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NOVELLAPÁLYÁZAT

Gere István

RÍTUS ÉS RÖGTÖNZÉS

1. Thomas Poope
A fényes teremben leírhatatlan pánik tört ki. Mint a semmit, Claudius a billikomos 
kisasztalt úgy rúgta fel; feje mint hámozott-főtt cékla gőzölt, töklámpaként villogott, 
és menten vége lett a csámcsogásnak, elhallgatott az összes pusmogó hülye; lépésre 
lendült nekik is a lábuk, amikor a király a teremből kirontott. Mint megannyi gyáva 
lizard, futott mindenki szerteszét: mi meg dermedten lestük nemes magiszterünk, 
princ Hamlet viaszos mosolyát. Ah, baszd meg, hát erre ment ki az egész?! Hogy ott 
álljak, mint jó  bolond, kezemben a méregfiolával -  mea maxima culpa, de belefeccöl- 
tem a jelenetbe nagyon -  és tovább csengjen a fülemben ingerült sziszegése: -  A fülébe, 
te hülye!!

Piramidális! Az ember szájon át mérgez; evidens -  Wittenbergába’ a királyi pulyákat 
erre nem okítja senki - , csalódnom kell -  de úgy látszik, azt se tanítják, hogy az ember 
két nap szekerezés után ezeken az esős és különben is ocsmány dán utakon nem gyors 
szavalásra vágyik, de gyorsbüfére. William is csak somolyog bölcsen, míg vele gúnyo
lódik a nyikhaj: „tündéri bozót nőtt a pofádon, Bili, de remélem, Dániába nemcsak 
szakállas vicceket hoztatok”, és eltűri Lisa is -  ha hercegi száj gurgulázza, úgy látszik, 
bók az, hogy „szép szerelmesem, úgy látom, nemcsak egy magas cipősarokkal kerültél 
közelebb az éghez, de szarkalábakon lopakodsz”. O, mi seggfejek! Valakinek észre 
kellett volna vennie, hogy mi folyik itt, de mi mindig abban a tévedésben vagyunk, 
hogy ránk a napi hülyeségből semmi nem vonatkozik, fölöttünk minden úgy múlik 
el nyomtalanul, mint egy megíratlan első felvonás. A sziszegő lebarmolást most is csak 
én kasszíroztam be Lisától: „Irigylem a szép szívét, Thomas, hogy míg a kapunál az a 
barom őrmester karomat kitépi, maga másfelé tekint, s a »lábakat szét, na mitől fél, 
tán kipottyan valami! ?« felszólításra, amivel seggemben a puskaporos szarut kutatják 
-  szeme se rebben, még tán magában röhög?!” Ezzel támad nekem, mintha nem is 
lenne ott a boldog, jó ura, csoda Bili, meg a nyalafinta ifjonc, ki kegyéből kivettetett. 
Az talán adekvát viselkedés, ha valaki az orrát túrja a jelzett pillanatban, más meg, 
Náthán, a kis bohóc, csiklandva kacarász (lady-szerepeiben megszokta úgy, hogy öreg
apa korában is nyafka kurva lesz), s mindőnk sorsát kockáztatva feje fölött tartja a tőrt, 
amit az őr a hóna alatt keres? Hogy’ lehettünk ilyen ostobák?! Érthetetlen. Főleg a 
februári hecc után, amit Essex rendezett velünk. Semmi -  de tényleg. Na, akkor, de 
most meg egy dán királyné... tán rosszabb, mint a fennhatóság. Az ember korlátolt, 
más válasz nincs, pláne, ha az ember azért színész, mert ember lenni sose mert, csak 
színészember, s mindenféle félreértések folytán ráadásul sikeres. „Még a jegyeket is 
lordok szedik, s mi fizetjük a whiskyt is, hogy ne fázzon senki a havon. Közkívánatra 
a műsor: II. Richárd, aztán tuti, hogy erről beszél majd az egész szakma meg a város.” 
Elaltatta a gyanakvást a hízelgés: „A legjobbak ti vagytok; nem véleden, hogy míg ti
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teket tízszer rendel a udvar, addig csak kétszer a többit”, s mi bele is mentünk balga
mód; de észbontó siker volt tagadhatatlan; és erre kirajzott másnap a sok idealista „a 
királynőt kiszabadítani”, aztán végük lett semmi perc alatt, és az earl, akitől addig 
számlálatlan vettem át a fontot és söröspohárt, azzal hozta rám a lelkiismeret-furdalást, 
hogy tömlöcbe költözött, ahol meg nem látogathattam semmi esetre sem. (Ragálytól 
féltem, nem mástól. A pestis ott honos, s a puritánoknak se nyújthattam új támadási 
pontot, hogy végleg elintézzenek.) Cseberből vederbe, mondhatom. Többet nem lát
juk Albiont. Csak ülünk itt a hulla körül néma virrasztásban -  a bácsit mintha pirosí- 
tóval kenték volna ki, s békésen szundikálna az ebéd utáni borocskától - ; senki se szól 
-  várjuk, hogy a „buldogképű” talpnyalói elszívják az ebéd utáni szivart, a kandalló 
előtt alátegyenek egy afternuntat az asszonynak, aztán lassan, rutin szerint vegyék az 
alabárdot, s begyűjtsenek a karámba a többi összeesküvő mellé. Nemes rendezőnk, a 
nagy eszű herceg tán majd azt is előjátssza nekünk, hogy’ tegyük hattyúnyakunk’ a 
hurokba.

