
,SZABADI SÁNDOR

.EMBER ~S TÖRT~NELEM BECKETT DRíMAIBIN
Dosztojevszkij Kirillovjának (Ördögök) nihilista történetfilozófiája szerínt a

"felvilagúsult modern ember" két részre fogja osztani a történelmet: "A gorí llától
az Isten megsemmisítéséig, s az -Isten megsemmisitésétől... a föld és az ember
fizikai megváltozásáíg." Beckett drámái ennek a történelmi útnak a második felé
ről szólnak. Nem azért, mintha nihilista lenne, hanem azért, mert arról a törté
nelmi korszakról fest képet drámáiban, amelynek várva várt beköszöntését Kirillov
úgy óhajtotta. Beckett értelmezése szerint a kultúra és az ember válsága elérte
mélypontját és csődbe jutott. Kirillov "paradicsoma" Beckettnél alapos metamor
.fózison megy át: a föld és az ember fizikai megváltozása a kultúra és az ember
apokaliptikus méretű vég-szituációjában negatívelőjelet kap. Kirillov megállapí
tása valahogy ekként módosul : az Isten száműzése a föld és az ember fizikai és
szellemi degenerácíójához, végül pedig teljes pusztulásához vezet.

Dosztojevszkij és Beckett ilyen kapcsolatba hozása nem valami hirtelen ötlet
szüleménye, nem valami esetleges dolog. Mélysn gyökerező szellemi rokonság kap
csolja őket egymáshoz: az az illúziókat romboló tudatos igazságkeresés, hogy fel
tárják, kicsoda az ember, hol van fizikai és szellemi világának a határa; s főleg

összekapcsolja őket az emberi szenvedés mélységeinek és értelmének szenvedélyes
kutatása. A Dosztojevszkij által felvetett kérdések újra és újra visszatérnek a je
len század neves iróinál, s az abszurd vagy antidrámára is, Beckettre pedig kulö
nősképpen nagy hatással volt Dosztojevszkij - az egzisztencialista írói környezet
közvetítésével. Mínt Czimer József írja, az abszurd dráma. képviselőinél, "bár ál
talában egzisztencialistáknak sem vallják magukat - teljesen nyilvánvaló az eg
zisztencializmus néhány elemének befolyása." A becketti dráma groteszk-komíkus
emberszernléletének gyökerei visszanyúlnak Dosztojevszkijhez. akinek műveíben

sokszor oly közel van a legmegrázóbb tragikum a komikumhoz. Dosztojevszkij
egyik kiváló Ismerője állapítja meg erről a közelségről : "Csak egyetlen mozdulat
szükséges, a transzcendensnek eltakarása, s mindaz a sok lázadás, szenvedély, szen
vedés egyetlen komíkus egyvelegbe olvad össze. Isten nélkül véres komikum Ka
ramazov Iván és Demeter véres históriája, s Miskín herceg alakja rettenetes pa
ródia a földi ember-Jézus érdekében. Egyáltalán mínden szenvedés komikussá vá
lik Isten nélkül, hiszen értelmét veszti. Az Isten-nélkülíségben, a csak földi vi
szoi-ylatokban lehet nem szenvedni, és így kornikus minden szenvedés, mert a leg
nagyobb erőfeszítéseket teszi a Semmi irányába. A földdel, a létezők világával meg
lehet békülnl, és az általuk okozott szenvedést le lehet győzni. Csak egyetlen moz
-dulat szükséges, a transzcendencia eltakarása, s a szenvedésben a legszatirikusabb
komédiát szemlélhetjük." Beckett ezt az egyetlen mozdulatot tette meg, s így mu
tatta meg, hogy kicsoda az ember: "Semmi sem olyan mulatságos, mint a nyomorú
ság, elismerem... nincs komikusabb dolog a földön. És ml kacagunk rajta, tiszta
szívből kacagunk rajta - az elején."

