
műhely
mint amit kiejt. Vagyis van gesztusvilága,
noha nem tartozik a feltűnően gesztikuláló
színészek közé; leginkább belső gesztusról
beszélhetnénk az ő esetében: az
elhallgatások, a nézések, a félbemaradt
mozdulatok gesztikus hatásáról. A né-
maság drámájáról, mely természetszerűleg
ellenpontozza a szavak drámai izzását,
mélyebb köröket rajzol az elfogult
szenvedély mögé. Már-már elvezet abba a
„tudatalattiba", abba a lélektani alvilágba,
ahol hátborzongató természetrajzot
készíthetne a fanatizmusról.

Ez azonban elmarad. Talán mert Nagy
Zoltán szerény színész, s nem akarja fel-
sebezni az előadás másnemű közegét.
Talán mert maga is bizonytalan még ebben
a lelki rétegben. Talán nincs is másról szó,
mint ösztönről, az önkeresés
szenvedélyéről, mely e vidék közelébe
vitte.

A Negyven gazfickó premierjén közbe-
szólt a véletlen. Amikor megszégyenülten-
kisemmizetten elhagyja a játék terét,
hosszú lépcsőn kell felmennie s belépnie a
vasajtón. Megbotlott a küszöbben. Hogy
premierláz? Lehet. Az azonban
semmiképp sem tartozott a premierláz-
hoz, hogy a botlást azonnal ösztönösen
belesimította a szerepbe. Vagy belesimult
magától. Mintha egy láthatatlan falat lépett
volna át, melyhez egész este konokul
tartotta magát, s melyről egyszerre
kiderült, hogy nem is létezik.

Ezzel a botlással személyes ügyévé lett,
ami az előadásban csak a színész ügye
volt. S egyszerre úgy tűnt: mindaz, amit
Danek fanatikus papjáról oly okosan-
összetetten-áttételesen elmondott az elő-
adásban, laboratóriumi tanulmány. A
botlás pedig az emberé. Egyetlen botlással
többet árult el a figura emberségéről, mint
a laboratóriumi stúdiummal. Vagy inkább
életre keltette a stúdiumot.

És egyben elárulta a legtöbbet magáról :
erre a színpadi varázslatra csak igazi
színész képes.

ROMHÁNYI LÁSZLÓ

Az Agriai Játékszín körül

Mi általában nemigen veszünk tudomást
1790 előtti színháztörténetünkről. Még a
szűkebb szakmai köztudat is úgy érté-keli
a Kelemen-féle hivatásos színtársulat
megalakulását, hogy ők szinte a semmiből
teremtették meg a magyar teátrumot.

Igaz, szórványosan fel-feltűnik szín-
padjainkon egy-egy nagy sikerű bemutató:
a Thália Színház jó pár évvel ezelőtt a
Bacchust játszotta, a Szentendrei Teát-rum
legelső jelentkezése a Com i c o -Tragoedia
értékeire hívta fel a figyelmet, a
Huszonötödik Színház Simai Kristóf
Fösvény-fordításával mulattat, a Nemzeti
Színház a Balassa Menyhárt árultatása című
komédiát játszotta Hubay drámájába
rejtve, és ugyanott ma is siker Bornemisza
Péter Magyar Elektrája.

A sajnálatos csak az, hogy ezek a szín-
háztörténetileg oly fontos bizonyítások
sem tudták áttörni merev szemléletünket a
magyar színház régmúltjáról. Nem
szándékozom megvétózni színháztudó-
saink egy részének véleményét, akik a
könyvtárak legmélyén néha a kortárs drá-
matermést is másképpen leltározzák a jö-
vő számára, minta naponta üzemelő szín-
házak.

Igaz, a színháztörténeti adalékok ellen
vétójog nincs, egy-egy bemutató napra
kimutatható tény, perdöntő bizonyíték. De
ahhoz, hogy egy perben igazsággal
szétnézhessünk, ismernünk kell az el-
hallgatott adatokat is. 1790 után tiszta a
sor, vitatkoznom az előző évszázadok
magyar teátrumának létjogáért kell, annál
az egyszerű oknál fogva, mert a magyar
színház 1790 előtt is létezett.

