
gal szemben kivont önmagával megállít-
hatja a dolgok érdek szabta, praktikus
folyását. Aki hetvenöt éven át azt kép-
zelte, hogy a minden percben intenzíven
élt élet - győzelem a halál fölött. Talán
még testünknek föltámadását is hitte -
végrendelete szerint lezárt vaskopor-
sóban temetik, a föld nyirka nem kezd-
heti ki.

Mindez merő irracionalitás. Gyermeki
remény. Es mégis: jó hinni benne.
Kételkedni is jó benne: nem engedi,
hogy az elmúlásba belefeledkezzünk.
Lehet latolgatni: mit is képzelt ez a
nyughatatlan lélek a végső elnyugodás-
ról? Lehet veszekedni: ki érdemelte az
epizóddíjakat? Könyvtárát méltó iskola
kapta-e? Bútorait szétnyúzzák-e a szí

nészotthonokban? Ezt az utcát kell-e
róla elnevezni?

Gobbi mindent másképp csinált jól,
mint hitte volt a világ. Ezért temetésén
fölül a koporsóban, lehordja a gyászoló-
kat: „Ne bégessetek! Únom! Inkább az
új Nemzetiért dolgozzatok!" - és ami-
kor rémülten szétszaladunk, maga mellé
húzza túlvilági telefonját, tárcsázza az
Atyaúristent, és fölvilágosítja: tartha-
tatlan állapotok uralkodnak mennyek és
poklok vidékén. Itt az ideje, hogy vér-
beli színház alapításával végre elviselhe-
tőbbé tegye az üdvösséget. S mi, akik
születésünktől fogva bérlettulajdonosai
vagyunk annak a színháznak, megint
csak neki drukkolunk: legyen játék -
odaát!

FÖLDES ANNA-MIHÁLYI GÁBOR

Jan Kott, közelről

Shakespeare két évtizede nálunk is meg-
hatalmazott nagykövetét, Jan Kott, Ame-
rikában élő lengyel esztétát és kritikust,
nem kell bemutatni. Legalább egy köte-
tét - az 1970-ben magyarul is közreadott,
Kortársunk, Shakespeare című tanulmány-
gyűjteményt - mindenki ismeri. (Igaz, a
szerző szerint sokan csak a címét!)

Jan Kott első, revelációként ható
Shakespeare-esszéinek megjelenésekor,
1961-ben már az ötvenhez közeledik, és
a Shakespeare-ről való egész gondolko-
dásmódunkat forradalmasító, az író mo-
dern színpadi értelmezését meghatározó
esszék világsikere óta is eltelt majd egy
negyed század. Jan Kott budapesti láto-
gatása jó alkalom volt arra, hogy most
már az emberrel, a tudós professzor
múltjával és az élénk szellemű világkri-
tikus jelenével is megismerkedjünk.

Életútja csak annyira rendhagyó, mint
a legtöbb közép-európai értelmiségé. 1914-
ben született Varsóban. Eredetileg jogot,
szociológiát tanult, de az irodalom iránt
is kezdettől felső fokon érdeklődött. Li-
terátorpályáját, mint oly sok tudós társa,
1936-ban ő is verseskötettel kezdte. Ösz-
töndíjasként két - egész életét és érdek-
lődését meghatározó - esztendőt töltött
Párizsban. A második világháború az ő
induló karrierjét is megszakította. Haza-
térve részt vett az antifasiszta ellenállás-
ban, és három esztendőt szolgált a Népi
Hadseregben. sztétaként egy, a realiz-
mus mellett elkötelezett folyóirat hasáb-
jain mutatkozott be, később a hazai iro-
dalomkutatás legfontosabb műhelyének
szervezője lett, az ötvenes évek elejétől
Lengyelországból való távozásáig (1967)
Varsóban egyetemi tanár volt.