Drámáiban Beckett az emberi élet csődjének bemutatásakor a legtágabb ér
'telemben vett allegorikus értelmezést teszi lehetövé, "Az allegória olyan irodalmi
forma, melyben a személyek és az események a kevésbé konkrét természetű erők

szímbólumaként szerepelnek" - ahogy Heiney professzor megállapítja. A XIX.
század egyértelmű allegóriájától ' messze esik Beckett epikus drámai allegóriája. Ér
telmezésének ilyen többrétegűségében legközelebbi irodalmi rokona Kafka, akinél
-éppúgy, mint Beckettnél, "a' szimbolizált erők érzékfelettiek, kétértelműek és meg
foghatatlanok." Ezért az értelmezésnek több - sokszor ellentétes formáit teszik
lehetővé. Már Dosztojevszkijnél is megvan egyetlen allegóriának többféle értelme
zése (a Kristálypalota allegóriája a Feljegyzések az egérlyttkból című filo
zofikus írásában, - de csak annyi, ahány értelmezést maga az 'író egyetlen alle-
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góriának tulajdonít. Viszont Beckett allegóríáínak számos értelmezési lehetősége

míatt az ellentétes vélemények hosszadalmas vitája alakult ki. Nálunk a Nagll
1,ilág Godot-vitájában Kéry László mondta ki az utolsó szót olyan értelemben,
hogy a többféle értelmezési lehetőség fenntartása mellett az allegória mondani
valóját az emberi szítuácíó feltárásában jelöli meg. Ami pedig a groteszk, cirku
szi elem mögött rejlik "az ... a legátfogóbb igazság igényével lép föl: (Beckett)
az ember és a . világ kapcsolatának végső feltárására, az ,emberi szituáció' leglé
nyegesebb tényezőinek meghatározására vállalkozik."

Ennek a megállapításnak az érvényességi körét szeretnénk pontosabban meg
határozni. Kéry rámutat arra, hogy Beckett szereplői "az egész emberiséget jel
képezik", de rendellenes formában: "ki vannak szakítva természetes közegükből;

a társadalomból, a társadalmi viszonyok' szövevényéből." Az egzisztencialista em
berértelmezésen túl más elemei is vannak Beckett ember- és világmagyarázatá
nak. Az az emberi szítuácíó, amelynek határait próbálta kítapogatni Dosztojevsz
kij és amelyet az egzisztencializmus újra értelmezett, Beckett ábrázolásában az
ember történelmi végszituációjává válik. Az egzisztencializmus absztrakt emberi
szituáció értelmezése Beckett drámáiban konkrét történeti távlatot kap; ez a vég
szituáció valaminek a következménye: "Mi haszna most elcsüggedni? Régebben
kellett volna erre gondolni, egy örökkévalósággal ezelőtt, 1900 körül" - olvassuk
a Godotra várva círnű színműben. Az ember szituációját kutatja Dosztojevszkij is
azért, hogy az ember természetéről többet tudjon feltárni, mint amit racionalista
kortársai tudtak mondani - s ebben a mozzanatban realizálódik korával való
történelmi-társadalmi kapcsolata. Az ő nyomán az ember természetét vagy lét
módját absztrakt módon meghatározó egzisztencializmus - "az ember változatlan
a folytonosan változó adott helyzet előtt" (Sartl'e) - történelmi koritaktus-keresé
sének az igénye nyilvánul meg a Sartre-i elkötélezés és a Camus-i hétköznapi
hősiesség gondolatában. Az egzisztencializmus ateista szárnyának tanítása szerínt
az emberi lét értelmetlen, abszurd - történelmi helyzettől függetlenül. Beckett
szerint az emberi élet értelmetlenné, abszurddá vált, és ennek a folyamatnak az.
eredményét mutatja be a végszítuációban. Ennyiben az egzisztencializmusnak a
transzcendencia lehetőségét feltételező iránya közelebb áll hozzá, mint a francia
iskola. Darabjai úgy tűnnek, míntha Paul Tillich válság-teóriájának drámai ki
teljesedései lennének: "A XX. századi ember olyan világot vesztett el, amelynek
értelmes jelentése volt és elvesztette önmagát, élete már nem valami szellemi
központból nyeri értelmét. A tárgyak emberalkotta világa magába zárta magát az
embert is, aki alkotta ezt a tárgyi világot és aki a maga szubjektívítását vesz
tette el ebben a tényben. Feláldozta magát saját létesítrnényei oltárán. De ez az
ember még mindig tudatában van annak, hogy mít veszített, illetve folytonosan
mit veszít. Még míndig eléggé ember ahhoz, hogy elembertelenedését megtapasz
talja a kétségbeesésben. A kivezető utat nem ismeri, de megpróbálja megmenteni
emberségét azzal, hogy kifejezésre juttatja: ebből a szituációból nincs kiút." Be
ckett a kíúttalanságot ilyen értelemben tárja korunk elé.

