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Téli utazás
az Olimpiai Stadionba

A nyugat-berlini
Schaubühne Hölderlin-bemutatója

Klaus Michael Grüber jelenleg aligha-nem
a legrejtélyesebb színházi tehetség a
Német Szövetségi Köztársaságban. Har-
minchét éves. Nagyon-német rendező
de Párizsban és Rómában lakik. Ő az az
alkat, kire azt szokás mondani: rabelais-i,
mert az életet, lerí róla, jó nagy kanállal
eszi. Művészetében viszont kíméletlen,
számonkérő és aszketikusan tiszta.
Tisztán mindenekelőtt azt értem, hogy
maradéktalanul elkötelezte magát a
morálnak (politikai) gondolkodásában és
(művészi) magatartásában. És azt is értem
rajta, hogy színházában nem fordul elő
fölösleges elem. Grüber, vallják róla
legjobb elemzői, nem annyira színpadi
cselekvéseket, mint inkább színházi

asszociációkat visz színpadra.
(Színpadképtervezői a spanyol Eduardo
Arroyo, a francia Guilles Aillaud és az
olasz Antonio Recalcati. Az Olimpiai
Stadion játékterét ez utóbbi képzőmíívész
készítette.) A színpadképek azonban
egyetlen pillanatra sem billennek ki
egyensúlyukból, azaz nem válnak az
előadás illusztráló vagy aláfestő mozzana-
taivá. Grübcr színházában burjánzanak az
asszociatív elemek -- de egy szigorúan
végiggondolt teória szolgálatában.
Keveset rendez. S egyre kevésbé vonzzák
a színházépületek. A nyugat-berlini
Schaubühne am Halleschen Ufer szí-
nészeivel (a társulat munkájáról a
SZÍNHÁZ 1978/12. számában Egy

másképp működő színház, címmel közöltünk
cikket) 1974-ben egy nyugat-berlini vásár-
csarnokban mutatta be Euripidésztől a
Bakkhánsnőket, egy évvel később, francia
színészekkel egy párizsi templomban
Goethe Falutját. Egyéb rendezései a
Schaubühnén: 1972-ben Ödön von

Horváth Mesél a bécsi erdő, 1975-ben
Empedokles - Hölderlin lesen.) A legutóbbi
Grüber-rendezést a Schaubühnc az
Olimpiai Stadionban mutatta be 1977
decemberében. A. Hölderlin Hyperion

című regényének szövegtöredékeiből
készült előadás címe Winterreise, azaz Téli
utazás. Összesen nyolc előadást tartottak,
valamennyit decemberben. Mikor a zsüri
az évente május hóban megrendezésre
kerülő nyugat-berlini

Színházi Találkozóra kiválasztotta az elő-
adást, Grüber és a Schaubühne-színészek
nem fogadták el a „mohívást", minthogy
Hyperionjunk nélkülözhetetlen feltétele a
tél. A Winterreise egyébként Schubert egyik
dalciklusának a címe, ezenfelül ez volt a
beceneve a Német Szövetségi Köztársaság
első nagyobb szabású terroristaellenes
rendőrakciójának. Annak magyarázatául,
milyen konkrét motívumok késztették
Grübert és a Schaubühne-színészeket
ennek a különös előadásnak a
létrehozására - mielőtt az előadást
ismertetnénk - közzéteszünk né-hány
részletet a rendezői expozéból.

Hyperion, az utazó
(rendezői expozé)

„Semmi sem fenyegeti úgy a rendet, a
rend valamennyi válfaját, mint az utazó
mozgékonysága, gyorsasága és konoksága.

Ez nem földrajzi, hanem stratégiai és
taktikai - tehát politikai kérdés.
Nyilvánvaló: olyan világban, melyben a
helyváltoztatás lehetőségei naponta nö-
vekszenek, valamennyi hatalom összefog,
hogy e fizikai és szellemi utazások egyre
szembeszökőbb veszélyét elhárítsa. Es
annál inkább összefognak a hatalmak,
minél rendíthetetlenebb eltökéltséggel
vállalkoznak az emberek, egyedi és
autonóm döntéseik eredményeképpen, az
utazásra.

