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K R I T I K A I  T Ü K Ö R

„…a képimádók szelleme mindenki másénál kor-
szerûbb és merészebb, mivel ôk Istennek a képek
tükrében való megjelenése mélyén, ábrázolásai-
nak revelációjában már színre vitték halálát és
eltûnését (holott talán tudták, hogy ezek az ábrá-
zolások immár semmit sem ábrázolnak, és pusz-
tán csak játékról, jóllehet mind közül a legna-
gyobbról van szó; mint ahogy azt is tudták, hogy a
képeket leleplezni veszélyes dolog, mivelhogy ôk
leplezik el azt a tényt, hogy mögöttük semmi
sincs).”

Jean Baudrillard1

Esterházy Péter Rubens és a nemeuklideszi asszonyok
címû mûve és a kortárs magyar dráma viszonyának
jellemzésére egy Borges-verset hívok segítségül:2

„Abban a Birodalomban a Kartográfia Tudománya
olyan Tökéletességet ért el, hogy egyetlen Provincia
térképe betöltött egy Várost, a Birodalom térképe pedig
egy egész Provinciát. Idôvel azonban ezeket a
Hatalmas Térképeket nem találták kielégítônek, és
a Kartográfusok Kamarája akkora Térképet készített a
Birodalomról, amekkora maga a Birodalom volt, és
azzal pontról pontra egybeesett. A Következô Nem -
zedékek már kevésbé kedvelték a Kartográfia Tudo -
mányát, s úgy látták, hogy Fölösleges az a kiterjedt
Térkép, és nem kis Könyörtelenséggel a sorsát a Nap
és a Tél Zord Hatására bízták. A Nyugati pusztaságok-
ban még maradt néhány Rom a Térképbôl, most ott
Állatok és Koldusok élnek; az egész Országban nincs
más nyoma a Földrajztudo mány nak.” (A tudomány
pontosságáról. Fordította Scholz László.) 

A magyar dráma ma a Birodalom és a Térkép viszo-
nyának vizsgálatában aszerint értelmezhetô, hogy a
Térkép mennyire pontos, miféle tükör, kép- vagy ha-
sonmás rajzolódik ki belôle, egyszóval miféle szimulá-
ció ez. És hogy – a borgesi példára visszatérve – mi a
lépték. Spiró György Prahja például 1:1-nek tekinthetô,
de ugyanebben a viszonylatban olvashatók Háy János
darabjai vagy Térey János drámája, az Asztalizene is.
Még a szimulált valóság legvázlatosabb képe, legsza-
kadozottabb Térképe, Garaczi László Plazmája is em-
lékeztet némiképp magára a Birodalom ra, azaz a
Valóságra, legfeljebb léptékaránya 1:1 000 000, amely
nézetbôl az emberek már végképp nagyon parányinak,
áttetszônek, plazmaszerûnek tûnnek (a valóság pedig

vidáman üresnek). Esterházy darabja (dramolett, áll kö-
tetének élén, Thomas Bernhardtól kölcsönözve a
mûfaji besorolást3 – a nagy elôdre még kitérünk) azon-
ban nem képzelhetô el a valóság és róla alkotott
Térkép összefüggéseiben. Az arány itt 0:1 lenne (s ha
ez focieredménynek tûnik inkább, mint térképészeti
léptéknek, akkor ez azt jelenti, hogy az egyik csapat
nemhogy nem rúg gólt, de egyszerûen nem játszik,
nincs a pályán). A Valóság mint referencia, mint a
Térkép készítésének alapja és mint kartográfiai feladat
megszûnt létezni. Ebben a tekintetben meglehetôsen
egyedülálló a magyar drámairodalomban – hogy ne
mondjuk, nemeuklideszi maga is. Nem arról van szó,
hogy ez nem realista darab, hanem hogy nem nem-
realista. A darab a realizmus megléte vagy hiánya fe-
lôl, lét és látszat, valóság és a róla alkotott fogalmak
tükrözésében nem értelmezhetô.

