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gye te mi hall ga tó ko rom óta há rom szö veg kor -
pusz fog lal koz tat fo lya ma to san: Szé kely Já nos 
je len ko ri té má jú drá mái, Wil liam Shakes peare 

ki rály drá mái, il let ve An ton Pav lo vics Cse hov dráma -
 vi lá ga. Ko ráb bi elem zé sei met, esszéi met fo lya ma -
to san új raírom, kép ze le tem ben pe reg nek a tör té -
ne tek, a fi gu rák em lé ke ze tes elôadá sok nyo mán 
testet öl te nek, ta lál ko zik Al Pa ci no (II I. Ri chárd) 
Mar cel Iu res-sel (II. Ri chárd, II I. Ri chárd), Lau -
rence Oli vier Ken neth Bra nagh -el (V. Hen rik), An -
thony Hop kins (Ványa bá csi) Bá nyai Ke le men Bar -
ná val (Bá nya vi rág), Ki bé di Sza bé di val, Nagy mér -
nök jó ma gam mal… 

Leg töb bet egy szín pa dot még nem lá tott szö veg -
gel fog lal koz tam, ez Szé kely Já nos Va rázs tü kör cí -
mû drá ma szö ve ge. Fo ko zott ér dek lô dé sem mö gött 
ott lap pan ga nak a gya kor ló dra ma turg kér dé sei: 
miért játsszák oly rit kán Szé kely  drá máit, il let ve 
Shakes peare ki rály drá máit? Cse hov ese té ben a kér -
dés más kép pen te vô dik fel: miért ér de ke seb bek és 
ha tá so sab bak szá mom ra a Cse hov-a dap tá ciók ból, 
átírá sok ból lét re ho zott elôadá sok? Va la mi alap ve -
tô dra ma tur giai prob lé ma sor okoz za mind ezt? Szé -
kely je len ko ri té má jú drá mái annyi ra kor hoz kö -
töt tek, hogy a mai né zô szá má ra már a prob lé ma -
fel ve tés is szin te felis mer he tet len? Shakes peare ki -
rály drá mái nak na gyobb ré sze annyi ra Ang lia 
tör té nel mé hez kö tô dik, hogy ér dek te len né vál nak 
szá munk ra? Öm le ni kez de nek a kér dé sek. Ko ráb -
bi ta nul má nyaim ban ilyen jel le gû kér dé sek re pró -
bál tam vá la szol ni. 

Szé kely Já nos Va rázs tü kör cí mû drá má ja a leg -
ké nyel met le nebb és egy ben a leg von zóbb kér dé se -
ket ne kem sze ge zô mû. A Va rázs tü kör (1959) mind -
e zi deig nem ke rült szín pad ra, csu pán a szer zô ha -
lá la után, a Lá tó 1995/4. (áp ri li si) szá má ban je lent 

meg. Hogy Szé kely Já nos köz lés re szán ta-e vagy 
sem, er re egy – a drá mát el sô sor ban iro da lom tör -
té ne ti szem pont ból meg kö ze lí tô Szász Lász ló-tanul -
mány láb jegy ze té ben ta lá lunk rö vid, nem tel je sen 
egyér tel mû uta lást: „hogy a szer zô ere de ti leg köz -
lés re szán ta, a bu ka res ti ma gyar könyv kiadó egy -
mon da tos, in dok lás nél kü li visszauta sí tó le ve le ta -
nú sít ja, ame lyet a ké zi rat kö teg te te jén, 1994-ben 
ta lál tam. A mû Lá tó- bé li meg je len te té se után en -
nek a do ku men tum nak nyo ma ve szett.”1 

A szer zô pon to san meg je lö li a drá ma cse lek mé -
nyé nek idô pont ját: „tör té nik 1959-ben egy vi dé ki 
vá ros ban”.2 A Va rázs tü kör mind te ma ti kai, mind 
szer ke ze ti szem pont ból el kü lö nül – tu laj don kép -
pen Szé kely összes ko ráb bi és ké sôb bi drá ma szö -
ve gé tôl. Pél dául az Ir gal mas ha zug ság és a Mó rok 
nagy for má tu mú, a kö zös ség sor sát lát szó lag meg -
ha tá ro zó és ala kí tó köz pon ti alak jai val szem ben a 
Va rázs tü kör ben egy más tí pu sú ér tel mi sé gi je le nik 
meg. Nem a Ki bé di és Pa ál ideo ló giai és közéle ti 
vi szo nyu lá sá val szem ben al ter na tí vát kép vi se lô 
gon dol ko dó, ha nem a len ti kis vi lág cse lek vô embere, 
aki nek már ne ve is je lez egy, a ha ta lom és a lent em -
be ré nek op po zí ció já ra épí tett já té kot: az éle té ben 
ha lot tá nyil vá ní tott Nagy Já nos mér nök a drá ma „fô -
hô se”. Az Ir gal mas ha zug ság és a Mó rok tu laj don -
kép pen a ke let- eu ró pai – és ezen be lül a jel leg zete -
sen ro má niai – nagy struk tú rák tör té ne te, a Va rázs -
tü kör vi szont a ta pasz ta la tok tör té ne te; mind ket tô 
ala ku lá sát azon ban anor má li san be fo lyá sol ják a kül -
sô té nye zôk: ez az alap konflik tus (egyik) for rá sa. 

Ha meg vizs gál juk, mi tör té nik a Va rázs tü kör -
ben, ki de rül, hogy a cse lek mény ke re te a min den -
na pi élet, mely nek – a szo ciál pszi cho ló giai ku ta tá -
sok alap ján – a ter mé sze tes tu dás a meg ha tá ro zója, 
jel lem zô je pe dig, hogy nem lé nye gi leg ol dód nak 

1 Szász Lász ló: Egy sze ren csés ke let- eu ró pai Szé kely Já nos. Bu da pest, 2000, Új Man dá tum Könyv kiadó. 
2 Szé kely Já nos: Va rázs tü kör. Lá tó, 1995/4.

