
O La S ZL i S ZK ai

92015 .  december www.szinhaz.net

z Olaszliszkai nem jó darab.1 Borbély Szilárd
Akár akárki címû „ámoralitása” vagy a
Szemünk elôtt vonulnak el „teológiai-politikai

revüje” – a 2011-ben, a Palatinus Kiadónál megjelent
drámakötete ez utóbbinak a címét viselte – a közép-
kori moralitásokhoz vagy Brechthez hasonlóan – az
Akár akárkinek mottója Brechttôl van! – felkavaró és
felszabadító kétségek közé vezeti az olvasót/nézôt. Az
Olaszliszkai nem merészkedik ilyen messzire. A be-
fogadó a drámaszöveget olvasva nincs döntéshelyzet-
be kényszerítve, vagy legalábbis – szégyenérzettôl
persze sosem mentesen – elháríthatja a morális dön-
téseket, értelmezôi applikációkat: mindent készen
kap, igazságokat vagy ironikus féligazságokat.

Az elôadás idôzítése szándéktalanul is tökéletes, ak-
tualitásához nem fér kétség: Az Olaszliszkai a Katona
József Színházban, az Örkény Színház Hét szamurája
(a tatárszentgyörgyi gyilkosságok dokudrámájával) és
Goda Krisztina Veszettek címû „gárdafilmje” ugyan-
azon az ôszön került a közönség elé.2 Ám mintha
mindhárom célt is tévesztene: mintha mindegyik a
közéletileg szélütött, cselekvésképtelen értelmiséget
akarná provokálni, csakhogy a bénultság akkora, hogy
a cselekvésképtelenséghez képest már egy színházi
elôadás vagy egy film is cselekvésnek látszik.3 Pedig
nem az. A hét szamuráj hamis alternatívákba kény-

szeríti bele a nézôt – a színészek megszavaztatják, a
közönséget, hogy maradjanak-e a szamurájok (sza-
murájok = a gárda? biztos, hogy nem sántít ez a pár-
huzam?), vagy ne maradjanak. Az Olaszliszkai szöve-
ge a gyilkosság tényéhez képest mindig reménytele-
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1 Még ha ezzel (és a bekezdés folytatásával) valamelyest
egyet is értek, 1. egy dramaturgiailag ennyire átdolgozott
elôadásszöveg esetében, valamint 2. egy elôadás bírálata
esetében általában sem érdemes a dráma felôl kezdeni. A
dráma és az elôadás már nincs ilyen értelemben hierar-
chikus viszonyban. Az a benyomásom, hogy ez az ítélet
(„rossz darab”) viszi az egész kritikai szöveget, dönti el
az elôadás értékelését. A kritika egészén a darab, az iro-
dalmi anyag felvetései (olykor számonkérése) a domi-
náns, és a színpadi megvalósítás csak ehhez képest nyer
teret az írásban.  
2 Ezek szerint „valami van valami a levegôben”, ez a
kontextualizálás fontos. Valóban van a levegôben, meg a
magyar társadalomban, ezzel egyetértek. 
3 Az érvelést ugyan nem értem, viszont nagyon fontos,
hogy az értelmiséghez beszéljenek ezek a mûvek, hiszen
azokhoz kell szólni, akik ezeknek a mûveknek a „hasz-
nálói”, befogadói, közönsége.
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nül hamis jogi hermeneutika példáját mondja el ne-
künk, az igazságok tragikus fragmentáltságát, az
igazság nem-birtoklásának, verbális kisajátíthatatlan-
ságának tragédiáját. Elmondja, nem pedig láttatja,4
példái metonimikusak, a történések nem a szemünk
láttára mennek végbe, a szereplôk megszólalása min-
dig utóidejû, a cselekvés helyett a tett magyarázatát,
az önigazolást, a magyarázkodást, a jegyzôkönyvezett
vallomásokat halljuk.

