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MOHAI V. LAJOS

„Sorsunk: távolodás.” 
(Mirko Kovač emléke;  bekezdések A kanizsai Hidegházhoz)

„Két párhuzamos világ van bennem óhatatlanul: az egyiket élem, a másikat írom. Hol, 
mikor, miként találkoznak, melyik hat melyikre, mi csordul át egyikből a másikba, melyik 
marad le, melyik tör előre, melyik foszt ki, és melyik lep meg ajándékokkal, melyik ket-
tőz meg, és melyik választ el önmagamtól – ezen gondolkodom (…)” 

Az emlékezés az a ház, amely végleges otthonunkká válik, hogy megleljük igaz utun-
kat. Ha valaki a szívére hallgat, akkor az emlékeket megőrzi a sírig, elraktározza őket, mert 
életének egyetlen későbbi tapasztalata sem bírhatja rá, hogy megváljon tőlük, vagy elszök-
jön előlük.

„Végül is a cetlihalom könyvvé nőtte ki magát, olyan könyvvé, amely megtépázza az 
angyalarcú alkotó képzetét, ám őrzi a játék és a kedvtelés varázsát. Lelkiállapotok felvé-
teleit adja, amelyekből egy látszólagos életrajz avagy fantasztikus vallomás áll össze.”

Bizonytalan körvonalakkal befut az eső szürke iszapjából egy villamoskocsi. A pálya-
test távoli kanyarulatában tűnik föl a faluszerű major hosszan elnyúló épületei mögül. 
Nehézkesen billeg ide-oda, mintha süppedékes talajon jönne. Rajta ülök szálfaderékkal 
súlyosan, a barnás-szürke háttámlájú széken; mintha zárkában lennék. Félbemetszett ala-
kom kivehető innen is, ahol az idő foglyaként kényszerűségből horgonyt vetettem. A jár-
műben egy homályba zsugorodó szögletre szegeződik a pillantásom; parányi űr lehet, 
valamely élet elhagyatottan árválkodó darabja. 

Ki tudná megmondani, hogy akkor az a mindenütt hömpölygő múlt, vagy a szürke eső-
fátyol alól ideáramló csíknyi jelen az?

„Érzem, hogy ami valaha szilárdnak látszott, mind összedől bennem. Hogy magányom 
egy vaksötét pont felé tart. Igen, barátom: széthasadok az élet és a lemondás között, mint 
hótakaró alatt reccsenő faág.”

Amit elvesztegettünk valahol, az odalett-e végleg, és marad-e lehetőség a visszatérés-
re, legalább az emlékek lepkehálóján keresztül? Az ember visszanéz az életére, ráborít-
ja a vágyát a múló időre. Nemigen tud mást tenni. Vagy nemigen tehet mást. Hiába tűnik 
túlontúl érzelmesnek ezzel, megszegve titkos fogadalmát, hogy a kárörvendő tekintetek-
nek nem teszi közszemlére azt, amit a szíve fekete páncélja mögött, a lelke legmélyén őriz.

„A táj: csoda. (…) állj meg, és szemléld a tájat, míg látomás nem lesz belőle. A táj 
hatalmas térkép, a te művészeted pedig abban rejlik, hogy pontosan annyi ideig szemléld, 
amennyi ahhoz szükséges, hogy később, saját módszered szerint megkettőzd, saját való-
ságod kifejlesztésének szolgálatába állítsd. Azt is mondhatnám, hogy a prózához nélkü-
lözhetetlen a beléd ivódott táj reális körvonalainak az elhomályosítása. Írd le a tájat, és 
vetítsd rá a vágyott formát: ekként meghaladod a létező valóságot, és eljutsz az inten-
zív valóságig.”

A látóhatár peremén már tisztul, de nem szabadulhatok a közelemben lévő látvány-
tól; az útfélen fázósan gubbasztó varjúk az elhagyott mezőkön, elhízott sirályok a sötétvi-
zű tavakon. Mint az olvasmányélményekből kibomló táj, olyan a vidék. Az élet az egyik 
oldalon olvasmányélményeket hív elő, a másikon a fennmaradó energiáját a valóság átala-
kítására fordítja. Megkopott színek, zavarba ejtően meztelen határ a busz ablaküvegén túl; 
néha árnyék suhan el a földeken; távozó felhődarabok a pléhlavór-formájú Égen.

Az agyongyötört táj szomorúsága. Fogva tartotta a tekintetemet, és amelyben annyi foj-
tottság volt jelen, mint bennem, korábbi és leendő életemben ezen a Földön.

Háztetők és oldalépületek cicergő szalagja a meredély alján. A távolság megragadja a 
lebegő, fakó fényeket. Szorít rajtuk egy láthatatlan kéz, arasznyira a látómező peremé-
től áthatolhatatlan felhők, bokor-sűrű pára. A poros út kavicságya mentén egyenes tartás-
sal közeledik valaki. Az idő zordsága a talpa alatt. Az évszak szabályai szerint képződik a 
talajmenti fagy, mely héjként nehezedik a tájra. Széltében mindegyre gesztenyék kopogá-
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sa. Pergő töltény a dombok páncéljának. Valahol távolabb a terebélyes kertekben, az ősz 
ráncvetése alatt fűrészporos levegő, didergő, celofános mozdulatok. Elhúzódik és betaka-
ródzik lassan a táj. 

A mindent elárasztó éjszakában mérgesen kiadták haragjukat a sötétben ólálkodó, kopár 
és gazverte udvarok, melyek aljáról vékony pára szállongott; az udvarok keskeny szalag-
jait olykor sejtelmesen megvilágította egy-egy hirtelen fölgyulladó lámpa sugara, riasz-
tó ábrákat meszelve a párhuzamos tűzfalakra. Zavart éreztem, szorongás gyötört az egész 
úton, melynek mind szaporább léptekkel igyekeztem a végére érni. Az alakomat körbe-
tapogató nyirkos levegőben alig voltam képes elegyengetni a lelkemben dúló viharokat. 
Egy csipetnyi örömet sem éreztem azért, hogy a világnak ebben a szegletében vagyok. 
Számkivetettségem szívszomorító gondolata miatt kínlódás volt minden út. 

„(…) az író azért nem kívánatos személy, mert boldogtalanabb, mint a többi ember 
(…)” 

A befejezetlen tragédiából nincs menekülés.

„Vonszolódik, végtelen menetbe nyúlva vonul a világ. Érzem, szét fog hullani az egész 
élet. Ha nem támaszkodhatnánk a fájdalomra, elsüllyednénk.” 

Veszendő-poggyásszal távozik, mintha elengednéd, pedig belefeledkezel a keletkező 
hiányába. 

Vagy hiszed, hogy Égi kegy, ha kinyílik a túlsó part, hová integetsz?

„Amikor feltünedeznek a tavasz első jelei, úgy érzem, mintha a föld és minden lakója 
lábadozó beteg volna. Az idén is úgy bontakozott ki a tavasz, mint egy szégyenlős paraszt-
lány a rokolyából. Nagy lágy, szelíd esők estek. Akár az elmúlt években, most is langyo-
san párolgott a föld, rothadásszag terjengett, minden úgy volt, ahogy a könyvekben meg 
van írva, előre jelezve az idei melankóliát. Én mindig boldog vagyok, ha felnyitok egy 
könyvet.” 

„Milyen könyveket szeretsz?” „Kiket olvasol mostanában?”, kérdezik olykor. Mit vála-
szolhatnék erre? Azokat a könyveket szeretem, amelyekben ott lebeg, csillámlik a csábí-
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tás érzékisége. Persze, nem áltatom magam, mert már megtapasztaltam: minden jó könyv 
csábításának súlya és következménye van az ember életére. Rezonanciát kelt, magához 
köt, édesget és elvarázsol. Arra azonban vigyáz, hogy ne legyél könnyű préda a számá-
ra. Ha szükséges, mentőövet nyújt neked, hogy megóvjad magad az apró-cseprő bajoktól. 
Máskor saját múltad, a családod, és a környezeted lakott és lakatlan tájait vetíti eléd mint-
egy okolásul a jövődre nézve. Gyöngéden figyel rád.  