BA LÁ SI AND RÁS 

Halványuló tükörképek

E 



33

meg ben ne a prob lé mák, csak fe lü le ti leg. (Ilyen pil -
la nat nyi át hi da ló megol dá sok a pre ce dens te rem -
tés, vagy a te her men te sü lés és en nek pszi cho ló giai 
meg fe le lô je: a meg szo kás). A drá ma felüté se szok -
vá nyos, mint ha a té ma szán dé ko san el csé pelt len -
ne, az alap szi tuá ció ki dol go zat lan nak, la pos nak tû -
nik: vi dé ki kis vá ros, pén zü gyi el lenôr zés egy épít -
ke zé si vál la lat nál, Ipó Lász ló nagy ta pasz ta lat tal ren -
del ke zô pén zü gyi el len ôr és fa mu lu sa, Ko vai 
Fri gyes Bota Mar git tal, a fô köny ve lô vel köz lik, hogy 
le járt az el lenôr zés; az el len ôrök elé ge det tek az 
ered ménnyel, csu pán Nagy Já nos fô mér nök ál lan -
dó hiá nya tûnt fel. A fe le lôs ség re vont fô köny ve lô -
nô „gya nús” ki fa ka dá sa a fô mér nök sze mé lyé rôl 
csak felerô sí ti Ipó gya nú ját: „Hogy mond hat ilyet? 
Egész nap lo hol, nem ma gért: a vál la la tért, s ha nem 
jut ide je ef fé le imp ro duk tív – már meg bo csás son, 
csakugyan imp ro duk tív – ud va rias ko dás ra, ak kor 
mind járt ot rom ba.” (Szé kely: i. m.). A je le net az -
zal zá rul, hogy az el len ôrök vissza tart ják az ak tá -
kat rej tô szek rény kul csát. Ipó azt gya nít ja ugyanis, 
hogy Nagy Já nos sze mé lye nem lé te zik, he lyet te az 
igaz ga tó, Ács Fe renc vagy a fô köny ve lô nô ve szi fel 
a fiktív sze mély igenis va lós fi ze té sét. Ala pos el -
lenôr zés után ki de rül, hogy Nagy Já nos va ló ban a 
vál la lat nál te vé keny ke dik, de a vá ro si nyil ván tar -
tás sze rint hi va ta lo san ha lott: ez a fô mér nök meg -
je le né sé nek pil la na ta; „kel le met len hely zet, nem 
mon dom. – sum máz za Ács – De ta gad ha tat la nul 
van ben ne né mi rö he jes is.” (Szé kely: i. m.). S el -
kez dô dik Nagy kál vá riá ja: „Gon dold meg: én most 
hi va ta lo san nem va gyok, tu laj don kép pen és iga zá -
ból va gyok, de va la mi kép pen még sem; és hát ha ez 
még sem az iga zi” (Szé kely: i. m.). – ál la pít ja meg 
ön nön hely ze té rôl Nagy mér nök. Itt tö rik meg a 
hu mo ros je le net fe lé tar tó szö veg, meg je le nik egy 
tü körfi gu ra- ha son más: Nagy Já nos szél há mos, Nagy 
Já nos de iu re ha lott, de fac to élô fô mér nök tük ré -
ben, s el kez dô dik ket te jük pár be szé de. Nagy II. ki -
lép a tü kör bôl, a drá mai idô mú lá sa alatt konk rét 
cse le ke de te ket hajt vég re, a nem lét elô nyeit ki hasz -
ná lan dó meg pró bál ja meg vesz te get ni Nagy I. -et, 
aki e pénz miatt kor rup ció gya nú já ba ke ve re dik 
szí ve vá lasz tott ja, Bota Mar git elôtt. Ács igaz ga tó 
köz ben elin té zi az anya köny vi hi va tal nál Nagy mér -
nök „ha lál ese tét”; Nagy I. -et né mi képp tisz táz za – 
legalábbis az ôrü let gya nú ja alól –, hogy Nagy II. 
nagy vo na lúan meg je le nik hár muk elôtt is; va la ho -

gyan vissza gyö mö szö lik a tü kör be, majd kö zös el -
ha tá ro zás alap ján össze tö rik a tük röt… 

Szi lá gyi Jú lia mu tat rá, hogy Szé kely Já nos, a 
„ver ses drá mák, a rá ció fé nyét su gár zó esszék, a 
rea lis ta pró za, a klasszi kus ko moly ság gal ki mun -
kált köl te mé nyek al ko tó ja – ab szurd szer zô.”3 A 
Va rázs tü kört, mint már a fel vá zolt tör té net is mu -
tat ja, nem ér tel mez het jük a neoavant gárd to ta li zá -
ló tö rek vé sé nek ku dar cá ból kiala ku ló ab szurd drá -
ma ként, a klasszi kus ab szurd alap ve tô vo ná sai 
(a for mák és a rend pa ro di zá lá sa, a cse lek mény me -
rô já ték sze rû ség re va ló kor lá to zá sa) alap ján te hát 
nem tud juk be so rol ni; fel lel he tôek a szö veg ben a 
neoavant gárd is mer te tô je gyei, mint pél dául a hét -
köz na pi ság és ba na li tás fe lé for du lás, az el ma gá -
nyo so dás kér dés kö re, de nem ezek a do mi náns ele -
mek. A szö veg ben ben ne rej lik a poszt mo dern kor 
egyik legége tôbb el mé le ti kér dé se: az iden ti tás 
prob lé má já nak je len lé te; a há rom iden ti tás-kon -
cep ció kö zül (a fel vi lá go so dás szub jek tív iden ti tá -
sa; a szo cio ló giai szub jek tum iden ti tás-mo dell je) 
Nagy Já nos meg ket tô zô dött sze mé lyi sé ge a har ma -
dik hoz, a poszt mo dern szub jek tum hoz áll leg kö -
ze lebb: egy struk tú ra nél kü li, el lent mon dá sos iden -
ti tás, me lyet a (ne ga tív elô je lû) ha ta lom fe gyel me -
zô funk ció ja sza bá lyoz: az egyén lát szó lag a kö zös -
ség ré vén sza ba dul meg a rém álom-hely zet bôl. 
A Va rázs tü kör ben, akár csak az eg zisz ten cia lis ta drá -
má ban, a min den na pi (itt: ne ga tív) mí tosz je le nik 
meg; az eg zisz ten cia lis ták (el sô sor ban Sart re) azon -
ban azt a for mát tar tot ták kö ve ten dô nek, amely -
ben a pusz ta aka rat va la mi lyen egye te mes hely zet -
ben je le nik meg. 