Életművének kétségkívül Shakespeare
volt és maradt a főszereplője, de alapvető
tanulmányokat írt a görög drámáról, és
folyamatosan foglalkozott a modernekkel
is, Ibsentől Beckettig és Ionescóig. Emig-
ránsként sem szakadt el hazája irodalmá-
tól, sőt színházától sem. Életelemének,
küldetésének érzi, hogy a világot megis-
mertesse az arra érdemes lengyel alko-
tókkal, Gombrowicztól Kantorig. Ezt iga-
zolja az is, hogy éppen napjainkban ren-
dezi sajtó alá az amerikai közönségnek
szánt nagy terjedelmű lengyel esszé-
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négyszemközt

válogatását, amelyből a világirodalom
nagyjainak és jelentékeny áramlatainak
lengyel megítélése és hatása bontakozik ki.

Majd két évtizedig oktatta, nevelte a
lengyel Jan Kott Stony Brookban az ame-
rikai egyetemi hallgatókat is a világ-
irodalom és -kultúra befogadására. Mi-óta
nyugdíjba vonult, az év nagy részét a
nyugati parton, a második világháború
alatt a német szellem legnagyobb képvi-
selőinek otthont adó, napsütötte, európai
szellemiségű Santa Monicában tölti.
Thomas Mann és Brecht egykori mene-
dékhelyén - elmondása szerint - Kott
nyugalmat talált, de barátokat nemigen.
Könyvtárba jár, néhány lengyel értelmi-
ségi emigránssal barátkozik, kapcsolato-
kat és feltöltődést inkább a New York-ban
töltött hónapok alatt és európai útjain
talál. Gyermekei a keleti parton, igazi
barátai Londonban, Párizsban, Jugoszlá-
viában élnek. s persze imádott Varsójá-
ban. Budapesti látogatását Jan Kott már
több mint egy éve eltervezte, de a meghí-
vás betegen találta, s így az újabb átkelés az
Óceánon 1988 májusára maradt.

Ha kételkedtünk volna Jan Kott ma-
gyarországi ismertségében, népszerűsé-
gében, a Fészekben szervezett első szak-
mai találkozó kísérőjelenségei önmagában
is meggyőztek volna. Az történt ugyanis,
amire a Petőfi-kör emlékezetes vitái óta
nem volt sok példa, hogy a PEN-klub, a
Színházművészeti Szövetség és az AICT
közös rendezvényén az érdeklődő
közönség kiszorult az előadásra igényelt
reprezentatív helyiségből, és csend-ben,
fegyelmezetten együtt vonult át a jóval
több ülőhelyet kínáló nagyterembe.

Jean Kott-tal nem könnyű interjút ké-
szíteni. Nem könnyű, mert a hetvennégy
éves professzort testben-lélekben tagad-
hatatlanul megviselte az élet és a négy
infarktus, melyen szerencsésen túlesett.
Hallása is megromlott, és úgy tűnik, hogy a
készülék szűrőjén nem minden angol szó,
kérdés, reflexió jut át. Írásban azonban
Jan Kott a régi: változatlanul több
tanulmányon, könyvön dolgozik egyszer-
re, Shakespeare-értelmezésének folytatása
közben már belefogott az önéletrajzába is.
Meglehet, túlságosan fáradt is ahhoz,
hogy a sokszor hallott kérdésekre
személyhez kötődő, részletes választ
adjon. Mintha nemcsak a nyelv korlátja,
hanem a kitűzött cél is elválasztana ben-
nünket: Jan Kott szándéka szerint eléggé
következetesen őrizné a maga nyugalmát
(más kérdés, hogy a gazdag program és az
egymást követő találkozók ezt többnyire
meghiúsítják), a riporterek pedig

megint csak szereplésre, nagy koncent-
rációt igénylő, fárasztó szellemi munkára
ösztönöznék.

