
A SORSTALANSÁG TEÁTRUMA
Borbély Szilárd drámáiról

A Szemünk előtt vonulnak el című kötet, mely Bor-
bély Szilárd négy drámáját tartalmazza, jelentős
állomása a költő pályájának. A gyűjtemény mű-
ködik úgy is mint könyv, mint egységes műal-
kotás; különböző műfajú drámai szövegeket
vonultat fel, ezek pedig olyan ívet írnak le, mely
a tragikumtól a derűsebb regiszterekig vezet.
A szer ző, mint korábbi műveiből is tudható, na-
gyon jó érzékkel képes különböző műfajokat
beemelni a maga költői világába; ez igaz drámái
esetében is. Az alábbiakban bemutatom a kötet
mindegyik darabját, az elsőről hosszabban
szólva, mert bár mind a négy drámát fontos al-
kotásnak tartom, azt gondolom, hogy a gyűjte-
mény nyitó darabja kivételes jelentőségű mű,
méltó párja az utóbbi évtized Borbély-költésze-
tének, és több szempontból is megkerülhetetlen
alkotása az utóbbi évek magyar irodalmának.

Az Olaszliszkai értelmezése során felmerülő fő
művészetelméleti problémaként azt a kérdést
nevezhetjük meg, mely Borbély Szilárd korábbi
köteteiben, a Halotti Pompa és A Testhez című ver-
seskötetekben is megjelent: miként lehet az iro-
dalomban megjeleníteni konkrét személyek
valós tragédiáját és szenvedését, és miként lehet
eközben általános érvényű, egyben művészileg
hiteles állításokat tenni. A műalkotás ontológiai
helyzetét, művészet és valóság viszonyát érintő
alapvető kérdésről van itt szó; olyan művészet-
eszményről, mely tekintettel van az elmúlt évti-
zedek nyelvfilozófiai kérdésfeltevéseire, ugyan-
akkor a maga teremtette etikai dimenziókra is.
A Halotti Pompa hátterében a Borbély Szilárd
szüleit ért kegyetlen rablógyilkosság állt. Ennek
valósága két szinten jelent meg a kötetben: egy-
részt annak jegyzetanyagában, dokumentumok
formájában, másrészt a különböző hagyomány-
rétegeket megszólaltató szekvencia-versek nar-
ratíváiba illesztve. A Testhez című verseskötet le-
gendának nevezett, vagyis narratív darabjaiban
Borbély lényegében dokumentarista módon járt
el, amennyiben női elbeszélők emlékező szöve-
geit használta fel nyersanyagként, és az ezek
alapján írt költeményeket helyezte a kötet kom-
pozíciójába. E versek közül A tízezer című kerül
a legközelebb a most elemzendő drámához. Ez
egy rendőrök által megerőszakolt lány vallo-
mása, akiben felismerjük a médiában többnyire
csak Zsanettként emlegetett fiatal lány történe-
tét, az utóbbi évek egyik legfelkavaróbb ma-
gyarországi bűnügyét. Ez a vers is, miként Az

Olaszliszkai, képes arra, hogy reflektáljon a tár-
sadalmi közegre, melyben megszületett, hogy
hangot adjon a „hangtalanoknak”, hogy emlék-
műként szolgáljon, és hogy a művészetben ma-
gasrendű — az igazságszolgáltatásban elérhető-
nél magasabb rendű — igazságot jelenítsen meg.

Borbély drámájának tárgyát a 2006 októberé-
ben Szögi Lajos tiszavasvári tanárt ért brutális
gyilkosság, vagyis az olaszliszkai lincselés és
annak következményei képezik. A dráma leg-
fontosabb sajátossága a rétegzettség, mely há rom
szinten is megfigyelhető: a műben megjelenített
társadalmi problémák, a műfaji összetettség és a
dráma nyelve szempontjából. Ez a három szem-
pont persze szorosan összefügg egymással.

