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Szöveg – dráma – lidérc
(Tompa Gábor)

„Elkeserítelek, színész barátom:

a deszka reccsen és nem rólad szól az este.

Nincsen végállomás az Araráton,

annak, ki életét és nem Istent kereste.”

(Noé színháza)

Létrehozni egy szöveg koreográfi áját, teret, amelyben lehetségessé válik a szö-

veg, talán hasonlít a valódi színjátékhoz, a jelenre hozott szöveghez, a jelenet-

hez („a színház az aktualitásból él”), ahol megtörténik az igazság – jelentsen 

egyel�re bármi olyat ez a szó, ami valóban megtörténik. A szöveget színpadként 

érteni azonban nehézségeket rejt, hiszen, ahogy Tompa Gábor vallja, a szín-

padon jelen lév� színész eszköze, mégpedig törékeny eszköze a m�vészetben 

megtörtén� valóságnak vagy valóságos megtörténésnek, ami azt is jelenti, hogy 

nem feltétlenül, vagy egyáltalán nem rendelkezik az alkotó szuverenitásával. 

A szöveghez viszonyítva tehát: a színház valóságával els�sorban nem a nyelv, 

hanem a színész testének médiumán keresztül találkozunk. Ami a szövegben 

a nyelv, az a színházban a színpad, a tér, a mozgás, a tárgy és a test. A színész 

egyúttal zenész, pontosabban hangszer, s e dramaturgia szerint ennek a pa-

rancsnak engedelmeskedik: úgy énekelj, mintha te magad lennél a hangszer.

A jelenet azonban mindig egyszeri és megismételhetetlen (hiszen az aktua-

litásból él), sem az el�adás kontextusa, sem maga az el�adás ugyanúgy többé 

soha nem rekonstruálható, örökre elveszett. A  színész (azaz az ember), úgy 

t�nik, sokkal törékenyebb hangszer, kevésbé id�tálló anyag, médium, mint a 

nyelv. E törékeny m�vészet, a jelen vagy a jelenet m�vészetének létrehozója, 

megálmodója nem a színész (noha neki is megvan/meg lehet a saját álma saját 

magáról), hanem a rendez�: az � szava, igéje lesz testté a színpadon: „a dráma 

a rendezés folyamatában feltölt�dik: ’az ige testté lesz’” – mondja Tompa Gá-

bor. Mely megtestesülés – ezt mindig tartsuk szem el�tt – törékeny, mint min-

den test, mint a megváltás akrobatikája maga. A színészi mutatvány egy atleta 

christi, egy isteni kötéltáncos mutatványa.

✱

Az el�adás vagy egy jelenet aktualitását jól szemlélteti egy eset, amelyet 

Tompa Gábor 2004-ben kiadott interjúkötetében mesél el Slawomir Mro-

žek Tangójának rendezése kapcsán. A  beszélgetés 2000-ben zajlik, éppen 

amikor Romániában az országgy�lési választásokon a széls�jobboldali Nagy 

Románia Párt, élén Corneliu Vadim Tudorral – nemcsak a magyar kisebbség 

számára – katasztrófát sejtet� támogatással kerül a parlamentbe. A választá-

sok estéjén kiszivárogtatott eredmények hatására a kolozsvári kocsmákban 

állítólag ilyesmit suttogtak egymás fülébe a magyar értelmiségiek: „Mindenki 
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menjen szavazni, egyébként katasztrófa lesz.” Vadim Tudor programjában 

egyéb fi nomságok mellett a magyar kisebbség kitelepítése, illetve saját de-

mokrata nemzettársainak felkoncolása szerepelt. Tompa Gábor ezekr�l az 

eseményekr�l elmélkedve idézi fel diploma-rendezését a nyolcvanas évek 

elején, a Tangót, amelynek els� romániai bemutatója egyébként egybeesett 

az októberi forradalom ötvenéves évfordulójával: „akkor megértettem Mro-

žeknek azt a mondatát, amikor Eugéniusz, aki hatalmának birtokában falhoz 

állítja családjának többi tagjait, azt mondja: ’Vége a tréfának. Már ötven éve 

csak tréfáltok.’”

