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Quien noItena su mundo de fantasmas,
se oueda solo.

"Aki nem tárja sarkig városa-vára kapuját lélekjárások előtt, ne csodálkozzék,
ha magára marad."

Eképp idéztem - hogy kedvet csináljak magamnak Karneválhoz és Revolú
cióhoz: előadásomhoz. amire még itt, a máris félhomályos, holott még koradél
utáni pesti utcán is "elókészültem" - eképp idéztem magamban egy régen
olvasott, nevét sem tudom már, talán dél-olasz, talán dél-amerikai szerző sza
vait. Arra alkalmasak lehetnek - túnódtem álmatagon bandukolván át üres
utcákon, üres tereken, - hogy fölidézzék a már évtized óta bennem mohosodó
fantazmagóriák tömkelegét... Valaha, közel tíz éve már, dolgozatom, hála a "kis
Gyuri" baráti hírverésének. keltett ugyan némi föltűnést, én azonban újra elő

nem kapartam volna, ha Rektorom meg nem bíz, hogy farsang utolsó napján
tartsak ezzel a hangzatosra fényesített címmel: "Karnevál és Revolúció" - a
régi dolgozat címe "Megjegyzések a Harlekin-figura eredetkérdéséhez" volt 
egy fakultások feletti ún. publicumot a diákság, de egyben meghívott közönség
előtt is.

Úgysem lesz ott senki. Ilyen ocsmány időben, - biztattam magamat. Sötét
hófelhők lógtak az alacsony égen. Időről időre fölrikoltott a szél, nem szilaj,
mégis rosszindulatú szélroham. Mielőtt lejöttem a Várból, kinéztem a Bástyára.
ott sem volt különösebben hideg, de a nyílt bástyákon cudar - jóval erősebb,

mint itt, az utcák között - szél fújt a Budát környezőhegyekirányából. Látható
ugyan belőlükcsak egy volt: a Kis Sváb-hegy. Mögüle, a felhőtakarta magasabb
hegyek felől vihar leselkedett. Lilásfekete felhők takarták az egész látóhatárt.
Akit - ott fönt - beszorítottak maguk közé, annak most rossz dolga lehetett.
Aligha vállalom el a mai előadást, ha egyetemi mentorom, Némethy Géza rá
nem beszél. En vagyok fakultásunk legfiatalabb magántanára, a fe1kérés - a
Rektor részéről - kitüntetésszámba megy, s ha csak egyetlenegyszer végigol
vasom régi dolgozatomat, a téma "visszajön". Bízhatok ebben.

A tanács jó tanácsnak bizonyult. Nemcsak a régiszöveg ébredt új életre bennem,
hanem - várakozásom: a rossz idő ellenére - közönségemis támadt. A Filozófiai
Fakultás másodemeleti nagy elóadóterme színültig megtelt. "Bejöttek" megkótya
gosítva a téma új ámétól, meg utcaszerte a fényes fehér plakátoktól is, amikkel én
sem találkoztam, csak most, idejövet. Hát - odaálltam közönségem elé.
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Színész a tanár, ha nem is olyan mértékben, mint a pap. 6 másként ölt jel
mezt, mint a pap, ha "színpadjára": katedrájára, mint amaz oltárához, szószé
kére lép. Föllépése, odaállása, kézlejtése. amivel szavait kíséri, ünnepélyesen
fölemelt vagy gúnyorossá stilizált hangja s főleg arcjátéka merőben más most,
mint otthonában, kandallója előtt ültében vagy magányos sétám odafenn a Bás
tyán. Játszik. Naponta vagy hetente "megújítja" magát szerepében, - úgy mint
a hajdani Commedia dell'Arte tipikus szereplői, a Pantalecnék, az Arlecchinok,
a Pulcinellák meg a többiek. Akár ezek, a pap, a tanár is: nem valamely jelen
sem lévő auktor szócsöve, hanem a jelenvolta egész jelentőségével szellemét,
ötleteit, alakítását színpadra vivő aktor, színjátszó. Mint az ősi aktor, akiben
annyira egybeolvadt ember é§ szerep, hogy kettős ábrázatú "mesében" élt, amit
így fejezett ki: favola doppia. Ugy él, ahogy én magam is élek: otthon Péter va
gyok, hisz' ennek kereszteltek, de itt vagy máshol, ahol a játszottam szerep kerül
előtérbe: Sergius tanár úr.