2. Lisa Kempe
A halak nem hazudnak. Legalább ők nem. Persze csak a pácoltak, s ebben nincs is 
semmi különös, mert a pácoltság stabil, elmélyült, kényelmes, hagymás-káposztás ál
lapot, gerinc- és szálkalágyító, boldogságos beletörődés: ettől bűzlik egész Dánia. A 
szavatosság egész más dolog, az ilyen gondolatot elhessegeti a józan polgár: büdös, 
hát büdös, de jó. A hal húsa fehér, bőre kék, szivárványosan. Óvatosan, farkánál fogva 
húzom ki az üvegből -  egy csepp büdös lé a szoknyámra mégis lecsöppen; sebaj, úgyis 
le kell cserélnem, mert Fredensborgtól Helsingőrig szépen rám rohadt - ,  és kéjesen 
leeregetem a torkomon. Tele szájjal körbepislantok közben, hogy mit szólnak hozzá 
a bánatos bikák, de nem figyel egy se. Nem tehetek róla, a félelemtől mindig megéhe
zem. Emlékszem: nyolc vastag szelet sonkát nyomtam le, mielőtt Bill-lel a nászéjsza
kára elvonultam, s egyedül ettem meg egy kosár mazsolás pudingot az alatt a hónap 
alatt,amíg az uram engedélyért járkált, hogy leköpje magát az Essex-eset miatt. Tud
tam, hogy megoldja („bő nyál” -  mondta - ,  „ennyi az egész”, de én igazi félelmet is 
észrevettem néha a szemén), mégis, a majré mindig beindítja a gyomornedveim, úgy
hogy mire az ünnepi műsorra készültünk a Whitehallba -  mert végül is mi adtuk, 
természetesen - , a sok sós töpörtyűtől meg barna sörtől kikerekedtem szépen, a men
tőöv kezdte feszegetni a vászonketrecem. Engem hizlal a félelem.

Az öreg -  aki kenyeret hozatni szépen elfelejtett -  ott ül a kör közepén a karos
székben, ahová a herceg borította, miután bevonszolta, mint egy zsák krumplit. Egy 
pillanatig el is hittük neki, hogy a vénség a likőröktől roggyant meg ennyire, s csak 
amikor sebesen kifarolt az én sápkóros szerelmem, beígérve, hogy zseniális játékunk
hoz később gratulál, csak akkor vettük észre, hogy az öreg harcosból dől a vér -  sza
bályosan vért izzad, hogy kijózanodjon. Pollénius a neve, hajói emlékszem, bár e név
ből eléggé kiöregedett, hacsak a borvirágon is nincsen virágpor, mert akkor még ta
lán... Ilyen becsapás a név. Kedves, ősz bácsi, aki itten talán legjobban tudta a jó  mo
dort meg udvarias tempót, úgyhogy még az én fülem is sértette, mikor Thomas vén 
patkánynak titulálta imént, de egy biztos: meg van halva teljesen. Ó, picinyeim, me
gint benne vagyunk a szarban: egy főnemesi hulla még minden bánat tetejébe, ez már 
kicsit sok. Ránk lőcsölik az egész balhét, nyilvánvaló. Legalábbis nekem; könyékig a 
befőttesüvegben, mert egy csinos ezüsthalacska még ott rejtőzik valahol a hagymaré
teg alatt. De az én bikáim csak ülnek savanyú pofával, még arra se figyelnek fel, amikor
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hangosan becuppantom a halat, és csuklani kezdek, azután a tőrrel csörömpölök az 
üvegben egy szép kerek szelet hagyma után. Csak Bili szól hátra komoran: Hagyd 
már abba, az ég szerelmére; hogy tudsz ilyenkor enni?! De hát én nem eszem, én ezen- 
mód rettegek, s pillanatról pillanatra alattomosan terjed el bennem a félelem, mint 
ahogy a hideg lopakszik be a télikabát alá, hogy megdermesszen mindent. Szétrágom 
a borsot és a mustármagot, hogy ne kocogjon a fogam, de attól meg újra csuklani 
kezdek. Kár volt úgy feldicsérnem a herceget előzetest, de én csak arra emlékeztem, 
hogy szép fiú, okos, és nem akármi az, amit nemes érdeklődése számunkra biztosít: 
meleg étel, meleg ágy, pár nap, ami teljesen gondtalan, szóval pontosan az, amit az 
embereim -  hiába minden röpködő géniusz -  elintézni sose tudnak: csak a sáros kocs
maudvar mindig, meg a redves alom, hergye parasztok, bumfordi, részeg katonák, 
sok bamba jószág és őrületes szagok.