Ami az első kérdést illeti, a lincselés elkövetői
romák voltak, a tragédiáról folytatott diskurzu-
sok középpontjában e kisebbség és a többségi
társadalom együttélésének kérdései kerültek; ér-
demes megjegyezni, hogy az utóbbi évek másik
traumájáról, a 2008–2009-es romagyilkosságok-
ról Borbély a Patkányirt című megrázó novellá-
jában emlékezett meg (Kalligram, 2012/6). Mint
látni fogjuk, Borbély Szilárd megtalálta a költői
eszközöket arra, hogy a médiában megjelenő
diskurzusoknál jóval reflektáltabban szóljon
ezekről. Elöljáróban csak egy szempontot eme-
lek ki. Szögi Lajos meggyilkolása a vidéki ci-
gány sággal kapcsolatos problémákra hívja fel a
figyelmet, ugyanakkor a tragédia helyszíne,
Olasz liszka történelmének van egy másik trau-
matikus pontja. A településen számottevő zsidó
közösség élt, a vészkorszak idején mind a hat-
vanhat zsidó családot gettóba, majd haláltábo -
rokba terelték, ma csak a fontos emlékhelynek
számító temető emlékeztet egykori jelenlétükre.
Borbély Szilárd már a Halotti Pompa 2006-os bő-
vített, a Haszid Szekvenciák ciklust is tartalmazó
kiadásában szerepeltette Friedmann Hersele
caddikot, akinek sírja a mai napig fontos zarán-
dokhely; meg kell említeni Friedländer Herman
csodarabbi itteni működését is. Az olaszliszkai
zsinagóga pusztulásáról Jancsó Miklós forgatott
dokumentumfilmet három részletben, 1965 és
1986 között, utóbb Kőbányai János közreműkö-
désével, aki az imaház egyetlen megmaradt fala
kapcsán „magyar siratófalról” beszélt. Olasz -
liszka a magyar történelem és a mai társadalmi
valóság több, tragikus, feszültségekkel teli, fel-
dolgozatlan kérdését hordozza magában. 2007
nyarán, amikor még egy év sem telt el Szögi La -
jos meggyilkolása óta, a híradások szerint roma
gyerekek kövekkel dobáltak meg az olaszliszkai
temetőbe látogató izraeli zarándokokat; az esetet
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a sajtó többnyire a lincselést övező diskurzus ke-
reteiben értelmezte. 2011 májusában a Múlt és
Jövő folyóirat főszerkesztője, Kőbányai János és
a neves esztéta, György Péter folytatott itt most
nem rekonstruálandó vitát Olaszliszka zsidó és
cigány vonatkozásairól a hvg.hu portálon, ez
azonban lényegében sehová sem vezetett, köl-
csönös vádaskodásba torkollott. Borbély Szilárd
jelentős távlatokat nyit meg azáltal, hogy Szögi
Lajos tragédiájának színre vitele mellett beemeli
művébe a zsidó réteget is. A darab összetettsége
azt is biztosítja, hogy nem válhat a szélsőjobbol-
dali szubkultúra martalékává. A mű tematikája
miatt logikus lenne ugyanis, hogy a Szögit ért
tragédiára egyébként is rátelepedő szélsőséges
körök kisajátítsák azt — a dráma művészi szín-
vonala, intellektuális mélysége azonban lehetet-
lenné teszik ezt.

Szorosan összefügg ezzel Az Olaszliszkai mű-
faji összetettségének kérdése. A kötet fülszöveg-
ében olvasható meghatározás találó: a mű az
antik sorstragédia műfaji mintájához kapcsoló-
dik. Ugyanakkor a dráma szövegének első fél ol-
dalát a Haggáda címmel jelölt prózai rész alkotja.
Ebben arról olvasunk, hogy egy paraszt érkezik
az Olasz liszkaihoz, s a rabbi családjával tölti a
pészach estét. A paraszt így búcsúzik vendéglá-
tóitól: „Véletlenül találkoztam valakivel a vá-
sárban, aki ide küldött. Azért jöttem el.” A rabbi
így felel: „Ha valakivel véletlenül találkozol,
igyekezz jól kiismerni, mert semmi sem vélet-
len.” Ezek a mondatok véletlennek és sorssze-
rűségnek az antik tragédiákban is oly fontos kér-
dését érintik, és a dráma címe alatt olvasható
műfajmeghatározással együtt, mely szerint Az
Olaszliszkai „sorstalan drá ma” volna — világos a
Kertész Imre regényére való utalás —, láthatóvá
teszik a hagyomány által is meghatározott, de a
hagyományt ellentétébe fordító alapmintázatot.
A prózai rész után az Áldozat néven szerepelte-
tett Szögi Lajosnak két lányával való autóútjáról
olvasunk, ezt félbeszakítja „a turista Idegen” te-
metőben tett látogatásáról — illetve egy falu -
belivel való beszélgetéséről — szóló rész, majd
A baleset alcímmel ellátott részben eljutunk a tra-
gédiához. Ezt három további, a drámai szöveg-
alkotás logikája szerint megalkotott, párbeszé-
dekre épülő részlet követi: tárgyalás a bíró, az
ügyész és az ügyvéd közreműködésével, időbeli
ugrással a helyszínelés felelevenítése, majd
ismét tárgyalás, most már a vádlott jelenlétében.
Ezt három részből álló lezárás követi: doku-
mentum, a vádlottnak a börtönből írt levele, pár-
beszéd a rabbi és az idegen között, végül pedig
A gödölye meséje, melyet az áldozat legkisebb lá-
nyának szájába ad a szerző. Ez a rész visszautal
a dráma elejére, a Haggádára, ahol szintén szó