A végszituációnak, mínt egy folyamat eredményének a bemutatásához az iro
dalmi forma megválasztása is hozzájárul; ezzel is hangsúlyozza Beckett, hogy oda
jutott a kortársi világ, hogy problémáinak megfogalmazása már nem történhet
meg a tragédiában, csak a tragédia paródiájában : a groteszk komikum síkján. A
tragikus és komíkus elemnek az összefonódása, mely Shakespeare-nél az élet be
mutatásának teljességét szolgálja, Beckettnél abszurd formában történik: de a cir
kuszi bohózat trükkjeiben jelentős mondanivaló érvényesül. Abban a világban,
melyben "nincs többé Isten, aki megfenyegethetne, ni.ncs igazságszolgáltatás, nincs
sors... csak közlekedési baleset (Dürrenmatt), "következetes gondolkodásra vall
- mínt Ungvári Tamás írja -, hogy ez a világkép a groteszk komédiában talál
megfelelő kifejezésre. Ha nincs végzet - elképzelhetetlen a tragikum." Az abszurd
dráma formai szempontból is az alkotás prohibitív nehézségeivel kerül szembe,
mert a téma a művet megalkotásának folyamatában maradéktalanul felemészti,
dinamika és fejlődés nélkülivé, azaz drámaíatlanná válik, s a téma egyre szélesebb
körben ismétlődik meg, de mindlg ugyanaz marad: ez az ún. antídráma, vagy ab-
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.szurd dráma műfaji problematikájának rövid summája - ha Thomas Mann Dok
tor Faustus-beli megállapításait a zenei műalkotás területéről a drámára vonat
keztatjuk.

Visszatérve a végszítuácíó problematikájához, Beckett kérdése nem az, hogy
kicsoda az ember és mít jelent kultúrája, hanem mívé lett az ember és mívé lett
a kultúrája. A két kérdésnek ilyen szembeállítása kétségtelenül kissé mesterkélt,
egyetlen dolog érzékeltetésére jó csupán: arra, hogy a történelmi végszituáció idő

szerűségét, eszkatologikus közelséget érzékeltesse. Kétségtelen, hogy a történelmi
végszituáció nyomorúságaitól eltekintve is pesszimista képe van Beckettnek az
életről: "Egy nap megszületünk, egy nap meghalunk... Az asszonyok a sír fölött
szülnek, lovaglóülésben, a nap egy percig csillog, aztán ismét az éjszaka követ
kezik." Ennek a pesszimizmusnak a mondanivalója nem új; ami új Beckettnél,
az az ember ábrázolása a végszituácíóban: fizikai és szellemi világának leépülésé
ben. Nem pusztán szójáték, ha azt rnondjuk, hogy az ember a véghelyzetben vég
lénnyé változott. Ennek az állapotnak testi és szellemi tünetei egy egyetemes em
beri kórkép részleteiül szelgálnak. Az emberi szellem lealacsonyodása "lassú szel
lemi leszerelést" (Thomas Mann) jelent és összefügg fizikai létének' lassú pusztu
lásával. Beckett drámáiban bénákkal, vakokkal, siketekkel, szemétre dobott embe
rekkel találkozunk olyan lealacsonyodásnak a szintjén, hogy sorsukból már a fáj
dalmat is kiégette a megszokás. A szokás és az unalom az életük tartalma; a meg
szokás mechanizmusában tudatos világuk a minimálisra csökken, bár tudatuktól
véglegesen megszabadulni nem tudnak; a gondolkodást felváltja ·az asszociációk
szabad társulása, az emberi kapcsolatok kölcsönös jóindulatát az egymáshoz kötött
ség gyűlöletes, de elszakíthatatlan lánca. Mivel életük kílátástalansága miatt nem
szenvednek, nem is gondolnak komolyan az öngyálkosságra sem. Míg Camus úgy
látja, hogy korunk egyetlen filozófiai problémája az öngyilkosság, addig Beckett a
kérdést kornédíájának visszatérő bohóckodási témájává redukálja. Még a gyilkosság
rnerészsége is kiveszett az emberből. A játszma vége című darabban Clov szerét
né megölni atyját, Hammot, de nem meri.