Örülnünk kell tehát minden, nekünk
ajándékozott gondolatnak, magnóra vett
válasznak. De hogy az így kapott kép gaz-
dagabb és teljesebb legyen, a szabályos
interjúkeretek között zajlott beszélgetés
anyagát kiegészítettük az egyéb privát
találkozások alkalmával hallott történe-
tekkel, reflexiókkal és azzal a néhány
közérdekű fejtegetéssel, amelyet Jan Kott
a Fészekben adott elő az őt ünneplő, de
szakmai tekintetben eléggé passzív
közönségnek.

- Mikor és hogyan találkozott Jan Kott
Magyarországgal?

- Amikor 1937-ben először jártam
Budapesten, még nem sok közöm volt a
tudományokhoz. Arra emlékszem, hogy
elmentem a Nemzeti Múzeumba, de az
igazat megvallva, a turista-látnivalóknál
jobban érdekeltek azok a magyar lányok,
akikkel tolmács nélkül, főként rajzban és
gesztusokkal értettem meg magam.

A második találkozásra Varsóban került
sor. Mert Magyarországot számomra
fiatal, kommunista esztéta koromban
Lukács György jelentette. Megtisztelte-
tésnek éreztem, hogy lengyelországi lá-
togatásán én kísérhettem. Egy este a szál-
lodában megkérdeztem, hogyan lehet,
hogy az egyik több száz oldalas könyvét
követi a másik, hogyan képes egy már
nem fiatal ember ilyen mennyiségi telje-
sítményre? Lukács erre azt válaszolta:
nagyon egyszerű, dolgozom, és nincs
belső életem. Később azután, amikor már
mindenki óriási tisztelettel vette őt körül,
Lukács azt is elmesélte, hogy annak
idején, Történelem és osztálytudat című
könyvének írásakor rengeteg támadás
érte, egyes műveinek minden új ki-
adásánál újabb változtatásokat követeltek
tőle, és önkritikára biztatták. Azután, mire
megöregedett, akadémikus lett, mindent
megkapott, címet, rangot, kitüntetést.
Csak éppen úgy érzi, most már senki sem
veszi őt komolyan. A sors kegyetlen
iróniája, hogy nem sokkal ez-után a
hatalom újra végzetesen komolyan vette
Lukácsot, amikor 1956 után ítéletével
sújtotta.

Lukácson kívül a tragikusan korán
eltávozott fordító, Kerényi Grácia sze-
mélyén keresztül szerette meg Jan Kott a
magyarokat. Grácia - mint elmondotta -
egyszerre lehetett tanítványa és értő for-
dítója is a Kortársunk, Shakespeare írójá

nak. Bár a mű magyar szövegét, akárcsak
a japánt vagy az arabot, a szerző nem
képes megítélni, mégsem hisszük, hogy
csak udvariasságból idézné azokat, akik
szerint Kerényi Gráciáé a Kortársunk,
Shakespeare legjobb idegen nyelvű vál-
tozata. A későbbiekben, amikor Kott már
a görög mítoszvilággal foglalkozott, újabb
összekötő kapoccsá lett kettőjük között
Grácia édesapja, Kerényi Károly, akinek
könyvét Kott azóta is alapműnek érzi.
 Hallhatnánk valamit a diákévekről?
 Tanulmányaim befejezése után,

1938-ban kétéves ösztöndíjat kaptam
Párizsban a francia-lengyel kulturális
kapcsolatok fejlesztése céljából. Ezt
azzal véltem leghasznosabban szolgálni,
hogy szürrealista költők verseit
fordítgattam lengyelre. Így kerültem
barátságba például Paul Eluard-ral, aki
később egyik gyerekem keresztapja is
lett. De közel kerültem Aragonhoz,
Bretonhoz, Tristan Tzarához is.
Ionescóval véletlenül, az ösztöndíjakat
kifizető pénztárnál ismerkedtem meg, és
azzal dicsekedhetem, hogy barátságunk
azóta is tart.
 Mit jelentett önnek Párizs akkori