Ez a színdarab egyedül és kizárólag önnön valóságá-
ra vonatkozik: egy szimulakrum, mondanám Jean
Baudrillard nyomában, amelynek egyetlen referenciá-
ja saját maga. Ha a hasonlatnál akarunk maradni:
olyan Térkép, amely mögött semmilyen ország nincs.
A Terület – a Valóság vagy a Birodalom – már nem elô -
zi meg a Térképet, és nem is éli túl. A dráma témájául
a mûvészt és a mûvészetet választja, nem véletlenül:
az önreferencia alapja ez, metafikció (mint ezt a szer-
zô egyéb mûvei kapcsán oly gyakran már leírták). És,
mint a darab címe is jelzi, a matematikát. „Metamate”
– mutatkozik be majd a darabbeli matematikus. Mit
keres itt ez a matematikus? Hát van-e kézenfekvôbb
rendszer, amely a szimulációkat tudja modellálni,
mint a mûvészet és a matematika? Hogy mennyire
„okos” ez a darab, arra álljon itt ismét egy Baudrillard-
idézet, amely a képet a matematikával házasítja össze:
„Amikor tehát átlépünk egy olyan térbe, amelynek gör-
bülete nem hosszabb sem a valóságosnál, sem az igaz-
nál, a szimuláció kora valamennyi hivatkozási alap fel-
számolásával kezdôdik – sôt, ami ennél is rosszabb:
ezek a hivatkozások mesterséges módon egy olyan jel-
rendszerben támadnak fel, amely jelek anyaga képlé-

Tompa Andrea

Meghalunk úgyse
E S T E R H Á Z Y  P É T E R :  R U B E N S  É S  A  N E M E U K L I D E S Z I  A S S Z O N Y O K

1 Köszönöm Sz. J.-nek a részlet fordítását.
2 A Borges-példát és annak értelmezését Jean Baudrillard Szimu -

lakrum és szimuláció (Simulacra and Simulations. In Selected Writings.
Ed. Mark Poster. Stanford University Press, 1998, 166–184.) címû
írásából kölcsönzöm.

3 A drámát elôször a Holmi 2006/11. száma közölte, a Magvetônél kö-
tetben is megjelent ugyanabban az évben.



82 0 0 8 .  m á j u s X L I .  é v f o l y a m  5 .

kenyebb a jelentésnél, amennyiben egyaránt használ-
hatja ôket minden ekvivalencia-rendszer, minden bi-
náris szembenállás és az egész kombinatorikus algeb-
ra. Immár nem az utánzás, a megkettôzés vagy éppen
a paródia kérdésével van dolgunk; inkább arról van
szó, hogy a valóságost a valóság jeleivel helyettesítjük,
vagyis olyan mûveletet hajtunk végre, amellyel min-
den valóságos folyamatot a maga mûveleti hasonmá-
sával helyettesítünk – egy olyan metastabilis, progra-
matikus, tökéletes leíró gépezettel, amely birtokában
van a valóság minden jelének, és rövidre zárja változé-
konyságát. A valóságost soha többé nem kell felmutat-
ni: éppen ez a modell alapfunkciója a halál vagy in-
kább az elôre látható feltámadás azon rendszerében,
amely még a halál esetében is kiszámítható marad. Ezt
a hipervalóságot ettôl fogva nem fenyegeti sem az ima-
ginárius, sem a valós és az imaginárius bármilyen
megkülönböztetése, és csupán a modellek orbitális
visszatéréseinek, valamint a különbség szimulált létre-
hozásának ad helyet.”4

A dráma a „Rubens meghalt” sorral kezdôdik, és az
„Én én én / meheg / hahaltaham / De jó / Zene” sorral

je és témája. És tétje (vajon
van-e neki egyáltalán?).
E két (szöveg)pont között
zajlik (inkább helyben áll)
a dráma. A téma – a halál
– tehát bejelenti önmagát:
ebben a nulla idôben, a
nem múló, nem lineáris, ál-
landó idôben göngyölhetô
ki, mint a Térkép. A (poszt-
modern) szimulakrum ál-
landó ideje ez. A nulla idô-
ben a történés lehetetlen:
telô/múló idôt feltételezne, hiszen a történés = ese-
mény és változás, amelyhez képest egyik pillanat más
(új) minôséget hoz, mint az elôzô. Ez azonban nem le-
hetséges. Nincs változás. 

