
Aranjuez tündöklő napjai
Elmúltak már. De ön, királyi fenség
Vidámabban innen sem távozik.
Hiába voltunk itt is.

Törje meg
Rejtélyes némaságát.

Tordai Zádor

0, AZOK A SZÉP NAPOK!
Beckett és darabja

(F. Schiller: Don Carlos.
Vas István fordítása)

l. Az abszurd érzése tiszta feszültség. Ennek a fogalomnak nincs pozitív állítástartalma,
nem létezik önmagában, hanem csupán valami tagadásaként van értelme. A világ értel
mezésének tagadásaként a vallási hittel s a megváltással szemben. Az abszurd - tágabb
értelemben - a remény ellentéte. És hozzá hasonlóan tulajdonképpen lelki magatartást,
nem pedig ténymegállapítást vagy véleményt jelent. Mint magatartás valójában viszony
értelmezése - ugyanakkor amikor éppen a viszony világítja meg a magatartást. A
világban megrettent lélek: ez/az abszurd alanyi valósága. Es mert nem ismereti fogalom,
azért is képes átfogó meghatározatlan érzést "kifejezni". Ebben a valóságban lett ez a
fogalom Samuel Beckett színdarabjai közvalóságának megnevezésévé.

Az abszurd irodalmi valósága sok és sokféle élményből állt össze: lelkeket és tudatot
zavaró és minden feldolgozásnak ellenálló tapasztalatokból: csak élüket Iehetett venni,
csak múlttá Iehetett tenni őket - ha egyáltalán ennyire képes volt az ember. A nézők és
olvasókközött ezért terjedt Beckett színháza, mert ezek az élmények - a belőlük maradó
érzések - öltöttek benne testet.

Így az abszurd-divat az érzések radikalitását és általánosságát bizonyítja. Nem szűk
és nem részleges élmények voltak ezek és nem is ideológiai valóságok. A különböző

eszmeáramlatokkal való rokonságuk is csak közös gyökereik miatt jöttek létre.
Az, ami az embereket ilyen mélyenmegrázta: a háború. Milliók szorultak a legelemibb

Iét szintjeire - és még alább is. Altalános volt a megfosztottság növekvő, egyre növekvő

feszültsége. És a reménytelenségben teremthető mégis-remény volt a legelemibb életfelté
tel. Csak a képzelet élhetett a pusztulásban, mindennek a szétfoszlásában és a mindenből

való lefosztódásban. A remény lett a pusztalét.,
Az új béke békétlen éveiben már az ápolt és újranövesztett remények is meginogtak:

csak a hiteknek volt· hatásuk. Ez volt a lelkek olyan emberi valósága, amely nem
találhatott szavakra. Mert csak sejtett valóság volt. Így Iehetett az abszurd világérzés
közvalósággá. És ez volt Beckett közönségének formálója.

Amikor a hitek minden jövőt átvisznek aképzeletvilágba, akkor a jelent a tompa
érzések töltik ki, és az elfojtott félelmek és rettenetek nem tudnak artikulálódni. A
művészet kínál szavakat arra, hogy ebből az alanyi világból valami kibuggyanjon.

2. Abszurd értelmezési stílus adta azt a színházi-irodalmi közvalóságot, amelyben az Oh
les beauxjours (Ó, azok a szép napok) 1963-ban megjelent. És eszerint nézték a darabot
a párizsiak a hatvanas évek derekán.

Ehhez minden joguk megvolt, hiszen ez a darab is az előzőekhez - a Godot-hoz, A
játszma végé-hez - hasonló stílust képviselt. Első élményként is minden ismerős Iehetett:
a sivatagi táj, az üres egek, a kopár domborulatba derékig temetett idősödő szépasszony
- még az ébresztő éles csengőhangja is. Megfosztottság és. űr: az embert körülölelő
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Semmi. A Semmibe süppedő ember első szavai: Eneore unejournée divine (Még egy isteni
nap) is már ismert ellentétesség új élményét kínálta. Hogy az "isteni" kifejezés ne legyen
puszta jelző, arra ott volt a reggeli ima, bár azt Winnie nem mondta el, csak a végszava
kat, az Ameneket lehetett hallani. Belső ima volt, ebből tudta és hitte a néző, hogy valódi.
Világos az ellentét, és ettől minden világos. Mintha sivatagi nap fényében állna a néző

