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Rigóletto-parafrázis
Topográfiai adalékok a bűn fogalmához

A romantika szereti a kiélezett helyzeteket. Victor Hugo höse, Triboulet, vagy miként
Verdi operájában találkozunk vele, Rigoletto, őrjöngve borul lánya holttestére, s a viharba
kiáltja, hogy betelt az átok. Itt meg is torpanunk; milyen átkot emleget Rigoletto s
egyáltalában, jogos-e átokról beszélni vagy inkább a bűn és büntetés iker-tényérőlvan szö?
Hosszú út vezetett a folyóparti tragédiához, mert amikor először találkozunk vele, a
hercegi udvar ünnepelt mókamestere, gátlástalan kegyenc, aki nemcsak teljesíti ura
parancsait, hanem egyenesen elébük megy, úgy is mondhatnánk, kedvet csinál a
hercegnek a bűnhöz. Nagy sor jövend utána, de rögtön hozzá kell tennünk, a személyi
kultusznak az a formája, amit Rigoletto szolgál, világnézettől, politikai indítéktól is
független, kedvét leli abban, amit tesz, s jellemét tekintve egyenes ági leszármazottja
Shakespeare III. Richárdjának:

Én csúfságomat magam magyarázom:
Én, mivel nem játszbatom a szerelmest,
Hogy eltöltsem e csevegő időt -
Úgy döntöttem, hogy gazember leszek.

(Vas István fordítása)

Shakespeare drámájában lépésről lépésre nyomon tudjuk követni ennek a sötét
elhatározásnak állomásait, Victor Hugo höse - ez is a romantika módszeréhez tartozik 
egysíkú jellemként áll előttünk, akinek nem kell gonosszá válnia, mert amikor megjelenik,
már kedélyes gyilkosként mutatkozik be: Ceprano gróf fővételét javasolja, amiért oly
makacs féltékenységgel őrzi felesége tisztességét. Ocsúdni sincs időnk, a mulatság
forgatagában már tetézi is hitványságát, gúnyt úz az agg Monteronéból, akinek lányát 
feltehetően az ő közreműködésével - ura elcsábította.

De nem akarom részletesen elemezni a történetet.
Már messze vagyunk a kegyelem állapotától, itt mindent a bún magáértvalósága jár át,

mert Rigoletto hivatalából nem következnék, hogy gúnyt űzzön a megalázott aggastyán
ból, vagy fejét követelje a tisztességes grófnak, amitől egyébként léha gazdája is
visszaretten. Ne is kövessük most a bohócot baljós útján, üljünk Ie a hercegi bálterem
egyik zugába, s próbáljuk megrajzolni Rigoletto sorsvonaIát.

Abún bonyolult fogalom, mert cselekedet és állapot egyaránt lehet, de ennek taglalása
teológusokra tartozik. Kívülről nézve kettősség, mert önmagában van, de egy folyamat
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része is;Júdás például nem biztos, hogy előre látta árulásának minden következményét, ez
azonban felelösséget aligha csökkenti. .

Példánk, Rigoletto, a bűn állapotában jelenik meg előttünk,s nem tehetünk egyebet, ezt
a tényt el kell fogadnunk. Egyszerű lenne azt mondanunk, hogy hitvány jellem; nem
megyünk vele sokra.. Inkább arra gondolhatunk, hogy a bűn mint ember elleni rossz
egzisztál benne, tehát közvetlenül nem Isten ellen lázad, mint a pártütő angyalok, hanem a
pillanat érdekétől vezetve felebarátja romlását segíti elő. De még a pillanat érdeke is
vitatható. Rigolettónak nincs szüksége arra, hogy lenyakazzák Ceprano gröfot, karrierjét
ez nem segíti elő - ahogy a deportálások szila]pribékje is önszántából rugdosott tisztes
matrónákat, most mellözve későbbi példákat -, mintegy önmaga előtt bizonyítja hamis
hűségét.Rígoletto, mint annyian mások, hivatala részeként szereti a bűnr, következésképp
lánya iránti szeretete is sötét önzés csupán, s így bukása logikus következménye egy
elháríthatatlan folyamatnak.

A közelmúlt történelme szarnos szereplőjének kellett szembenéznie a bűn nélküli
vétkesség tényével, s ez minőségileg mindenképp más, mint amiről a vértanú-akták
szólnak, amikor fennállt a választás lehetősége, elvileg mindenképp. Korunk vértanú
aktáiból éppen ez hiányzik, mert az áldozat, a deportált vagy a koncepciós per vádlottja, a
jó-rossz manicheus elrendeltetésében vergődött, feloldhatatlanul, függetlenül saját
cselekedetétől.