Minap Sergius tanár úr, a pesti élet Commedia dell'Arte-jának szerepl6je, épp
olyan ártatlan színjátszó, mint egy mai Pantaleone vagy Arlecchino a maga
színpadán. De Sergius tanár úr éppen ezt nem akarta, sót minden erejével el
lenszegült annak, hogy így legyen ezúttal is, mint minden szerepben, mint min
den színpadon. Nem! mint a mítosz és történelem határterületei tárgykörének
magántanára, most - ha már arra kényszerült, hogy erról a határterü1etról:
Karnevál és Revolúció, nyilvánosan színt valljon, - azt akarta, hogy a felszín
betörjön és ami alatta kísért, föltörjön. Legalább itt és most: ebben az előadásban.

Eképp fordultam hát hallgatóságomhoz:
Minden színházlátogató előtt világos, Hölgyeim és Uraim, hogya Comicum

mélyén tragicum lapul. Harpagont kinevetjük, de minő tragédiának leszünk
tanúi, ha fölértjük a kincsesládájától megfosztott fösvény belső összeomlását.
Kinevetjük a mizantr6pot, de egyszerre arcunkra fagy a nevetés, ha meggon
doljuk, micsoda tragikus hős ez az Alceste, aki egy egész társadalom képmuta
tásával, hazug voltával veszi föl a harcot, Még szegény fölszarvazott férj, George
Dandin tragicurn-a is egyszerre kiviláglik, ha ő maga irányából nézzük, ami vele
történt és történik.

Lehet, hogy éppen Moliere művében megy végbe akorszakváltás: Molíére
az, akinek kíméletlen görbe tükrében komikus maszkká torzul a belétekintó
tragikus arc.

Hajdan nem így volt.
A korai Barokk még tudta, hogy a szereppel vállalt, ma már komikus hatású

álarc valaha szörnyű volt. Mágiája arra, aki képére kötötte, az ábrázolta démon
erejét-hatalmát is átruházta. Még tudta, hogy a farsang maskarái valaha baljós
szerepet játszottak, hogy a Kameválban ősvilági tragédiák töredékei öröklődtek
reá. Harlequin, amit viselt, "az ördög álorcája", köpenye "az ördög palástja",
agancskoszorús fején "az ördög koronája" volt. Igy válik érthetővé, hogy farsang
vidám hercege: Carnavale cifra lárvája mögött a haláldémon ül, - hogy a far
sang játékainak csapongó tömkelegében halá1kultuszok értelmüket vesztett tör
melékei kísértenek. A Karnevál római elődje, a Szatumáliák hosszú napokon át
minden tobz6dása korlátlan haszon élvezőjévé tette választott fejedelmét, a rex
Satumalicius-t, amíg aztán az ünnep utolsó napján, ezen a napon, amelyen a
brumale solstitium setét ködei ülnek a világon, e naptalan napon, quo angusta
lux est, vérpadra nem hurcolja, hogy kiomló vérével engeszteljen meg istent és
embert elmúlt hatalma minden égbekiáltó szabadosságáért.
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A római farsangnak, és királyának nevet adó Saturnus jótékony isten volt a
történet századaiban. Am lénye másik, ősibb oldalát sem feled ték. Tudták róla,
hogy sötét és pusztító alvilági úr: megkötözve ül temploma mélyén, hogy ártani
ne tudjon. A Szaturnáliák első napján azonban fölnyitják béklyózárait. S ezzel
aztán Iáncáról szabadul míndaz, ami irtózatból és szilaj kicsapongásból össze
szótten a Szaturnáliák ünnepét teszi. Nincs törvény többé, a tiltott megengedet
té, mi több: megköveteltté válik. A társadalom rendje fölborul: a szolgák együtt
lakomáznak uraikkal, uraik szelgálják ki őket, sót eltűrika kárpáIást, a büntetést
is, amit tőlük elszenvednek. A felborult rend - látjuk - megleli a maga fonák
királyát. Gyakran - nem föltétlenül- a legmélyebb néprétegekból merül fel
az efféle princeps. Napjai számIálván: ugyanazok áldozzák föl húshagyó kedd
éjszakáján, akik tegnap még rettegve várták minden intését, készséggel valósi
tották meg, legvadabb ötleteit. A véres oltár alatt sötét száda nyílik: ott székel
Saturnus. Am az ő napja is lejár: kezét-lábát újra megbilincselik, talán még száját
is betömik. Czoki, istenség! ha nem kellesz már,

(Meglepódtetek, sót - megrendültetek? O, nyájas közönség... nyomorult kö
zönség! sok nektek egyszerre egy letaglózott király s egy bebörtönzött isten? ...
Várjatok csak: lesz ez még cifrább is.)

