
Valamelyik, kevésbé aszkétikus európai
egyetem (vajon Tübingen volt? vagy
Bologna?) nemrégiben kutatást folytatott,
amely fölöttébb szívderítő eredményre vezetett: a
szeretkezés töretlen energiával zajlik
napjainkban is. Óvatos becslések szerint
minden tetszőleges pillanatban - ezt a mostanit
is beleértve - harminc-negyvenmillió ember űzi ezt
a foglalatosságot, amelyre a mi szerzőnk több
kifejezést szolgáltat, mint bárki más, beleértve
az olyan öreg pornográfokat is, mint Rabelais
vagy Henry Miller.

Ám sajnos szinte törvényszerű, hogy a jó hírek
nyomában rosszak jöjjenek. Ha az extázissal já-
ró kínokat figyelmen kívül hagyjuk, a „szerelem"
szó nem több unalmas főnévnél. Az életben csak
úgy, mint a jó színdarabban, a szerelmi történe-
tek soha nem végződnek szerencsésen; a világ
mindig utolér bennünket. A baj a múlandóság-
ban fészkel; előbb vagy utóbb minden szerető
felteszi magának a kérdést: „Hát a virágok hol
maradtak?" Eroszra Thanatosz árnyéka vetül;
születésünk napjától haldokolni kezdünk; és az

alkotásban épp olyan gyönyörűségünket leljük,
mint a rombolásban.

És mégis: csak kevesen hagynak fel a remény-
nyel. A legtöbben belekapaszkodnak az ember
legősibb utópiájába, abba a birodalomba, amely
sehol másutt - csakis egy asszony ölében léte-
zik. Egyforma erős ösztön hajt élniszeretni és
halni-rombolni, s ez a két ösztön iszonyatos dia-
lektikában csap össze. Ez a dialektika talán csak
a szerelmi halálban oldódhat fel, amikor vissza-
térünk oda, ahonnan valamennyien jöttünk: a
boldog semmibe.

Egy bölcs öreg barátom, nem egészen híján a
szokásos kétségbeesésnek, ezt így foglalta sza-
vakba: „Könnyű születésem volt; az asszony, aki
az anyám lett, végig kacagta a fájásokat, míg-
nem mindketten, hogy úgy mondjam, elélvez-
tünk. Így szeretnék meghalni is, persze nem
Oidipusz módján, hanem úgy, hogy visszatérek
a semmibe. Legyen számomra a vég a kezdet. -
Aztán felsóhajtott. - Csak egy a bökkenő. Hol
találok nőt, aki elég hősies hozzá, hogy enyel-
géssel kezdje és egy hullával a karjában végez-
ze?" De ahol az akarat, ott az út - kivált ha ennek
az akaratnak Shakespeare a vezetékneve.
(Szójáték a „will"=akarat szóval és Shakes

peare becézett keresztnevével. - A ford.) Az ő
zsargonjában a szerelmi aktusnak néha a halál a
szinonimája. A franciák ezt la petite mort-nak, kis
halálnak hívják, és Othello, Desdemonára borul-
va, így kiált fel: „Egy csókot adtam és megöltelek.
/ S e végső csókban múljak el veled." Meglehet,
hogy a gyilkolás pótléka csók helyett, vagy, ami
még ijesztőbb, az érem másik oldala.

A lakosság száma növekszik - ennyiben az
idézett tanulmány igazán meggyőzőnek tetszik -
, és „az élet titka", ahogy apám, nekifogva felvi-
lágosításomnak, hebegve nevezte a közösülést,
továbbra is a legalkalmatosabb közös nevező,
részekre hasadt fajunk egyesítésére. És mégis:
ezt a legfájdalmasabb ösztönt, melyet a Biblia
„megismerésnek" nevez, a kezdet kezdetétől el-
keseredetten tagadták.