...A társadalmi erők szembenállnak az
utazóval. Ezeknek az erőknek az
ellentmondásos érdekei végül is mindig
kiegyenlítődnek a stabil helyzet iránti
közös vágyban, abban a vigasztaló il-
lúzióban, hogy a történelem végre el-
érkezett természetes céljához, az emberek
végre kipihenhetik magukat, s egy kis
lélegzethez juthatnak. S ekkor az utazó
határozottan kinyilvánítja azt, amit lába,
puszta ereje és lelkének feszültsége mond
neki: biztos forrásból tudja, hogy a
nyugalom órája még nem jött cl. Ha
egyáltalán eljön valaha. Ez azt jelenti
tehát, hogy tessék továbbcsinálni,
továbbmenni, tehát: tessék harcolni.

Aki azonban... abban az illúzióban
ringatja magát, hogy Hyperiont álma az
idillbe és a költészetbe kalauzolja, távol a
politikától, az csupán arról győz meg,
hogy nem képes megérteni az igazi
utazást, azt, mely Hölderlint Zimmer
asztalos tornyába vezeti. Mert Hölderlin
görögországi kerülőútjának értelme ma-
radéktalanul politikai. Hyperion utolsó
előtti levele félreérthetetlenül megma-
gyarázza nekünk ennek az utazásnak az

okát: hadat üzen az élés vagy túlélés ama
pimasz rendszerének, mely német
kultúrának és politikának nevezi magát. A
kérdés így hangzik: miért ne lehetne újra
megtalálni azt, ami egykor a görög ég alatt
virult? Ahhoz, hogy ilyes-féle kérdéseket
tehessünk föl, legalább egyszer a saját
szemünk kel látnunk kell ezt. Ha az álom
nem valósul meg, akkor legalább minden
rendelkezésünkre álló eszközzel életre
kell keltenünk egy-szer. A végén a józan
eszétől meg-fosztott utazónak még
mindig joga lesz arra, hogy Mindenről
lemondjon, ön-maga kivételével. Es
helytállásának, »tébolyának« rejtélyét
fölkínálhatja azoknak a kíváncsi
fiataloknak, akiket vonzanak az utak,
veszélyek és kalandok. És ahogy
Görögország romjai szakadatlanul bele-
nyúlnak a német történelem kétes egébe,
melyet híres holtak és korai megsemmi-
sülés szegélyez (Hölderlin, Kleist, No-
valis, Büchner, Nietzsche és sokan má-
sok), így kel a szemünk előtt életre az
öreg Hölderlin-Hyperion a tornyában, és
ebben a mozdulatlanságban a mozgás a
szembeszökő: ahogy az eltávolíthatatlan
határkő, melyen két alig kibe-tűzhető név
áll, az utazó szellemét a távolba űzi.

. . .Miér t az Olimpiai Stadion? Egy-
szerűen azért, mert ez bármely más hely-
nél inkább Megfelel történelmi és poli-
tikai szándékunknak, mely egyben a
Hyperioné is. Fölösleges arra emlékeztetni,
milyen körülmények közt s mely célra
épült ez a stadion. Különleges funkciót
töltött be a náci „dramaturgia" egészében:
az 1936-os olimpiai játékok a maguk
módján felhasználták azt a régi görög
álmot, mely végigkísértett a német
történelmen. Ez egyébként ugyan-abban a
pillanatban történt, amikor azon
iparkodtak, hogy Hölderlin művét na-
cionalista jellegű politikai-katonai célokra
kisajátítsák. Egy és ugyanazon gesz-tussal
helyezték Hölderlinre a hazafias és
harcias forradalmár maszkját, és építették
fel a hatalmas színpadot, melyet arra a
célra 'szántak, hogy a német faj abszolút
fennsőbbségét atlétái személyében
megdicsőítsék. A német sportolóra az a
történelmi, hivatalos feladat hárult, hogy
egyszerre váljék übermenschsé, újgöröggé
és újnémetté. Az 1936-os olimpiai játékok
mutatják a legvilágosabban, milyen
perverzül használta fel a Harmadik
Birodalom a klasszikus, sőt a német
kultúrát is. Amikor mi az 1936-os stadiont
Hyperionunk színhelyévé teszszük, akkor
ezáltal perverz módon torzít-



juk el ezt a perverziót, erre a perverzióra
egy másikkal felelünk. És mivel ehelyütt
a győzedelmes »übermensch« lépett szín-
re, az csak kézenfekvő, hogy az unter-
menscheknek, az utazóknak, a nomá-
doknak, az »alsóbbrendű fajoknak«, a
»fölforgató elemeknek«, az »álcázott
terroristáknak« és a hontalanoknak is
meg kell adni az esélyt erre a történelmi
revansra. Emlékezzünk csak: magas árat
fizetett ez az embertömeg, s az 1936-os
olimpiai játékokat az ő hullahalmaikon
rendezték meg. Arról van tehát szó, hogy
visszaadjuk a stadiont a történelemnek
azáltal, hogy a visszájukra fordítjuk azo-
kat az értékeket, amelyek a történelem
hivatalos funkcióját meghatározták, s
azáltal, hogy azoknak az oldalára állunk,
kiket a történelem egy pillanatra legyő-
zött, vagyis azok mellé, akiket a hatalom
birtokosai még ma is üldöznek.