Máté Gábor rendezô és a dramaturg Török Tamara
Az Olaszliszkai egyik legizgalmasabb poétikai – szán-
dékosan nem írom, hogy dramaturgiai5 – megoldását,
a jelenetek montázsszerûségét, a cselekvések motivá-
latlanságát – vagy ha így jobb: misztériumát – helye-
zik hatályon kívül azzal, hogy a Borbély Szilárd-
életmûbôl átvett vendégszövegekkel igyekeznek
egyértelmûsíteni Az Olaszliszkai alapvetôen lírai be-
szédmódját. A Katonában játszott darab elveszti ere-
deti líraiságát6: eltûnik a szerzôi, szerepjátszói és ol-
vasói ének egymásra olvashatósága, a dráma üres he-
lyei, vakfoltjai – mindaz, ami az értelmezés
összetettségét és sokféleségét adhatná – kommentá-
rokat kap. A rendezô és a dramaturg – illetve a
Borbély Szilárd-életmûnek az a kultikusságba mere-
vedni kezdô értelmezôi attitûdje, amelyre a mostani
elôadás rá is játszik7 – belelátja a szerzô öngyilkossá-
gának tudható vagy megismerhetetlen motivációit és
körülményeit az életmû korábban csak zavarba ejtô
szöveghelyeibe. A Katona elôadásában Borbély
Szilárd halála, a Szerzô halála ad értelmet8, jelentést a
drámaszöveg balladisztikus kihagyásainak és az ide
idézett szövegeknek is. Ez adja az elôadás kerettörté-
netét. A darab fôhôse, az Áldozat és a Szerzô emiatt

válnak egymás alteregóivá. A „szó-
val ezt akkor azért írta, mert…” él-
ménye, sôt a Borbély Szilárd-írások
beteljesedésének, az életmûnek a
halál megtörténtével elnyert, eszka-
tologikusnak tetszô értelme nem
hagyja nyugodni az elôadás rende-
zôjét és dramaturgját. (Már a
Nincstelenek címû Borbély Szilárd-
regénynek is van ilyen visszamenô-
leges, az egész életmûvet újraértel-
mezô irodalomkritikai olvasata.)
Máté Gáborék ezt látják drámának.
De mindez csak akkor igaz, ha ér-
telmet látunk a halálban, Szögi
Lajos, az Olaszliszkán agyonrugdo-
sott tanár és Borbély Szilárd, az író,
az ember halálában. De ha mindkét
halál értelmetlen, akkor mi teljese-
dik itt be? Milyen, akár csak töredé-
kes igazság is lesz az értelmetlen
halálból?9

Az Olaszliszkai – Kertész Imre
regényére is tett utalással – „sorsta-
landráma”. Az író ezzel az alcím-
mel legalább annyira közelítette az
antik sorstragédia aiszkhüloszi,
csiszolatlan, brutális költôiségéhez

a darabot, mint amennyire megtagadni is igyekezett
ezt a hagyományt. A Halotti pompa címû versesköte-
tében és az Egy gyilkosság mellékszálaiban megírta rab-
lógyilkosság áldozataivá vált szülei mindenki más
számára megközelíthetetlen tragikumát, a Katona elô-
adása pedig ezekbôl a szövegekbôl kompilált kerettör-
ténetet Az Olaszliszkai elôadásához. A kerettörténet
tükörképe is a darab voltaképpeni cselekményének –
végképp nem tudjuk, hogy az utólagos értelmezés