esik arról, hogy a széder estén elhangzott a Chád
gádja címen ismert mese.

Ez a műfaji-dramaturgiai összetettség, mely-
nek jelentős szerepe van az olvasóra tett hatás
alakításában — a turista Idegen jelenete például
hozzájárul a feszültség fokozásához —, azért is
fontos, mert lehetővé teszi kérdések és néző-
pontok sorának megjelenítését. Ez azonban nem
működne a dráma finoman kidolgozott nyelvi
rétegzettsége nélkül. Vári György a kötetről írt
fontos kritikájában meggyőzően mutatott rá
arra, hogy a műben nem dramaturgia szerint
működtetett sze replőkkel, hanem rendhagyó
szerepkörökkel találkozunk, a darab nem alap-
szituációból kibomló jelenetekből, hanem stá-
ciókból, jelenésekből áll (Műút, 2011/027). Borbély
Szilárd drámájában valójában nyelvek sokasága
szólal meg. Már a nyitó jelenetben megmutat-
kozik ez, ahol egy sajátos szereposztás szerint az
Áldozat idealista-tiszta, kicsi (öt éves) lánya tu-
datlan-naiv, középső (tizennégy éves) lánya
pedig racionális-kiábrándult álláspontot képvi-
sel, megfelelő nyelvi regiszterekkel. Jellemző az
apa megszólalásainak metrikussága: „Látjátok
gyerekek, csudaszép a világ…”, „…már anyu
biztos vár haza mindnyájunkat, / meleg vacso-
rát ígért, meg még sütit is…”. Az óvodáskorú
kislány beszéde gyermeki logika szerint műkö-
dik, zárt világot közvetít: „Válaszoljatok: tegnap
megyek majd oviba?” A hármasban a nagyobbik
lány szólama képviseli a közvélekedést: „A tisz-
tességest / lúzernek mondják és kigúnyolják, /
a másik semmit ér, csak én legyek király, / egy-
mást tapossák el a semmiért, / hisz holnap -
után már csak öregek / és tolvajok maradnak
itt. A mun ka / szégyen, ügyeskedés a lényeg. /
Hányok ettől…” A három eltérő karakterű meg-
szólalás dinamikus elegyet alkot, mely ugyan-
akkor összhanggá áll össze, mivel az áldozat
nagy türelemmel minduntalan közvetít a „szó-
lamok” között.

Összebékíthetetlennek tűnik viszont, még ha
a kommunikációt lehetővé teszi is a múlt tüne-
dező emlékeit megörökíteni szándékozó turista
Idegen és a Falubeli nyelvi világa.

IDEGEN Az emlékezés halottainkra micva…
FALUBELI Beszéljél úgy, kisapám, hogy megért-

sem én,
ez az ország itt most már a miénk.