Az első, cenzúrát és elnyomást gyakorló ható-
ság az Édenkert volt. Egy féltékeny Isten meg-
rendezi a tökéletes pásztorórát, hogy aztán fél-
beszakítsa és azt követelje, a gyönyört áldozzuk
fel az erénynek, tehát mégiscsak a tudatlanság
győzedelmeskedjék a megismerés fö l ö t t - és ily
módon feltalálja a fügefalevelet. Ám a „három
collos bohóc" felágaskodása vagy a „legdrá-
gább kincs" átnedvesedése ellen nehéz hada-
kozni. Így hát azóta is skizoid pusztaságban
élünk, ide-oda rángatva test és lélek, az isteni tisz-
taságra való fennkölt törekvés és az altest nyug-
talanító bűze között. Ezért csak kevesen enged-
hetik meg maguknak, hogy egyszerre legyenek
jók és boldogok; jó néhányan sodródunk a per-
verzió szélére, ahol vagy egyáltalán nem, vagy
túl sokat dugunk, csak mert menekülünk a kö-
zépről, ahol az egység lakozik.

A szerelem, akárcsak a zene, politikailag min-
dig gyanús volt. Minden hatalom óvakodik a sze-
relemtől, hacsak nem munkások és gyilkosok vi-
lágra hozatalát várja tőle. „Csak rajta, bujaság! /
Katonaság ra van szükségem." - kiáltja a tébo-
lyodott Lear az egész mű egyik leglázítóbb áriá-
jában. Uraink, akár az Isten, tisztaságot követel-
nek, hogy libidónk aztán a pénzszerzéshez és a
háborúk kirobbantásához álljon rendelkezésük-
re. A magát istennek kiadó perverz puritán sze-
mében a szerelem káromlás; kirángatja az ágy-
ból a szeretőket, hogy gyárakba és irodákba, só-
bányákba és a nyaktiló alá vonszolja őket, szín-
házakat csuk be, elfajzottnak nyilvánítja és betil-
tatja az erotikus művészetet, miközben melles-
leg feltalálja a pornográfiát, hiszen épp ő nemzi
az olyan habzó szájú kéjenceket, mint Angelo
vagy Tartuffe. A forradalmárok szinte törvény-
szerűen aszkéták a szerelemben, és ez nagyon
is szerepet játszhat eszményeik elfajulásában.
Make war, not love.

A szerelemnek a legfájóbban maguk a szere-
tők állnak ellen, de ők legalább méltók együttér-
zésünkre, amiért önmaguk áldozatai lettek. A
szerelem, ellentétben a politikával, a lehetetlen
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művészete. A vágy és a beteljesülés közé árnyék
vetül; minél szenvedélyesebb az ágyhoz vezető
zarándokutunk, annál vigasztalanabb undort
szül aztán az elkerülhetetlennek látszó kijózano-
dás. Ezért van az, hogy ma, a mi csökönyösen
cool korunkban a legszomorúbb háború az,
amely a nemek között dúl. Az igazi szeretők újra
meg újra megkísérlik, hogy megvalósítsák az
1 + 1 = 1 képtelen egyenletét, miközben reszket-
ve féltik autonómiájukat, nehogy megkötözött
énjük feloldódjék a másikban.

Így torkollnak ami kis háborúink rezignációba,
cinizmusba és tébolyba: nimfák és kentaurok
nemzedéke tud le egy házinyúl-számot sterilizált
lepedők között. Ha viszket, megvakarjuk, azzal
kész, haverok, s ekképp követnek el egyfajta
gyilkosságot hit, remény és szeretet ellen, bár
meglehet, hogy amióta Nietzsche az istent ha-
lottnak nyilvánította, ez a gyilkosság elkerülhe-
tetlen. A szerelem nagyon is kemény dió lehet,
fárasztó, napi huszonnégy órás robot. Ezért is
hirdetheti Allan Bloom, ez az üdítően reakciós
próféta a maga naivitásában, hogy a szerelmi
aktus a felebaráti szeretethez képest igazán
egyszerű dolog. Az igazság az, hogy mindkettő
pokolian nehéz, ameddig azok maradunk, akik
most vagyunk: darabokra hasadt torzók, akik
összerondítjuk a holdat, ahelyett, hogy
kíváncsian és epekedve bámulnánk rá
hálószobánk ablakából.