4 Ez az epikus színházi hagyomány, és Brecht már fen-
tebb is szóba kerül. A kortárs színház sokkal kevesebbet
„láttat”, mint amint epikusan elbeszél. 
5 Vajon miért?
6 Lehet, hogy eredeti (darabbeli) líraiságát igen, de ke-
letkezik helyette másik. 
7 Szerintem ezek a dramaturgiai beavatkozások éppen
azt mutatják fel, hogy nincs megmerevedett életmû,
hozzá lehet tenni, ki lehet javítani, beszélgetni lehet vele. 
8 Itt most azzal vitatkozom, hogy a halál „értelmet ad”.
Nem ad értelmet, úgy vélem, nem értelmezi a halált,
hanem felmutatja. Ez nagyon hangsúlyos gesztus az elô-
adásban: a FELMUTATÁS. 
9 Itt alapvetô, színházon belüli és kívüli vitát kezdemé-
nyezek (vagy inkább csak jelzek). Nincs értelme a halál-
nak itt, csak megtörténik. Hermann Zoltán gondolatme-
nete azt jelezné, hogy a sok erôszakos halál értelmetlen, a
természetes meg „értelmes”. Olyan teológiai dimenzió,
amely szerint a halál valamely értelemmel felruházott
esemény, megváltás, szabadulás, a feltámadás reményé-
vel, nem vonódik be a színpadi mûbe. Ezért marad a fel-
mutatás gesztusa. 

T o m pa  an dr ea

pálmai anna, Mészáros Blanka és Fekete Ernő
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szefüggések kétségbeejtô meg nem értése – akár az
Áldozat himnikus ország-dicséretére, akár a Középsô
lány kifakadására („Akinek esze van, / húz innen ki,
nyugatra, örökre…”), akár a zsidó sírhantokat keresô
Idegen turistára gondolunk – az igazi tragédia. Ezt
hangsúlyozná az elôadás díszlete (Cziegler Balázs), a
régészek kutatóárkaira hasonlító színpadi tér, a föld
alatt „szunnyadó” kocsikerekek, csontvázak, fegyve-
rek, harangok.12 Ugyanakkor azonban a színtér füg-
gôleges felosztottsága, bár sokféle szimbolikára utal-
hat (múlt–jelen, külsô–belsô én, hatalom–alattvalók),
de beszûkíti a többnyire esetlegesnek ható színpadi
mozgást, vonulgatást.

Maga a drámaszöveg csak a fôcselekmény egyes
epizódjaiban szituatív jellegû13 (jelenet az autóban, az
Idegen és a Falubeli, a Rendôr és a Tettes dialógusa,
a bírósági Tárgyalás), alapjában véve azonban mono-
lógokból áll, statikus, a színpad egy-egy adott pontjá-
ról elmondható dikciók sora. A rendezô legfontosabb
feladatának azt tekinti, hogy a darabot kimozdítsa
ebbôl a statikusságból – ezzel azonban sokszor csak a
színpadképet dinamizálja, a jelentéseket nem. A
Rabbi (Szacsvay László) által az Idegen turistának
(Haumann Péter) és a Karnak elmondott ismert
anekdota ugyanis („Tudod mit, neked is igazad van.”)
sokkal ütôsebb is lehetne, ha a túlszimbolizált tér
nem akadályozná meg a jelenet idôn-kívüliségének
érzékeltetését. (Itt a keresett szépapa jelenik meg az
Idegennek? Álomjelenet? Ki is a kórus valójában?14)
Haumann Péter „idegensége”, értetlensége lélektani-
lag sokkal jobban megoldható, a Rabbi szerepe azon-
ban nem lép ki a „bölcset vagy vicceset” mondani
sztereotípiájából.
Az Olaszliszkainak feltétlenül a kórus a kulcsa – bi-

zonyos értelemben pedig a már említett poétikai hi-
bája is –, amely a kötetben megjelent darabban még
az Újságírók karaként szerepel. A színpadon fehér al-
sószoknyában és ingvállban vonulgató nôi kórust
(Pálos Hanna, Pelsôczy Réka, Borbély Alexandra) és
nôi ruhába öltöztetett, maszkos, néma férfi fél-kart,
temetési menetet látunk (mozgástervezô: Hegymegi
Máté). A Kar szentenciózus közbevetései eleve zava-

T o m pa  an d r ealátja-e csak az analógiákat a két halál között –, de a bí-
rósági tárgyalás jelenetében a dramaturg kétségtele-
nül össze is kapcsolja a két bûntényt.

