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TÓTA PÉ TER BE NE DEK

III. Ri chárd fel ri ad álmából•
– III. Ri chárd álom él mé nye Morus és Shakes peare írá sa sze rint –

„Az álom a gyo mor ból jön.”
Fre ud

Ex ten zív rumináció: egy él mény – is mét lõ dõ álom

Morus Ta más (1478. feb ru ár 6. – 1535. jú li us 6.) tör té net írá sa sze rint III. Ri chár dot 
(1452. ok tó ber 2. – 1485. au gusz tus 22.), a szo ros ér te lem ben vett ró zsák há bo rú já nak 
(1455–1485) utol só ural ko dó ját, aki a Plantagenet ki rá lyok so rát (1154-1485) zár ta, mi u-
tán ha tal mi fél té keny ség bõl meg ölet te báty ja s egy ben elõd je, IV. Edward két fiú gyer-
mek ét, meg ko ro ná zá sát (1483. jú li us 6-át) kö ve tõ en – trón ra lé pé sé tõl kezd ve – gyak ran 
is mét lõ dõ gyöt rel mek kí noz ták.

„… ret te ne tes tet te után so ha nem lelt nyu gal mat lel ké ben, so ha nem hit te ma gát 
biz ton ság ban … éj sza ká it nyug ta la nul töl töt te, hos  szú ide ig fe küdt éb ren és 
töp reng ve, rop pant ki me rül ten az emész tõ dés és vir rasz tás mi att, in kább csak 
szen der gett, sem mint aludt, fé lel me tes ál mok zak lat ták, gyak ran hir te len fel ri adt, 
ki ug rott ágyá ból és fel-alá jár kált a szo bá ban, nyug ta lan szí ve en  nyi re sza ka dat-
lan hány ko ló dott a kín zó be nyo más és vész ter hes em lék mi att ret te ne tes tet te 
nyomán.”1

A be kez dés nyi le írás ke re té ben meg is mét lõ dõ tett – a ha ta lom fél tés bõl el kö ve tett 
gyer mek gyil kos ság –, il let ve a tett re tör té nõ ki mon dat lan/ki mond ha tat lan uta lás a III. 
Ri chárd szá má ra vis  sza té rõ ese mé nyek – köz tük az álom él mény – ki vál tó oka. A tett 
ál tal ki vál tott „so ha” meg nem szû nõ és „sza ka dat lan” ta pasz talt ha tás a be kez dés ke re-
tén be lü li ke ret be fog lalt kép le tes hely szí nen – a gon dol ko dó lé lek ben: az el mé ben, il let-
ve a szív ben: az ér zõ lé lek ben – sû rû sö dik, amely az em lé ke zet szék he lye is, ahon nan 
az álom ébred.2

Morus an go lul és la ti nul meg szö ve ge zett pár hu za mos tör té net írá sá nak s egy ko ráb bi 
kre a tív for dí tá sá nak szó kész le te ezt a kép le tes hely színt – lé lek-el me, minde (CW2 87/
12); szív-lé lek, herte (CW2 87/19) – a nyelv for du la ta i val ké pes nyel ven értelmezi.3 A 

•  Ez a ta nul mány az OTKA 62008 szá mú pá lyá za ta ide jén (2006–2009) ké szült. A tá mo ga tá sért kö szö ne tet 
mon dok. TPB

1  A Morus-szövegre tett uta lá sok kö vet he tõ sé ge ér de ké ben leg alább láb jegy zet ben jöj jön az ere de ti sza-
kasz:

„… after this abhominable deede done, he neuer hadde quiet in his minde, hee neuer thought him-
self sure … he toke ill rest a nightes, lay long wakyng and musing, sore weried with care & watch, 
rather slumbered then slept, troubled wyth fearful dreames, sodainly sommetyme sterte vp, leape 
out of his bed & runne about the chamber, so was his retles herte continually tossed & tumbled wt 
the tedious impression & stormy remembrance of his abominable dede.”

    The Complete Works of St. Thomas Mo re, Vol. 2: The History of King Richard III, ed. Richard S. Sylvester, 
New Haven: Yale UP, 1963, 87/11–21. (TPB for dí tá sa. A ké sõb bi ek ben: CW2, il let ve CW2L[atin] oldal/
sor[ok].) Morus Ta más – a ke let ke zés tör té net bi zony ta lan sá ga mi att fel té te lez he tõ en – va la mi kor 1513 
és 1521 kö zött mint leg tá gabb idõ ha tár ok kö zött vet het te pa pír ra azo kat a be fe je zet le nül ha gyott an gol, 
il let ve la tin nyel vû pár hu za mos tör té net írá si szö ve ge ket, ame lyek nek köz pon ti alak ja III. Ri chárd. (Vö., 
CW2 lxiii-lxv; és The Complete Works of St. Thomas Mo re, Vol. 1: Eng lish Poems, Life of Pico, The Last 
Things, ed. Anthony S. G. Edwards, Katherine Gardiner Rodgers and Clarence H. Mil ler, New Haven: 
Yale UP, 1997, lx és lxiii, n1 és n2 [a ké sõb bi ek ben CW1 ol dal/sor]; va la mint Ali son Hanham, Richard 
III and His Early Historians, Ox ford: Clarendon, 1975. 217–218.)

2  „Két ség te len fel is me rés szám ba me het …, hogy mind az az anyag, ahon nan az álom tar tal mát me rí ti, va la mi-
kép pen él mé nye ink bõl szár ma zik, az álom ban rep ro du ká ló dik; hogy te hát em lé ke zünk.” (Sigmund Fre ud, 
Álom fej tés (1899), [H. n.]: He li kon, 1985, 21. A ké sõb bi ek ben: Álom fej tés ol dal.)

   „Min den to váb bi ra néz ve fo gad juk el elõ fel té te lül, hogy az álom nem tes ti, ha nem lel ki je len ség.” (Sigmund 
Fre ud, Be ve ze tés a pszi cho a na lí zis be (1917), Bu da pest: Gondolat–Talentum, 1994, 81. A ké sõb bi ek ben: 
Be ve ze tés ol dal.)

3  Er re a ki egé szí tõ és ki se gí tõ ki té rõ re azért van szük sé günk, mert a ki in du lá sul vá lasz tott be kez dés nyi 
idé zet Morus an gol szö ve gé nek ab ban a ré szé ben ol vas ha tó, amely nek már nem ké szült el a pár hu za mos 
la tin vál to za ta.



CW2 87/12-ben le írt minde, a gon dol ko dó lélek-elme-szellem Morus szö ve ge i ben gyak-
ran sze re pel. En nek a hely színt je lö lõ fo ga lom nak a ké pes ér tel mét úgy kö ze lít het nénk 
meg, ha a III. Ri chárd ról szó ló, két nyel ven meg írt tör té net nek al ko tó elõz mé nye ként 
la tin ból an gol ra for dí tott Morus-féle Pico-szöveggyûjtemény4 gya kor la tát is meg fi gyel-
jük.

Pico élet tör té net ének ös  sze ál lí tá sá ból meg tud juk, hogy õ „szen ve dé lyes lé lek kel 
(mynde-animo) sa já tí tot ta el a hu ma nis ta tu do má nyo kat” (CW1 55/11–12; 296/25–26); 
mi u tán rá esz mélt kön  nyel mû élet mód já ra, ki csa pon gás ba me rült lel két (mynd-animum) 
meg za bo láz ta és Krisz tus hoz té rí tet te (vö.: CW1 59/14–16; 302/28–29); a dis pu ták ról 
azt tar tot ta, hogy ak kor iga zán hasz no sak, ha bé kés lé lek kel (mynde-animo) vesz nek 
részt ben ne az igaz ság ke re sé se vé gett (vö.: CW1 61/17–19; 318/6–7); „lel ke (mynde-
animus) Is te nért lo bo gott” (CW1 63/15; 320/16–17); ami kor ha lá lán volt, Kár oly fran cia 
ki rály, aki nek „ne mes fe je de lem ként jó aka ra tú a lel ke (mynde-animus),” sa ját or vo sa it 
küld te el hoz zá, mi köz ben a Ná po lyi ki rály ság el len vo nult (CW1 72/27–73/7);5 bé két és 
bol dog sá got je lent a lé lek nek (mynd-animi), ha sem mi sem nyo maszt ja az em ber lel ki is-
me ret ét, és ha sem mi rej tett bûn el tit kolt lekiismeret-furdalása nem ré misz ti (vö.: CW1 
79/21–24; 342/29–31); a Szent írás köny ve i nek ele ven ere je az ol va só lel két (mynde-
animum) cso dá la to san Is ten sze re te té be olt ja (vö.: CW1 84/4–9; 348/5–9); a fi lo zó fu sok, 
mi vel nem szen ved he tik a ha tal ma sok büsz ke mo do rát, és így szol gál ni sem tud ják õket, 
ön ma gu kon ural kod nak, s elé ge dett ség gel töl ti el õket sa ját lel kük (mynde-animi) bé ké-
je (vö.: CW1 87/4–6; 350/22–24); job ban sze re ti a cel lá ját, a ta nul má nya it, a köny vei 
ad ta örö met, a lel ke (mynde-animi) nyu gal mát és bé ké jét, sem mint a ki rá lyi ud va ro kat, 
a köz ügyek for ga ta gát, a di csõ ség és ha szon haj há szá sát (vö.: CW1 87/21–24; 350/34–
36). Morus la tin ról an gol ra for dí tó gya kor la tá ból meg tud hat juk, hogy a szel le mi-lel ki, 
ér tel mi-ér zel mi, aka ra ti-jel lem be li, spi ri tu á lis-mo rá lis él mény, va la mint az ön ura lom és 
arány tu dat köz pont ja la ti nul az animus, an go lul a mynd(e).