Föltárja előtted az ármányra és cselszövésre fölesküdött árnyékvilágok katalógusát, az 
áldozatok sújtó szellemét, a Shakespeare-i mintákat, de figyelmeztet arra is, hogy a saját 
önzésed miatt ne tévedj el abban a végtelen labirintusban, ahol minden élő a földi útján 
botozgat, és botladozik. Sokszor mondják, többnyire megrovóan, hogy a könyvekben kita-
lált világnak nincs köze a valósághoz. Ez nem így van, és még csak az igazság felét sem 
jelenti. A könyvekben az élet és az irodalom, a világ és a képzelet összemásolódik. Hogy 
hiszünk-e az írott szövegnek, az attól függ, mennyire szeretjük az írót – fogalmazott egy 
alkalommal Mirko Kovač. A könyvekben a nagy, végletekig kiélezett szenvedélyek élte-
tik a múzsát, hogy ezzel a szép, régies, és talán mára halványan kitörlődött kifejezéssel 
magyarázzam meg, mire gondolok.

„Mindannyian égi jegyesek vagyunk.” 

Mindig éreztem a halál közelségét a kertekben, akárhol fordultam is meg. Ezt a köze-
liséget az Ég jelentette, akár tündökölt, akár a szürkeség vonta be. Ez az egyetlen érzés 
nem hagyott cserben, hiába változtatta évszakok szerint a színét és a hangulatát a termé-
szet. Mindenesetre megsejtettem, hogy ennek a korai tudásnak talán hasznát vehetem még 
a későbbiekben.

„Az égbolt, a földi javak igaz védnöke, minden élő neki hódol.” 

„Magva-halt kert.” Talált sor egy versemhez. Ha nem zárkózunk el a mások vélemé-
nyétől, a véletlenek időben mosolyognak ránk. Egy másik ember ráismerését a saját élmé-
nyünkre, kellő higgadtsággal, az irodalom javára fordíthatjuk.

„Bármennyire ellensége vagyok mindenféle titkolódzásnak, fenntartom az óvatosság 
jogát, mit tegyünk, arra tanítottak, hogy hamisítsunk meg mindent, mindenekelőtt a tulaj-
don életünket.” 

Az emlékezés csapda is, a félbemaradt éden kísértése, mert a múlt elmosódik, föltá-
masztása sokszor hiú ábránd marad, hiába ez adja időtlen idők óta az elbeszélés illúzió-
ját. A régmúlt események rejtjeleinek megfejtése mégsem szemfényvesztés, pedig sokszor 
beigazolódtak a vele kapcsolatos kételyek. Az ókorban minden út Rómába vitt, az én éle-
temben minden a kanizsai Hidegházhoz vezet vissza.

Szeretném, ha így lenne, de ez mégsem volna igaz, ha minduntalan leírnám.

„Sorsunk: távolodás.” 

A dőlt betűs szövegrészek idézetek Mirko Kovač Bevezetés a másik életbe
(Radics Viktória fordítása, Budapest, 1989) című könyvéből.
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PÁTKAI TIVADAR

Baltacímföldek
„Mindig jusson eszedbe, hogy a múlt hazugság,

hogy az emlékezet nem ismer visszautat,
hogy minden régi … visszahozhatatlanul elveszett…”

(García Márquez)

A Széchenyi téren, egészen pontosan a Lloyd épület déli sarkánál gubbasztott az öregem-
ber a padon. Talán aludt is, mert egyik kezét, amelyikben a pórázt tartotta, néha meg-meg-
rántotta valamilyen apró állat. Ilyenkor erőtlenül fölemelte a fejét, majd újra lehorgasztot-
ta. Először ölebre gondoltam. Közelebb érve láttam, hogy az bizony macska. Annak viszont 
termetes, kihízott, jóltartott példánya. Macska pórázon? Pórázt csak azok kötnek a macská-
juk nyakába, akik fölöttébb nagy állatbarátok. Koromfekete volt, már-már olyasféle, mint 
az ördögfajzat Behemót a Mester és Margaritából. Alig lézengtek a téren, a bencés diá-
kok kollégiumában szilencium lehetett, néha a szomszédos zeneiskolából hallatszott egy-
egy hamiskás hegedűszólam. Leültem a hosszú pad másik felére, kellemes délutánnak ígér-
kezett, rágyújtottam. Jól sejtettem, hogy alszik a gazdi. Olykor horkantott, följebb emelte a 
fejét, azután ismét visszaaludt. Fordulhatott a széljárás, mert rettentő bűz csapta meg az orro-
mat. A soknapos alkohol és a soknapos mosdatlanság irdatlan bűzének keveréke. Rá kellett 
gyújtanom újabb cigarettára. Abban a pillanatban fölállt az öregember. Némi tétovázás után 
egyenesen felém tartott.

Bocsánat uram – mondta –, megkönyörülne rajtam egy floderigóval? Már a csikktartók is 
olyan üresek, mint a téli gólyafészkek! A bencés gyerekektől kunyerálok, megszánnak néha-
nap, de tudja, nem élhetek vissza a jóságukkal.

Nem mindig szoktam adni a kéregetőknek. Úgy elszaporodtak mostanság, hogy min-
den utcasarokra jut belőlük. Ezt a figurát valamiért, talán a jóltartott macskájáért, respektál-
tam. Lehet, még a piáját is megosztja vele otthon, ha van otthona egyáltalán. Eszembe jutott 
Margarita és Behemót egyik epizódja a regényből. Elmeséltem, miközben megkínáltam egy 
szál floderigóval. Főleg a vége tetszett neki a történetből:

„Vodka? – kérdezte Margarita. A kandúr úgy megsértődött, hogy ültében nagyot ugrott a 
széken. – Már engedje meg, királynő – méltatlankodott. – Csak nem hiszi, hogy egy hölgynek 
vodkát merészelek tölteni? Ez tisztaszesz!”

Csóválta a fejét. Hangosan kacarászott: Hogy mik vannak?!
Azt mondta, neki vodkára mostanában nincs egy kanyija sem, a kannás bortól, amit iszik, 

attól meg befosna a bakmacskája, ez a kényes Cili.
Mélyeket slukkolt. Élvezettel. Látszott rajta, hogy tényleg ritkán jut cigarettához.
Le kellett állítanom, mielőtt elmondja az egész életét. Ilyenek ezek a szerencsétlenek. Meg 

akarják szolgálni még a megaláztatást is.
Belenyúltam a táskámba.
Tudja, mit? Itt van az egész doboz, tegye el, senki meg ne lássa!
Sarkon fordultam, de ő nem tágított, elindult utánam. Akkor már a kezében lóbált egy zava-

ros lőrével teli petpalackot.
Pedig, ha tudná, milyen szép, gazdag életem volt uram! Aztán látja, mi maradt belőle? Ez 

a kandúr. Az egyetlen, akiben még nem csalódtam, nekem ez a mindenem! Engem itt a téren 
mindig megtalál. Ha mégis meggondolná magát, uram, elmondom az életemet tövirül-hegyire.

Milyen ismerős volt a hangja. Mégsem tudtam hová tenni. Mintha láttam volna már 
valahol. Biztos vagyok benne, hogy láttam. Szentuccse, megesküdnék a gyermekeim éle-
tére! Különösen a szeme fakókék színe emlékeztet valakiére. Meg a nevetése. A cigarettát 
csak gyerekkoromban hívták floderigónak. Aztán a keze. Mintha hiányzott volna a gyű-
rűs ujja.