szellemi pezsgése?
 Ha a színházra gondol, elmondha-

tom, hogy én még láthattam Jouvet-t,
Knock szerepében, Jules Romains komé-
diájában, és eljártam a Vieux-Colombier-
ba, Copeau színházába is.
 Jobbára már akkor írók és művészek

között élt.
 Az irodalom mellett a politika töltötte

ki az életünket. Lelkes, fiatal forra-
dalmárokkal, kommunistákkal ismerked-
tem meg, itt találtam rá későbbi felesé-
gemre, Lidiára is, aki diákként politika-
tudománnyal, közgazdasággal foglalko-
zott. De még ezt megelőzően udvaroltam
a trockista IV. Internacionál e agytit-
kárnőjének, aki az egész világforradalo-
mért felelős volt. Ezt a leányzót mind-
össze három dolog érdekelte: a mozga-
lom, a fiúk és a tenger. Az ő kedvéért
folyton mozgalmi gyűlésekre jártam, de
közben bántott, hogy szívem hölgyét
untatták a múzeumok és egyéb kulturális
frivolságok. Egyik barátnője, Sylvia, aki
az amerikai mozgalom felelőse volt, egy
magát belga tisztnek kiadó fiúval járt, aki
mellékesen valamiféle újságírói
tevékenységet is folytatott. Egy alkalom-
mal meghívtak magukhoz az isten háta
mögé, Párizs valamelyik külvárosába,
boule-t játszani. Rettentően meglepett,
hogy ez a fiú, Ramón Mercader, hozzám
képest milyen mestere ennek a golyójá-
téknak. Természetesen nem is sejtettem,



hogy ezt a készségét is a forradalom szol-
gálatában szerezte. Sztálin, aki mindig is
hosszú távra tervezett, ilyen módon is
előkészítette Trockij majdani gyilkosának
útját az áldozatához, mert - mint később
kiderült - sokoldalú erényeivel titkári
minőségben jutott a Mexikóban élő
Trockij közelébe.

 Hogyan élte át a háborús

esztendőket?
 A háború előestéjén tértünk vissza

Lidiával együtt Lengyelországba. Engem
hamarosan behívtak, és fogságba estem.
Nagy szerencsém volt, mert kalandos
módon sikerült kiszöknöm a németek
karmaiból, és így, feleségemmel együtt,
átjuthattunk az oroszok megszállta Lvov-
ba. Amikor már itt is fenyegetett a néme-
tek előnyomulása, visszaszöktünk Varsó-
ba, ahol váltott hamis papírokkal éltünk.
Itt kapcsolódtam be tevékenyen az ellen-
állásba.

Jan Kott mozgalmi múltja, ellenállási
élményei és tapasztalatai a történetek-ben
minduntalan vissza-visszatérnek. Em-
lékiratai egy elkészült fejezetében egyik
mesterének, számunkra név szerint isme-
retlen, de sorsát tekintve ismerős moz-
galmi példaképének életútját követi. Az
illető harcok és szökések, börtön és kín-
zások után szerencsésen megéli a felsza-
badulást, de az ötvenes években koholt
vádakkal újra elítélik. Különösen meg-
rendítő a tragédia nyitva maradt befeje-
zése. Máig sem tudja senki, hogy a régi
harcos végül öngyilkossági szándékkal
ugrott-e ki az ablakon, vagy a titkosrend-
őrség segítette át a másvilágra.

Kott saját kommunista múltjának egyik,
az emlékiratokban önkritikusan megidé-
zett mozzanata az ideológiai harcok kor-
szakából való, amikor is ifjú és lelkes
marxistaként Kott nyílt színen és jókora
hallgatóság előtt „megsemmisítő" csapást
mért az akkor már nagynevű lengyel
esztétára és filozófusra, Ingardenre. A
történet szerint Ingarden egy gyér tapssal
fogadott egyetemi előadása során teljesen
teleírta a táblát. Ekkor fellépett a
katedrára az ifjú Kott, aki széles mozdu-
latokkal letörölte Ingarden feljegyzéseit,
és közölte hallgatóságával, hogy most
kezdődik az igazi irodalomtudomány kor-
szaka, mármint a marxizmus irodalom-
tudományáé. Ezt követően Ingardent el is
távolították a filozófiai tanszékről.
(Ugyanakkor, a mi ötvenes évekbeli gya-
korlatunktól eltérően, azért lehetővé tették
számára, hogy nyelvtanárként tovább-ra is
az egyetemen maradjon.)
Őszintén szólva meglep bennünket,