Ha ugyan eb ben a szö veg gyûj te mény ben azt is meg néz zük, hogy a la tin animus 
mi lyen an gol meg fe le lõt kap hat még, ak kor a fi a tal, pá lyá ja kez de tén fel lé põ Pico sze-
mé lye kap csán azt is meg tud hat juk, hogy „na gyon gyors, okos és ügyes volt a vi ták ban, 
és nagy örö met lelt ben nük, mi köz ben fel fu val ko dott ben sõ je (animus-stomak)” (CW1 
316/25–26; 61/3–4). A fel fu val ko dott ben sõ – hye stomak (CW1 61/4) – a fenn hé já zás, 
a büsz ke ség, a gõg, az ön telt ség ké pe. Be pil lant va Morus asz ké ti kus el mél ke dé sé be, 
amely ben a vég sõ dol gok ról ér te ke zik, a fõ bû nök gyö ke rét és ne to vább ját a gõg ben ha tá-
roz za meg Morus. (CW1 153/13–14) A va gyon, a kor mány zás, a ha ta lom, a szép ség, 
az okos ság, az erõ, a tu do mány s más is te ni ado má nyok kap csán a gõg kö rül írá sa ként 
egy jel zõs szer ke ze tet hasz nál: hye mind(e), (vö.: CW1 153/23–25 és 155/36; va la mint 
még: high mind ed [CW2 90/10]). Eb bõl a min ta vé tel bõl az tû nik ki, hogy az animus 
mint kö zös ne ve zõ ré vén a mind és a stomak ro kon ér tel mû le het az em ber szel le mi-lel ki 
meg nyil vá nu lá sai kö ré ben. Ugyan ezt al kal maz za Morus a III. Ri chárd ról szó ló tör té net-
írás ban is a ha ta lom vágy mi att „nagy ét vá gyú és tel he tet len ben dõ jû” (animo-stomacke) 
Ri chárd és test vé rei be mu ta tá sa kor (vö.: CW2 6/25–27).

Amen  nyi ben a szív-lé lek, herte (CW2 87/19) pon to sabb il lesz ke dé sét ke res sük az 
imén ti tar ta lom hoz, III. Ri chárd his tó ri á já ban az ér zés és ér te lem fog la la tá nak te kint he tõ 
mell kas sza vá ra ta lá lunk, amely nek a je len té se a szí vet is ta kar ja a ke dél  lyel, a szel lem-
mel és a lé lek kel együtt. Ami kor IV. Edward ha lá la után az ud var tag jai so ra i kat ren de-
zik, fel me rül an nak a kér dé se, hogy a hir te len kikényszerített bé ke és ba rát sá gi szer zõ dés-
nek, amely alig ha tart két hé tig, mé lyen kel le ne-e ben sõ jük ben (pectoribus-stomakes) 
meg te le ped nie. (CW2L 15/22, 15/24) Lát hat juk, hogy a lé lek-el me és a szív-lé lek kö zös 
ne ve zõ je – a tá gabb s szû kebb szö veg kör nye zet ben, va la mint a nyelv vál to za tok át ala ku-
lá sa i ban – a ben sõ, vagy még in kább a ben dõ, ti. a gyo mor, a stomak.

Morusnak a III. Ri chárd ról szó ló tör té net írá sa így egy re to ri ka i lag ös  sze tett gyo mor-
ként mû kö dik, amely a sa ját fi zi o ló gi ai tör vény sze rû sé ge i nek meg fe le lõ en a té má ját 
gyak ran is mét lõ dõ en új ra gon dol ja – sok szor a mik ro or ga niz mu sai, a le xi kai ele me i nek 
át ala ku lá sát kö vet ve. Ez sû rû sö dik a ta nul mány ele jén idé zett, több szö rös ke ret be fog lalt 
be kez dés nyi szö veg több szö rö sen ös  sze tett gyo mor ként mû kö dõ egé szé ben. Az álom él-
mény a fel ri a dás sal együtt így ke rül fel dol go zás ra, mint egy a rá gód va ké rõ dzõ mód já ra 

4  Morus Pico-antológiájának ke let ke zé sét egyes ku ta tói fel té te le zé sek 1504 és 1510 kö zé he lye zik, a kri ti kai 
ki adás azon ban nem ta lál ja in do kolt nak a kö rül be lül 1510 elõt ti dá tu mot. (CW1 xxxvii-xxxix.)

5  Pico 1494. no vem ber 17-én halt meg, VIII. Kár oly 1495 feb ru ár já ban fog lal ta el Ná polyt. (CW1 226.) A 
‚jólelkû hó dí tó’ benn fog lalt iró ni á já tól, ha tu dunk, te kint sünk el.



81

emész tõ gyo mor ban. Ez az emész tés egyút tal emész tõ dés is: li dérc nyo más ként, ri asz tó 
rém álom ként meg fek szi a gyomrot.6

A gyöt rõ, nyug ta la ní tó, zak la tó, emész tõ tett – a ha ta lom fél tés bõl el kö ve tett gyer-
mek gyil kos ság – mi nõ sí té sé re Morus egy la tin ere de tû mel lék ne vet hasz nál, amely nek 
ere de ti alak ja abominabilis, je len té se un do rí tó, meg bot rán koz ta tó, för tel mes, ir tó za tos, 
vis  sza ta szí tó, ki bír ha tat lan, fel há bo rí tó – er köl csi leg és/vagy fi zi ka i lag. Morus an gol 
szó hasz ná la tá ban a kö zép kor ban gya ko ri, a ho mo fran ci ás át hal lá sán ala pu ló át ala kult 
be tû ve tés sze re pel, abhominable (CW2 87/11), amely nek az át hal lás át vé te lé vel át ala-
kult je len té se em ber te len, s ez fel erõ sí ti az er köl csi és/vagy fi zi kai ér ték íté le tet. Az ilyen 
szö veg al ko tói el já rás – akár csak az uta lás ban benn fog lal tan ér vé nye sü lõ is mét lés s ve le 
együtt az ab ban meg nyil vá nu ló szel le mi új ra hasz no sí tás, amely ala ki, for mai, va la mint 
je len tés be li, tar tal mi, az az já ru lé kos és lé nye gi több le tet ad – meg fe lel an nak az õsi ere de-
tû in tel lek tu á lis tech ni ká nak, amely nek a ne ve rumináció.7 A ruminációnak kö szön he tõ 
újabb és több let je len tés azon ban sû rít ve, egy szer re em lé ke zik a szö veg kez de ti és szó-
tör té ne ti ki in du lás ál la po tá ra (CW2 87/21: abominable). Az ere de ti ala kú mel lék név az 
abominari ál szen ve dõ igé bõl szár ma zik, ami vel meg utál és meg át koz va la mit az em ber, 
ami vel azt fe je zi ki, hogy va la mi lyen vész jós ló elõ jel el tá vo lí tá sát kí ván ja el ér ni. Ez a 
je len tés mé lyé re ivó dott in tõ jós lat – az omen – je len tõ ség tel jes jö võ ké pét ve tí ti elõ re 
(ominari), amely a lé lek mé lyé be rág ja ma gát.