A tárgyalás „liturgiája” – Az Olaszliszkai bírósági
jelenete és az Egy gyilkosság mellékszálainak szövege-
iben feltáruló jogi rituálé – a tetteseket ugyanúgy
megalázza, mint az áldozatokat. A darabbéli Áldozat
és a Szerzô szüleinek történetében az a közös, hogy
bár a haláluk értelme vagy értelmetlensége teológiai
vagy etikai alapon különbözôképpen ítélhetô meg,
azért a bûn értelemnélkülisége a kerettörténetben és
szûkebben véve Az Olaszliszkai-dráma cselekmé-
nyében is tökéletesen nyilvánvaló. „…soha nem
merül fel az indíték kérdése” – olvassuk az egyik
esszében, ami azt jelenti, hogy a büntetés ember al-
kotta gépezete vagy kerüli az indítékok feltárását,
vagy egyszerûen nincs indítéka a gyilkosságoknak.
Az író halálának ugyanilyen értelemben megismer-
hetetlen az indoka.

Máté Gábor az Áldozat – magyarázatot nem igény-
lô – szakralitását viszi színre, ezért a bûntett – a ma-
gyarázat nélkül maradó bûn metafizikus drámája he-
lyett – szertartássá egyszerûsödik az elôadásban.
Éppen ez, vagyis a bûn értelmetlenségének jelenvalósága
az, ami az antikvitás tragikumfelfogásához viszi közel
Az Olaszliszkait. Lényegében nem a hôsök – a keret-
történet és az elbeszélt-elôadott történet hôseinek –
sorsa, hanem egy többgenerációs, (szinte) felfejthetet-
len konfliktusrendszer, egy el nem mesélhetô elôtörté-
net – mert nincs már, aki elmesélje? – rejti azt a tra-
gikus vétséget, ami a gyilkossághoz és a halálhoz
vezet. Máté Gábor rendezése éppen a darab közjáté-
kaival, a tragikus vétségek elôtörténetét példázat-
szerûvé tevô, a bûnnek az ember által elgondolt, min-
dig hibás logikáját elbeszélô láncmesével (Anna
Margit A gödölye meséje diafilmként vetített képsoro-
zatával), a kamerázó Idegen turista és a Falubeli pár-
beszédével, a Rabbi monológjával és mindenekelôtt a
Kar megszólalásaival, ezekkel a kommentárszerû szö-
vegrészletekkel boldogul nagyon nehezen.

A láncmese elmesélése dramaturgiai csúcsponttá
válik, olyan jelenetté, amelyben a Kicsi lány és a
Középsô lány (Pálmai Anna és Mészáros Blanka kettô-
se) metonimikusan újramesélik az apa halálának elôtör-
ténetét és az igazságtétel utáni szimbolikus vágyukat,
de ez a kettôs inkább melodramatikus, mint megren-
dítô.10 Hiányzik belôle az emberi gonoszság valósá-
gossága és az isteni igazságtétel bizonytalan bekövet-
kezése közötti feszültség.

Az Idegen turista és a Falubeli (Haumann Péter és
Bán János) dialógusának tragikuma a két egymást ki-
záró igazság együttes jelenlétében van: a rendezés lát-
hatólag a csodarabbi szépapa sírját keresô Idegen
igazsága felé húz11 (ez például határozottan a
Nincstelenek beleolvasása Az Olaszliszkaiba), holott
másról van szó. A falvaknak, a vidéki Magyarország-
nak a holokauszttal – vagy talán még régebben –
megkezdôdô és a kitelepítésekkel, majd a rendszer-
váltáskor munkájukat vesztô falusiak elvándorlásával
folytatódó, több évtizede zajló elnéptelenedésérôl, a
táj és az ember szimbiózisának ellehetetlenülésérôl.
Ez az ökológiai eredetû táj- és föld-szimbolika, ponto-
sabban ennek látványos hiánya, a leglényegesebb ösz-