.. .Ne felejtsük: bár a sportversenyek
közönsége a stadion lelátóin általában
véve becsületbeli kérdést csinál abból,
hogy a lehető legtökéletesebben elfelejtse
a történelmet, mégis elég gyakran fordul
elő, hogy a történelem betör az
emlékezetünkbe, és egyik napról a
másikra a stadionokat börtönökké, a
közönséget pedig áldozattá változtatja: ez
történt tegnap Santiago de Chilében, ma
Bogotában, és holnap? Akármelyik
oldalról nézzük is, nyilván-való, hogy a
sportlétesítmények architektúrája különös
rokonságban áll a fasiszta politikával. S e
helyszínek, melyeket alapjában véve az
élet túláradásának szenteltek, nagyon
könnyen válnak az önkényes halál
előcsarnokaivá. Tudatában vagyunk
természetesen azok-nak a gyakorlati
következményeknek, melyek abból
erednek, hogy az Olimpiai Stadionra
esett a választásunk: »színjátékot«
bemutatni a szabadtéren, december-ben,
a kétségtelenül kemény hidegben,

ostoba fogadásnak vagy mihaszna provo-
kációnak tetszhet. De ilyesmire nem tö-
rekszünk. Minden lehetőt megteszünk,
hogy a dolog se a színészek, se a közön-
ség számára ne legyen teljesen elvisel-
hetetlen. Csupán azt kell látni, hogy nem
véletlenségből és nem is szadizmusból
mutatjuk be ilyen időjárási feltételek
között ezt a Hyperiont. Hölderlin
Hyperionja mint azon idők valamennyi
görög álma, fáradhatatlan himnusz a
naphoz... A dél távollétét és a kiáltást egy
másik világ után, a szabad emberek
világa után, akik meztelenül élnek az an-
tik nap alatt, hol lehetne jobban érzé-
keltetni, mint Berlinben, egy zord decem-
beri éjszakán? Ezen a halálos éjszakán,
mely áthatolhatatlan, akár egy fal, szét-
törik a vándor-Hölderlin, miután ily
messzire eljutott.

... Egyrészt a szöveg legagreszszívebb
és legfölforgatóbb részét akartuk
fölhasználni, másrészt nem Hölderlin
Hyperionját, hanem a mi Hölderlin-
Hyperionunkat akartuk a közönségnek
bemutatni, mindazzal egyetemben, ami
benne töredékes, hiányos vagy akár
elfogult, mert mi ezen a módon mara-
dunk hűek Hölderlin emlékéhez. Ezt
nagyon világos döntésnek tartjuk: sze-
rintünk az akadémiai szöveghűség, a tel-
jességre való törekvés a megelevenítés
során, még ha ez becses elméleti, törté-
nelmi vagy filológiai értelmen alapul is,
ma az árulás legmagasabb szintű és leg-
rafináltabb formája. Gondosan ápolt
árulás ez, valóban semmi közös vonása
nincs az utazóval, akinek csupán az az-
napi élelemre van szüksége, a fölöslegest
elhárítja magától, s megy a saját útján.

...Olyan korszakban, amelyben minden
végtermék, föltéve, hogy korrektül
állították elő, megtalálja a maga vevőjét,
s ezért senkit sem nyugtalanít többé, mi
egy brutálisabb, kevésbé kitenyész-

tett, mozgékonyabb és kétségtelenül
kockázatosabb működés politikai erényeit
akarjuk kifejezni: mert jelen vannak a
politikai kényszerek, a maguk veszé-
lyeivel és követelményeivel és bizonyos
veszélyekkel szemben jobb mozgékony-
nak lenni."