Halál sincs. (Ezt már a szimbolizmus is kijelentette.
Maeterlinck írja A kék madár címû  drámájában: „Nin -
csen halál.” Bár a szimbolizmus éppen a fordítottját

zárul. Rubens kiesik a
képbôl – olvasható az
elsô szerzôi utasítás –,
tehát meghal, illetve
Rubens kijelenti ön-
magáról, hogy meg-
halt, tehát a halál még
az utolsó pillanatban
sem következett be.
A két (egy) halál, pon-
tosabban „nem halál”
közötti pillanat, a nul-
la pillanat a darab ide-

4 Köszönöm Sz. J.-nek a fordítást.

BALRA: Rubens szerepében 
Lukács Sándor

LENT: Lukács Sándor 
és Petrik Andrea (Helene)
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állítja – alítja inkább –: élet nincs. A kettô tehát egy,
egyik a másik része, mert „a halál fellépését nem tet-
tek idézik elô, és senki sem felelôs a jelenlétéért” – írja
Peter Szondi. Maeterlinck „drame statique”-ja, a hoz-
zá tartozó mozdulatlan színház és az epikus dráma
felé fordulás emlegetése nem véletlen: ezek a jegyek
bizonyosan itt is érvényesek – a szimulakrum új hely-
zetében.) 

„A valóság soha többé nem állhat elô […] a halál vagy
jobban mondva az elôlegezett feltámadás rendszeré-
ben, melyben semmiféle eseménynek, a halálnak
sincs esélye” – írja Baudrillard.5 Semmi nem tudhat
bekövetkezni, ezért nem lehetséges a halál sem. Az
irodalom posztmodern játékában a halál mint bo-
hóctréfa lehetséges csupán, és szerep, hiszen minden
(meta)fikció, ezért nem létezik a tragédia mint lehetô-
ség sem. A szimulakrum a benne megalkotott világ
egyetlen, változatlan állapotáról szóló jelentés.
Azonban ez még nem a hagyományos értelemben vett
állapotdráma, itt ugyanis nincs pszichikai állapot, de

még szellemi-tudati sem – mindkettô emberhez, lé-
lektanhoz, jellemhez kötôdne. Ilyen „emberek” mint a
valóság darabjai, képviselôi ebben a drámában szintén
nem találhatóak.

Hogyan lehetséges akkor (ez) a dráma? Változás,
esemény, tett nélkül? Nulla idôben, változatlan álla-
potról adva hírt? A változás Thomas Bernhardnál sem
lehetséges, ott azonban megmaradt a cselekmény és
a jellemek valamiféle látszata (olykor inkább csapda-

ként és félrevezetésként). Itt azonban efféle drámai
konvenciókra való hivatkozás is alig található. Vannak
ugyan szerepek, dialógushelyzetben (versben, a párbe-
szédek olykor lazán kötôdnek egymáshoz), az egyetlen
tényleges konvenció azonban, amelyre a darab hivat-
kozik, a színpad konvenciója: minduntalan emlékeztet
arra, hogy színházban vagyunk. Ez a metateátrális
gesztus is a játék része. 

Hogyan lehetséges a halálról beszélni ott, ahol maga
a halál elvileg sem lehetséges? Mi akkor a beszéd tár-
gya? A „halál”, „meghalás” szavak majd három tucat-
szor fordulnak elô a szövegben. A „Rubens meghalt”
és „Rubens meghalt” nyitó és záró mondatok között
Rubens, a végtelen alanyiság halálának lehetetlensége
a tárgy. A mûvész (a szerzô) halálának elvi képtelensé-
ge. A posztmodern szerzô (elméleti) meghalhatatlansá-
gának problémája ez. És vajon tétté válik-e, vagy meg-
marad (irodalmi, filozófiai) játéknak? Mert ha minden
játék, hogyan lehetséges a tét? Mintha „a szerzô ha-
lott” barthes-i parafrázisaként a Rubens vissza akarná

perelni a jogot a szerzôi
halálhoz a posztmo-
dern irodalomban. Ad
hozzá betegséget (kösz-
vényt), meg is teszi
Rubens „utolsó szavá-
nak” – ami a darabban
egyébként az elsô –,
aláaknázza a bio lógiai
létet, meghalasztaná
(ha tudná) a testet, de
elsôsorban Istent hív-
ja/hívná segítségül a
halálhoz. 