10 Ezzel nem értek egyet. Szép, elidegenített a reprezen-
táció, a színpadi megjelenítés: a vetített mese hidegsége,
játékossága, az elbeszélt szöveg drámája. A színészi játék
egyszerû, pátoszmentes.
11 Viszont ez a lehetôség benne van: az Idegen emlékez-
ni akar, a Falubéli pedig nem. Az elôadás számára az
emlékezet a kulcs. Ahogy az az értelmezés is benne van a
drámában, amit Hermann Zoltán leír, csakhogy a szín-
padi mû nem ezt bontotta ki.
12 Ezt a díszletet jónak, okosnak, az elôadás alapgondo-
latához szervesen illeszkedônek találom. 
13 Igen, hiszen meglehetôsen epikus szöveg, ahogy az elô-
adás is az. 
14 Biztos-e, hogy ezeket a jelentéseket racionálisan le kell
horgonyozni? Nem elégszünk-e meg azzal, hogy érintke-
zési felületek, szimbolikus, nem racionális kapcsolatok
vannak?
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pálmai anna, dér Zsolt és papp Endre

16 Értekezésében Hermann Zoltán többször használja a
tévedés kifejezést. Ez, és a többi megoldás is, amelyekre
vonatkoztatja, természetesen – mint minden, ami szín-
ház – vitatható, azonban Hermann, azzal a gesztussal,
hogy tévedésnek nevezi, vitán kívül helyezi ôket. Ugyanis
aki téved (adattal vagy évszámmal kapcsolatban), azzal
nem vitatkozni kell, hanem ki kell javítani, jelezni a meg-
tévedt személynek, hogy állítása helyesbítésre szorul. De
tehet-e ilyet egy elemzô az elemzett mû alapjául szolgáló
értelmezés kapcsán? Egyáltalán mit jelent ebben a kon-
textusban az, hogy tévedés? Mihez viszonyítva bélyegez-
hetünk valamit tévedésnek? Hiszek abban a posztstruktu-
ralista elgondolásban, hogy minden olvasás félreolvasás
(legyen az erôsebb vagy gyengébb olvasat), ezért nem
tudom elfogadni, hogy egy értelmezô az értelmezett elô-
adás koncepciójának az alapját tévedésnek nevezze. Ezzel
ugyanis implicit módon azt fejezi ki, hogy egyébként léte-
zik egy megkérdôjelezhetetlen, teljes érvényû értelmezés,
amelyhez képest meghatározható, mi számít tévedésnek.

20 Nekem, az elôadást nézve, egyetlen pillanatra sem
jutott eszembe, hogy a két halál közül bármelyiknek értel-
me volna, és nem éreztem azt, hogy ezeknek az okait pró-
bálná kiépíteni a rendezés. A körülményeknek áldozatul
esett, valódi szabadsággal nem bíró, sorstalan embereket
láttam; sorsától megfosztott Szögi Lajost, sorsuktól meg-
fosztott cigányokat és sorsától megfosztott Borbély
Szilárdot. Éppen ezért azt gondolom, hogy az elôadásban
a dráma mûfaji meghatározásának legalább annyira
fontos vonatkozása az utalás Kertész Imre regényére,
mint az aiszkhüloszi sorstragédia hagyományához fûzô-
dô viszony. Szögi Lajost és Borbély Szilárdot, a cigány
fiút és az elveszett zsidóságot is sorstalanságuk köti össze.
György Péter néhány évvel ezelôtt, a Sorsok Háza meg-
nyitása kapcsán pontosan definiálta e fogalmat: „A »zsi-
dók«, tehát mindazok a részben izraelita magyarok, aki-
ket akkor »zsidónak« kijelöltek, és akiket azóta is tévesen
zsidóként szokás emlegetni, 1944-ben Magyarországon
nem voltak abban a helyzetben, hogy a sorsukat követ-
hessék vagy elkerülhessék. Ôket ettôl megfosztották – ezt
jelenti a sorstalanság.” Továbbá azt is írja: „Képtelenség
ezekrôl az emberekrôl azt állítani, hogy a sorsukat követ-
ték, tehát a saját halálukat halták Auschwitzban.” Azt
hiszem, ezen a ponton futnak össze a színpadon megjele-
nô különbözô emberek történeteinek szálai: képtelenség
azt állítani, hogy nekik ezek a tragédiák a sorsuk lett
volna. Ahogy én olvastam az elôadást, úgy annak alap-
koncepciója szerint a deportálás, a lincselés, a társada-
lomból kitaszított, perifériára szorult létezés és a depresz-
szió is olyan körülmények, amelyek megfosztják az egyént
saját sorsától. 