Nem akarom megírni drámairodalmunk
hiányos fejezeteit. Minden elmélet csak a
gyakorlat során szerezhet bizonyítványt.
Az elmúlt év nyarán azzal a nemes
szándékkal született meg az Agriai
Játékszín, az Egri Várszínház alapgondo-
lata, hogy felvállalja a régmúlt idők ma-
gyar színjátszásának megidézését, rejtett
értékeiből eleven színházi estéket teremt-
sen, ápolja a magyar teátrum hagyomá-
nyait. Kiindulópontunk az, hogy az első
hivatásos színjátszó társaság megalakulása
nemcsak kiindulópontot jelentett
színházművészetünkben, hanem betető-

zést is - az előző évszázadok színjátszá-
sának szintézisét.

Tudtuk : a régmúlt idők színházát meg-
idézni csak történelmi hangulatot sugárzó
kövek között érdemes. Nem véletlen tehát,
hogy Egert, az egri vár gótikus palotáját
választottuk művészi terveink színhelyéül.

Az egri vár nemzeti-történelmi tudatunk
mindenki által ismert büszkesége. Agria
(Eger régies elnevezése) históriák és
történelmi legendák ihletője. A vár 1552-
es ostroma: Dobó István várkapitány és a
hős egri vitézek öldöklő pár-viadala a
törökkel - nemzeti mítosz. Tinódi Lantos
Sebestyén históriáséneke a várvédők
hősiességéről, vagy Balassi Bálint egri
katonáskodásának évei, találkozása
Losonczy Annával - iskolai tan-anyag.

Egy szabadtéri színház a „történelmi
levegőn" kívül játékra alkalmas eredeti
helyszínt is követel. Az egri vár gótikus
palotája csodálatos ékköve nemcsak a
városnak, de műemléképületeink közül is
az egyik legbecsesebb. És nem utolsó-
sorban: kitűnő akusztikájú, varázslatosan
megvilágítható kész díszlet. Remek szín-
padi háttér.

Logikus a kérdésfeltevés: miért éppen
egy szabadtéri színház vállalkozik dráma-
történeti érdekességek felmutatására?
Egyrészt, mert színjátékunk sajátos módon
jelentkezik kultúrtörténetünkben. Mint
szórakoztató műfaj vásári jelleget ölt, ahol
az írott szövegnél is fontosabb maga az
előadás. Egy előadás pedig úgy
rekonstruálható sikerrel, ha eredendően
csak saját anyagából építkezik. Hozzá-
toldani szinte semmit sem enged. Egy
ízig-vérig szabadtéri, utcai hangulatú,
vásárian harsány előadás kőszínházba
átültetve elveszíti hatását.

Másrészt a természetben, a szabad ég
alatti játék a színház legősibb formája.
Nincs annyi kötöttsége, a konvencionális
színészi játék élteti, színpadtechnikája
évszázadok óta alig változott, jel-
mezmegoldásai is hagyományosak. A
szabadtér hagyományőrző. Érzéketlen az
álmodernkedéssel szemben.

A szabadtéren más az élő szó ereje, mint
a kőszínházban. Más az akusztikája. A
suttogás, a visszafogott szavak, az arc, a
lélek, a szem villanásnyi rezdülései kint
hatástalanok. A színészi játék eszközte-
lenebb lesz. Másként beszél, mozog,
gesztikulál, másként fest, másként örül,
sír, öl, szeret...

Az elmúlt évben az Agriai Játékszín egy
csíksomlyói professzor, Szentes Regi-



náld András kovács királysága című komé-
diáját mutatta be. A darab latin címe
Rusticus Imperans, amely Calderón élet

álomjának magyarítása - német köz-
vetítéssel.