Megin’ az, hogy az ember nem akarja észrevenni, ami nem tetszik, hogy nem szűz 
a menyasszony, hogy csupa zsiványból áll a család, negligál mindent, ami időben in
tené, ne tedd, mert pórul jársz, menekülj, amíg lehet. De hová? Meddig? Minek? És 
Náthán, az én kis szerelmem, ő nem fél, vagy ha igen, nem mutatja ki. -  Egyedül 
eljátszom a „Gonzagá”-t, ha kell -  kiáltotta, és kipirult, mint a csecsemő szoptatás után, 
és én azt hittem, eszem vesztem, hogy meg nem csókolhatom. Mert sejtettük mi azért, 
hogy mire megy ki a játék, még Thomas is, most hiába tagadja ártatlan, meglepett 
pofával, hiszen a fogadókban másról se sutyorognak, és az az istentelen ripacs-stück 
is arra hajaz, ha nem mertünk is beszélni róla, s ha meglepett is mindőnket, hogy 
Náthán olyan indulattal kitört: -  Ha magukat megtörte is a szekérderék, s hogy a meg
aláztatásban nem tudnak kicsikarni egy szabadnapot -  dörgölte az orrunk alá - , nálam 
e langyos kuplerájnál magasabb a szándék! Minek vagyok színész, ha ilyet el nem vál
lalhatok?! Csak éhen veszni jó? Konyhai maradékkal kifizethető, koldusnál alantasabb 
kéregető, a hájfejűek asztala körül sündörgő sakál, akinek a gyomra túlkoroghatja a 
társak szövegét?

Na, lett erre „engedd el a hajam!”. Duóban hurrogta le a két medve a lelkesedést, 
mert féltik a helyüket színpadon és a menet élén, s versengve utálták a fiút, hogy van 
pofája lelkiismeretüket fölhorgasztani. -  Figyeltél, William, azt hiszem, le vagyunk te
gezve -  nyegléskedett Thomas, s erre Bili -  naná -  úgy lekapta Nathant, hogy végül 
nekem kellett közbelépni s összehordani mindent: a puritánokat meg a pestist, az 
egész gyáva megfutamodást, hogy valakik újfajta színházat csinálnak, zajosat, durvát, 
magakelletőt, s a kihívás elől mi megpucolunk. Kár ezért a fiún elverni a port! -  Itt 
tartunk megint—vigyorgott erre Thomas. — Az ifiasszony farát rengetni vágyik a szín
padon. Mondhatom, az egyensúly végleg akkor borulna fel!

S nekem bele köll menni ebbe a vitába megint, bizonygatni, hogy az egyensúly ép
pen akkor állna helyre, mint az életben is, mert az én arcomnak asszonyi pírja van, 
ez nem a fokhagymaseggű gyerkőcök pattanásos, rizsporos pofija, ezek a csöcsök nem 
gumilabdák, ezekért átlovagol a szomszéd faluból a paraszt, és erre gondolva nyúlnak 
magukhoz éjjel a pajtában a fiúk.