Egy perce csupán, hogy fölrémlett szemük előtt - mélyen tisztelt Hölgyek
és Urak! - a Commedia dell'Arte nagy boh6ca: Harlekin. Nevét ne olvassák
most franciásan. Mondják ki a szókezdő h-t, ne ősítsék a szóközépi e-t, ne na
zalizálják az utolsó szótagot. Tehát Harlekin. Ki ő?

Angol etnológusok kimutatták XI. századunk szövegeiból. ott nyargal, azok
lapjain, egy kísérteties éjjeli lovas-raj, a familia Herlekini élén. Neve ott még 
harilo-king, a bőszült raj királya. Jönnek, hogy holttá sápasszák az élőt és ma
gukkal ragadják fekete országukba.

Még egy hónapja sincs, hogy új verseskönyvében mai magyarságunk legna
gyobb költője a mi számunkra is fölidézte ezt a látomást

Holdvilágos fehér úton,
Mikor az égi pásztorok
Kergetik fel1W-nyájokat,
~atkótlanul felénk-felénk
Ugetnek a halál-lovak.

liesztelen, gyilkos paripák,
Arnyék-Iovagok hdtukon,
Bús, néma árnyék-lovagok,
A hold is fél és elbúoik,
Ha jönnek a fehér úton.

Honnan jönnek? ki tudja azt?
Az egész világ szendereg:
Kengyelt oldnak. megállanak,
Mindig van szabad paripa
S mindig van gazdátlan nyereg.
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S aki elMt mega1lanak,
Elsáppad és nyeregbe száll
S fehér úton nyargal vele
Ijoldvilágos éjjeleken
Uj utasokért a halál.

Honnan jönnek? - kérdezi költőnk, Henye a kérdés, meg sem válaszolja.
Mikor jönnek? - kérdezzük mi. Ez a lényeges kérdés: van is rá válaszunk.

A bőszült raj a téli napfordulat utáni legsötétebb és legrövidebb napok éjsza
káin "jár", fellépése hát egybeesik a Szaturnáliák, a farsang, a germán magas
éjszak Aasgardreid-je vagy [ul-Iovazása, a német hagyomány das wilde Heer
nek nevezett hasonIó vagy azonos jelenségeível.

A német Wütesheer vezetője Wodan maga. Igy megvi1ágosul, kicsoda lénye
gében a bőszült raj királya, a harilo-king. Megvi1ágosuI az is, miért halhatatlan:
haIáItaIan, valamig a Szatumáliák királya s az idők hajnalán még a princeps
Camavale is - aki manap, ha egyáltalán, csak megjátssza egykori feláldoztatá
sát - uralma végső napján kiszolgáItatódik a halál hatalmainak.

A halál hatalmai viszont haIhatatlanok.
Wodan, akit nem kisebb tekintély, mint Tacitus maga azonosított Mercurius

szal haIáItalan, mint minden igazi isten. S ahogy északon Mercurius-Wodan, a
görög hagyományban is Hermész - jóllehet a maga legsötétebb aspektuséban.
- Hermész a görög bőszült raj, akómos Hekatés éllovasa. O a sötét, sót alat
tomos Hermész, aki beférkőzik Chioné, bátyja: Apollón szeretőjehálókamrájába,
magáévá teszi: anyjává a nagy cselszövőAutolykos-nak, a toportyánnak, akinek
nevét a német Selbstwolf-nak fordítja: mi a magyar régiségb6l vett névvel ne
vezzük Apafarkasnak.

Aki látta valaha vagy - legalább - el tudja képzelni, mint üldöz egy éhség
tÓI veszett farkasfaIka havas téli éjen, brumale solstitium idején, quo angusta lux
est, szarvast vagy őzet egy bozontos kan, az apafarkas vezetésével, az egyszerre
meglátja a Wütesheer s a harilo-king anthropomorph lárvája mögött az ősibb,

igazibb theriomorph valóságot.
Az állattól nincs, csak egy lépés az istenig: a harilo-king isten imperszon-tora.

HaIáltaIan, mint mind az állatfajta, nem halandó, mint az emberi egyén. Hát
nem tűnik el, a vezérelte bősz raj sem oszlik semmivé Martedi grasso napján:
húshagyó kedden, a mai napon.

Nem úgy a princeps Camavale és álcás, lármás, vidám tömkelege, - ez,
ahogy egy szellemhadhoz illik, nyom nélkül foszlik semmivé a húshagyó kedd
ról hamvazó szerdára virradó éjjelen, mihelyt Ifa kakas kiált". A bőszült rajt s
baljóslatú királyát azonban hajnalok hars madara sem riasztja el.