K o v ác s  N at á l i a

róak az elôadásban, szó sincs kétségekrôl, meghason-
lásról. Ha az elôadásban is az Újságírók kara jelenne
meg15, valami kegyetlen iróniát vagy elvontabban az
igazság megközelíthetetlenségének szatíráját láthat-
nánk. A falubeli asszonyok kara: ez, azt hiszem, téve-
dés, értelmezôi leegyszerûsítés.16 A fehér ruhás (ha-
lott?) Kar és a Falubeli Bán János alakította tragikus
torzalakja mind a zsidók deportálásáért, mind a
romák kirekesztéséért a falu népét igyekszik gyanúba
keverni. Ez a rendezôi megoldás stigmatizál,17 holott
maga a szöveg nem tesz ilyent: nem véletlen, hogy a
darabban nem jelenik meg a „nagypolitika”, nincse-
nek benne pártvezérek, miniszterelnökök és államtit-
károk, senki sincs, aki aláírta vagy végrehajtotta a fal-
vakat elpusztító rendeleteket. Csak Olaszliszka zsidó,
cigány, magyar, egykori és mai, de magukra hagyott
lakói: a fájdalmak18 egyidejûsége.

A Kar ezzel szemben agresszíven képvisel egy meg-
mondós, didaktikus álláspontot az elôadásban, szen-
tenciózus igazságokat mond. A szentencia filozofikus

iróniába válthatna, ha az Újságírók kara mondaná, hi-
szen ez a Rabbi anekdotájának értelme is („Tudod
mit, neked is igazad van…”). A Kar szereptévesztését
Pálos Hanna artikulálatlan skandálása és üvöltése is
jelzi, akárcsak a kórus monologikus, szócsô-szerepé-
ben – a Kar kétségkívül a kerettörténet Szerzô fôhô-
sének szócsövévé fokozódik le – mégiscsak felmerülô
rendezôi kétely: Máté Gábor néha fel is bontja a kó-
rust, Pálos Hanna és Pelsôczy Réka ordítva vitatkoz-
nak egymással.

A rendezés tulajdonképpen arra a végig nem gon-
dolt értelmezésre épül, hogy van értelme, van üze-

15 Nem hiszem, hogy ilyen mélységig jó számon kérni a
drámát az elôadáson. Itt egészen más van a színpadon:
az asszonyok kara, valami idôtlenségbe stilizálva, sors-
szerû mondatokat kiáltva. 

17 Nem hinném, hogy stigmatizál, hanem inkább értel-
mez: úgy véli, hogy a dolgok megtörténéséért a kortársak,
szemtanúk is felelôsek. 

18 Talán inkább: fájdalmak és közös felelôsségek.
Hiszen itt van egy közösség, amelybe a nézô is beleérthe-
ti magát.
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19 Ezzel nem érthetek egyet. Nem tudom, milyen rep-
rezentációs momentum tartalmazza azt, hogy a halál-
nak volna értelme, lásd korábbi jegyzetem.