Az elbeszélésb�l látható, hogy hányféle id�sík tapasztalata s�r�södhet egy 

jelenetben, s ez a megörökíthetetlen, ha tetszik történetietlen pillanat miként 

segít hozzá, ha nem is a történelem, hanem saját, történelemben való létünk 

megértéséhez. Az ünnep, az évforduló (az „éppen ötven éve történt” drama-

turgiája most, 2007 szeptemberében, Budapesten számunkra is ismer�snek 

t�nhet) mint egyfajta intézményes szellemidézés, a kísértet (újra) megjelenése, 

mely kísértet kísértetként mégis el�ször jelenik meg – hogy ne mulasszuk el 

itt Jacques Derrida Marx kísértetei cím� könyvére való utalást sem –, magával 

a színházi jelenettel egyenl�. A(z ötven éve) nem jelen lév� jelenése, amikor a 

Király (vagy az Apa) visszatér, hogy parancsoljon Hamletnek, aki (ennek követ-

keztében?) kizökkentnek érzékeli az id�t; vagy az id� kizökkenése, mert ünnep 

van s az ünnepi szellemidézés kiváltotta, épp csak pillanatnyi katasztrófa: vala-

hogy így érthetjük a színház törékeny aktualitását.

Mrožek Tangójának szerepl�i maguk is él� kísértetek, szellem voltuk szín-

padi reprezentációi, emellett fontos felfi gyelnünk arra a konfl iktusra, amely 

a három generáció különféle világakarásait színre viv� szerepl�k közötti re-

lációkat generációk közötti küzdelemként, egyben tehát az id�ben az id�vel 

folytatott küzdelemként teszi értelmezhet�vé. Eugéniusz bácsi, a nagyapa 

generációja, a régi, kiszámítható és konvencionális normák révén kényelme-

sen berendezett polgári világrend, egyfajta bugyuta konzervativizmus meg-

testesít�je; Stomil, a középs� generáció, a polgári világ konvencionalizmusa 

ellen lázad, individualista és liberális, a haladás híve, önmagát megvalósítani 

kívánó, de szintén bugyuta és dilettáns m�vész. Végül Artur, a legfi atalabb 

generáció, akinek nincsenek normái, de mivel apja már elvégezte a lázadás 

„munkáját” és lerombolta a normákat, már lázadó sem lehet. Az els� felvonás 

második felében nyíltan fölvet�dik a generációk közötti küzdelem kérdése, 

ugyanakkor a magyar fordítás lehet�séget kínál Artur dilemmáját a Hamle-

tével egybeolvasni. Amikor Artur elmondja, hogy rendet és elveket szeretne 

a világban, Eleonorától a következ� replikát kapja: „Én is csodálom, hogy 

miért épp te, a legfi atalabb, kívánsz mindenáron elveket. Mindig épp fordít-

va volt.” Arturra tehát nem érvényes az a szabály, hogy a fi atalok lázadnak, a 

világ fordítva m�ködik, az id� a visszájára fordul. � ugyanis úgy látja: „Már a 

nagymama is abban a világban öregedett meg, amely kizökkent a normájá-

ból.” „The time is out of joint” („Kizökkent az id�”1) – kiált föl Hamlet éppen 

az eskü pillanatában, amikor vállalva küldetését, társaival megesküsznek a 

kísértet megbosszulására.