A nézetek még nem alkotnak irodalmat, ma-
gyarázta Gertrude Stein a fiatal Hemingwaynek,
aki így torkollta le: ha küldetésed van, add fel
postán. Az ilyen anti-nézetek - a költő reakciói
az ideológiákra - szintén nézetek, éppúgy, mint
az enyéim (lásd fentebb és alant). Abban a te-
remtően kaotikus atmoszférában, amely a bécsi
Kreistheaterben arra ösztönzött bennünket,
hogy két éven át éjjel-nappal Shakespeare vilá-
gában bolyongjunk, arra törekedtem, hogy leír-
jam a magam nézeteit, s ekképp az artaud-i érte-
lemben tűzjeleket adjak. A nézetek természete-
sen nem egyenlőek magával az igazsággal, csak
eszközt szolgáltatnak az igazság feltárására;
hasznosak akkor, ha dogmamentesek, ha meg-
fogalmazójuk hajlandó vállalni a felelősséget a
maga előítéleteiért, és kellő alázattal önti formá-
ba őket; alázat nélkül nem is közelíthetünk a rej-
télyek és titkok előttünk tobzódó zűrzavarához.
Bármilyen nézetet csak az hangoztathat, aki vál-
lalja a kísérletezéssel járó veszélyes játékot,
vagyis tudja, hogy minden kísérlet hiteltelen lesz,
ha nem ragaszkodik a kudarc jogához.

Hogy naivul fogalmazzak: felfedeztük, hogy
Shakespeare a szerelem legnagyobb szakértő-
je; mélyebb és tágasabb, magasztosabb és
alantasabb, költészetében sziporkázóbb, realiz-
musában könyörtelenebb, a gyász gyógyításá-
ban és az illúziók rombolásában hatalmasabb,
egyszóval mindenestől veszedelmesebb, mint a
nagy görögök, a francia neoklasszikusok, a né

met romantikusok, nem is szólva Proustról,
Joyce-ról, Lawrence-ről vagy Strindbergről, ha
felmagasztosításról, kinevettetésről, szétsze-
désről és összerakásról van szó, sírva nevetés-
ről és ordítva suttogásról, ama valami kapcsán,
amit szerelemnek szokás hívni, s ami valójában
minden terrorizmusok legősibbje, mert benne a
vak Cupidóból lesz a kaszás.

Ha mindez Shakespeare-kultusz gyanúját
keltené, legalább egy állítást próbáljon elfogadni
az olvasó: azt, hogy Shakespeare veszélyes -
és jól teszi, ha életművének útjain olyan óvato-
san vándorol, ahogy az „a színész bőre alatt
megbúvó tigrissel" találkozván ajánlatos. Sokan
látnák a bárdot legszívesebben látványosságba,
ékesszólásba és charme-ba merítve, ahogy azt
a legvilágosabban Bardley, a nagy kritikus fogal-
mazta meg: „Az igazi Shakespeare nincs
ínyünkre. Mi inkább addig vasalgatjuk, beszédét
addig nyírbáljuk, amíg hozzá nem igazítottuk
nagypofájú szellemi törpéinkhez."

Laurence Olivier, a színész egyszer megkér-
dezte valakitől: „Szívesen töltene el egy hétvégét
Hamlettel vagy, ne adj isten, Learrel?" És egy al-
kalommal, amikor Othello fojtogatni kezdte Des-
demonát, egy kis cockney közbekiáltott: "El a ke-
zekkel a kisjánytól!" Balsejtelmektől gyötört

középiskolai tanárok ártalmatlan diákelőadás-
ként hagyományosan a Julius Caesart ajánlják,
és nem veszik észre, hogy a fiaknak az ősatyán
elkövetett gyilkosságát állítják álcázott
változatban az ártatlan fiúcskák és leánykák elé,
egy forradalmi bűntettet, amelyet egyszerre
határoznak meg szexuális és gazdasági
indítékok.