Ezt a meg emészt he tet len, ám el emész tõ tényt mint egy elõ vé te le zi III. Ri chárd szin te ve ge-
ta tív szo ká sa, hogy – míg a düh tõl hab zott a szá ja – „a szá ja szé lét rág ta” (CW2 47/17),8 
mi e lõtt a fõ ka ma rás, Hastings ha lá lát kí ván ta, mond ván, hogy „ad dig nem eszem ebé det, 
míg nem lá tom a fe jed le üt ve”. (CW2 49/13) Mind ez jú ni us 13-án, pén te ken (CW2 46/
28) 9 óra kö rül kez dõ dött (CW2 (47/3), s a nagy pén te ki pa ró di át csak ará nya i ban ci zel-
lál ta, hogy III. Ri chárd a vé res fej hús elõtt a fe je del mi fõ fo gás után ra Ely püs pö ké tõl 
di é tás de li ka tesz ként pi ros bo gyós gyü möl csöt, ep ret ren delt (CW2 47/6–8), amely ser-
ken ti az emész tést. Sor rend ben: eper és fej, pi ros és vé res, a száj szél rá gá sa ön ma gá ban 
és sür ge tõ vá ra ko zás az ét ke zés re. In tõ je lek és be tel je sült jós la tok konk ré tu ma bont ja 

6  „Hogy álom in ge ren és álom for rá son mit ért sünk, meg ma gya ráz hat ná a né pi es szó já rás: ‚Az álom a gyo mor-
ból jön.’” (Álom fej tés 28.) „Nyil ván va ló an kö zöm bös az, va jon mi za var ja meg az al vást és mi kész te ti a 
lel ket az ál mo dás ra. Ha nincs min den eset ben kí vül rõl ha tó ér zék szer vi in ger, eset leg a bel sõ szer vek bõl 
ki in du ló úgy ne ve zett tes ti in ger lép het a he lyé be. Ez a föl te vés na gyon ké zen fek võ és meg is fe lel az ál mok 
ke let ke zé sé re vo nat ko zó leg nép sze rûbb vé le mény nek. Az álom a gyo mor ból jön …” (Be ve ze tés 76.)

7  A rumináció, a ké rõ dzés alap ve tõ fon tos sá gú az ál lat élet tan ban és az em be ri táp lál ko zás vi lá gá ban. A 
rumináció emész té si fo lya ma ta sa já tos több let hez jut tat ja a ké rõ dzõ ket a nem ké rõ dzõk höz ké pest. A 
ké rõ dzõk ké pe sek meg emész te ni – le bon ta ni és szin te ti zál ni – olyan nö vé nyi ös  sze te võ ket, ami re a nem 
ké rõ dzõk nem ké pe sek. A ké rõ dzõk még azo kat a fe hér je for rá so kat – pél dá ul a ké rõ dzõk ös  sze tett gyom-
rá ban a gaz da ál lat tal sza bá lyos szim bi ó zis ban élõ mik ro or ga niz mus ok, a bak té ri u mok és az egy sej tû ek 
el emész té sé vel együtt az ál ta luk ter melt fe hér jét – is as  szi mi lál ni tud ják, ame lye ket a nem ké rõ dzõk nem 
tud nak, és az így fel épü lõ fe hér je fo ko zott bi o ló gi ai ér té kû és ma ga sabb ener gia tar tal mú, mint a nem ké rõ-
dzõk ál tal elõ ál lí tott fe hér je. A ké rõ dzõk élet ta ná val és emész té si fo lya ma tá val kap cso lat ban dr. Bozzay 
Lász ló tól kap tam tá jé koz ta tást; se gít sé gét há lá san kö szö nöm. To váb bi tá jé ko zó dá som for rá sa i ként a kö vet-
ke zõ ál lat or vos-tu do má nyi mun kák sze re pel tek: Potsubay Já nos–Szép Iván, Há zi ál lat ok ana tó mi á ja és 
élet ta na, Bu da pest: Me zõ gaz da sá gi, 1968. 249–250.; Ke mény Armand, Élet tan ál lat or vos tan-hall ga tók 
és ál lat or vos ok szá má ra, Bu da pest: Me zõ gaz da sá gi, 1974. 432–441.; Karsai Fe renc, szerk., Ál lat or vo si 
kór élet tan, Bu da pest: Me zõ gaz da sá gi, 1982. 200–242.; Szaj kó Lász ló, szerk., Sza ko sí tott tej ter me lés, 
Bu da pest: Me zõ gaz da sá gi, 1984. 132–136. Clarence M. Fraser, et al., eds., The Merck Veterinary Manual, 
Rahway, NJ,: Merck, 1986. 1486–1487. A ruminációnak az an tik vi tás tól a kö zép ko ron át a je le nig tar tó 
ér vé nyes sé gé vel kap cso lat ban pél dá ul a kö vet ke zõ írá sok ad hat nak el iga zí tást. Fidelis Ruppert, „Meditatio 
– Ruminatio. Zu einem Grundbegriff christlicher „Meditation.” Erbe und Auftrag. 53 (1977) 2:83–93. 
Douglas Burton-Christie, Scripture and the Quest for Holiness in the „Apophthegmata Patrum”, Ann 
Arbor: U of Michigan P, 1988.; Douglas Burton-Christie, The Word in the Desert: Scripture and the Quest 
for Holiness in Early Christian Monasticism, („Introduction: Toward a Desert Hermeneutic”, 3–32) New 
York: OUP, 1993. Jeremy Driscroll, „Exegetical Procedures in the Desert Monk Poemen”, in Mysterium 
Christi: Symbolgegenwart und Theologische Bedeutung, eds. Magnus Löhrer and El mar Salman, Ro ma: 
Pontificio Ateneo S Anselmo, 1995. 155–178.A rumináció kö zép ko ri je len tõ sé gé rõl és gya kor la tá ról a 
kö vet ke zõ mun ka ad hat szin te rend sze re zõ tá jé koz ta tást: Mary J. Carruthers, The Book of Memory: A Study 
of Memory in Medieval Culture, Camb rid ge: CUP, 1990; stomach-memory metaphor (a gyo mor-em lé ke zés 
me ta fo rá ja): 50, 161, 165–167; digestion-rumination metaphor (az emésztés-kérõdzés/rágódás/ruminálás 
me ta fo rá ja): 219–220; reading-meditation and composition (ol va sás-el mél ke dés és kom po zí ció/szö veg szer-
kesz tés): 164–169, 172, 174, 192, 194.

8  Lukianosz Zsarnokölõ cí mû gö rög nyel vû szó no ki be szé dé nek la tin ra tör tént le for dí tá sa után Morus vá lasz-
be szé det írt, s ezek 1506-ban je len tek meg Pá rizs ban – s még hét szer Morus éle té ben – egy kö tet ben, amely 
Morus és Erasmus más Lukianosz-fordításait is kö zöl te. Morus vá lasz be szé dé ben a szó nok élén ken idé zi 
fel a zsar nok „fog csi kor ga tá sát, re me gõ szá ja szé lét”. (The Complete Works of St. Thomas Mo re, Vol. 3, 
Part 1: Translations of Lucian, ed., Craig R. Thompson, New Haven: Yale UP, 1974, la tin 122/16–17, 
an gol 123/18.)



ki, mu tat ja be az abominabilis-abhominable leg alább két sze res el vont sá gát: III. Ri chárd 
homofág, em ber fa ló vírus.9 Ez a ví rus a fi lo ló gi ai, re to ri kai ese mé nyek so rán mint egy 
be le rág ja ma gát a szö veg be.

Eh hez a thrillerbe il lõ, elõ je lek re és be tel je sült in té sek re ha gyat ko zó drá mai vo nu lat-
hoz gyen géd re to ri kai elõ já ték III. Ri chárd haj la má nak be mu ta tá sa, hogy jó ké pet mu tat-
va „nem tud ta nem meg csó kol ni azt, aki rõl azt gon dol ta, hogy meg kell öl nie” (CW2 
8/9), majd en nek ki bon tá sa, ami kor át ve szi a szen tély me ne dé ké bõl ne ki ki szol gál ta tott 
ki sebb her ce get, akit „kar já ba zárt, és meg csó kolt” (CW2 42/16). Morus la tin szö ve gû 
pár hu za mos tör té net írá sá nak szó hasz ná la ta – amplexus (CW2L 42/15)10 – be szé de sebb: 
ami rõl itt szó van, az több mint ro kon szenv, de ép pen nem rokonság.11 Kar já ba zár va 
III. Ri chárd nem csak meg öle li a cél sze mélyt, ha nem fog va is tart ja el len sé ges in du-
lat tal, be ke rí ti az eset leg el le ne fel lé põ erõt, kö rül fon ja kar já val kí gyó mód já ra. Ez a 
vi sel ke dés a fon dor la tos po li ti kus csa lárd el já rá sá ra jel lem zõ a fo nák tak ti ká val mû kö-
dõ te ker vé nyes stra té gia ke re té ben. A nagyratöréssel meg igé zett „pusz tí tó kí gyó” ké pe 
(CW2 12/21–22) il lik a „nagy ét vá gyú és tel he tet len ben dõ jû” (vö., CW2 6/26–27) III. 
Ri chárd ra.