1 Arany János fordítása
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✱

Mi az ünnep? Mit jelent (!) a jelenet kitüntetett pillanata? Hogyan? A jelentés 

a jelen jelenete vagy jelenléte? A jelentés, ami id�höz kötött, pusztán egy kí-

sértet? Jelentés, jelenet, jelen, jel – mi közük van magukhoz és egymáshoz 

ezeknek a jelenéseknek? A jelentés a jel jelenése a jelenben, vagyis a jelen-

tés csak most van, most, amikor írok? Mi az, ami el�hív(hat) egy kísértetet 

a történelemben ugyanúgy, mint a színpadon, a jelenben? Kísértetek laknak 

a történelemben is? Most, amikor ezt a témát választottuk (Tompa Gábor, 

Tompa László unokája, a kolozsvári Magyar Színház igazgatója, rendez�, 

költ�) pusztán azzal a célkit�zéssel, hogy metszéspontokat (színház és szö-

veg), törésvonalakat (kizökkent id�), távolságokat (Budapest és Kolozsvár, 

vagy Kolozsvár és Budapest), elválasztottságot tegyünk nyilvánvalóvá, imp-

rovizáljunk, a puszta utólagosság jutott osztályrészünkül. Mivel nem láttunk 

egyetlen jelenetet sem, pusztán rendez�i jegyzeteket, színházzal kapcsolatos 

gondolatokat, interjúkat és verseket. Ma: nincs el�adás. Improvizálunk. Egy 

heterogén (szöveg)jelenetet.

Milyen ez a jelenet? Álljon itt egy talán éppen ide ill� idézet: „A középkori 

japán költészetben mindig nagyon tetszik nekem, hogy elvb�l lemond a kép 

végs� jelentésének még sejtetésér�l is, amelyet, mint valami szórejtvényt, csak 

a legvégén lehet megfejteni. Ezek a versek semmit sem jelölnek önmagukon 

kívül…” De, s talán éppen ezt üzeni nekünk egy kolozsvári rendez�, ebben az 

idézetben egy olyan kijelentés van elrejtve, ami mellett nem lehet elmenni. 

A kijelentés olyasmit jelent ki, amit máshol ugyan� a m�vészet etikai dimenzió-

jának nevez, ami a jelet és a jelentést, pontosabban a jelenést és a mindenkori 

jelent, azaz a valóságot, nem kölcsönös egymásrautaltságukban engedi érteni, 

mint ahogyan els� olvasásra t�nhet. A kép végs� jelentése nem azért hiányzik, 

mert nincsen jelentés, hanem mert jelentése végtelen. Azért mond le „elvb�l”(!) 

a jelentésr�l, hogy annál többet mondhasson, s eközben egyáltalán nem sz�nik 

meg a m�vészi kép és a valóság – ahogyan � fogalmaz: az élet – közötti jelöl�i 

viszony. A kép nem zárul magába azzal, hogy kizárja önnön megfejtését, ha-

nem megnyílik, kitárja magát, és messze fölé emelkedik annak, hogy puszta 

öncélúságát jelentse be.

Mármost, hol található ebben az emelkedésben, ebben az „elvb�l” kijelen-

tett kijelentésben az etikai dimenzió? Éppen abban, hogy mindezt „elvb�l”, 

akarva, a végtelent, a jelölés végtelenségét akarva, a valóság – azaz az élet – 

nevében teszi. Egy további idézet talán jobban megvilágítja mindezt: „…nem 

szabad elfelejteni, hogy a m�vészi képnek els�sorban nem asszociációkat kell 

kiváltania, hanem az igazságra kell emlékeztetnie a néz�t.”

Már a kijelentés intonációja is parancsolóan etikai, de ennél is fontosabb 

az a látszólagos paradoxon, amit a következ�képpen foglalhatunk össze: egy 

kép, amely nem jelent önmagán kívül semmit, az igazságot jelenti. Van vala-

mi platóni és egyben kísérteties abban, ahogyan Tompa Gábor fogalmaz: „az 

igazságra kell emlékeztetnie”. Mit jelent itt a kell kényszere? Olyasmit, amit 

csak az emlékeztetés, vagyis az örökség parancsa fel�l érthetünk meg. Ha azt 

mondanánk, hogy a kép az igazságot jelenti, valóban semmit sem monda-

nánk. De azzal együtt, hogy emlékeztetnie kell az igazságra, azt is mondjuk: 
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egy emlékkép el�t�nik, hogy emlékeztessen az igazságra, vagy – és itt ismét 

Derrida Hamlet-értelmezésénél tartunk, ahol a kísértet, mint a visszatér� múlt, 

örökség, a történelem képe, Hamletet emlékezteti egy – küldetésre („Kizökkent 

az id�; – ó, kárhozat! / Hogy én születtem helyre tolni azt.”). Az etikai paran-

csolat tehát mindig a múltból érkezik a jelenbe, miközben egy kép vagy jelenet 

formáját ölti magára.