De ez messze vezetne, mi egy állapot rajzának vonalait keressük Rigoletto sorsában.
Romantikus képlet, semmi kétség, de talán jó arra, hogy néhány részleten eltöprengjünk.

Ott hagytuk el, hogy Ceprano gróflenyakazását javasolja,és kíröhögí az ősz Monteronét.
Rögtön, feltűnik, hogy hitvány, de ugyanakkor hiányzik belőle a démoni elem; nem

alvilági küldött, még csak nem is szövetségese az ördögi hatalmaknak. Goethe, Madách
Mefisztója okos és ravasz, Thomas Mann ördöge kifogástalan üzletember, legföljebb
küllemét tekintvevan benne valami szokatlan: cingár, ujjai tömpék. szemöldöke vöröses, s
Adrián Leverkühnt főleg az lepi meg, hogy vacogtató hideg árad belőle. Bornemisza
ördögi kísértéseiben a megszemélyesített gonosz az emberi gyarlóságból húz hasznot, de
inkább csak kellemetlenkedik, mert mindenki tudja, hogy a bűnös végül megkapja
büntetését.

A démoni előszöra korakeresztény irodalomban jelenik meg, fondorlatosan, Krisztus
nak álcázva magát, ahogy később Luca Signorelli orvietói freskóján látjuk. Euszébiosz
egyháztörténetében idézi Jusztinosz hatásos beszámolóját: ,,Az Úr mennybemenetele
után a démonok elküldtek néhány embert, akik isteneknek adták ki magukat, és akiket
nemhogy nem űztetekel, de még tiszteletben is részesítettetek!" Simon mágusról beszél,
aki első vezére volt minden eretnekségnek, s a MagyarAnjou-legendáriumban is szerepel:
azt ígérte, hogy felmegy a mennybe, repült is, mert a démoni küldetés csodára képes, de
Szent Péter imájára lezuhant. Kép is ábrázolja: Quomodo Symon magus cecidit in terra.
Utóda Menandrosz volt, akiről Euszébiosz azt írja, hogy "tömegével művelte a még
nagyobb csodákat". (Az idézeteket Baán István fordította)

A démoni elem, mint az Istennel dacoló bűn, a Don Juan legendában új formában
jelenik meg, mert a népi képzelet nem léha nőcsábászt látott benne, egyébként is ez lett
volna az egyszerűbb, hanem olyen hatalmasságot, aki a halottakkal is dacolni merészel.
Donjuan önhittségében áldozatát szölítja, illetve helyette képmását, a kormányzó szobrát,
s amikor az valóban megjelenik, nem is csodálkozik, mert tudja, hogy rajta rontás nem fog.
S talán itt jutunk el a bűnnek mint állapotnak kérdéséhez. Don Juan nem tud vétkezni,
mert elátkozott léte hordozza a bűnt, átmenetileg akár kéjeleghet is gonoszságában, látva,
hogy vele ül diadalt a rontás, mint Martyn Ferenc félelmetes rajzán a nyilaskereszttel jelölt,
ajkát nyaló kéjittas szörny, mintegy azt jelképezve, hogy az ember esendőségébenlehet
bűnös, de maga a bűn, mint állapot, emberen kívüli jelenség.
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Don }uannal ellentétben Rigoletto esendő bűnös, nem alvilágihatalmak szövetségese,
legföljebb eszköze, ami nagy különbség. Nagyurat szolgál és szolgává züllik, erkölcsileg
egyre mélyebb körökben kering; ez minden tettének forrása.