21 És mivel sulykolja? Hogy a két szerepet azonos szí-
nész játssza? Nekem ez nem elég érv. Itt is inkább a sor-
sok érintkezése, egymásba tükröztetése látható, racioná-
lis ok-okozati összefüggéseket nem dolgoz ki ez az elôa-
dás, hiszen nem ezt az elôadásnyelvet választja. 

22 Nem. Viszont a Szerzô halálát meg lehet gyászolni,
ahogy ez az elôadás más „gyászokat”, a szülôkét, az
olaszliszkai áldozatét és Borbélyét is összefûzi. 

23 Azok közé tartozom, akik nem ismerték Borbély
gesztusait, avagy nem fedezték fel az elôadásban. Fekete
Ernô szövegmondása, ahogy ezt valahol leírtam, furcsa,
töredezett, váratlan, erôs színházi jelekbôl áll. 

24 Errôl érdemes lett volna beszélni, ha valóban ilyet
lát a kritikus. Hogyan, miért jön létre az érzelmi zsaro-
lás? Milyen eszközökkel? Itt kevés az érv.

25 Ezek fontos képek és felvetések. De ez is azt mutat-
ja, hogy ez egy teológiailag „üres” világ, a feltámadás és
megváltás reménye nélkül. Tehát itt a halálnak sem ér-
telmére, sem értelmetlenségére nem lehet rákérdezni,
pusztán megtörténik.

26 Nem várja szerintem. Felmutatja az eseményeket, és
azt várja, lásd, vedd tudomásul, megtörtént. Nem akar
kikényszeríteni semmit, hanem osztozik a gyászban. 

27 Engem sem nyugtat meg, ahogy általában a gondo-
latteli színház sem, hanem felkavar. És tetszik, ha már.

To m p a a nd r e a

nete a színpadi hôs, az író és szülei halálának,19

ezért a szövegbôl mindig, jelenetrôl jelenetre, mo-
nológról monológra a színpadilag leghatásosabbat, a
halál értelmére vonatkozót, az azt magyarázó szim-
bólumokat igyekszik megmutatni.20 Az elgondolás
mégsem mûködik. Még a Fekete Ernô alakította ket-
tôs szerepben sem, és éppen azért, mert a rendezôi-
dramaturgi értelmezés, a hôs és az író azonosságá-
nak sulykolása is tévedés;21 Az Olaszliszkai Áldozat-
szerepét el lehet játszani, de a Szerzôét nem.
Olvassunk mostantól minden Borbély Szilárd-
mûvet az író saját halálának próféciájaként?22 Még
mindig az „az is bolond, aki poétává lesz” vagy az
„egy gondolat bánt engemet” észjárását lekopírozva
akarunk gondolkodni a mai magyar költészetrôl, a
drámaírásról vagy éppen egy halott kortársunkról?

Tévedés minden tökéletesen utánzott gesztus
Fekete Ernô játékában, minden intonáció, mozdulat,
amit néhányan jól ismertünk.23 (A többség azonban
nem, ôket pedig nyilván lenyûgözi Fekete Ernô szín-
padi jelenléte. Vagyis Borbély Szilárd jelenléte.) De
hát ha a darabban szereplô Ügyvéd sem azonos a
Szögi családot képviselô ügyvéddel, hanem a színház
logikája szerint csak szereplô egy színdarabban – ol-
vassuk csak újra a rendezô nyílt levelét Az
Olaszliszkai körüli ostoba sajtóbotrányról! –, akkor a
Szerzô sem lehet Borbély Szilárd, hanem csak egy író.
Nem láthatjuk benne azt, aki volt! Pedig az elôadás
ezt akarja velünk elhitetni: manierista túlzásokkal, fe-
lesleges harsánysággal, folytatólagosan elkövetett ér-
zelmi zsarolással.24 Túlzás a díszlet, túlzás Pálmai
Anna és Mészáros Blanka kiabálása (a Kicsi lány és a
Középsô lány veszekedése az autóban a közönségnek
szól, pedig a párbeszéd emocionális túlfeszültség he-
lyett egy százszor lejátszott vita unalmát, vagyis az
apa–lánya kapcsolat mélyáramának egy elemét akarja
érzékeltetni), túlzás a Karvezetô Pálos Hanna báb-
szerû mozgása, túlzás a vádlottak cigányos beszéde,
túlzás a skandálás, túlzás a Rabbi kabaréfigurája.
(Szirtes Ági önreflexív és empatikus, de csak a tör-
vény nyelvén megszólalni képes bírónôje kivételével a
nôi szerepek kiosztásában egyébként eleve van valami
esetleges.)