*

Balázsolás után a templom pipacserélőjében odasúgta a Sáriöcsi, hogy a következő balhé-
ban csak azok vehetnek részt, akik tényleg nem beszari alakok. Mert ez a balhé igencsak ütős 
lesz, nem olyan, mint amikor berúgattuk és megszivaroztattuk az öreg Macmillan nyulait, a 
papréti békákat vagy a Basáktóni szamarát. Biztos voltam benne, énrám gondolt a Sáriöcsi, 
amikor beszarizott, mert legutóbb nem mertem neki Táncsics szivart lopni a Kellermayer bőr-
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kabátja zsebéből, amelyik ott szokott lógni apám borbélyműhelyének fogasán, ha eljött nyi-
ratkozni, beretválkozni.

Kijövet a templomból, bedörzsölte a haját a Sáriöcsi azzal az aranysárga, drága dióolajjal, 
amit szintén az apám műhelyéből lopatott el velem! Dörzsölte, dörzsölte, majd hátrasimítot-
ta, mint a jampecek. A dűlőútra érve aztán megfogta a vállamat, szúrósan a szemembe nézett.

Ha nem jár el a bagólesőd, aranyos kisöcsém, mint a múltkor, ott lehetsz velünk te is, de 
hoznod kell két kisebb üres konzervdobozt! Értve? 

Tudta jól, hogy a mi famíliánk mindig kap amerikás csomagokat Lízi nénémtől, amikben 
sokfajta fűszerárus fémdoboz van. Látta azokat már a padlásunkon többször is, úgyhogy le 
sem tagadhatom. Kellene neki még ezen kívül: legalább két méter szurkos fonál, egy doboz 
gyufa, két darab csillagszóró, és ami a legfontosabb, két darab Pöntör-féle nagyszemű dió, 
héjastól. Azt külön kihangsúlyozta, a dióknak nagy szeműeknek kell lenniük! Mindezeket leg-
később holnap estig vigyem át hozzájuk. Basszad bele a szalmatörekbe, a nyúlketrec mögé! – 
parancsolta nekem. Ha nem lesznek ott, felejtsem el az egészet. Ellenkező esetben az is lehet, 
hogy faszulni fogok, mert félig már beavatott titkos tervébe!

Miután édesanyám elmondatta velem az esti imádságot, arra kértem a jóságos Szűzmáriát, 
segítsen nekem beszerezni a Sáriöcsi által kért dolgokat. Gondoltam, a szurkos fonállal nem 
lehet különösebb gond, hiszen Csali öregapám suszterájkodik otthon, simán lenyisszantok egy 
darabot, zsebre vágom és kész. A padlásunkon majd fölhúzok két cserepet a Csöpiék felőli 
oldalon, azután átdobom a kertjükbe a konzervdobozokat, így meg sem láthatják édesanyá-
mék. Akkor az is kész. Hogyan szerezzem be a többit?

Csillagszóró mindig marad karácsonyról, mert az apám szerint muszáj spórúni minden-
nel, amíg ez a kibaszottrendszer fönnáll! Őszerinte, ennek az istennek az idejében nem lesz 
itt semmi változás.

Öreganyám abban a pólyában őrizte a maradék csillagszórókat, amelyikben elsiratta Ottó 
nevű elsőszülött fiát, a családi szóbeszéd szerint. Azt is tudom, hol van. Ott őrzi azóta a szal-
mazsákban a feje alatt. Mindig, mindent abba bugyolál bele, ami nagy kincs, amiből kevés 
van a háznál. Csak az a baj, hogy szalmazsák töméskor mindig elő szokta venni ezt a pólyát. 
Olyankor megsimogatja, megcsókolgatja a fejrészt, kibontja, visszakötözi. Biztosan észre-
veszi majd a lopást, és én akkor nem tudok neki hazudni. Az öreganyámnak még sohasem 
hazudtam.

Nevetséges, de gyufát szereznem lesz a legnehezebb! Nálunk a gyufásdobozok meg van-
nak számozva, amióta rajtakaptak a gyufalopáson. Akkor is a Sáriöcsinek kellett odavinni. 
Lefaragtuk bicskával a foszforos fejet, sztaniolpapírba fojtást csináltunk, azután adj neki! A 
favágítóba vert fejsze fejére helyeztük a galacsint, ráütöttünk egy másik fejszével. Akkorát 
szólt, hogy a Kupiferi menten behugyozott tőle.

Reggel jutott eszembe, Hermina néni stelázsiján mindig van egy doboz gyufa. Ezt onnan is 
tudom, hogy édesanyám mondta az apámnak, amint hazajöttünk tőlük a tollfosztásból:

Te, Ernő, asziszem, bolond ez a Hermina! Hát képzeljed el, amikor bemegyünk hozzá, csak 
azért kapcsolja föl a villanyt, hogy megtalálja a stelázsin a gyufát, amivel lámpást gyújt. Most 
mondd meg nekem, hogyan lehet valaki ilyen faszarágó! Egész este vakoskodunk ottan a 
büdös petrólámpánál, amikor neki má’ villannya is van. Mekkora basaparaszt! Bikájuk hízik 
az istállóban, a gyereke, a Jani meg Győrben tanul a 400-as ipari tanonciskolában. Azt mond-
ja ez a bolond asszony, hogy sztahánovista lesz a Janibú, mer’ MHK-bú is kitüntettík! Ugye 
Ernő, ha nekünk lesz villanyunk… – Nekünk mindenünk lesz Bözsi, ha ránk kacsint a te öreg 
kaporszakállas jóistened! Inkább azt mondjad el nekem, mér’ bandázik mostanában ez kölök 
annyit ezzel a zsebmeccő akasztófavirággal, a Sári gyerekkel. A rossebes szűzmária bassza 
űket egyrakásra! Egyszer még bajt hoz a fejünkre! – Jól van no, Ernő, te csak ne öregjóiste-
nezzél, mert megbüntet tígedet majd egyszer, de akkor nagyon! Meglátod. Meg fogod látni. 
Jaj! Először legyél jóba’ temagaddal, aztán másokkal! – Hm! – legyintett az apám.

Délután, valamilyen okkal-móddal muszáj lesz átmennem tehát a Hermináékhoz. Lehetőleg 
sötétedéskor. Gyufa kell!

Amikor lenyomtam a kapukilincset, a Cili nevű macskájuk settenkedett oda hozzám. Jól 
ismert már. Dörgölődzött, háromszor körbeudvarolta a bal lábamat. A farkával simogatott. 
Dorombolt. Hermina néni olyan jól tartotta ezt a macskát, mint a kisfiát, Janikáját. Na, gyere 
ide te kisdög, kapsz egy darabka tejeskenyeret, szokta mondani. Féltékenyebb volt rá, mint 
hites urára, a Lajosra, aki gazdagabban gyütt meg az első háborúból, gazdagabban, mint ment, 
mert hozott magával még trippert is! – büszkélkedett vele Hermina néni mindenki falu-borjá-
nak. – Papucsba’ ment ki az én Lajosom, egyszál alsógatyába!

Cili bekísért a konyhába, ahol a Hermina kukoricát morzsolt. Sötét volt már. Dicsértessék…, 
vetettem oda foghegyről, halkan. Föltápászkodott, komótosan odabattyogott a villany-
kapcsolóhoz, kattintott. Megijedtem, mert nekem mégis olyan gyorsnak tűnt minden, alig 
tudtam zsebre vágni a gyufásdobozt. Szerencsémre nem is zörgött, teli dobozzal lehetett. 
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Hál’istennek a Hermina nagyot is hall. A stelázsi tetején keresgélt, meg akarta gyújtani a 
petrós lámpást.

Ejnye, az elébb még itt volt az a francos gyufa! Vagy a mackógatyám zsebébe tettem? 
Eljátszotta vóna ez a rossebes macska? Meg van mostanában teljesen zavarodva. Asszem, 
valaki az elmúlt héten el akarta pusztítani, meg akarta mírgezni! De eltöröm a derekát!

Amikor kihúzta a kászlifiókot és kivett egy másik doboz gyufát, fölsóhajtottam. Ezt meg-
úsztam.

Na, mongyad csak, minek evett ide a rosseb, te gyerek? – kérdezte, miután ráigazította a 
cilindert a lámpára. Tudtam, hogy ezt meg fogja kérdezni. Tudtam, mit fogok válaszolni.