Ember és világa teljes elidegenedéséről van itt szó. Az ember leveti nemcsak
a hősiesség pózát, de emberségének lényeges jegyeit is, és nem marad belőle más,
mint önmagának kísértete. A .wraíth" angol szó fejezi ki ezt találóan, ami nem
egyszerűen kísértetet jelent, hanem életszerűbbet: élő embernek halála előtti ha
sonmását. Ilyenek Beckett szereplői is: nem személyek, nem jellemek, még csak
nem is típusok. hanem önmaguknak halál előtti hasonmásai. A játszma végében
anagyszülők, Nagg és Nell lecsukott szemetes kukában rothadnak meg elevenen,
egyetlen élethez kapcsoló mozzanat számukra az evés öröme, ami után újra rájuk
csapják a kuka fedelét. Ebben a siralmas helyzetben idézi fel Nagg Nell előtt le
tűnt ifjúságuk felejthetetlen emlékét : eljeg~zésük délutánján csónakázásukat a
comóí tavon. Nell alig emlékszik már, hogy ő volt ott: "Hát hihető ez?" Az utolsÓ
tekercsben egy hírnévre emelkedett ember, aki fizikai és szellemi roncsnak érzi
magát, magnószalagról visszapergett eltűnt ifjúságának eseményeit. A távoli ifjú
ság hitének és reményeinek vísszapergetése és szembeállítása az öregkor leszű

kült világának kiégett sívárságával, szimbolikus értelművé válik: kultúránk forrá
sainak kiapadásáról és tradicionális értékeink megüresedéséről is szó van itt: "A
látomás ..., a hit, amely egész életemet irányította... megbonthatatlan szövetség
ben az értelem fényével, egészen addig, amíg utolsót sóhajt a vihar és az éjsza
ka ..." Ebbe a lendületes ifjúi életbe tör be egy nagy szerelem, de ezt a nagyra
törő ifjú elutasítja magától karrierje érdekében - hiába pörgeti vissza a tekereset
az öregúr, az a szerelem minden élményével és elutasításával is már visszahoz
hatatlanul a múlté. Fiatal korában a karriert választotta és a kultúrának, mint bá
beli toronyépítésnek a szenvedélye elidegenítette önmagától. Pedig ebben a kul
túraépítő szenvedélyben "minden ott volt, az egész dög planéta minden fénye,
homálya, éhsége és dúskálása . " a századoknak!" Úgy érezte: "Úton vagyok ahhoz,
hogy valaki legyek" ... és az öregkor terhei alatt mivé lett: "Nincs mít mondanom,
még annyit se, hogy nyekk! Mi ma egy év? Kérődzöm és dugulásom van."
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Ez az elidegenedés egyetemes jelenség, az életnek nincs olyan területe, ahol ne
érvényesülne. A szekuláris világban éppúgy, mint a vallás világában. A Minden
elesendőkbenMiss Fill igy vall erről: "Egyedül vagyok Teremtőmmel,a hitsorsosaim
ról egészen megfeledkezem. Igazából nem is vagyok ott ..." Hittestvéreiből csak
"egy nagy homályos pacnit, semmi mást" nem lát.

