböző
módokon, helyszíneken, s nemcsak a genitális szexualitást preferálva éljenek nemi
életet. Ha a másik fél mindezt elutasítja, akkor tele vannak tilalmakkal.
A tapasztalatok szerint a legtöbb érintett tagadja, hogy függőségben
szenvedne, és ez igencsak megnehezíti a kezelés lehetőségét. Sokszor valami
komolyabb eseménynek kell történnie ahhoz, hogy megváltozzon az illető
hozzáállása. Van, akit csak munkájának elvesztése, kapcsolatának felbomlása,
egészségének megromlása, esetleg a letartóztatása ébreszti rá arra, hogy tényleg beteg.
A gyógyulást a pszichoterápia, illetve a tanácsadás segítheti. Fontos kiindulópont a
kezelés szempontjából, hogy a kliens elfogadja, hogy szexuális addikcióban szenved.
A kezelés során arra helyezik a hangsúlyt, hogy az érintett személy kontrollálni tudja
viselkedését és kialakíthassa az egészséges szexualitást.
Az, hogy milyen szexuális megnyilvánulásokat tekintünk normálisnak vagy
abnormálisnak, társadalmanként, kultúránként és vallásonként eltérő. Ebből kiindulva,
és saját szexuális szokásainkat szemügyre véve kijelenthetjük, hogy bizonyos
tekintetben mindannyian szexuálisan aberráltak vagyunk.“
Dora szabad akaratából azt teszi, amit Finom Úr tesz vele. Számára egyedüli
viselkedésminta a szexualitásban az, amit ettől az embertől tanul. Dora nem ismeri a
szerelmet, Dora nem tudja, hogyan is lehetne másképp. Elfogadja ezt a mintát, nem is
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tehet mást, hiszen számára ez jelenti az önálló, szülői kontroll alól felszabadult,
felnőtt életet. Épp ezért hajlandó mindenre, amire a férfi kéri. Nem mosakszik, mert
Finom Úr orra – foglalkozása ellenére vagy tán épp amiatt – nem bírja a parfümök,
illatos szappanok szagát. A szappan disznózsírból készül, Finom Úr pedig ki nem
állhatja azt.
FINOM ÚR

Én még az ökörkaki mögött is megérzem, ha egy nő illatozik.

DORA

Én nem illatozom.

FINOM ÚR

Nem, te nem illatozol, te bűzlesz. Félelmetesen bűzlesz.

DORA

felemeli a karját
Pedig kínosan vigyázunk, hogy a mi Doránk tiszta legyen.

FINOM ÚR

De én érzem. Már legelőször megéreztem.

DORA

Kár lenne, ha nem nyúlna többet a zöldséghez.

FINOM ÚR

És mit akar tenni a hölgy, hogy a finom úr a jövőben is lakmározzon a
zöldségéből?

DORA

Nem tudom.

FINOM ÚR

Ne mosakodj. Nem szeretem, ha egy nő dísznózsír illatú. Ha
megmosakszol, nem baszlak meg. Tartozom ennyivel az orromnak.
Most pedig gyere, be akarom mocskolni magam.

IV.6.10. Dora illata – a mocskos fantázia

Dora saját természetes szaga családi környezete számára ugyan elviselhetetlen
bűzt jelent, Dora mégis igyekszik a férfinak megfelelni. Pedig kezdetben örömmel
locsolja magára Finom Úr áporodott, lejárt szavatosságú parfümjeit. A darab egyik
jelenetében, még mielőtt Dora a férfi utasítására teljesen felhagyna a tisztálkodással,
az Apa számonkéri feleségén ezt az állapotváltozást, meggyőződése, hogy Dora
megváltozott viselkedésének hátterében az anya áll.
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APA

Muszáj

Dorának

a

te

parfümödet

használnia?

Szeretném

megkülönböztetni a lányomat a feleségemtől. Különben egy nap még
véletlenül bűnbe esem.

Ezzel a kijelentéssel Bärfuss a lehető legsötétebbre festi az apa és lánya közti
bonyolult viszonyt. Az incesztus, e legősibb tabu megsértésének gondolata dermesztő
és fenyegető légkört szül, még akkor is, ha Dora szinte provokálja az apját.
DORA

Tetszem neked.

APA

Miket kérdezel.

DORA

Még soha nem mondtad, hogy tetszem neked.

APA

Helyes lány vagy.

DORA

Te pedig helyes fiú vagy.

Mindez azonban azután hangzik el, miután az Apa kitér lánya kérdése elől:
„szeretsz?“, kiábrándító válaszával pedig: „a lányom vagy“, komoly csalódást okoz a
gyermeke számára. Ez a fájdalmas pillanat újabb patológiás reakciót szül Dorában,
szeretne apjához a lehető legközelebb kerülni, ezért aztán ösztöneire hallgatva,
követve a belső hangot fiú–lány, férfi–nő kapcsolattá redukálná a magasabb rendű
szülő–gyermek köteléket. Miután mindkettejük fantáziájában megjelenik ez a beteges
vágyakozás, kijelenthetjük, hogy úgy tűnik, egyre mélyebbre süllyedünk a szinte
állatias ösztönlét pokolian bűzös bugyraiban, Bärfuss szándéka mégsem ez. A szerző
ismételten feloldhatatlan feszültséget teremt a normális és abnormális között,
kíméletlen szókimondásával pedig zavarba hozza a nézőt, hiszen nem tesz mást, mint
a mentálisan sérült gyermek ösztönéletét állítja szembe a képmutató, hazug
látszatvilág mögé rejtőzött polgári élet „erkölcsi kényszerzubbonyba“ bújtatott
valóságával. Bärfuss szemérmetlennek ható világa azonban költői dimenziókat rejt,
minden lebegtetett, semmi sem konkrét igazán, hogy valóban azzá legyen, a
befogadói oldal fantáziájára van szükség. Ez a hétköznapi kedélyeket feldúló gesztus
természetesen provokáció, de semmi esetre sem olcsó polgárpukkasztó szándék.
Nemcsak az Apa, de a lány Főnöke is nehezen viseli Dora megváltozott szagát.
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FŐNÖK

Tudni akarom, kitől kapta Dora a parfümöt.

NŐ

Kitől kapta, kitől kapta. Rengeteg fiatal srác van, akik tudják, mivel
kell megajándékozni egy fiatal nőt.

FŐNÖK

Aggódom, ez minden.

NŐ

Teljesen normális, ha egy fiatal lány parfümöt használ. Én már tizenöt
éves koromban használtam parfümöt. Mi ebben a rossz. Csak mert
olyan vagy Dora, amilyen, neked nem szabad, bűzölögj, mint egy
kretén.

FŐNÖK

Ha rajtam múlna, inkább bűzölögjön. Nem szépségkirálynőt vettem fel.
Dora csak árulja szépen a zöldségeket. A többi az én dolgom.

