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tudÂsarc. FakÂ. Maury is fakÂ. Egyszer lÀttam, ha igaz. Lopiccolo elve. ElhajÁtottam
az ÃjsÀgot. Lehunytam a szemem. MegnyugtatÂ volt: utcÀkat lÀttam, t¢rk¢pet. Ha ne-
kem ez kell.

HajÂ vitt Àt Boulogne-ba, onn¢t mÀsnap megc¢loztam PÀrizst. Vonatom a...
...Lopiccolo elv.
Egy pÀlyaudvarra ¢rkezett. Feln¢ztem sorra a hidakra, a k´zÃti hidakra, a pÀlyatest

f´l´tt.
Megvoltak, szokÀsosan.

Tûzs¢r çrpÀd

EUPHORBOS MONOLñGJA
(miutÀn Augustus neki is megkegyelmezett)

mitogramma-kÁs¢rlet
Pierre Corneille CINNç-jÀhoz

1  MAXIMUS LOVAG íRNOKA, A B¹LCS EUPHORBOS, I. SZ. 13-BAN,
egy bor-, szûlû-, szilva- ¢s k´rteillattÂl bÂdult
szerdai napon, a borpinc¢j¢ben, dion¡szoszi hahotÀval
jegyezte be a naplÂjÀba: m¢g hogy Euphorbosnak is...! ä
szinte lÀtom ä folytatta az ÁrÀst s az ivÀst a szamoszi
P¡thagorasz kozmikus harmÂniÀjÀn k´sz´r¡lt logikÀjÃ s a
rabszolgasÀgbÂl csak nemr¢g felszabadÁtott Árnok ä, lÀtom
az isteni Augustust (akit a t´rt¢nelem majd talÀn inkÀbb
àsunyinakÊ nevez, s nem àisteninekÊ), hogy a megbocsÀtÀs
ceremÂniÀja utÀn hogyan ´leli kebl¢re (´nmaga jÂsÀgÀtÂl
k´nnyekig meghatÂdva) az ellene ´sszeesk¡vû, de Àltalam
m¢g idej¢ben feljelentett CinnÀt, s teszi a majdnem-
gyilkosa kez¢be fogadott lÀnyÀnak, a konspirÀciÂt ki´tlû
EmÁliÀnak a kez¢t, frigy¡ket maximus pontifexk¢nt is
megszentelve, s hogyan jelenti ki (k´zben a szint¢n
EmÁliÀba szerelmes, de a t´rt¢ntek utÀn hoppon maradt,
csalÂdottsÀgÀt a jÂsÀgos csÀszÀr elûtt viszont diad¢mk¢nt
viselû gazdÀmhoz, Maximushoz fordulva): a kegyelem
Euphorbosnak is kijÀr... az eff¢le meghatÂ v¢gjÀt¢kokhoz
az utÂbbi idûben a v¢n ¢s szentimentÀlis caesar egyre
jobban ¢rt. talÀn PlautustÂl tanulta, hogyan kell v¢g¡l
minden gonosznak kegyelmet s mell¢ sz¢p feles¢get
adni. hol van mÀr Euripid¢sz fens¢ges komorsÀga, hol a
BacchÀnsnûk szÁnpada, melyen Pentheusz fÀbÂl faragott
maszkja helyett Gracchus frissen levÀgott s v¢rzû fej¢t
mutattÀk f´l a n¢zûk k´z´tt ¡lû Orod¢sz kirÀly elûtt.
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ma minden csak Ãgy t´rt¢nget, mintha t´rt¢nne, mintha
a mÀr tegnap s tegnapelûtt eljÀtszottat jÀtszanÀk Ãjra.
Euphorbosnak is kijÀr... ä a àkijÀrÊ itt olyan v¢gszÂ,
amelynek hiteles folytatÀsÀt csak innen, e kerti verem
sÃgÂlyukÀbÂl mondhatom be, ahovÀ biztos, ami biztos alapon
bÃjtam a mÀr fogatlan, de m¢g mindig alattomos Octavius
esetleges proscriptiÂja elûl. a kegyelem engem is
megillet hÀt (engem, kinek az ÀllÁtÂlagos intrikÀja
az ´sszeesk¡v¢s sz´ved¢k¢ben az ÀllÁtÂlagos kegyetlens¢g
rafiÀja volt), de jobb az¢rt a monolÂg verm¢be hÃzÂdnom,
a dialÂgus k´zelharca szÀmomra tÃlontÃl vesz¢lyes lenne!