A Va rázs tü kör szi go rú, zárt szer ke zet re épül; 
csak hogy van a drá má ban egy, a for mai tö rés nyo -
mán el fe det le nül ma radt rés, a vég ki fej let is tu laj -
don kép pen egy lát szat-megol dás, mely – ép pen a 
zárt, de meg tört szer ke zet miatt – töb bet rejt, mint 
egy se ma ti kus an ti nó miát. A szö veg rej tett, gaz dag 
ké pi le he tô sé gei alap ján megál la pít ha tó, hogy e 
sokáig kal ló dó drá ma cá fol ja leg mar kán sab ban 
(a Ca li gu la hely tar tó já val együtt) azt a né ze tet, mely 
sze rint Szé kelyt nem ér de kel ték a dra ma tur gia és 
a szín re vi tel for té lyai. 

A Va rázs tü kör el sô fel vo ná sa a klasszi kus dra -
ma tur giá hoz mér ten lát szó lag egy sé ges, hely zet ko -
mi kum mal tûz delt já ték, szi go rú kom po zí ció jú, 
pon to san ki dol go zott szi tuá ciók ra ala po zott, vi -

3 Szi lá gyi Jú lia: A köl tô szín pa da. Igaz Szó, 1981/3.
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szony vál to zá sos, for du ló pon tos dra ma tur gia, mely -
ben a cse lek ményt a fe szült ség erô sö dô rit mu sa vi -
szi a „megol dást” je len tô vég ki fej let fe lé. Szé kely a 
„szû kös ség dra ma tur giá ját” hasz nál ja az epi zá ló dás 
el ke rü lé se vé gett. A ki fe je zést Pe ter Szon di is mert 
mû ve alap ján hasz ná lom; sze rin te „a drá mai stí lus, 
mely az el ma gá nyo so dást kér dé ses sé te szi, ak kor 
él he ti túl ezt a je len sé get, ha a ma gá nyos em be re -
ket, akik nek for mai lag a hall ga tás vagy a mo no lóg 
fe lel ne meg, va la mi lyen kül sô kö rül mény ré vén 
vissza kény sze rí ti a vi szo nyo kat ki fe je zô dia ló gus -
ba. Ez tör té nik a »szûk« hely ze tek ben, ami az epi -
zá ló dást ki ke rü lô újabb drá mák leg több jé nek alap -
ja.”4 A fi gu rá kat te hát egy, a cse lek ményt megelô -
zô ak tus ré vén dob ják be a szûk tér szi tuá ció já ba, 
mely nem jel lem zi ôket, csu pán drá mai fel lé pé sü -
ket te szi le he tô vé, s mely ál ta lá ban: bör tön, rej tek -
hely. A Va rázs tü kör ben két ilyen hely szín van: egy 
szûk iro da, il let ve egy még szû kebb le gény la kás va -
ló szí nû leg egyet len szo bá ja – Nagy min den kit itt 
fo gad, itt fôz ká vét, itt ta lál ha tó a ké sôb bi cse lek -
mény szem pont já ból oly fon tos tü kör. 

„A szûk tér ott jo go sult, ahol ez az em ber éle té -
nek lé nye gé hez tar to zik, és mint ilyen elô se gí ti 
ezek nek a fi gu rák nak a drá mai áb rá zo lá sát” (Szon -
di: i. m.); Szé kely nél azon ban a szû kös ség in kább 
csak be szél te tô hely zet, e szûk te rek bôl ki le het lép -
ni, nem vá lik ra di ká lis sá az elide ge ne dés. Ez zel 
szem ben az eg zisz ten cia liz mus „szel le mi fel té te lei 
miatt jut el a drá má ban (…) a be le ve tett ség nek és 
vé let len sze rû ség nek a kö ve tel mé nyé hez” (Szon di: 
i. m.). Az eg zisz ten cia lis ta drá ma író sok szor 
(élet)ide gen kör nye zet be he lye zi a hô sö ket; Szé -
kely meg tart ja a va ló sze rû ség lát sza tát, de mi liô-te -
rem té si kí sér let rôl itt már nem be szél he tünk. 

A felütés a Tartuffe in dí tá sá ra em lé kez tet: a fe -
szült sé get az te rem ti meg, hogy a köz pon ti fi gu ra, 
mi köz ben min den ki ró la, il let ve a hiá nyá ról be szél, 
nem je le nik meg. Az el sô fel vo nás a min tha -ál la pot; 
a tör té net ben is min den ese mény csak mint ha tör -
tén ne meg, mint ha igaz len ne, a dra ma tur giai esz -
kö zök is mint ha je len len né nek, mint ha mû köd né -
nek, mint ha fon tos sze re pet töl te né nek be. Az Ipó 
és tár sa ál tal fel fe de zett „csa lás” tu laj don kép pen hi -
va ta li té ve dés, de le het ne va ló ban jól ki ter velt sik -
kasz tás, vagy – a ben ne részt ve vôk szá má ra a leg -
jobb eset ben – bün te ten dô mu lasz tás. Nagy Já nos 
fô mér nök foly ton te re pen van, hiá nya fel tû nik, de 

a fô köny ve lô nô iga zo lá sai tény leg el fo gad ha tóak. 
Ipó gya nú ja nem megala po zott, ô ma ga is me ri be 
a „nyo mo zás” egyik fá zi sá ban: „Hát, szó val té ved -
tem. Ör dög vi gye, pe dig már egé szen ki szí nez tem 
ma gam ban a dol got. Szin te saj ná lom, hogy utá na -
néz tem. Most az tán nincs mi bôl kom bi nál nom.” 
(Szé kely: i. m.). A gya nú sít ga tá sok és bi zal mat lan -
sá gok kö zött te rem tô dik meg egy szín ház a szín ház -
ban já ték le he tô sé ge: Ipó sze rint Mar git szín há zat 
ját szik: „Egé szen bá mu la tos! Bota elv társ nô ké rem, 
tré fán kí vül, minden nek el le né re kény te len va gyok 
le bo rul ni és cso dál ni ma gát. Ez zel a ké pes ség gel, 
ez zel a ra gyo gó te het ség gel ma az or szág legel sô 
szí nész nô je le het ne.” (Szé kely: i. m.). Mar git azon -
ban nem sze re pet ját szik. Ugyanez a já ték pe reg le 
Ács igaz ga tó meg je le né se után is; Ipó szí ni kri ti ku -
si ér zé ke azon ban megint csô döt mond, ugyanis 
Ács sem ha zu dik, mi kor je len ti: Nagy fô mér nök je -
lez te, „hogy össze té vesz tet ték va la ki vel. Igen, em -
lék szem már. Ki húz ták az anya könyv bôl egy má -
sik Nagy Já nos he lyett, aki ugyanab ban az év ben 
szü le tett.” (Szé kely: i. m.). Ipó ék „egyik ámu lat ból 
a má sik ba” es nek, majd Ipó hoz zá te szi: „Az elôbb 
Bota elv társ nô káp ráz ta tott el ör dön gös szí né szi ké -
pes sé gei vel, most az igaz ga tó elv társ min den vá ra -
ko zást fe lül mú ló ta lá lé kony sá gá val.” (Szé kely: i. 
m.). Ennek a mint ha szín ház a szín ház ban já téknak 
a szép sé ge az, hogy mi köz ben Ipó nyil ván va lóan 
iro ni kus cél za tú meg jegy zé sei el ve szik a já ték le -
he tô sé gét, ez a já ték mégis le pe reg: olyan, mint ha 
Mar git és Ács va ló ban fa laz na, mint ha jól meg ha -
tá ro zott cél ér de ké ben el ját sza na egy sze re pet, mi -
köz ben egyér tel mûen ki de rül, hogy sa ját ma gu kat 
„játsszák”. A szí nész szá má ra a majd nem -át vál to -
zá sok ilyen moz gal mas so ro za ta há lás já ték; dra -
ma tur giai lag pe dig kiemelt sze re pe van, ugyanis 
meg te rem tô dik a va ló szí nût len fi gu ra, a Ha son más 
meg je le né sé hez szük sé ges han gu lat. 