További iskolai kedvenc az V. Henrik, amely-
ben sovinizmus párosul az egész életmű legma-
lacabb kétértelműségeivel. Hogyne is szóljunk a
Szentivánéji álomról, amelyet általában egyfajta
karácsonyi mesejátékként adnak elő, nem pedig
az elképzelhető legperverzebb szerelmeske-
désként, amely pukkadásig van rakva szodó-
miával, és tetejébe még egy Zuboly nevű mun-
kással (az eredetiben Bottom, vagyis ülep), aki
szamárrá változik (az angol ass szót gyakran
ej-tik arse-nak, vagyis seggnek). Amikor egy
varázsitaltól elkábított királynővel az ágyban köt
ki, „lovacskázik", „döf" és „szúr", mialatt a nő „a
sarkával dobol" - nem olyan ártatlan dolog ez,
mint az elénk tálalt Disneyland-variációk.

Úgy látszik, Shakespeare-re nem vonatkozik
a szexuális felszabadítás - már ha ilyen létezik.
Ő továbbra is megmarad kővé dermedt nemzeti
ereklyének, amelyet diszkrét fügefalevél fed el.

Az igazi művészet Susan Sontag szerint az,
amelyik nyugtalanít. Azokat, akik hajlandók szel-
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lemüket, szívüket és egyéb intimebb testrészei-
ket kitárni, bizony igencsak nyugtalanná teszi ez
a mi költőnk, e csalhatatlan érzékű idegenveze-
tő. Kézenfog, és módfelett sötét erdőn át vezet a
világosság felé. Igaza félelmetes és ezért megvi-
lágosító. Szinte valamennyien teli vagyunk
tömve tikkekkel és trükkökkel, ő pedig, mint
minden igazi művész - a többinél
radikálisabban - azt mondja: ez nem így van,
hanem úgy. Az ő igazsága, ó jaj, nem egyéb,
minta hazugság leleplezése. Szerelem és
hatalom dolgában tükröt tart hazug
látszatainknak, és addig aprítja őket, amíg a
cserepeken át nem dereng a valóság.

Shakespeare az apokalipszis első számú köl-
tője. A szerelem vége - amely egyszersmind

a világ végét jelenti - szüntelen veszélyt jelent
ágyra és trónra. Az „apokalipszis", a héber gala
szó görög fordítása, leleplezést jelent: a vallási
misztériumok és a szeméremszervek lemeztele-
nítését. Shakespeare letépi az álarcokat és -
ami még veszélyesebb - a fügefaleveleket. Fe-
nyegetése üdvös, mert visszaállítja színház és
terápia, vallásos imádat és közösülés ősi
egységét, lévén, hogy mindezek közös gyökere
a szerelmi aktus.

A „szent" vagyis „sacer" jelző eredetileg
obszcént is jelent. Aki Shakespeare-t Allan
Bloom módjára elitistának, nacionalistának és
szexistának nevezi, az reakciós agitpropzsivajt
csap, megpróbálja Shakespeare-t a nem is oly
hallgatag neokonzervatív többség nevében elra-
bolni és túszul ejteni, és úgy konzerválni, mint
egy doboz kutyaeledelt vagy egy formalinba zárt
embriót. Csakhogy Shakespeare még így is

megmarad kasszasikernek, ami aligha ismérve
az elitista dramaturgiának.

Különösen abszurd sovinisztának nevezni őt.
Shakespeare épp úgy szereti országát, mint
asszonyait, de ha túlkapásokon éri, korántsem
rejti véka alá kritikáját. A nacionalizmus például
alig-ha az idegenek iránti toleranciáról
ismerszik meg; ám Shakespeare volt az első, aki
a komikus zsidó gazfickó sémáját leendő shoah-
kat sejtető áldozattá változtatta, és
évszázadokkal előzte meg fajgyűlölő korát,
amikor a világirodalom legbujább
színdarabjában közös ágyba dugott egy
feketebőrű férfit és egy fehérbőrű nőt. És ami a
szexizmust illeti - csak a süketnéma és tetejébe
vak feministák tagadhatják, hogy mindenkinél
szenvedélyesebben ábrázolta a nők leigázását
és az általa kiváltott női ellenállást, lásd a Mak-
rancos hölgyet, minden szerelmi történetek e
legbrutálisabbikát.