A Bözsi néni azt kérdi a Hermina nénitől, mikor lesz legközelebb kukoricamozsulás?
Ha annyira üdeje van, gyühet hónap este is, mond meg nekije! Az apádnak meg azt mondd, 

hónap átkűdöm hozzá a Lajost birkanyírásra! Hö-hö…
Illedelmesen köszöntem, usgyi, már ott sem voltam. Elmondtam otthon a Miatyánkot.
„Mekkaptam! Hólnap sötétedéskor legyél a baltacímfődeknél, Cilit kicsinájjuk, mer 

összehuggyoszta idesanyám nulláslisztyét, Öcsi!” – ez az ácsceruzával írt papírfecni várt ott-
hon, becsúsztatva a farakásba. A farakás volt a titkos helyem. Így szoktunk üzengetni egymás-
nak. Állandó félelemben éltem, hogy az apám egyszer rájön, ha véletlenül éppen a hátsó trak-
tusból kezdi fűrészelni a fát. Elkap majd egy ilyen levelet, és akkor ázik a kötél.

Úgy voltam vele, hogy vártam is a sötétedést, meg nem is, hiszen a Cilit igen szerettem. Sokkal 
jobban tudtam vele játszani, mint a mi macskáinkkal. A kíváncsiságom most is legyőzött.

Könnyen szöktem el otthonról, mert a borbélyműhelyben megint hangos ferblicsata dúlt, biz-
tosra vettem, hogy betütükéztek az apám vendégei, édesanyám pedig Hermináéknál morzsolá-
son volt. A Gáspár-ház melletti úton azonban nagyot dobbant a szívem. Mi lesz, ha most talál-
kozok a tuskószedőkkel, akik aztán beárulnak, hogy mit keresett a te gyereked, Ernő a Csuki 
érnél estefelé? Mi lesz, ha mégis keres majd az apám? Ugyanis sokszor engem szoktak elkül-
deni borért valamelyik bögrecsárdába, utána a sánta Kelemenhez, a zsidó szikvízeshez, akinél 
majdnem mindent lehetett kapni, mint a zsibárusnál, vagy amit a boltban nem árultak.

A Kelemenhez igen szerettem járni, mert okos ember volt, sokat tudott mesélni minden-
féléről. Tátott szájjal hallgattam ezeket a történeteket, miközben fönnakadt szemekkel néz-
tem a szikvíztöltő masináját. Azzal a látvánnyal sohasem tudtam betelni. Körös-körben 
vastagfalú faládákban álltak az üres és megtöltött szódásüvegek. Fehérek, kékek, sárgák, zöl-
dek. Kiismerhetetlen csőkígyók, sustorgó szelepek, nyomásmérők, tartályok, lendkerék, védő-
rács. VETŐ SÁNDOR FÉMÁRUGYÁR BUDAPEST. Elcsodálkoztam rajta, és arra gondol-
tam, még mennyi ilyen okos szerkezetet gyárthatnak arrafelé, a fővárosban?

A feleségéről azt híresztelték, hogy állandóan „viszket a pinnája”, valamikor „nagyétvágyú 
férfifaló dáma” lehetett odafönn Pesten, de én nem láttam rajta semmi különöset. Éppen olyan 
volt, mint más asszonyok, csak nem falusiasnak látszott, hanem finom nőnek, aki sohasem 
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kötötte be a fejét kendőbe, nem hordott keszkenőt, gumicsizmát. A faluban mindig összesug-
dolóztak a Kelemen háta mögött, aztán csak legyintettek: Hát, ha egyszer belepistult, akkor 
belepistult! Néha hosszúszárú, fehér csontszipkát vett elő a ridiküljéből, illatos Tulipán ciga-
rettára gyújtott, összecsücsörítette a száját, és szabályos füstkarikákat engedett ki. Azt beszél-
ték, ez az egyik bolondériája. Rajta kívül csak a kuglifejű báró felesége cigarettázott a falunk-
ban. Ezek a füstkarikák igennagyon tetszettek nekem.

El is meséltem a Sáriöcsiék bandájának, hátha véglegesen bevesznek majd maguk közé. De 
ők jól kiröhögtek. Azt mondták, hogy olyant mindenki tud eregetni. Mindjárt be is mutatták. 
A legnagyobb és legformásabb füstkarikákat az Ikóbéla fújta. Később én is megpróbáltam a 
Mihályfilaciék budijában, de a negyedik Munkás cigarettánál – amit Karcsi bátyám dóznijá-
ból loptam – abba kellett hagynom, mert rosszul lettem. Ott azon nyomban kihánytam a szil-
valekváros barátfülét és a tejet.

Szerencsémre jól beöltöztem, fölvettem a birkabekecset, hiszen rettentően hideg volt 
aznap. Egész télen nem engedett ki a fagy. Kétszer is volt szénszünet. Vasárnap délutánonként 
sokszor kijöttünk errefelé. Tavaly ősszel annyi eső esett, hogy tengerré változtatta a mélyeb-
ben fekvő réteket, ami aztán úgy befagyott, hogy Hoffer traktorral is rá lehetett volna menni.

Elhagytam a Gáspár-házat, amikor füttyögést hallottam a Csuki ér felől. Tudtam, ez nekem 
szól. Látni már keveset láttam, bár a kéklő porhó kicsit megvilágította az utat, ezért a hang irá-
nyába igyekeztem. Legnagyobb meglepetésemre, csak a Smidtgyuri és a Sáriöcsi várt a rozo-
ga fapallókból tákolt keskeny hídnál.

Na, aranyos kisöcsém, elszívhatsz egy floderigót! Már nyomta is a kezembe Sáriöcsi a 
félig elszívott cigarettáját. Köhögtem, prüszköltem tőle, de legalább melegítette elgémbere-
dett ujjaimat.

Kisebb méretű gabonás zsákra lettem figyelmes a híd lábánál. Azt hittem, hallucinálok, 
mert mozgott a zsák. Hát, persze. A Cili! Csak azt nem értettem, miért nem nyávog, miért 
nem nyivákol? A Smidtgyuri óvatosan bontotta ki a zsák száját. Kiszedte a fémdobozokat, 
apró kavicsokat, végül kiemelte a Cilit. Mintha már döglött lett volna. Látták rajtam, igen meg 
vagyok szeppenve. Talán azt is, hogy elpityerintettem magam.

Ne szarjál be, aranyos kisöcsém, csak becsöveztük a belit, elkábítottuk jó kis törkölypálin-
kával, majd belefüstölök az orra likába, aztán fölébred, meglátod! Neked csak biztosítani kell 
a terepet. Ha gyünnének a favágók a kajári út felől, szólsz! Értve van?

Gyorsan dolgoztak, pedig a Sáriöcsinek hiányzott a gyűrűs ujja, amit egy bányászgyutacs-
csal robbantott le fizikaórán. El is vitték őt az ávósok kihallgatásra Győrbe, három nap múlva 
azután hazaengedték. Igazgatói rovóval megúszta.

Nekem „csak” végig kellett néznem, amint megpatkolják dióhéjjal a Cili tappancsait, amint 
kavicsokat raknak a két konzervdobozba és rákötözik a macska hátsó lábaira a szurkos fonál-
lal, amint biztostűvel farkára erősítik a csillagszórókat…

Bevitték a jég közepére. Annyit még láttam, hogy meggyulladtak a mi csillagszóróink. 
Mintha az egész baltacímföld kivirágzott volna, mintha bíborvörösen izzott volna, úgy, aho-
gyan kora nyáron. Aztán teljesen elhomályosult előttem minden. Arra eszméltem, valaki 
hátulról megfogja a vállamat, mögötte pedig többen dajdajoznak.

