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zalitás tapasztalata. Paradoxon ez természete-
sen, hiszen idô és okság szilárd képzetei nél-
kül nem létezhet erkölcs, és annak hiányában
nem lehet emberi társadalmat alkotni. A Kar-
kassz-tapasztalat azonban éppen az, hogy le-
het az aktivitás tereinek bezárultával pusztán
elszenvedôleg is létezni a társadalomban, ami-
kor a cselekvéshez szükséges hatalmi pozíció-
kat azok foglalják el, akik gátlástalanul enge-
delmeskednek a bennük lévô „Karkassz-szfé-
ra” diktátumainak. A KARKASSZBAN, ez a „sátá-
ni” (666 oldalas!) könyv éteribb és oldottabb
kitérôivel is erre a tapasztalatra mutat. Ez a
konkrét és virtuális experiencia Határ lírájá-
nak az egyik, ha nem a legfontosabb hozadé-
ka a XX. századi magyar költészet „eszmetör-
ténetében”.

Bodor Béla

LAUDÁCIÓ: TÉREY JÁNOS 

ÉS A „RAJNA-PARK”

„Az évad legjobb magyar drámája” díj 
elnyerése alkalmából. 2003. szeptember 19.

Hölgyeim és Uraim, kedves Téreym!
Nyár elején felvételiztettem angolból, én va-
gyok a nyelvtani kérdezô, egy szöveget kell 
a vizsgázóknak elemezni. Gondoltam, legyen
a szöveg egy irodalomtörténeti tankönyvbôl,
abban is van alany meg állítmány. Mikor már
a tizedik gyerek olvasta föl ugyanazt, elkezd-
tem a szövegre odafigyelni. „A modern dráma –
írja Ifor Evans – egyre kevésbé tartozik az irodal-
már illetékességi körébe, hiszen jórészt látványból,
mozdulatból, hangeffektusból építkezik – márpedig
az irodalom anyaga a szó: ahol nincs szó, ott mûvé-
szet lehet, de irodalom nem.” Ekkor felkiáltottam:
Térey! Persze csak magamban, mert a vizsgá-
zó a prepozíciókat kereste.

Igen, Térey drámatrilógiája, a NIBELUNG-LA-
KÓPARK, ízig-vérig irodalom. Szóból van, szinte
fugamentesen és hibátlanul összerakva, mint
az eszkimók jégkunyhója. Nem véletlen, hogy
a jégkunyhót említem, mert az én szívem gyak-
ran fázik ebben a közegben, menekülnék va-
lahova, egy puha, bársonyos sarkocskába, de

arról meg kiderül, hogy valakinek a picsája,
hát ott sincs maradásom. Mert lángolóan hideg
világ ez, cinikus, erôszakos, és germán. Obsz-
cén is, a hagyományos értelemben – sôt, ob-
szön, néha gusztustalan, bár mindig iszonyú
szellemes –, de mondjuk ki, az igazi obszceni-
tás ma már nem a szexet és nem is a szokatlan
párválasztási stratégiákat jelenti. Térey ponto-
san érzi, hogy a szexszel már se skandalizál-
ni, se aktivizálni nem lehet, csak játszani. Van
viszont az egésznek egy nyugtalanító politikai
levegôje, egy „senkinek sincs igaza”, sôt egy
„talán mindenkinek igaza van” légköre, ami
magában foglalja a legdermesztôbbet, a „talán
a németeknek is igazuk van” szimatot, és ezen
el kell gondolkozni, hogy nemcsak gépeket
tudnak gyártani, meg zenét szerezni, hanem
esetleg igazuk van. Wagner még mondhatta
ezt; Térey már mondhatja, legalábbis ô úgy
érzi, ôk úgy érzik, a már sokkal-azután-szüle-
tettek. Ez az igazi obszcenitás. Nem is min-
denki bírja Térey munkásságának ezt a ke-
mény vonalát, ezt, hogy mindenrôl lehet be-
szélni, és nincs igazság, nincs tabu, és pláne
nincs politikai korrektség. Szeretet, az talán
van, és a hiányát gyönyörûen ábrázolja a díja-
zott dráma.

De nemcsak a hiányát, a jelenlétét is, a so-
rokban, a rímekben, a strófákban – szóval a sza-
vakban, ahogy szegény felvételizôk olvasták.
Irodalom. Talán inkább az, mint színház: en-
gem Madáchra emlékeztet, nagyon jó sorok,
pompás maximák (bár talán nem osztályter-
mek falára valók), de hogy dramaturgiailag
megáll-e, hogy elô lehet-e adni, azt nem tu-
dom. Örülök, hogy ma épp ebben a házban di-
csérhetem, mert ebbôl azt veszem ki: színda-
rab ez, nemcsak remek költemény.

A travesztiát is nagyon szeretem, a modern
köntösbe öltöztetést, nekem ettôl elevenebbek
a figurák, és mulatni is lehet, hogy ki kicsoda,
az ifjú isten a vezérigazgató, a gonosz, de zse-
niális törpe a rendszergazda, a valkûr a beau-
ty-szalonos csaj, Fafner az építési vállalkozó és
így tovább. Nem tudom, tudják-e, hogy Térey-
ék most költöztek be egy nagyon dögös új la-
kóparkba a Duna mellett: Riverside a neve. Ál-
lítólag építenek a kertben nyers kövekbôl egy
Donner-oltárt, azon fog Térey viharos éjszaká-
kon kornyikálni, a lakók nagyobb örömére.

Gratulálok.
Nádasdy Ádám