élménye, értése is.
Piperészkedik a szépasszony, fecseg és locsog - mégis érezni, hogy ennek is van

tartalma. Ez a nap rituális ritmJsa. Vagyis ez maga a nap, amiből- ezért - semmit sem
szabad elhagyni és semmit sem lehet hozzátenni. Semmit sem jó túl korán vagy túl későn
tenni, mondani, énekelni. Különben zavar támad a lélekben és hiány az időben. Kitölteni
az idő adta űrt: erre kell és erre való a szó és a tett - ezért lesz minden szó és minden
tett maga a lét. A teret is, amely szintén üresség, ki kell tölteni. Mind a kettőhöz a másik
ember a segitség - a morcos Willie. Puszta jelenléte a segítés. Igy a jelenlét soha nem
mellékes. Unnep az, amikor Willie-nek szava is van. Igaz, nélküle nem lenne teljes az
egyedüllét, maradna az emberen nyugvó (elvont) tekintet. Amelyet lehet Istennek is
nevezni - vagy az ember saját tekintetének.

Ha a lét értelmétől megfosztott lét, akkor az önmagának kitöltése kell legyen - mert
csak az lehet: abszurdum.

A második felvonás sűrítve "hozza vissza" a napot. Visszahozza, mert csak ugyanaz
a nap van. Annak ellenére, hogya szépasszony már nyakig merült a földbe. Annak
ellenére, hogy a férfi csak kínlódva kúszik elő, és - sikertelenül - próbál kapcsolatot
teremteni. Minden üresebb, minden mégjobban elhagyta az embert. Csak a zaj van, csak
ez a támaszt nyújtó létező valóság. Sűrűbb lett az emlékezet is: a múlt összeolvad a
jelennel. Időtlenség ez bizony, de ettőlaz előző felvonás napja is az időtlenségbe süllyed.
A két nap ezért ugyanaz: ismétlődő, de nem végtelen, hanem a vég küszöbén álló nap.

A Semmi szorításában a szövegek is ugyanazok - legfeljebb sűrűbbek, tömörebbek.
Feleslegesek és üresek most is. Amikor csak az idő van, akkor az idő megszűnik létezni.
Mint Winnie mondja: pas de changement --pas de douleur - presque pas - fa qui est
merveilleux. Nincs változás, ez az, ami csodás: a világban és benne is. Vagy majdnem:
a Semmiben a sok is, a kevés is egyre megy - mert semmi: Ha nincs fájdalom.

A Semmiben minden elszökik, minden megszakad és mégis marad valami. A változás
változatlansága a legabszurdabb, a kétszeresen abszurd - vagyis a csoda.

Nemcsak egyszerűen van, hanem győzedelmes a Semmi. A győzedelmes üresség az
áldott fény sivataga: benne minden jelenvalóság, múlt is meg jövő is, minden feloldódik.

Tökéletes hiábavalóság minden, és ebben van az emberi cselekvés legigazibb hívsága.
Nem az akarat, vagy a szándékok hívsága ez, hiszen ilyen már annyira nincsen, hogy
sosemvolttá lett. Hanem a puszta lét hívsága, és ez a képzelet - vagyis a gondolat, a
szellem. A szellem hívságos volta a legtisztább abszurd valósága.

Az abszurd az egyetlen dolog, amit akkor is lehet fokozni, amikor már teljes.
Winnie késztet ilyen gondolatra azzal, hogy észrevétlenül újra és újra a meditáció

magasabb szféráiba lendül. Azt mondja: le temps est il Dieu et il moi (az idő Istené és
az enyém). Ehhez rímelteti a néző azt a szöveget, amely szerint: il est des moments, ou
on ne peut pas enIever sa toque, dűt sa vie en dépendre (vannak pillanatok, amikor az
ember nem veheti le fejfedőjét, még ha az élete függene is ettől). Az élet függene: súlya
van a szövegnek és így annak is, hogy ideje van mindennek. Olyan súly, hogy az ember
a Prédikátor könyvé-re gondol. Bibliai errrelkedettségük van a szavaknak - csak a fejfedőt

csinálta Willie zsebkendőből.