Azt mondhatjuk, alkalmas a bűnre, mert elmés, kiváló rögtönző, aki minden helyzetben
feltalálja magát, s ellentétben a Don }uan-típussal, szét tudja választani a jót a rossztól, s
pontosan tudja, hogy aljasanviselkedik, amikor gúnyt űz Monteronéból vagyCeprano fejét
vétetné. S itt hangsúlyoznunk kell védettségét: jól tudja, hogy a herceg kegyét élvezi,
bármit tehet, nem érheti baj. Ellentétben a bűn állapotában hősködőDonjuannal. akiben
a mefisztói dac munkál, sunyi bűnöző, következésképp gyáva is, alattomos zsebtolvajhoz
hasonlóan csak biztosnak látszó körülmények között mer cselekedni, s ebben a felemás
állapotban szeretetét is rejtegetnie kell, pedig jó apa, őszintén siratja elhunyt feleségét, s
amikor rájuk gondol, szemét elönti a könny. De az ő helyzetében - s ezt nem árt
hangsúlyoznunk - ennek a szeretetnek nincs erkölcsi alapja, amit már Molnár Antal is
felismert szép Rigoletto-elemzésében: "Aki hatalmat és tisztaságot is óhajt: lelki nyo
morék". Weöres Sándor versében Dsingiz khán "a törtlábú kanárir'megsíratja", amit
természetesen szó szerint vehetünk, de ez már a bűn lélektanái:>a tartozik, amikor a
kényszer-jócselekedetnek kellene közörnbösíteníe a jóvátehetetlent, az illúzióval helyet·
tesítve a valóságot.

Éppen ezért Rigoletto szeretete is álság, a birtoklás öröme vezeti, tulajdonának tekinti
lányát, akinek a házból sem szabad kimennie, mert esetleg megpillant egy férfit. Életének
feloldhatatlan kettőssége: az idillt galád tettekkel akarja megteremteni, míközben magát
az idillt is kegyetlen önzése járja át, s azt hiszi, ebben a vélt időtlenségben semmi nem
változhat, mert a bűnnek nincs érzékelhető távlata, a benne-levés mint magas kőkerítés

vesz körül mindent. Pedig Rigoletto története tulajdonképpen akkor kezdődik, amikor az
utolsó jelenetben Gilda azt suttogja, hogy a mennyben anyjával együtt fog, imádkozni
apjáért, ami újabb kérdést vet fel: mint annyiszor, a gyanútlan ártatlanság vállaljamagára a
kiengesztelés végső soron mégiscsak örömteli kényszerét. De mi inkább topográfiai
kérdésekre keressük a választ, térjünk is vissza a helyszínre.

Afüggöny legördült, s Rigoletto teljesen egyedül van a végzetes éjszakában. Megalázta·
tása végleges: a herceg vidáman dalol a bérgyilkos tanyáján, lánya halott. Helyzete kilá·
tástalan, de mégiscsak kell valamit tennie, egyébként is vihar van, ömlik az eső, ő pedig
bőrig ázva áll az éjszakában, lánya zsákba varrt holttestével. Először is ezt kell eltakarí
tania, mégpedig mellőzve minden keresztényi gyakorlatot, mert a szükség ettől is meg
fosztja. Vállára veszi a zsákot, s elindul a folyó mentén, mert a bérgyilkos, a tapasztalt
Sparafucile azt tanácsolta, hogy a háztól kissé feljebb dobja a vízbe, ahol az örvény
azonnal elnyeli. Ez is megtörténik és azután? Ott áll a város szélén, pénze nincs, mert a
bosszú aranyait a lehető legrosszabb üzletbe fektette. A dilemma feloldhatatlan, mert a
gonosz diadalmaskodott, ő pedig itt maradt egyedül, becsapva. Ez a bűn utáni állapot
első felismerése.

Szent Ágoston azt írja Vallomásaiban, "beata quippe vita est gaudium de veritate"
(boldog élet az igazságból fakadó öröm), de a beata vita, a boldog élet átmenetileg
kiiktathatja ajö princípiumát. Kant kategóriája, a Reich der Zwecke, a célok birodalma, a
bűn állapotában erkölcstől független fogalom, itt minden a vágy és kielégülés hálójában
vergődik, s ennek nincs, nem is lehet időbeli kiterjedése, mert mindent a pillanat
kizárólagossága jár át. Szent Tamás azt írja, .mínden cselekedet az értelem és akarat közös
tevékenységével jön létre", de éppen ez a bűn dilemmája is, midőn a szabad választás
következményével találja szemben magát. Hégel az erkölcsiségben a szabadság eszméjét
ismerte fel, mert az "a szabadság fogalma, amely a létező vi/ággá és az öntudat
természetévé lett". (Hegel kiemelései. )