IDEGEN A kegyelet jele és Istennek tetsző,
ha emlékezünk halottainkra…

FALUBELI Kit érdekel a hugyos dédfater meg a
női,
a vén macák. Apám se mondott róluk
soha semmit.
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A Falubeli stílusa nem homogén. Amikor az ide-
gen arról beszél, hogy elhordják a zsinagóga kö-
veit, s figyelmeztet az anyagelvűség veszélyeire,
a Lenin-idézettel is dobálózó, a „régi világot”
visszasíró ember azt feleli, míg a kő hasznos,
mert építeni lehet belőle, addig az ima semmi-
lyen hasznot sem hoz. Ezt aztán a következő
érvvel támasztja alá: „A víz szalad, a kő marad!”
Wass Albert Üzenet haza című versének agyon-
koptatott refrénjéről van szó, melyet itt egészen
más értelemben használ a beszélő, mint amit a
szöveg intenciójának tekinthetünk. Ami a Wass-
szövegben etikai-metafizikai dimenziójú kijelen-
tés akar lenni, az itt a materialista haszonelvűség
szempontját hivatott megerősíteni. Azáltal, hogy
Borbély újrapozicionálja ezt az idézetet, rámu-
tat arra is, hogy hány át nem gondolt fordulatból
tevődik össze az a nyelv, melyen a Falubeli is
megszólal. (A szerzőt egyébként is foglalkoztatja
a szövegeknek az „áramló hagyományban” való
átértelmezése, „a társadalmi energia áramlása”,
melyről Stephen Greenblatt beszél. Az előbbi
példánál sokkal jelentősebb összefüggéseket tár
fel egy kortárs könnyűzenei mű kapcsán Egy
szö veg szentsége és a szöveg hite című esszéjében
[Vigilia, 2012/3].)

Nagy nyelvi távolságokról tanúskodik a bí-
rósági tárgyaláson a „kissány” szó használata.
A roma Vádlott szájából hangzik el a következő
mondat: „A férfi bűnös volt, elütötte kissányt.”
A Bíró a szociolektusra úgy reflektál, hogy idé-
zőjelek között „mondja” ki a sajátosan használt
szóalakot, ezáltal is distanciálódva attól, jelezve,
hogy a szó ebben a formájában nem része az ő
nyelvének: „És meg se nézték, / hogy van-e
baja! A »kissány« senkit sem érdekelt.” Borbély
a hangot adás gesztusának jegyében olyan sza-
vakat is a Vádlott szájába ad, melyeket nem köt-
hetünk annak tudatához, hanem világosan egy
külső, megértésre — nem felmentésre — töre-
kedő nézőpont sajátjai: „Akiktől elvették a re-
ményt, / hogy élhetnek becsülettel…”. Zár-
ványszerű nyelvi elem a dráma szövegében a
kicsempészett levél, e dokumentumközlés, mely
a valóság egy szeletét — a dráma olvasóinak
egyébként minden bizonnyal ismeretlen reali-
tást — emeli be a mű terébe: „Krisztián a gyere-
kekre vigyázál Nyaáékat / ki kelesz hogy
engegyék és akor már kőnyeb lesz / szászor
nektek is és nekem is.” A né hol alig érthető szö-
veg szemléletes és kétségbeejtő példázata az oly
sokat idézett wittgensteini gondolatnak a nyelv
és a világ határainak egybe eséséről.

Ahogy láttuk, a szerző a dikció metrikusságá-
val is sajátos koloritot ad az Áldozat szólamának.
Borbély Szilárdnak sikerült úgy megalkotnia a
tragédia fő alakját, hogy abban meg találhatók

Szögi Lajosnak a beszámolókból ismerhető ka-
rakterjegyei, ugyanakkor a drámaköltő eszmé-
nyi figurát alkotott — a darab anélkül is be fogad-
ható volna, hogy az olvasó ismerné a lincselés
történetét (a műben egyébként nem szerepel
Szögi Lajos neve). A meggyilkolt földrajz–bioló-
gia szakos tanárról tudható, hogy rendkívül fon-
tos volt számára a természet. A drámában egye-
nesen Szent Ferenc alakjához válik hasonlatossá.
„Le kell térni érte az útról, / hol a kámzsás pa-
csirta testvérünk jár, / és mélyen lehajolni a föld
arcához, / ki anyánk, testvérük [sic] és nővérünk
is egyben.” Az Áldozat mintha az abszolút jóság
megtestesítője, vagy inkább képviselője volna
a műben. Nem naiv, van rálátása a társadalmi
való ságra, de hisz a nevelés hatékonyságában.
A sorstalantragédia „dramaturgiája” és világlá-
tása szempontjából is nagy jelentősége van an -
nak, hogy éppen az ártatlan Áldozat mondja ki
a darab elején a következő szavakat: „Isten van
jelen itt! (…) Ő, ha vezet bennünket, / baj sosem
érhet.” Aki tehát hamarosan lincselés áldozata
lesz, feltétel nélkül hisz a gondviselésben.