A középkori államhatalom meg is tesz mindent, ami csak hatáskörében áll,
hogy kézrekerítse azokat, akik az év legnaptalanabb napjaiban "haIáIbrigád"-dá.
álcázottan üszköt, gyilkolást, rablást, asszony-lány meggyalázását viszik véghez,'
oly községekben, amelyek különben példás rend- s békében élik napjaikat.

Csakhogy - megfoghatatlanok. Ha jó a reggel, elvetik kisérteties 1árváikat,
bár lényegük most sem változik: ifjú harcosok titkos szövetsége most is, amely
föltétel nélkül követi vezérét, Heerköníg-et, a harilo-king-et. Mint ilyen baklaoa
golc, nemcsak farsangi éjek rémei már, hanem - vezérestül - aktív tényezői,

gonosz martalócai a társadalomnak, amiben föllépnek. Nem bősz játék már,
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amit végbevisznek, hanem történeti valóság, akár ő maguk. A mitosz átvált
históriába.

S ha már elértünk a históriáig, következő példánkat vegyük onnan. Midőn a
gót királyfi, Theoderik, uralkodó nagybátyja halála után a bizánci udvarból, ahol
túsz volt, visszakerült Pannóniába, körülvette magát népe harcra-kalandra vá
gyó ifjúságával. Ezek~ amantes clientesque - fölismerték benne az Amali
sarjat, Wodan gót formája: Gaut egyenes leszármazottját, - harilo-king-üket. A
gót Wütesheer azután végigpusztította a bizánci birodalom balkáni tartománya
it. A gótok későbbi nagy és bölcs királya úgy tombolt most ifjú serege élén, mint
a gót-longobárd kísértet, a Walapauz, aki körbenjártában nemcsak gyilkol, 
rabol és éget is. Személyes ellenfeleit a maga kezével vágta le és nem lovagi
paros viadalban, hanem - mint királyi vendégét, Odoakert, saját asztalánál.

Am ezzel kilobbantak lénye démoni jellemvonásai. Elete második felében, "az
ifjúság háborgó napjai múlván, biztos erőt érzett." Kezdetei harilo-king-jéból
előlépett az egyensúlytartó király, Nagy Theodorik, a mi hagyományunk "ha
láltalan Detré" -je.

Igy tudta népe, így a keresztények hagyása is: hajdani harilo-king, kezdetei
ben impersonator-a a germán főisten Wodannak, nem volt alávetve az elmúlás
nak. Midőn megelégelte földi élete századait, a démona küldötte sötét lovon
leszállt az Alvilágba, s földi szem nem látta többé azontúl. Egyedül az ő élete
igazi, epikus hullámverésú, a főisten világkormánya rendjét idéző élet. Farsan
gok kérészéletű királyai, a princeps Carnavale, a rex Saturnalicius, s mind a
többiek csupán intermezzo-k hősei, entre-act-ok vezénylői. Ezek közjátékok,
ahogy az angol etnológia helyesen jelzi: periods of licence. Minden ilyen perió
dus egy-egy emberkéz alkotta caesura az áramló időben. Mint minden ünnep.
Azonban - s abban ami itt következik, minden ünnephez mégsem hasonlato
san - napjai egyben az irtózatnak, minden természetes viszony és egyensúly
fejtetőre állításának is: az erőszak uralmának az egyik, eltúrésének a másik ol
dalon. Nemkülönben, mint minden forradalom.

(Most lepódtetek csak meg igazán, szepegő,nyamvadt hallgatóság! A fordulat
bizonyára váratlan. Elismerem. Elernyedt tagokkal szunyókáltatok itt, "halálta
lan Detre" széles ritmusú példájának nyugtató hullámverésében. Mert hogya
végén pokolra ment, - ki bánja? O ment a pokolra, nem ti. Most azonban
épatez les bourgeois! Petyhüdt véknyatokon talált a lázadás ébresztő szigonya.
Ne kétségeskedjetek: ti az eltúrók oldalán lesztek, polgárság: nyámnyila nyúvek
a társadalom fájának korhadó törzsén! S ekként folytattam:)

Mik a forradalmak? Mindenekelőtt: akár a Karnevál ünnepei, caesurák az
áramló időben. A félelem, a megfélemlítés, az egész társadalmi építmény felfor
gatásának napjai. Többnyire rövid, de annál gyökeresebb válságok entreactejai.
Az addig fennálló törvény gátszakadásai. Am mint minden válság: határidőhöz
kötöttek: nem korszakok, de teremtői új korszakoknak. .