A zöldséges férfi ideges, féltékeny, de mindezt képtelen vállalni, egyszersmind
leplezni az anyja előtt.
Bärfuss darabjában az alapos szerzői logika mentén sorban következő aprócska
jelenetek csak villanásnyi időre tárulnak elénk, a jelenetek igazából nem fonódnak
egymásba, csupán Dora állapotából következő állapotstációkat közölnek. Az egyes
stációkhoz való viszonyulások tükrében jelenik meg minden, azonban a pillanatokra
felvillanó képekben elmélyülnünk nagyon nehéz, a snittelős technika szinte távol tart
az utolsó pillanatokig. Ebben az írói technikában kétségtelenül megjelenik egyfajta
linearitás, az epizodikus egymás mellé rendeltségben pedig könnyen elporladhat a
drámaiság, a színház alapvető és szükségszerű műfaji vonása. Éppen ezért a darab
fentebb idézett, Dora illatáról szóló jeleneteit egymásba fésültem, a szimultaneitást, az
események egymásba fonódottságát hangsúlyozva, közös drámai alapra helyezve így a
gyermek különleges lényének belső lüktetéséből eredő feszültséget.
A darab jeleneteit egyetlen dolog köti össze: Dora személye. Dora az állandó origó, a
blende kinyit, majd összezár, a középpontban azonban mindig a lány áll, egyedül ő,
premier planban, a maga mozgalmasan sodró/sodródó mozdulatlanságában.
Finom Úr Dorával akarja bemocskolni magát. Az Apa a bűnbeesés
gondolatától szorong. A lány fantáziája „mocskos“ vágyakat ébreszt. Tehet-e ő erről?
Lehet-e egy mentálisan sérült lány fantáziája „mocskos“?
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Nem arról van-e szó, hogy lényében az emberi természet legprimerebb, az állati
ösztönlét állapotát idéző, minden rárakódott „tehertől“ megfosztott valósága ébredezik
és követel magának életjogot? Mitől ilyen ez a lány? Nem tudjuk, csak sejtéseink
vannak, de minden csak feltételezés.
Ami tény, hogy Dora nem azért tekinthető mentálisan sérült tinédzsernek, mert
cselekedeteiben vállalt fantáziája határtalan, hanem azért, mert fantáziájában,
vágyaiban oly szabad és ösztönös lénye kikezdi környezete „mocskos“ fantáziáját.
E szimbiózisban, melyben minden mindennel összefügg, minden képzelet eggyé forr,
lehet-e tudni, mi az ok, és mi az okozat?
A metadimenzióknak nincs határuk, minden mindenkiben jelen van, minden
mindenkiben megjelenik. Az álmok összekuszálódnak, kibogozhatatlanná válnak.
A reménytelennek tűnő kísérlet magával ránt minden szereplőt. Bärfuss költői
instrukcióiban hétköznapi hangulatokat fest a jelenetekhez:
„1. Fakó délután. 2. Zöldséges stand a pályaudvaron. Távoli vonatzakatolás.
Esteledik. 3. Otthon. Az ágyban. Kislámpa pislákol békésen, az ablak alatt ólálkodik
sötéten az éjszaka. 4. A standon. Fényes reggel. Éjjel esett. 5. Az orvosi rendelőben.
Nem sokkal múlt dél, a világ jóllakott és tunya. 6. A hotelszobában. 7. Otthon. Késő
éjszaka, gyertya ég és csöpög. 8. Az orvosnál. Kora reggel, az ember nem akarja
megvárakoztatni a napot. 9. A rendelőben. Az anyák már pucolják a zöldséget, korgó
gyomrú apák nyögik a munkát, a gyerekek iskolában. 10. A pályaudvaron. Este,
amikor már vagy még mindenki otthon van, és üresek az utcák. 11. Hotelszobában.
Későre jár, gyerekeknek rég otthon a helyük. 12. Az otthont reggeli kávéillat és az új
nap reménye lengi be. 13. Zöldséges stand. Amikor nincs kuncsaft. 14. Otthon. Az
anya házon kívül. 15. Hotelszobában. Kizökken az idő, a pillanat kimerevedik, az
emberek elpillednek. 16. Az orvosi rendelőben. Az éjjel minden újjászületett. 17.
Otthon. Alvós fény, de valahogy kényelmetlen. 18. Otthon. Vasárnap, amikor apu
ráér. 19. Otthon. Odakint kellemes nap. 20. A rendelőben. Derűs hangulatban. 21. A
zöldséges standnál. Üde reggel. 22. Hotelszobában. Még mielőtt megszokássá válik.
23. A zöldséges standnál. Amikor nem néz oda senki. 24. Zöldséges stand. Valamivel
később. 25. A pályaudvaron. Miután sok minden elromlott.
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26. Tópart. Kemping, ahová bizonyos szándékokkal jár az ember. 27. Otthon. Miután
mindenki sietett, hogy időben hazaérjen. 28. A rendelőben. Vasárnap, az orvos időt
szakított. 29. Orvosi rendelő. Kései az óra és fáradt. 30. Otthon. Reggel, Dora
ágyánál. 31. Otthon. Egyedül, egy magányos, de nyugodt órán, a várakozás
békülékeny. 32. Orvosnál. Új hét kezdődik, új esélyekkel. 33. A hotelben. Az idő
szűkösnek tűnik. 34. Az orvosnál. Az idő nyúlik, és nyúlik, mint a rétestészta, míg
végül elszakad. 35. A hotelban.

Ezek az instrukciók azonban némely praktikus, a helyszínre vonatkozó és
időmúlást érzékeltető szerzői meghatározástól eltekintve korántsem jelentik csupán a
hétköznapi atmoszféra megjelenítésére irányuló írói szándékot, sokkal inkább belső
állapotokat közölnek, hangulatot, ritmust határoznak meg, mindezeken túl pedig a
világ folyásában teljességgel jelentéktelennek tűnő drámai történet hétköznapiságát
sejtetik. Ebből következően – tévesen vagy helyesen, ki tudja? – az a benyomásunk is
támadhat, hogy bármely ablakon bekukucskálva hasonló, „sötétben tapogatózó“
világokkal találkozhatunk.
Dora lényén keresztül esszenciálisan jelenik meg korunk torzsága. Dora
életének szereplői átjárnak egymás világából a másikba, egymástól függetlenül nem
léteznek. Mindezek a benyomások arra késztettek, hogy bátran kezeljem az anyagot és
az állandóan változó képek egymásutániságában rejlő, a belső kronológia által
kibontakozni igyekvő történet nyelvét, a filmes technika műfajára emlékeztető szerzői
nyelvet színházi nyelvre cseréljem. Ebben nagy segítségemre volt Noszlopi Róbert
kollégám és barátom művészi tehetsége. Róbert, aki a tér és a kellékek létrehozásában
volt alkotópartnerem, a próbák egyikén megajándékozott bennünket két babával. A
babák a szülőket játszó színészeket formázták. Kezdetben nem tudtuk, hogy mit is
kezdjünk ezekkel a kellékekkel. A Dorát alakító színésznő, Sipos Eszter egy
zöldséges cekkerbe rakva sokáig csak hurcolta, vonszolta magával azokat, különösebb
jelentéstartalom nélkül, míg egyszer csak fel nem merült annak a lehetősége, hogy a
babákkal különös viszonyt teremtsen. Mi sem áll közelebb egy gyermek
természetéhez, mint hogy a világban megélt emberi viszonyait játék útján újból és
újból átélje, életet lehelve az őt körülvevő élettelen játékfigurákba, az őt ért hatások
személyes interpretációját teremtve meg így.
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Esztert arra kértem, hogy idézze fel magában gyermeki énjét és a kellékeivel
teremtsen valóságos viszonyt, játsszon úgy, hogy játéka intenzív, beszédes, vagyis
informális, tehát a belső világára vonatkozóan reflektív legyen. Ezekből a
próbálkozásokból következett aztán az a dramaturgiai ötlet, hogy a szóban forgó
jeleneteket összemossuk, Eszter játékához pedig, a babák valódi megszemélyesítését
jelentő, de mégis csak Dora fantáziájában életre kelő hangokat párosítsunk, mégpedig
az Anya és az Apa hangját. A hangok a „háttérből“ szóltak úgy, hogy közben Márton
Eszter (Anya) és Trócsányi Gergő (Apa) a térben állva figyelték Dora játékát, Eszter
pedig szájának – szülei mondataival szinkronban lévő – néma mozgásával követte
partnerei párbeszédét. Eszter játéka kifejezetten a mélyben munkálkodó szexuális
fantáziára irányult, de gyermeki módon játékosan, így sikerült költői és nem
megbotránkoztató formába öntenünk a legérzékenyebb pillanatokat. Mindezt pedig
keresztezte Czene Csaba játéka, aki hasonlatos módon, anyjának (Melis László)
hangját erős mimikai játékkal kísérve, önmaga belső párbeszédeként jelenítette meg
azt a furcsa, bizarrnak mondható viszonyt, ami a zöldséges Főnököt felnőtt férfi létére
a halál árnyékában élő öreg szülőjéhez köti. A fantázia birodalmába lépve tehát, a
színház teremtőerejére támaszkodva sikerült olyan megoldást találnunk, ami – hitünk
szerint – közelebb emelte az emberi természet ősidőktől fogva kibogozhatatlannak,
szinte felfejthetetlennek mutatkozó, a hétköznapiságában is rendkívül bonyolultnak
mondható valóságát.

IV.6.11. Dora méhének gyümölcse
Dora története mindössze három hét leforgása alatt pereg le a drámában. A
gyógyszerek elhagyása és a végkifejlet között tehát alig telik el egy hónap, ez pedig
rohamos tempót diktál az eseményeknek. Nézzük még egyszer, hogy mi is történik
eddig a pillanatig:
1.

Dora, a mentálisan sérült lány gyógyszeres kezelését felfüggesztik.

2.

Dora megismerkedik egy férfival, aki hotelszobájába viszi őt, „megbassza“,
megveri, aztán kidobja az utcára.

3.

Dora nem akar feljelentést tenni, mert a férfi jó volt hozzá.

219

4.

Dora szexuális felvilágosításban részesül, és fogamzásgátlót kap a
kezelőorvosától.

5.

Dora kilesi a férfit az utcán, nem hagyja magát lerázni, és ismételten felmegy
vele a hotelszobába.

6.

Dora, az orvosi tanács ellenére, nem szedi a fogamzásgátlót, ezért teherbe esik.

7.

Dora nem akar abortuszt, mert az szomorú dolog.

ANYA

Felfogtad, miről van szó?

DORA

Nem.

ANYA

Mit mondott neked a doktor bácsi?

DORA

Terhes vagyok.

ANYA

Miért nem szedted a fogamzásgátlót?

DORA

Ezek az orvosok a gyógyszereikkel. Most leszámolunk velük. Nincs
több tabletta, soha többé.

ANYA

Ez nem gyógyszer, Dora. A fogamzásgátló arra való, hogy ne legyen
gyerekünk. Én is szedem.
szünet
És szerinted mi lesz most?