A halál értelmetlensége, a félelem a halál értelmet-
lenségétôl azonban – mindennek ellenére – mégis-
csak benne van az elôadásban. Az Áldozatot és a
Szerzôt halálukban ugyanaz a széles és alacsony nyí-
lás nyeli el: Hans Holbein Halott Krisztusának sír-
kamrája. (Ez a kép van, furcsán és beszédesen ketté-
vágva, az Egy gyilkosság mellékszálai címû Borbély
Szilárd-kötet borítójának elô- és hátoldalán.) A
Holbein-kép lényegében egy, a Krisztus-ikonográfia
hagyományából kivetett ábrázolástípus – írja Julia
Kristeva 1987-es könyvében, és mondja lényegében
ugyanezt Dosztojevszkij A félkegyelmûben –, amely
nem a keresztfán haldokló és az ószövetségi írásokat
beteljesítô Messiást, hanem a szinte a feltámadás re-
ményétôl is megfosztott, a sírban fekvô, magára ha-
gyott holttestet mutatja. Úgy, mintha a sírkamra nyi-
tott oldaláról, a kép síkjából éppen most fordulna ki a
bevérzésektôl megfeketedett jobb kéz, és a következô
pillanatban tehetetlenül zuhanna bele a képsíkon in-

neni világunkba. (A Halotti pompa címû verseskötet
borítóján egy másik apokrif ábrázolás, Andrea
Mantegna rövidülésben kiterített Halott Krisztusa
van.)25

Fekete Ernô lassan, oldalt fekve, fej balra, láb jobb-
ra, idôtlen lassúsággal hengergôzik be a színpad alat-
ti sírkamrába, de nem abban a testhelyzetben áll meg,
amelyben a Holbein-kép a halott Krisztust lefesti.
Olyan ez a színpadi mozdulat, mintha még folytatód-
na, mintha a sír a láthatónál mélyebb lenne. Csak az
a pillanat van, amikor még látjuk a mozgást, a követ-
kezô, a végsô már nincs. Mintha az elôadás erre a pil-
lanatra felvillantaná, de mégsem vállalná fel a halál
holbeini, fenyegetô értelmetlenségét, vagyis az írás –
igen, Borbély Szilárd írásainak – be nem teljesedése
miatti félelmeink színrevitelét.

Végül is nincs válasz sem az olaszliszkai gyilkosság,
sem az író halála – sem a színpadi, sem a valóságos
halálok – által feltett bonyolult kérdésekre. Bonyolult
kérdésre nincs – a színházban sincs – egyszerû vá-
lasz. Olyasmi történt itt és ott, aminek a megítélésére
az ember kevés. Lesz, aki ha megnézte Az
Olaszliszkait, megnyugszik abban, hogy van olyan
nem e világi hatalom, amely megítéli a tettet, a tettek
és a hazugságok láncolatát; és lesz olyan, aki nem fog
tudni miben megnyugodni. Ehhez képest a Katona elô-
adása csalás, mert mégiscsak az ember, a közönség
ítéletét várja,26 vagy az ítéletalkotás hárítása miatti
bûntudatot igyekszik kikényszeríteni. És ez nemhogy
nem nyugtat meg, de nem is tetszik.27