A dráma másik, nem-
euklideszi vonatkozá-
sa tehát Is ten bevonása
a halállal való perleke-
désbe. A magyar dráma
Istent legfeljebb ká-
romlásként ismeri, a
transzcendenciát nem-
hogy nem vitatja, de
me reven elutasítja bár-
milyen transzcendens
dimenzió felvételét a
maga Térképére, mond   -
ván: itt a föld kartográ-
fusai tevékenykednek,
az ég a csillagászok dolga.

Isten neve több mint
két tucatszor fordul elô
e drámába. A szimu-
lakrum világában azon-

ban, ahol nem lehetséges a halál, ott persze Isten sem
lehetséges, az az Isten, „aki felismerhetné övéit”, mert
„nincs többé Utolsó Ítélet, mely elválasztaná az igazat
a hamistól, a valóságot mesterséges feltámasztásától,
mert immár minden halott és eleve feltámasztatott” –
írja Baudrillard.6

5 Szimulakrumok processziója. In A posztmodern. Gon do lat, Buda -
pest, 1992, 222.  

6 Uo. 223.
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„Mutasson egy képet / ahol egy mák-
szemnyi / egy körömpiszoknyi / egy lehe-
letnyi / transzcendencia van” – perlekedik a
fiú az apával, ha akarjuk: a Fiú az Atyával.
„Ha valaki ne beszéljen Istenrôl / akkor
apám” – utasítja rendre, mintha nem lenne
földibb, hús-vérebb festô Rubensnél a mû -
vészettörténetben, akiben a barokk mûvé -
sz(et) és a posztmodern állapot testesül meg
egyszerre. Isten vagy a mester – mert a kettô
ugyanaz, állítja a festôsegéd: „Akit az Isten
is festônek teremtett / afölött az Isten sincs”. 

Nincs a meghalni nem tudó Rubens (és a
dráma) számára nagyobb bizonyosság,
mint annak a lehetetlensége, hogy Istent
bárhol – festményein vagy akár saját lété-
ben – megpillantsa. Isten és halál: örökre
elmulasztott lehetôségek.  

Halál és Isten nélkül azonban az öröklét
sem lehetséges, tehát a posztmodern alkotó
számára a tét (vagy a játék lehetôsége) igen
nagy (lenne). És akkor a kérdés: hogyan le-
hetséges a mûvészi halhatatlanság, ha egy-
szer nincs halál? „Ha nem is örökéletû / ez
így nem lett nyíltan kimondva / De meg-
halni / meghalni nem” – állítja (és hallgatja
el) a festôsegéd Rubens halálát, vitatja el az
örökléthez való jogát. Esterházy Péter, aki a
(nôi) hús nagyszerûségében tobzódó Ru -
benst és mûvészetét választja szerepként, maszkként,
most különös – talán életmûvében is új – kérdésen
tûnôdik: lehetséges-e írni halálról, Istenrôl azon a sza-
bályrendszeren belül, amelyet mûveiben megterem-
tett. Azaz: hogy lehet ott meghalni, ahol se Isten,
se halál.

Nem szerepek vagy figurák, hanem ideák, nézôpon-
tok csatároznak itt egymással, nem színpadi szituáció-
ban, de játékos módon, metafizikai bonmot-k és poé-
nok szócsövén át. Különbözô szempontokat megmu-
tatva ugyanarról: egy szimulált színpadi világról.  Mit
lehet ebbôl eljátszani? Jó darab ez? Színházi javaslat
inkább. Versben, a szerepek látszatával, erôs képi fo-
gódzókkal, sôt: az ideák párbeszédével is, ami olykor
konfliktusra emlékeztet. Beszéd, az írás helyett – eny-
nyiben színházi javaslat. 