Színjáték a stadionban

Az éjszaka és a hideg rátelepszik a lelá-
tókra. A mintegy ezer főnyi közönség a
stadion egyik oldalán foglal helyet, a
szemközti lelátón félig kész temető,
néhány ciprussal. Balra, a maratoni kapu
fölött hatásos, impozáns romtelep közepén
lobog az olimpiai láng, a lim-lomok
egészen a gyepig lefolynak. A maratoni
kapu előtt egy félig elégett, papírból és
fémből kasírozott ló, pontosan a stadion
hossztengelyében áll, felénk fordulva. Az
Olimpiai Stadion előtti tér lovasszobrának
rekonstrukciójára utal. Jobbra, a
futballkapu helyén pedig az Anhalter
pályaudvar romjának másolata. (A rom
eredetije a Schaubühne színházépülete
mögött könnyen megtalálható. Ez a
Kreuz-Berg városrész ma Nyugat-Berlin
talán legnyomorúságosabb vidéke. Itt
telepszenek le a vendégmunkások, mert itt
legolcsóbb a lakbér.) A hatalmas romkapu
mellett imbiszbódé. A kapu fölött az
eredmény-mutató táblán fénybetűk
ismétlik meg az előadás kiemelésre szánt
gondolatait. A gyep közepén, a
futballjáték fehérrel megrajzolt
kezdőkörében sátortábor terebélyeskedik.
A más-más méretű sátrak laza rendjéből
sajátos módon az alapos megszervezettség
légköre árad. A gyep szélén, a salakpályán
mindazok a szükséges berendezésekés
sporteszközök, melyek a magasugráshoz,
rúdugráshoz, diszkoszvetéshez kellenek,
gátak az akadály- és vizesárok-futáshoz,
rajtgépek a futószámokhoz, a stafétához.
A szokásos stadionvilágítás ellenfényében
fölragyog a köd, fölötte a gyepen, s a
stadionban mindenfelé újságok, mocskos,
össze-gyűrt papírcafatok szálldosnak,
mintha madarak volnának, s hangtalanul
eltűnnek a sötét sarkokban. A százféle
különböző zajt a nyugtalanság, a tomboló
hideg szél fölkorbácsolja.

Minden nézőhely önálló világ; a kö-
zönséget azonban, túl a stadion architek-
tonikus egységén, bizonyos fajta titkos
meghittség fűzi össze, hálózsákokba,
pokrócokba burkolózva dacolunk a
hideggel, gőzölgő italokat kortyolgatunk,
hogy két órán át kitarthassunk amellett,
ami a gyepen lezajlik. Mintha

Jelenet a Téli utazásból: Hyperion futballozik az ivócimborákkal



hallgatólagos szolidaritás kötne egybe
minket. Furcsa, csak épp a stadion hiva-
tásos használói, a sportolók keltik azt a
benyomást, hogy idegen testként vannak itt
jelen. Meglehetősen abszurd, hogy e hideg
éjszakán is vállaljuk erőpróbáikat. Futnak,
ugranak, diszkoszt hajigálnak egész idő
alatt.

Az előadás elején Hyperion a nagy ló
hasában tartózkodik. Afféle „trójai ló" ez,
rejtekhely Hyperion számára, ki, mint
néhányan mások is, ide rejtőzik, ha komo-
lyan fenyegetve érzi magát. A papírtó
szemmel láthatóan jórészt elégett, fém-
szerkezete felismerhető. Az egyik szereplő
egész idő alatt javítgatja a lovat: enyves
papírral tömködi be a lyukakat.
Nyugodtan, folyamatosan dolgozik, nem
hagyja zavartatni magát, noha létráját újra
és újra igénybe veszik azok, akik időn-ként
a ló tátongó hasüregébe menekül-nek. A ló
az üldözöttek utolsó menedéke: miként a
tübingiai asztalosmester, Zimmer „tornya"

menedéket kínált Hölderlinnek negyven
éven át tartó „tébolya" alatt; az
állhatatosan, ki-egyensúlyozottan dolgozó
munkás pedig, miként az egykori asztalos:
az utazó Hyperion hűséges barátja.
Hyperion elindul, s hamarosan a
rövidtávfutókhoz csatlakozik, de épp ily
hamar ki is áll közülük, elhagyja a
salakpályát. Am a lendület adva van már,
Hyperion saját röppályájára került, éretten
a véletlen találkozásokra, beszélgetésekre,
arra, hogy szótlanul, a hozzá hasonlókkal
együtt fogyassza el az imbiszbódé egy-
síkú kolbászmenüit, éretten a szenvedé-
lyekre, melyek váratlanul elhalnak, éretten
a véletlenek gyanúsan heves eszme-
futtatásaira, melyet az ember idegenekkel
folytat, kik valamilyen más nyelvet be-
beszélnek, és éretten a következő távokra
is, melyek majd meg-megtörnek.