A két pén zü gyi el len ôr, Ipó és Ko vai – szak má -
juk ban szo kat lan – iro dal mi mû velt sé ge egy kvá -
zi -in ter tex tu á lis já ték elin dí tó ja lesz. Vi lág iro dal mi 
fi gu rá kat idéz nek, ám sen ki sem rea gál uta lá saik -
ra, ôk ma guk is be fe je zet le nül hagy ják az el kez dett 
asszo ciá ció kat. Ko vai sze rint a csa ló „mû velt svi -
hák: Go gol ból me rít. De ez mar ha ság.” (Szé kely: i. 
m.). Né hány rep li ká val len nebb pe dig ugyan csak 
ô: „Lás suk csak, ezek te hát szin tén a Csicsikov öt -
le tét va riál ják. Holt lel kek bôl pró bál nak meg tol la -

4 Szon di, Pe ter: A mo dern drá ma el mé le te 1880–1950. Bu da pest, 1979.
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sod ni, legalábbis egy bôl.” (Szé kely: i. m.). El te kint -
ve a mon dat nyil ván va ló lo gi kai el lent mon dá sá tól, 
megál la pít ha tó, hogy a Holt lel kek és a Va rázs tü kör 
csa lás-mo tí vu ma nem ta lál; a szö ve gek mö gött lé -
vô, egy más ra vo nat koz tat ha tó két tör té nel mi hely -
zet azon ban meg fe lel tet he tô egy más nak,5 I. Mik -
lós cár re for mo kat be ve ze tô pró bál ko zá sa a de kab -
ris ta fel ke lés el foj tá sa után,6 il let ve az 1960 kö rü li 
kom mu nis ta „re form in téz ke dé sek” kö zött: e két 
hely zet a poszt kom mu nis ta re form in téz ke dé sek 
tra gi ko mi kum ba ful la dó megol dá sai val is ro ko nít -
ha tó.7 Csicsikov azon ban el tû nik a drá ma vi lá gá -
ból (a holt lel kek mo tí vum – igaz, ha lo vány funk -
ció val, de ma rad); er re a sor sa jut II I. Ri chárd is, 
akit Ipó em lít: „Nem úgy megy az, kér lek szé pen, 
sen ki sem ha tá roz za el elô re, mint II I. Ri chárd, 
hogy na, most gazem ber le szek. Ar ra va la mi rá -
kény sze rí ti vagy rá vi szi az em bert: élet szomj, becs -
vágy, irigy ség, mit tu dom én.” Szé kely megint ját -
szik, ugyanis Ipó el ma rasz tal ja Shakes peare-t, 
amiért dra ma tur giai lag mo ti vá lat lan alap hely ze tet 
te remt, majd megad ja Ri chárd mo ti vá cióit.8 Nagy 
Já nos azon ban nem egy II I. Ri chárd for má tu mú 
hôs, aho gyan a Ha son más sem; nem is le het nek. 
Nagy Já nos fi gu rá já hoz kap cso ló dik az I. fel vo nás 
nyil ván va ló dra ma tur giai hi bá ja, egy át lát szó és fö -
lös le ges an ti ci pá ció a szereplô jel le mét il le tôen: 
„Van, kér lek szé pen, en nek az em ber nek a lé nyé -
ben va la mi el vont, tün dér- és szilf  sze rû. Va la mi 
pe dáns és ugyanak kor szel le mi, abban az ér te lem -
ben, hogy lé gies. Olyan, mint egy fi nom absz tak -
ci ó. Nem gon do lod?” (Szé kely: i. m.). – kér de zi 
Ipó Ko va i tól, akit azon ban nem kell meg gyôz ni a 
„nyo mo zás” foly ta tá sá nak szük sé ges sé gérôl. 

Az in ter tex tu á lis uta lá sok elin dul nak, de nincs 
foly ta tás. Az el sô fel vo nás ból a fen nebb em lí tett 
min tha- hely zet tel és han gu lat tal ma ra dunk; le het ne 
egy szín ház a szín ház ban já ték, de nem ép pen az; 
le het ne egy in ter tex tu á lis uta lás rend szer, de nem 

vá lik az zá; a tör té net szint jén pe dig elin dul hat na 
egy bûn ügyi szál, egy jól ki ter velt csa lás (és az eh -
hez tar to zó le lep le zés [lásd: Tartuffe]), de még az 
sem: mint ha egy fo ko za to san hal vá nyu ló tü kör ben 
je len né nek meg a szer ke zet, a tör té net, a dra matur -
giai megol dá sok szer teága zó le he tô sé gei; nevezzük 
ezt a fel té te les mód dra ma tur giá já nak. Ami kor Nagy 
Já nos fô mér nök meg je le nik hús-vér va ló já ban, e 
tü kör tel je sen el hal vá nyul; Nagy meg je le né se ugyan -
is meg cá fol ja Ko vai megál la pí tá sát, aki mintha a ko -
ron ként más-más bü rok ra ti kus for mát, ál ar cot öltô 
„Hi va tal” meg tes te sü lé se len ne: „Vi lá gos! Ha nincs 
mun ka köny ve, ek kor ô sin csen.” Ipó vá la szol: 
„Igen, de van.” Ko vai pe dig nyom ban helye sel: „Na 
lá tod? Nem meg mond tam?” (Szé kely: i. m.). 