Bölcs szavak sorjáznak Winnie szájából: ha két ember így együtt van, akkor az egyik
látja a másikat, a másik pedig az egyiket. Aminek attól van értelme, hogy éppen ők

vannak ketten együtt, de a látás nem mindig egyszerű. Winnie azt is elárulja, hogy erre
az élet tanította meg: ez pedig a bölcsesség érzését adja - az élet a mély dolgokra szokott
megtanítani. Mint annak tudására. hogya dolgoknak életük van. Igazán kár, hogy az
embert elhagyják a klasszikusok.
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Elhagyná Winnie-t az értelme is? Mondja, hogy nem. Elhagyná, mert a zajokat a
fejében létezőknek vélte? Non non. ~a c'était la logique. La raison. Je n 'ai pas perdu la
raison. Pas encore. Pas toute. Il m'en reste. Des bruits. (Régebben úgy gondoltam, hogy
a zajok a fejemben vannak. De nem. Nem, nem. Nem, ez csak logika volt. Józan ész.
A józan eszemet nem vesztettem el. Még nem. Nem egészen. Valami megmaradt belőle.

Zajok.) Abba, hogy így visszatér az indító gondolathoz, azt is bele lehetne érteni, hogy
az értelemből csak a zajok maradtak.

Ha nemcsak a lét hívságos, hanem a gondolat is, amely mindent elgondol, akkor
érdemes következetesnek lenni. Magára veheti ezt a néző is: banalitások sűrűségéből

bölcsesség és metafizikus mélység lesz - abszurddá lesz az abszurd. S ezáltal a néző már
teljesen belekerül a darab világába, és a sivatag mindenki áldott fénye, a hívság mindenki
létének és gondolatának szövete. A néző saját létére, annak értelem elől szökő mélységei
re, lelkének félelmességeire ismer az abszurdban, hogy e névvel és fogalommal tegye a
darabot képzeletének tőle elváló valóságává. Létének legrejtettebb világaiból építi a
színjátékot, hogya mű által a világot tegye általánossággá. Nevével az emberi valóságot
akarja megnevezni: közösnek fogja fel azt. Mert közösként teremtette meg úgy, hogy e
teremtés közös voltában az valóban közössé vált. Tapasztalatainak és érzelmeinek
képzeletet és testet adva teszi őket elviselhetővé, mert ezáltal osztja meg gondolatait és
érzelmeit másokkal. Amit pedig még nem tud megnevezni, azt az abszurd fogalma vonja
glóriába. A stílussal jellemzi önmagát. '

Így kerekedik ki az élmény és az értelmezés: egymás által. Megvilágosodhat az abszurd
érzése is, mert képzeletté lényegül. Képzeletként pedig már lehet értelme is. Így az, ami
a darabot valósággá tette, hitelesíti azt, amivé tette.

Ennek révén teremt a darab élménye azonosságot a néző számára - mert olyan
harmonizálást kínál, amely önmagát mint értelmezést indokolja. Ha a néző eleve magára
vállalta ai abszurdot, csak akkor válhatott annak eredeti kimondatlan valósága a
színdarab által kimondottá. Mégpedig úgy, hogy mindjárt konklúzióvá is nemesedett.

3. Ebből az értelmezési körből nehéz kilépni, viszont könnyű nem belekerülni. Ha az ember
nem vállalja a kör értelmezését. Ha magát a darabot nézi. Mert akkor megérti, hogy ez
adarabbeli ellentétnek csak egyik lehetséges értelmezése, Lehet nem a helyzetből a
szöveget, hanem a szövegből a helyzetet értelmezni. Ugy is lehet a darabnak valóságot
teremteni, hogy a néző belülről érti Winnie-t. Más így a darab valósága és ez is jogos
- legalább annyira igaz, mint az a felfogás, amely a Winnie szövegének érvényét az
abszurd jegyében tagadta.