Az első jelenetben megszólaló Kar két irány-
ból is reflektál erre a magatartásra. Egyrészt Is-
tenről beszélnek, mint aki egyedüliként látja
egyben a dolgok történéseit, másrészt pedig Bor-
bélynak a „poszthumánról” vallott, korábbról —
elsősorban A Testhez című kötetből — ismert el-
gondolásainak jegyében az embert „bioprog -
ramként” működő lényként írják le. A két meg-
közelítés közötti feszültség feloldására a szöveg
nem törekszik, azok egymás mellett léteznek a
mű gondolati terében — ez Borbély alkotásának
leginkább zavarba ejtő, legradikálisabb vonása.

De nem ez az egyetlen értelmezési keret, me-
lyet a mű Szögi Lajos tragédiája kapcsán felkí-
nál. A zsidó szál beemelése azért rendkívül fon-
tos, mert előtérbe állít egy alapvető szempontot:
az emlékezés szerepéről van szó. Nem mondhat
le egyetlen társadalom sem arról, hogy feldol-
gozza a múltat, hogy megértse annak tanulsá-
gait, hogy emlékezzék halottaira — szól a Kar a
turista Idegen látogatása kapcsán. És ez vonat-
kozik a tiszavasvári tanárt ért tragédiára is; Bor-
bély drámája azon dolgozik, hogy az ő története
ne jusson a tucathírek sorsára, melyeket néhány
nap alatt elfelejtenek — de ne is sajátítsák ki szél-
sőséges eszmék képviselői.

Az emlékezés és a felejtés más összefüggés-
ben is fontos szerephez jut. A helyszínelést kom-
mentálja így a Kar: „A bűn vizsgálása félig már
/ az igazság. De ha a vizsgálat elmarad / az al-
kalmas időben, csak a bíró szeme látja / a tette-
seket, és akkor már a szó / csak a nyom, amely
az emlékezetre / hagyatkozhat. A felejtés ala-
kítja / a múltakat.” A dráma szerint a lincselők
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csak órákkal a gyilkosság után értesítették a
rendőrséget, ez pedig felveti azt a filozófiai
problémát, hogy miként ragadható meg bármi-
lyen esemény, mely létmódját tekintve mindig
már eleve múlt idejű. Hogy Szögi Lajos meg-
gyilkolása nincs színre víve a darabban, nem-
csak az antik drámai hagyománynak tudható be;
fontosabb ennél, hogy az életben maradottak kö-
zössége már nem történésként, hanem csak el-
beszélt, a nyelvi eseményeknek kiszolgáltatott
történetként ismerheti meg a gyilkosságot. Az
pedig, hogy Szögi Lajos halálához lincselés ve-
zetett, tovább árnyalja a múlt megismerésének
kérdését. Az eseményeket nem lehet rekonst-
ruálni, mert „a sokféle emlékezet között / nincs
semmi kapocs”. A lincselés speciális esetét je-
lenti bűn, bűnösség és felelősség problémájának
is, ahogy ez a Vádlott és a Bíró párbeszédéből ki
is derül. A felelősség nem rögzíthető, a bűntettet
bár büntetés követi, azt a lincselő tömegben fel-
oldódó elkövetők aligha értelmezhetik bűnhő-
désként.

Éppen ezért fontos, hogy a beszédében bibli-
kus elemeket is hordozó Bíró kimondja, az ügy
„a jog határán” túlra vezet, és meg kell külön-
böztetni egymástól az isteni és az emberi igaz-
ságszolgáltatást: az Áldozat „már a Legfőbb
Bírónak adott számot, / és ügyét ott megnyug-
tatón lezárták”. A meggyilkolt férfi a Kar sza-
vaiban összekapcsolódik Jézussal, „a fájdalmak
férfijának” nevezik őt, akin talán az utolsó pilla-
natokban még átvillant, hogy áldozatot hoz („a
földön / fekve még lenyomta a központi / zár
gombját”) — s akit ugyanakkor halála összeköt
a „gyilkosaival immáron mindörökre”. Ez is
olyan pontja Borbély szenvedés-teológiájának,
ahol a két szempont közti feszültséget a szerző
meg sem próbálja feloldani. Ezért alkothatja a
dráma befejezését A gödölye meséje. A verset, me-
lyet a Halotti Pompában egy krematórium felé
tartó gyerek mormol (Haszid Szekvenciák XVIII.),
itt az áldozat kislánya recitálja. A gyilkosságok
sorát halmozó mese „célzata megértetni azt —
idézi Borbély a Halotti Pompa jegyzeteiben —,
hogy Isten a mindenség legfőbb ura, minden
Vele kezdődik és minden Vele tetőződik be”.