Az első pálya után keveredik Hyperion
a „pályaudvarra". Noha ez az épület
önmagában véve rom, mégis minden adva
van ahhoz, hogy olyan legyen, mintha
működne. Átjáróhely a kor nélküli
emberiség számára. Utasai ki-be jár-nak a
kapuján, s letelepszenek szögleteiben. Az
innenső sarkon búvóhelyet keresve a jeges
szél ellen, öreg cipőket próbál eladni egy
férfi, s kipakolja őket maga elé a kiterített
újságpapírra.

Téves lenne azt hinni, hogy e pálya-
udvari „clochard-ok" tönkrement s
magatehetetlen lények; egyszerűen mun-
kanélküliek, s inkább vannak jelen a
jövőben, mint abban a bizonytalan hely-
zetben, melyben ténylegesen élnek. Mesz-

sziről valók, messzire igyekeznek, s pil-
lanatnyilag itt időznek. Nem adtak föl
magukból semmit, s érezni bennük a meg-
ingathatatlan elszántságot, hogy szabad
emberekként akarnak élni, s ahhoz, hogy
a maguk közül valókkal kommuni-
káljanak, kevés szóra és mozdulatra van
szükségük; bizonyos kódrendszer segíti
őket, melynek árnyalatait a „tisztességes
emberek" mégoly kíváncsi, fürkésző
tekintete sem fogja föl. A normális tár-
sadalom peremén élnek, a munka pere-
mén, a biztonság peremén, egyik-mási-
kuk még a törvény peremén is (kisebb
lopások; olyan emberek, kik könnyen
kapnak a kés után stb.). E peremembe-
rekhez jön Hyperion, hogy beszámoljon
nekik kudarcairól, leégett egzisztenciája
emlékeiről - még mindig nehezére esik
végiggondolnia -, ki akarja üvölteni őrjítő
fájdalma nyomait, magába mar, amiért
még mindig hajlik ehhez a világhoz,
hiába küzd is kitartóan betegítő vonzalma
ellen. Itt végre fülre talál, amely meghallja
kiáltásait. Fülre, mely nem „el-néző"

(mindenki élt és szenvedett önmagáért
eleget), de nem is közömbös vagy
részvétlen (ismerik társaik halál-
félelmét).

Olykor lehajol egy férfi, s a pályaudva-
ron a kapu alatt szanaszét heverő öreg
kofferok alól fölemel egy levelezőlapot
vagy levelet; a címzést az cső elmosta, s
hogy könnyebben megértse, hangosan
olvassa föl. Az előadás során gyakran tér
vissza ez a motívum: hol itt, hol ott
olvasnak föl különböző leveleket, képes-
lapokat, röpcédulákat, hadijelentéseket.

A pályaudvar három kapualjában kül-
földről, meleg országokból érkezett
asszonyok üldögélnek, rossz, szegényes
bőröndökkel, spárgával átkötött papun-
dekli dobozokkal. Tarka vállkendőket,
sálat, kötényt viselnek szoknyájuk, ütött-
kopott kabátjuk fölött. A hideg mégis
áthatol öltözékükön. Hazájukból jöttek,
talán Anatóliából vagy
Peloponnészoszból, az imént szálltak ki a
vonatból és várják, hogy értük jöjjön az
uruk. Ülnek szótlanul, szemüket tágra
nyitják, s megpróbálják fölfogni a
titokzatos dolgokat körülöttük, az új,
hideg éjszakai világ misztériumát,
melynek nyomorúsága olyannyival
idegenebb az otthon megszokottnál.