A klasszikus attól klasszikus, hogy még mindig
eleven; évszázadokkal korábban leírt szavak
mintegy isteni parancsra lüktető hússá válnak,
főleg akkor, ha az olvasó vagy a néző hajlandó
einsteini szerénységgel közelíteni hozzájuk: mi-
nél többet tudok, annál nagyobb a tudatlansá-
gom. Shakespeare-t olvasni vagy a színpadon
látni egy szerelmi regény kezdete, utazása költő
és a magunk belvilágában, tele önmagunk meg-
ismerésének minden örömével és döbbenetével;
expedíció, amely a legsötétebb mocsarakon és
vadonokon át vezet a fény felé, és a fény az
alagút végén épp úgy lehet egy szembejövő vo-
nat fénye is.

Robert Graves egyszer azt mondta nekem,
hogy a jó verstől az ember libabőrös lesz. Ugyan-
ez áll a színházzal kötött szerződésünkre is. A
színház nem azáltal világosít meg, hogy tudás-
anyagot közvetít, hanem azzal, hogy kulcslyukat
kínál saját titkainkhoz. Emellett afféle fitness-
center is, ahol edzhetjük elcsökevényesedett ér-
zékeinket, hogy jobban tudjunk látni, hallani,
érezni, gondolkodni, élni és meghalni. A
színházba járásnak is, akár a szerelemnek,
egész napos elfoglaltságnak kellene lennie,
időnkénti pihe-nőkkel megszakítva, s a
színhely, ahol mindez végbemegy, keltheti az
oázis, az aréna és a kávéház benyomását.

Rebecca West egyszer megkérdezte egy barát-
jától, mit jelent szerinte a „Lenni vagy nem lenni".
A barát felsorolta a szokásos értelmezéseket.
Szó sincs róla, válaszolta a nagy öreg hölgy. Ez a
monológ mindenekelőtt a világirodalom legkét-
ségbeesettebb kinyilatkoztatása. Ha az élet épp
oly iszonytató, mint a halál, a lét épp oly elvisel-
hetetlen, mint a nemlét, akkor nem marad más,
mint költőnk egyik legkedvesebb szava, a sem-



mi. A „semmi" maga a veszteség - mindennek
az elvesztése. Aki idáig jut, az „rendszer nélkül"
megőrül. Néhány évvel ezelőtt a Hamleten dol-
gozva és a mű sötét kétségbeesésével viaskod-
va rájöttünk, hogy a szerző írás közben minden
bizonnyal a tébolyig sodródott, és ha a drámát
híven akarjuk előadni, akkor a színészeknek is
eszüket kell veszteniök, hogy az éj rémjáró sza-
kában a nézőket is az őrületbe kergessék - oda,
ahol a semmi éjszakája leselkedik.

Shakespeare munkásságáról több kommen-
tár született, mint bármilyen más irodalmi alko-
tásról (talán az egy Bibliát kivéve). Ez nem
annyi-ra logomániára utal, mint inkább a
shakespeare-i szó tágasságára és mélységére.
A néző általában csak szerény hányadát fogja
fel a szöveg különféle szemantikai árnyalatainak.
Ami az erotikát illeti, az obszcenitásoknak csak
töredéknyi százalékát értheti meg, alighanem
részben tudatlansága, részben szemérmessége
miatt. Né-hány kiváltságoson kívül mindenkinek
szüksége volna Eric Partridge ragyogó
glosszáriumára, amelyet minden
színházjegyhez mellékelni kel-lene; különben ki
jönne rá, hogy a kereplő, a fonnyadt körte, a
furcsa gázló, a seb vagy egy-szerűen a

micsoda, a dolog vagy az izé megannyi
szinonima a nemi szervekre (negyvenöt van
belőlük a férfiéra, hatvannyolc a nőére), hogy a
szerelmi játékot jelölő szellemes, durva, varázs-
latos és megelevenítő hatású igék nagy számá-
ról már ne is essék szó. Jó lenne, ha a szójáté-
kok, kétértelműségek és célzások e kincsestára
nem bátortalanítaná el az olvasót, hanem úgy fo-
gadná őket, mint megannyi felszólítást: ismerje
meg a felfedezés, a rejtvényfejtés örömeit. El-
végre a gondolkodás is lehet szexi. Egy nagy gö-
rög azt mondta egykoron, hogy a szerelmi játék
mellett a gondolkodás szerzi a legnagyobb élve-
zetet.