Hiába. Már ott tartottam, hogy végső érvként jól megkaparom a képit, de akkor 
jö tt Hamlet; fűt-fát ígért, s megkoronázta azzal, hogy a szerepeket nem ő osztotta ki, 
hanem -  bizony -  a történelmi pillanat, s hogy bennünket hordoz tenyerén a nemzet, 
s ránk, mint a tükörbe, úgy tekint. Nahiszen.



982 • Gere István: Rítus és rögtönzés

3. William Kempe
Azt mondom, törje ki a nyakát az olyan építőmester, aki két egyforma házat épít egy
más mellé, egyen meg a fene minden fazekast, aki tucatszám gyártja az ugyanolyan 
ibrikeket, és záptojással dobáljanak meg minden lusta, fantáziátlan színészt, aki a meg
újulásról lemond, és csak el akar lenni a színpadon, mint egy üveg poros befőtt a pol
con. Perpatvar, ha szólok, jellemtelen gyanúsítgatás, hogy Lisa miatt abajgatom, hogy 
elirigylem a sikert a nagy társulati tenortól, akinek neve a közönséget behozza, de 
kinél restebb, önimádó ripőköt még nem látott a világ, s akinek minden rögtönzés, 
váratlan helyzet azonnali halálát okozza, mert az összes darabból csak a saját java ér
dekli, s fingja sincs róla, az egészbe mi illik bele, mi nem. Egyáltalán, hogy mit akarunk. 
Tegnap is: összevitatkoztunk a színpadon szerep szerint, ő magára löttyinti a bort, de 
én hiába ajánlom fel a karom, nem, a kezét nem az én mentémbe törli, hogy tovább 
bosszantson ezzel is, hanem egy pukedlivel rózsás zsebkendőt húz elő, sehová se illő 
pofákat vág, s a ritmusból kiesve szertartásosan tisztálkodik, ráadásul a kis magánszá
mának sikere van az alacsony igényű publikumnál -  hibásak ők is - , és így soha nem 
fogja megérteni, hogy ez a társulat nem a görbe lábra szakosodott, hanem, igenis, a 
szó és értelem erejét hirdetni. Nagy balfogás volt Henslowe-tól éppen őt elcsábítani, 
de Burbage hibája, nem az enyém, az ő „politiká”-ja; én csak a levét iszom. Nincs két
ségem felőle, hogy menten elárul, ha kell, s utána egy percig sem zavarná a lelkiisme
ret. Míg ő a Gray’s Innben markolászta a kriglit és a szajhák seggit, a megalázkodást 
én gyakoroltam mindenki helyett az előszobákban, s pirultam jó  tehetséggel a felvont 
szemöldökű fingelmék előtt. Volt idő, amikor azt hittem, hogy benne már jobban nem 
csalódhatom -  egyszer csak nem tudom jobban utálani - , de mégis mindig volt új stá
ció, szüntelen volt a megújulás. Vállam mögül követ hajigálni oly bátor, s más farkával 
a csalánt verni -  finom botanika, mondhatom -  oly ügyes, hogy az bámulatra méltó, 
már-már zseniálisan arcátlan produkció.

Ami inkább bánt, az Náthán támadása, amelyet igazán nem érdemeltem. Elárultam 
volna éppen, hogy nem véledenül vagyunk itt -  a herceg titokban üzent: „játéktok 
lesz a tükör, melyben a király igaz képe megjelenhetik” - , de még várni akartam, hogy 
az előadásig maguk jöjjenek rá, amit elvállaltam, helyes, hasznos, jó  színházat akarok, 
nem a társulatot elveszejteni. Hogy az életből ki tudja vonni magát, olyan egy valódi 
színésznek úgyse létezik. Sose! Erre elkezdi nekem itt a hőscincérkedést meg kukoré
kolást, mintha mi lennénk gyávák dönteni. S Thomas -  naná, jó  érzékkel -  megpróbál 
bennünket összeugrasztani. -  Itt, kedveseim -  tettem helyre őket -  életre-halálra egye
lőre még én alkuszom: én nyalok talpakat, ha kell, s ha arra lesz szükség, majd én 
lázadok. És sose magamért -  tettem még hozzá, de akkor már éreztem, hogy gerjedek, 
és nincs megállás. -  Hová ju t a világ, kicsi fiam, ha már minden egysejtű elhiszi ma
gáról, hogy gerince van?! Erőt mutass, Náthán, legalábbis egy körömhegynyi géni
uszt, picike tudást, ha át akarod venni a színpadot, mert a merő ágaskodástól legfel
jebb leszarod a sarkadat!! Bizony. Egyelőre még az ilyen vén hülyéké a szezon, amilyen 
én vagyok, neked meg, ha nem vigyázol, s egy-két hangszálad megreped (erre figyel
meztetett jóindulattal a herceg), agyő a sok szép lányszerep, s mi marad akkor? Na, 
mi?! Tolni a szekeret. Bizony.