Az ellentét ilyen - megfordított - értelmezésében a szöveg részei és motívumai adják
az elsődleges fogódzókat. Ekkor is Istené az első szó, de már lsten legfontosabb is lett
- a hozzá való viszonyt jelző fogalmak által. Istennek ez az állandó motívuma e darabban
leginkább a hála formájában testesül meg. Winnie a napért és mindenért ami (még) van,
hálát érez és köszönetet mond.

Éppen erre vonatkozott az abszurd: a világ abszurd voltának állítása nem lsten létének
tagadásából ered; ez csak az ésszerűségben való teremtést és a gondviselést tagadja.
Hogyan lenne Isten híján a világ abszurd?

Akiknek Godot várása messiási reményt sugallt, az A szép napok-at folytatás nak látja,
amely a jelenbe hozza át azt, ami a Godot-ban a jövőre szól. És a köszönet jelenti a
megfordítást. A hála a múltra vonatkozik - azért mert van valami, ami abból még
megmaradt. Azért, hogy a múlt emléke a sivataggal való szembeszegülés erőforrása

lehessen. A megfosztottsággal, a Semmivelkűzdő ember létében - az emberi létben - való
kitartása, ennek a kitartásnak az akarata: ez az Isten.

Brownie - a revolver - jó barát, akit dajkálni is lehet: ő laz önkéntes végetvetés
lehetősége. Jelenléte így maga a szabadság. Altala lehet a végakarat elutasítása az - elemi
szintre csökkentett - élet tudatos és szabad vállalásává. Azzá lesz akkor is, ha a néző arra
gondol, hogy Winnie a végső menekvést minden bizonnyal addig fogja halasztani, amíg
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- szellemi vagy testi degradáció miatt -lehetetlenné válik. Mert ekkor is és így is: Winnie
maga a mindenkori élet vállalása és vallása.

De ha így van, akkor számára lsten mégiscsak másodlagos - a hálában mindenképpen.
Winnie nem azért imádkozik, mert lsten létezik, hanem azért, hogy saját létét köszönje.
Azért, hogy továbblétét kérje - s hogyatovábbléthez erőt merítsen. A mindentől

megfosztott lét miatt hálás, mert az mégis: lét. Winnie önmagával tölti be a létet amikor
kitölti az időt, a két csengetés közötti napot. Vele van tele a nap. A képzelet maga a lét
tehát s a puszta lét a képzelet valóságától gazdag..

Hálás Winnie ezért a puszta létért. mert az mindent tartalmaz, és így mindent jelent:
omnia mecum porto. .

Aki így értelmezi a darabot, az már nem abszurdot és nem annak ellentétét éli, hanem
dicsőítő himnuszt mond az életre. A minden jelző nélküli életre. Arra, hogy az a
legnagyobb nyomorúságban is emberi. Arra, hogy értelmében az élet végül is a legfőbb

jó .: hiszen önmagában Iétezve is érték.

4. A darab két értelmezése nem pusztán ellentétes egymással, ezek más szintű és jellegű
alanyi munkát jelentenek. Az abszurd ugyanis inkább (többé-kevésbé) rejtőzködő

élményanyagot alakít képzeletté, az élet dicsérete inkább racionális, gondolati cselekvés
bői alakul értelmezéssé. A közvetlen élményanyag. amely a darabban testet ölthet,
önmagábóli is elégséges súllyal adhatja az említett érzést. Ebből merít a darab közélete.
A másik viszont egy létező hitre támaszkodik, amely ennek az értelmezésnek feltétele és
hitelességének záloga. A darab több részlete közvetlenül is segíti ezt a második értelme
zést - olyan részletek, amelyeket az abszurd élmény legfeljebb zárójelbe tehet; s amelyek
től a figyelemnek egyszerűen el kell fordulnia. A csengő, amely a darabot, a napot indítja
- és majd zárni fogja -, Winnie fölött álló rendező erőt, Valakit sugall. Ez még beleférne
az abszurdba. De ha az ima nem puszta szó, és a hála ahhoz szól, akit a csengő sejtet
- talán akkor a leginkább, amikor hangja hasító és fáj -, úgy ez a Valaki nem puszta
viszonyítási pont.