Az iskoladrámák titkait kutattuk: dra-
maturgiáját, színpadtechnikáját, jelmez-
terveit, majd a gyakorlatban rekonstruál-
tuk, illetve újrafogalmaztuk a deákok és
professzorok oskolai előadásait... A
hajdani oktatás egyik legfontosabb di-
daktikai módszere: a színjátszás. Come-
nius Orbis pictusa, korának legnevezete-
sebb tankönyve A tékozló fiú megtérésének
színpadképével igazol bennünket. Az
iskoladrámák szerzői többnyire tanárok,
professzorok, színészeik maguk a diákok.
Ebből a sajátos fejlődésből adódik, hogy a
ránk maradt drámatöredékek egy-egy
előadás szinopszisai. Kanavászok. Több-
nyire sikeres előadásokéi, hiszen az iskola,
a kollégium jó híre nagyban fügött a
bemutató visszhangjától. Évenként
legalább két alkalommal vizsgaként a vá-
ros polgárai elé kerülnek. A nagyközönség
fokozódó érdeklődése a közterekre, a
piacokra hívja az előadásokat Egerben a
várudvar és a püspöki kert a leggyakoribb
helyszín.

Téves az az általános vélemény is, hogy
a bemutatandó művek egyszerű latin vagy
német nyelvű másolatok. Nem véletlen,
hogy szerzőink köztük Szentes Reginald
is - retorikát vagy grammatikát előadó
professzorok, akik eredeti módon megírt
drámákkal vetekednek egymással: ki
miként tud verselni, dialógokkal kitűnni.
Patakon a Ratio Studiorum már 1599-ben
előírja, hogy „csak ritkán engedjék meg
komédiák és tragoediák játszását", így
évente csak két előadás megrendezésére
kerülhetett so r . . .

Kutatómunkánk során kiderült: Éger
játékszíni hagyományai lenyűgözőek! 688-
ban már saját színháza volt, a novum
teatrum. Bártfán, Kassán, Patakon, Deb-
recenben, Sopronban, Kolozsvárott vagy
Csíksomlyón még jelentősebb iskoladrá-
mai hagyományok mutathatók ki!

íróink közül, akik .790 után a Magyar
Játékszíni Társaságon belül önálló dráma
megírásával kísérleteznek - valamennyien
kollégiumokban kapnak kedvet a teát-
rumhoz. Simai Kristóf, Illei János, Dugo-
nits, Bessenyei ezt az örökséget menekí-
tik, ültetik át a hivatásos magyar szín-ház
megteremtésén fáradozva. A szó szoros
értelmében menekítik, hiszen a csík-
somlyói iskolai szín játszást, amelynek
remeke az András kovács királysága, II.

József rendeletileg semmisíti meg. Szét-
zúzatja színpadukat, jelmeztárukat tűzre
vetteti. Feltételezem, hogy ez a császári-
királyi ítélet valamennyi pálcs, protestáns,
jezsuita kollégiumot sújtotta. 1790-ben a
színház létezésének egyetlen lehetséges
módja a hivatásos színtársulat létre-
hozása volt.

*

Az Agriai Játékszín idei, második évad-ját
újabb jelentős színháztörténeti esemény
fémjelzi. Az iskoladrámák világából a
magyar reneszánsz színpadára érkeztünk.

Tudom és vallom, hogy a színházi em-
berek monomániásak. Éppen soron levő
munkájuk értékét túlbecsülik - e nélkül a
hit nélkül nincs szerelem, és ha valaki
nem szereti azt, amin éppen dolgozik,

akkor nem jöhet létre az előadás. Mégsem
tudok szó nélkül elmenni irodalom-
történetünk meglepő sajátossága mellett.
Tudniillik történeti tény, hogy előbb
adtak ki magyar színművet, mint világi
lírai verset vagy regényes elbeszélést. A
drámai műfaj korábban erősödött meg,
mint a költészet.