„Be ren de zés tet szés sze rint” – áll a má so dik fel vo -
nás elôt ti szer zôi uta sí tás ban; a szer zô csu pán a leg -
szük sé ge sebb kel lé ke ket je lö li. Már az uta sí tás jelzi, 
hogy eb ben a tér ben (a fô mér nök la ká sa) min den 
meg tör tén het. A szí nen Ács igaz ga tó és Nagy sak -
koz  nak, Nagy két bás tyát ve szít, felad ja a harcot. 
A sta ti ku san in du ló je le net bôl azon ban Szé kely drá -
ma  vi lá gá nak ta lán legér de ke sebb és leg moz gal ma -
sabb je le net so ra bon ta ko zik ki: egy for mai tö rés, mely 
a(z ak ko ri) ta pasz ta la tok vi lá gá ban (tu laj don kép -
pen az azt a vi lá got lé nye gé ben el buk ta tó) rést jelez; 
tar tal mi lag ez úgy ha tá roz ha tó meg, mint egy struk -
tú ra nél kü li, el lent mon dá sos iden ti tás kiala ku lá sa, 
mint egy olyan – az in di vi duu mon be lül meg tör té -
nô – je len ség, mellyel a ha ta lom nem szá mol, te hát 
nem tud ja adek vát mó don ke zel ni. E je len sé get a 
drá ma vi lá gá ban nem tud ja meg fej te ni, ke zel ni a 
min den ko ri ha ta lom, még az ör dö gi kí sér tés sem. 

A szö veg ben ed dig meg je lent te hát Csicsikov, 
II I. Ri chárd, és most meg je le nik Faust;9 már csak 
a név azo nos sá gok miatt is az egyet len – fu rán, de 
– mû kö dô in ter tex tu á lis kap cso lat. Faust a mo dern 
em ber elô ké pe, in di vi dua lis ta, gô gös és ma gá nyos, 
egy szer re Ham let és Don Qu i jo te, a min den ko ri 

5 Itt az erô sza kos ál la mo sí tás, a kol lek ti vi zá lás, il let ve a tech no ló giá já ban ele ve elévült ipa ro sí tás ana ló giá já ra gon do lok. 
6 I. Mik lós cár nem tu dott vá lasz ta ni; olyan (a kor ban már ki ke rül he tet len né vá ló) re for mok ra gon dolt, ame lyek a hû bé ri -

ség re épü lô ön kény ura lom szer ke ze tét nem vál toz tat ják meg. E fe le más hely zet te szi le he tô vé Go gol fô hô sé nek, hogy foly -
tas sa te vé keny sé gét: a lé lek vá sár lást. Igaz, Csicsikov csak ha lott fér fiak lel két ve szi meg, de jo gá ban állt vol na több száz élô 
fér fit össze vá sá rol ni, és pa pí ron más kor mány zó ság ba te le pít ve ôket, je len tôs profi tot húz ni eb bôl. 

7 A kom mu niz mus ide je alatt kiala kult ne ga tív gaz da sá gi és jo gi je len sé gek – egy ve ze tô ré teg profitszer zé se ér de ké ben tör -
té nô – fe le más, szán dé kol tan ha tá ro zat lan, mint ha megol dá sai ra uta lok itt. 

8 Glo ster va ló ban azt mond ja: „Úgy dön töt tem, hogy gazem ber le szek”; de még ugyaneb ben a mo no lóg ban in do kol is: nem 
ját sza ni szü le tett, mert meg fosz ta tott min den szép arány tól, s emiatt ilyen fu vo lá zó bé ke kor ban, ô, ki le tör te a ne mes törzs 
arany vi rá gát (VI. Hen rik), nem tud más sal szó ra koz ni, mint hogy gazem ber lesz.… 

9 Nagy Já nos fô mér nök már a „ta lál ko zás” utá ni ne gye dik rep li ká nál rá kiált ja a Ha son más ra: „Ha zudsz, Mefisztó!” (Szé -
kely: i. m.).
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erköl csi rend el len lá zad; mint drá mai fi gu rá hoz, 
leg kö ze lebb hoz zá mégis Mo lière Don Ju an ja áll. 
A tel he tet len ség kö ti ôket össze: Faust, szen ve dés 
árán is, foly ton megis mer ni akar; Don Juan, él ve -
zet árán is, ugyanazt. Faust na gyobb, Don Juan 
szim pa ti ku sabb. Jel sza vuk egy: min den vagy semmi. 
Faust a ki vé te les te het sé gû em ber, aki felis me ri: ah -
hoz, hogy „át tör hes se ön nön kor lá tait, s az is te ni 
lét kö ze lé be jut va legalább egyet len perc re felol -
dód jék, a tö ké le tes gyö nyör ben (tu dás ban, ta pasz -
ta lás ban), kéj re kéjt és bûn re bûnt kell hal moz -
nia.”10 A Faust-tör té net szín he lye az ir rea li tás, ta -
lán az álom, Faust mint fi gu ra el von tabb, in kább 
esz me; a Don Ju an- tör té net hely szí ne reá lis; Don 
Juan re to ri ká ja nem a két ség be esé sé, ha nem a hiá -
nyé: va la mi, va la mi meg fog ha tat lan min den bûn -
ben és öle lés ben min dig hiány zik: ô min dig most 
pró bál ja be fe jez ni ön ma gát; ke re sé se „meg fog ha -
tóbb”, ezért ki lá tás ta la nabb, mint a Faus té. E mí -
to szok fel vá zolt vi lá gá ban Nagy Já nos fi gu rá já nak 
alig ha van he lye; jel sza vat ne ki is rög tö nöz he tünk: 
min den és sem mi… Sze rel mi je le ne te Mar git tal, (az 
„érett szü zi ké vel”) min den Don Ju an -i at ti tûd 
ráerôl te té sé nek le he tô sé gét el ve szi.11 A for má li san 
mû kö dô in ter tex tu á lis uta lás rend szer nek azon ban 
dön tô je len tô sé ge van ér tel me zé sünk ben: mar kán -
san jel zi, hogy ab ban a vi lág ban a mí tosz te rem tés -
nek nincs töb bé funk ció ja, a mí tosz és hô sei csu -
pán – né hol ér tel met len, né hol meg fog ha tat la nul 
tág – hi vat ko zás ként je len nek meg. 