Mi a francot csellengő ilyenkor itten te, te kölök?
Tudtam, csak a tuskószedők lehetnek. Ezek betrinkűtek, be vannak állítva, mint az albán 

szamár.
Biztosan észrevehették az összevissza csúszkáló, tehetetlenül korcsolyázó fénypamacsot a 

jégen, hiszen ha dülöngélve is, de határozottan indultak a baltacímföldek irányába.
Mi a boldogságos szűzmária lehet ez? Kinek a szelleme? Hát pünkösd még nincsen, hogy 

közénk gyűjjék az Úrjézuskrisztus! – hallottam távolodóban valamelyiknek a hangját.
Arra mentek. – mutattam a baltacímföldek felé.
Kik mentek arra?
Hát, a gonoszok! 
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ANDRÉ LACAUX

Függöny1

Megjegyzések a Godot-ra várva és A játszma vége befejezéséről

Suzanne függönyöket varrt, miközben
Sam darabokat írt.

Peggy Guggenheim

Beckett színpadi műveinek olvasója meglepődik, talán egy kicsit meg is rökönyödik, ami-
kor a lap alján, egy felvonás vagy egy darab végén a következő banális, közönséges szót 
fedezi fel: FÜGGÖNY. Vége a színház okozta varázslatnak, a színészek számára oly szörnyű 
féket jelentő, szerzői utasítások által irányított, és feltüzelt képzeletbeli utazásnak. Színházban 
vagyunk. Az Eleutheriában háromszor, a Godot-ban és az Ó, azok a szép napokban kétszer, 
a többi darabban pedig egyszer jelenik meg a Függöny szó, amit a következőképpen értelme-
zünk: a függöny lehull. Arról viszont általában egyáltalán nem írnak a szerzők, hogy a füg-
göny felgördül, talán azért nem, mert egy hallgatólagos megegyezésről van szó, és talán azért 
sem, mert a nyitó jelenetbeli pantomimjátékok eléggé kihangsúlyozzák. A függöny felgördü-
lése, felhúzása néha félelmetes hatást is kelthet: azt mondják, hogy a Hamm szerepében ango-
lul először debütáló színész remegett a félelemtől az Endgame New York-i bemutatója előtt. 
És a nézőben vajon nem jogosan merülhet fel az a kérdés, hogy a jó öreg függöny (sweet old 
curtain), az olasz típusú színpadot elfedő ponyva egyáltalán nem illik a hagyományokkal oly 
kevés kapcsolatban álló, a színpadi konvenciókat legfeljebb ironikus mosollyal vagy humor-
ral megidéző darabokhoz?  

Két darabban, mindazonáltal a függöny legördülését kéri, sőt megköveteli a szerző: az 
egyik darab az Eleutheria (ezt a darabot Beckett életében nem játszották), a másik pedig a 
Nem én (1972-ből). Az Eleutheria végén, Karl asszony válasza után, a következő szerzői uta-
sítást valóságos némajátékként is értelmezhetjük: „Victor [a „főhős”] az ágyon ül… feszült 
figyelemmel nézi a közönséget, a zenekari árkot, az erkélyeket (adott esetben) jobb és bal 
oldalon. Aztán lefekszik, aszott hátát odafordítva az emberiségnek. FÜGGÖNY.”2 [Kiemelés 
tőlem]. A függöny itt a halált idézi meg, de eltűnteti a néző szeme elől a már az első felvonás 
végén, látens módon jelenlévő szörnyű képét (az ágyban haldokló apa azt mondja a felvonás 
végén: „függöny”). Ezt a fátylat és képet gyakran felfedezhetjük Beckettnél, például A játszma 
vége utolsó jelenetében, amikor Hamm, a függöny legördülése előtt, előveszi és széthajtogat-
ja az ő kis saját függönyét, a zsebkendőjét. Olyan, mintha azt mondaná: menjetek, a misének 
vége, az áldozathozatal befejeződött. Mindez rémálom volt csupán. A Nem én (Not I) címet 
viselő, sokkal később keletkezett és forradalmibb darabban az igazi főhős a Hang. Nem a Száj, 
amely kiadja a hangot és nem is a hangot hallgató ember homályos sziluettje, hanem a hang. 
És ez az, amit a függöny megmutat; hiszen Beckett a következő szerzői utasításokat adja: az 
elején „Miközben a nézőtér elsötétül, még nem érteni, mit mond a Száj a függöny mögött” (a 
mi kiemelésünk). És a végén a következőket olvashatjuk: „A függöny lement. A nézőtér sötét. 
A hang folytatja a függöny mögött, érthetetlenül, tíz másodpercig…” Másképpen fogalmazva, 
a hang annak a testnek a számára lét-ezik [ek-siste], amely kimondja azt, azoknak a szavaknak 
a számára, amelyeket magában hordoz. Ez egy, a másik oldalról jövő hang, amely főként alko-
nyatkor, szürkületkor, a függöny le- és felgördülésekor mutatkozik meg. Láthatatlan, kísér-
teties, káprázatszerű hang. A jó öreg függöny nélkül nehéz felidézni e nyugtalanító tárgyat. 

A függöny A játszma végében is olyan fantasztikumot hoz létre, amelyet egy egyszerű szín-
padi megvilágítás nem tudna előidézni. Amikor a függöny felgördül, egyfajta – hogy is mond-
jam? – halott képet látunk: egy üres, elhagyatott helyiséget, behúzott függönyökkel, lepedők-
kel, amelyekről azt gondolnánk, hogy bútorokat fednek le, de valójában az élet és halál között 
lebegő lények vannak letakarva. Egy mozdulatlan őr áll a színpadon, mint akit odaszögeztek 
(Clov) a helyére. Amikor lehull a függöny, szinte ugyanez a színpadi kép, apró változtatásokkal.

A Godot-ban más a helyzet: a függöny nem annyira nélkülözhetetlen. Csak hasznos, hogy 
a szünetben a gépmester anélkül, hogy a néző látná (és fontos, hogy a néző a fa hirtelen kizöl-

  1 Az esszé eredeti címe és lelőhelye a következő: André Lacaux, Rideau. Remarques sur la fin d’En attendant 
Godot et Fin de partie. In Samuel Beckett, L’écriture et la scène, szerkesztette Evelyne Grossman és Régis Salado, 
Editions SEDES, Párizs, 1998. 103‒110. o. 

  2 Samuel Beckett, Eleutheria, in Samuel Beckett összes drámái, Centenáriumi kiadás, Európa Kiadó, Budapest, 2006, 
707. o. Báthori Csaba fordítása. Ez a darab a Godot-ra várva című darabbal egyidőben íródott, vagyis 1947 táján. 
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dellése láttán majdnem annyira meglepődjön, mint Vladimir3), el tudjon helyezni a fán néhány 
levelet. A felvonások közt eltelt idő hosszának bizonytalan volta is lehetővé teszi, hogy meg-
értsük Estragont, és osztozzunk a kételyeiben: vajon mennyi idő telt el? Egy éjszaka, egy 
évszak, vagy az egész élet? A darab metaforikus, metafizikus jelentése (vagy, legalább annyi-
ra a szó szerinti értelme) nyugszik többek között ezen az eljáráson. 

Meg aztán van ebben a darabban, csakúgy, mint az Eleutheriában (de az Eleutheriában 
mennyire eltúlozva!), és mint A játszma végében, oly sok utalás a színházra: a kulisszák, szín-
pad, deszka (a világot jelentő deszkák), kötél a Godot-ban, aparté, replika („ugyanaz a rep-
lika”, mondja Clov), monológ… A játszma végében, hogy kell egy függöny egy olyan játék 
megnyitásához és lezárásához, amelyben a színház – a kudarcoknál sokkal inkább – oly nagy 
jelentőséggel bír. 

