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Pietro Pucci: Oedipus and the Fabrication of the Father: The Oedipus
Tyrannus in Modern Criticism and Philosophy című könyvében az Oidipusz-drámák
identitáskérdésével foglalkozik. Nem ő az egyetlen a megszámlálhatalan, elhivatott és
mesteri módon gondolkodó klasszika-filológus 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 doktori dolgozat számára -, a szerző (természetesen számos
más kivételes nagyságú gondolkodó mellett) fontos hivatkozási alap.
Az Oidipusz név etimológiai kutatásaiból tett felfedezések ismertetésével
párhuzamosan dolgozatomban saját családfámat, azon túl pedig rendezői identitásom
kialakulásának gyökereit kutatom. Meggyőződésem, hogy személyes identitásom
fejlődéstörténetének legfontosabb állomása a színház, ha ez nem lenne, akkor a
bennem munkálkodó, gyermekkoromban szerzett sérelmek szülte személyiségformáló
erők a mai napig nyughatatlanul kavarognának bennem, így aligha mondhatnám el
magamról, hogy ma már tudom és értem azt, ami velem történt, ezt a tudást pedig
rendezői és pedagógiai munkásságom során kreatív és innovatív módon vagyok képes
kamatoztatni.
Az Oidipusz kutatások párhuzamba állításának legfőbb oka részemről talán
Pietro Pucci azon felismerése, miszerint a biológiai apa nem ad választ a „Ki vagyok
én?“ kérdésre, de nagy hatással volt rám Thalia Phillies Howe azon kijelentése is,
miszerint az oidipuszi érzések közel állnak a modern ember neurózisához,
valószínűleg azért, mert Oidipusz nem vallási-etikai megfontolásból követi el tettét,
hanem egy belső kényszer hatására.
Az általam vázolt párhuzamosság további célja tehát az évezredes kulturális
örökség, a soha múlni nem akaró kétség tettenérése jelenkorunk sivárnak és
felszínesnek
szemérmetlen

tűnő

hétköznapjaiban.

elemzésével,

Családfakutatásommal,

kitárulkozásommal

is

önnön

tulajdonképpen

sorsom

csupán

a

gondolkodásnak, a kíméletlen önvizsgálatnak ezt az „ősi minőségét” igyekszem
megidézni.
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Dolgozatomban sokat hivatkozom Erika Fischer-Lichte: A dráma története
című könyvére, melyben a szerző az európai dráma történetét egyfajta
identitástörténetként rajzolja meg. Míg azonban a szerző csak olyan drámákkal
foglalkozik, „amelyeket – Európa-centrikus nézőpontból – a világszínház
„kánonjába“ sorolunk, addig jómagam jelentéktelennek tűnő színházi pillanataim és
rendezői választásaim konklúziójaként olyan drámai anyagokat állítok a középpontba,
amelyek még nem állhatták ki az idő próbáját, és talán soha nem is válnak majd a
nyugati dráma- és színházkultúra „kánonjának“ részévé.
Doktori

munkámban

„a

sorozatgyártás

termékeiként

létrejövő

tucatdrámák“ elemzésével, illetve rendezői attitűdöm, kíváncsiságom, érdeklődésem
középpontjában álló hétköznapi történetekkel foglalkozom.
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.
Tézisem szerint a drámairodalom kánonjába sorolt klasszikus darabok további
elemzése ugyan szükségszerű és elengedhetetlen, de meggyőződésem, hogy mindez
mégsem visz megnyugtató módon közelebb azokhoz a társadalmi és egyéni
problémákhoz, melyekkel mindennapjaink telítődnek.
Darabelemzéseim

konklúziója,

hogy

az

európai

drámairodalomban

és

színházművészetben megjelenő pszichopatológiás karakterek világából eltűnt az a
bizonyos transzcendencia, mely a máig ismert drámai alakokat valójában
halhatatlanná és kivételessé tette, azonban a mindennapi életünk tébolya egyaránt
jelen van a különböző nyelvű és társadalmi hátterű kortárs drámák hétköznapi
karaktereiben.
Végezetül, a doktori dolgozatomnak van egy másik, véletlen szülte dimenziója
is. Munkámat, egyéb elfoglaltságaim miatt, meglehetősen hosszúra nyúlt időszakban,
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2007 és 2012 között írtam. Ez alatt az időszak alatt azonban megítélésem szerint
színházi kultúránkat komoly veszteségek érték, többek között széthullott az a társulat
is, amelynek 1998-2009 között a tagja voltam. Dolgozatomnak ez nem témája, mégis
megjelenik benne mindez. A Kaposvári Csiky Gergely Színházban töltött évtized
meghatározó időszaka az életemnek. Elmúlt, nincs többé. Mindez azonban személyes
sorsunkon túlmutat, a rombolás továbbra is tart, a veszteség napról napra nagyobb,
elég, ha csak a független színházi szféra totális ellehetetlenítésére gondolunk.
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 nemcsak az
ország, hanem Európa kultúrájának is. Egy színház sikere az egész magyar kultúra
sikere, igénytelensége, züllöttsége pedig az egész kultúra szégyene.
Budapest, 2012. június 26.
Réthly Attila
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