Igaz, adódik ellenérv az élet dicséretére is. Winnie szövegéből is: Quelle bénédiction que
rien ne pousse, imagine-toi si toute cette saloperie se remettrait IIpousser. (Micsoda áldás,
hogy semmi sem nő, képzeld el, ha mindez a disznóság újrakihajtana.) Márpedig az,
aminek itt disznóság a neve, annak valósága az élet.

Csak hát semmilyen ellenérv sem tart vissza senkit attól, hogy úgy élje át a darabot,
ahogyan azt a lelke diktálja. Valami mindig zárójelekben marad azért, mert minden
megelevenítésnek az az alapja, ami közös a nézők és az író kőzőtt, Ami ebből a közösből

a nézőben is létezik, az adja számára a darab valóságát. Ami nem közös, vagy ami a
közösből nem az övé, az mind kimarad a megelevenítésből. Az értelmezés sem veheti
figyelembe. Lehet ez a megelevenített közöshöz viszonyítva közömbös, akkor zárójelben
marad, és lehet ennél több, akkor mint megmagyarázatlan - vagy éppen megmagyaráz
hatatlan - van és lesz jelen. Mint azok a szővegbeli passzusok is, amelyek nem magyaráz
hatók a darabból, hanem csak az író személyiségéből - többnyire abból, ami őt a mű
megírására késztette. Ezek adják az alkotó személyes jelenlétének érzését - azon belül,
amit a darab létének ténye a tudat számára jelent.

Minden mű képzeletbeli élményét az egyén saját alanyi világa szerint építi fel és ezért
valamit mindig félrehagy abból, ami kőzős, U gy, ahogy saját világának is csak egyik
lehetőségét fogalmazza meg a közös által. Párhuzamosan ezzel, az, ami az élményben
megvalósul, a közösnek is - és a darabnak is - mindig csak egyik lehetősége. Ez is sok
tényező összhatásából alakul ki: a mű-értelmezés játékuk során az egészet átfogó és
részleteket kibontó tevékenységek kölcsönösségében mqzog. A közvetlen élményvaló
ságban ez további összefonódásokat alakít, amelyekben az egyéniség magatartása és a
közértelmezés jellege együtt érvényesül.

Az élményekből, tapasztalatokból érzések útján munkálkodó darabélmény építése
általában összefogó megelevenítés szerint működik és átfogó értelmezésként érvényesíti
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magát. A részletekre támaszkodó élmény- és értelemkialakítás viszont inkább a raciona
lizálás szerint munkálkodik. Ennek a jellegnek megfelelően az egyik inkább spontán, a
másik tudatosabb, vagy legalábbis több tudatosságot tartalmazó képzeletmunka. Van
ilyen különbség az abszurd és az élet dicséretét kínáló értelmezések között is, noha
mindkettő az egészet egészként éli a képzeleti tevékenységben. A különbség abból
adódik, hogy a kettő ezt másból és másként valósítja meg. '

A darab szövege azonban, ha jobban figyel az ember, egy harmadik értelmezést is
kínál. Különösen a nyelvezete, a stílusa által.

5. A hatvanas évek derekán sokan ráismerhettek Winnie stílusára. Ráismerhettek adames
des bonnes auvres - a jótékonysági asszonyok - beszédére. Mert ezzel a stílussal rokon
Winnie szövege. Ilyen a gondolkodága is, cselekvése is: minden. Akár a .felsö-közép
polgárságra" is lehetett volna hivatkozni - az akkoriban divatos rétegkategorizálási
módok szerint. Persze nem meggyőzőbben, mint amilyen a divat - bármilyen - lehet.

Winnie jellemző szavai: divine, exquise, merveilleux, bénédiction, doux, inoubliab/e, de
grandes bontées, je bénis (isteni, kiválóságos, csodás, áldás, szelíd, feledhetetlen, nagy
jóságok, áldom azt) - és a sort nem nehéz folytatni. Isteninek mondja a napot, mindig
az istenire áll a szája, újra és újra nosztalgiák öntik el.