Végül is – mivel rövidíteni kell – a függöny végső legördülése kellemes a színészek számára, 
amikor, a darab végeztével, már csak nekik gördül újra fel, lehetővé téve számukra, hogy, a sze-
repükből kibújva, üdvözöljék a közönséget, vagy a kivilágított teremben a közönségtől kapják 
meg munkájuk jól megérdemelt jutalmát. Evvel Beckett soha nem törődött, hiszen a Babylone 
Színház utolsó sorában töltött néhány, általa szörnyűnek („excruciating”) minősített élmény után 
úgy döntött, hogy soha többé nem vesz részt műveinek nyilvános előadásán. Így aztán semmi-
lyen kifogással nem élt (ő, az egyébként rendkívül udvarias, ámde hajthatatlan szerző), amikor 
Roger Blin A játszma vége 1968-as újra rendezésekor úgy döntött, hogy leengedi a vasfüggönyt4 
és megtiltja a színészeknek, hogy begyűjtsék a tapsot. Ez feldühítette Georges Adet-t, akire Nagg 
hálátlan szerepét osztották. Frusztrációja csak még nagyobb lett, amikor a rendező úgy döntött, 
hogy a műfogsora5 nélkül kell elmondani a szerepét. Pedig mindenkinél jobban szerette volna, ha 
a szerepénél fiatalabbnak, elevenebbnek mutatkozhatott volna, ha megmutathatta volna, milyen 
„jó kiállású”. Ezt nem tehette meg, mint ahogy a többi szereplő sem. Úgy tűnik számomra, ebből 
az következik, hogy Beckett darabjai kegyetlenebbek tudnak lenni a színész nárcizmusa számá-
ra, mint a nézők vagy az olvasók nárcizmusa számára. 

A függöny megnyitja és lezárja ugyan az előadást, megőrzi ugyan a nevetésen, a szánal-
mon és a félelmen túl majdnem egyfajta rettegést előidéző műben „apollói” és játékos sze-
repét, de nem oldja meg a befejezés kérdését, amely a (regény) trilógiától kezdve egészen a 
Pour finir encore vagy a Cap au pire művekig kifejezetten becketti feladat. Anélkül, hogy 
túl erőltetettnek tűnne az olvasatunk, nyugodtan értelmezhetnénk a Godot-t úgy is, mint egy 
terméketlen társas viszony unalmával való befejezés lehetetlenségét, éppen a remény miatt. 
Hiszen a Godot-ra való várakozás nem pusztán a bekövetkező dolgok várása, hanem a hajlék 
és a legelemibb táplálékok utáni vágyakozás is, akármit is mondott erről Beckett. Legalábbis 
Vladimir számára; hiszen Estragon számára ez nem olyan egyszerű, és szerintem az ő kétsé-
gei, az ő fáradtsága és reménytelensége fertőzik meg Vladimirt, és teremtik meg a darab végső 
decrescendóját. De milyen is ez a befejezés? Nagyjából ugyanaz, mint az első felvonás befe-
jezése. Semmi nem fejeződik be, az ismétlés megakadályoz mindenféle előrehaladást. És A 
játszma végében a befejezés szinte szó szerint ugyanaz, mint a kezdés (kivéve Clov úti ruháza-
tának és néhány kellék helyének megváltozását); ugyanazok a szerzői utasítások: „Középütt, 
kerekes karosszékben Hamm, őt is ócska lepedővel takarták le. A karosszék mellett mozdu-
latlanul áll Clov, és Hammot nézi.”6 A végén pedig a következőt olvashatjuk: „Clov az ajtó 
mellett áll mozdulatlanul, egészen a jelenet végéig, szemét Hammra szegezi.”7 Hamm utolsó 
rövid monológja ugyanúgy kezdődik, mint az első: „Rajtam a sor. (Szünet), Játszani.”8 Pokoli 
ismétlés rabjai ezek a szereplők, csakúgy, mint Dante poklának elátkozottai, vagy később a 
Komédia és a Quad szereplői: olyannyira, hogy némileg igazat kell adnunk a Beckett által 
egyébként nem kedvelt filozófus megjegyzésének, aki a jelenlétében azt állította, hogy Hamm 
a Ham-let megcsonkításából született volna. Igen, A játszma vége legvégén a játszma újra kez-
dődhetne9, és Nell, aki nem egészen halott, hiszen Beckettnél állandóan a halálán van minden-
ki, újra eljátszhatná szerepét. A menedékkel, a másikkal, a halottakkal, a halállal való „szim-

  3 Vladimir és Estragon, így hívják a két clochard-t, jóllehet ez a két keresztnév sehol nem jelenik meg a 
párbeszédükben. 

  4 A nehéz és néha zajos, lassan leereszkedő és felmenő vasfüggöny használata nem illik a végső szerzői utasításhoz: 
„A zsebkendőt (Hamm) az arcához közelíti.” Közelíteni nem annyit jelent, mint letenni. A holttest képét így nem 
láthatja a néző.   

  5 Lásd evvel kapcsolatban Roger Blin Emlékeit (Souvenirs, 121. o.), és a műfogsor szörnyű részletéről a következő 
művet: J. Knowlson, Damned to fame, New York, 1996, 390. o. A mű 1998 őszén jelent meg francia fordításban 
az Actes Sud Kiadónál. Ez az „engedélyezett” életrajz elavulttá teszi Deirdre Bair szimpatikus, de túl polgárias 
életrajzát.

  6 Samuel Beckett, A játszma vége, in Samuel Beckett összes drámái, Centenáriumi kiadás, Európa Kiadó, Budapest, 
2006, 105. o. Kolozsvári Grandpierre Emil fordítása.

  7 Ibid. 150. o.
  8 Ibid. 106. és 150. o. 
  9 Lásd Theodor Adorno tanulmányát: Pour comprendre Fin de partie, Notes sur l’art et la littérature, 232. o.
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biózis” (Beckett) megszakításának és a másiktól való elválásnak a lehetetlensége megaka-
dályozza a befejezés lehetőségét. A Godotban ugyanígy van ez: a megannyi „nem tudunk” 
(elmenni) után Vladimir megkockáztatja a másikhoz intézett kérdés formájában a követke-
ző mondatot: „Akkor hát megyünk?”, az első és a második felvonásban egyaránt ugyanazt a 
választ halljuk, ugyanannak a megtorpanásnak a tanúi vagyunk:

„Estragon: - Menjünk.
Nem mozdulnak.”10

A szavak ismétlésének és hatástalanságának ezen a fokán, talán jogosan merül fel a kér-
dés, hogy Beckett nem azok közé tartozik-e, akiket hajdanán Lacan bírált: a szó számára 
vajon nem egyszerű flatus vocis, vagy inkább egy olyan tünet, amely az azt hallgatóra vagy 
a beszélőre a legkisebb hatással sincs (kivéve talán azokat a pillanatokat, amikor haragot vált 
ki, vagy, mint A játszma végében, amikor túl szeszélyes és tekintélyt parancsoló, a reményte-
lenség érzését váltja ki.) Megfigyelhető, hogy a két darabban a beszéd gyakran abbamarad – 
mint az egyiknek és a másiknak a végén a mozdulat (az Ó, azok a szép napokban ugyanaz a 
helyzet) –, mintha hirtelen minden eljegesedne. Beckett egyébként darabjainak ezt az aspektu-
sát ki is hangsúlyozta drámájának a berlini Schiller színházban való rendezése során.11 Mindez 
nagy hatással volt az egész kortárs angol színházra (főként Pinter és Stoppard darabjaira), ami 
azt bizonyítja, hogy a művész számára csak az a beszéd számít, amelyet kiállít a Másikról, az 
olvasóról vagy a nézőről, többet nyom a latban, mint az a párbeszéd, amelyet a szereplői foly-
tatnak egymással. Ez az eljegesedés mindazonáltal Beckettnél egy olyan (rögeszmésen kere-
sett) szerkezet számlájára írható, ahol a másik iránt érzett gyűlölet, az erőfeszítés, hogy lerom-
boljuk a vágyát, maga után vonják a vágy és a szó kihagyását, sőt eltűnését (jeges csendet 
eredményeznek, amely jól ismert ezeknek a barátságtalan és kopár helyeknek a szomszédsá-
gában). Ez a szerkezet jellemzi Nagg és Nell viszonyát is: Nagg kihasználva Nell gyengesé-
gét, az anyja helyébe kíván lépni: „Kit szólítottál te, mikor még egészen kicsi voltál, és éjsza-
ka félelem fogott el? Anyádat? Nem. Engem.”12 De ez a struktúra nem megélt tapasztalaton 
alapul –  pszichoanalitikusok, vigyázat! –, ez ábrázolt, kitalált, meghangszerelt struktúra. 