Minden művészet dialógus. Az olvasó és a né-
ző akkor reagál alkotó módon, ha még a déjá
vu-k és déjá lu-k láttán sem mondja azt, hogy „jaj,
már megint a régi nóta". Jobb, ha eleve örömteli
előérzettel és rettegéssel vár arra, amit majd elé-
be tárnak, és azt kérdi magától: voltaképpen mi
az ördög folyik itt? Shakespeare válaszai nem kí-
nálnak bizonyosságot, hanem tovább kérdez-
nek. Ami saját tudatlanságomat illeti, mindig
megkönnyebbülök, valahányszor eszembe jut-
nak Gertrude Stein utolsó szavai. „Mi a válasz?"
- kérdezte halálos ágyán, aztán lehunyta sze-
mét, majd ismét kinyitotta, és így szólt: „Ha ez a
válasz - mi akkor a kérdés?"

„Ismerd meg önmagad" - így hangzik legő-
sibb filozófiai parancsolatunk, amely, ha követ-
jük, korántsem bizonyul veszélytelennek, vagyis
átkozottul nehéz; ezért is menekülünk szerelmi
és hatalmi játszadozásaink során oly sietősen
önmagunk igazi megismerése elől. Shakes-
peare életművén szétválaszthatatlan iker-téma-

ként húzódik végig a szerelem és a hatalom
komplexusa, mivelhogy kis emberi életünkben
mindkettőt valóban a semmi lengi körül. Mind-
nyájan ragaszkodunk a magunk kis, tikkekből,
szokásokból, szabályokból, meghatározottsá-
gokból, erényekből és illúziókból álló motyójá-
hoz, mert csak általuk tarthatjuk fenn magunkat
ebben a civilizáció nevű sérülékeny lidércnyo-
másban - de e motyó szempontjából az önis-
meret súlyos kockázati tényező.

Mindez persze ízlés kérdése, és Shakespeare
ízlése tévedhetetlenül rossz volt. Korántsem volt
szimpatikus úriember - a nagy művészek soha-
sem azok. Szülőhazája, hosszú időn át a Nyugat
legcivilizáltabb országa találta fel a ladyt meg a
gentlemant. Shakespeare azonban semmikép-
pen sem volt gentleman. És amit királyai, király-
néi, nemesi és polgári szereplői műveinek,
egyáltalán nem comme il faut. Ő minden költők
közül a legkevésbé angol; tele van görög
tébollyal, orosz gyötrelmekkel, német
(ál)mélységekkel és minden elképzelhető
kontinentális bujasággal. Ezért szokás
többnyire megnyírbálni, megszelíditeni,
kiherélni, radikális realizmusát ragacsos
nyárspolgár-szósszal leönteni. Ezt a szószt
tetszetős látványosságból, szónokias fo-
gásokból, ártalmatlan viselkedési és ékesszólási
etűdökből kotyvasztják - igazi fügefalevél-esz-
tétika ez, amely azt célozza, hogy a polgári eré-
nyeket csempéssze a valóság helyébe.

A Shakespeare képviselte üdvös fenyegetés ab-
ban áll, hogy valósága szüntelen betör a miénk-
be, más szóval Shakespeare belénk hatol. Ha
hajlandók vagyunk vele szerelmi viszonyra lépni
- azaz harmadik fülünkkel figyelni, nem megfe-
ledkezni nemiségünkről, beleinkről, a szívünk
szagáról -, akkor vállaljuk, hogy egy tükrökkel
bélelt mély üregen át egyenest a tulajdon életraj-
zunkba zuhanjunk. Ott aztán szembesülünk tit-
kos énjeinkkel - a szerelmes Troilusszal, aki
kész prostituálni kedvesét, Angelóval, a fanati-
kus moralistával, aki meg akarja erőszakolni a
maga kis apácáját, Macbethtel, az impotens har-
cossal, aki férfiasságát a gyilkolásban akarja
megtalálni, valamennyi szegény puritánnal, aki
Hamlet módján örökös tisztaságot követel a nők-
től, de valójában csak önmagára gondol, a ma-
chókkal, akik a csábítást a nemi erőszakkal té-
vesztik össze, az utálatos daddykkel - Learrel,
Prosperóval, Poloniusszal, Shylockkal, Braban-
tióval -, akik ügyetlenül palástolják vágyukat,
hogy a lányuk bugyijába nyúlkáljanak, a páratlan
realistákkal, akik, mint Jago vagy Edmund, szét-
zúzzák legkedvesebb illúzióinkat, amelyek nél-
kül nem tudunk élni; és találkozunk a fantaszti-
kus nőkkel, akiknek egész fegyvertáruk van
fonnyadt élcekből és magakellető bájolgásból,
de a telihold fényénél mindig épp akkor zárják