Nagy Já nos fi gu rá ját még an ti- Ham let ként, anti-
 Faust ként, an ti- Don Ju an ként sem tud juk meg fog -
ni; Nagy Já nos II., a Ha son más sza vai va ló ság gal 
kiütik a kis mér nö köt: „Ho gyan is ma gya ráz zam? 
Az em ber a sem mi bôl ôsi dü hö ket, ere den dô vá -
gya kat és ösz tö nö ket hoz ma gá val. Hogy vedd el, 
amit meg kí vánsz, hogy öld meg, aki utad ban áll, 
hogy sem mi rôl, sem mi rôl ne mondj le. Megél ni 
eze ket a vá gya kat, en ge del mes ked ni ezek nek az 
ösz  tö nök nek, lá tod, ez az élet. Ele get ten ni a termé -
sze ted nek: ez az élet. Él vez ni és ural kod ni: ez az 
élet, nem pe dig, amit te csi nálsz.” (Szé kely: i. m.). 
Ki is ez a he do nis ta ál fi lo zó fus, Nagy II., aki Nagy 
fô mér nök tük ré ben je le nik meg, „min ha csakugyan 
tü kör be li kép má sa vol na”, majd miu tán „kis sé meg -

za va ro dik moz du la taik össz hang ja, ki lép a tü kör bôl, 
fesz te le nül.” Nagy mér nök csak annyit tud ró la, 
hogy „va la mi kis kert je volt, itt Híd vé gen; há za, fele -
sé ge, gyer me kei.” (Szé kely: i. m.). Ô len ne Mefisztó? 
Mefisztó szer zô dést ajánl Nagy mér nök nek: ma -
rad jon meg a nem lét ben, s ezért ha vi ti zen öt ez ret 
kap, míg ô a nem lét fe de ze te alatt sza ba don vál lal -
ko zik, és – nyil ván – en nél sok kal töb bet ke res. Itt 
fejt hetô fel Szé kely gyil kos iró niá ja (és bur kol tab -
ban: a terv gaz da ság kri ti ká ja, ugyanak kor a sa já tos 
romá niai de mok rá ciá ba be le fá radt és be le bu kott 
em ber je le ne): íme, így és ennyi vel is kí sért het az 
ör dög. Egy adott pon ton „a szá nal ma san gür cö lô” 
mér nök mint ha be le men ne az al ku ba, mely nem 
va la mi lyen koz mi kus egyez ség, ha nem egy bal ká -
nian al pá ri, min den na pos meg vesz te ge té si kí sér let. 

A Va rázs tü kör vir tuá lis te rét nem a be széd ural -
ja, ha nem egy meg bom lott cent rum: a fô hôs és ha -
son má sa; egy lát szó lag klasszi cis ta el vek alap ján 
épí tett for ma, mely meg tö rik, s e tö rés töb bé nem 
hoz ha tó hely re, még a szer zôi min den ha tó ság ere -
jé vel sem. Ez per sze csu pán Szé kely drá máit vizs -
gál va szá mít új don ság nak; fi gye lem re mél tó azon -
ban, ho gyan ke ze li e „hi bát”, il let ve az, hogy mi a 
ho za dé ka en nek a tö rés nek. (Nagy mér nök jel le -
mé bôl adó dóan fel sem te vô dik a kér dés, hogy a 
Ha son más va la mely tu da ti be teg ség ter mé ke lenne.) 

A Ha son más meg je le né sé vel a drá ma kö zép pont -
ja meg ket tô zô dik, il let ve meg kér dô je le zô dik. Ha 
Nagy II., a Ha son más töb bet van a szín pa don, mint 
ahogy a szö veg je lö li (pél dául a Mar git-Nagy mér -
nök je le net nél), ak kor dra ma tur giai lag túl lé pi a Ha -
son más sze rep kö rét is, egy faj ta be kö tô fi gu rá vá lesz, 
aki min den ese ményt ér tel mez (ren dez?). A sze rep -
lôk vi szo nyait pa ra dox mó don a kom mu ni ká ció 
hiá nya ha tá roz za meg, s ez ki ter jed het a be kö tô fi -
gu rá ra is (aki le het nar rá tor, a po li ti kai rend ôr ség 
tiszt je, [élet]mû vész, sors, ha lál, ren de zô…), aki új 
s új sze re pek kel (és já ték sza bá lyok kal) lép a cse -
lek mény be, me lye ket nem vagy csak na gyon ritkán 
vesz nek fi gye lem be. Sze re pe a kö zös ma gány ol dá -
sa le het, a fi gu ra ne ga tív jel le gét eny hít he ti a já té -
kos ság, a pró teu szi vál to zé kony ság, a tra vesz ti a. 
Egy kép, mely el fe di a mély va ló ság hiá nyát, s ek -
képp ma ga a hiány vá lik té má vá. „Mondd, nem le -

10 Kol tai Gá bor: „Mi ko mo ran vét ke zünk min dig”. Szín ház, 1998/12. 
11 Szász Lász ló mu tat rá, hogy a Va rázs tü kör „el vi se li az is me ret len ség ben töl tött negy ven év iro dal má nak íz lés be li pa ra dig -

ma vál tá sait, er kölcsfi lo zófiája és kom po zí ciós el ve – a szer zô is mert al ko tá sai nak fo lya ma tos sá gá ba épül ve – üze net ké -
pes ma radt”, de a Nagy Já nos-Mar git szál, „a fér fi-nô kap cso lat az öt ve nes évek be szû kült szem lé le té nek poé ti kai lag si -
ke rü let len reflexi ó ja”. (Szász Lász ló: i. m.).
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het sé ges, hogy az em ber gon do la tai meg tár gyia sul -
ja nak, és egy szer re oda pottyan jon az asz ta lá ra min -
den rossz, ami va la ha ben ne össze gyûlt?” (Szé kely: 
i. m.). – kér de zi a raj ta ka pott mér nök Ács igaz ga -
tó tól. A kér dés ben is mét egy dra ma tur giai „csa var” 
van el rejt ve: ha Nagy II. ron gyos ha vi ti zen öt ez re 
Nagy I. leg mé lyebb, ön ma ga elôtt is tit kolt vá gya, 
ak kor a ha ta lom célt ért, hi szen ezt van esz kö ze 
megaka dá lyoz ni, vagy ezál tal ma ni pu lál ni az il letôt. 