Értjük tehát vagy érteni véljük a parancsolat irányát: a múltból tart a jelen-

be. De mi maga az üzenet? Mit üzen a kísértet vagy a kísértet jelenése maga? 

Mit üzenhet a múlt? És mi ez a platóni hangvétel? Hogyan? Platón kísértete szól 

Tompa Gáborral 1984-ben (micsoda utópisztikus dátum, egy múlt utópiája?!)? 

Mir�l beszél? Természetesen az igazságról, err�l a számunkra enyhén szólva 

is gyanús valamir�l.

Itt az ideje, hogy az igazságról beszéljünk!? A leggyanúsabb ebben a fel-

szólításban éppen az igazság. De gyanús az ige többes száma is. Kihez in-

tézzük ezt a felszólítást? Ki ez a „mi”? Kinek van joga felszólítani másokat az 

igazságról szóló beszédre? Ki ismer magára ma bármilyen „mi”-ben? Bármi-

lyen „mi” eleve két részb�l áll: én és a többiek, eleve osztódunk, eleve pártosak 

vagyunk. Nem beszélhetünk az igazságról, csak beszélhetek az igazságról? És 

ha van „mi”, lennie kell „ti”-nek is: mi, akik az igazságról beszélünk, szemben 

veletek, akik hazudtok, vagy legalábbis nem az igazságról beszéltek. És ha 

nincs „mi”, akkor mi van? Az igazságról szóló beszéd el�bb vagy utóbb politikai 

beszéllyé válik – vagyis még inkább gyanússá.

Az etikai parancsolat, érkezzen a múltból vagy máshonnan, etikai mivoltá-

ban feltételezi az igazságot. A parancsolat parancsolat jellege pedig feltételezi, 

hogy amire kényszerít minket, megkérd�jelezhetetlen. A parancsolat követésre 

szólít fel, nem pusztán cselekvésre, hanem egy bizonyos módon való cselek-

vésre: a helyes cselekvésre. A cselekvés pedig feltétlenül a jöv�re irányul, va-

lami olyasminek a létrehozására, ami még nincs, vagy valaminek (az id�nek) a 

helyre tolására, mert kizökkent; korrekcióra ott, ahol valami elromlott. A jöv� 

felé taszít minket ez a parancsolat, mely a múltból érkezett és egy m�vészi 

kép formájában jelent meg. Ha azonban a jelen korrekcióra szorul, akkor cse-

lekvésen a jelen (legalábbis részleges) megtagadását és a jöv�nek valamilyen 

másik elv mentén való akarását kell értenünk. A parancsolat így valamiképpen 

forradalomra, forradalmi cselekvésre szólít fel. Itt az ideje, hogy egy szöveg 

igazságáról beszéljünk, melynek címe A remény imperatívusza.

Régi szöveg ez is, 1988-ban írta Tompa Gábor, érzékelve azt az apokalip-

tikus hangnemet, amelyen a m�vészet az ezredvégen kezdett el önmagáról 

beszélni: „A ’világvége’ divatjában mindig az adott kultúra önmagára kiszabott 

halálos ítélete fejez�dik ki. Szorongás és b�nélvezet jellemzi, mint társait, a 

sci-fi t, a horrort, a zombie-t, a new wawe misztikus pornográfi áját és megannyi 

más, mai spiritualista divatot. A tömegkultúra satanikus divatpózai mégsem a 

felismerést, hanem a vereséget er�szakolják: sematizálják a b�ntudatot, meg-

szoktatják velünk a szokhatatlant.” Nem is az lesz itt számunkra a fontos, hogy 

elviekben egyetértsünk vagy ellentmondjunk ennek a kijelentés-sornak, hiszen 

mindebben a szerz� részér�l sincsen elvi állásfoglalás. Jellegzetesen a jelensé-

gek (a satanikus divat, a zombie, a horror, a pornográfi a) jelentését kutatja, és, 

ami még meglep�bb, arra szólít föl egy a címbe foglalt parancsolat formájában, 
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hogy a reménytelenb�l merítsünk reményt. A remény imperatívusza – minde-

nekel�tt ez egy jó cím, hatásos cím, arra szólít föl, hogy el kell olvasnunk, amit 

