szemle
szek, amilyen nagyvonalúan a kártyások.
Példaként Petr Nárožný egyik játékát
szeretném felidézni. A kopasz, nagy darab
színész Krogelt, a helybéli kártyások
egyikét játssza, aki egészséges kinézése
ellenére - beteg. Alig eszik, nem iszik,
nem dohányzik. Miközben a többiek jó
étvággyal falatoznak, ő csak csirkemellet
csipeget. Aztán kivesz a mellénye
zsebéből egy kis szelencét, két ujja
gyakorlott, mégis óvatos mozdulatával
felpattintja a szelence tetejét, kis ezüstkanalat halász elő, és rossz ízű, keserű
orvosságot vesz be. Fintorog, megtörli
zsebkendőjével a száját és a kanalat, s
komótosan visszarak mindent. Ez a művelet az előadás alatt többször ismétlődik,
mindig természetesen, egyéb elfoglaltságai között mintegy mellékesen végzi
a színész. Ehhez hasonlóan pontos a
szerep más részleteinek a kidolgozása is,
a többieknél is.
Az előadásnak egyetlen viszonylag
kevésbé megoldott részlete van, ez pedig
Iharev káromló monológja. A leleplezésjelenet a cselekmény dramaturgiai
csúcspontja, azután törvényszerűen lanyhul az események feszültsége. Ez roppant
nehéz helyzet elé állítja a színészt, akinek egy rendezőileg is poentírozott jelenet után egymagában kellene fenntartania, sőt tovább fokoznia a feszültséget,
egészen a falra mászás befejező képéig.
Ez a szinte megoldhatatlan feladat Josef
Abrhámnak is csak részben sikerült.
De ez sem változtat azon, hogy a kártyások összefoglalása mindannak, amit
más Činoherni-előadáson láttam. Olyan
színházi teljesítmény, amelyet - a Činoherni klub egyéb előadásaival egyetemben - nemcsak Prágában kéne látni, de
Magyarországon is!

GYÖRGY PÉTER

„csak ember van..."
Spiró György drámakötetéről
„Most nincs hazugság. Fényes pillanat:
nincs hagyomány, mely elvakítja látnod
a létezést, nincsen király, ki létét
vakhivőitől nyeri: nincs istened, kihez
fohászkodol, könnyek-kel mosván el a
tűrhetetlen dolgok látványát ; nincsen
eszmerendszer."
(Spiró György: A békecsászár)
„Megértettem a számomra adott világegyetem egyszerű titkát, bárhol,
bármikor agyonlőhető vagyok."
(Kertész Imre: A kudarc. Kortárs 83/2.)
1.

Spiró egyik mestere, Kertész Imre, tanítványánál jó tíz évvel idősebb. Háta
mögött egy regény (Sorstalanság), egy
novellás kötet (A nyomkereső) s a mottóban idézett - Kortársban közölt új
készülő regényének egyik fejezete. A
kudarc hősének felismerése kulcs lehet A
békecsászár szerzőjének jobb megértéséhez
is. Az árulkodóan „egyszerű" jelzővel
ellátott titok pontosan mutatja az egyén, az
individuum helyét és értékét a történelmi
világ keretei között. Az én, az egyén az a
lény,
aki
„bárhol,
bármikor"
megsemmisíthető, meghatározásához épp
ennyi kell, nem több és nem kevesebb. Az
egyénnek semmilyen feltételt nem kell
teljesítenie ahhoz, hogy elpusztítsák, a
történelmi világ, a mindannyiunkat
meghatározóan körülvevő realitás számára
az egyén annyira értékes, hogy
elpusztítható legyen. A történelemmel
szemben az egyénnek semmilyen értéke
nincsen, s úgy tűnhet, hogy ez az újkori
történelem által megtámasztott modern
tapasztalat. Ám mind Kertész, mind Spiró
arra a végletesen egyszerű tényre hívja fel
a figyelmet, hogy ez az értékelés állandó, s
ellenkezőjét hinnünk: épp az az illúzió.