DORA

Nem tudom.

ANYA

Nem tudod. Én se tudom. De valakinek tudnia kéne.
hallgatnak
Még elvetethetjük a babát.

DORA

Oké.

ANYA

Beleegyezel?

DORA

Nincs abban semmi.

ANYA

Azért valami van.
Az abortusz szomorú dolog.

DORA

Akkor nem akarok abortuszt.
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ANYA

De lehet, hogy ez az egyetlen lehetőség.
Vagy mondd meg, ki fog gondoskodni arról a gyerekről.

DORA

Én.

Dora kétségtelenül alkalmatlan a gyermekvállalásra. Valóban nem tudja, mit jelent
mindaz, ami történik vele. A szülői aggodalom nem véletlen, a felelősség viszont
annál nagyobb. De vajon kinek a felelőssége? Az orvosé? Vagy az anyáé, akire a
pszichiáter a fogamzásgátló rendszeres használatának felügyeletét bízza („Anyukád
majd megmutatja, hogy kell“)? Vajon Finom Úr felelőssége mindez, aki a gyermeket
csupán önnön vágyainak kielégítésére használja? Netán mindannyiuk közös
felelőssége Dora állapota?
Az anya így fogalmaz, mikor az orvos közli vele Dora terhességét:

ANYA

(…) Ha belegondolok.
Dora mellé megint egy csecsemő.
Vissza a startmezőre.
Mit fognak gondolni?
Tiszta állatkert leszünk.

ORVOS

Tiszta állatkert.

ANYA

Úgy értem, tenyészet, Dora gyerekével.

ORVOS

Nem tudhatjuk, milyen lesz a gyerek.

ANYA

Hogyhogy?

ORVOS

Hogy egészséges lesz-e?

ANYA

Miért lenne egészséges?

ORVOS

Előfordulhat.

Dora tisztában van azzal, hogy környezete „agyalágyultnak tartja“ őt, és miután
megtudja, hogy egyezségük ellenére („Nincs több tabletta, soha többé“) anyja is szedi
a fogamzásgátlót, identitását kiterjeszti a méhében megfogant magzatra, azonosul a
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nem kívánt gyermekkel, még pontosabban: a nem kívánt gyermek identitását teszi
magáévá.

DORA

Odaadhatnánk valakinek, akinek nincs gyereke.

ANYA

Szép ötlet, de nem hinném, hogy bárki is örülne ennek az ajándéknak.

DORA

Akkor várjuk meg, amíg megszületik és akkor megöljük. Nem vicc.

ANYA

Ilyet nem szabad, Dora.

DORA

Nem mondjuk el senkinek. Felkötjük egy fára és le van róla a gond.

ANYA

Borzalmas vagy.

DORA

Nincs abban semmi.

ANYA

Nem lehet, Dora. Hidd el.

DORA

Akkor nem tudom.

ANYA

Apura hallgatnál?

DORA

Apura mindig hallgatok.

Az anya szándéka nyilvánvaló: hallani sem akar Dora gyerekéről. Vállalhatatlannak
tartja, szégyenként éli meg. Igyekezete kettős: elérni célját és rávenni gyermekét a
műtétre, mindezt pedig úgy, hogy Dora beleegyezzen, ha másképp nem megy, majd
férje hathatós közreműködésének hatására. Úgy tűnik, Dora képtelen felmérni az
emberi élet értékét, könnyen lemondana a magzatról, elvetetné azt, de az abortusz
szomorú dolog, Dora pedig nem akar szomorú lenni, de még kevésbé akarja újból és
újból megélni anyja boldogtalanságát. Dora úgy érzi, hogy anyja szomorúságának az
oka ő, épp ezért bármit megtenne, hogy örömöt okozzon neki.
Ebből adódóan Dora születendő gyermekét másnak adná, ám anyja szerint
senki sem örülne ennek az „ajándéknak“.
Ha elfogadjuk a feltételezést, miszerint Dora azonosul a nem kívánt gyermek
identitásával, akkor egyáltalán nem meglepő, miért is jut – anyjának kijelentése okán
– olyan súlyos következtetésre születendő gyermekével kapcsolatban: „…várjuk meg,
amíg megszületik és akkor megöljük. Nem vicc.“ Bár Dorának esze ágában sincs
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viccelni, kijelentése mégis annyira abszurdnak hat, hogy nehéz megállni nevetés
nélkül, bár nevetésre valóban semmi okunk.
Dora méhének gyümölcse teher, amitől meg kell szabadulni. Bärfuss rendkívül
éles társadalomkritikája ebben a jelenetben csúcsosodik ki igazán. Nem csak azért,
mert a szerző kikezdhetetlen empátiával igyekszik a „hétköznapi“ ember
jelentéktelennek tűnő sorsában feltárni a mély drámaiságot, hanem azért is, mert
mindezt oly szarkazmussal teszi, a konkrét történések realitásától pedig soha el nem
rugaszkodva olyan abszurd vonásokkal ruházza fel a valóságot, hogy megközelítése
egyetlen pillanatra sem válik direktté, éppen ezért aztán mindig költőien drámai
marad.

Ettől fogva minden Dorát érintő döntés, esemény magától értetődően lesz
majd a dolgok egymásból fakadó, kikerülhetetlen és szükségszerű következménye, ám
a valódi okok, a kényszerű felismerések, a váratlan szembesülések, az elkésett
vállalások és vallomások még hátra vannak. Ne feledjük azt a hátborzongató tényt
sem, miszerint svájci elmegyógyintézetek orvosai egykor olyan törvény megalkotását
indítványozták, amely lehetővé tette az „alacsonyabb rendű, értéktelen” személyek
meddővé tételét. Bolondság volna azt remélnünk, hogy Dorára más sors vár.
Mindebből korunk nézője e pillanatban azonban még semmit sem sejt.

IV.6.12. Oh, Little Town of Bethlehem.122

Ahogy Finom Úr sem sejt semmit, és Dora megváltozott állapotáról sincs
semmi fogalma, mikor a lány odaadó természetében felismeri önnön gyarlóságát,
mocskos, aberrált énjét.
122

Elvis Presley: Oh little town of Bethlehem, how still we see thee lie
Above thy deep and dreamless sleep the silent stars go by
Yet in thy dark streets shineth, the everlasting light
The hopes and fears of all the years are met in thee tonight. (...)

Words: Phillips Brooks, 1867. Music: St. Louis, Lewis H. Redner, 1868 (MIDI, score). Redner was
Brooks’ organist at Holy Trinity Episcopal Church in Philadelphia, Pennsylvania.
Magyarul szándékosan nem közlöm, a dalok előadásomban is angolul hangoztak el.
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FINOM ÚR

…Dora, rossz vagyok hozzád. Egyáltalán nem érdemellek meg. Egy
ilyen cukrosat, mint te.
Eddig még senki sem ajándékozta nekem.

DORA

Neked is ez volt az első.

FINOM ÚR

Nekem ez volt az első olyasvalakivel, akinek ez volt az első. Eddig
csak kivénhedt, lestrapált nőkkel voltam, tudod, Dora, és kurvákkal.

DORA

Kik azok a kurvák.

FINOM ÚR

Az ember pénzt ad nekik ezért.

DORA

Te is pénzt adsz nekik.

FINOM ÚR

Rengeteget, Dora, rengeteget.

DORA

Nekem is adj pénzt.

FINOM ÚR

Miért.

DORA

A baszásért.

FINOM ÚR

Te ezt nem érted, Dora. Gyere csak ide. Te nem vagy kurva. Nem,
fiacskám, te egészen különleges vagy. Te angyal vagy. Az ég küldött
téged. Meg fogsz váltani engem. Fiacskám. Meg fogok változni.
Mostantól kezdve jó leszek hozzád. Megígérem. Megmutatom neked,
amit még soha senkinek nem mutattam meg. Milyen vagyok valójában.
Na, érzed, ez vagyok én, te teszel ilyenné. Kis puttóm. Nem küldelek
el. Soha többé nem küldelek el. Hülye lennék. Nem küldök el egy
angyalt.

Ez kétségtelenül nagy pillanat. Mostantól nem beszélhetünk csupán terhelt szexuális
kapcsolatról, nemcsak azért nem, mert Dora szexuális függősége a mentálisan sérült
énje mélyén rejlő kibogozhatatlan okok és problémák akut megnyilvánulása, hanem
azért sem, mert Finom Úr „megvilágosodása“ olyan árnyalatot teremt, amely
mostantól a kapcsolat megváltozott minőségét jelenti. E pillanatban nem sejthető
ugyan, hogy mindez hova vezet, még akkor sem, ha Dora ebből a minőségből
látszólag semmit sem fog fel, de annyi bizonyos, hogy a férfi felismeri a lány angyali
arcát Dora hétköznapi, sérült tekintete mögött.
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A kontraszt drámai erejű, egy önmagára és a világra reflektálni képes ember
meglátja önnön torzságát a sérült, de ártatlan gyermek tekintetében. Mindez e
pillanatban esély, esély a „felemelkedésre“.
Ez a pillanat ismételten arra késztetett, hogy a szóban forgó jeleneteket megint
egymásba

fésüljem.