e cím alá foglalt a szerz�, illetve hogy – reménykednünk kell. A remény impe-

ratívusza: kétszeres felszólítás, tautológia, hiszen mi más a remény, ha nem a 

jöv�ben való reménykedés, egy jöv� akarása (még inkább a jöv� akarása), és 

mi más a parancsolat, mint egy múltból érkez� felszólítás, ami a jelenbe kódolt 

jöv� (a bukás, a vereség, a b�ntudat) megváltoztatására irányul. A  reményre 

vonatkozó parancs (Reménykedjetek!) itt is, mint Tompa Gábornál oly sokszor, 

egy bizonyos evangélikus szólam hatását kelti, színházias, patetikus hangnem, 

ahogyan egy igazságról kell beszélni.

Mit akarhat, ha akarhat, üzenni egy mai kolozsvári rendez� húsz évvel ez-

el�tti írása? Pusztán egy múltbeli akarás, egy múltbeli színház, egy múlt jelene 

(a nyolcvanas, kilencvenes évek kolozsvári, marosvásárhelyi, sepsiszentgyör-

gyi, tompagábori színházai), vagy, mint minden múlt és emlékezés, magában 

foglal egy parancsolatot is? Mire vonatkozik ez a parancsolat, abban a formá-

jában, ahogyan mi olvasunk egy parancsolatot? A színházra, a történelemre, 

a m�vészetre, az igazságra? És egyáltalán, végre mi az igazság? Hogyan segít 

hozzá e két kiemelt parancsolat: a m�vészi kép igazsága és a remény impera-

tívusza az igazság megértéséhez? Jön-e valamilyen üzenet bármilyen határon 

túlról és a múltból, akkor is, ha véletlenszer� a téma (nem hiszünk a véletle-

nekben), az, hogy ma és itt éppen Tompa Gáborról akartunk beszélni, akkor 

is, ha mindennél inkább fennáll e szöveg aktualitásának törékenysége? És itt 

kénytelenek vagyunk számba venni, hogy amit akkor mondott, talán ma már 

nem érvényes: „Ma els�sorban a kezdet, a nem számítható kezdet kultúrájára 

lenne szükség…”, hiszen ez 1988-ban hangzott el. Megtörtént-e azóta a „nem 

számítható”, az új, amire a remény imperatívusza vonatkozott? Vannak-e új s 

új kísérteteink?

✱

A ’89-es forradalom Erdélyben nem feltétlenül a m�vészi kép forradalma volt, 

mégis több erdélyi költ�t késztetett arra, hogy m�vészi tevékenysége mellett, 

vagy annak rovására a politika vagy a közélet színterein próbáljon szerencsét. 

Többféle „remény”, amit itt nem célunk vizsgálni, késztethette erre a döntés-

re Markó Bélát, Sz�cs Gézát vagy másokat, azonban a lírai beszéd „mi”-je, a 

költ�szerep lappangó vagy nyílt szakrális, közösségi, kódolt ellenzéki funkciója, 

úgy t�nik, megsz�nt vagy arányai radikálisan megváltoztak. Talán mondhatjuk, 

hogy ma ugyanez mintegy negatívan van jelen, az ilyen jelleg� szerepvállalás 

ironizálásaként, a küldetésszer�ség komikussá tételében. Mindez, valószín�-

leg, nemcsak egy a „költ�-papokat” érint� változás, hanem magát a közössé-

get, a közösségi identitást is radikálisan átformáló társadalmi átalakulástól, a 

mediatizált társadalom és az új politikai és karrier-esélyek megjelenését�l is 

függött. A közösségr�l való beszéd, a képviseleti beszédmód jogát az iroda-

lomtól a politikai képviselet, egy politikai párt vette át.