Spiró a történelem felé fordul, ahol
mindenkor legyilkolható volt mindenki,
okkal és ok nélkül, indulat vagy racionális
megfontolás nélkül, vagy azzal, így vagy
úgy. Az erőszakos halál, az ölés, úgy
tűnik, soha nem szorult indoklásra, bevett
eszköze a cél-megvalósításnak, vagy
öncél: a tömeges halál, az erőszak kioltotta
élet kérdése minduntalan visszatér e
drámákban.
Mindaz, ami megtörténtekor nem szorult rá az indoklásra, az emlékezetben
fennmaradván vizsgálatra szorul, jobb

híján drámára. Ha igaz a „bárhol, bármikor" evidens tapasztalata, akkor az
írástudó felelősége abban áll, hogy a maga
kendőetlen otrombaságában, iszonyatában
é nevetségességében, de hűen rekonstruálja
a
történteket.
A
re-konstrukció
majdhogynem
a
drámai
forma
széjjelzúzásához vezet, a történelem
világának embere nem rendelkezik
tragikus erényekkel, nincs módja a vívódásra, alig jut ideje a töprengésre, nin-csen
abban a helyzetben, hogy széjjel-pillantson
e világon, felmérve annak értékeit - előbb
gyilkolják le, előbb tüntetik el. Ez a maga
közönyös általánosságában zajló történet
minden egyes esetben tragikus. (Az egyén
ábrázolása ott érhető el ismét, ahol az író
lemond az egyes történetek ábrázolásáról.
Az egyetemes történet ábrázolása, józan és
rendíthetetlen leírása: minden mozzanatában az egyént tartja szem előtt.)
Spiró rekonstrukciója az események
lezajlásának az egyén felőli oldalát mutatja
be, azt az, oldalt, ahol elvész a korban
hirdetett vagy utólag vélt értelem, ahol
nincs mód az ideológiákba vetett bizalom
megőrzésére, ahol kiderül, hogy mindössze
a történelemkönyvekben lett az ember a
folyamatok alkotója, a történelemben
magában
egyszerűen
értő-értetlen
elszenvedője. Az „ész csele", a „tragikus
vétség", a tett lehetősége és súlyának
megértése:
ez
csupán
újkori
és
múlékonynak túnő illúzió.
Az egyén elszenvedője az eseményeknek, s a szenvedés, mint e drámák mutatják, már nem pusztán üres forma. Spiró
hősi alakjai és színpadán tömegesen
megjelenő gazemberei egyaránt életbenmaradásukért küzdenek. Nem az eszmék lovagjai, hanem e verseny cseleinek
kutatói. A kérdés nem az, hogy miképp
kell élni, hanem hogy miképp lehetséges
életben maradni. E tét oly nagy, hogy
visszariasztja hőseit a „finom" kérdésektől,
ezek az alakok nem érnek rá, hogy
mérlegre tegyék életük értelmét, hiszen
bezárattak az életük fenntartásáért folyó
küzdelmük pontosan működő és csepp
enyhületet sem kínáló csapdájába.
Mindez különös módon morális kérdés.
A morál kérdése nem a drámákon belül,
hanem azok szövegén kívül jelenik meg. A
kérdés: miképp jöhetett létre mindez,
miképp szemlélhető akár a történelemben,
akár a jelenben, istenek és bocsánat nélkül
- a „tűrhetetlen".
Spiró morálja, a morális kérdés fedezete
az álnaiv, áltermészetes, elszánt józan

ész. E szemlélet nem hagyja, hogy perspektívája beszűkíttessék. Nem foglalkozik
vélt célokkal, sem gyanús okokkal. Ahol
mások esetleg az értékek totális
pusztulását vagy a kultúra immanens
drámáját látják, ott ő az egyének folyamatos, természetellenes, erőszakos haláláról
beszél. E drámák megkísérlik úgy venni a
dolgokat, ahogy vannak, kísér-letet
tesznek a káosz mind hazugság-mentesebb
értelmessé tételére, mind el-fogulatlanabb
leírására.