hogy Jan Kott ma szívesebben anekdotá

zik és emlékezik, de lényegesen szűk-
szavúbbá válik, amikor munkásságáról,
szakmai problémákról faggatják. Márpe-
dig mindenki - tudós, diák, rendező és
riporter -, aki Kott-tal találkozik, Shakes-
peare-ről szeretne többet, újat megtudni.
 Shakespeare életművének jelentősé-

gét, rangját talán csak a görög drámákhoz,
az Iliászhoz vagy a Divina Commediához
vagy még inkább a Bibliához mérném.
Hajdan a Biblia értelmezése körül azért
csaptak össze a nézetek, mert volt, aki a
Bibliát Isten szavának tekintette,
mondván: mindegy, hogy ki írta, ha egy-
szer Isten diktálta. Mások viszont a köny-
vek könyvét a maga történetiségében az
emberiség kérdéseire adott válasznak
tekintik, amiben már régóta nemcsak az a
fontos, amit hajdan lejegyeztek, hanem az
is, ami azóta történt. Az igazi Biblia-
interpretáció voltaképpen párbeszéd az
olvasó és a szöveg között.

Hasonlóképpen Shakespeare sem egye-
temes és változatlan, hanem a magunk
olvasata szerint változik. Mindenkor az
én éppen aktuális olvasatom dönti el,
hogy mire vagyok érzékeny, mi érint meg
a műből. Az a Shakespeare-iskola,
amelyhez én is tartozom, színházi érte-
lemben is kortársunknak tekinti Shakes-
peare-t. Mintha minden (előadott) mű-vét
a néző és a színpad között folytatott élő
dialógusnak fognánk fel. Ez a nem
historikus szemlélet - amelynek érvényre
juttatásában magam is ludas vagyok - ma
már ugyancsak negyedszázados. Megfo-
galmazása óta én magam is változtam, de
ez csak azt jelenti, hogy még érzéke-
nyebben odafigyelek a lehetséges párbe-
szédre. Számomra a klasszikus dráma nem
múzeumi tárgy, hanem a jelenvaló része.
Az én legújabb Hamletem például far-
mert visel, Ophelia pedig miniszoknyát.
 Jan Kott saját Hamletje?
 Nem sokszor rendeztem életem-ben.

Korábban Berkeleyben vállalkoztam az
Oresztész színpadra állítására, ami ott és
akkor nagy sikert aratott, de nem hiszem,
hogy bekerülne a színháztörténetbe.
Mindenesetre - közvetlenül a vietnami
háború után - háborúellenes tettnek
szántam. A tanácskozáson a szereplők
Vietnam térképe fölé hajoltak, Püladész
motoron robogott be a szín-padra, a kórus
pedig az „Avanti popolo"-t énekelte.
Néhány évvel ezelőtt diákjaim kérésére
elszántam magam egy Hamlet-rendezésre.
Csak utólag értesültem róla - és erre
rendkívül büszke vagyok -, hogy a mi
„Instant-Hamletünk" több dologban,
például az expozíció megjelenítésé-

ben hasonlított Bergman korszakosnak
mondott Hamlet-előadásához.
 Mit jelent az, hogy „Instant-Hamlet"?
 A cím talán frivol, de a meghatáro-