Jo gos a kér dés: miért nem fo gad ja el Nagy mér -
nök az al kut? Mar git men ti meg? Ép pen, ami kor 
Nagy mér nök szá má ra megol dás ként, egy faj ta ön -
meg va ló sí tás kez de te ként kí nál ko zik Mar git sze rel -
me és a csa lád ala pí tás le he tô sé ge, hat ni kezd Nagy 
II. kí sér té se. A pénz kö teg, az el sô ha vi ti zen öt ezer 
az asz ta lon ma rad, Nagy még sem fo gad ja el; miért 
nem ha boz legalább? Egy sze rûen ar ról van-e szó, 
hogy ô nem Shakes peare-i hôs, aki be le vész a mér -
le ge lés be? Nagy II. iro ni kus nak szánt an ti- Ham let 
fa bu lá ja er re ve zet: „Kép zeld csak el. Clau dius nem 
öli meg az öreg Ham le tet; Le ar tes nem öli meg a 
fiatalt, Ham let nem öli meg Po lo ni ust, Clau diust és 
Le ar test, ha nem si mán trón ra lép, s fe le sé gül ve szi 
Ophé li át. Itt a vé ge, fuss el vé le, bol do gan él nek, 
míg meg nem hal nak. Nem tû nik ez ne ked os to -
bá nak?” (Szé kely: i. m.). 

Csak hogy Ham let mo ti vá ció ja nem csu pán a 
bosszú, ha nem a ki zök kent idô hely reál lí tá si kény -
sze re: ér de mes-e lé tez ni a vég kép pen ki zök kent 
idô ben? Nagy fô mér nök nek – las san tra gi ko mi kus -
sá vá lik e pár hu za mos fut ta tás – nincs le he tô sé ge 
er re, mert a dik ta tú rá ban az idô ha lott; a ha lott idôt 
nem le het vissza zök ken te ni; en nek a tér ség nek más, 
éle sebb prob lé mái van nak, nem a len ni vagy nem 
len ni itt a kér dés, ha nem az en ged nek len ni (csak 
még egy ki csi két, ha le het), vagy egy sze rûen nem, s 
nincs ho va fel leb bez ni, még Ács igaz ga tó sem tud -
ja „elin téz ni”: „egy szép na pon majd eléd áll és azt 
mond ja: ku tya ku tyánsz ki, min dent meg pró bál -
tam, de nem tud tam se gí te ni…” (Szé kely: i. m.). 

Nagy fô mér nök me ne dé ke ép pen az, hogy ô a lent 
em be re, aki nem ta gad ja meg a hely ze tét, nem új 
vi lá got épít, egy sze rûen csak épít (épí ti az ál la mi lag 
meg ren delt tömb há za kat); tu laj don kép pen szomorú 
egy sze rû ség, ke gyet len evi den cia, akár Szé kely utolsó 
köny vé nek utol só so rai: „De ha egy har ma dik mí -
tosz pon to san ugyanazt mond ja, mint Shakes peare, 

mint Goe the, ha ugyanúgy lát ja a dolgot, ahogy a 
leg na gyob bak, leg ta pasz tal tab bak azóta is lát ják – 
ha te hát egy ôsi szö veg bôl azt ol va som ki, hogy az 
em be ri tár sa da lom szer ve zô el ve a do mi nan cia-tör -
vény –, ak kor… nos, ak kor hiá ba kí vá nom én tel -
jes szo ron gó szí vem mel, bár csak más kép pen len -
ne: ké tel ked ni bi zony már nemigen ké tel ke dem.”12 

Nagy tisz táz za a tü kör elôtt ta lált pénz ere de tét, 
épp azál tal, hogy Nagy II. meg je le nik Ács és Mar -
git elôtt is. Vissza tusz kol ják a szél há mos Ha son mást 
a tü kör be, és Mar git „fel kap a di vány ról egy pok ró -
cot, és a tü kör re bo rít ja.” (Szé kely: i. m.). Ez le hetne 
a megol dás, Faust Mar git ja, Pe er Gynt Sol vejg je is 
így tett vol na; ha a tü kör meg ma rad, a meg bo csá -
tás és bi za lom nôi prin cí piu ma ér vé nye sül het. A nôi 
ösz tön bôl ki pat ta nó moz du lat azon ban csu pán egy 
pil la nat, vé gül „gyôz” a rá ció, „kö zö sen” el ha tá roz -
zák, hogy be tö rik a tük röt. Nagy mér nök ben még 
meg csil lan a ké tely: „Va la hogy túl sá go san ha son lít 
reám. Hát ha én ma gam va gyok az (…) El képzelhe -
tô em ber, aki nek nincs tü kör ké pe?” (Szé kely: i. m.). 

A Ha son más (ak kor is, ha ilyen) éppúgy az énhez 
tar to zik; nél kü le csak be mész az iro dá ba, és aláírsz, 
és épí tesz, épí ted reg gel tôl es tig és es té tôl reg ge lig 
azt, ami rôl né hány röp ke év ti zed múl tán ki de rül, 
hogy mit sem ér. Nagy be tö ri a tük röt, s ép pen ez -
zel a gesz tus sal (ti pi kus ér ték té vesz tés: a gesz tus ra 
fi gyel, nem a gesz tus ér té ké re) ad kü lön éle tet Nagy 
II.- nek, az élel mes ha lott nak, aki ezen túl már min -
den tü kör ben ott lesz te(l)he tet len kísér  tet ként. 