Az elfogulatlan, önnönmaga elpusztíthatóságát világosan tudó költő szinte teljes
kizárólagossággal epika- és drámaíró lett:
az a kérdés, hogy mi ölte meg Spiróban a
költőt, talán válasz lehet e drámák
létrejöttének
körülményeire
is,
pontosabban e drámák okaira. A költő,
akit könnyű volt „metszően okos lírikusnak" neveznünk, néma, mert a saját rossz vagy jó, lényegtelen - problémáját
nem tartja elég általánosnak és erős-nek
ahhoz, hogy az valóban probléma
lehessen.

amelynek nem cselekvői, hanem szenvedői, s a teremtett állapot foglyai.
Minden új és új számításuk egyre több és
kiszámíthatatlanabb összefüggést teremt.
Gondolkozásmódjuk az intrikára és
racionalitásra épül, ám azok az erők,
amelyeket szabaddá tesznek, pontosabban
amelyekben bíznak: már nem racionálisak
és beláthatóak. Scipió vagy Hannibál egy
szempontból akár az Ikszek hősének,
Boguslawskinak is az ősei lehetnének.
(Boguslawski éjjeli kombinációs játéka a
színház tagjait jelképező cédulákkal, az
esélylatolgatás
és
szándék-elemzés
ugyanennek a sémának - a scipiói,
hannibáli személyek működésének lényegét mutatja. Egyébként ez a séma
működött már a Kerengő világában is,
Porházy kedvelt játéka ugyancsak a többiekkel való akart-akaratlan sakkozás.)
Kérdés, hogy mi e séma lényege, mi az
a közös mozzanat, amely összefűzi ezeket
az alakokat, függetlenül a dráma és epika
eltérő világától. E hősök alap-élménye az
intrikus
stratégia
túláltalánosítása.
Számukra az ellenfél (és ezáltal a
történelem) megértésének módja a
2.
A kötetnyitó Hannibál jó bevezetés Spiró szándékok kutatásában és felismerésé-ben
révén
világának színterébe is, hiszen a hatalmas áll, s az ezekkel való kombinálás
"
terekben és évekig játszódó mű már próbálnak győzni. „Vétségük , vagyis
következményekkel
járó
előkészíti a világdrámává váló Békecsászár súlyos
feledékenységük abból ered, hogy mindkérdését, megoldási módjait.
A Hannibál „még" (amennyiben érdemes untalan azonosítják a történelmi folyavalamilyen fejlődési sort megállapítanunk matok megismerését és az ellenfél vélt
nagyobbrészt azonos színvonalú és vagy helyesen felismert szándékainak
problematikájú művek esetén) a követ- megismerhetőségét. A valós világ helyén
kezmények felismerhetőségével, tettek az ellenfél áll: a kettejük közötti háború
kiszámíthatóságával verekedő, az „ész mindkettőjükkel elfeledteti, hogy valócselében" - egyre kevésbé is - de még bízó jában a háború mindkettőjük ellen is
emberek kálváriája. A harmincnégy folyik. Scipió és Hannibál pókként vimegnevezett szereplőt, parasztokat, zsol- selkednek, akik számára mindig érthedosokat, katonákat, őröket, rómaiakat és tetlen lesz egy-egy szélroham, amely
karthágóiakat felvonultató, sok szín- halomba dönti gondos és a világot beháhelyen zajló történetnek valójában három lózónak hitt művüket.
főszereplője van: két hőse (Hannibál és
Spiró az intrikus stratégiák találkozáScipió)
és
egy
áruló
intrikusa sának kudarcával rámutat e gondolkozás
(Flamininus). Hannibál és Scipió, a két és megismerésmód korlátozott érvévezér játsszák egymással és az idővel nyességére, a valódi összefüggések mérjátékukat, amely emberek halálát, és, úgy hetetlenül bonyolultabb és nehezebben
tűnik, birodalmak sorsát is jelenti, de kiismerhető mivoltára.