A kötetben olvasható második darab, az Akár
Akárki műfaja az alcím szerint Ámoralitás. Hogy
mit is jelent ez, a dráma negyedik „interlúdi -
umából”, Az amoralitás dalából tudjuk meg. Esze-
rint a moralitás kora lejárt, Ámor azonban va-
lódi, a beszélő barátja saját amoralitása — de
amikor majd eljön a halál pillanata, nem segít
majd Amorál. A műfaj egyik legismertebb da-
rabjára, az Akárkire nagyon hangsúlyosan ala-
pozó mű tehát már nem moralitásként, hanem
amoralitásként gondolja el magát. Borbély a szö-

veg elején nagyon részletesen elmagyarázza, mi-
lyen logika szerint működik a dráma: a jelene-
tekben három aktív szereplő vesz részt, a Be-
szélő, az Ellenlábas és a Rezonőr, negye dikként
pedig mindig jelen van egy „Akárki masz kot” vi-
selő Holttest (ezt játszhatja színész, de helyette-
sítheti bábu is). A nyolc jelenetet egy-egy inter -
lúdium követi, a mű elején prológust, végén
epilógust olvashatunk, a Borbély-művek eseté-
ben nem egyszer előforduló többszörös lezárás
mintájára ezt még haláltánc-dalok követik.

A mű a középkori moralitások mellett a
brech ti színház hagyományaira épít; Brechttől
való az emberek tragikus egyformaságáról szóló
mottó, és Brechtet követi a társadalomkritikai at-
titűd. A pro lógus szerint „a Tőke új arcát”, „a
Pénz vad posztmodern rabszolgaságát” látjuk a
darabban. Borbély Szilárd vigasztalan képet tár
elénk drámájában. Nemcsak azért, mert a mű
antropológiájában „az élet immár elbeszélhe-
tetlen / sorsként” — ez persze összhangban áll
Az Olaszliszkaival, e „sors talandrámával” —,
hanem mert itt „a poszthumán” tartós állapot-
ként van megjelenítve. Az Akár Akárki világában
nem szokatlan, hogy valakit — akárkit — aka-
rata ellenére szervdonornak használnak, fehérje -
feldolgozóban „hasznosítanak”. A nemi identitás
dala értelmében már nem az Egyház „a test ha-
tára”, mint egykor — a szexualitást is a kapita-
lizmus uralja. „A Test újratermelése: / Az a Tőke
érdeke.” Nemcsak afféle szociális kérdésekről
van itt szó, mint hogy újonnan bűnnek számít a
szegénység (az első interlúdium után mondja az
Akár kimaszk), meg hogy az emberek csak sze-
repeket cserélnek a tőkének alárendelt szol gálta -
tó szektorban, ahogy Az Alkalmazott-dalban ol-
vassuk. Borbély peremfigurákat, szélsőséges
helyzeteket tár elénk, bérsorbanállót, hajléktalan
filozófust, transzvesztitát, sikkasztó banki alkal-
mazottat, üldözést, erőszakot, gyilkosságot — és
ezeket a sorsát vesztett Akárki életlehetőségei-
ként mutatja fel.

Igen sokrétű a darab intertextuális utalás-
rendszere: a brechti mintázat mellett szerepet
kapnak többek között az Adyn, Shakespeare-en,
Jób történetén alapuló szövegelemek. Az Akár
Akárki poszthumán világában a legmeglepőbb
helyeken bukkannak elő a keresztény és huma-
nista örökség emléknyomai. A pedofíliát üzlet-
nek tekintő banki alkalmazott hirtelen Krisztus
második eljöveteléről kezd beszélni, kioktatva
az ateista hajléktalant. A ferences barát jelenlé -
tében/szájából elhangzó Az óvszer-dal egymás
mellé helyezi, de nem hozza közös nevezőre a
kilátástalanság konstatálását és a keresztény
kontextus megidézését: „Nem segít semmi a
gondon, / Krisztus sebére mondom.” Borbély
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izgalmasan játszik a különböző valóságszintek-
kel: a hetedik jelenetben a Díszletező, a Színész-
tanonc és a Takarítónő önmaguk szerepét játsz-
szák el, a nyolcadik jelenet végén diktafonról
halljuk vissza a mű elején szereplő, azóta meg-
gyilkolt nő monológját. A darab végének Hamlet-
allúziója átlépi az elhangzásra szánt szöveg és a
szerzői utasítás közötti határt: „Sötét. Majd néma
csend.” (Dőlten szed ve az eredetiben.) De a né -
ző/olvasó előtte „tanulság gyanánt” még szati-
rikus intést kap, a humánetológia jegyében: „né -
ha csendben majszolj egy banánt”.