Aho gyan a szö veg ös  sze tett gyo mor sze rû en mû kö dik, em lé ke zik, be épü lõ szó ele-
me i vel a szö veg szél té ben-hos  szá ban át íze se dik, s emészt, úgy ál mo dik és ré mül fel, 
emész tõ dik III. Ri chárd. Az ex ten zív ruminációnak meg fe le lõ en III. Ri chárd akit csak 
el ér, min den kit szétrág,12 s mi kor már nincs akit el emészt het ne, ma ga is szét rá gó dik. A 
ruminátor III. Ri chárd terminátor: az em ber fa ló – mi vel nem tud az álom ban re ge ne rá-
lód ni – ön fa ló.

Ezt a faj ta szö veg al ko tá si mó dot, il let ve lel ki-szel le mi te vé keny sé get – be le ért ve azt 
az ál la po tot is, ami kor ugyan az zal a prob lé má val té pe lõd ve is mét lõ dõ ál mo kat ta pasz tal 

  9  Eb ben az ol va sat ban III. Ri chárd egy fe lõl az Utó pia el sõ köny vé ben (1516) em lí tett, min de nütt meg-
ta lál ha tó „em ber evõ laestrigonok” mi to lo gi kus, s ezért egye te mes, el vont alak jai kö zé ke rül, más fe lõl 
meg fe lel az ugyan csak ott szó ba ho zott, Ang li á ban ta lál ha tó konk rét far kas sze rû ju hok nak, akik egy részt 
„meg eszik az em bert”, más részt az Is ten Bá rá nya temp lo mát „is tál ló nak” hasz nál ják. (Morus Ta más, Utó-
pia, Bu da pest: Eu ró pa, 1989, 16 és 25. Vö.: The Complete Works of St. Thomas Mo re, Vol. 4: Utopia, ed. 
Edward Surtz and J. H. Hexter, New Haven: Yale UP, 1965, 52/32 [jegy zet: 306–307], 53/37, 64/33–66/1 
[jegy zet: 326–327], 66/8 [jegy zet: 330], 67/1 és 67/10–11.)

     Morus kor tár sa és ba rát ja, Rot ter da mi Erasmus sze rint (A ke resz tény fe je de lem ne vel te té se [1516], Bu da-
pest: Eu ró pa, 1987.) a rossz fe je del met „em ber hús hiz lal ja, em ber vér ré sze gí ti” (39) s Ho mé rosz nyo mán 
(Il. 1.231) sze rin te a ti ran nus „nép fa ló ki rály” (47 és 49), to váb bá ugyan csak sze rin te „a ti ran nus nál nincs 
ve sze del me sebb ál lat”, aki ket egy ana ló gia alap ján a „far ka sok” kö zé so rol (50).

10  Az an gol szö veg ben em lí tett csók he lyett a la tin pár hu za mos tör té net írás a complexibus ala kot hasz nál ja 
a CW2L 8/12-ben, a complector szár ma zé kát, amely a CW2L 42/15-öt meg ha tá ro zó amplector és szár ma-
zé ka i nak szi no ni má ja ként ve he tõ.

11 „A ki rály ság utá ni vágy nem is me ri a ro kon sá got.” (CW2 41/24–25)
12  III. Ri chárd egyik cí mer ál la ta a vad kan volt. A fõ ka ma rás, Lord Hastings ki vég zé se elõtt Lord Stanley, 

Derby gróf ja ál mot lá tott, s ben ne azt, hogy „egy vad kan az agya ra i val úgy szét ha sí tot ta a fe jü ket, hogy 
a vér le folyt a vál luk ra. Mi vel pe dig a pro tek tor a vad kant sa ját meg kü lön böz te tõ je lé vé tet te, ez az álom 
kín zó nyo mot ha gyott [Stanley] szí vé ben.” (CW2 50/1–7) 

     III. Ri chárd má sik cí mer ál la ta az orosz lán volt. (Vö.: CW2 93/11 [jegy zet: 269]) Morus írá sa i ban az 
orosz lán – or dít va, kö rüljár va és ke res ve, kit nyel jen el (vö.: 1 Pé ter 5:8) – ha lál osz tó ként je le nik meg. 
(CW1 142/17–18; The Complete Works of St. Thomas Mo re, Vol. 12: A Dialogue of Comfort against 
Tribulation, ed. Louis L. Martz and Frank Manley, New Haven: Yale UP, 1976, 149/22–24, 317/24–318/
17; The Complete Works of St. Thomas Mo re, Vol. 13: Treatise on the Passion, Treatise on the Blessed 
Body, Instructions and Prayers, ed. Garry E. Haupt, New Haven: Yale UP, 1976, 210/18–19; The 
Complete Works of St. Thomas Mo re, Vol. 14, Part 1: De Tristitia Christi, ed., Clarence H. Mil ler, New 
Haven: Yale UP, 1976, 169/L[atin]9–171/2 és 169/A[ngol]12–171/3, 637/L1–2 és 637/A1–2, 641/L1–2 
és 641/A1–2.) Az utol só hi vat ko zást ér de mes ki ter jesz té sé vel együtt idéz ni: „El len sé ge tek, az ör dög, mint 
or dí tó orosz lán jár kö rül, ke res ve, kit nyel jen el. [1 Pé ter 5:8] Ez az orosz lán e vi lág fe je del me, nincs is 
más hoz zá fog ha tó ha ta lom a föl dön. Ez zel az orosz lán nal ös  sze ha son lít va, a leg erõ sebb és a leg va dabb 
em be rek olya nok len né nek, mint egy pa lo ta pin csi.” (CW14 641/L1–4 és A1–4) Morus la tin ki fe je zé se 
– melitensis caniculus – a mál tai se lyem szõ rû ku tyá ra utal hat. Ez az öl eb lu xus ku tya ként a nõk ked ven ce 
volt, a 16. szá zad ban az elõ ke lõ höl gyek ék szer ként hord ták a keb lü kön. Morus ma ga is sze ret te az ál la to-
kat. Az If jabb Hans Holbein váz la ta nyo mán ké szült fest mé nyen Rowland Lockey két ku tyát is meg je le-
nít, ezek kö zül az egyik Morus Ta más lá bá hoz hú zó dik, s ez ha son lí ta ni lát szik a mál tai se lyem ku tyá ra. 
(Louis L. Martz, Thomas Mo re: Search for the Inner Man, New Haven: Yale UP, 1990, 12. Vö.: Gerard 
B. Wegemer and Stephen W. Smith, ed., A Thomas Mo re Source Book, Wa shing ton, D. C.: The Catholic 
U of America P, 2004, 15.)
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az em ber –, a foly to no san is mét lõ dõ, cik li ku san vis  sza té rõ, ne ga tív – dep res  szív – gon-
dol ko dást a kli ni kai pszi cho ló gia ruminációnak nevezi.13 Szem lé lõ dõ, tû nõ dõ ké rõ dzés 
ez, rá gó dás va la mely meg ren dí tõ, ré mü le tet és ri a dal mat oko zó ese mény re, él mény re 
tör té nõ em lé ke zés foly tán, amely ön ma gá ra a rumináló sze mély re össz pon to sít. Az 
ilyen em be rek sok szor töb bet ál mod nak, mint má sok. A túl zott men  nyi sé gû álom nem 
hagy ja nyu god ni az em bert, ha nem túl te lí ti a szer ve ze tet ad re na lin nal és más stresszhor-
mo nok kal. A rumináció és a rossz al vás kö zöt ti kap cso lat az zal jár hat, hogy meg sza kít ja 
az al vást, s ha az meg sza kad, az em ber már nem tud vis  sza alud ni. Így a rumináló ál tal 
kont rol lál ha tat la nul – s ezért meg foszt va az eset le ges prob lé ma meg ol dás le he tõ sé gé tõl 
– ugyan az a „fej adag” is mét lõ dik idõ rõl idõ re. A fo gyasz tan dó. A kér dés az, hogy 
fo gyaszt ha tó-e vagy el fo gyaszt ha tat lan. Az vi szont nem kér dés, hogy ad va van. Egy-
részt a rág ni va ló, más részt a rá gó dó. Amíg van. Ad dig van, amíg fel ri ad.