De a kegyelem elvesztése utáni állapot azt is jelenti, hogy megszűnt a választás
lehetősége; a gyilkos eldobhatja tőrét, lemoshatja kezéről a vért, a bocsánat ugyan Istené,
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de a tényeken ez sem változtat. Abűnös mindig magára marad, megbízói elfordulnak tőle,

s most már az önámítás sem segít, elég Rákosit idéznünk, aki végül "Péter Gábor
bandájáról" beszélt, mintha a rémtettekről akkor hallott volna először. A bűnös helyzete
- Hegel terminológiájával - magáértvalóan is kilátástalan, mert az abszolutizált pillanat,
aminek a bűn elkövetésekor nem volt időbeli kiterjedése, most egyszerre ellenáll a
mulandóságnak, s mint Arany balladájában Ágnes asszony, örökkön látja a vérfoltot. amit a
futó hab nem tud elkapdosni. Kilátástalan helyzet: Júdás fölakasztja magát, más élete
végéig vonszolja terhét, a tények azonban szinte beékelődtekaz időbe.

De térjünk vissza példázatunk hőséhez. Rigoletto átázott ruhában áll az éjszakában, s
egyelőre fel sem tudja mérní azt, ami történt, mert csak arra gondol, hogy "betelt az átok",
babonás félelme valósággá vált, s az meg sem fordul fejében, hogy maga provokálta ki
balsorsát. Dante Infernójának bűnösei pontosan emlékeznek múltjukra, de tettük súlyát
csak az alvilági körökben érzik igazán, miután átléptek egy olyan állapotba, amelynek
körvonalai egyelőre nem is rajzolódnak ki Rigoletto előtt. Számára még minden a
feltételes múlt illúziója, mert ha nem történt volna meg, aminek be kellett következnie,
vígan élné világát, s aligha kételkedhetünk abban, hogy ismét vérpadra is küldene bárkit, ki
útjában áll.

A magának épített beata vita illúziója szétfoszlott. Miben lehet még reménykedni? Erre
ő sem tud válaszolni. A pillanat múló örömével szövetkezett, s most azt kell látnia, hogy
minden összeomlott. Szívébe döfhetné a kést, lánya után vethetné magát a folyóba, de
tudjuk, gyáva,aki csak sunyi bűnökre képes, bár jobb, ha ezt nem firtatjuk, fontosabbak is a
tények.

Abban nem lehet kétségünk, hogy a tetemet eltakarítja, mégpedig úgy, ahogy bűntársa,

Sparafucile tanácsolta. S míközben a herceg, bor mellett, a szép Maddalénát ölelve,
csúfondárosan dalolja, hogy az asszony ingatag, a bohóc vállára veszi a szörnyű zsákot, s
elindul a folyó mentében. És azután?

Vissza kell térnünk a korábbiakhoz. Nem Don Juan, tehát nem az alvilági hatalmak
szövetségese, csak áldozata. Alatta nem fog megnyílni a föld, buta bűnös csak, aki hitt a
pillanat vélt maradandóságában, s nagyon jól érezte magát bűnösként,el is éldegélt volna
így az idők végezetéig, akár azon is túl. De épp a bűn csalta meg, s most - nincs más
választása - meg kell próbálnia, hogy kiegyezzék a sorssal. Ahogy lehet.

De előbb vissza kell bicegnie a városba. Gönce átázott, süvít a szél, fázik, talán éhes is.
Amikor otthon van végre, Giovanna, ez a józan cseléd, gyorsan begyújt, herbateát főz,

előkeresia bélelt mamuszt, mert gazdáját rázza a hideg. Talán vigasztalja is, hogy elmúlik
. minden, a zápor már enyhült is, csak kortyolja a forró teát, jót tesz, tapasztalatból tudja.

Ül a kályha mellett, szorosra húzza vállán a teveszőr takarót, s amikor Giovanna a
holnapi ebéd felőlkérdezi, azt mondja, vegyen majd egy darab marhafelsált, van még némi
pénz a pohárszéken álló bögreben.

Arra is gondol, hogy új tréfákat kell kíeszelníe, mert a herceg a vígságot szereti, nőket is
fel kell hajtania neki, az udvarhölgyek között akad még néhány szemrevaló.

Szorosabbra húzza a teveszőr takarót, nagyokat kortyint a teából, s megállapítja,
valahogy mégiscsak kell élni. Sparafucilét azért kifizettem. gondolja tárgyilagosan, s ez
megnyugtatja, mert soha nem maradt adósa senkinek, erre kényes.

Makacsul maga elé rnered, pedig ha egy pillanatra megfordulna, látná, hogy a küszöbön
.egy angyal kuporog, kezébe temeti arcát, s ujjai között csorog a könnye.
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