A  szekuritáté (Securitate) kísértetei után azonban új, másféle fantomok 

ütötték föl a fejüket, s ezek a kísértetek, a történelmi emlékezetb�l szándéko-

san vagy önszántukból el�t�n� el�dök, apák, �sök, lidércek sokkal kevésbé 

rendelkeztek olyan, jöv�re irányuló etikai parancsolattal, mint a dán királyfi  ap-
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jának kísértete. Kovács András Ferenc írja Tompa Gábor Lidércbánya (igen, itt 

már néven nevezi a kísértetet) cím� kötetének fülszövegében:

„Mert fellel�sök görbe csontja már por,

S még áskálódnak zordon bányarémek,

Hogy költ�k szája hordjon kányaprémet,

Ha Helsing-�rként jelszót ont magából!”

(Félbalkezes szonett)

Ez a kötet, ahogyan a cím is utal rá, nyíltan számba vesz néhány kísértetet, 

amelyek kereskedelmi árucikké váltak Erdélyben. A múltbeli kísértetek mediá-

lis rajzásáról van szó (hiszen a kísértet ugyanúgy nem jelenvalóként van jelen, 

mint a tévé képerny�jén látható, virtuális vagy digitális kép), az Erdély iránti, 

mint a múlt iránti nosztalgiáról, a hamis idillr�l, a nosztalgiaturizmusról és az 

ezek következtében kiépülni látszó kultúrhazugságról, illetve – ahogyan Tompa 

Gábor fogalmaz – a „vidékiesség” és „nyájszellem” kísért� veszélyér�l. A kon-

cepció, amit ebben a kötetben Tompa Gábor fölrajzol a kísértetekr�l, alapjaiban 

érinti mindazt, amit eddig Hamletr�l, a múlt üzenetér�l, etikáról igyekeztünk 

megfogalmazni. Az új kísértet-koncepció alá nemcsak a Lidércbánya-ciklust, 

hanem a szinte tíz évvel korábban megjelent, Kovács András Ferenccel közösen 

írt négykezes-kötetet is besorolhatjuk (Depressio Transylvaniae), mégpedig az 

„ellenállás a kísértetnek” címszó alá.

Az intuíció, hogy az Erdélyi Szellem (a ’szellem’ szónak mind ’szellemiség’, 

mind ’kísértet’ jelentésében) eleve egy üzenetet tartogat, hogy maga a föld, 

maga a hely, s�t maga a név (Erdély) mágikus er�vel bír, a magyarországi 

szellemiséget, pontosabban egy bizonyos magyarországi szellemiséget is 

megb�völt. Érdekes fordulat (kizökkent id�): nem a múlt jön a jelenbe, ha-

nem a jelen tart(ana) a múltba, ami arra utal, hogy a jelen a múltnak egy má-

sik jöv�t (jelen jelent) akarna, ami viszont arra, hogy a jelen nem kap semmi 

olyan üzenetet a múlttól, ami a jöv� fele tolná. Zavaros képlet. De egy olyan 

képre vagy jelenetre utal, amelyben Hamlet nem az Apa szellemét, hanem 

Yorick koponyáját, egy nem él� szellem szellemét b�völi, t�le várva üzenetet. 

Egy jelz�vel toldva meg Tompa Gábor szellemes szóalkotását: a b�ntudatba 

süppedt zombie, a nekrofi l temet�i „mélymagyar” álmodozása képezi a jele-

net tárgyát. Ideje idézni:

„Egy holdvilágos decemberben,

amikor befagy minden álom,

lidércet bányásztunk a kertben,

hogy álmodozzunk mindenáron.

(…)

de álomtalan éjszakáink

magyar statisztikáinkra törnek,

s hogy ne küldjük Ábelre Káint,

hódolnánk álmosabb el�dnek…”

(Lidércbánya a kertben)
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Honnan e rengeteg kísértet? És melyik közülük az igazi? Ahogyan Tompa 

Gábor fogalmaz 2004-ben: melyik „az igazi erdélyi szellemiség”? Hogyan lehet 

egy kísértet valódiságára fényt deríteni?

Ha e szövegszínház jellegzetes közlésmódja a kérdezés volt, ez az utolsó 

kérdés a jelen jelenetére vonatkozik, a jelen színházára, a jelen kísérteteire, 

az erdélyi szellem és kísértet, vagy átfogóbban, a magyar szellem és kísértet 

létmódjára és parancsolatára. Válasz, vagy inkább csak válaszút gyanánt két 

lehetséges útvonal felvillantására vállalkozunk.