Döntésem

oka

nem

volt

más,

minthogy

Bärfuss

társadalomkritikai törekvéseit és drámai felismeréseit közös nevezőre hozva, egyetlen
drámai jelenetbe sűrítsem Dora és környezete viszonyát, a szerző kritikai hangját
felerősítve.
Tóth Richárdot, azaz Finom Urat „felemelkedése“ pillanatában arra kértem,
hogy Elvis Presley betlehemi dalát kezdje énekelni, melyhez soronként csatlakozott a
többi szereplő: Anya, Apa, Orvos, Főnök, akik jó keresztény emberek módjára,
mintha templomi misén lennének, áhítatos hangulatot teremtettek a kiemelt
pillanathoz. Az áhítat csúcspontján azonban Róbert Gábornak, a pszichiátert alakító
színésznek azt az instrukciót adtam, hogy nem megfeledkezve a templomi
atmoszféráról, közölje partnerével, Dora anyjával lánya állapotát. Az anya erre
vonatkozó reakcióját már ismertettem, és talán nem túlzás azt állítanom, hogy ebben a
formában a mondatok még kíméletlenebbül hatottak, látva mindeközben a zöldséges
féltékenyen dühös tekintetét, Dora áldott állapotban kisimult, angyali arcát és Finom
Úr önmagától elragadtatott, megtisztulásra, feloldozásra éhes, lángoló ábrázatát.
Volt még egy szándékom ezzel a gesztussal, és ez volt talán a legfontosabb. A
szimultaneitásban rejlő dramaturgiai erőre hagyatkozva szerettem volna azonnal
megölni annak az esélyét, ami Finom Úr Dorához fűződő megváltozott viszonyában
és Dora áldott állapotában rejlett. Tettem ezt azért, mert ismerve a végkifejletet,
egyszerre akartam láttatni minden szereplőt és azt, hogy is viszonyulnak ők a lány
állapotához Finom Úr és Dora „szerelmének“ csúcspontján. Mindezek után ugyanis
rohamos tempóban haladunk a legsötétebb dolgok felé:
1.

Az Apa rábeszéli lányát az abortuszra.

2.

Dora a műtét súlyosságából látszólag semmit fel nem fogva, az orvosi
intelem ellenére még aznap szexuális aktust kezdeményez Finom Úrral.

FINOM ÚR

Mit művelsz? Mit akarsz?

DORA

Másik gyereket baszni. De most nem mondjuk el senkinek. Különben
megint kiszürcsölik.
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3.

Dora egy pornó magazin hirdetéseit böngészi a zöldséges anyjával,
különösen egyre kíváncsi:

DORA

Itt mi van.

NŐ

olvas: „Érdeklődéssel olvastam a hirdetését. Tapasztalt fiatalember
vagyok, tiszta, ápolt, egészséges, kissé domináns, nem bi, saját
lakókocsival, hogy zavartalanok legyenek az együttlétek, anyagiak nem
érdekelnek, átlagon felüli szerszám és állóképesség. Fénykép
mellékelve.”
megnézi a fényképet

Ezt nevezem, te aztán nem tréfálsz. De a helyedben én nem mennék
oda.
Ez a férfi haladóknak való, egy kezdő nem élvezné.
4.

A Főnök az abortusz tényétől megkönnyebbülve ismét Dora közelségét
keresi a zöldséges standon. Megbocsátó monológja után a férfi a lány
szokásos puszijáért esdekel, ezúttal azonban Dora váratlanul mohón
csókolja meg. A Főnök nem tudja, hogyan viselkedjen ebben a
helyzetben. A szexuálisan már nagyon is tapasztalt lány kineveti a férfit
pancsersége miatt, és röhögve főnöke álló nemi szervére mutat. A férfi
szégyenében kirúgja a gyermeket.

5.

Dora szomorú és nem érti a zöldséges reakcióját.

FINOM ÚR

Jó napot, Dora. Miért ilyen szomorú.

DORA

Én csak megcsókoltam.

FINOM ÚR

Kit csókolt meg.

DORA

A főnökömet.

FINOM ÚR

Nem szokás megcsókolni a főnökünket.

DORA

Miért nem.

FINOM ÚR

Mert nem szokás.
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DORA

Ő mindig megcsókolt. Én pedig soha nem csókoltam vissza. Csak ma.
Erre elküldött.

FINOM ÚR

Ne törődjön vele, Dora. Mindenkit elküldtek már egyszer.
Finom Úr sétára invitálja a lányt és talán nem véletlenül abban a
Campingben kötnek ki, amitől az orvos óva intette Dorat.

6.

Dora észreveszi az anyját egy lakókocsiban, miközben az szexuális
aktust létesít egy idegen férfival, a férje szeme láttára. A lány nem bír
uralkodni az ösztönein és ismételten közösül párjával, a szigorú tiltás
ellenére.

7.

Dora otthon elmondja szüleinek, amit látott, az Apa tehetetlen dühében
felpofozza, anyjának hallgatólagos egyetértésével.

8.

Dora kétségbeesésében felkeresi a pszichiátert, de tőle sem számíthat
igazi támaszra.

ORVOS

Nagyon megnehezíted mostanában a szüleid életét, Dora. Nem
mosakszol, elküldtek.
Anyukád már nem tudja, mit csináljon veled.
szünet
Elvadultál.

DORA

Anyu nagyon jó és aranyos nő.

ORVOS

Miért művelsz ilyeneket.

DORA

Nem tudom.

ORVOS

Akkor gondolkozz el egy kicsit, törd a fejed.

DORA

Nem tudtam, hogy a szüleim basznak.

ORVOS

Mindenki csinálja.

DORA

És miért nem tud róla senki.

ORVOS

Mindenki tud róla.

DORA

Nekem miért nem szabad.
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ORVOS

Szabad, Dora.

DORA

El kellett volna mondania nekem.

Az orvos igyekszik megértetni Dorával az igazi szerelem, a szeretkezés
és az öncélú szexualitás közt rejlő különbséget. Úgy tűnik, a lány fel is
fogja mindazt, amit az orvostól hall („akkor anyu nem szeretkezett,
hanem baszott“), mégis vagy talán épp ezért, az orvoshoz való
ragaszkodása okán felkínálja magát a pszichiáternek, aki visszautasítja
őt.
9.

Az orvos közli a lány anyjával, hogy Dora mindent tud.

IV.6.13. „Semmit sem tudunk titokban csinálni“ – Nicht vor dem Kind

Dora anyja és a pszichiáter találkoznak a rendelőben. A rohamtempóban
haladó események sorát most meg kell akasztanunk. A fejezet címeként szereplő
mondat az Anya szájából hangzik el. Kiemelésemnek oka nem más, mint hogy a
mondatot a leglényegibb kulcsmondatnak tartom. A mondat jelentéstartalma kettős,
nem mindegy, hogy ki mondja.123 Az anya megfogalmazásában e mondat értelme
rendkívül egyszerű, egyszersmind olyan primer igazság, melynek terhével
azonosulnunk nemcsak könnyű, de feladatunk is. Azonban a mondat túlmutat
önmagán, és olyan jelentéstartományokhoz vezet, melyek az orvos számára ugyan
ismertek, de teljességgel homályosak az anya számára. Úgy hiszem, hogy ebben rejlik
a lényeg, hiszen a mondat egy másik aspektusa az igazság olyan bonyolult dimenzióit
tárja elénk, melyek kusza összevisszaságában könnyen elveszhetünk.124

123

Eszembe jut ismét Balassa Péter tanár úr, ki egyszer óráját azzal kezdte, hogy a következő
kijelentés: „Szabad embernek tartom magam“, mást jelent, ha egy náci házmester, és megint mást, ha
Kant szájából hangzik el.
124
Füst Milán így fogalmaz: „Megújul a vágy, mint az újhold - jön és elmúlik... Meghal jelenem és
siratom, de vágyva várom, ami reá következik. Örülök a fejlődésnek: vagyis sürgetem jelenem halálát.
S ez a bonyolult összevisszaság néha olyannyira átlátszó és egyszerű rendszerré világosodik nekem,
hogy szinte gyönyörködöm a konstrukció tisztaságában.“
„Az egyesülés egyszerű, a szerelem bonyolult, azért is csodálkozik úgy az ember, mikor ebben az
egyszerűségben az összes bonyolultságok, ha csak egy pillanatra is, de feloldódnak.“ Füst Milán:
Teljes napló 1-2, Budapest, Fekete Sas Kiadó, 1999
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Mit is jelent ez a kiemelt mondat az orvos számára? Mit jelent, ha az orvos állítja
ugyanazt? „Semmit sem tudunk titokban csinálni“, „A legsötétebb sarokba is be kell
világítani“ – mondja Jung, de hol vannak ezek a sötét sarkok?
ORVOS

Dora mesélt a kempingben átéltekről.