Végül még hálás is voltam Lisának, hogy a fiú védelmére kelt, mert minden látszat 
ellenére is: szeretem Nathant, szeretem mindhármukat, vétsenek bármit ellenem, 
együtt vagy külön, nem számít igazán, mert együtt vagyunk mi teljesek ebben az is
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tenverte mesterségben: egymás mellé vagyunk szőve az életbe, mint zászlóba a kereszt, 
s együtt lobogunk vele.

-  Cudarul áll a szénánk -  mondom rekedten - , de az öreg halálát ránk nem ken
hetik. Mit néztek? Benne volt a pakliban ez is, hogy nem tetszik a darab. Ha ezért 
vérpadra lehet küldeni valakit, akkor eljátsszuk azt is, de úgy, hogy még az is felkapja 
a fejét, aki előttünk ment fel a bakó elé. Ha sikerünk lesz, akkor turnéra megyünk 
vele, ha meg nem, akkor úgyse ér fabatkát se az egész.

4. Náthán Field
Egy nap csak, csak egy délután, amikor elkerülhetném a megaláztatást: az lenne az 
én privát vasárnapom. Amikor nem kéne lopni a perceket veled, két sor jó  szöveget 
elorozni tőlük, mikor a fölkelés szenvedései, mint reggeli köd a rét fölül, úgy enyész
nének el. Édes Lisám, csak téged tudtalak elvenni tőlük, és ez rengeteg, de mégis ke
vés: a lélek, a lélek éhes, mint a kivert, vedlő kutya: lótuszra vágyik folyton, zabálná 
két pofára, mint akinek kilyukadt a gyomra — kapkodva ügyetlen, csuklás közben is 
habzsolva fulladásig, gyakorlatlan, ügyefogyottan, csalódva minden várakozásban, 
ízekben, szagokban, színben és tónusban egyaránt, de mégis bízva mindig, bárgyún, 
tudatlan, kajakra oldva meg mindent, vállra emelve azt is, amit csak megbillenteni 
kéne. Mégis! -  az istenit neki! -  bár a pálya az övék, én tartom a díszletet. A legkisebb 
léghuzatra is lobog rajta a vászon, mint a selyemkendő, de úgy kell látszani, mintha 
én dőlnék a várfalnak neki. -  Spiritusz! -  súgja William, s én be nem láthatom, mi 
tartja még mindig fönn a rajongást, amely körülveszi; csakis a rutin és megszokás. 
Retteg a komplikált szövegtől: fáradtság, ijedtség az arcán minden összetett mondat 
előtt; a próbákon hebeg-habog, s mire eligazodik... -  a műsorról a darabot levettük 
végleg. Hát mért nem elég neki a birtok meg a hozzá illő nagy ház, amit már begyűj
tött, s ahol a kertben hozzávághatná a gereblyét egy kendermagoshoz, ha jó  levest 
kíván, s szavalhatna a borospincében hangosan és zavartalanul? Csak a félelem tartja 
köztünk, csak az, biztosan, hogy senki nem venné észre, ha eltűnne (mint ahogy egy 
nap alatt elmúlik a színházi siker; híre veszne nyomtalanul), csak az az atavisztikus 
varázslási vágy, amit lassan már kiröhögnek, mikor fogsora kiugrik.

És mégis. Csak neki volt mersze kimenni körülnézni, hogy mi az ábra a várban, s 
most már legalább annyit tudunk — sok is talán —, hogy a herceg télakolt; perceken 
belül felvonják a horgonyt, ami e szédült országhoz köti, s már bontják a vitorlát, hogy 
messze röpítse innen; úgyhogy gratulálni fenomenális játékunkhoz sose fog. A nagy
politikus angolosan Albionba távozik. Bili szerint hallhatóan sercegnek a tollak a buz
gó listakészítésben, s vérebes őrcsapat kutatja az öreg piperkőcöt, aki olyan petyhüd
ten szunnyad itt a fotelben, s minden percben dörömbölhetnek az ajtón, hogy mind- 
annyiunkat a menetbe tereljenek. Ki gondolhatta, hogy az áldozat király (maga is 
becstelen gazember, ki egy sirályszaros, semmirevaló félszigetért saját népe s a sok 
esztelen lengyel meg norvég katona vérét ontani volt képes) áldozat fiacskája (tétova- 
ságában is oly ravasz: William mesélte, hogy igazi eszelőst játszatott véle egy tükör 
előtt, s utánozta legott; na nem nyáladzó eszementet, hanem fenségesen riasztó, mag- 
netikus tekintetű őrültet, olyat, hogy mikor az öreg Polonius a szcénába betoppant, 
az álla úgy leesett, hogy kapcsából majd kiugrott; jó, felhasználható jelenet lesz tán 
egyebütt), ez a halovány ifjonc ilyen lendületbejön?!