Első pályaudvari látogatása után Hy-
perion zavartan és magányosan a gyep
közepe felé bolyong, a sátortábor irá-
nyába. A sátrak közt érzékelhetően bi-
zonyos meg nem engedett tevékenység
folyik. A légkör titokzatos. A sátorlapo

kon áttetszik a sápadt, ideiglenesen be-
szerelt villanyvilágítás. Zajok is hall-hatók
belülről: egy írógép hangja, mely időnként
abbámarad, majd újból fel-hangzik; a
másik sátorból valamilyen
sokszorosítógép állandó zúgása vehető ki
és az éjszakában gyorsan félbeszakadó
suttogás. Úgy tűnik, eleven élet vibrál a
sátrak közt, árnyak surrannak egyik
sátortól a másikhoz. Férfiak papírlappal a
kezükben, férfiak újsággal vagy röp-
lapokkal, melyeket szétosztanak vagy
összegyűjtenek. Sajátos hurcolkodás raj-
zolódik ki: időnként elhagyja egy koffer
az egyik sátrát, kézről kézre jár s így
érkezik meg a pályaudvarra. Itt eltűnik,
valaki őrizetébe veszi. Másvalaki időn-
ként az imbiszbódéhoz lép, bekap néhány
falatot, forró italt önt utána, elindul a
sátrak felé, mély hangon beszél valakihez,
s miután a nála levő tárgyakat leadta,
visszamegy a pályaudvarra. Időn-ként
néhányan együtt hagyják el a tábort,
óvatos körjáratra indulnak a stadionban;
úgy látszik, szemmel tartják a bejáratokat,
őrködnek. Majd mindnyájan egyszerre
térnek vissza, s eltűnnek a legnagyobb
sátor mélyén. Mindez titokzatosan
történik, a veszély légkörében. Olykor egy
férfi, hogy küldetésére felkészítse magát,
bizonyos tornagyakorlatokat
tréningszerűen elvégez, majd üzenetével
elindul a külvilágba.

A sátortábor a bosszúszövetség helye.
Vezérkarféleség rendezkedett be itt, a
városi dzsungel mellett. Katonai döntéseket
hoznak, politikai szervezkedéseket
bonyolítanak le, megvitatják a a stratégiát.
Miként a vezérkarok Liba-non és Jordánia
barakknegyedeiben. A vezérkar egyik
tagjával, Alabandával Hyperion nyomban
heves politikai vitába keveredik. Alabanda
a bosszúszövetség befolyásos tagja, és
miután alaposan körülfürkészte az idegent,
úgy véli, fegyvertársára lelt benne,
legalábbis lehetséges fegyvertársára.
Közösen fogják majd lázas terveiket
kidolgozni, terveket a forradalomról, az
elnyomott testvéri népek fölszabadításáról
A politikai idill nem tart soká: a komolyan
és szenvedélyesen lezajló politikai vita
után Hyperion hirtelen fölismeri a politikai
harc realitását: azt, hogy mindezt a kétes
hírű szövetségesek, a locsogó propagan-
disták, az értelmetlenség fanatikusai, a
hatalom urai bonyolítják. Újra útnak indul.
Búcsút vesz Alabandától és nagyságról
meg' szabadságról szőtt álmaitól, és most
megint a maga útját járja. Lába a böcklini
hangulatú temető közelébe
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viszi. Ez itt végre Görögország, gondolja,
az a hely Görögországban, melyet ismert
és szeretett. Beszél, emlékezik,
elragadtatja magát, tele van energiával,
aztán hirtelen halálos fáradtság zuhan rá.

Hyperion útját egy asszony keresztezi,
cigányasszonyféle. Már nem fiatal, tarokk-
kártyából, tenyérből és arcból olvas.
Megszólítja Hyperiont; mindent tud róla,
és titkos egyetértéssel beszél vele.
Hyperiont újra megkísérti a vágy, hogy
belekapaszkodjék valamiféle bizonyos-
ságba, letelepedjék egy másik ember
mellett. Az asszony azonban, látnoki mó-
don, kilátástalan és mégis elkerülhetetlen
útjára noszogatja. Hyperion tébolyult
rohanásba kezd, a zuhanás, a szédülés, az
ájulás felé. Eközben a stadion ered-
ményközlő tábláin fénybetűs üzeneteket
olvashatunk csatáról, győzelemről, bu-
kásról, megsebesülésről.

Hyperiont az egzaltáció elragadta, és
halálos fáradtsággal taglózta le, de erejét
megfeszítve tovább bolyong, mint olyas-
valaki, aki mindennek ellenére sem tekinti
legyőzöttnek magát. De ha már a világ oly
abszurd, hogy kompromisszum-kínálatai
elfogadhatatlanok, végső lehetőségként ott
a buffóműfaj, s Hyperion provokatív
bohócként énekli utolsó énekét. Piruettjei
a salakpálya széléhez röpítik, pontosabban
a temetőhöz. Képzeletét a ciprusok
ragadják meg. Az elő-adás kezdetétől itt
tevékenykedő sírásó a virágokat
rendezgeti a sírokon, úgy tűnik, csupasz
keze jól tűri a hideget. Időnként felkeresik
a pályaudvarról vagy Alabanda táborából;
az illető né-hány sorra mutat az újságban,
amit a sírásó elolvas, majd összedugják a
fejüket, sugdolóznak, a sírásó bever egy
újabb keresztet a temetőföldbe - így lesz a
temető mind terebélyesebb.

