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M A G Y A R  D R Á M A

sterházy úgy lépett a drámaírásba, a drámaírók,
azaz a drámát írók közé, ahogy egy prózaíró az

akkor már megszokott félhomályos, otthonos szobájá-
ból az éles, vakító reflektorok közé lép, kicsit talán
hunyorogva, mosolyogva, zavartan, szerényen, úgy es-
terházysan. 1984-ben a Daisyvel, de számomra még
nyilvánvalóbban a Búcsúszimfóniával, evvel az éles, hatá-
rozott körvonalú, szellemes, felkavaró és – ami a leg-
fontosabb – teljesen új dramaturgiával íródott drámával.

Nem a hagyománnyal szakított, hanem egyszerûen
másképp, magától értetôdôen másképp ír drámát.
Másképp gondolkodik. Alakokról, térrôl, idôrôl, de fô-
leg: nála másféle szerepe lesz a drámai szöveg legki-
sebb egységének, a szónak.

A szó nála merész ugrásokkal, váltásokkal teli; jelen-
bôl múltba, múltból jelenbe, öregkorból ifjúságba, kö-
zönybôl, fájdalomból öniróniába, állításból kérdésbe,
szerelembôl, érzékiségbôl a halálba. De ez nem pusz-
tán stiláris játék, hanem egy másféle dramaturgia.

A szavakkal való pazar és filozofikus játék, az írás
mûvészete egyedülálló lehetôséget ad a színésznek,
mert a szöveg minden egyes szóban épít a színjátékos
agyára, asszociációs képességére, ritmusérzékére, in-
tellektusára. Itt a színésznek egyszerre kell pontosnak
lennie, de szabad is, mint a darab írója. Átélt, de célra
tartó, hogy mindent lássunk és értsünk, kint és bent.

Mindez nem lenne elegendô, ha a szavak mögött
nem állna ott a írói közlés igazsága, a vallomás önma-
gáról, az önvallomás, az önnönmagáról való vallomás
merészsége, kínja. Igen, ô mindig önmagáról ír, drá-
mai mûveinek tárgya, témája és hôse, sôt hôsei, alak-
jai: mind-mind önmaga. Úgy bújik alakjai bôrébe,
mint a valódi színész, akit sohasem lehet rajtakapni,
hogy nem azonos, hisz minden könnye, verítéke testé-
bôl, lelkébôl jön, az alak és megteremtôje nem vá-
laszthatók el. Ô Daisy! Ô a Búcsúszimfónia Apája, és ô
a fattyú, a feleség és az elhagyott cseléd. Körülöttük
hallgatás, ki nem beszélt, be nem vallott bûnök, szé-
gyenek. A Búcsúszimfónia nyelve sziporkázó, szelle-
mes, de vallomása, mint a családi titkoké, zavarba ejtô.

És most itt van a középpontban a legújabb alakváltó
szerep, a halott és újra és újra feltámadó Rubens és kö-
rülötte, felette, mögötte az életmû; a bizonyosság alko-
tója zsenialitásáról. Íme, elpusztult a zseni, remek -
mûvek létrehozója.

De mihez van joga a zseninek? Elôször is örökké
élni, megszökni a halálból, joga van ádázan, komiszul
követelni a halhatatlanságot, az örökkévalóságot. Joga
van az önzô, életet habzsoló létezéshez.

És ez újra ô: Esterházy. Mert ismét ô Rubens, a zse-
ni, a festô, a túlcsorduló nôi testek élvezôje és ábrázo-
lója. Mindig e testekbôl  merített ihletet, ô, aki a halál
pillanatában azonnal elutasítja a halált az „élet és
mûvészet teljességének nevében” (írja a szerzôrôl
Rad nóti Zsuzsa), de természetesen ô az apával szem-
ben álló, sötét, szorongó, másodrendû fiú, sôt ô Gödel,
a matematikus, a XX. századi aszkéta, a minden he-
donizmust tagadó másik zseni.

És a formás keblek, húsos combok, hatalmas tom-
porok érzéki szcenikájában bontakozik ki teljes szelle-
mességével, kegyetlenségével Esterházy lefegyverzô
retorikája.

Ez a káprázatos, pontos, szellemes szöveg mégis iga-
zi színházi élménnyé formálódik. A buja, meztelen
hús poézisét hirdetô Rubens-képek elevenednek meg
meghökkentô, profán, érzéki háttérként, és az elôtér-
ben különbözô létezésmódok intellektuális és mégis
szenvedélyes párviadala folyik. Izgalmas, különleges
mû, valódi kihívás a színháznak.

Köszönjük és gratulálunk.

Laudáció abból az alkalomból, hogy Esterházy Péter Rubens és a
nemeuklideszi asszonyok címû színmûve elnyerte a Színházi
Dramaturgok Céhének díját a 2006/2007-es évad legjobb ma-
gyar drámájáért.

Marton László

Esterházyról
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