A Pesti Színház magyar ôsbemutatója Szikora János
rendezésében a barokk nyújtotta képi és zenei lehetô-
ségeket aknázza ki. Kézenfekvô, ugyanakkor festôi és
látványos. Mélyvörös keretbe helyezi a darabot, mintha
egy múzeum zárt, sötét, csak a képeket kiemelô (virtu-
ális) terébe vezetne (Horesnyi Balázs díszlettervezô
munkája), ott vagyunk a szimulakrumban. A tologat-
ható plexiüvegekre megidézett képek, részletek, kivá-
gások gazdagok, színesek, elevenek – hiszen mögöt-
tük álló figurák, „modellek” kettôzik meg, élôképekké
változtatva ôket. A képekrôl „lejött” angyal és Bacchus-
alak, és a gazdag húsú nôk: posztmodern citátumok.
A kor fényes barokk szaténjában tündököl ma este
mindenki – Rubenstôl teremtményeiig. (Elôször tûnik

a „helyén” Zoób Kati jelmeztervezô, itt a ruha nem ön-
cél és díszelgés.) Valóság és kép felszívják egymást,
összefolynak, egymás helyére állnak. A zenészek, kü-
lönösen a kontratenor Vásáry André, nagyszerûek. Ez
az összetett, dinamikus, „sok” pompa és látványvilág,
amely játéklehetôségeket is rejt, sokáig nézhetô.
Bizonyos barokk „jelzôk”, az evés, zabálás – mimikri
inkább, akárcsak a túl gyakran elôhívott nôi testek. 

Lukács Sándor találkozása az öreg, zsörtölôdô, min-
den földi sikert bezsebelô és meghalni képtelen, csak
önmagára és saját zsenialitására figyelô, már-már cini-
kus Rubens szerepével meglepôen jól sikerül.
Rubensének nincsenek morális, filozófiai dilemmái –
„csak” nem tud meghalni, túlélte önmagát és minden-
kit. Szövege intellektuális mélyrétegeinek feltárása hi-
ányzik ugyan (errôl az elôadás is tehet), de bonmot-i,
poénjai ülnek. Hatásosan elmondott köszvény-mono-
lógját azonban repetitív (rendezôi) megszakítások ter-
helik, túl sok van ábrázolva, gesztusra lefordítva. Vallai
Péter nem tud többet hozni egy „figuránál” a festôse-
géd szerepében, és mindent karakterben akar megol-
dani. Az angyal (Venczel Vera) unott alak, filozófiája
nem jut el a nézôtérre, Juhász István mint élveteg
Bacchus kiválasztása fizikailag is telitalálat, a színész-
be több játékosság szorul. Helene, a fiatal nô és modell
(Petrik Andrea) durcás, önzô szépség, meztelen látvá-
nya az elôadás pittoreszk oldalát erôsíti. Rubens fia,
Albert (Gyuriska János) az apa-fiú viszonyban játssza
el a generációs konfliktust, efölé ugyan nem tud emel-
kedni, és ô is hajlik inkább a karakterformálásra, de
poénjai szép sorban érnek célt. Gödel matematikus

Lukács Sándor, Petrik Andrea 
és Gyuriska János (Albert) 
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(Hegedûs D. Géza) színre lépésével azonban új minô-
ség és másfajta szövegmondás érkezik a színpadra.
Mintha szavainak az ô számára lenne a leginkább tét-
jük – kevesebb a humor, több a gondolkodnivaló.
He ge dûs D. komolyan veszi mondatait, mintha saját
textusából ihletôdne: „de gondolkodni is / tisztán
gondolkodni / nehéz / Nincs könnyû gondolkodás /
A gon dolkodás komoly”. Hegedûs D. afféle problema-
tizáló színész, akinek a szöveg: feladat, cselekedet,
nemcsak kitûzô a jellem elegáns ruházatán. Nem ka-
raktert, hanem problémát akar megformálni. És mint-
ha egyedül neki lenne fontos meggyôzni Rubenst ar-
ról, hogy a nemeuklideszi geometria mint lehetséges
világ ugyanúgy létezik, mint Rubens képei. Világok
vannak, nem egyetlen valóság. Rubens képére rá is
írja: „Ez nem egy nô.” A kép mögött áll a fétissé emelt
nô, aztán jön a róla készült festmény, végül a felirat:
hármas tükrözôdés születik. Okos rendezôi gesztus.
A matematikus eszerint ugyanabban a szimulakrum-
ban mozog, mint a festô. Matematika és mûvészet itt,
e ponton összeölelkezik, a szerzô örömére. 