legalábbis befolyásolja. Amit e két mitikus
A másikra, az ellenfélre való túlzott
hősnek meg kell tanulnia a dráma figyelemből adódik a hübrisz, amelynek
folyamán, az épp mérhetetlen hatalmuk felismerésével mindketten elkésnek. Hancsekélysége, korlátozottsága. Hannibál nibál így vall Mannónak: „Én csak azt
Karthágó puszta földjére érkezik, Scipio mondom, nincs okod lázadni. Azt ok
elbukik Flamininus árulásán. A két he- nélkül is korábban el kellett volna kezderoikus küzdő következményszámítga- ned, de ti soha nem mertek ráébredni
tásával, szándékmegsejtésével, gondolat- valaminek a reménytelenségére. Ti nem
kikövetkeztetéssel kísérli meg befolyá- tudtok kétségbeesni soha ... A végzet-tel
solni azt a történetet, amely végül is nekem is volt vitám: Ez eltartott néjóvátehetetlenül megalázza őket, s

hány évig, és segített elviselni az elviselendőt ... Aztán leszoktam róla, hogy én
legyek a végzet ... reményeket koholnék
én is, de nem megy már. Hát ennyi az
egész. Annyi csak, hogy nem lehet
tökéleteset alkotni a földön." (107-108.
oldal.) Hannibál belátását követi Scipió is,
és amiben végső soron közösek, ami végül
valóban összefűzi őket, az tetteik
feleslegessége és e feleslegesség iszonyú
jelentése. „Hát eszközök vagyunk, fiam?
Hol a nagyságunk ?" - kérdi Scipió
árulójától, Flamininustól, aki korrekten
felel: „Az nincsen sehol." (153. oldal.)
Az ítéletek balítéletek voltak, a sejtelmek tévútra vittek, az intrikára épülő
stratégia és a közvetlen válaszlépés keresése nem alakítója a történelemnek, világképük lehet rossz vagy jó, de csak a
történelem eszköze. A megoldásokat nem
ők hozzák, hanem az idő, amely bosszút
áll rajtuk éppúgy, ahogy majd azokon is,
akik utánuk részesülnek a hatalomból. Az
egymásnak lódított erők mindössze
pusztulást, majd egy új, éppoly törékeny,
éppúgy további
öldöklésre
épített
egyensúlyi helyzetet eredményeznek. Az
idő, az igazság nem tárult fel, a hullák
hegyén át folytatott expanzió a
megértésért
semmi
mást
nem
eredményezett, mint a hullák egyre
növekvő hegyét. Az, ami érthető, az
mindössze a háború értelmetlensége és a
pusztulás-pusztítás
visszavon-hatatlan
felelőssége. Amit látunk, ami a
rekonstrukció végeredménye lehet, az
nem több annál, mint amit mindazok
tudhattak, akik kettejük háborújába belehaltak.
Az új helyzet hőse, a tanítványból lett
áruló Flamininus egyrészt erősebb, mint
Scipió, másrészt éppúgy magában hord-ja
az értelmetlen halált. „Azért vagyok
tanítvány, hogy megtagadjam a mesterem
. . . Megtehetem, mert a tegnapi veszélyek
múltával hullanak a tegnapi csillagok, s ha
volt, aki úr volt, mert nem szolgált senkit,
lesz, aki úr lesz, mert szolgál mindenkit.
Ha volt, aki nem akart eszköz lenni a vak
sors kezében, lesz, aki hajlandó lesz rá ..."
(164. oldal.) Mindez annyit is jelent, hogy
a
tegnapi
felismerések
mára
érvénytelenek, mert nem mentek túl
magának a helyzetnek a megértésén,
bezáródtak
a
stratégia-taktika
dialektikájába, s a jelen eljövetelével:
érvénytelenek. „Róma nagy lett, s kit
érdekelhet, akaratunk szerint-e vagy
kivüle." (uo.) A jelen idő a stratégiai
gondolkozásmód és életmód kizáróla-

gos terepe, a tegnapi érdem tehát már-már
nyűg, és a megértés akadálya. Ami Scipió
számára válság, az utóbb már természetes
adottság:
a
scipiói
életvitel
és
gondolkozásmód flamininusi értelmezése
mindössze az átlagnál gyorsabb aktualizálás és érvényesülési igény. A jelen
követelménye: az új helyzet új gyilkosainak kitermelése. Flamininus épp a tanult eszközökkel végez Scipióval, a
mindennél gyorsabb helyzetfelismerésével. Ő ébredt rá leggyorsabban az új, a
nagy Rómát elhozó helyzet tapasztalatára:
a feleslegessé vált hősökkel azonnal
végezni kell. A történelmi expanzió nevében folytatott háborúban semmi szükség
nincsen a múltra. Őt már nem érdekli
mindaz, ami történt, mindössze a következményekkel kell számolni. A tegnapi
veszélyek világa: adottság, amely épp-oly
természetes, mint amilyen természetesen
lehetett élni valamikor Karthágóban.