A sok azonban kevés: amikor emelkedett jelzők állandó sort adnak, akkor már
mindenre és bármire vonatkozhatnak. Mert ez annyit tesz, hogy már semmire sem
vonatkoznak. Ami mindenre érvényes, az elveszíti megkülönböztető erejét. Ha minden
legfelső fokú, akkor már nincs semmi között különbség: a szónak nincs ereje, a fokozás
nak nincs értelme. Amikor elvész a megkülönböztetés, akkor a szavak csak egyvalamiről

szólnak: önmagukról. Csak a beszédre igazak, mert a nyelvezet önmegjelölései lettek:
annak megkülönböztetését szolgálják. De amikor a nyelvet felsőfokúvá akarják tenni,
akkor modorrá teszik. így vehetik azt jómodornak. Mint a szokásos francia udvariasság
is, amelyben minden mondás olyan könnyű, hogy elvész a valóságos kedvesség - vagy
kimondhatatlanná válik.

Olyan stílusa ez a nyelvnek, amely ilyen megkülönböztető voltában egy magatartásvi-
lág stílusát sejteti. .

Don mervei/leux. Que ne l'eussé-je! - mondja Winnie, amikor Willie felé csap az
ernyővel. Hasonló nyelvtani alak másszor is van: dűt sa vie en dépendre. (Mindkét
esetben különben prózai a cselekvési - vagy beszédbeli - környezet.) .

Hasonló színezete van annak is, hogy Winnie az ernyőt nem kinyitotta, hanem
felvonta. Es nem arra unszolja Willie-tkhogy köpjön ki valamit: éjeete, de gráce éjeete
- vesd ki, az isten szerelmére, vesd ki. U nem emlékszik valamire, hanem: As-tu souve
nance, Wi/tie - van-e emlékezésed, Willie; a pezsgőspoharak pedig: verresjfutes. Ezek és
más hasonló nyelvi fordulatok állandó hangok, és ezért hangulattá válnak. Különösen
hogy ugyanezt a stílust adja Winnie mondatfüzése is - vagy inkább a szövegek sorjázási
módja - és beszédmodorának sok más eleme. Winnie szövege egységes stílus.

Ajótékonysági asszonyok világa, ez túl kis céltábla: értelmezéshez nem is elég. Inkább
egy stílus, egy életmód hamisságból kedveskedő, negédes, udvarias, de érzés nélküli, a
jóindulattal lekezelőmagatartás persziftázsa lesz a néző számára a darab. Nem metafizi
ka szerint létezik, hanem Daumier szellemében él.

A darabbeli férfi és nő tulajdonképpen egy rendes polgári család életét - reggelét - éli.
Előbb az asszony kel fel és kezd tevékenykedni, aztán mintha a reggelinél ülnének: a férj
közben olvassa az újságot, a nő matat és tesz-vesz; a férj okító és érdekes szövegeket olvas
fel nejének, ezen kívül viszont nem figyel rá - később is csak unszolásra teszi. A nej
gyermekként dajkálgatja a szövege szerint tehetetlennek beállítottférjet - biztonságának
zálogát. És kellő alávetettséggel mondja: Parancsolj rám, hogy vonjam fel az ernyőt,
parancsolj és tüstént engedelmeskedem - comme je l'ai toujours fait (ahogy mindig is
megtettem).
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A tárgyakhoz való viszony is ilyen világot elevenít meg. Legtisztábban, amikor Winnie
a fogkefét forgatva ábrándozni kezd a nyelébe nyomott szöveg felett. Valódi, tiszta,
ünnepélyesen és tudományosan garantált: ez a fogkefenyél-szöveg Winnie egész maga
tartását reklamírozhatná. Ugyanolyan tiszta és valódi Ő, ugyanúgy garantált - minden
bizonnyal tudományosan és főleg ünnepélyesen. Mármint hogya fogkefe szőréhez

hasonlóan: a legbanálisabb disznósörtéből van.
Valódi és tiszta - ilyen a Winnie stílusa: le bon vieuxstyle, le doux style - a régi jó stílus,

a kedves stílus ez. A régi világ stílusának zenéje pedig a Víg özvegy-ből való: "Csodás
az óra" - Winnie hálás is érte.

