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- (...) Hugo legalábbis egy szereplővel
feltétlenül gazdagította az emberiség
mítosztőkéjét, nevezetesen a száműzött, a
kitaszított alakjával. Ilyen figura nem létezik sem
Aiszkhülosznál, sem Shakespeare-nél. Amikor
Don Ruy Gomez de Silva szerepét
megformáltam, nem éreztem úgy, hogy a komtur
szobrához vagy a Hamlet szelleméhez képest új
figurát kellene megtestesítenem. Hernani
szerepének viszont nincs párja az irodalomban,
éppúgy, ahogyan Jean Valjeannak sincs - Hugo
előtt ő sem létezett. E figura meg-jelenése
alighanem éppen azért váratott magára a XIX.
századig, mert nincs rokona, mert teljesen
magányos, és ez a családfa nélküli ember na-
gyon közel áll hozzám, már csak személyes ter-

mészetű okokból is: azén családfám sem vezethető
vissza valami messzire.
 Miért nem?
- Apám menhelyi gyerek volt, és mindig nagyon

büszke volt rá, hogy eredete a homályba vész.
 Különös, hogy Viteznek hívták. A menhelyi

gyerekek általában annak a szentnek a kereszt-
nevét kapják vezetéknévül, akinek az ünnepén
születtek, vagy amelyik napon megtalálták őket.
 Ez igaz. Apámra azonban az anyja - ki tudja,

miért - ráhagyományozta a nevét.
 És ő nem kereste az édesanyját?
 De igen, érdeklődött utána, és megtudta, hogy

születése idején az anyja szállodai cseléd-lány volt,
egy olyan környéken, ahol ma afrikai bevándorlók
élnek, akkoriban pedig belföldi emigránsok
népesítették be: a szegények, a „Nyomorultak". Nem
tudom, hogy apám végül

olyan nagyon kíváncsi volt-e az anyjára - ha
akarta volna, többet is megtudhatott volna róla -,
de az biztos, hogy erre az ismeretlen család-
fára roppantul büszke volt.
 És ezt a büszkeséget önre is átörökítette?
 Bizonyos értelemben igen. Én azt élvezem,

hogy a családfám csupán nyelvészeti
szempontból létezik. A Vitez névnek ugyanis
megvan a maga eredete.
 Mégpedig?
 A szó szláv is, magyar is. Az az asszony, a

nagyanyám, minden valószínűség szerint Hor-
vátországból vagy Magyarországról jött. A törté-
nelemben létezett magyar-horvát királyság, és
azon a vidéken a Vitez név eléggé gyakori; más-
felől egyedül arrafelé fordul elő, tehát vagy a ma-
gyaroknál, vagy a horvátoknál. Ami mellesleg
eléggé mulatságos, lévén, hogy a magyarok
nem szlávok.
 Tudta ezt már azelőtt is, hogy érdeklődni

kezdett volna a szláv kultúra iránt?
 Nem, sokkal később tudtam meg. Érdekes

dolog ez: foglalkozni kezdtem az orosz nyelvvel,
és fogalmam sem volt, hogy szláv tanulmányaim
során egyszercsak beleütközöm majd a saját
nevembe. Egyszóval, családom apai ágáról
csak etimológiai ismereteim vannak, és ez na-
gyon is tetszik nekem. Épp ezért élvezem külö-
nösen, ahogy Don Ruy Gomezként szemezek
őseim hosszú sorával, elbeszélgetek velük -
éppen én, akinek apai oldalról nincs semmiféle
ősöm, sőt voltaképpen anyai ágról se nagyon,
anyai nagyapámat ugyanis másképpen hívták,
mint ahogy kellett volna (örökbe fogadott gyer-
mek volt). Nagyon szeretek arra gondolni, hogy
az emberek nem szükségképpen apáik gyerme-
kei, sőt néha még az anyjuk is ismeretlen. És
hogy visszatérjek Hugóhoz: ez a hiányzó, ez a
nem létező családfa, a proskribáltnak, a szám-
űzöttnek, a banditának a témája számomra az ő
művészetének egyik legkülönlegesebb, legin-
kább felzaklató eleme: a névtelen nép tör be álta-
la a történelembe, hiszen a népnek sincs neve.
Ezt szerettem volna visszaadni Hernani-rende-
zésemben is.
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