Mikor Scipió holt és értelmetlen világot
lát maga előtt (melyért felel), akkor ő az
élettér felvillanó lehetőségét pillant-ja
meg. Az örök visszatérés e kevéssé biztató
alternatívája a dráma szerint nem
kerülhető ki, e hősök nem az evolúciós
modell józan hivői. A cselekvés, a jelen
urai számára egyetlen mindenkor érvényes tapasztalat adódhat: a mindenkori
múlt felszámolása, a változtatás lehetőségének örök, értelmetlen és mindig kihívást
jelentő igézete. E hamis lehetőség a lehető
legvéresebb, és e hamis lehetőség egyben
a megismerés igazságának - úgy tűnik visszautasíthatatlan gyakorlati ténye.
3.
A kötetnyitó Hannibál a konkrét idő-ben
játszódó világméretű tragédia és a
kötetzáró, címadó A békecsászár, a Rómát
idéző, de az archaizáláson túl elvonttá
emelkedő világdráma közé ékelődik be a
két magyar tárgyú tragédia, a Balassi
Menyhárt és Kőszegők. A két tragédia között, a kötet középpontjában álló mese, a
Káró király ironikusan is érthető: még egy
külső szemponttal, az irracionalitás
szövegbe bevontságával gazdagítja azokat
a szemléletmódokat, amelyekről a
tragédiák során át szó van.
Úgy tűnik tehát, hogy A békecsászár
mintegy összefoglalása a történelmi dráma
problémáinak. Mielőtt rátérhetnénk e
vitathatatlanul nehéz, másrészt nem bizonyítottan játszhatatlan műre, figyelembe
kell vennünk a két várban, Magyarországon játszódó történetet. E két dráma,

szemben a nagyvilág vonulatait kutató
ókori tárgyú művekkel, a perifériákat, a
kisvilágot kutatja, a várbéli zárt tereken
játszódó események a magyar história
történeteiből valóak.
A Balassi Menyhárt az árulások sorozatává degradálódott taktikázási, stratégiakeresési történetek egyike. A Scipió
és Hannibál közötti, világméretek-ben
folyó történet helyén már csak a
fennmaradásért küzdő csoport harcát
láthatjuk a három részre szakadt Magyarországon, árulás és árulás között.
Magyarország, itt mint Spiró mondja,
vitézlő iskola - az árulás számára. Ennek
mestere Menyhárt, akiről hű(?), az
árulásban hű csatlósa, Zay mondja elismerően: „Inasok vagyunk mi még az árulásban. Az árulás: palota. Hogy mestermű legyen, ki kell faragni a legutolsó
kőrózsáig. Engem felemel az emberi
szellem találékonysága. Büszke vagyok
Menyhártra, és mindenben messzemenően
támogatom." (187. oldal.)
A nagyhatalmak közé szorult országban
a kaméleontechnika, az átállás, a rablással
kevert hazugság, a váltságdíj-követelés, az
egymással szemben álló érdekek vélt
felismerése és esetleges ki-játszása az a
stratégia, amit még egyáltalán folytatni
lehet. Egy ilyen világban egyvalamihez
makacsul ragaszkodni, egy dolgot
véghezvinni: a tévedések forrása, halálos
hiba lehet. Az egyetlen igazi lehetőség
Menyhárté, majd halála után fiáé: életük
lehetőségének árulás általi folyamatos
fenntartása a piacon. Hűség vagy
konzekvencia mindössze a gyengeség
jeleként értékelhető, s így lehet, hogy az
is. A külső hatalmak közé szorult térben
az életmód: a túlélési technikák variációja,
amelyek közül egyik sem különb azoknál
a technikák-nál, amelyet e hatalmak
alkalmaznak.