ANYA

Ez az én magánügyem.

ORVOS

Foglalkoztatja a lányát.

ANYA

Nekünk is jár magánélet. Élet nélküle. Semmit sem tudunk titokban
csinálni. Nagyon nehéz bármit is titokban tartani előtte. Folyton otthon
kuksol. Legalábbis mostanáig.
Hát eljárogatunk. Vagy mondjunk le mindenről Dora kedvéért.

ORVOS

Senki sem várja el.

ANYA

Azon gondolkozom, korábban is csinált-e ilyet. Az utóbbi három
évben. Titokban meglesett minket és nem árulta el.

ORVOS

Mit leshetett volna meg.

ANYA

Mit tudom én, mit lesett meg. Az életünket.

ORVOS

Dora magukkal él. Nem kell semmit meglesnie, hogy bármit is
megtudjon a saját életéről.

A gyermek számára nincsen titok. A szüleink megélt, meg nem élt életét örököljük
mindannyian, és nem kell semmit sem látnunk, tudnunk ahhoz, hogy minden
elhallgatott titok valóságként jelenjen meg bennünk. Dora anyjának minderről
fogalma sincs. Érvei érthető, de hamis érvek, hiszen a drámai valóság az öncsalások,
önhazugságok, önámítások mélyén rejlik, hiába vitatkozik ezzel a hétköznapi
igazságokra támaszkodó „józan ész“.

ANYA

Maga mindent elmesél a gyerekeinek.

ORVOS

Nincsenek gyerekeim.

ANYA

Akkor elmondom magának, hogy van ez. Az ember nem mutatja meg a
teljes életét a gyerekeinek. Bizonyos dolgokat megtart magának. De
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minek beszélek erről, itt, magával. Magának ehhez semmi köze, és ne
is beszéljünk erről többet.
ORVOS

Csakhogy mindenre rájött.

ANYA

Csak mert szaglászott utánunk. Csak azért.

Számunkra most nem annak kell a legfontosabbnak lennie, ami az anya számára, azaz
hogy lánya meglesi őt a kempingben.125 Az igazi titok nem ez.
A titok sokkal inkább az, ami a lányt a kempingbe vezeti. Épp elég okunk van azt
feltételezni, hogy nem a véletlen (TUKHE) kíséri a lányt, hanem egyfajta belső,
megélt bizonyosság, aminek következtében hajtják, űzik ösztönei, így Dora
öntudatlanul is a dolgok végére jár, azaz elkerülhetetlenül is kézzelfogható
bizonyosságot szerez. Nem Finom Úr viszi a lányt a titkok sátrakkal felvert pokoli
paradicsomába, hanem Dora kíséri Finom Urat a bűnös tettek színhelyére, ez a
helyszín azonban, még ha valóságos is, vagyis megkérdőjelezhetetlen a maga
realitásában, sokkal előbb élt már Dora képzeletében, és ugyan nem a teremtő
képzelet determinálja a valóságot, de kétségtelen, hogy ezúttal is a mindent elrendelő
keresztutak kibogozhatatlan csomópontjához vezet mindannyiunkat (Oidipusz).
Ugyanakkor nem szabadulhatunk azoktól – a minden tekintetben kétséget
szülő –benyomásoktól sem, melyek a mentálisan sérült lány homályos múltját idézik.
Mit sem tudunk arról, hogy mi okozhatta a gyermek életében azt a törést, aminek
egyenes következménye lett a lány gyógyszeres kezelése. Mostanra azonban nem
állíthatjuk teljes nyugalommal, hogy Dora kezdetekbeli mentális állapota nem állt-e
éppen olyan szoros összefüggésben a család azon metadimenzióival, melyekre a
kemping mindent beborító sötétjében immáron fény derült.
„Milyen ember vagy te?“ - kérdezi az anya a lányától, és e pillanatban
fojtogató levegő tör a szobába, a hárítás, a be nem ismerés, a pszichológiai hadviselés
125

A Nők Lapja 2012.02.17. számában ez olvasható: Nem mindennapi élményben volt része annak a
15 éves kislánynak, aki az interneten véletlenül talált rá arra a riportfilmre, amiben szülei épp
swingereznek. Apu és anyu ugyanis vállalta, hogy az egyik legnagyobb német tévécsatorna
bulvárműsorában szerepel, ez pedig nem másról, mint a kéjklubok működéséről szólt. Bár a csatorna
ígéretet tett arra, hogy az arcokat elhomályosítja, a gyártásvezetők egész egyszerűen megfeledkeztek
erről. A szülők persze beperelték a tévécsatornát, a bíróságon azonban nem ítélték meg a kártérítést,
helyette statisztahonoráriumot kaptak 3000 euró értékben, írja a német hírportál, a Welt Online.
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fullasztóan dohos levegője. Boldog ember az, aki nem szívta még magába ezt az
áporodott, hazugságoktól penészes levegőt, amely lassan ölő méregként marja
identitásunkat mindaddig, amíg elég erőt és esélyt nem szerzünk annak
megváltoztatására. Ez rendkívül komoly kihívás, legyőzése erős akaratot, tisztánlátást,
egészséges reflexiókat feltételez, mindezekkel pedig Dora nem rendelkezik. Dora nem
irányítója, hanem elszenvedője, függvénye önnön sorstalan sorsának, igaz, ha lehetne,
mindent megtenne, hogy független identitást teremtsen magának, de a lány önálló
életvezetésre valóban képtelen, a szülői háló fogságát hiába is szeretné Finom Úrral
megélt szexuális rabszolgaságának szabadságára cserélni.

DORA

Miért nem mondtad el.

ANYA

Mit nem mondtam el.

DORA

Hogy baszol.

ANYA

Mert nem tartozik rád.

DORA

Még soha életemben nem láttam ilyen szépet. Olyan voltál, mint egy
igazi angyal.

ANYA

Elhallgass.

DORA

Én is ilyen ruhát akarok, ilyen cipőt és harisnyát.

ANYA

Nem állna jól neked.

DORA

Nagyon jó érzés volt, amikor láttalak titeket, sokkal jobb volt nézni,
mint baszni, és akkor mi hülyék, mi is basztunk, rögtön mellettetek,
mert nem bírtuk ki, pedig várnom kellett volna tíz napot, de ti bent
voltatok, a melegben, mi pedig kint, de így is jó volt, kicsit hideg, de a
baszás melegít. És most meg fogok halni.

A tragikus események pergő fonalát most ismét ki kell eresztenünk kezünkből. Dora
tiltott szexuális aktusai erős vérzést okoznak a lány szervezetében, ennek
következtében pedig kórházba kerül.
A műtét során azonban nemcsak az akut problémát orvosolják, hanem
megfosztják Dorát az anyaság esélyétől is, örökre meddővé teszik.
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Mindezt az a tény teszi igazán kíméletlenül súlyossá, hogy a lány eltökélt szándékát,
miszerint saját, felnőtt életet szeretne, megosztja kezelőorvosával. Dora szembeszáll
az anyai akarattal, és kiáll saját sorsa mellett.

DORA

Ma közölni szeretnék önnel valamit. A barátom azt mondja, egyetért.

ORVOS

Úgy.

DORA

Nagyon szeretnénk egy kisbabát, ha ez lehetséges, kérem.

ANYA

Százszor elmagyaráztam neki, hogy verje ki a fejéből.

DORA

Családot szeretne.
Van munkája és eleget keres.
Elég lenne háromnak.

ANYA

Hogyhogy háromnak.

DORA

Apának, anyának, gyereknek.

ANYA

El akarsz költözni.

DORA

Gyakran meglátogatlak. Minden hétvégén, ígérem.

ANYA

De ez az ember nem gondolja komolyan.

DORA

Szeret engem.

ANYA

Honnan tudod.

DORA

Az ilyesmit megérzi az ember.

A lány eltökéltsége kétségtelen, ez a határozottság azonban az anyával való vállalt és
kikerülhetetlen konfliktushoz vezet. Dora nem akar mást, mint jogot és lehetőséget a
szabad életre. Kimondottan erős és mindent rendkívüli megvilágításba helyező
kijelentése, miszerint Finom Úr szereti őt, azonnal áthangszereli a férfi és a gyermek
kapcsolatáról alkotott korai elképzeléseinket. Dora bizonyossága érzelmi, zsigeri
alapú, tudása biztos, ösztönös tudás, a lány immáron beláthatatlan távolságba került
attól az állapottól, melyben önálló, független tudással nem rendelkezett („nem
tudom“). Dora elszántsága arra készteti az orvost, hogy szemben az anya elutasító
magatartásával esélyt teremtsen a lány számára.
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ORVOS

Jó, mivel tényleg komolynak tűnik a gavallér, adhatnánk az úrnak még
egy esélyt. Lehet, hogy nem is olyan rossz ember.