A kötet címadó darabját a fülszöveg színházi
parabolának, a cím alatt látható műfajmegha tá ro -
zás teológiai-politikai revünek mondja. A re vü-
jelleg világos a darab elején olvasható részletes
szerzői utasításokból, melyek színes karneváli
parádéról beszélnek, tarka ruhákkal, go-go
girlökkel, zenével (Borbély minden jelenethez
meghatározott darabot rendel, többnyire barokk
tételeket). A darab parabola voltát nagyon vilá-
gosan értelmezi Gerold László, Weöres Sándor
Szent György és a sárkányával állítva párhuzamba
a művet, amennyiben mindkét dráma a valójá-
ban „nem létező, de fetisizált hatalom jegyében
történő visszaélések” példázata volna (Élet és Iro-
dalom, 2011/34).

A Szemünk előtt vonulnak el helyszíne megha-
tározatlan, a játék idejét pedig a szerző „valahol
a 17–21. század között” helyezi el. Ez az időszak
a tágan értelmezett modernitást jelentheti,
amennyiben annak kezdetét Descartes-hoz köt-
jük. A mű „előbeszédében” és „kódájában” be-
szélő herold fogalmak vonulását jelenti be, il-
letve a vonulás megtörténtét konstatálja — ezek
a fogalmak az idők kezdete óta úton vannak, és
az eredetnek olyan metaforái kapcsolódnak hoz-
zájuk, mint az anyaméh, a születés, a Platónt
idéző barlang, a tudat. A tizenhárom jelenethez
nagyon karakteres alcímek tartoznak, lényegé-
ben már ezek összeolvasásából kirajzolódik a
dráma gondolati tere. Érdekes kérdés lehet majd
a mű színpadra állítása kapcsán, hogy valamilyen
formában bevonja-e a rendező ezeket a nagyon
erős értelmezéseket adó, a dráma befogadását
meghatározó címeket — vagy éppen ezek nélkül
adja elő a darabot, sokkal lazább fogalmi szövetet
hozva létre. Az alattvalók aggódásáról, A végtelen fel-
foghatóságáról, A sokról és az egyről, A hír születésé-
ről, A halál esetlegességéről — ilyen és ezekhez ha-
sonló címekről van szó.

A megint csak nem drámai helyzetekből,
hanem „vonuló” jelenetekből álló darab cselek-
ményének legfontosabb alakja a Herceg, aki
nem jelenik meg a színpadon, s aki kísértetiesen
emlékeztet Krasz nahorkai László Az ellenállás
melankóliája című regényének (illetve az abból

készült Tarr Béla-film, a Werckmeister harmóniák)
romlást hozó Hercegére. A Herceget nem látta
senki, léte filozofikus töprengések tárgyát ké-
pezi. „A Herceg létezése bizonyos, mert az el-
lenkezője / ellene mondana az értelemnek. Mert
ha / az ember képzete volna egyedüli oka kép-
zeteinek, / akkor lehetetlen volna, hogy egyál-
talán bármit / fel tudjon fogni” — hangzik el az
egyik Követ szájából. Két „kengyelfutó” pedig
azon vitatkozik, hogy a Herceg idióta-e, vagy
pedig olyan nagy hagyományokkal bíró képze-
tekkel írható le, mint a Lét Pásztora, Vezér, Atya,
Testvér, Anya, sőt, Elvtárs. Borbély rendkívül erős
szimbólumokkal dolgozik. A darabban színre
lépő Titkos Tanácsos és Titkos Ügynök olyan jel-
szavakat használ, mint „Epifánia”, „A Kép más”,
„Az Áldozat”; a Herceg papírcetlire írt üzenetét
e két alak, bár az nem elfogyasztható, mégis el-
fogyasztja, miként az Oltáriszentséget. A keresz -
tény motívumokra hajazó képzetek nyomasztó
világ díszleteit alkotják. Jellemző, ahogyan két
követ arról beszélget, hogy fiatalon kegyetlen
tetteket hajtottak végre egy fiatal lányon, a Her-
ceg nevében, akiben az egyikük szerint már
akkor sem hittek. A Szemünk előtt vonulnak el vi-
lágának fő ünnepe az Epifánia, melyen kicseré-
lik a Herceg és az Infánsnő képét. Megbontja a
rendet, hogy amikor az Infánsnő ikonját leleple-
zik, azon nem a megfelelő alakot látják, hanem
egy „bennszülött asszonyt”, aki egy korábbi je-
lenetben gyermekével együtt megjelent. Borbély
zavarba ejtő módon nyitva hagyja az Isten–Szűz
Mária–Jézus mintázatát követő hármasság je-
lentéseit: a darab végén az asszonyt, aki szereti
a Herceget, ezzel csodálkozást váltva ki annak
tanácsosából és ügynökéből, s aki azt állítja,
gyereke a Hercegtől származik — és valóban
hasonlít rá —, szülöttjével együtt a Halálme-
netbe zárják. Ezek után logikus, hogy a dráma
utolsó jelenete, a kengyelfutók önjáró, céltalan
párbeszéde a következő ponton záródik: „Kuss!”
E transz cendens képek és fogalmak által struk-
turált világ lakói nem tudnak mit kezdeni a me-
tafizikával.