In ten zív rumináció: egy álom – is mét lõ dõ él mény

Shakes peare drá ma írá sa sze rint III. Ri chárd a sors dön tõ s egyút tal vég sõ csa ta elõtt 
ri ad fel ál má ból.

Má sik lo vat! Kö tözd be se be met!
Ir ga lom, Jé zus! – Álom volt csu pán. (R 5.3)14

Az írás ban köz be ik ta tott jel ér zé kel te ti azt a pil la na tot, ami kor III. Ri chárd fel ri ad 
ál má ból. Az ol va só nak, il let ve a szín ház lá to ga tó nak ezt a je let, az az a pil la na tot az utá na 
kö vet ke zõ mon dat je len ti ki. Ez azt ma gya ráz za meg, hogy a jel, va gyis a pil la nat elõt ti 
iz ga tott fel ki ál tá sok még az álom, leg alább is az al vás köz ben ki ej tett hang adá sok. III. 
Ri chárd ezeket az álom be li lá zas han go kat hall va ri ad fel.

Ami re III. Ri chárd fel ri ad, bi zo nyos tö re dé kek re em lé kez tet het. Ló ra, akár te her hor-
dó ra is. Seb re, akár vé res ve rés bõl szár ma zó ra is. Ir ga lom ra, akár an nak je lé re is. Eb ben 
a III. Ri chárd ról szó ló mû ben, amely egye sí te ni lát szik a kró ni kás tör té nel mi drá ma és 
a ta ní tó mo ra li tás já ték ele me it, nem meg le põ ek ezek az is me rõs ele mek, ame lyek egy 
jé zu si pa ra bo la, az ir gal mas sza ma ri tá nus ról szó ló pél da be széd köz pon ti té nye zõi. (Lk 
10:30–37) Ami kor kér dé ses sé vá lik az ir ga lom, az együtt ér zés, a sze re tet, a pa ra bo la 
egy ki szol gál ta tott – se be sült – em ber pél dá ján mu tat ja be, mi az ir ga lom, az együtt ér-
zés, a sze re tet. A ma gyar for dí tá sok a tör té net moz za na ta it a meg té tel ük lo gi ká ja sze rint 
ren de zik.

Mi kor meg pil lan tot ta, meg in dul tan oda ment hoz zá, ola jat és bort ön tött a se be i re, és 
be kö töz te azo kat, föl tet te a te her hor dó ál la tá ra, a szál lá sá ra vit te, és a gond ját vi sel te. 
(Lk 10:33b–34)

13  Er rõl bõ veb ben: Suzanne C. Segerstrom, Jennie C. I. Tsao, Lynn E. Alden and Michaelle G. Craske, 
„Worry and Rumination: Repetititve Thought as a Concomitant and Predictor of Negative Mood” in 
Cognitive Therapy and Research 24 (2000) 6:671–688. David M. Fresco, Ann N. Frankel, Douglas S. 
Mennin, Cynthia L. Turk and Richard G. Heimberg, „Distinct and Overlapping Features of Rumination 
and Worry: The Relationship of Cognitive Production to Negative Affective States” in Cognitive Therapy 
and Research, 26 (2002) 2:179–188. Wendy Treynor, Richard Gonzalez and Susan Nolen-Hoeksema, 
„Rumination Reconsidered: A Psychometric Analysis” in Cognitive Therapy and Research 27 (2003) 
3:247–259. Costas Papageorgiou – Adrian Wells, „Nature, Functions and Beliefs about Depressive 
Rumination” in Costas Papageorgiou – Adrian Wells, eds., Depressive Rumination: Nature Theory and 
Treatment, John Wiley & Sons Ltd, 2004, 3–20. Colleen E. Carney, Jack D. Edinger, Bjorn Meyer, Lin-
da Lindman and Tai Istre, „Symptom-Focused Rumination and Sleep Disturbance” in Behavioral Sleep 
Medicine, 4 (2006) 4:228–241. Adam J. Guastella and Michelle L. Moulds, „The Impact of Rumination 
on Sleep Quality Following a Stressful Life Event” in Personality and Individual Differences, 42 (2007) 
6:1151–1162.

    URL: www.clinical-depression.co.uk/Understanding_Depression/understanding.html
     Mind ez zel pár hu za mo san szá mí tás ba ve en dõ még a kö vet ke zõ írás: Sigmund Fre ud „Remembering, 

Repeating and Working Through” (1914) in J. Strachey, ed., The Stan dard Edition of the Complete Works 
of S. Fre ud, Lon don: Hogarth, 1958, 145–150.

14  William Shakes peare ös  szes drá mái: El sõ kö tet: Ki rály drá mák, Bu da pest: Eu ró pa, 1988, 945–1088., III. 
Ri chárd. For dí tot ta Vas Ist ván; és VI. Hen rik, har ma dik rész. For dí tot ta Né meth Lász ló. Hi vat ko zás: 
R[ichárd] [felvonás].[szín], il let ve ez alap ján 3 VI.H [f].[sz]. A ki vá rást je len tõ gon do lat je let két an gol 
ki adás alap ján ik tat tam be. The Arden Shakes peare: King Richard III, ed., Antony Hammon, Lon don: 
Routledge, 1994. Hi vat ko zás: A[rden] [felvonás].[szín].[sorok]. Most: A 5.3.179. The Ox ford Shakes-
peare: The Tragedy of King Richard III, ed., John Jowett, Ox ford: OUP, 2000. Hi vat ko zás: O[xford] 
[felvonás].[szín].[sorok]. Most: O 5.4.157.



A té ma – a „meg in dul tan” együtt ér zõ ir gal mas sze re tet – szin te mód szer ta ni lag be mu-
ta tott ki bon tá sa a kö vet ke zõ fel so ro lás:

1. olaj és bor al kal ma zá sa,
2. a se be it be kö töz te,
3. a te her hor dó ál lat igény be vé te le.

Az új szö vet sé gi pél da be széd ben az ir gal mas ság gya kor lá sá nak esz kö zei az Ószö vet-
ség fe lõl töl tõd nek fel.15 Az olaj és a bor kü lön és együtt is a sze re tet je le: „mint a ki ön-
tött olaj, olyan a ne ved, azért sze ret nek. … Sze rel me det több re tart juk a bor nál, mert 
mél tán meg il let a sze re tet.” (Én 1:3–4) Az olaj eny hí ti a se bek fáj dal mát. Izaiás pró fé ta 
– az észa ki rés  szel, Szamáriával szem ben a dé li or szág rész re – a Júdára vá ró bün te tés rõl 
szól va mond ja: „Te tõ tõl tal pig se hol sem ép, csu pa seb hely, zú zó dás és nyílt seb. Még-
sem or vo sol ták, nem kö töz ték be, és olaj jal sem pu hí tot ták.” (Iz 1:6)

Az el sõ té tel még pon to sabb ér té sé hez jó tud nunk, hogy az ere de ti gö rög szö veg ben 
az olaj meg fe le lõ je az „elaion” fõ név, eb bõl szár ma zik az „elee?” ige, hogy ‚meg-
könyörülök, ir gal mas va gyok, ir gal mas sá got gya kor lok’, s in nen adó dik a bib li ai ih le té-
sû li tur gia bûn bá na ti fel ki ál tá sa: „Kirie eleiszon!” ‚Uram, irgalmazz!’16

Az imén ti ki egé szí té sek is me re té ben a kö nyö rü let pél da be széd be li lé pé sei a kö vet ke-
zõk:

1. az ir ga lom jelei: olaj és bor al kal ma zá sa,
2. a se be it be kö töz te,
3. a te her hor dó ál lat igény be vé te le.

Ös  sze vet ve III. Ri chárd ri adt hang so ra it és az evan gé li u mi sza vak ér te lem sze rin ti 
elõ for du lá sát, a kö vet ke zõ ész re vé telt te het jük:

R1 lo vat    1. az ir ga lom je lei
R2 kö tözd be se be met   2. se bet be kö töz
R3 ir ga lom    3. te her hor dó ál lat

Az ál tal, hogy a pá rat lan ele mek fel cse ré lõd nek, az evan gé li u mi ar che tí pus III. 
Ri chárd ese té ben fel for dul, és atípusos, rend el le nes mu táns áll elõ. A rend el le nes ség 
be áll tá hoz va la mi vel kö ze lebb ju tunk, ha fel idéz zük, hogy az ir gal mas sza ma ri tá nus 
„meg in dul tan” cse le ke dett. A gö rög alap szó eb ben az eset ben a „szplagkhnidzomai” 
ige, ami vel az em ber va la kit meg saj nál, va la kin meg kö nyö rül, va la ki iránt meg in dul tan 
cse lek szik. En nek a szó nak az ere de te pe dig a „szplagkhnon” fõ név, a kö nyö rü let, a 
sze re tet, a szív, az em ber bel se je, és még a be lek is. III. Ri chárd meg nyil vá nu lá sa rend el-
le nes, mert fel for dult a ben sõ je, fo rog a gyom ra, hány ko ló dik a szí ve.