ANYA

Maga nem fogta fel, mit művelt vele.

DORA

Ez az én magánügyem.

ORVOS

az anyához
Lássa be: nem lehet csak úgy változtatni az adott helyzeten, és közben
megfeledkezni a következményekről. Pont azok a gyógyszerek hatnak
leginkább, amiket nem vesz be az ember.

ANYA

Túl messzire mentünk.

Ez az esély azonban törékeny. Dora azonnal elbizonytalanodik, mikor az orvos arról
faggatja, vajon mit szólna a férfi egy közös találkozóhoz, mely során a tervezett
családról és annak jövőjéről beszélgetnének, hármasban. Dora nem tudja, mire
számíthat, de bízik az orvosában, számára a családról való leválás egyetlen reményét
Finom Úr jelenti. A lány számára ez az egyetlen kiút. Mindez azonban vajon hová
vezet? Ki tudná azt biztosan megmondani?

IV.6.14. Dora, Isten ajándéka
A Dora/Dóra név jelentése: Isten ajándéka. A név identitás. Lehet-e
beszédesebb bármi Bärfuss névválasztásánál? Dora sorscsapás szülei számára, a lány
pedig semmi másra nem vágyik igazán, mint egy saját kis Dorára. Ami „megváltást“
jelenthetne a lány számára, az a szülők számára pokol. Dora képtelen felmérni a
gyerekvállalással járó felelősséget. Finom Úr csapdát sejt az orvos ajánlata mögött, fél
a felelősségrevonástól, egyben képtelen vállalni a lánnyal való kapcsolatát. A lány
szándékaiban oly szerethető, igyekezetében olyannyira gyermeki és „naiv“, hogy
lehetetlen csupán sérült emberként tekintenünk rá. Pedig Dora minden kétséget
kizáróan sérült. Ez a drámát átható ambivalencia azonban a leglényegesebb forrás,
melyre

a

darab

színrevitelekor,

Dora

karakterének

megformálása

során

támaszkodnunk kell. Mit tennénk, ha Dora a mi gyermekünk lenne? A sorsára
bíznánk a lányt, vagy igyekeznénk kézben tartani az életét? Lehet-e Dorának sorsa?
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A lány sorsa nem épp a függés, az önálló életvitelre képtelen állapot? Dora teljesen
elhanyagolja magát, mosdatlan, büdös, szép szóval már képtelenség hatni rá, de
Finom Úr így „szereti“ őt. A gyermek gyógyszeres kezelését három hete
felfüggesztették, ő pedig hallani sem akar többé a gyógyszerekről, mert azok hatása
alatt szenvedett, most azonban „boldognak“ érzi magát, miközben kívülről nézve a
totális leépülés felé halad. Azt hinnénk, Dora nem látja magát kívülről, hogy csupán
belülről látja önnön idealizált képmását, de Dora tudja magáról, hogy csúnya.
A lány csupán ahhoz a tükörképhez ragaszkodik, melyből a mindenki által
szeretett Dora mosolygós arca tekint vissza rá. Ennek a belső idealizált képnek a torz
mása az, ami a külvilág, azaz a szülők számára elfogadhatatlan, viszont ez a torz
tükörkép kell Finom Úrnak, aki ennek ellenére sem megy el a – lány számára oly
fontos –találkozóra.
ORVOS

(…) Találjunk valami megoldást, ami mindenkinek megfelel.
Menjünk sorjában. Dora. Mi a legfontosabb számodra.

DORA

Szeretnék egy Dorát.

ORVOS

Nem a szerelem a legfontosabb számodra.

DORA

Egy Dorát, akit mindenki szeret. Akit megbasznak. Akit mindenki
szeret. Mint engem. Engem mindenki szeret.

ORVOS

Jól van. Ez legalább egy világos vágy. De őszinte akarok lenni hozzád.
Nem tudjuk, milyen lesz a gyereked.

DORA

Mint én.

ORVOS

Hasonlítani fog hozzád, igazad van.

DORA

Dora csúnya lesz, mint én. Nincs ebben semmi. Csak a fogai legyenek
jobbak. Itt elöl már megint mozog egy. Látja. Mindjárt kiesik.

ORVOS

Válaszolj nekem, Dora.
Szerinted te egészséges vagy.

DORA

Lehet, hogy kicsit megfáztam.

ORVOS

Te nem vagy egészséges, Dora.

DORA

Mi a bajom.
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ORVOS

Semmi komoly. Te egy jó, erős kislány vagy. De lehet, hogy a te
gyereked sokkal, sokkal betegebb lenne.

DORA

És meghalna.

ORVOS

Lehet.

DORA

Oohh.

ORVOS

Ezt nem akarod.

DORA

Nem.

ANYA

Na látod.

DORA

Nem akarok gyógyszereket, ha lehet, kérem.

A kör bezárul. Dora soha többé nem akar visszavonulni a gyógyszerek kémiai
börtönébe. A lány nem általában nem akar újabb gyógyszereket, hanem elsősorban
azokat a gyógyszereket nem akarja többé, amelyek „egy hajszálnyira a világtól, mégis
elérhetetlen távolságba“ lökik őt. A teher, amely a gyermekre nehezedik, hatalmas.
Sipos Eszter színésznőt arra kértem, hogy képzelje el a lányra nehezedő,
elviselhetetlen nyomást, és egy váratlan pillanatban próbáljon meg kitörni szorult
helyzetéből. Eszter/Dora váratlan dührohamát hárman is alig voltak képesek
megfékezni. Eszter játéka személyes élményeimet tette elevenné, odaadó, minden
idegszálával átlényegült alakítása testvérem egykori dührohamait idézte. Mindez
azonban csak egy személyes aspektus, a dráma és az előadás szempontjából teljesen
lényegtelen. Mégis ezek a nehezen megélhető és reprodukálható pillanatok végül
mindannyiunk számára kikerülhetetlenül fontos felismerésekhez vezettek. Eszter
vállalásának köszönhetően ugyanis olyan jelenettel gazdagodhatott a történetünk,
amelynek során igazán drámai módon vált láthatóvá a Dorában gyülemlő
kezelhetetlen feszültség, melyet az anya így jellemzett még az első jelenetben:
„Mintha egy tengerész vagy hentes tanyázott volna a kislányomban.“ Ez az az állapot,
amelynek következtében a gyógyszeres kezelés két évvel ezelőtt elkezdődött, és ehhez
az állapothoz vezetett vissza most a gyógyszerek teljes elhagyása, mindössze három
hét leforgása alatt.
Meggyőződésünkké vált, hogy fel kell mutatnunk ezt a minőséget, mert látni
és megélni ezt az állapotot egészen más, mint csupán hallani róla az Anya szájából.
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Dora dührohamának csúcsán az orvos igyekszik megértetni a lánnyal, hogy más
módszerekkel is elkerülhető a nem kívánt terhesség, vagyis a lánynak nem kell
semmilyen gyógyszeres kezeléstől tartania.

DORA

Nem akarok gyógyszereket, ha lehet, kérem.

ORVOS

Ezt megértjük, Dora, és tiszteletben is tartjuk. Hál’Istennek vannak más
megoldások. Ma már nem nagy ügy, tényleg nem. Sok okos, modern
nő megcsináltatja, ha már nem akar több gyereket. Nem csak az
anyaság miatt tartják nőnek magukat. Sőt: már a férfiak is megteszik.

DORA

Apu is megteszi.

ANYA

Már gondolt rá.

DORA

Ha apu megteszi, akkor én is meg akarom tenni.

A gyermekükért aggódó szülők az orvos segédletével kierőszakolják a lány
„beleegyezését“, ezért még „apró“ hazugságra is hajlandók. „És akár vissza is lehet
csinálni...“ – mondja az anya, az orvos pedig megerősíti ebben a hazugságában, az
Apa mély hallgatása mellett.
Dora átesik a sterilizációs műtéten, néhány nappal később pedig, bőrönddel a kezében
megjelenik Finom Úr hotelszobájában.

DORA

kezében bőrönd
Először át akarták vágni a petevezetékemet, de akkor azt mondta a
doktor bácsi, hogy egészségesebb, ha rögtön kitakarítják a méhemet.
Úgysincs rá szükségem, és könnyen rákos lehet ott. És ha majd
gyereket akarok, egyszerűen visszacsinálják.

FINOM ÚR

Ezt mondták, Dora.

DORA

Igen. Most teljes értékű nő vagyok. És modern.

FINOM ÚR

Becsaptak. Egy ilyen operációt nem lehet visszacsinálni.

DORA

Nem.
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FINOM ÚR

Egészen biztos, hogy nem.

DORA

És mi van a gyerekeinkkel.

FINOM ÚR

Azoknak befellegzett, attól félek.

DORA

Óh.