2  LçSSUK HçT, KIHEZ IS VOLTAM °N TULAJDONK°PPEN KEGYETLEN?
Augustus caesarhoz semmik¢ppen sem, s mi¢rt is lettem
volna? û nekem sohasem Àrtott, mit toroln¢k meg rajta?!
az intrikus egy¢bk¢nt sem harcos, az intrikus filozÂfus,
nem caesarok, hanem eszm¢k ellen k¡zd, ¢n valÂjÀban
egy eszm¢hez voltam (¢s vagyok) kegyetlen: e fura kornak
a szellem¢t nem tudom elviselni. nem tudom elviselni,
hogy k´r´ttem minden olyan, mintha ripacsok jÀtszanÀnak
egy dilettÀns kom¢diÀban; ki nem Àllhatom Plautust,
¢s ki nem Àllhatom ezt az eg¢sz mintha-kort, fûleg a
gazdÀmat, Maximust, a mintha-lÀzadÂt, s CinnÀt a mintha-
szerelmest; szÀmÁtÀsukat az erk´lcs vÁvÂdÀsÀnak hiszik,
¢s csak ¢n lÀtom, innen, a volt rabszolga ¢s a sÃgÂlyuk
mindent k´zelbe hozÂ tÀvlatÀbÂl, hogy vÁvÂdÀsuk mennyire
hamis. igen, talÀn a szerelem müszere m¢g mük´dik
mell¡kben, de az is hogyan?! Maximus EmÁliÀba szerelmes,
de nem neki teszi a sz¢pet, hanem Cinna zavaros lelke
t¡kr¢ben lesi, hogyan komorul-vidul a leÀny arca
az ´sszeesk¡v¢s alakulÀsa szerint, s û mit igazÁtson
a sajÀt orcÀjÀn, szavÀn, a testtartÀsÀn, hogy EmÁliÀnak
û is olyan fontos legyen, mint Cinna. Â, bolydult g¢p,
pÀlyÀjÀrÂl lez´kkent vasalt szekere vilÀgunknak, amely
azt hiszi, ´nmaga mozgatja magÀt, mik´zben a k¢pzelet
fogaskerek¢t, amely egyed¡l k¢pes a Mindens¢g tengely¢be
akaszkodni, kil´ki magÀbÂl cs´r´mp´lve. a k¢pzelet,
igen, a k¢pzelet v¢rre menû jÀt¢ka hiÀnyzik ebbûl a
hideg darabbÂl, s minden mÀs is, ami az ember nyomorÃ
l¢t¢bûl kinyÃl, s a vilÀgegyetem fens¢ge fel¢ mutat.

3  AUGUSTUS JELENET°BýL A SAJçT-HALçL MOTíVUMA HIçNYZIK,
û mindig a mÀsok halÀlÀnak a trag¢diÀjÀban jÀtszott,
sosem a magÀ¢ban, s Ágy nem ¢rinthette meg a szabadsÀg,
amely csak halÀluk kiterjed¢s¢nek vÀlaszthatÂsÀgÀban
r¢sz¡nk; kÁv¡l maradt a l¢lek v¢gtelen t¢rein, mert a
halÀl nyithatÂ kapujÀnak m¢g a kilincs¢t sem fogta meg
soha, s most, hogy a v¢ns¢g szembesÁti a v¢ggel,
most j´n rÀ, hogy az ´n´s ¢let s a hatalom elvakult
akarÀsa miatt nem volt szabad egy pillanatig sem.