Fi gyel met ér de mel, hogy mi áll a kö zép pont já ban en nek a fel for du lás nak, hány ko-
ló dás nak, mi az, ami emészt he tet le nül meg fek szi a gyom rát. Ez a seb, ami nek a gö rög 
ne ve: „tra u ma”. Hogy mi az a tra u ma, ami az atípusos III. Ri chárd szí ve kö ze pé be ha sít, 
és ál lan dó an gyom roz za, azt nem ne héz fel is mer ni az ar che tí pus ismeretében.17

III. Ri chárd tra u má ja az, hogy az õ ese té ben sé rült a sze re tet: nem sze re tik õt, és õ 
sem sze ret sen kit. Ez a tra u ma – a sze re tet ilyen sé rü lé se, hogy nincs is sze re tet – ha lá-
los. Ki de rül ez a fel ri a dást meg elõ zõ álom él mény ben fel vo nu ló szel le mek egye zõ sza-
vából.18 Eb ben az egy álom ban a kö vet ke zõ sza vak kel tet te él mé nyek is mét lõd nek:

… sú lyo san ülök lel ke den.
Em lé kezz, hogy szúr tál le …
… ess két ség be! Pusz tulj!

15 Xavier Léon-Dufour, szerk., Bib li kus te o ló gi ai szó tár, Ró ma, 1974, 141–142, 1035–1036.
16  Az ép pen el vég zett mun ka ma gya rá za ta a kö vet ke zõ le het: „A Szent írás köny vei … leg in kább a mé zes 

lép hez fûz he tõk, mert míg nyel vük egy sze rû sé gé ben szá raz nak tûn nek, ben sõ jük ben an nál több az édes-
ség.” (Hugh of St. Victor, Didascalicon: A Medieval Guide to the Arts, Translated and introduced with 
notes by Jerome Taylor, New York: Co lum bia UP, [1961], 1991. 102.)

     Az an gol for dí tás ban a „mé zes lép” he lyén a „honeycomb” sze re pel. Ugyan csak honeycomb a ne ve a 
má so dik, más kép pen a re cés gyo mor nak a ké rõ dzõk ös  sze tett gyom rán be lül.

17  A tra u ma kér dé sé hez ér de mes el ol vas ni Sigmund Fre ud A ha lál ösz tö nök és az élet ösz tön cí mû írá sát. 
(Bu da pest: Mú zsák, 1991.)

18  Shakes peare ös  szeg zõ ál mot ál lít szín pad ra. (Ar nold Aerol, „The Recapitulation Dream in Richard III and 
Mac beth”, in Shakes peare Quarterly 6 (1955) 1:51–62.
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… meg ölt két öcséd rõl álmodj!19

Ólom le szünk a szí ve den …
És le nyo munk a rom lás ba, ha lál ba.
…
… halj meg bû ne id ré mü le té ben!
Ál modj vé res tet tek rõl és ha lál ról!
Ess két ség be, és úgy le held ki pá rád! (R 5.3)20

A fel vo nu ló szel le mek mind egyi két – ab szo lút ér te lem ben – III. Ri chárd „se be sí tet te” 
és öl te meg; egye se ket köz vet le nül, má so kat köz vet ve ár mán  nyal – „Álom mal, vád dal, 
ré szeg jós la tok kal (R 1.1) –, bér gyil kos ok kal vagy kon cep ci ós íté le tek kel és sta tá ri á lis 
el já rá sok kal. Fe le sé ge, La dy An na sa já tos el bá nás ban ré sze sült: õt gyá szá ban sér ti és 
gya láz za meg; a ko por só mel lõl – úgy mond – sa ját ágyá ba küld ve el. (Vö.: R 1.2) Ilyen 
elõz mé nyek után, ha nem is ágy ban al va, de nem is ko por só ban hal va ér vé get majd III. 
Ri chárd, aki a szel le mek fel vo nu lá sá ra ri ad va így vá la szol:

A rács hoz jön nek mind: „Bûn! Bûn! – ki ált va.
Két ség be e sem. Sen ki sem sze ret,
S ha meg ha lok, majd egy lé lek se saj nál.
De mért is ten nék, mi kor én ma gam
Se tu dom meg saj nál ni ma ga mat? (R 5.3)

III. Ri chárd tra u má ja ezen a pon ton szin te ön ma ga fö lött mon dott íté let té vá lik eb ben 
a „za vart ho mál  lyal” (R 5.3) kö rül írt meg ha tá ro zás ban, ne gál va a tör vény sze rû pon tos-
ság gal ko di fi kált fõ pa ran csot, amely az ir gal mas sza ma ri tá nus pa ra bo lá já nak preambu-
lumában – az örök élet re ve ze tõ út tal kap cso lat ban fel ve tett kér dés re adott vá lasz ban 
– így áll:

 „Sze resd Ura dat, Is te ne det tel jes szí ved bõl, tel jes lel ked bõl, min den erõd bõl és tel jes 
el méd bõl; fe le ba rá to dat pe dig, mint ön ma ga dat.” (Lk 10:27–28)

Aho gyan III Ri chárd ré mü let tõl lá za san fel ri a dó há rom fel ki ál tá sa atípusos, rend el le-
ne sen fel for dult, úgy a fel ri adt és meg ren dül ten ere jét vesz tett – a „[fele]barát” meg tar tó 
stá tu sát is el vesz tett – III. Ri chárd szí ve, lel ke és el mé je is tel jes há nyat ta tás ban há bo-
rog.

Hogy kín zol, gyá va lel ki is me ret!
…
Hi deg csep pek re me gõ hú so mon.
Ma gam tól fé lek? Nincs itt sen ki más.

19 III. Ri chár dot már elõ re emész tet te ez az emész tõ dés:
 Er rõl van szó, két õs el len fe lem rõl,
 Kik édes ál ma i mat meg za var ják … (R 4.2)

     Ezért ren de li meg el emész té sü ket.
20  A szel le mek III. Ri chárd dal szem ben Richmond, a ké sõb bi VII. Hen rik te kin te té ben és ér de ké ben 

jó in du la tú párt fo gó ként szól nak. Ez a kont raszt fel erõ sí ti a III. Ri chárd fe let ti el ma rasz ta ló, pusz tí tó 
(érték)ítéletet. Ezt az álom be li el len té tet elõ ké szí ti, ho gyan ké szül az éj sza ká ra III. Ri chárd, il let ve 
Richmond. III. Ri chárd meg pa ran csol ja, hogy hagy ják ma gá ra és ál lít sa nak egy „de rék”, ám is me ret len 
õrt kint a sát ra elé. (R 5.3)
Ez zel el len tét ben Richmond es ti imát mond, amely így vég zõ dik:

 Ne ked aján lom éber lel ke met
 …
 Ó, védj, ha éb ren va gyok és ha al szom! (R 5.3)

      Az imád ság zá ra dé ká nak ezek a fo há szai a kompletórium, a na pi zso lozs ma utol só imád sá gá nak a be fe je-
zõ ré sze i re utal nak, amely a hoz zá juk tar to zó evan gé li u mi ének (Lk 2:29–32) tar tal má val együtt az élet 
vé gét, a ha lált sem té vesz ti szem elõl.
A vá la szos ének:

 Uram, te ben ned re mé lek, ke zed be aján lom lel kem.
 Meg vál tot tál en gem, Uram, hû sé ges Is te nem.

Az evan gé li u mi ének antifonája:
 Ments meg min ket, Uram, mi kor éb ren va gyunk. Õrizz meg min ket, ha 
 al szunk, hogy Krisz tus Urunk kal vir ras  szunk, és bé kes ség ben nyu god junk.

 (Pan non hal mi zso lozs ma: A Ma gyar Ben cés Kong re gá ció zso lozs más köny ve, I. kö tet, Pan non hal ma, 
2004. 811–812.)



