
 K a to na Jó zsef 1814-ben ír ja meg Je ru zsá lem 
pusz tu lá sa cí mû „ere de ti vi té zi szo mo rú já té -
kát öt fel vo nás ban”.1 A Bánk bán el sô vál to -

za tá nak évé ben írt Je ru zsá lem-drá ma ko ra be li 
elôadá sá ról egyál ta lán nincs in for má ciónk, bár a 
fenn ma radt ké zi ra ton két cen zo ri já ték en ge dély is 
ta lál ha tó: az egyik 1814. jú lius 27-i da tá lás sal, a 
má sik 1833-ból.2 

Csak fel té te le zé seink le het nek ar ról, miért nem 
játsz hat ta ko ra be li ma gyar nyel vû szín tár su lat a Ka -
to na-drá mát: le het sé ges, hogy a té ma ak tua li tá sa 
hiány zott, mi vel nem fog lal ko zott idô sze rû nem -
ze ti-po li ti kai kér dé sek kel, de az is el kép zel he tô, 
hogy a ko ra be li szí né szek nem ta lál ták elég jó nak 
a da rab sze re peit, s így nem vál lal ták be mu ta tá sát. 

Egy 1952-es di ák szín ját szói elôadás-kí sér let és 
né hány 1978-as bé kés csa bai felol va só est ki vé te lé -
vel egé szen ad dig sem mi nyo ma a drá ma elôadá -
sá nak, amíg az 1970-es évek kö ze pén Ruszt Jó zsef 
a kecs ke mé ti szín ház igaz ga tó ja ként fel nem kér te 
a pá lya kez dô Spiró Györ gyöt a Ka to na-szö veg szín -
pa di át dol go zá sá ra.3 A be mu ta tót azon ban évek kel 
ké sôbb re kel lett ha lasz ta ni, mi vel Rusz tot el tá vo lí -
tot ták Kecs ke mét rôl, s így csak 1985. má jus 18-án 
Za lae ger sze gen lát hat ta elô ször kö zön ség a Spi ró-
 fé le átira tot Ruszt ren de zé sé ben. 

A Ka to na-drá ma nem vált sem az iro dal mi, sem 
az szín há zi em lé ke zet ré szé vé, bár az iro da lom tör -
té net-í rás rend re meg kí sé rel te nem csak a Ka to na-

é let mû be li il let ve a XIX. szá zad ele ji ma gyar drá -
ma tör té net ben el fog lalt he lyét ki je löl ni, ha nem új -
ra gon dol ni a mû dra ma tur giai és ka rak ter áb rá zo -
lá si prob lé máit is. Az új raol va sá sok re ha bi li tá ciós 
kí sér le tek ként mû köd tek, de lát ha tóan a „nagy 
mû”, a Bánk bán ár nyé ká ból nem tud ták kiemel ni 
a drá mát.4 

A Ka to na-drá ma cse lek mé nye hí ven kö ve ti Jo -
sep hus Fla vi us A zsi dó há bo rú cí mû mun ká ját, ame -
lyet egye dü li for rás ként hasz nált mû vé nek írá sá -
hoz. A Je ru zsá lem-drá ma több ér tel me zô je sze rint 
is Ka to na egyik leg na gyobb ér de me ép pen az, hogy 
az epi kus tör té net bôl drá mai szer ke ze tet ho zott lét -
re, és Fla vi us fé lév nyi tör té ne tet át fo gó anya gá ból 
két nap ba tud ta sû rí te ni mû ve cse lek mé nyét.5 

A tör té net i. sz. 70-ben ját szó dik, ami kor a ró -
mai csá szár fia, Titus Ves pa si a nus ál tal ve ze tett csa -
pa tok le ve rik a zsi dó ság lá za dá sát, és a vég sô kig vé -
de ke zô Je ru zsá le met le rom bol ják. A lá za dás Ne ro 
pa lesz ti nai hely tar tó ja, Ges si us Florus ke gyet len -
ke dé sei miatt tört ki, aki a Ka to na-mû leg fôbb int -
ri ku sa, és a „ró mai ság”, a szö veg más ki fe je zé sé vel 
él ve a „szent vir tus” esz mé jé nek meg szé gye ní tô je. 
Vol ta kép pen ô az egyet len sze rep lô a drá má ban, 
aki Je ru zsá lem vesz tét akar ja, s bár min den ki más, 
így a Jó zsef né ven sze rep lô Jo sep hus Fla vi us, a 
„szür ke zsi dó” és a ró mai tá bor ba me ne kült je ru -
zsá le mi ki rály nô, a „ka cér Berenice” is meg akar ja 
men te ni a vá rost, Je ru zsá lem mégis el pusz tul. 