Nézzük a tényeket: 150-ben egy szín-
darab jelenik meg Kolozsvárott (a később
Heltai tulajdonába kerülő nyomdában),
amelyet egy török hódoltsági területen élő
lelkész Sztárai Mihály - írt híveinek.
Ugyanebben az évtizedben nem kisebb
remekmű, mint Bornemisza Péter Magyar

Elektrája születik meg Bécsben, és azonnal
meg is je lenik. . . A Balassa Menyhárt
árultatása igazi „bestseller". A Szép magyar

komédia, Balassi Bálint csodálatos, költői
műve e kor ki-

XVI. századi l ovag i já ték



magasló értéke. De megjelenik Heltai
Gáspár „részegcsökről" csipkelődő Dia-
logusa vagy a legvaskosabb viccgyűjte-
mény, a Salamon és Markalf.

Remek lista. Vitatkozni lehet arról, elő-
adták-e ezeket a színjátékokat. Az bizo-
nyos: egyik sem kéziratban maradt fenn,
hanem könyvnyomtató műhelyből került
ki!

Sőt! A reneszánsz idején a teátrális mű-
fajok áradata jelentkezik: széphistóriák,
hősköltemények, dialógusok... Ezeket
bizony előadták! A műélvező közönség
túlnyomó része ugyanis nem tudott ol-
vasni, a reformáció azonban sürgeti a
könyvnyomtatást, kötelezően előírja hí-
veinek a könyvek használatát, illetve is-
meretét. Hogy a méregdrága könyv tíz-
ezrekhez eljuthasson, annak egyetlen
módja, ha a betű ismerője személyesen
terjeszti. Előadni valamit csak fordulatos,
érdekes, izgalmas mesébe csomagoltan
lehet, sok párbeszéddel és kevés le-írással.
Nem véletlen, hogy a reneszánsz kor
ideális eszménye a hős vitéz, a bátor lovag
és mellettük a hallgatóságot lenyűgöző
elbeszélő...

A reformáció legszélsőségesebb irány-
zatai iránt is türelmes János Zsigmondot a
katolikus Báthori István követi az erdélyi
fejedelmi székben. Báthori szigorú
cenzúrával szabályozza a könyvkiadást. A
vallásos könyvek megjelenését korlátozza,
nehogy a sok polémia lelki és társadalmi
jogtalanságokat keltsen. Heltai Gáspár
kolozsvári unitárius lelkész,
könyvnyomtató és vállalkozó (egyéb-ként
remek üzletember) azonnal megfogadja
Báthori tanácsát, és népszerű olvasmányok
sorával lendíti fel a könyv-kereskedelmet.

Heltai furcsa ember. Jómódú szász
családból származik, egyetlen szót sem
beszél magyarul. Vagy nem tud, vagy nem
akar. A végletekig fanatikus. A vallás
megszállottja. Wittenberget megjárva
Kolozsvárott telepedik le. Mivel a refor-
máció kötelezővé teszi az anyanyelvű
prédikációt, a könyvnyomtatást, Heltai
kötelességének érzi, hogy megtanuljon
magyarul, és aztán nyelvünket soha többé
el ne hagyja. 15 5o-ben társul Hoffgreff
György nyomdatulajdonossal. A vallás
megszállottja és a könyvnyomtatás meg-
szállottja valahogyan nem fér meg egy-
mással. A pap Heltai gazdag reneszánsz
freskókkal jelentkezik, erotikus és forra-
dalmár látomásokkal.

Heltai mint sikeres üzletember jól
ismeri olvasói igényeit. Tudja, hogy
vásárlói hegedőssé-lantossá átnyergelt

(vagy züllött) tanítók, deákok, kántorok,
akik lakodalmakon, mulatságokon, több-
napos téli vendégségeken, névnapi dári-
dók alkalmából élőszóban terjesztik
történeteit. Ennek a kötetlen formának
leginkább megfelelt az 1572-ben kiadatott
Ponciánus históriája.

A Ponciánus a keresztes hadjáratok
idején Európába került keleti (valószínű-
leg indiai) mesefüzér. A hét bölcs mester
vagy Szindbád története címen is ismeretes.