zás kifejező. A ma Hamletjét azért nevez-
tem el Instant-Hamletnek, mert manap-
ság már nem érdemes az egész darabot
eljátszani, hiszen régóta mindenki isme-
ri. Elég a lényeget elmondani! A mi
Hamletünkben a központi kellék egy ágy
volt, amely egyben trónusként is szol-
gált. Az első kép Gertrud és Claudius há-
tulról bonyolított, nyílt színi szeretkezése
volt. A közönség legelőször a háttal álló,
ugyancsak farmernadrágos Claudiust és
Gertrud nagy, meztelen fenekét láthatta.
Az ezt követő színpadi sötéttel kezdődik
azután a trónjelenet, amely közben
Claudius zavartan igazgatja a nadrágját.
 Mennyiben változott meg mára Jan

Kott és az ő tanulmányain felnőtt nemze-
dék Shakespeare-képe?
 Ahogy jeleztem, egyre inkább a lé-

nyeget keresem. Új kötetem, a lefordít-
hatatlan című The Bottom of Translation
az utolsó évek terméséből állt össze. Ez
a kötet már egy másfajta Shakespeare-
látás dokumentuma. Aki viszont meg
akarja érteni a különbséget, az olvassa el
az elsőt, amit egy negyvenes éveiben járó
ember írt, és utána az újat, amely kétség-
kívül egy idős ember Shakespeare-ről
való gondolkodását tükrözi.
 Hogyan látja az ön művei által ihletett

s egy adott korszakban radikálisan újnak
számító Shakespeare-előadásokat, Peter
Brook és Giorgio Strehler Shakespeare-jét?
 Általában Peter Brook Shakespeare-

interpretációit hozzák velem a legszoro-
sabb kapcsolatba. Az első Brook-élmé-
nyem társulatának lengyelországi ven-
dégjátéka, a Titus Andronicus volt. Való
igaz, hogy a Learre készülve Brook meg
is hívott magához Londonba, konzul-
tánsnak. Brook sajátos alkat. Tulajdon-
képpen olyan, mint egy nagy macska, aki
állandóan figyel, fülel, és mindent, amit
lát és hall, igyekszik magában feldol-
gozni. Amíg ott voltam, állandóan kér-
dezett, érdeklődött, vitatkozott, de mind-
azt, amit tőlem és másoktól hallott, meg-
emésztette, feldolgozta magában, és így
alkotta meg, ezeket felhasználva, a maga
előadását. Közvetlen közelről látva Brook
rendezői munkáját, meggyőződhettem
róla, hogy a szakma minden mozzanatá-
ban - a díszlet megtervezésétől a szín-
házvezetésig - zseniális.
 Úgy tudjuk, Strehlerrel is dolgozott.
 Valóban, amikor A vihar rendezé-

sére készült, ő is meghívott magához.



De nála azt tapasztaltam, hogy olyannyira
el van foglalva önmagával, hogy még a
hozzám intézett kérdéseire is - saját maga
válaszolt. Fel is vetődött ben-nem, hogy
akkor vajon miért hívott meg?

 Talán katalizátornak. Mivelhogy Jan
Kott jelenléte még Giorgio Strehlert is ins-
pirálhatta.
 Strehler sajátos, extrovertált alkatú

művész. Egy alkalommal tanúja voltam,
amikor felújító próbát tartott egy új szín-
padon, egy már sokszor és sokfelé játszott
Goldoni-komédiából. Arra volt csak kí-
váncsi, hogy vajon hogyan működik a
rendezés, az előadás az új színpadi körül-
mények között, az új színpadon. Erre az
alkalomra Strehler meghívta a barátait is.
Maga sem számított rá, hogy milyen
sokan jönnek el. De emiatt a próba jel-
lege is változott. Mindnyájunk számára
nyilvánvalóvá lett, hogy Strehler már nem
a színészeire figyel, hanem saját
közönségének tart bemutatót; nekik ját-
szotta el, hogy hogyan rendez.