-  Direktorom -  szólok, és a hangomra alig ismerek - ,  roppant utálom a darabot, 
amit Fredensborgban meghirdetett, hogy majd visszaútban játsszuk el, de ha közbe
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nem jön valamilyen technikai akadály, akkor ez már holnap esedékes, s el nem hall
gathatom, hogy hiányérzetem hatalmas: el kéne próbálnunk újra, hogy tudjuk, ki mit 
akar, hogy mozog, mert ha Thomasra marad az egész, és elhatalmasodik rajta a...

-  Hát persze -  vág közbe, s látom a szemén, hogy az ötletnek megörül - , az istenit 
neki! A tespedésnek vége! Nyitókórusra fel: mememe, mámámá, mimimi! Színészek 
vagyunk vagy csecsemők, akiket saját kedve szerint ültethet bilire bárki? Gyerünk, 
halljátok, gyerünk!

-  Édes uram -  így Lisa - , egy kis csuklózás a csuklás mellé tényleg nem árthat, de 
ez a darab egy tévedés: az angol nyelvben nem léteznek ilyen szavak, mondatok meg 
pláne nem, amiket az a jó  hülye összehord.

-  Asszonyom -  feleli ő - , az összes Hindenhohenbranburgban sikerünk volt vele, 
uncigcvancigszor hívtak vissza nagy ovációval. Ez egyszer ön is elfogadhatja a közön
ség ítéletét. És maga úgyis csak kórus.

-  Tanár ú r -  lépek Lisa mellé - , az a lányszerep benne hangtalan fing, csak a fene
kem tudom benne domborítani, nem a szenvedélyes szerelmest! Nincs hozzá szöveg.

-  Próbálni most? -  csatlakozik hozzánk Thomas legföljebb a citeraszámot. Egy 
zabszem nem találna a seggembe bejáratot! Hagyjatok engem békibe...

-  Basta! -  dörgi erre Bili, és újra a helyzet ura, ez látszik rajta, vagy öt centit ma
gasodik hirtelen; dörömbölhet itt már akárki, az öreg farkas csak vigyorog rajta, s 
nem tagadhatom, igazából erre a látványra térek magamhoz én is. Kipenderül kö
zépre az öreg elé, szemét szigorúan végigjáratja rajtunk. -  A kórust! -  kiáltja.

És mi fölállunk. Vállam Lisáéhoz ér, és elönt a meleg. Kintről gyanús zajok: kutya
ugatás, rohanó léptek dobogása, aztán dörömbölés az ajtón. De már eléje toltuk a ko
módot.

-  Álarcot fel -  szól az instrukció. (Még Velencében szereztük be mindet.) -  Nóta 
indul. Egy, két és...!

És énekelünk.

Fábri Anna

BESZÉLŐ RUHÁK
Az öltözet szerepe M ikszáth K álm án m űveiben

A cím alá, mottóként egy páros szentencia is odakívánkozik: „a ruha teszi az embert”, 
illetve a „nem a ruha teszi az embert” ellentétes bölcsessége, amely pontosan megfogal
mazza az eldönthetetlenséget, a paradoxont. Azt azonban, hogy mennyire súlyos és 
nehezen cáfolható ítélet az első, jól érzékelteti az a tény, hogy tagadását több változat 
is megkísérli, A „nem a csuha teszi a barátot” vagy a „videó barbam etpallium, philosophum 
nondum videó”- féle variációk azonban bizonyos elmozdulást is jeleznek az alapszenten
ciáktól. Mindkettő konkretizálja s egyben természetszerűleg szűkíti az eredeti általá
nos alanyt: egyik esetben szerzetesről, másikban filozófusról van szó. A szűkítésnek és