Dora képtelen felfogni a valóságot, nem tudja az élet bonyolult összefüggéseit átlátni,
mély megdöbbenésében ösztönös, a természet rendjét tébolyultan beteljesíteni
igyekvő akarattal esik neki ismét Finom Úrnak, hogy gyermekáldásban, Isten
ajándékában részesüljön.
Finom Úr azonban undorodva löki el magától („…belül biztos csupa vér
vagy“) a kórházban tisztára mosdatott gyermeket, kinek szaga most már kiállhatatlan
a számára. Dora ezek után – kielégíthetetlen szeretetéhségének patológiás
megnyilvánulásaként – bántalmazásért könyörög, amit akkor érdemel ki csak igazán,
mikor elárulja, hogy anyjának mindent elmondott a férfi durva szokásairól. Finom Úr
képtelen szembenézni azzal a tükörképpel, amit Dora állít elé, ezért kíméletlenül
megveri a lányt, aki mindezt a kötődés, az összetartozás, az egymásrautaltság
valóságaként éli meg: ő Dora, Isten ajándéka VAN, létezik, még ha ennek
felismeréséhez fizikai fájdalmak elszenvedésével vezet is az út. A gyermek elfogadja,
sőt követeli ezt a bánásmódot, nem képes és nem akarja felfogni, hogy most már
végérvényesen magára maradt.
A férfi Oroszországba küldi „kis hercegnőjét“ és, hogy kiigazítsa a lánnyal szemben
elkövetett bűneit, visszaadja a tíz frankot, amit még első találkozásukkor lopott el tőle.
Az írástudatlan lány („tudok olvasni, csak nem tudom megjegyezni…“) boldogan
indul a pályaudvarra, s bár fogalma sincs, merre van Oroszország, szabadsága
immáron megkérdőjelezhetetlen, minden kötelék elszakadt, most már felnőtt, „önálló“
ember, „akit mindenki szeret“, egy mesebeli orosz hercegnő, akit visszavár az orosz
anyaföld, a gyógyszerek nélküli boldog megsemmisülés hazája.

DORA

Ha ezt anyu látná. Azt mondta, hogy soha nem látom viszont a pénzt.
És hogy Oroszországba utazunk, azt se hitte volna és el sem akart
engedni. És apu azt mondta, hogy el kellett érkeznie ennek a
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pillanatnak, de anyu sírt, és akkor apu azt mondta, hogy ha az ember el
tud engedni, akkor szabad lesz, de anyu sírt, és apu azt mondta, hogy
nagyon jól felkészítettük őt, és anyu összepakolta a bőröndömet és csak
sírt, és akkor sem tudta abbahagyni, amikor megígértem neki, hogy
küldök egy képeslapot Oroszországból.
FINOM ÚR

Örülni fog, ha majd kézhez kapja. De most már indulj, különben
lekésed a vonatot.

DORA

Megcsókolsz.

FINOM ÚR

Nem, Dora, mert ha megcsókolnálak, akkor az búcsú lenne. Majd
Oroszországban megcsókollak, kicsi hercegnőm, majd Oroszországban
megcsókollak.

VÉGE

Előadásomban Elvis Presley slágerei – Melis László egyre disszonánsabb
hangszerelésében

–

lassan

alig

felismerhető,

távoli

dallamfoszlányokká

transzponálódtak, mígnem megszűntek teljesen, majd hangról hangra teljesedett ki
Schubert: A halál és a lányka című művének ismert melódiasora, melyet a vasúti
pályaudvar jellegzetes, egyre torzabb, egyre fenyegetőbb szignálja nyomott el, majd
Dora zavart dudorászása következett, míg nem maradt más, mint a hazug hétköznapok
mindent átható, szégyenteljes némasága.
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V. Összegzés
Lőrinczy Richárdja erőszakos halált hal. Zelenka központi figurája, Petr, az
öngyilkosságot választja. Bärfuss Dorájára magányos pusztulás vár. Bár a történetek
súlyos véget érnek, a felvetett problémák pedig látszólag megoldatlanul maradnak,
úgy hiszem, a részletekben ott rejlik mégis a mindennapok gazdagabb, élhetőbb
minőségének lehetősége. A felfedezés, a felismerés, az azonosulás fáradságos feladata
azonban a befogadóé marad, a kivezető utat mindenkinek önmagában kell
megtalálnia. Mindez persze csak akkor lehetséges, ha identitásunk határait képesek
vagyunk a felmerülő mentális problémák, drámai konfliktusok teréig kiterjeszteni.
V.1. A személyes megközelítés módszertana
Oidipusz nevének etimológiai kutatásából kiindulva saját személyes sorsom,
családfakutatásom történetén át olyan kortárs színművek bemutatására vállalkoztam,
melyek ugyan nem tartoznak a drámairodalom kánonjába, mégis rendezői
pályafutásom meghatározó darabjai, általam jegyzett magyarországi ősbemutatók.
Választott anyagaimon keresztül önnön identitásom kérdését feszegettem abban
a reményben, hogy munkám felkészült, kiegyensúlyozott, elhivatott, hiteles
szakember

képét

mutatja

és

ezért

elfogadásra

érdemes.

Színházszakmai,

színészpedagógiai gondolkodásmódom fejlődéstörténetének gyökereit kutattam,
kitárulkozásomnak oka és célja valójában nem volt más, mint hogy önmagam számára
is bebizonyítsam, hivatásunk gyakorlásához elengedhetetlenül fontos az önismeret.
Ez azonban mesterségünknek csak az alapja, olyan alap, amelyre tudatosan kell
építkeznünk.
Saját történetem legmeghatározóbb élményeit és az azokból levonható
tanulságot különböző kultúrájú és anyanyelvű kortárs szerzők drámáinak elemzésén át
is igyekeztem kibontani, de vizsgálódásom tárgya mégsem ÉN, R é T H L Y voltam,
hanem olyan patológiás drámai karakterek, melyek alapos elemzése során sokszor
eljutottam önmagamig. Elmondhatom, hogy rendezői és pedagógiai intuícióim
rendezetlen sora végül mindent átfogó, letisztult rendbe állt, úgy érzem, hogy
használható tudássá vált bennem mindaz a személyes történet, ami egyik oldalról
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nézve talán teljesen hétköznapi, sőt talán tucat, de a másik oldalról vizsgálva, tehát
színházszakmai közegbe emelve azonban mégis átadható és használható szakmai
konklúziókig vezetett. Kialakulóban lévő „pedagógiai módszerem“ első állomása ez a
személyes metódus, vagyis nincs kézzelfogható konkrét elem, ha csak én nem vagyok
az. Minthogy az emberi identitás fájlja egészen a halálig lezáratlan, tehát változik,
tudásom legkonkrétabb eleme: az út, amit eddig bejártam. Ennek az útnak azonban
még nem érkeztem el a végére, tehát haladok: rendezői munkám során a színészek,
pedagógiai munkám során pedig a hallgatók kísérnek az úton. Együtt haladunk, még
akkor is, ha a vezető szerepét vállalva én mutatom az irányt. Az irány pedig arra van,
amerre ő van, illetve onnan nézve, amerre ÉN vagyok, nem én, R é T H L Y, hanem
az az ÉN, amelyben leképeződik az Ő.
„Ki vagyok én?“ – kérdezem magamtól nap mint nap. (T H L Y) „Ki vagy te?“ –
kérdezhetném a színészhallgatótól, de ostobaság volna. Ehelyett arra kérem, tegye fel
ő is a kérdést önmagának. Ez az első lépés.
Ettől fogva pedig csak a munka van. Mesterségünk elsajátítható fogásait csak
stabil alapokra helyezhetjük, enélkül az alapozás nélkül ugyanis minden
bizonytalanná válik, még akkor is, ha hivatásunk gyakorlása során mindig
igyekeznünk kell megfelelni annak az ideának, miszerint: „éljen a kérdőjel, és vesszen
a pont!“ Nemcsak a rendezői pálya gyakorlásához, de a színészi hivatás magas
színvonalú űzéséhez is gondolkodó, elhivatott egyéniségekké kell válnunk.
Az önreflexióra képtelen ember mindig is kiszolgáltatottja lesz az őt ért
impulzusoknak. Kritikai szemlélet nélkül nem juthatunk a vágyott igazság közelébe,
az emberi gondolkodást árnyalttá csak az olthatatlan tudásszomj teheti: ami
műveletlen, azt művelni kell. A tehetséges ember tehetsége elporlad, ha pályáját nem
a tudatosság vezérli, ez nem az elméleti dimenziók görcsös hajhászását jelenti, hanem
csak az állandóan nyitott, befogadni képes állapot ébrentartását, folyamatos készülést
az előttünk álló kihívásokra. A színház élő organizmus, a semmiből születik, a kutató
értelem teremti azt. A játékosság az emberi természet született ösztöne, a játékos
ember (homo ludens) ott él mindannyiunkban. Amíg képességünket a játékra nem
veszítjük el (e megközelítésben teljesen mindegy, hogy a nézőtéren helyezkedünk-e
el, vagy a játékot teremtő tér középpontjában), addig esélyünk is nagyobb a
szellemileg és érzelmileg gazdagabb életre. A színház pedig, mivel játék, az emberi
természet egészséges, virágzó állapotát őrzi, még akkor is, ha néha olyan drámák
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elevenednek meg a színpadon, melyek középpontjában patológiás karakterek állnak.
Értelmét, hogy századunk romló mentális állapotáról beszéljünk, éppen ez adja.
V.2. Az alapok lerakása
A színészmesterség elsajátításának talán legfontosabb része tehát hallgatói oldalon
a szükséges alapok megszerzése, pedagógiai szempontból pedig a képzéshez
szükséges alapok megteremtése, csúnya szóval: lerakása.
Kaposváron osztatlan, tehát ötéves egyetemi képzésre érkeznek hozzánk a hallgatók.
Az öt év tematikai felépítése komoly kihívás, ami egyben állandó rugalmasságot
követel. Ami egyszer bevált, az nem biztos, hogy másodszor is működik, a megoldás
kulcsa mindig az ember, a képzésbe érkező identitás. Az első és legfontosabb feladat:
egymás felé nyitott, közös gondolkodásra képes és éhes, kreatív közösséget teremteni.
Emellett a közösség minden egyes tagjának szuverén identitástudatát kell erősítenünk.
A képzés első három szemeszterének tematikai sora
Kidolgozásomban a következő tematikai sor szerint történik a képzés első másfél éve:
Első évfolyam, első szemeszter: Intenzív önismereti tréning
1. Identitás, énkép, családi háttér
2. Családfakutatás
3. Innen jövök címmel home-videó készítése, azok közös elemzése
4. Gyermekkor: a mesék és álmok világa (tovább bontva a készségtárgyak felé:
művészi beszéd: mesemondás, mozgás: játékos fizikai tréningek, hangképzés:
gyermekdalok, népdalok, magyar nóták – nagyszüleink világa)
5. Koncentrációs tréningek, koncentrációs gyakorlatok
6. Színpadi jelenlét: valóságos én, elképzelt én
7. Állatkerti séták: a megfigyelőképesség fejlesztése
8. A képzelőerő megjelenítése: állatkerti gyakorlatok126
126