Magamaguk fémjelzésére jelszavakkal élnek. Egalité, Fraternité, Uberté.
Egyenlőség? Hol, hogyan, ki egyenlő a másikkal? Csak különbözőség van, ami
annál jobban előugrik, ha a lázadó tömeg vezetőire, a véres farsang játékmeste
reire néz. Ezek, mint bőszült rajuk irtóztatóvá magasult harilo-king-jei, járnak
az élen. Ki egyenlő velük? Nevetséges a kérdés maga is. Testvériség? Ha a
vérrokon, ,a felebarát legyilkolása testvériség gesztusa, úgy ez a slogan nem
hazudik. Es - Szabadság? Tudja egyáltalán valaki is, hogy mi az?
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A jelszó tehát csalfa módon fed igazi tartalmakat. Megmondanunk, hogy mik
ezek az igazi tartalmak, - felette könnyű. A mélyben sínyl6d6, különben csak
egy-egy lelki megbetegedésben fölszínre kerülő gúzsolt ösztöneink hirtelen, kor
látlan, irt6zatos kitörései. Err61 van sző. Nyomukban jár, mint keselyű rabl6
sereg nyomán, vérszolgájuk: a bosszú.

A feltör6 ösztönei vezette tömeg vérbosszút vesz eddigi urain. Kiirtja 6ket.
Akit elérhet - míndet, Vér árasztja el a felszínt s a tört vér mocsokká keveredik
a felszínen. Minden nagy forradalom ennek a keveredésnek jegyében nyilvánul
meg. Innen, hogy olyan iszonyú, félelmetes az embertelenségig - s ugyanakkor
utálatkelt6en visszataszít6, ellenállhatatlanul kacagtató. Már a múlt század gon
dolkod6i rámutattak, hogy ennyi vérontás, ennyi rombolás eredménye - beve
tett energiákhoz, az eredeti célkitúzésekhez képest - elenyészően csekély. Egy
rövid mondatban kifejezhető:a forradaJinak eredménye az addig uralkodó osz
tály teljes tönkretétele, lehet6leg gyökeres kiirtása. Ez - eredménye. Következ
ménye pedig: az így el6állt tátongó üresség a forradalmak kivál6bbjai és élelmes
haszonles6i részér6llehetőgyorsasággal való föltöltése. Amivel új uralkodó ré
teg, esetleg - szerencsés esetben - új arisztokrácia áll elő, hogy arcul köpje a
hármas jelszó mindenikét, legels6sorban azt, amely Egyenlőségr6lkántált.

Egy véres farsang tehát a forradalom, amelyben a bosszuló halál áloreáiban
fellép6 bőszült raj - s élükön a válság játékmestere: a harilo-king - a pusztítás
eksztatikus - ünnepszerú cselekedeteinek keretében (mint az Ady vers halál
lovai) vadássza áldozatait.

(Ebben a téli félhomályban mozdulatlarmá gémberedve ültök itt előttem. Mint
kopjafák egy régi temetőben. Eltek-e még egyáltalán?)

A lényeghez érünk, Hölgyek és Urak: kérem szíves figyelmüket. Favola dop
pia, mondottuk régi farsangok, Commedia dell'Arte-k jellemzésére. Szereplőik

"megduplázottsága" minden esetben egy álarc fölkötésének. egy jelmez felölté
sének következménye volt. Csak imént beszéltünk halálhozó lárváikba burkolt
bőszült rajról.

Vajon a forradalmak képviselői is jelmezt hordanak, álorcát viselnek? Az eu
rópai történelem - eddig - két nagy forradalmat tart számon. Es - egy har
madikra készül.

Az els6 az angol a XVII. század közepén, a második a francia a XVIII. század
végén. A harmadik? Még "késik az éji homályban", de tudjuk, honnan lesz
várható, hiszen egyszer megkísérelte már, hogyelójöjjön. Ha még egyszer meg
próbálja, nem fog kudarcot vallani.

A kettőben, ami megval6sult már, érinti egymást a tragieum borzalma és a
bohózat nevetségessége.

Cromwell katonája, a halálos komolyságú independent, veres egyenruhát vi
selt: Igy: "beöltözve" élt kvártélyaiban, amelyek imaházakra emlékeztettek. Ká
romkodás, ivászat, gajdolás, némber nem fertőztea bennük uralkodó szent han
gulatot. Es mégis - h6hérlegények"voltak ezek a vörös ruhások: az angol Par
lament, az angol társadalmi élet rettentő zsarnokai, a harctereken forradalmuk
ellenállhatatlan katonái, összezúzói mindannak, ami nem simult meggyóz6dé
sükhöz, vérpadra hurcolói felkent uralkodójuknak.