Persze ez is csak disznósörte: disznóság. Winnie választékos beszédéből újra és újra
kitör a vulgaritás - sokkal nyíltabban mint a bölcselkedésekből tr banalitás. Néha
közvetlenül, többnyire a képzelet közvetítésével. Legteljesebb abban a kitörésében, ahol
a nyerseség mindent befog: mintha káromkodássá pattanna szét Winnie egész világa.
A legjellemzőbb fordulat pedig az, amikor Winnie felkiált: véritable pure ordure- a tiszta
szemét a valódi, ésez a legvalódibb valódiság.

Végeredményben a darab egész stílusa az, ami a gúnyrajz szerinti értelmezést indokol
ja. Amely legszélesebben véve egy egész kultúra elmúlását sűríti darabélménnyé.

A régi polgári kültúra nem éppen dicsőséges elmúlása lehetett a hatvanas években a
darab értelme, mármint azok számára, akiknek az ipari és fogyasztási társadalom által
kiüresített értékek elmúlása eszmei-társadalmi valóság volt. Számukra egy életstílus, egy
életmód vált hamissá és ezt élték meg a darabban. Főleg akkor, ha hittek is ezeknek az
értékeknek.

6. Ha egy danibból három egymással homlokegyenest ellenkező értelmezést lehet építeni,
ha egy darabot három ilyen ellentétes módon lehet átélni, akkor kell legyen legalább még
egy - negyedik - értelmezési mód is. Ha más nem, akkor az, amely mind a háromfélét
- legalább részlegesen - összefogja.

Valóban gúnyrajz és fintor ez a darab. De Winnie küzdelme az üresség, az elmúlás,
a Semmi ellen; védekezése és magát fenntartani akarása, a kifosztottságnak való nekisze
gülése, erőfeszítése, hogy lelkét együtt tartsa és ne hulljon semmivé: ez is igazság.
Kiérezhető akár a fintor mögül is.

SŐt: ez a mélyebb igazság teszi a fintort valóban élessé, a fintor pedig Winnie igazságát
még keserübbé. Es nemcsak keserübbé, hanem még igazabbá. A keserűség olyan közös
igazság, amely éppen a fintort áttörve találkozhat a másik közös igazsággal, a keserűség

feletti a fintorral. Igen, nevetséges, üres, nosztalgiás és olcsó ez a Winnie, minden, ami
tetszik - ez mind így igaz. Csak éppen aki ezt éli és aki így él, az mégis ember. Sőt éppen
ilyen nevetséges voltában ember. Ezzel lesz mindenkihez hasonlatos, mindenkihez, aki
más és aki másként él, mint Ő. És ebben van egy mélyebb közös igazság. Amely összefogja
az értelmezéseket akkor, amikor összefoghatja az értelmezőket.

Diszharmóniából él ez a közös, ellentétekből és tagadásokból áll. Olyannyira, hogy
belőlük ismerhető fel az, ami éppen ebben és éppen ezért közös. Igy teremt magának az
olvasó másfajta, általánosabb közösséget Winnie-vel. A konkrét hamisságokat és gyen
geségeket, hazug és lapos stílusát, üressé lett kultúráját semmiben sem vállalja, de látja
- és tudja -, hogy az ember sokféleképpen lehet lapos és hazug, gyenge és megalkuvó.
Nemcsak egyféle beletörődés van: lehet dicséretben és lehet tagadásban is valóságos.
Az ember - a szelíd és önámító stílus szerint - gyengeségek és esendőségek gyűjteménye.

Ennek érzésében és tudásában a közös a különbségek által létezik. S a különbségek
egyenértékűek. az emberi lehetőségek és a gyarlóságbeli condition humaine sorsai által.
Egyik gyatraság elvetése ritkán hoz valami jobbat, inkább csak valami más gyarlóságot.