Máté Gábor hasonló állatkerti gyakorlatokról ír doktori dolgozatában, az általam felvázolt tematikai
sorba mégsem az ő hatására, hanem sokkal inkább Ch. Darwin, Konrad Lorenz és a behaviorizmus
pszichológiai irányzatának kérdésfelvetései okán került a feladat.
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9. Idő mint valóság, idő mint színházi valóság: improvizációs gyakorlatok
10. Koncentrált jelenlét a színpadon: első lépések: improvizációs gyakorlatok
11. Személyes történetek mesélése: én-monológok
12. Személyes történetek: élménynovellák írása: azok állandó szakmai kontroll
alatt való továbbfejlesztése
13. Az élménynovellák dramatizálása, állandó szakmai kontroll alatt való
fejlesztése, dialógus írása maximum három szereplőre
14. Az élménynovellák színrevitele: Záróvizsga színészmesterségből és a
készségtárgyak mindegyikéből	
  
Első évfolyam, második szemeszter
1. Mások történeteinek mesélése, elemzése
2. Talált

dialógusok

gyűjtése,

utcán,

metrón,

bevásárlóközpontokban,

kávéházakban, kórházban, iskolában, óvodában stb.
3. A talált dialógusok rögzítése, elemzése, karakterrajzok készítése
4. Az első szemeszter élménynovelláinak fejlesztése, fikciós elemekkel
gazdagítása – egyéni és irányított próbák
5. Szerzői novellák olvasása, gyűjtése, novellaelemzés
6. A választott novellák dramatizálása és fejlesztése állandó szakmai kontroll
alatt
7. Dialógus írása, fejlesztése állandó szakmai kontroll alatt, max. 3 szereplőre:
saját identitás - szerepidentitás
8. A választott novellák színrevitele
9. Hang- és beszédtechnikai képzés
10. Művészi beszéd: Kosztolányi-novellák
11. Koncentrációs gyakorlatok
12. Fizikai tréningek: állóképesség fejlesztése: testtudat fejlesztése
13. Mozgástréningek: én és a partner
14. Zenésmesterség: improvizációs gyakorlatok, hangszeres zene
15. A választott novellák és a fiktív elemekkel gazdagított élménynovellák
színrevitele:

Záróvizsga

színészmesterségből

és

a

készségtárgyak

mindegyikéből	
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Második évfolyam: félévkor a szemeszteri képzés trimeszteri képzésre vált
Harmadik szemeszter
1. A szemesztert vezető mesterségtanár által választott drámai anyag olvasása,
elemzése írásban, szóban
2. Karakterrajzok készítése, szerepelemzés, írásban, szóban
3. A drámatörténeti háttér megismerése, a gyakorlati munka összehangolása az
elméleti képzés kurzusaival
4. Vendégelőadók meghívása: különböző színháztörténeti kontextusok
5. A színházi tér
6. A színházi valóság
7. A drámai műfajok
8. Jelenetválasztás
9. Dramaturgiai gyakorlatok
10. Fiktív szereposztások készítése
11. Saját szereposztások készítése
12. Egyéni és szakmai kontroll alatt zajló próbák
13. Azonosulás és karakterábrázolás
14. Színpadi koncentráció és rögzítés technikái próbáról próbára, párhuzamosan a
készségtárgyak fejlesztésével
15. A választott drámai jelenetek színrevitele: Záróvizsga színészmesterségből és
a készségtárgyak mindegyikéből
Az identitás fejlődésének feltétele a korszakos jellegzetességeket hordozó krízisek
kibontakozása és átmenetei megnyugvást hozó megoldása, hiszen, amint azt az
Erikson-féle modellből127 is tudni lehet, az identitás épülése időről időre bekövetkező

127

Erik H. Erikson: Az életciklus: az identitás epigenézise. In: A fiatal Luther és más írások, Budapest,
Gondolat Társadalomtudományi Könyvtár, 1991
Az élet nyolc szakasza : jó vagy rossz esetben :
1/ Bizalom

vagy

bizalmatlanság

/csecsemőkor/
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kríziseken keresztül zajlik. Pedagógiai munkám egyik alappillére, hogy e szakmai és
egyéni fejlődési krízisekben segítsem a további fejlődést szolgáló reflektív
beállítódást. A szemeszterenként egymásra épülő feladatsorok kidolgozása – egyebek
között – az önreflexió képességének elsajátítását célozza.	
  
Ma az identitásháborúk korát éljük. Ez a háborúskodás nemcsak kulturális
életünkre nyomja rá a bélyegét, minden területen felmérhetetlen áldozatokkal jár,
egyszerre van jelen a mikro- és makroközösségekben, ott van az önmagával viaskodó
ember lelkében, a családban, az óvodában, az iskolában, a történelemben, a
politikában, a nemzetben, Európában. Egy drámaírónak minden szempontot
mérlegelnie kell, egy rendezőnek annál is többet, a színházművészet a dolgát a
legjobban akkor teszi, ha: „tükröt tart a természetnek“.
Egy pedagógusnak a háborús körülmények ellenére stabil viszonyítási pontot kell
felmutatnia, de ez a pont nem benne, nem a világban, hanem a tanulni vágyó
identitásában van jelen, csak fel kell kutatni. Ezt a mélyen rejtőzködő magot kell
felszínre segíteni, gondozni, ápolni, virágzó állapotba hozni. A képesség nem
tehetség, a tehetség pedig nem szerezhető tulajdonság, viszont borzalmasan törékeny,
könnyen semmivé porlad.
A tehetség állapot, és akárcsak az identitás, állandó mozgásban van. Akár a
levegő, ami olykor kitágul, olykor összeszűkül, de sohasem önmagától, hanem az őt
ért hatások alatt.

2/ Autonómia

vagy

szégyen, kétely

/ 2-3 éves/

3/ Kezdeményezés

vagy

bűntudat

4/ Teljesítmény

vagy

alacsonyabbrendű érzés /iskoláskor/

5/ Identitás

vagy

identitáskonfúzió:

6/ Intimitás

vagy

izoláció:

7/ Generatívitás

vagy

stagnálás

/érett felnőtt/

8/ Integritás

vagy

kétségbeesés

/időskor/

/ 3-5 éves/

/serdülő kor/
/fiatal felnőtt/
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Ez az impulzivitás az, ami alkotóenergiával tölt meg mindannyiunkat, de hogy
mindezek teremtőereje megjelenik-e végül az alkotásban, oly sok tényezőtől függ,
hogy az szinte megszámlálhatatlan. Nyugodtak talán még akkor sem lehetünk, ha
életünk vezérlő fonala: a tiszta szándék.
Biztonságot egyetlen dolog adhat csupán: a szakmai tudás. Az igazán tehetséges
ember azonban sokszor arról ismerszik meg, hogy minderről tudomást sem véve, a
saját útját járja.
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