1 Ka to na Jó zsef: Je ru zsá lem pusz tu lá sa. In. Ka to na Jó zsef összes mû vei. Bu da pest, Szé pi ro dal mi Könyv kiadó, 1959. 289–365. 
2 Vö.: Gyu lai Pál: Ka to na Jó zsef és Bánk bán ja. Bu da pest, Frank lin-tár su lat, 1883. 81–82. 
3 Az el ké szült mû el sô köz lé sé hez kap cso ló dik Spiró drá ma írói pá lyá já nak meg ha tá ro zó elis me ré se. Ju hász Fe renc, az Új 

Írás ak ko ri fô szer kesz tô je, miu tán össze ve tet te az átira tot az ere de ti Ka to na-mû vel, egé szen ki vá ló nak tar tot ta, és meg je -
len tet te a fo lyó irat 1982. ja nuá ri szá má ban. (Spiró György szó be li köz lé se, 2010. áp ri lis 27., Bu da pest) 

4 Töb ben is a Bánk bán esz mei és te ma ti kus elô ké peit ku tat ták a Je ru zsá lem pusz tu lá sá ban, lásd Gyu lai: i. m. 81–85., Orosz 
Lász ló: Ka to na Jó zsef. Bu da pest, Gon do lat Kiadó, 1974. 76–94. 

5 Vö.: Ba y er Jó zsef: A ma gyar drá ma iro da lom tör té ne te 1. Bu da pest, Ma gyar Tu do má nyos Aka dé mia, 1897. 254–258., Wal -
dap fel Jó zsef: Ka to na Jó zsef. Bu da pest, Frank lin-tár su lat, é. n. (1942.) 58–68., Uô: Je ru zsá lem pusz tu lá sa. ItK, 1929. 301–
327., 397–419.
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Az I. és a II I. fel vo nás a ró mai tá bor ban zaj ló 
ese mé nye ket, Titus, Florus, Berenice és Jó zsef küz -
del mét mu tat ja, a II. és a IV. fel vo nás pe dig Je ru -
zsá lem bor zal mas nyo mo rát, az éh ín sé get és a pusz -
tu lás ra ítélt zsi dó nép szen ve dé sét. A vá ros pusz -
tu lá sá nak bel sô okait: a je ru zsá le mi zsi dó ság kü -
lön bö zô cso port jai nak gyû löl kö dé sét, ti ran nu saik 
ke gyet len küz del mét, Jó zsef szü lei nek igaz ság ta lan 
be bör tön zé sét, és egy fiata lasszony, Má ria rém drá -
má ba il lô, nyílt szí ni gyer mek gyil kos sá gát, majd 
gyer me ké nek meg fô zé sét és el fo gyasz tá sát. 

Míg az el sô négy fel vo nás ban a te rek vál ta ko zá -
sa a drá mai szer ke zet rit mu sát hoz za lét re, ad dig 
az V. fel vo nás ban össze kap cso ló dik a két szín tér, 
mi vel Je ru zsá lem el fog la lá sát kö ve tôen a ró maiak 
be ju tot tak a szent vá ros ba. Florus – Titus pa ran csa 
és Be re ni cé nek tett ígé re te el le né re sem óv ja meg, 
és – fel gyúj tat ja Sa la mon temp lo mát. A bé kél te tô -
ket le gyôz ték a há bo rú em be rei (Florus és a ti ran -
nu sok), az igaz ság azon ban – lát szó lag – mégis gyô -
ze del mes ke dik a drá ma zár la tá ban. Titus ta lál kozik 
a rém sé gek legin kább szán ni va ló ál do za tai val, elfo -
gat ja Flo rust, el kö te le zi ma gát a bé ke mel lett, meg -
ígé ri, hogy új jáépít te ti a temp lo mot, Be re ni cé nek 
pe dig megen ge di, hogy ve le men jen Ró má ba. Záró 
mo no lóg já ban elôbb Bel lo ná hoz, a ró mai há bo rú, 
majd Ja nus hoz, a bé ke is te né hez imád ko zik: „Temp -
 lo mod nak bé zárt aj ta ja en gesz tel je meg a má ne se -
ket, és ha in du la tos sá gom fe le dé keny ségbôl az tat 
meg akar ná nyit ni, ak kor azon om ladékok, vér és 
ke ser ves könnyek ret tent se nek en gem at tól vissza, 
me lye ket hát ra ha gyott Je ru zsá lem pusz tulá sa!”6 