Szikora János látványos elôadása fôleg a szöveg
azonnal hatni képes felszíni rétegeire, humorára, já-
téklehetôségeire épít, valamint a képek kínálta lehetô-
ségre. A játék eleinte dinamikus, késôbb a monológok,
gondolatboncolgatások, elmefutamok alatt beszakado-
zik. Ez a látvány- és játékcentrikus elôadásmód nem

bírja el azokat a filozófiai futamokat, amelyek lehetô-
sége benne van a szövegben. Lehetne másképp...?
Lehet-e egyáltalán…? Az elôadás hirtelen fejezôdik be,
költôi képpel, látvánnyal – a Rubens tartotta fonalak-
ból, gyeplôkbôl meztelen asszonyok bomlanak ki –,
azonban nincs vége: Rubens haláláról a rendezô nem
képes megnyugtató döntést hozni. Nem arról, hogy
él-e, hal-e hôsünk, hanem hogy akkor hogy is van ha-
lál és Isten problémája. Talán ez csak olvasható és ér-
telmezhetô, nem játszható. Vagy egy másik, intellek-
tuális színházban.   

ESTERHÁZY PÉTER: RUBENS ÉS 
A NEMEUKLIDESZI ASSZONYOK
(Pesti Színház)

Dramaturg: Radnóti Zsuzsa. Irodalmi konzultáns:
Morcsányi Géza. Díszlet: Horesnyi Balázs. Jel mez:
Zoób Kati. Zenéjét összeállította: Rácz Már ton.
Asszisztens: Molnár Kata. Rendezô: Szi kora János.
Szereplôk: Lukács Sándor, Vallai Péter, Igó Éva,
Juhász István, Gyuriska János, Petrik Andrea e. h.,
Hegedûs D. Géza, Vásáry André.

Szeget szeggel-benVincenzio, Bécs – olasz nevû
– hercege jeleníti meg az angol puritánellenes

vezetôséget, és Aranynál Edward király egyértelmûen
Ferenc Jóskaként léptet fakó lován. Ahhoz sem kell
túlságosan messzire zarándokolnunk, hogy Yama mo -
to Kovácsné Faragó Zsuzsában, a japán démonszülô-
ben és gyermekeiben kis hazánk közismert típusait
ismerhessük fel. Az összjapánság és a határon túli ja-
pánok problémája ugyanis, és ennek további politikai
hozadékai, az elôadásban apa és fia közti viszályhoz
vezetnek. 

A történet kezdetekor két fiatal szerelmes eljegyzé-
sébe csöppenünk, és kiderül, hogy egyik családban
sincs minden rendben. A lány anyja lelki terror alatt
tartja két gyermekét, és szolgasorba taszítja apjukat.
A vôlegény csak az egyszerre péniszundorban és nim-
fomániában szenvedô menyasszony jóvoltából békül
ki apjával, ideig-óráig. Amíg háromig számolok, több

szál bomlik ki és játszódik le hihetetlenül takaréko-
san. Egy: Démonmama családja a Fiatal Japánok
Szövetségére voksol, míg a vôlegény famíliája a Japán
Szocialista Párt híve, s bár az apuka idôközben Sálból
Pállá vedlett, mégsem felhôtlen a családi ismerkedés.
Kettô: Itt a leendô anyós (démonunk) kap nászaján-
dékot, egy démonálarcot, ami végül vesztét is okozza,
gyermekei öngyilkosságba hajszolják, felköti magát a
padláson, s mindebbôl késôbb senki nem emlékszik
semmire, mintha köd ereszkedett volna le azon az éj-
szakán az elmékre is. Három: Mindeközben a darab
feszes, amíg a rítus zajlik, az öcs számol, és mire a vé-
gére ér, az anyós karjaiban látjuk. 

Miért épp Japán? Mint Shakespeare oly gyakran,
Pintérék se törôdtek volna a modellként használt ali-
bi ország hitelességével? Ami elsô látásra nyilvánvaló,
az a japán nó-drámával és a brechti V-effekttel létesí-
tett, a társulat produkcióiban már megszokott kap-
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Kettéosztott világ(fa)
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