Én én va gyok, Ri chárd Ri chárd ba rát ja.
Tán gyil kos van itt? Nem. De hogy nem: én.
Hát fut ni! Ma gam tól? Van okom er re:
Kü lön ben bos  szút ál lok. Ma ga mon?
Sze re tem ma ga mat. Mi ért? Ta lán
A jó ért, amit én tet tem ma gam mal?
Nem, saj nos nem. Gyû lö löm ma ga mat
Min den el kö ve tett gaz tet te mért.
Gaz em ber va gyok. Nem, nem! ha zu dok.
Kér kedj, bo lond! – Ne hí ze legj, bo lond!
Sok nyel ve van lel ki is me re tem nek
És min den nyel ve más me sét me sél,
S gaz em ber nek mond mind egyik me se.
Ez leg na gyobb mér ték ben áru lás.
A leg ször nyûbb mér té kû gyil ko lás
…
…Senki sem sze ret,
…
… én ma gam
Se tu dom meg saj nál ni ma ga mat … (R 5.3)21

Tra u má ja a szel le me ket ért tra u má val együtt politrauma. Politraumája, s egye te mes 
ki je len té se – „Sen ki sem sze ret” – tel jes sé gé hez még any já nak, York her ceg né nek is 
van egy-két sza va.

Nyo mo rult jó szág volt ki csi ko rá ban … (R 2.4)
Ó, át ko zott méh, ha lál ágya …
Mé hem gyü möl cse sár kány … (R 4.1)

… fojt suk
Ke se rû szó ba át kos fi a mat …
…
… bár át kos mé hé be fojt va
El ve télt vol na té ged, nyo mo rul tat,
…
Fi am vagy-e?
…
Vár tam rád kín ban s ha lál fé le lem ben.
…
A föl det ne kem po kol lá te tet ted.
Ne héz te her volt, ahogy szül te lek,
Ko nok és rossz vol tál mint kis gye rek,
…
És ar cod ra már nem né zek so ha. (R 4.4)

Át ko zott az õ mé he gyü mölcs, és az utol só sor sze rint – antipiétaként – nem is imád-
ko zik majd ér te ha lá la órá ján, nem-A-men! Ez a gyer mek kor tól nyil ván va ló sze re tet hi-
ány ból fa ka dó tra u ma mé lyen be rág ta ma gát III. Richárdba.22

… tor zult, fé lig-kész, s idõ elõtt
Kül det tem el e lé leg zõ vi lág ba,
Bé nán s idét le nül …
…

21 En nek a mo no lóg nak az elõzöngéjeként hang za nak III. Ri chárd sza vai, ami kor meg öli VI. Hen ri ket:
A sze re tet szó …
Lak jék azok ban, kik egy más ra üt nek.
Ben nem ugyan nem; én ma gam va gyok. (3 VI.H 5.6)

22  Sigmund Fre ud sze rint „a tra u mák a ko rai gyer mek kor ban érik az em bert, leg föl jebb az ötö dik élet évig.” 
(Mó zes, Bu da pest: Eu ró pa, 1978, 117.)
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… a na pon né zem ár nya mat
És csúf sá go mat ma gam ma gya rá zom … (R 1.1)
… sán ta torz szü lött va gyok …
…
… hadd lás sam ár nya mat. (R 1.2)

Anyám, hal lot tam, gyak ran mon do gat ta,
Hogy láb bal elõl jöt tem a vi lág ba. (3 VI.H 5.6)

Ezek a gyak ran hal lott el vet te tést szem re há nyó meg jegy zé sek, és ezek a gyak ran fel-
for ga tó gon do la tok a kis gyer mek ko ri tra u má ból ma gát az éle tet tet ték tra u má vá, amely-
nek a fel dol go zá sa, mint prob lé ma meg ol dás le he tet len né vált III. Ri chárd szá má ra, sõt 
politraumát okoz va, a szörny szü lött ma gá hoz ha so ní tot ta a vi lá got rá gód va ma gán és 
azon. Szin te fo gan ta tá sá tól kezd ve szü le té sén ke resz tül csak a ha lál fo gad ta el ma gá-
nak.

Amit szü le té se kö rül mé nye i bõl meg jegy zett és „gyak ran” hal lot ta any ját, hogy azt 
is mé tel get te, már Morus III. Ri chárd ról szó ló tör té net írá sá ból is mer het jük, hogy ti. a 
csá szár met szés után – any já nak „tra u mát” okoz va – „láb bal elõ re jött er re a vi lág ra, aho-
gyan az em be re ket ki vi szik be lõ le”. (CW2 7/25–26) A ma gya rá zó meg jegy zés ér tel me-
zé se sze rint szü le té se va ló já ban ha lál volt. Exi tus. A szü le tés ha lá los for du la ta is mé lyen 
be le rá gód ha tott ab ba a for du lat ba, aho gyan III. Ri chárd fel ri ad ál má ból.

Az álom ból iz ga tot tan fel ri a dó ki ál tás lo vat kö ve tel. Rém ros  szul hang zik ez az im pe-
ra tí vusz a vég kez de tén. Köz tu dott, hogy az Exo dus al kal má val ho gyan bánt az Úr az 
egyip to mi ki rál  lyal és egész se re gé vel: „a lo vat és a lo vast ten ger be ve tet te.” (Kiv 14:28; 
15:1) Ha son ló vár III. Ri chárd ra is Bosworth me ze jén: vér ten ger. „Té ved [te hát], ki lo vá-
tól vár ja gyõ ze del mét; bár mi lyen erõs is az, nem ment he ti meg.” (Zsol tár 33[32]:17)

III. Ri chárd ment he tet len. Nincs ki út eb bõl az ör dö gi kör mód já ra örök ké vis  sza té rõ 
ne ga tív – dep res  szív – gon dol ko dás ból. Nincs ki lé pés, mert III. Ri chárd ele ve el fojt ja 
lel ké ben mind ezt.

… A mély be
Sül  lyed je tek, gon do la tok. (R 1.1)

Ne ret tent se szí vün ket bár gyú álom. (R 5.3)

A III. Ri chár dot gyöt rõ iszo nyú álom ból (vö.: R 5.3), amely ben a politraumával a 
sa ját tra u má já hoz ha so ní tott „ár nyak / Ri chárd lel két … meg ré mí tet ték”, (R 5.3) bár 
ko ráb ban még sze ret te néz ni sa ját ár nyát (vö.: R 1.1 és 1.2), úgy le he tett „bár gyú álom”, 
hogy an nak ret te ne tét (vö.: R 5.3) õ ma ga meg ma gya ráz ta (vö.: R 1.1), ma gya rán el foj-
tot ta. Ez az el foj tás a gyöt rõ dést, a rá gó dást, az emész tõ dést fel erõ sít het te, in ten zív 
ruminációvá te het te. Az el foj tás – drá mai iró ni á val – a men tá lis kont rol fel füg gesz té se 
mi att fo koz za a lélek-szellem-elme ne ga tív tar tal mát, s azt még ne ga tí vab bá te he ti. A 
dep res  szív rumináció gyak ran vis  sza tér azok hoz a gon do la tok hoz, ame lyek nek a tar tal-
ma a ki lá tás ta lan ság és el szi ge telt ség ér zé se, az élet ér té ké nek meg kér dõ je le zé se, és a 
sze mé lyes rend el le nes ség bõl fa ka dó elég te len ség tu dat. Az ilyen té pe lõ dés két ség beesés-
hez vezethet,23 ami el emészt he ti az em bert az egy álom ba sû rû sö dött, totalizált él mé-
nyek in ten zi tá sa mi att.

III. Ri chárd ez zel az in ten zi tás sal meg in dul tan lép Bosworth me ze jé re. Fel ki ál tá sa 
ret ten tõn meg in dí tó:

Mel lem ben ezer szív ágas ko dik:
Fel, … az el len ség re rá!
Bá tor ság nak szép õs igé je, Szent György,
Tü zes sár ká nyok lel két add be lénk!
Gye rünk! … (R 5.3)

III. Ri chárd Szent György, Ang lia vé dõ szent je se gít sé gét ké ri az an go lok el len. Ir gal-
mat lan meg ha son lás. III. Ri chárd Szent György, a sár kány ölõ se gít sé gét ké ri. Za var ba 
ej tõ meg ha son lás. III. Ri chárd meg fe led ke zett vol na ar ról, hogy any já nak mé he „gyü-

23  Richard M. Wenzlaff and David D. Luxton, „The Role of Thought Suppression in Depressive 
Rumination”, in Cognitive Therapy and Research, 27 (2003) 3:293–308.



möl cse” sár kány kí gyó? (Vö.: R 4.1) A Sár kány ölõ majd ép pen a sár kányt erõ sí ti? Nem 
in kább ma ga el len hív ja ki a Sár kány ölõt a sár kány? Nem a ha lál órá ja ez? Hi szen ha a 
sá tán ön ma ga el len tá mad és így meg ha son lik, nem ma rad hat meg. (vö.: Mk 3:26) III. 
Ri chárd „meg in dult” szí vé ben, „ágas ko dik”, fel in dult lel ke hány ko ló dik, szel le me in ten-
zí ven há bo rog. Ilyen III. Ri chárd sa já tos álom vi lá ga.