 Hallhatnánk valamit budapesti szín-
házi élményeiről és tapasztalatairól?
 Nem udvariasságból, őszintén mon-

dom: el vagyok ragadtatva! Sok Revizor-
előadást láttam már, de Zsámbéki Gáboré
talán a legkorszerűbb, legérdekesebb
változat. Legalábbis én magam hasonló-
képpen képzelném el Gogol művét. s
milyen kitűnőek a színészek! Á Három
nővérrel kapcsolatban viszont már van-
nak fenntartásaim, vagy, mondjuk szeré-
nyebben - lévén, hogy a szöveget nyelv-
ismeret híján nem sikerült egész pontosan
követni -, bizonyos feltételezéseim. Meg
kell mondanom, hogy én túl harsánynak,
helyenként agresszívnek is találtam a
nagy hírű előadást. Vitathatónak érzem,
hogy a darab végén Mása ököllel támad
Versinyinre. s megvallom, nagyon is
hiányoltam a nosztalgiát, aurát Ascher
Tamás rendezéséből. Ezúttal a színészi
játékot sem éreztem elég egyenletesnek.
Versinyin és a Mása férjét alakító színész is
halványnak tűnt, de ezen túl engem még
az is zavart, hogy Udvaros Dorottya Natasa
szerepében lejátssza a három nővért, oly-
annyira, hogy szinte róla szól a darab.
 Talán ez sem véletlen. Talán korunk

családi, közösségi erőviszonyai tükröződnek
a színpadon?! Nekünk valószínűleg azért is
tetszett lélektanilag hitelesnek ez az új Há-
rom nővér, mert éppen ez, az agresszió do-
minanciája is benne van. - s mondanánk
még tovább, ha most az előadás
megítélése lenne a fontos, nem pedig Jan
Kott véleménye. Inkább tovább
faggatjuk, ezúttal a Csíksomlyói passióról.

- A Nemzeti Színház előadása egészen
másfajta élményt és tapasztalatot jelentett
számomra. Kerényi Imre vállalkozása
most különösen azért érdekelt, mert egyik
újabb munkámban éppen a
misztériumjátékkal foglalkozom. Renge-
teg passiójátékot láttam életemben - ter-
mészetesen, főként lengyel változatban
 , de ennyire kegyetlent, mint az önök
Csíksomlyóija, még soha.
 Hogyan érti ezt, professzor úr?
 Engem meglepett a mód, ahogyan a

tömeg a színpadon az áldozat, mármint
Krisztus ellen fordul. Á nép itt nemcsak
magára hagyja Jézust, de még ki is gú-
nyolja, külön gyötri a szenvedőt. Kíváncsi
lennék, hogy ez vajon az eredeti szöveg
intenciója, vagy a rendezői koncepcióból
következik? En úgy éreztem, mintha a
rendező ezzel a Holocaust tragédiáját is
behozná a játékba: az antiszemita cső-
cseléknek a meghurcolt zsidóság iránti
közönyét és kegyetlenségét, a suhancok
gúnyolódását és a nyilvánosság előtt el-
szenvedett bántalmazást.

Magyarázatképp - felhatalmazás nélkül
 az előadás interpretációjához Karinthy
Frigyes Krisztus vagy Barabására utal-
tunk. De mivel a kérdés érezhetően
továbbra is foglalkoztatta Kottot, Kerényi
Imrétől kértünk (telefonon) választ, aki
elmondotta, hogy a fennmaradt töredé-
kekből rekonstruált szöveg valóban nem
követeli meg ezt a beállítást. A tömeg
ilyenfajta távolságtartó ábrázolása a cső-
cselék kritikája - és ezt helyesen érezte
meg Kott - rendezői szándék. Ezt a magya-
rázatot vendégünk elé érdekesnek érezte
ahhoz, hogy noteszébe külön is beírja
magának Kerényi Imre nevét.