Az egyik a turista-szellem, a visszatérés, vagyis az ismétlés neurózisára 

utalna, amelyet Freud a halálösztönnel és a kísértetiessel köt össze neveze-

tes Homokember-elemzésében. A  halálösztön, amely bizonyos helyekhez, 

legyenek akár lelkiek, mint a „haza ténye”, vagy topográfi aiak, mint amilyen 

a „vadregényes” földrajzi adottságokból el�hívható erdélyi szellem vagy kísér-

tet egzotikuma, s az egzotikum iránti vágyhoz járuló gyarmatosító szellem 

(�k is mi vagyunk, következésképp �k is a mieink), úgy t�nik, még mindig az 

1988-as Tompa Gábori-i parancsolat érvényét er�síti. A b�ntudat, a zombie és 

a misztikus pornográfi a (pl. a „szerezzünk egyszer� (!) erdélyi barátn�t” mint 

jellemz� turistanosztalgia) jelenléte, a halálösztön, olyan „felel�sségre” (Tompa 

Gábor) szólít föl (kit is?), ami a „kezdetnek” mint nem „számítható kezdetnek” 

a parancsolatával közelít az nyolcvanas évek rendez�i jegyzeteinek, esszéinek 

kísérteteként a jelen felé, felénk.

A másik útvonal egy olyan kérdésre adott válaszok lehet�ségét vizsgálná, 

amely kérdés egyszerre nyelvi-retorikai („költ�i kérdés”?), egyszerre hermeneu-

tikai, és egyszerre horzsolja a létez� és lehetséges politikai nyelvek alakzatait. 

A kérdés már egyszer szerepelt ebben a szövegben, de érdemes újból, új kér-

désekkel tetézve megismételni. Létezhet-e olyan nyelvi alakzat, trópus, szókép, 

amely a „kik azok a mi?” kérdését úgy tudná alkalmazni, hogy a létez� magyar 

nyelveket (minden egyes magyar nyelvet, hiszen nagyon sok van) elvonja a po-

litikai alakzatok megosztó, elkülönít� és megbélyegz� hatalma alól ugyanúgy, 

mint az er�szakos egységesítés hazug gyarmatosító szelleme és diktatúrája 

alól? Egyáltalán, szükséges-e ilyen alakzat? Létezik-e ez a kérdés, amely a 

„részek” és az egész viszonyaira vonatkozik? Nem eleve elhibázott kísérlet-e 

a magyar nyelvek kísérteteinek parancsolataira várni és hallgatni? Vagy csak 

a kísérteteknek, a kísértetek tele-mediatikus rajzásának való ellenállás lenne 

a jelen(et) törékeny aktualitása? Létezik-e a remény, vagy legalább a remény 

reménye, a jöv� akarása és imperatívusza? Ez az alakzat a magyar nyelv nem 

tudásának regiszterében lelhet�-e csak föl, ahogy Tompa Gábor sugallja, ami-

kor arról beszél, hogy a magyar nyelv megóvása mellett azért fölösleges agi-

tálni, mert egyszerre ivódott belénk végérvényesen és elpusztíthatatlanul, és 

egyszerre megtanulhatatlan: „…a nyelv esetében a mindent tudás, amit sosem 

érsz el, és a semmit tudás egyenl�ek.”

Aligha tagadható, hogy a fentiekhez hasonló, jöv�re vonatkozó kérdések 

mindig a végre vonatkozó kérdések is egyben. De a végr�l szóló beszéd, örök 

közhely, mindig is a kezdetr�l szóló beszéd. Befejezésül, a számtalan magyar 

nyelv közül, e szöveg(színház) véletlenszer� koreográfi áját és az improvizációt 

most már végtelennek és lezáratlannak meghagyva, erre a paradoxonra idéz-

zük föl a sok közül az egyik els� magyar nyelv példáját, a Halotti Beszédét. Ez a 
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szöveg els�ként, vagyis abban a mivoltában, hogy el�ször beszél, hogy egyike 

az els� magyar nyelveknek, el�ször is és mindenekfölött egy halottról beszél, 

egy halott kísértet nevében kíván hozzánk szólni.

Borbély András
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