Mindazonáltal a színházban, a pantomimmal, a cirkusszal és a zenés kabaréval ellentétben, 
amelyekből Beckett oly sok mindent kölcsönzött, nem lehetséges, hogy a szó olyan hiábava-
ló legyen, mint T. S. Eliot Földje. A darab összes eseménye, a befejezést is beleértve, nem 
lehet olyan esetleges és véletlenszerű, mint Pozzo megjelenése vagy Nell halála. Hamm ezt 
mondja: „Ez már a vég volna, s én azon tűnődnék, hogy mi okozhatta”13. Clov is megismét-
li: „Rendben, sohase lesz vége […] Aztán egy napon hirtelen vége, megváltozik.”14 De ezek 
csak jövő idők, vagy a jövőbe vetített jelen idők. Semmi sem bizonyos. Legfeljebb a szerep-
lők hallucinációja. Van ugyan esetlegesség, véletlenszerűség, és Beckettnél jobban, mint más-
hol, de azért nem minden esetleges.

Hogy van ez valójában a Godot-ban és A játszma végében? Ahhoz, hogy erre a kérdés-
re válaszoljunk, először is azt kellene megmondani, hogy a darab melyik pillanatban hajlik 
a vég felé, az elemzéshez azonban hiányzik minden eszköz, minden támpont, a klasszikus 
vagy modern dramaturgia eszközei és támpontjai ugyanis itt nem tűnnek alkalmazhatónak. 
Legfeljebb fázisokról beszélhetnénk, vagy mint Beckett Berlinben „egymás után következő 
képsorokról” [séquence]. A Godot-ban négy ilyen lenne: a találkozás, Pozzo és Lucky megje-
lenése, a hírnök eljövetele (a kafkai Fiú), az éjszaka beállta és a döntés arról, hogy elmennek. 
Négy kétszer ismétlődő képsor. De, mint később az Ó,azok a szép napokban, a második alka-
lom csak az első elnyújtott ismétlése. A vég tehát bizonyosan a második felvonásban kezdő-
dik. Estragon nem nézi meg a kizöldellő fa csodáját. Éppen ellenkezőleg, neki mindig kétsé-
gei vannak, elkeseredettebb: és nem sokkal később paranoiás félelem lesz úrrá rajta15:

Vladimir – Szóval megint csak itt vagy!
Estragon – A kárhozat üldöz.

10 Godot-ra várva, in: Samuel Beckett összes drámái, Centenáriumi kiadás, Európa Kiadó, Budapest, 2006, 59. és 
102. o. Kolozsvári Grandpierre Emil fordítása.

11 V. Knowlson, Gontarski, Mc Millen szerk, The Theatrical notebooks of S. B. : II. kötet Endgame.
12 A játszma vége, in Samuel Beckett összes drámái, Centenáriumi kiadás, Európa Kiadó, Budapest, 2006, 135. o. 

Kolozsvári Grandpierre Emil fordítása. 
13 Ibid. 142. o. 
14 Ibid. 149. o. 
15 Ez a roham hasonlít Clov paranoiás félelméhez, aki elveszti a fejét. „Mit csinálhattam a létrával? Nem láttad 

azt a létrát? [Mindezt egy vaknak mondja!...] Néha mintha megháborodtam volna”. (A játszma vége, in Samuel 
Beckett összes drámái, Centenáriumi kiadás, Európa Kiadó, 2006, 143‒144. o. És Samuel Beckett még sok más 
szereplőjére jellemző ez (Murphy, M. Endon, Watt).
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Vladimir – Mennyire jutottál?
Estragon – A meredek széléig. Onnan is jönnek.16

Aztán egyfajta melankolikus kábultság keríti hatalmába, talán azért, hogy ne lássa, hogy 
ne hallja a Fiú ígéreteit, amelyek fájdalmat okoznak neki, és amelyekben paradox módon már 
nem hisz. Az éjjel beállta és a hold feljövetele már nincsenek rá olyan költői hatással, mint 
amilyet még az első felvonásban tettek: „Nézem azt a fényhólyagot.”17  Hagyjuk a kivén-
hedt Pozzot és a néma Luckyt, ne foglalkozzunk most velük. Azt azonban jegyezzük meg, 
hogy fáradtságuk, fájdalmuk, teljes kimerültségük a másik kettőre is ráragad, ebben egyálta-
lán nem hasonlítanak Mercier-re és Camier-re, akik hosszú időre soha nem válnak el. De ket-
tőjük közül Vladimir az, aki végül, noha ő az optimistább, a fecsegőbb, ő az, aki leginkább 
hajlik az általánosítások, az összegzések, a filozofálás felé, megváltozik, és aki észre is veszi 
magán a változást: egy (nagyon rövid) éleslátó és elkeseredett pillanatban végül mégis bevall-
ja: „Nem tudok mire gondolni.”18 Aztán amikor Estragon nem figyel rá, majd elalszik, hirte-
len egy sötét, shakespeare-i beszéd keríti hatalmába, amelyet Pozzo következő szavai ihlet-
tek meg: „Az asszonyok a sír fölött szülnek, lovagló ülésben, a nap egy percig csillog, aztán 
ismét az éjszaka következik.19” Nem emberi, inkább isteni szavak ezek, amelyek Vladimir 
szájában, vagy, hogy a komédia baráti hangvételénél maradjunk Didi20 szájából a következő-
képpen hangzanak: „Nehéz szülés, lovagló ülésben a sír fölött.21” És e körül a sötét és fensé-
ges metafora körül félelmetes gondolatok kristályosodnak ki: „Aludtam volna, mialatt mások 
szenvedtek? Holnap, ha majd azt hiszem, hogy felébredtem, vajon hogy számolok be erről a 
napról?”22 A Hamlet és Az élet álom témája ez. A múlandó életről pedig a következőket mond-
ja: „Lent az üregben a sírásó álmodozva előszedi a fogókat”; aztán Proust, a szokások nagy 
bírálójának megidézése következik: „A levegőt betölti jajgatásunk. (Figyel) A szokás azonban 
hatékony hangfogó.”23 És a szokás, a gyönyör elvének gátló tényezője sem hiányzik, és a hir-
telen felejtés elsüllyeszti e felfedezéseket: „Mit is mondtam?”24. De számunkra, a nézők szá-
mára, ami el lett mondva, az el lett mondva. És ezért nem fürdünk meg harmadik alkalommal 
ugyanebben a folyóban.  

Ugyanez elmondható A játszma végéről is. Hiszen ha a darab alapjának tekintjük Hamm 
válaszát: „Vége a mulatságnak”, amely a darab egész írása közben (1954 és 1956 között)25 a 
második felvonás kezdő sora lett volna, akkor azt hiszem, nem nehéz elfogadni azt, hogy a 
távolság Hamm és Clov között egyre nő. Clov egyre durvábban beszél Hammal: – „Hamm 
(vadul) Hogy mi történt meg? Clov – Mi a nyavalyát érdekel az engem?” De Hammnak több 
se kell, és válaszképpen „hülyének” titulálja. Hamm kéréseit Clov egyre elkeseredettebben 
fogadja; sőt még ütlegelni is kezdi:

Hamm – Add ide a kutyát.
Clov […] Hallgass.
Hamm (hangosabban) Add ide a kutyát!
Clov (földre ejti a messzelátót, fejét két tenyere közé szorítja. Szünet. Rohanvást leszáll 

a létráról, keresi a kutyát, megtalálja, felveszi, Hammhoz rohan, s a kutyával hatalmasan 
fejbe vágja…26

Nem kívánjuk itt felidézni Beckettnek az anyjával való nagyon nehéz, konfliktusokkal 
teli kapcsolatát, és azt sem, hogy az anyja pénzén pszichoanalízisre járt Bionhoz… De sem a 
(házastársi) jelenetek, sem az erőszak nem szüntették meg azt, amit Lacan „gyűlölve szere-
tésnek” [hainamoration] nevezett, a párok mindennapos együttélését. A hazugságokat sem. És 
egy kicsit hazudik Clov, és ráadásul egy vaknak! Mindenesetre Hamm a végén már gyaníta-

16 Godot-ra várva, in Samuel Beckett összes drámái, Centenáriumi kiadás, Európa Kiadó, 2006, 78. o. 
17 Ibid. 57. o. Beckett a darabjában meg akarta örökíteni Caspar David Friedrich festményét, amely megihlette: 

a drezdai múzeumban látható Két férfi a holdat nézi vagy a Berlinben látható Férfi és nő a holdat nézi című 
festményét (vita van erről Ruby Cohn és James Knoslown között), de a festmény hatását véleményem szerint nem 
a második felvonásban, hanem az első felvonás végén kell keresni..