Ahol csak sü ket bi zo nyos ság van, nincs ka tar -
zis; a szín ház azon ban más kép pen mu tat meg: 
„akár csak a pes tis, a szín ház is olyan va ló ság, amely 
vagy ha lál lal, vagy tel jes gyó gyu lás sal vég zô dik […
] …az em ber szem pont já ból a szín ház ha tá sa, akár -
csak a pes ti sé, jó té kony, mert ha tá sá ra az em be rek 
olyan nak lát ják ma gu kat, ami lye nek, vagyis le hull 
az ál arc. Ki de rül a ha zug ság, le lep le zô dik az erôt -
len ség, az al jas ság, a kép mu ta tás… olyan hô sies és 
fel sôbb ren dû fel lé pés re ösz tö nöz a sors sal szemben, 
amely re e nél kül so ha sem vál ná nak ké pes sé.”13 
A tü kör össze tö ré se nem megol dás egyet len szinten 
sem; ha az elôadás ban ez a tü kör úgy tö rik össze, 
hogy össze tö ré se tény leg nem megol dás, ha nem 
rész le ges önel vesz tés, a más, a ké tely ha lá la, ak kor 
fel te vôd het új ra, még min dig né hány örök kér dé -
se a sors nak, mintegy zá lo ga ként az em be ri harc 

12 Szé kely Já nos: A va ló vi lág. Bu da pest, 1995, Osi ris–Szá zad vég. (El sô köz lé se: Még egy szer En ki du ról. In: Szé kely Já nos: 
A mí tosz ér tel me. Bu ka rest, 1985, Kri te ri on.) 

13 Ar taud, An to nin: A kö nyör te len szín ház. Bu da pest, 1980, Gon do lat.
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foly tat ha tó sá gá nak: „Kö röt tem mû kö dik a lét: / Se -
gít sek né ki, hadd pö rög jön? / Öl jek, ölel jek, tud -
va, hogy /Az ér dek hajt ja és az ösz tön? // Vagy tör -
jem össze kar do mat, / S rög tön vo nul jak fél re in -
nét? / Higgyem, hogy van egy bol do gabb, / Egy iga -
zabb, egy em be ribb lét?”14 

El gon dol kod ta tó, hogy miért nem ke rült szín re 
ez a szö veg. Len ne né hány ok. Ro má niá ban a ma -
gyar szín há zi élet az utób bi évek ben fel pezs dült. 
Új szín há zak jöt tek lét re, több pro jek szín ház is 
túlél te (ed dig) a gaz da sá gi vál sá got, megerô söd tek 
a báb szín há zak, je len tôs nem zet kö zi fesz ti vá lo kat 
szer vez nek Ko lozs vá ron és Sep si szent györ gyön. 
A ro má niai ma gyar szín há zi élet azon ban na gyon 
pá lyá zat füg gô, ugyanak kor a re per toár ké szí tôk zö -
me a kö zön ség ke gyeit ke re si, olyan kö rül mé nyek 
kö zött, hogy 2001 óta nem ké szült szo cio ló giai 
szem pont ból ér vé nyes, a kö zön sé get is be vo nó vé -
le mény ku ta tás (ez is csak a Ma ros vá sár he lyi Nem -
ze ti Szín ház ra volt ér vé nyes). Tény, hogy a ro má -
niai ma gyar szín há zi élet bôl tel jes mér ték ben hiány -
zik az elem zô jel le gû kri ti ka, a szín há zi kri ti ká nak 
tu laj don kép pen nincs is fó ru ma. No ha kép zünk 
dra ma tur go kat, nincs olyan ta lál ko zá si pont, ahol 
pél dául eze ket a kér dé se ket meg vi tat hat nánk. 

„A brit drá ma már jó ide je hí res ar ról, hogy szél -
se be sen rea gál az adott pil la nat tár sa dal mi kér dé -
sei re, po li ti kai-er köl csi di lem mái ra. Ha ezek a drá -
mák és szí ni elô adá sok az örök ké va ló ság szá má ra 
gyak ran ér dek te le nek is, ki ta gad ná, hogy az élô 
szín ház szem pont já ból lét fon tos sá gúak? (S va jon 
mit kez de nénk egy-egy ilyen da rab bal, ha több éves 
dra ma tur giai hu za vo na kés lel tet né a szín re vi telt?) 

A sok-sok meg szü le tô és […] be mu ta tott mû kö -
zül az tán szá mo sat pil la na tok alatt el fe lej tünk, né -
hány be töl ti perc nyi hi va tá sát, egy ma rék nyi pe dig 
fönn ma rad a ros tán: má sutt és más kor is ér vé nyes 
mû nek bi zo nyul.”15 Ná lunk a csök ke nô drá ma ter -
més el le né re is hal lat lan pa zar lás nak va gyunk ta -
núi: rit kán ke rül szín re kor társ ha zai (ro má niai) 
szer zô; en nek per sze több kül sô okai is van nak, 
pél dául a szó leg szû kebb ér tel mé ben vett „sze gény 
szín ház”. „Mégis: nem ke ve seb bet ál lí tunk – ír ja 
Gi les Croft és Upor Lász ló a fen tebb idé zett an to -
ló gia utó sza vá ban a brit drá ma kap csán –, mint 
hogy a ki dol go zott ság és tö ké le tes ség min den napos 
hiá nya bi zo nyos ér te lem ben nem hogy ront ja, ha -
nem ép pen ja vít ja a drá ma mint olyan esé lyeit. Na -
gyon va ló szí nû, hogy jó drá mák vagy ép pen re mek -
mû vek […] legin kább olyan kö zeg ben jö het nek 
lét re, ahol min den szin ten és min den mi nô ség ben 
meg va ló sul nak a kí sér le tek, ahol a szín pad ra írt szó 
jó eséllyel szín pa don el is hang zik – még hoz zá gya -
kor la ti lag ké se de lem nél kül.” (Kieme lés tô lem: B. A.) 

Ilyen ter mé keny szín há zi kö zeg lét re jöt te – min -
den pezs gés mel lett – itt és most egyelô re csak vágy -
álom; en nek az álom nak a ré sze egyelô re az a meg -
gyô zô dé sem is, hogy Szé kely Já nos drá mái kiáll -
nák az idô és a szín pad pró bá ját. Elem zé seim ered -
mé nye ként a leg szín pad sze rûbb nek (és ugyanak kor 
leg kor sze rûbb nek) a Va rázs tü kör bi zo nyult; (el sô!) 
szín re vi te le ko moly – a szö veg és re mél he tô leg 
tanul má nyom ta nú sá ga sze rint is há lás – feladat. 
Ren de zô jé re vár. 

 
Marosvásárhely, 2012. április 28.

14 Szé kely Já nos: Ar dzsu na kér dez (rész let). A hall ga tás tor nya. Bu ka rest, é. n., Emi nes cu Könyv kiadó. 
15 Hold fény. Öt mai an gol drá ma. Szerk., vá lo ga tás, utó szó: Croft, Gi les és Upor Lász ló. Bu da pest, 1995, Eu ró pa.
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