össze térdüket, amikor bolondjaik és gazfickóik
már lihegnek a vágytól. Legjobb fegyverük az a
kimeríthetetlen képesség, hogy épp akkor ne fi-
gyeljenek oda, amikor a legfontosabb volna,
vagy azért, mert nem értik, mit akarnak tőlük,
vagy, ami még rosszabb, mert nem akarják érte-
ni; mellesleg épp ezért is beszélnek a legények
olyan sokat és olyan pompásan.

Ha azonban az olvasók és nézők nem hajlan-
dók párbeszédbe elegyedni egy buja vén kecs-
kebakkal (ahogyan költőnket a szorulásos
nyárspolgár címezheti), akkor bátran otthon is
maradhatnak, és üres szemmel bámészkodhat-
nak tovább. Mert elvégre buja vén kecskebak a
legtöbb régi mester, kivált ha megöregszik és
második gyermekkorába lépve visszanyeri ár-
tatlanságát és kíváncsiságát. Minden öregem-
ber Lear király, mondta Goethe (ez a szerfölött
buja vén kecskebak). És ahogy Nietzsche meg-
fogalmazta: valamennyiünkben ott bujkál a gye-
rek, aki játszani akar. Shakespeare számára a
„játék" szó egyesítette magában a színpadot és
az ágyat, a fából készült és a bőlevű 0-t.

Obszcén a háború, a szegénység, a kizsák-
mányolás, nem pedig a szerelmi aktus. Olivier
egyszer a színházat nevezte így, meglehet, átvitt
értelemben, bár nála az ilyesmiben nem lehet
biztos az ember, mert Olivier zseni volt abban,
hogy zsenijét a józan polgáriasság álarca mögé
rejtse. Akár Shakespeare, ő is nagy szerető,
azaz nagy művész volt, a legjobb a maga nemé-
ben, főleg azért, mert bár krónikusan irtózott tőle,
hogy a színpadra rontson és pofára essen, soha
nem ismert félelmet. Mint minden igazi szerel-
mes, irtózatos kockázatokat vállalt, mert tudta,
hogy amilyen üdvös a biztonság a Lufthansánál,
épp oly kevéssé kívánatos a színpadon. Nyaktól
lefelé játszott, az 'emberi test közepéből, ahol a
megértésen túli igazság lakozik. Akár Shakes-
peare, ő is az apokalipszis embere volt, hiúságot
nem ismerő, test és lélek lecsupaszítására kész.
Egyik utolsó filmjében megmutatta pucér ülepét;
és utolsó Learjében - életem során az egyetlen
„hitelesben" - nem köpködött (ahogy maga ne-
vezte) magasztos hangokat, nem volt hajlandó a
zuhanás mélységét, a heroikus méltóság utáni
kapaszkodást celebrálni, hanem pőrén megmu-
tatta lepusztult tesét és egész lelkét. Nőies volt
és gyerekes, szenilis és buja, és nem félt gátlás-
talanul férfiatlan könnyeket ontani, és mindezzel
feltárta előttünk az egzisztenciális valóság leg-
végletesebb behatolását, amint egy haldokló
színész átlépi a lét és a játék közötti megszokott
szakadékot. Nemi mímelte a nagyságot - maga
volt a nagyság.

Neki ajánlom ezt az írást, fájdalommal és há-
lával.

Die Zeit, 1990. május 22.
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