A történet a felderíthetetlen összefüggések és kibogozhatatlanná váló élettörténetek összefonódásából áll. A Balassi
Menyhárt egyrészt a történet és a színhely
azonosságának okán a Kőszegők rokona,
másrészt már előre utal A békecsászár
sajátosságára, ahol az egyes szereplők már
nem személyek, hanem egy-egy jellemvonás, tulajdonság, tudat megszemélyesítői, szócsövei, különböző világaspektusok, értelmezések mitikus megtestesítői. A Balassi Menyhártban sem emberek
individuális konfliktusáról van szó, már itt
is felmerül A békecsászár alternatívája. A
dráma
legélesebben
meg-rajzolt,
leginkább személyiséggel bíró

hőse, Szénási, a darab végén, a törökök
bevonulásakor már-már allegorikusan
fogalmazza meg saját helyzetüket: „Elmosódnak a lényeges különbségek. Elmosódunk." (272. oldal.) Az elmosódás
már az artikulálhatatlan, káosszá vált világ ábrázolhatóságának az alapkérdése is.
(Ennek a káosznak a megértetéséhez kell
Spirónak lemondania majd a személyekről, épp A békecsászár világállapotának megértetéséhez és kifejthetőségéhez.)
Az egyes átmenetek látszatra érthetetlenek, sőt esetenként mesterkéltnek is
tűnnek, holott Spiró kérdése és észrevétele valójában radikális megvalósítása a
lukácsi észrevételnek: a modern drámában a cselekvő és tette elváltak egymástól. Csakhogy Spirónál ez az elválás nagy
méretekben és a történelem síkján jelenik
meg: a pszichológiai megértés, a
személyiség konstanciájának feltételezése
itt már felesleges, a széthullásban már a
palotaként felépített árulások várai is
széthullanak, és a személyiség körvonalai
lassan megfoghatatlanok. Hiányzik már a
stratégia, a koncepció, az a világ-vízió,
amely, ha tévesen is, de irányította a
Hannibál hőseit. A kisvilágban az érdekek
valós okairól nem sejthetnek semmit, a
pusztulás még értelmetlenebb (ha lehet),
és még kétségbe taszítóbb, mint máshol.
E helyzet másik értelmezése valójában
a Kőszegők. ltt ugyanis a hatalmi érdekek
átláthatóságában bízik a két hős, és ennek
megfelelően kísérlik meg értelmezni,
sikertelenül, saját életüket is. Hajdani
barátok, akik azóta ellenséges pólusokra
vetődtek, Ahmed támadja a várat, Jurisics
védi.
Ahmed
beszélgetésük-ben
felismerni véli és fel is sorolja az értelmetlen támadás lehetséges okait, de akár világos - felismerésük sem segíthet
rajtuk. „A hadjáratnak több oka lehet. Az
első: viszály van a portán, vesztes
hadjárat kell, hogy a szultán kioszthasson néhány selyemzsinórt az állítólag
vétkesek között. A második: az ellenségeim így kívánnak megszabadulni tőlem. A harmadik: a szultán gyönge, egy
hadjárat az erejét mutatná, és mire a vereségről értesülnek, ő már nyeregben ül
megint. A negyedik: a szultán és a császár összebeszélt, a szultán úgy tesz,
mintha vicsorogna, a császár a végveszélyre hivatkozva szabadon irtogathat
otthon pár napig. Az ötödik: a végveszély
nevében meghúzható a gyeplő rajtatok. A
hatodik: tőled akarnak szabadulni, vagy
éppen Kőszegre fáj a foguk;

te hősi halált halsz, aztán, hisz béke van,
valaki éppen Kőszeget kapja meg. Hány
okot mondjak még?" Akár Scipio és
Hannibál, végső soron ők sem késleltethetik a végromlást: sem a sajátjukat, sem
a többiekét. Hiába látnak világosan: ez sem
ok a hatalomra, ez sem mód a menekvésre.