4  S CINNA? ý EGYSZERRE AKAR CASSIUS, BRUTUS, SýT CLEOPATRA
Antoniusa lenni, de mindhÀrom szerepet û maga Árta, ¢s
magamagÀnak Árta, s Ágy egyik sem haladhatja meg
sajÀt agyÀnak s sziv¢nek m¢reteit. szÀmÀra egy¢bk¢nt is
minden egyszerü logikai müvelet, az EmÁliÀhoz k´tûdû
szerelme is az; a felt¢teles Át¢letek logikÀja szerint
cselekszik: ha elveszejtem Augustust, elnyerem kez¢t
EmÁliÀnak; mell¢kfeladat: a k¢t tett ne lÀtszÂdjon
elû- ¢s utÂtagnak, hogy az elûbbi tettem foghatÂ legyen
Brutus¢hoz. Cinna szÀmÀra a t´rt¢nelem bonyolult
szÀmhalmaza lebonthatÂ a k´ztÀrsasÀg ¢s a szerelem
k¢t alapmüvelet¢re, s Ágy ´r´k idûkre ´nmaga arÀnyaira
van Át¢lve; nincsen k¢pzete az isteni mennyis¢gekrûl,
a teremt¢s ´nmagÀt hatvÀnyozÂ csodÀjÀrÂl. hÀlÀs lehetne
nekem, ki Ãgy voltam mellette Metellus az ´sszeesk¡v¢s
cselekm¢ny¢ben, hogy Caesar ¢letben maradt. Cinna
mer¢nye puszta gyilok lett volna; s mi jÂl tudta û
mindezt, mikor azt mondta: vannak tÀn gyilkosok, de
nincsen brutusi fajta! a brutusi fajtÀt ¢ppen annak
a talÀnynak a tudata teszi azzÀ, ami, hogy van valami a
nyomorÃ l¢t¡nk´n tÃl is, mi tetteinknek ¢rtelmet adhat.

5  DE AZ °RTELMES TETT HELYETT TULAJDONK°PPEN EMíLIA IS
hamis szerepet jÀtszik, pedig û m¢g leginkÀbb lehetne
e silÀny drÀmautÀnzat Brutusa s Cassiusa is egyben.
CinnÀt Ãgy k´ti Àgy¢kÀra, ahogy a leszbikusok szoktÀk
a szeretkez¢sn¢l a fÀbÂl faragott falloszt. EmÁlia
f¢rfiutÀnzat, s a jelmez¢hez Cinna: kell¢k. s persze
nem CinnÀt szereti, hanem az emberm¢retü fallosz Àltal
el¢rhetû bosszÃ k¢j¢t. Augustus meg´l¢s¢vel apja
halÀlÀt akarja megbosszulni, de mivel lelke ed¢nye
minden mÀs ¢rz¢s szÀmÀra csukott, a gy´ny´rü ¡res
crat¢rban a bosszÃ f¢ktelen akarÀsÀnak gy´ngye sem
olvadhat f´l. s f¢lremotivÀlja tett¢t az az ´r´k
s¢rtûd´tts¢g is, amit a nûk af´l´tt ¢reznek, hogy
a fallosz idûnk¢nt fel-fellÀzad eszk´z-szerepe ellen.