Kerettörténete az Ezeregyéjszakából is-
mert motívum: halálos ítélet tudatában,
életmentésként mesélik át az éjszakát.
Maguk az egyes novellák, dialógusok az
évszázadok során újra és újra a felszínre
vetődnek a legkülönbözőbb formában.
Molière Dandin Györgye a Ponciánus egyik
epizódjával (A kút) azonos. Gyöngyössy a
Florentina-sztorit költi át, Az özvegy című
novellával Fellini Satyri- conjában
találkozunk.

A Ponciánus német közvetítéssel érkezik
a korabeli Magyarországra, egyik
népszerűsítője Heltai, aki Wittenbergben
hozzájuthatott az ötven német változat
egyikéhez. Az eredeti tizenhat novellából
áll. A Magyar Dekameron nyolc történet
köré ágyazza a keretjátékot. A színpadra
állítás nem kíván erőszakos beavatkozást
Heltai művébe, hiszen a pergő dialógusok,
a cselekményes játék, az elmesélhetőség
majdnem drámaivá teszik már ön-magában
is.

Nemeskürty István csupán egyetlen
dramaturgiai változtatást végzett: az
eredetileg a római császárságban játszódó
helyszínt egy magyar fejedelmi udvarba
ültette át.

A mese lényege a következő: a Fejede-
lem, aki özvegyen maradván, fiát kül-
földre küldte tanulni, ismét megnősül.
Ebből az alkalomból hazahívatja fiát, akit
hét bölcs mestere kísér. A mostohaanya
megkívánja a fiút, megpróbálja elcsábítani
(Putifárné-történet!), de az nem enged.
Ezért az asszony bevádolja, hogy a
fiatalember erőszakot akart rajta elkö-
vetni. A haragra gerjedt Fejedelem föl
akarja akasztatni fiát, akit azonban hét
mestere példázatokban igyekszik meg-
védeni. A Fejedelemné is történeteket
mesél, hogy megmutassa, milyen vesze-
delmeket jelentenek a fejedelmi atyára
nézve a feslett életű, gonosz szándékú
trónörökösök. Végül maga a gyanúsított is
előad egy elbeszélést, és leleplezi a
Fejedelemnét, illetve annak szeretőjét. Így
a fiú megmenekül a kivégzéstől.

Heltai írói fantáziája párját ritkítja. Az
eredeti mesei keretet meseszerűen bontja
ki. Maguk a történetek kegyetlenül
őszinték, mély emberi gondolatokat
tartalmaznak, drámai hatásuk jelentős.
Heltai saját korának társadalmi torzképét
rajzolja meg: ő a török veszedelmet isten
büntetésének tartja, mivel a magyarok
erkölcsei olyannyira eltorzultak .. .

Elbeszélő kedve, a mesélés öröme szét-
feszíti az ősi indiai mesefüzér keretét.
Izgatja Heltait a mese, a csattanó, a
váratlan fordulat, a lélektani hitel, az
események indoklása. Műgonddal építi fel
a történeteket, megkeresi a jellemeket, és
egyénien beszélteti őket. Ez már
Boccaccióra emlékeztet.

Páratlanul gazdag Heltai nyelvezete. Őt
és kortársait olvasva a nyelvújítás nemes
erőfeszítései jutnak az eszünkbe. Heltai
után, a nyelvújítás koráig sokat romlott a
nyelvünk. Heltai kristály-tisztán, ízes
magyarsággal beszél, prózáját alig
nehezíti érthetetlen vagy idegen szó,
bonyolult, követhetetlen mondat-
szerkezet. Ízelítőül egy példa. A Fejede-
lemné az udvari mulatozás közben,
ekképp közeledik mostohafiához:

FEJEDELEMNÉ :

Én szüvem és lelkem! Sokszor hallottam
szépséged felől, mostan pedig ugyan
szemmel látom és nagy gyönyörűségem
vagyon ebben, hogy szemeimmel immár
ezt meglátom, kit azelőtt szívem szerint
megkévántam ... Szerelmetes szívem



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

FEJEDELEMFI:

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

FEJEDELEMNÉ :

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

FEJEDELEMFI :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KŐPECZI BÓCZ ISTVÁN

A mérték értéke

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

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

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

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

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