A magasabb régiókba való belepillantás, a
szándékok
kisakkozása
éppoly
reménytelen, mint az ellenfél-nek a
világgal
való
összetévesztésébe
belepusztuló számítás. A hatalmak közötti
egyensúlyi helyzet sem így, sem úgy nem
borul fel, ők pedig így is, úgy is
belehalnak. Jurisics levonja a kellő
konzekvenciákat: „Csak ember ellen
küzdhetek. Helyzet nem vagyok." (424.
oldal) - mondja, és távozik. Visszatér-vén
szembe találja magát a kitépett nyelvű,
levágott kezű diákkal: „Jurisics: Te a diák
vagy, nem? / Diák / (mosolyogva bólint) /
Jurisics: Megcsonkítottak? Mi-ért? Nagyon
fájt? / Diák mosolyogva nemet int) /
Jurisics: Nem? / Diák (még egyszer nemet
int, artikulálatlanul ne-vet) / Jurisics: Mi
van itt? Őrület? Vég-romlás ? Halál? / Diák
(nemet int) / Jurisics: Hanem micsoda? /
Diák (szét-tárja a karjait) / Jurisics: Ha nem
halál, hát micsoda? Az élet? / Diák
(széttárja a karjait, mosolyog) / Jurisics: De
hát miért? / Diák (vállat von, mosolyog) /
Jurisics: Harcolj ! Verekedj! Miért nem
teszed? / Diák (először Jurisicsra mutat,
röhög, aztán mindkét kezének csonkjait
mutatja) / jurisics: Legalább üvölts! Vagy
öld meg magad! / Diák (kérdően magára
mutat, széttárja a karjait) / Jurisics: Azt
kérdezed, hogyan? / Diák (nemet int) /
Jurisics: Még azt kérded: miért? / Diák /
(bólint) / Jurisics: Hát ki lehet ezt bírni? /
Diák (mosolyogva vállat von) / Jurisics:
Azt mondod: ez is élet?" (465. oldal.)
Ezután Jurisicsnak csak az utolsó
választása:
saját
halálának
akarata
maradhat. Ahmed öngyilkos lesz: és a
túlélő Fehmiu (Flamininus = Fortinbras)
sem lát semmit. „Sötét lesz. Sötét van.
Köszönöm. / Hogy sötétet se lássak,
behunyom a szemem. / H a akarnám,
kinyitnám. De nem akarom. Még
nem. / És máris érzem: győzött és vezet
a reményem. Oly szép ez így. Te pillanat, kérlek, ne szállj tovább! / Ne
mossa el idő az életem nyomát! / Sejtelek,
látlak is már, örökös jelenlétem! / Változhat minden, minden más, csak én
nem. / Behunyt szemmel, tapogatózva
el." (477. oldal.) A sötétség teljes, a
szándékok sem kibogozhatóak. Ez a világ valóban elveszett.

4.
A békecsászár egyik szócsöve, az okos, a
bölcs, az előrelátó Prudens, monológjában
mintha nem pusztán A békecsászár lényegi
aspektusára mutatna rá, ha-nem ezen
túlmenően, túl a dráma világ-helyzetének
irgalmatlanul
precíz
deklarálásán,
visszautal
mindarra
a
leleplezési
rekonstrukciós technikára, amely a többi
művet is egybefoghatja. „Őszinte pillanat,
fiam. / Becsüld meg. Ritkán adatik ilyen. /
Most nincs hazugság. Fényes pillanat: /
nincs hagyomány, mely elvakítja látnod / a
létezést; nincsen király, / ki létét
vakhivőitől nyeri; / nincs istened, kihez
fohászkodol, / könnyekkel mosván el a
tűrhetetlen / dolgok látványát; nincsen
eszmerendszer, / mely magyarázhatatlant
magyaráz; / nincs túl-világ, nincs cél,
amely hazug, / nincs mesterkélt város,
nincs benne zug, / hol meghúzhatnád
gyáván magadat, / remélve, hogy a
kölyködre marad, / csak vinnyogás van.
Az van, ami van. / Csak ember van, sajgó
és hontalan." (497-498. oldal.)