Miután végigolvastuk a fentebb bemutatott
há rom drámát, azok vigasztalan szövegvilága
után más minőséget jelent a kötet negyedik da-
rabja, az Istenasszony Debreczen. A mű, mely ere-
detileg Ka zinczy & Csokonay etc. címen jelent meg
az Alföld folyóiratban, műfaja szerint „Theát -
romi Bohóskodás”, klasszicista tézisdráma és
egyben vásári bohózat. Az ötvenegy „szcéna”,
melyek egy része csupán zenéből — többek kö-
zött Csokonai rekonstruált énekverseiből — áll,
s melyek egy részét a szerzői szándék szerint
árny- vagy bábjáték formájában lehet előadni,
Kazinczy Ferenc emlékezéseit viszi színre. Bor-
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bély Szilárd a darab írásakor nagymértékben tá-
maszkodott Kazinczy leveleire és emlékirataira.

A szerző több síkot mozgat a szövegben.
Külön színész játssza az emlékező Kazinczyt és
„Franz von Kazinczyt, aki pózol”. A két szereplő
megszólalásai elkülönülnek, de például a 18.
szcénában, mely lényegében egy Virág Benedek -
nek írt levél, az emlékező folyamatosan kom-
mentálja azt, amit a „pózoló” Kazinczy és be-
szélgetőtársa, Domokos Lajos mond. Borbély —
a vásári bohózat hagyományai szerint — játszik
az előadott valóság és az előadási folyamat va-
lóságának egymásra csúsztatásával is. Így a he-
tedik jelenetben a súgó közli, „Kántorné kocsija
elakadt” — annak az előadásnak az ideje, mely -
re itt a súgó reflektál, nem azonos tehát a szín-
darab tényleges előadásával, hiszen a Kántorné
nevű színésznő is fiktív alak —, mire az emlé-
kező Kazinczy kendőt köt, és eljátssza saját any-
ját, párbeszédet folytatva az őt játszó színésszel.
A 39. szcénában pedig a szerepként értelmezett
Súgó ugyanazon a síkon szólal meg, mint So -
phie és Kazinczy.

Az Istenasszony Debreczen rendkívül gazdag
szöveg, mely megannyi sziporkázó részletet tar-
talmaz a finnyáskodó Kazinczy és a parasztos-
magyaros Csokonai szembeállításától, a két költő
poétai versengésétől a katolikus–protestáns
problematika érintésén át az Árkádia-perről
szóló passzusig. Ha fel kell rónunk valamit a mű -
nek, akkor azt, hogy néhol kissé hosszadalmas.
(Finom kritikai észrevételeket fogalmazott meg
a könyvről írott remek kritikájában Földes
Györgyi: Beszélő, 2011/9.) A dráma nagy erőssé -
ge a felvilágosodás kori magyar nyelv felidézé -
se/megteremtése és az olykor egyenesen ferge-
teges humor, mely helyenként átcsillan Bor bély
Szilárd más műveinek tragikus felszínén is, de
itt előtérbe kerül. Például a következő részlet-
ben: „Gyönyörrel les- / tem könnyeit, a sírás
köz ben háta meg-meg / rándult, orra megpiro-
sodott, arca felpuffadt, eper- / forma szájacskája
lebiggyedt, orrocskájából / a legszebb taknyocs -
kák folydogáltak alá. / Szipogott a lelkem.”
(Palatinus, Bu da pest, 2011)
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