A három értelmezést nemcsak azért lehet egy negyedikbe összefogni, mert részleges
voltukban kiegészítik egymást, hanem mert rokonságot alkotnak. Az első kettő általános
emberi valóságként teremti meg a darab világát, hogy így legyenek részleges valóságok
ká, a harmadik részleges valóság szerint építkezik - ebből bontja aztán ki a negyediket,
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az általánost. A harmadik változat a darab nyelvezetének sajátosságát érzi meg úgy,
hogy abból a közvetlen stílust (vagyis a Winniét) tekinti részlegesnek- azt nem nyelvnek,
hanem nyelvezetnek látja. Ebből indul ki a negyedik értelmezés, mert úgy találja, hogy
ez kettős: az a darab szövege is és Winnie szövegé is. Tehát olyan nyelv, amely önmagát
értelmezi nyelvezetté.

A darab stílusa így bonyolultabb játékot teremt: önmagán belül teremti meg a Winnie
stílusához való viszonyt is. Csak ez a több szintű bonyolultság tesz érthetővé általáno
sabb életvalóságot. Mert a darabot a benne megteremtett magatartáshoz, életmódhoz
és gondolkodásmódhoz való magatartásként valósítja meg. Es a szerzői stílus mint
önmagához való viszony lesza nézők önmagukhoz való viszonya által átfogó megértéssé.

Az utolsó két értelmezésben a darab és Winnie stílusa két különböző valóságot és
magatartást jelent - szemben az előző kettővel, amelyek azonosságot éreznek közöttük.
A két utolsó változat egyike ebből halad a részleges, a másik pedig az általánosabb felé,
és ezért lehet az utóbbi az összes többi összefogása.

A különbségek tulajdonképpen abból adódnak, hogy az első két értelmezésben a néző

nem a darab, hanem Winnie stílusával azonosítja magát: ekként nem törődik igazán a
szerző magatartásának egészével - tehát a darab átfogó valóságával. Amit azért tehet,
mert a darab szövegét egészében Winnie beszéde adja - Willie csak ennek alárendelt
szerepet játszik. És így ebből az egy beszédből kell a szöveg kettősségét megérezni és
megvalósítani. Ez pedig olyan kettős szerkezet, amely által a néző különböző kölcsönös
vonatkozásokban lehetőségeket érez, de amelyeknek csak egyikét veszi magára. Vagyis
kiemeli azt az egészből, hogy így építse fel a darabból a maga képzeletbeli valóságát.
Ebben az esetben azonban nem valósítja meg a szöveg önmagához való viszonyát. Csak
egy belső viszony szerint és csak a darabban megteremtett belső és közvetlen valósággal
azonosul. A harmadik változat viszont csak a visszaható viszonnyal vállal közösséget.
így tulajdonképpen mind a három értelmezés részleges marad: a darab valóságához
viszonyítva is.

Mindez azt mutatja, hogya stílus és nézőpont összefüggenek. Ami érthető is, hiszen
a stílus egy magatartás folyamatosságának és átfogóan rendező jellegének megnyilvánu
lása. Az írás, a gondolkodás és az élet módja csak kívülről nézve stílus, belülről nem
annak látszik, hanem általános módnak, vagyis egyszerűen élésnek, beszédnek.

Amikor egy stílus átfog egy egész kultúrát, akkor azt senki sem érzékeli stílusnak. Az
ilyenkor a művészi alkotás módja, a kultúra maga. Csak akkor érződik a stílus, amikor
a kultúra többszörösen összetett, amikor abban többféle mód létezik - egymás mellett,
vagy egymás után. Mert így léteznek különböző megvalósulási módok és így lehet őket
- mert különbözőek - stílusnak látni.

A SZERKESZTŐSÉG KÖZLI: Kérjük kedves munkatársainkat, hogy lapunknak szánt kéziratai
kat két példányban (egy másolattal) és a szabványnak megfelelő gépeléssel (egy oldalon 25 sorral,
egy sorban 60 leütéssel, kettős sorközzel, megfelelő margóval) küldjék be, mert ezzel egyrészt meg
könnyítik a nyomdai korrektúra munkáját, másrészt megkímélik a szerkesztőséget a kéziratmáso
lás többlet-költségeitől. - Kéziratokat és illusztrációkat, amelyeket nem mi kértünk, vagy előze

tesen nem beszéltünk meg, nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. - Szerkesztőségi fogadó
órák: hétfő, kedd, csütörtök 9-16 óráig.
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