Ezt a tragikus"vörös" pólust kiegészíti a "fekete" : az angol puritánoké. Ezek,
dísztelen fekete köntösükben. önmegtartóztató életmódjuktól sápadt arccal és
ösztövér termette1, áhítatosan ég felé bandzsító szemükkel, de az Ó-Testamen
tum legocsmányabb eseményeire utaló beszédmódjukkal, a színészek s a bábo-
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sok nyilvános megkorbácsoltatásain képmutató szenvtelenséggelde szádikus
kéjt61 remegő szívvel-vesével jelenlévő, komoly-, sót komorságukban gúnyha
hotára ingerlő madárijesztók - ezek az angol forradalom másik oldala. Gúny
hahotára ingerlő... igen, de ki mer még nevetni e kettős iga: a vörös ördögbórbe
bújt independent-ek és a fekete dominóikba burkolt puritánok igájában térdre
nyomott társadalomban?

A bőszült raj élén, amely az angol forradalmat győzelemre vezette, ott áll a
harilo-king. Alorcát ő is hord: láthatóvá lett héróikus komolyságát puritán-pro
testáns, súlyos és félelmetes fenségű magatartásának. Lénye démoni "kettőssé

gér61" leghívebb képet a londoni Történelmi Arcképcsarnokban függő arcmása
nyújt. Arca élesen megvilágított jobb oldala viszonylagos harmóniában ábrázolja a
puritán iskolázottságú angol nemesembert: az öntudat erejét a magas homlokon, a
sötét szem éber okosságát, a kemény vonalú száj fegyelmét és elszántságát Ha
eltakarjuk ezt az oldalt, az arc másik, kevéssé megvilágított fele válik uralkodóvá
a képen: sötét komorság, szigorú vakmerőség s a gonoszság egy mélyről ható,
majdhogynem szomorú vonása ... láttára ki ne gondolna Milton Sátánjára?

Az emberi nagyság, ami Cromwellt jellemezte, hiányzik Robespierre-ból.
Léon Daudet szemében már Marat is "un personnage tragique de comédie
bouffe". Robespierre, "petit robin provincia1" , még inkább kelti ezt a benyomást.
A görbe, hátrafelé lejtő homlokvonal, a szem fontoskodva figyelő kifejezése, a
pedánsan frizérozott rizsporos haj, a pózoló megközelíthetetlenség és tisztaság
ez incorrubtible magatartásában - mindez kicsinyesség, sót földhözragadtság
jele. E lemur lárvája mögött egy mondvacsinált puritán moralista rejtőzködik,

akit ez a jelző jellemez legjobban: üres. S mert ilyen vértelenül üres, kell annyi
vért magába habzsolnia. Kísérteties bukása aztán megbizonyítja valószínűtlen

voltát ennek a popánckirálynak, aki - Cromwellel éles ellentétben - még kö
zelébe sem ért soha egy harilo-king-nek. Rex Saturnalícius: legfeljebb ennyi ő,

akinek konszisztenciája semmivé foszlik a percben, amelyben csatlósai cserben
hagyják s gyorsan, mielőtt a megsebesített zsarnok elvérezhetne, a guillotine alá
fektetik és fejét veszik. A véres farsang, ami benne tisztelte, amíg ki nem végezte,
magister ludiját, nem né1külözte sem a szörnyűség "vörös"-ét sem a "feketék"
mindent komolyan vevő garázdálkodását, ami jellemző névvel illette saját ma
gát. La Terreur.

Hideg, számító St. Just-ök ügyködtek benne, de a vértől, a rendbontás szabad
lehetőségétőlmegveszekedett enragé-k, a római respublika terminológiáját utá
nozni próbáló dtoyen-ek is. Ezek már-már hihetetlen fantasztikumú maskarák
ba öltözködtek, ami maga is - ahogya szó mutatja - maszk volt, alkalmas
arra - másra sem, - hogy a, francia forradalmár benne játsza meg "romaisá
gát". Favola doppia - ez is. Ugy jártak félarcuk elfedő gallérban. szándékosan
elszabott frakkjukban, kokárdás és tollas háromszögletű kalpagjukban s emellett
olyan modort er6ltettek magukra, hogya váratlan közéjük toppanó idegen jog
gal hihette róluk: ezek egy véres kavalkáddá züllött fékevesztett farsang 1árvás
alakjai... Jöjjön, sietve jöjjön, aki elég hatalmas ahhoz, hogy ezt a romainál sok
kalta óriásabbá növekedett gall Saturnust újra megkötözze.