Hyperion bámészkodik, nézi a tevékeny
sírásót. Most a sírok közül elő-

lép egy asszony. Törékeny jelenség, vi-
lágos öltözete nyárba illő, s a hideg nem
árt neki. A ciprusok fekete árnyékában oly
fehér, mint az élő görög föld a halottak
között. Hyperion meghalt szerelme ő,
Diotima, ki fölbukkan az emlékezés
talajából, s a szépség e fantomjának láttán
Hyperionból föltör a kiáltás, embertelen
hangon, mintha kóbor kutya vonítana. De
az éjszakában felkerekedik egy tiszta hang
is, és be-tölti a stadiont; hangszórók
mondják el az átélt, a visszavonhatatlan
történések keménységével Diotima
történetét: hogyan vágyott élni, és hogyan
vágyott meghalni. Halálos zűrzavar tölti el
Hyperiont, és ide-oda tébolyog az asszony
tündöklő sziluettje és e síron túli hang
hidege között.

A krízis csúcspontjához ért. Hyperion
vágtat a pályán. Semmi nem tartóztatja föl
többé. Találkozik néha emberekkel, de e
találkozások halálra vannak ítélve.
Hyperion mindenütt idegen, s az is akar
lenni. Belebotlik az emigráns asszonyok
néma kórusába, kik jéggé dermedve még
mindig várakoznak kofferjaikon az
éjszakában; Hyperion hosszú előadást tart
előttük arról, mily képtelenség élni ebben
az országban. Az utazó utolsó ereje erre az
árulásra irányul, gyanakvásra biztat, úgy
véli, nem annyira a görög földet, mint
inkább Németországot kellene a halál
erőitől megszabadítani. S ugyan miként
tanúsít-hatná jobban az emberiség iránti
szeretetét, mint azzal, hogy figyelmezteti
az újonnan érkezetteket: ebben az ország-
ban a pestis uralkodik.

Az asszonyok nyilván nem értették a
hosszú beszéd egyetlen szavát sem, hisz
nem beszélik az itteni nyelvet. Látták
azonban a mozdulatokat, és felfogták,
hogy nagy veszély fenyegeti őket. És
érzik a kívülről is, belülről is rájuk

támadó hideget. Hyperion otthagyja a
pályaudvart, a ló felé tart. Végső, nevet-
séges futásra ragadtatja magát a távollevő
Nap felé, a tovatűnt erdők és források felé.
Táskájába markol, keze tele van fűvel,
utazása alatt tépdeste a gyepről; a lóban
menedéket talál. Zimmer is majdnem
elvégezte javító munkálatait. Hyperion
most aggasztóan nyugodt hangon föl-
mondja Kenyér és bor című versének
kezdősorait, aztán elhallgat. Mára föl-
hagyott a szavakkal.

A halál ráfúj a stadionra. A szél ott-
honosan bolyong a romok közt, s a za-
jokból világvégi muzsika támad. Eltűntek
a sportolók. A sírásó még mindig dolgozik
a fehér keresztek széles mezejében. Két
katonai dzsip gurul elő - nem tudni,
honnan -, lassan halad-nak a salakpályán,
átkutatják a terepet. Férfiak szállnak ki, s
magukkal visz-nek mindent, ami csak él
és mozog. A férfiakat és nőket egyaránt
föltuszkolják a dzsipekre. A lovat is körül-
fogják: Hyperion s a többiek kénytelenek
elhagyni a ló belsejét. A dzsipesek
fölgyújtják a menedékparipát. Szikrázva
ég, pernyéit a hideg szélbe röpíti. Mögötte
ott lobog az olimpiai láng: érzéketlenül,
rendíthetetlenül, meg nem zavarhatóan.
Nagyon is szabály-szerűen.

A játéktér üres. Csak az éjszaka s a
tüzekkel átlyuggatott köd remeg fölötte-
Nincs tovább, hazamehetünk.
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