E pillanat, a meztelen emberség pillanata
Spiró mitologikus látásmódjának igazi
terepe: itt a világmagyarázatok különböző
aspektusaiból - mint a mitológia különböző
isteneinek megfeleléseiből - összeáll lassan
és bonyolultan a történelem menetének
lényege. A mitológiai pillanat: a zűrzavar
és káosz pillanata, konkrétan a Caesar utáni
s az Augustus előtti percnyi téboly. A teljes
romlásból, a minden utat felmutató és
sehova sem vezető világból csak a megváltó vezetheti ki az emberiséget. Pontosabban az emberiség mindössze a megváltóba vetett hite által lesz képes kimozdulni meztelen tudatának holtpontjáról,
még ha ez a megváltó, akit létrejötte pillanatában látunk, történetesen a bohóc,
Scurra. Az új Augustus nem tesz mást, mint
kiszolgálja az igényeket.
A Prudens leírta térben és meghatározta
állapotban sorra feltűnnek a tudat-formák
mitologikus aspektusai: a harcosok, az
öregek, a papok, a bölcsek, a fiatalok, a
jártasak, a jámborak, az égők, a lángoló
hivők. E típusok világalakítási módozatok,
világlátások, elfogultságok szócsövei, és
közöttük vonul fel Prudens ellenpárja,
Fervidus: „Én láttam dögvészt, éhezést, /
láttam halált, és láttam járni bénát, / láttam
felkelni tetszhalottat, / és láttam visszanőni
vég-tagot. / Csodákat láttam. Láttam, hogy
a hit a legnagyobb kincs : el nem vehető. /
Én másban nem hiszek, csakis a hitben, /

mindegy nekem, milyen, csak esztelen /
legyen: mennél őrültebb, tébolyultabb, /
annál hitebb, annál mindenhatóbb." (518.
oldal.)
E darabnak - abban az értelemben, ahogy
a Hannibálnak vagy a Kőszegők-nek konkrét története nincsen. Itt a történelem
történik: az átalakulás zajlik le. Két
világrend közötti pillanatban látjuk még
magát a kultúrát mezítelenül, mielőtt
elfedné magát, mielőtt mindazt, amit a
rekonstrukció létrehozott, befed-né az
utólagos ítélkezés, eltemetné az emlékezés
és a hazugság.
Az emberiséget megjelenítő világdrámában világossá válik, hogy a mezítelenség, a csak emberség állapota nem
tartható, nem viselhető el. A puszta emberi
élet: kibírhatatlan, a fizikai világ
szörnyűségei elleni lázadás a hagyomány
megteremtésének vágyát szüli.
A hit szükséges és elkerülhetetlen.
Könnyen lehetséges lenne tehát e dara-bot
az örök szellemi alávetettség példázatának
tartanunk és kijelentenünk, hogy a hit igénye
leküzdhetetlen. Ám ha Spiró mindezt állítja
is, nem állíthatnánk, hogy mindezért
lelkesedik. Körültekint e világon: s a
meglevő dolgokat adottság-nak, nem
feltétlenül értéknek tekinti. Számára a hit
nem más, mint forma: az egyetlen.
Szemlélete túl van azon, amit ábrázol. Amit
ő állít, az a történelem ténye. A világ
önmagában kibírhatatlanul éles, túlságosan
jól olvasható ki belőle a semmi. A létezés
annyit jelent, mint a semmi elfedését
mítosszal, történelmi fejlődéssé hazudott
változásokkal. Spiró nem olyan megoldást
keres, amely az ő számára az. Nem olyat,
amely szerinte az. Nem az a megoldás
számára, amely az ő helyzetét megoldhatja.
A drámaíró személye még Spiró e l ő z ő
darabjaiban
sem
vonult
ki
ilyen
visszavonhatatlanul
saját
történetéből.
Végső soron nem az ér-dekli, ami ővele
történik: őt a minden helyzetben valahogy
megoldásra vergődő ember tudatának
rekonstrukciója
érdekli.
Olyan
rekonstrukciókat kíván adni, amelyek
általános érvényűek. Drámái általánossága
abból ered, hogy nem ment soha t ú l közel, de
nem is maradt túl távol az ideológiák
védőbástyái mögött. Számára a kellő
távolság épp az, ahonnan nézve még
elválaszthatóak az egyes események, de már
egyben is lát-ható a történelem.
(Spiró György : A békecsászár-drámák.
Magvető Könyvkiadó, 1982)