6  E K°PTELEN DARAB LEGSZçNALMASABB SZEREPLýJE AZONBAN
Maximus lovag, a gazdÀm, aki ¢kes szofisztikÀval
hirdeti a tett felesleges-, sût lehetetlens¢g¢t,
hogy aztÀn ne vÀrhasson tûle senki tettet. û, ha
tesz, csak a tegnapi ¢rveire teszi rÀ a pecs¢tet,
vÀgyaihoz nincs el¢g holnapi mersze, s ¢n, ki vÀgya
irÀnyÀba tereltem kez¢t, akkor lettem a kez¢n kesztyü,
mikor a mozdulÀsa ¢letvesz¢ly lett, mikor szÀnalmas
intrikÀi hÀlÂjÀt mÀr az ´sszeesk¡v¢s fens¢ges pÂkja
szûtte tovÀbb. s v¢g¡l, mikor AugustusnÀl bevÀdolt,
talÀn mÀr maga is hitte, hogy kez¢nek gyilkos rÀndulÀsa
nem az ´v¢, hanem egy rabszolgÀ¢ volt. Ãgy tett, ahogy
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a symposiumok asztalÀnÀl tesznek a hozzÀ hasonlÂ urak,
kik k¢t k¢zre fogjÀk a disznÂcs¡lk´t, s a cs¡l´k zsÁrjÀt
a rabszolgÀk e c¢lra n´vesztett hosszÃ hajÀba t´rlik.

7  MARAD HçT AZ ATARAXIA S A CARPE DIEM VIGASZA: AZ EMBER
lusta ebk¢nt hasal az ¢g ¢s f´ld labirintusÀnak a
nyÁlÀsÀnÀl, s vÀrja a s´t¢t kotor¢kbÂl ki-kikukkantÂ
k´v¢r vagy sovÀny alkalmakat. s jÂ drÀma helyett
rossz filozÂfiÀt Ár; a logika kerÁt¢s¢rûl s a fizika
termûf´ldj¢rûl szaval, s kertje fÀin rendre k´z¢pszer
terem. a vackorra ugyan azt mondja: aurea mediocritas,
s ¢rnie, Ãgymond, kilenc ¢vig kell, csakhogy ¢rlelheted
a k´z¢pszert akÀr kilencszer kilenc ¢vig is, aranyalma
akkor se lesz belûle. de nemr¢g a Circus Maximus
ar¢nÀjÀban egy balga kereszt¢ny az ugrÀsra k¢sz¡lû
s b´mb´lû oroszlÀn elûtt a szokÀsos halÀlsikoly helyett
¢nekelni kezdett, s az oroszlÀnbûg¢s s az emberi ¢nek
k¡l´n´s dialÂgusÀban mintha a k´lt¢szet Ãj m¢rt¢ke,
egy sohasem hallott szÂlam k´sz´r¡lte volna a torkÀt.
persze ez m¢g jÂval a Cinna-f¢le kom¢dia v¢gjÀt¢ka
elûtt t´rt¢nt. lehet, hogy azÂta mÀr poetria SulpÁcia
is ebben a szÂlamban ÀriÀzik. ideje lesz ´nk¢ntes
szÀmüzet¢sembûl nekem is visszat¢rnem, s az irodalom
¢s szellem Ãj mühelyeiben is illûk¢pp tÀj¢kozÂdnom.

8  AZ UTñBBI MONDATOKAT EUPHORBOS, MAXIMUS FELSZABADíTOTT
rabszolgÀja, a k´ltûi lelk¡letü filozÂfus mÀr nem
Árta, hanem mondta, sût voltak¢pp rikoltozta. azt is
mondhatnÀnk: Âb¢gatott a der¢k Árnok, ahogy a rÂmaiak
szoktak a boros amforÀik mellett. de hangja Dion¡szosz
baritonjÀbÂl n¢ha az eunuchok mutÀlÂ hangjÀba csuklott.

MesterhÀzi MÂnika

T¹MEGSíR

Feladtam minden szellemi ig¢nyt,
a t¢v¢t kapcsolgatom, ki¡r¡ltem.
Reggel megtalÀlt egy tollas ujjÃ
feh¢r galamb, most megtalÀlt a k¢p.
Z´ldbe takart mÃmiÀk k´zt a szagtÂl-
iszonytÂl ´krendezû rokonok.
Egy ´regember, egy fiatalabb:
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