A kultúra elidegenedésének valóságát több mozzanatban érzékelteti Beckett:
meghatározott társadalmi környezet nélküli világban szerepelteti ernberkísérteteit;
bohócait. csavargólt. Az emberi élettevékenység pusztán unaloműzés lett, a szoros
cipőnek le- és felvételében, Vagy ahogy másutt, a Godot-ban 'látjuk, a kalapcsere
rituáléjában kifejezésre jut minden élettevékenység értelmetlensége. Thomas Mann
korának válságát abban látta, hogya kultúrából kiveszett a kultusz eleme. Beckett
számára az egész kultúrából csak megszekott cselekvések rituáléja maradt meg,
kiveszett belőle az értelmet és jelentést adó Ige. A János evangéliuma így kez
dődik: "Kezdetben vala az Ige." Az eredeti görög szó: a logosz, teremtő értelmet
jelent, mely szó és tett egyszerre. A kultúra kultuszában, azaz, ha a kultúra a szó
eredeti értelmének megfelelően valaminek az imádatát fejezi ki, ez a logosz ad
értelmet a cselekvésnek és az emberi nyelvben fejeződik ki, mely két irányban
teremt kontaktust: horizontális szinten az emberi kapcsolatok létesítésében és ver
tikális síkon: az imádságban. A logosz mindkét irányban mint tett és szó valósul
meg, ezért az igazi kultúrát két el nem választható és sokrétű, kölcsönös össze
függésben megvalósuló két dinamikus tényező élteti: az etika és a liturgia (illetve
kultusz). A Beckett drámáiban ábrázolt, véghelyzetbe jutott ember számára értel
metlenné és üressé válik mind a két irányú kapcsolat. Szereplőí úgy beszélgetnek,
hogy rníndegyík mondja a magáét, és csak néha döbbennek rá a másik személy
valóságára. A nyelv szavai lassan elkopnak: "A szavaktól kérdezem, a 'megmaradt
szavaktól" - mondja Clov A játszma végében. Az imádság is csak mínt szokásos
rituálé él tovább, mint évezredek megszekott póza, és egy pillanat alatt rá is döb
bennek az egésznek az értelmetlenségére: ha nincs Isten, minek az imádság. Az
istentisztelet káromkodásba csap át.

Az ember kultúrateremtő tevékenysége ősi, archaikus formájában tér vissza:
Clov munkája kimerül abban, hogy játékkutyákat készít, melyek még játékra
sem valók, mert három lábuk van és eldülnek. így lett az ember nagyra törő

álmából: a bábeli toronyépítésből - [átékkutya-készítés. Távol eső történelmi kor
szakok szimbólumai ezek, amelyeknek mégis van egy közös vonásuk: az, hogy el
dőlnek. A véghelyzetbe jutott kultúrának ebben a világában meghalt az idő, ku
darcot vallott az egész emberi történelem, a haladás csak babona. A XX. század
fizikájának táguló világegyetemét (Jeans) A játszma végében egy szoba falain be
lül meg tudja kerülni Hamm egy tolószékben: ide szűkült a világ. Az emberről,

mint a világmindenség középpontjáról sem kapunk felemelőbb képet, mert ez a
központi lény a testileg-lelkileg elkorcsosult Hamm, aki tolószékben ülve míndíg
kínosan ügyel arra, hogya szoba közepén legyen.

Egy reménység maradt az ember számára ebben a világban: Godot-ra várni.
Megszokásböl, unalom űzésből arra a Godot-ra, aki többször is bejelenti jöttét, de
soha nem jön el; és nagyobb a valószínűsége annak, hogy nem is létezik, mínt an
nak, hogy van. A Godot név utalhat Balzac Le Faiseur című vígjátékának Godeau
nevű tőzsdespekulánsára. vagy a névben rejlő angol szóra: God (Isten) - ahogy
erre Kéry László rámutatott. A Beckett-féle allegória az értelmezésnek többféle
változatát engedi meg. De egy bizonyos: a pusztulástól a két csavargót, Estragont
és Vladimirt csak Godot érkezése mentheti meg. "És ha megjön? - Akkor meg
menekültünk."

Ebben a végszituációba jutott emberben itt-ott felcsillan néha valami önma
gán túlmutató mozzanat. Az egyik ilyen mozzanat annak a felismerése a Godot
ban, hogy valahol elvesztettük az utat és kaotikus világba' jutottunk. Hogy fele
lősek vagyunk-e érte, nem tudjuk, de a közeli végtől várja az ember a felelősségre

vonás végleges elodázásat - ahogy A játszma végében Clov mondja: "Engem már
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nem büntethetnek meg." Valami homályos bűn-sejtelem még megmaradt ebben az
állapotban is. Es megmaradt a rend világa utáni vágyakozás is: "Szeretem a ren
det. Ez az álmom. Egy olyan világ, amelyben minden... végleges helyén van." Ez
a vágy néha olyan erős, mínt a honvágy - a szó angol értelmében "homesickness":
az otthon utáni vágy, ahogy Mr. Rooney sóhajt fel a Minden elesendőkben: "Más
utakról, más tájakról álmodom. Más otthonról, más ... otthonról."