(Itt - most - hiány mutatkozik. Eszreveszitek-e? Vagy kiszikkadt már veleje
agyatoknak, mint ó temetők kópjáinak fája? .. Meglátjuk mindjárt.)

Itt mutatkozik, Hölgyeim és Uraim, az a lényeges hiány, amire már céloztam
egyszer. Méltóztatnak észrevenni? Hol a harmadik nagy forradalom? Nincsen,
sehol sincsen. Hiszen a szentpétervári "véres vasámapra" következő, egy bő
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esztendeig eltartó oroszországi zavargásokat a legjobb akarattal sem lehet az
angol, a francia forradalom mellé állitani. Nem voltak, csak er6tlen főpróbája

egy majdani, igazi revolúci6nak. Így ítélt az, aki... aki kellő időben kilépett be
161e: számára kedvez6bb időre tette félre önmagát. Meglépett. S át a finn öböl
jegén, ami kis híja, hogy be nem roskadt alatta. De - nem roskadt be. Az ilyen
ember... nos, Lucifer parancsolt ördögeinek felöle, hogy kőbe ne üsse lábait,
hogya finn öböl jeges vize össze nem csapjon feje fölött. Elment. Otthagyta a
nem sikerült főpróbát. Visszatér majd, ha sor kerül az igazi előadásra.

Egy á1nevével je11emzem. Ma ő a mysterious Mr. Fry. Kínai ősi könyvek rej
tező sárkánya. "Rejtező sárkány, várj sorodra még." Arra azonban már nem kell
várnia, nem titok már, hogy az 1905/6 évi főpróba mély élményként ivódott az
orosz milliók lelkébe. Mindazokéba, akik intézői vagy áldozatai voltak a vérbe
fúlt első megmozduIásnak; meg azokéba is, akik vérbefojtották: nemcsak ellen
álltak neki, hanem le is verték.

Még egyszer - utoljára.
Egy igazi Szaturnália - egy társadalmat aljától csúcsáig megrendít6 mozga

lom - ugyanis csak akkor válik lehetségessé, ha vele mindenki: intézője mint
áldozata "egyetért" . ,J

Igy értem ezt amidőn egy egész nép minden rétege a várt vagy félt változás
feltétlen megszállottja, akkor mindenki - pozitív vagy negatív előjellel: mindegy,
- e változás irányába tör vagy ezt a változást akarja föltartóztatni. A kevés
közömbös - ha ugyaI} akad ilyen is - elvész, holtvízbe sodródik az általános
zuhataggal szemben. Erzékeny, fantázia-gazdag, egzaltált, látomásokkal meg
vert kortársak néha megdöbbentőéleslátással idézik fel a jövőt, benne maguk
környezetük romlását tudatmélyük félelmei egy vízióban öltenek formát, - oly
alakot, amely kísérteties megjelenítő er6vel "megmondja", mi az, ami történni fog.

Egy előkelő déjeuner meghívottjai közt ott ül a cárné, II. Miklós felesége, a
szerencsétlen njemka, akit áldozatául pécézett ki a nép gyűlöleteés bosszúvágya,
- elsőnek őt, ha lehet, még a cár véres vagy békés eltávolítása előtt.

Valóban: a szomszéd szobában a ház úrnője, Maria Pavlovna nagyhercegnő

s vele az uralkodó család számos tagja arról vitatkozik, vajon csak a cárnét
tegyék-e eliáb alól, vagy - egyben - a cárt is.

Ezt a rokonszenves "rokoni eszmecserét" magától értetődően a cárné nem
hallja, de tudja, mi az, ami város- és országszerte megszállva tartja a kedélyeket.
Hirtelen megszóla1: " ...minden irányból elárad körülöttünk a vér...", jóllehet vér
ontásról még szó sincs annak a napnak a reggelén, amelyen ezek a szavak
elhangzanak. A szomszéd teremben viszont ebben a percben nyerik meg a nagy
hercegek a francia nagykövet közreműködésétaz uralkodópár likvidálásához.
A nagykövet ezzel épp úgy túllépi megbízatása és hatásköre korlátjait, mint
száznyolc esztendővel ezelőtt II. Miklós szépapja, I. Pál meggyi1koltatása eseté
ben az angol nagykövet tette. S mint hajdani brit követtársának hú követ6je,
gonosz mosollyal idézi I. Pál leszármazói közé gyalázatosan megfojtott ösük
árnyát, ahogy - az egyik gyilkos, Platon Subow nevére célozva - megkérdezi,
vajon ezúttal is platoni összeesküvésró11esz szó, vagy sem?