18 Godot-ra várva, in Samuel Beckett összes drámái, centenáriumi kiadás, Európa Kiadó, 2006, 98. o. Kolozsvári 
Grandpierre Emil fordítása. 

19 Ibid. 97. o.
20 „Mondd Didi” [Dis, Didi], mondja Estragon. Ibid. 15. o.
21 Ibid. 98. o.
22 Ibid. 98. o.
23 Ibid. 98 o..
24 Ibid. 98 o.
25 Lásd Gontarski, The Intent of Undoing – Sources, false and preliminary versions of Fin de partie, Bloomington, 

1985.
26 A játszma vége, in Samuel Beckett összes drámái, Centenáriumi kiadás, Európa Kiadó, 2006, 145. o.
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ni kezdi, hogy általában hazudik: „Clov – Nem hiszel nekem? Azt hiszed, hogy hazudok?27” 
Egy New York-i rendező – Beckett vajon tudott róla? – előadásában Clov már fel sem mászott 
a létrára. A gyermek tehát az ő képzeletének szülötte lenne. Meg kell mondani, hogy mindent 
megtesz, hogy visszavonulhasson a konyhájába (patkány, gyerek), és a gyermek gondola-
ta talán Hamm „regényének” hatására született meg benne. Ráadásul, Negg és Nell már csak 
azért szólalnak meg, hogy a (szó szoros értelmében) egy kis pikáns ízt vigyenek a társalgás-
ba. De a lényeg, hogy a „második részben” Clov beszélni kezd róla. Először rosszul, agresszí-
ven: „szeretem a rendet. Ez az álmom…28”. Aztán nevetségesen az idióta dalával29. De aztán 
egyre inkább, főleg a végső tirádában – itt ez a szó helyénvaló – a sok „azt mondom” miatt, 
egy fenséges klauzula, egy alexandrin verssor következik: „Mikor összeesem, sírni fogok örö-
mömben.”30 Beckettre jellemző módon ez a humor által mérsékelt, korrigált nagyság: Clov – 
„Ezt nevezem hatásos távozásnak”; de azért mégiscsak fenséges nagyság.

És végezetül, Hamm mártírrá lesz; vagy színésszé, vagy íróvá. Láthatjuk, hogy amikor 
magányossá válik, igaz, ez csak egy illuzórikus magány – hiszen Clov is jelen van –, meg-
változik a stílusa. A becketti prózában oly fontos szerepet játszó főnévi igenevek elárasztják 
a szövegét, személytelen és szertartásos (színházi, kudarcokkal teli) súlyukkal együtt. A köl-
tészet, egész pontosan Baudelaire Áhítat című versének költőisége közönségesebb szavakkal 
fonódik össze31, de a „regénnyel” is, amelyet hajdanán Hamm képtelen volt egyedül elismé-
telni, kitalálni. Vége a keserűségnek („Ronda dög!”, mondja Hamm a kutyáról dühösen még 
a darab elején). A csend utáni vágy végre meghallgatásra talált, mint talán a Krapp, a Happy 
days, és Beckett minden darabja végén. „Minthogy ez a játék rendje… játsszunk így… és ne 
beszéljünk többet róla… ne beszéljünk többé egyáltalán”. Egészen az utolsó replikáig, amely 
nevetségesen hangzik, de ugyanakkor a magány grandiózus kinyilvánítása is: „Vén rongy! 
(Szünet) Téged… megtartalak.”32 Egy kicsit érzelmes, de valóságos belenyugvás az elha-
gyatottságba, amelyet Krisztus az emberiség nyugati felének örökül hagyott. Egyetlen part-
ner maradt: egy foltos, izzadt zsebkendő. Beckett valószínűleg azért egyezett bele abba, hogy 
Berlinben szürke és foltok nélküli zsebkendőt használjanak, mert a múlt (a nácizmus gaztet-
tei) még ott kísértett, és talán azért is, legalábbis elképzelhető, mert ez a szürke zsebkendő a 
színházat és a függönyt, az írást és a papírlapot is jelképezte.

Mind a két darabot jellemzi a beszéd etikájának jelenléte, a Godot-ban a tragikus beszéd, 
A játszma végében már a „rosszul”, „ügyetlenül” [du „mal” dire] beszélés etikája. A boldog-
talanság, az unalom és a reménytelenség végén a szó végül áthatol az éjszakán. Clov meg-
mondta: „Igyekezned kell keményebben szenvedni, ha azt akarod, hogy egy napon belefárad-
janak… s ne büntessenek többé”33. Ezért, az emberi és isteni általános alany ellen, a felettes 
én ellen, a törvény ellen előre kell menni, beszélni, írni kell. 

Az aszkézisnek és a költészetnek erre a fokára nem mindenki jut el, de Vladimir Estragon 
alvása közben, és Hamm, aki úgy hiszi, hogy magára hagyták, eljutnak ide. Talán innen ered 
a másik feletti hatalmuk, talán ezért bűvölik és ejtik rabul őket, és velük együtt minket is.

Nincs ez másképpen a magányos, befelé forduló, talán nárcisztikus íróval sem, aki amikor 
egyedül marad a szavakkal, és minden helyen, minden értelmen és minden viszonyon kívül 
áll, mint ahogy Beckett mondja Bram Van Veldéről34, alkotni kezd.

Akkor annak, hogy a Godot és A játszma vége „hősei” maradnak-e vagy elmennek, elhagy-
ják-e a társukat vagy későn veszik-e el feleségül, mint Beckett Suzanne-t, vajon tényleg olyan 
nagy a jelentősége? Dear old Pegg(y), mi a véleményed erről? Jóllehet most már mind a ket-
ten távoztatok az élők sorából, a mű makacsul ellenszegül annak, hogy ezt a kérdést feltegye, 
de többek között, őrizkedik attól is, hogy válaszoljon rá. „Csak a fa él”35, mondja Vladimir. 
De a levelei írásból is állnak. 

Schneller Dóra fordítása

27 Ibid. 148. o. 
28 Ibid. 136. o.
29 Ibid. 148. o.
30 Ibid. 149. o.
31 A hajfonatról lásd a mi cikkünket: André Lacaux, „pour une utilisation de la tresse” in Essaim, Revue de 

psychanalyse, 1. szám, Erès, 1998 február.
32 A játszma vége, in Samuel Beckett összes drámái, Centenáriumi kiadás, Európa Kiadó, 2006, 151. o. Kolozsvári 

Grandpierre Emil fordítása. 
33 Ibid. 149. o.
34 „Van Velde is the first […] to submit wholly to the incoercible absence of relation” – Bram Van Velde az első, aki 

teljes egészében alávetette magát a viszony csillapíthatatlan hiányának. (Dialogues avec G. Duthuit, 1948).
35 Godot-ra várva in Samuel Beckett összes drámái, Centenáriumi kiadás, Európa Kiadó, 2006, 101. o. Kolozsvári 

Grandpierre Emil fordítása.