Ezeknek a sötétből kivillanó emberi vágyaknak a fényeit legtöbbször szándé
kosan kioltja a helyzetből vagy az emberi természetből származó groteszk komi
kum. Az ember és az élet abszurditásának tényét ezzel még jobban aláhúzza az
író és az is kétségtelen, hogy a mondanivaló hatása ebben az ellenpontozásban .ér
vényesül. A következő jelenet jól szemlélteti az említett tényeket : Hamm a lét
értelmetlenségéről és a vég bekövetkezéséről racionálisan meg van győződve, de
egyik éjszaka "egy nagy bibit" lát a mellében, egy irracionális sejtelem bukkan
fel - és vajon melyik racionalista ember van bebiztosítva ez ellen?! -, hátha
"mi ... éppen jelentünk valamit? (Hevesen): ha elgondolom, hogy mindez talán
nem hiába történt." Ennek a mélyről jövő emberi sejtelemnek a pislákoló -fényét
azonnal elfújja az utána következő jelenet groteszk komíkurna : Clov vakarózik,
mert bolhát vagy lapostetűt talált magán - és vajon melyik pedáns ember van
bebiztosrtva ez ellen?! Ez a felfedezés nagyon idegessé teszi Hammot, az előbbi

irracionális sejtelem szintjéről azonnal visszazökken a céltudatos vég-igenlés racio
nális szintjére : "Hiszen ebből újjáteremtődhet az emberiség! Az Isten szerelmére
csípd el!" Igen, az ember abszurd és komikus lény - a transzcendencia fénye
nélkül.

"Beckett szándékosan elfordítja tekintetét az immanens megoldás lehetőségeitől"

- mutat rá Kéry László a kérdés lényegére. Ugyancsak ő idézi Ungvári Tamás
egyik tanulmányából Samuel Beckett és Ludwig Wittgenstein filozófiája közöttí
szemléleti hasonlóságot: "A világ értelmének - mondja Wittgenstein - a világon
kívül kell lennie. A világban minden úgy van, ahogy van és minden úgy történik,
ahogy történik: benne nincs semmiféle érték és ha lenne is, nem lenne semmi
értéke."

Valóban, Beckett úgy látja, hogy a polgári kereszténység "istene" meghalt, de
a világra rázúduló ítélet kegyetlen és irgalmatlan pusztulásában még felismerheti
az ember azt, akitől elfordult. Kísérteties, hátborzongató módon érzékelteti az
egyéni élet megítéltetését a Mondd, Joe televíziós játék; tudata elől hiába mene
kül az ember, belülről megszelal egy számonkérő hang: "Hogy érzi magát a Te
Urad-Istened manapság? .. Még mindig hasznot hajt? .. Még míndíg vérzik az.
oldala? ... A Mi-Joe-nk szenvedésére ... Várd ki, amíg O is hozzákezd ... Hogy el
mondja a magáét neked... Ha végeztél magaddal... Ha minden halottad újra
meghalt. " Rohadó testeddel ágyadhoz szögezve... Ilyen roncsnak tűrhető egész
ségi állapot .. , néhanapján daganatrélék ... A sír csöndje a férgek nélkül ... Fára
dozásaid jutalmául... Míg egy éjszaka... Te esztelen, a lelked... Sok bajt okoz
orgyilkosaidnak '" Erre sohasem gondoltál? .. Mondd, Joe ... Ha O hozzákezd ...
Hogy mondja neked a magáét... Miután végeztél magaddal... Ha ez valaha is
sikerül neked." A játszma végében is földereng egy sejtelem és nem is sejtelem
formában, hanem mint valami fenyegető lehetőség, amikor Clov - a szokásos imád
ság rituáléjából feleszmélő és káromkodva kifakadó Hammnak : "A piszok! Hisz
nem is létezik!" - így válaszol: "Még nem." A jelenethez szorosan és szimbolíkus.
értelemben hozzátartozik az is, hogy közvetlen ez után a jelenet után Hamm meg
tagadja apja köteles fiúi tiszteletét és az apa, Nagg emlékezteti fiát gyermekko
rának szeretetére: "Kit szólítcttál te, míkor egészen kicsi voltál és éjszaka féle
lem fogott el? .. Remélem, hogy eljön a nap, amikor csakugyan szükségét érzed.,
hogy rneghallgassalak, . s szükségét annak, hogya hangom halljad - egy hangot.
Igen, remélem, hogy majd úgy szólítasz, mint amikor még egészen kicsi voltál
s félelem fogott el éjszaka és én voltam az egyedüli reménységed."
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