Ismétlem: mindebből mit sem hall Alexandra Fjodorovna, a cárné. Hallja
azonban a temérdek ajtónyitást -, csukást, léptek zaját a szomszéd szobákban.
S amit így mégis érzékel, látás lesz abból is: "Halottak árnyai járnak körülöttünk
és utánunk nyújtják borzasztó ujjukat." Most még hiába hívják, hiszen Nikolaj
Alexandrovics él még s egyelőre a cárnét sem fenyegeti közvetlen veszély.
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Miként napjaink szentpétervári orgiáin patakzó pezsgő mellett, ragyogó
örömlányok ölében a nagyhercegi és hercegi csürhe, dőzsöltek Odysseus házá
ban a kérők, egy dologtalan oligarchia léha heréí, Faltak meg ittak - ezt tették
éveken át - és hajkurászták, a már jelenlevő, de még álcázott gazda szeme
láttára ifjú szolga1eányait.

Ne lepje meg önöket, mélyen tisztelt Hölgyek és Urak, a döntő válság előtti

orosz és itakai társadalmi kép egymás mellé állítása. A henye oligarchia - itt
és ott - könnyen hozható közös nevezőre.

Vajon itt is - petrográdi fényes szalonokban - egy démon az, aki nevetniük,
enniük-inniuk, szeretkezniük rendeli e legfölső népréteget. akár amott, a görög
délen? Amott még rejtezkedés nélkül lép a poharazók közé az intéző démon.
"Az isten - úgymond az ősi költő, - a kérők ajakát megverte vad nevetéssel;
fejük meg összezavarta. Nevettükben orcáik eltorzulnak, könnyben úszó szem
mel nyeldesik a vért izzadó húst, lelkük kínos sejtelem járjaát." - "Balgatagok!
mi lelt? - riad rájuk Theotoklymenos, a látó. - Főtöket, arcotokat éj lepi; tér
deteken is éj ül. Mint kínt aki szenved, nyögtök; könny csordul képeteken le és
vér csorog mind a falakról. Vér szennyezi a díszes gerendát. Arnyak tolongnak
a;. csarnok mélyén, árnyak a kertben, - onnét Erebos örökös sötétjébe leszá1lók.
O! - már nap sincsen az égen: vak homály keríti hatalmába a világot."

(Fölkiáltotlam: Nézzetek ki egy percre e terem ablakain! Már itt a sötétség, ha
még nem is önti a vér el... amott a falakat, emitt a padlót, amin a cárné trónja
- inog. S eként fejeztem be)

Még nem. Hisz' volt még Itakán is - a lomha lakomázóknak egy napja; egy
napja van még a pezsg6ben fürdő orosz főnemességnek is. De - másnapjuk
már nincsen. A görög bőszült raj királya, a sötét Hermész unokája, már itt áll
bosszúra készen s már nem fedi lárva: önmaga az.

,~Odysseus most már leveté rongy testigúnyáját
Es a küszöbre szökellt ijjával s tölt tegezével."
A folytatást mindnyájunk ismeri; Most igazán folyt vér a falakról: kisvártatva

irmagja sem maradt a lakomázó heréknek. Itakán. Es Szentpétervárott?
Oda még el nem ért az orosz észak bosszúló Odysseus-a.
Mert Odysseiát él meg ő is, mielőtt hazatérhet. Bolyong, menekül, alakját

váltja alakra; sorsa nélkülözés, futás, üldöztetés, újra futás, száműzetés s meg
újra futás, harc, aminek nincsen fegyvernyugvása sem otthon, sem idegenben.
Akár a másik, ő sem tántorodik meg. Emberfelettit vállal ő is magára: eloldani
az orosz Saturnust, vérbe fojtani főurat, polgárt bőszült raja élén, amely máris
benne reméli királyát, s aztán - újra gúzsba kötözi Satumust, ráülni nyakára.
Már megírták felőle, hogy ő az orosz abszolutizmus természetes fia, aki egész
természetességgel számít arra, hogy - ha léha herék cárját ellökte útjából - ő

maga örökli a Romanovok trónját.
(Néhány diákon kívül nem tapsolt senki sem. Mint révületből aki ocsúdik,

tápászkodott lábra a hallgatóság. Siettem ki a teremből és le a lépcsőn, még
mielőtta megbotránkoztatott közönség csoportjai ellephették volna valamennyi
1ejárót.)
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