Valaki a Fészek-beli találkozás után azt
mondta: megint az történt, ami megannyi
díjnyertes film, világvihart aratott dráma
esetében - Jan Kott-tal is korábban, a
hatvanas években kellett volna személye-
sen találkozniuk. Ebben a kegyetlen meg-
állapításban tagadhatatlanul van némi
igazság. Emlékszem, milyen rajongó áhí-
tattal idézte nemcsak műveit, de Kott
vibráló egyéniségét, előadói szuggeszti-
vitását, eredeti gondolkodásmódját és szi-
porkázó szellemességét is hajdani tanít-
ványa, Andrzej Zurowski lengyel kritikus,
aki most Kottról szóló könyvén dolgozik.

A hetvennégy éves Kott rezignált meg-
jegyzései, szűkszavú válaszai egyszer-
egyszer azt a látszatot keltik, hogy nem-
csak régi polemikus hajlamától, de saját
korábbi műveinek szellemi kihívásától is
némileg eltávolították az évtizedek. Ám

erről valójában szó sincs: Jan Kott a beszél-
getések sodrában ma is sokszor ,,bekap-
csol", olyankor huncut mosolya felra-
gyog, és szarkasztikus humora ma is le-
nyűgöző. Mondataiban egymást érik az
intellektuális telitalálatok. De ami még
fontosabb: Jan Kott, az alkotó, az esszé-
író ma sem pihen. Csak éppen most már
nem kizárólag a világirodalom, hanem a
megélt történelem labirintusában is meg-
próbálja eligazítani az utána jövőket.

Készülő önéletírása, amelyet nem ha-
gyományos, kronologikus formában, ha-
nem emlékek közt kalandozva sző és szer-
keszt, érett bölcsességről és friss iróniá-
ról tanúskodik. A szerző szépírói vénáját
itt már nem korlátozzák a filológus tényei,
sem a filozófus terminus technicusai. Az
eddig elkészült és angolra fordított feje-
zetek arról tanúskodnak, hogy a leszűrt
tapasztalatoknak hála, új fényt és értel-
met kaphatnak a régi élmények, a sztáli-
nista diktatúra abszurditásának és tragi-
kumának felismerése pedig megvilágítja,
megfejti és értelmezi az előzményeket.
Így kapnak értelmet, tartalmat, közvetí-
tenek üzenetet még a látszólag jelen-
téktelen turistakalandok és epizódok is.

Példa erre Jan Kott esete a moszkvai
metróval. Tőle tudjuk, hogy annak ide-
jén egy fekete autóval fuvarozott tudós
delegáció tagjaként járt Moszkvában,
amikor is eszébe jutott, hogy meg kel-
lene nézni a híres és a lengyel propagan-
dában oly sokszor megénekelt metrót is.
Kívánságát annak rendje-módja szerint
elő is adta a vendéglátóknak, akik udva-
riasan rábólintottak. Ám a látogatásra
mégsem került sor. Kott sürgetésére ud-
variasan halogató választ kapott: még
nem sikerült megszervezni a látogatást.
Három percre lévén az egyik legforgal-
masabb metrómegállótól, sehogy sem
értette a problémát, de azért nem okve-
tetlenkedett tovább. Mígnem egy szép
napon ragyogó arccal érkezett a delegá-
ció kísérője, hogy Kott kérésének megfe-
lelően elvigye a delegációt a metro-
politához, az orosz görögkeleti egyház
fejéhez. Jan Kott ugyanis lengyel módra
franciásan, Métropolitaine-nek mondta a
metrót, és ebből következett a mindkét
oldalon sok fejtörést okozó félreértés.. .

Ilyen és ennél jóval drámaibb epizódok-
ból szőtte Kott kínai útinaplóját is. s talán
hasonló fejezet tudósít majd idővel arról is,
hogy mit látott Magyarországon 1988-ban.
Mi ragadta meg figyelmét Szentendrén,
Barcsay Jenő múzeumában és a Katona
József Színházban. Hiszen csak energiái
vékonyulnak el olykor, figyelme és megfi-
gyelőkészsége, szellemi érzékenysége és
vitakészsége a régi.