A kér dés már nem az, hogy fo gyaszt ha tó-e vagy el fo gyaszt ha tat lan. Az vi szont kér-
dés, hogy ad va van-e még. Egy részt a rág ni va ló, más részt a rá gó dó. Amíg van, ha van. 
Még fel ri ad?

Traumatikus tör té net ruminációja

Morus Ta más, aki 1478. feb ru ár 6-án szü le tett, nem sok kal le he tett ötéves nél idõ sebb 
ak kor, ami kor III. Ri chárd 1483. jú li us 6-án trón ra lé pett. III. Ri chárd ural ko dá sa kez-
de té nek kö rül mé nyei is mer tek: nem csak ré me sek, ha nem vé re sek is vol tak. III. Ri chárd 
meg ko ro ná zá sa tra u mát oko zott az or szág nak, a nem zet nek, és tra u mát idé zett elõ a Lon-
don kö ze pé ben élõ kis gye rek ben. Morus a III. Ri chárd ról szó ló tör té net írá sá ban az egyik 
me ne dék hely rõl – a West mins ter Apát ság ról és a hoz zá csa tolt St. Mar tin-temp lom ról 
– szól va Lon don kö ze pét iga zá ból a vá ros „be le i ben” (CW2 30/30), po li ti kai-tör té nel mi 
emész tõ csa tor ná já ban he lye zi el. Ami eb ben az emész tõ csa tor ná ban tör tént, le zaj lott, az 
nyil ván az emész tõ csa tor na vé gén tá vo zott is. Ami kor uno ka öc  cse it el akar ja emész tet-
ni, és aján la tot tesz nek ne ki a bér gyil kos ok ra, ak kor III. Ri chárd fel áll – úgy mond – a 
tró no lás ból, ugyan is „a hírt aköz ben hal lot ta, hogy az ár nyék szé ken ült, amely al kal mas 
hely nek bi zo nyult, hogy ott ilyen ügye ket tá lal ja nak”. (CW2 84/14–15) Ilyen a rö vid re 
zárt traumatikus tör té net sok ko ló ha tá sa tör té nel mi rumináció for má já ban elõ ad va. Már 
eb ben az ár nyék vi lág ban kí sér te nek a túl vi lág ár nyai. Et tõl akár meg is in dul hat a ben-
sõnk. Vagy meg re ked.

Morus 1513 és 1521 kö zé kel tez he tõ tör té net írá sa III. Ri chárd ról ak kor re ked meg, 
ami kor Buckingham má so dik her ce gé nek John Morton, Ely püs pö ke az ural ko dó el le ni 
eset le ges ös  sze es kü vés re tör té nõ buz dí tás elõtt „szép sza va kat táp lál” (CW2 91/21–22) 
a fü lé be. Buckingham má so dik her ce gét, Hen ry Staffordot vé gül 1483. no vem ber 2-án 
fel ség áru lás vád já val ki vé gez ték. A va la mi vel több, mint ötéves kis gye rek tra u má ja 
nem csil la pul. Fi gyel met ér de mel azon ban, hogy Morus té ved, vagy té veszt, vagy tor zít. 
Az éle té ben meg nem je lent, s ezért álom ba szen de rült mun ká ja s õ ma ga is mint ha az 
álom tor zí tás sal, az álom cen zú rá val vé de kez ne, ki ne tu dód jék va la mi kellemetlenség.24 
Morus tor zí tá sa az, hogy a Hen ry név he lyett az Edward név sze re pel ná la. Edward 
iga zá ból Hen ry fia volt. (CW2 178) Edwardot, Buckingham her ce gét 1521 má ju sá ban 
ugyan csak ki vé gez ték, szin tén fel ség áru lás vád já val. (CW1 lx) Morus A vég sõ dol gok-
ról szó ló asz ke ti kus el mél ke dé sé ben már név nél kül, ne vé nek el hall ga tá sá val el tor zít va 
em lí ti „a nagy Her ce get, aki ha tal mas pom pát és fe je del mi ud vart tar tott há zá ban”. 
(CW1 160/34–35) Hen ry III. Ri chárd emész tõ rend sze ré ben tûnt el, Edward VIII. Hen-
rik emész tõ göd ré be ke rült. Morus fõ bû nök rõl mo ra li zá ló ér te ke zé se is meg re ked. Vagy 
meg akadt már a tor kán.

A traumatikus történések25 ese té ben két fé le ha tá sa le het a tra u má nak: po zi tív és ne ga-
tív. A po zi tív ha tá sok olyan tö rek vést kép vi sel nek, amely igyek szik a tra u mát is mét 
ér vény re jut tat ni, az az az el fe lej tett él ményt új ra em lé ke zet be idéz ni, pon to sab ban ér te ni, 
he lye seb ben ér tel mez ni. A ne ga tív ha tá sok ez zel el len tét ben azt sze ret nék el ér ni, hogy 
az el fe lej tett tra u mák ból sem mi re se em lé kez ze nek vis  sza, azok ból sem mi ne is mét lõd-
jék meg, ezért vé de ke zé sül szin te el fojt va a mély be sül  lyesz tik õket.26

Morus Ta mást 1535. jú li us 6-án ki vé gez ték fel ség áru lás vád já val, s III. Ri chárd ról 
szó ló tör té net írá sa és a vég sõ dol gok ról szó ló ér te ke zé se tor zó ma radt, meg sem je lent 
az író életében.27 Ez fe lel ne meg a ne ga tív ha tá sok nak: a nem ze ti-tör té nel mi tra u mát 
egyé ni-tör té ne ti ruminációként éli meg és al tat ja el.

Po zi tív ha tás le het azon ban, hogy for dí tá sa i ban egy szer re ér vé nye sül az ex ten zív és 
az in ten zív rumináció, az em lé kez te tõ és meg emész tõ fel dol go zás. Az an tik vi tás örök sé-
gé bõl gö rög bõl la tin ra for dí tot ta Lukianosz Zsar nok ölõ cí mû deklamációját, és meg ír ta 
er re sa ját vá la szát, amely 1506 és 1566 kö zött ki lenc szer je lent meg, s eb bõl Morus éle té-

24 Álom fej tés, 103–121. Be ve ze tés, 112–122.
25 Fre ud ezt „tör té ne ti ka taszt ró fá nak” ne ve zi. (Mó zes 112.)
26 Mó zes, 119–120.
27 III. Ri chárd, 1543. (CW2 xx) A vég sõ dol gok ról, 1557. (CW1 cxxviii)
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ben hét szer – Pá rizs ban, Ve len cé ben, Bá zel ben, Lyon ban és Louvainben, meg va ló sít va 
az ex ten zív ruminációt. Emel lett az in ten zív rumináció je gyé ben epig ram mái je len tek 
meg, ame lyek ben is mé tel ten fel buk kan ez a tör té nel mi modell.28

Az epig ram mák sze rint a zsar nok éle te zak la tott, mér he tet len té pe lõ dés emész ti fel a 
ha tal mas ko dó zsar nok nap pa lát, nyu gal mat éj sza ka ta lál, ha ta lál. (Vö.: 110/1–2) A jó 
és a rossz ki rály kö zött az a kü lönb ség, hogy a jó ki rály õr zi a nyá ját, és tá vol tart ja a 
far kast a bá rá nyok tól; el len ben a rossz ki rály: a far kas. (115/1–2) Ez a far kas – „a kap zsi 
ki rály – szét rág ja [corroserit] a né pét”. (198/18)

Az ál mos köz he lyek kap csán – a tér ben, ter je del mi leg és idõ ben füg get le nül ér vé nye-
sü lõ ex ten zív és in ten zív rumináció re mé nyé ben – már csak er re a kér dés re vár juk (re me-
gõ gyo mor ral) a vá laszt: lesz-e még s mi kor, aki fel ri ad ál má ból, s ho gyan?
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28  The Complete Works of St. Thomas Mo re, Vol. 3, Part 2: La tin Poems, ed., Clarence H. Mil ler, Leicester 
Bradner, Charles A. Lynch and Revilo P. Oliver, New Haven: Yale UP, 1984. (Hi vat ko zás: verszám/
sorok.) Pl., 80., 109., 110., 114., 115., 198., 238.