Az ér tel me zé si ha gyo mány – el sô sor ban Gyu lai 
Pál,7 Ba y er Jó zsef8 és Hor váth Já nos9 ta nul má nyai -
nak ha tá sá ra – a Ka to na-mû leg fôbb prob lé máit a 
kö vet ke zôk ben lát ta: a fô hô sök szen ve dé lyei nin -
cse nek elég gé ki fejt ve, tet teik ben egé szen ért he tet -
le nül vál ta koz nak, a je ru zsá le mi és a ró mai tá bor 
cse lek mé nye nem kap cso ló dik össze, il let ve egyik 
sze rep lô je sem ké pes a mû faj el vá rá sai nak meg fe -
le lôen tra gi kus hôs sé vál ni. 

Sok szem pont ból Wal dap fel Jó zsef je löl te ki az 
iro dal mi ká non elôb biek kel el len té tes, el fo ga dó kri -
ti kai irá nyát, s a to váb biak ban legin kább az ô né -
ze tei hez kap cso lód tak a Je ru zsá lem pusz tu lá sa ér -
tel me zé sei. Wal dap fel sze rint a drá ma „cso dá la tos, 
me rész al ko tá sa a huszonkét éves köl tô nek, drámai 
fe szült ség és ví zi o ná ri us alak- és je le net lá tás dol gá -
ban he lyen ként a vi lág iro da lom nagy drá mai alko -
tá  sai val ver se nyez”,10 szer ke ze tét a „mo nu men tá lis 
szim met ria”11 jel lem zi, a sze rep lôk szûk sza vú sá ga 
és a lé lek ál la po tok vad hul lám zá sa pe dig a mû olyan 
ér té ke, amely re nem kell ma gya rá za tot találni.12 

A Ka to na-drá ma ro man ti kus-a po ka lip ti kus, 
rém sé gek kel te li ví zió já ban szin te megál la pít ha tat -
lan, hogy kik a jók és a rosszak, a hô sök és an ti hô -
sök, mi vel a ró mai hó dí tók és a zsi dó hó dí tot tak is 
to tá lis er köl csi káosz ban lé tez nek. „Mi már a mai 
vi lág ban nem is mer jük töb bé azon er köl csöt, mely 
ilyen lár mát szo kott üt ni” – mond ja Florus.13 Titus, 
aki nek a vi lág rend jét ké ne kép vi sel nie és vé del -
mez nie, leg jobb szán dé ka el le né re is ugyanolyan 
fa na ti ku sa lesz ál lás pont já nak, mint Berenice, 
Florus vagy a zsi dó ti ran nu sok. Bár Ka to na fel vi lá -

16 KJÖM 1. 365. 
17 Gyu lai: i. m. 81–85. 
18 Ba y er: i. m. 254–258. 
19 Hor váth Já nos: Ka to na Jó zsef. Bu da pest, Kó kai La jos kiadá sa, 1936. 35–39. 
10 Wal dap fel: Ka to na Jó zsef. i. m. 67. 
11 I. m. 60.; Nagy Im re már „a drá ma szer ve zés mes te ri konst ruk ció já ról” ír ta nul má nyá ban (Nagy Im re: „Mint lett pa rázná -

vá a hív vá ros?” Vi lág kép, mû faj és tra gi kum össze füg gé sei Ka to na Jó zsef Je ru zsá lem pusz tu lá sa cí mû drá má já ban. In. N. I.: 
Nem zet és egyé ni ség (Drá ma iro dal munk az 1810-es évek ben: a ha zafi ság drá mái). Bu da pest, Ar gu men tum Kiadó, 1993. 194. 

12 A vál to za tos ér tel me zé sek jel lem zô pél dá ja az I. fel vo nás 6. je le ne té nek Berenice – alig né hány sza vas, enig ma ti kus sá ga 
miatt so kat bí rált – mo no lóg ja. A kö vet ke zô mon da tok ak kor han goz nak el, ami kor meg tud ja, hogy Titus miat ta vált el 
fe le sé gé tôl: „Éret tem? – Pfuj Berenice! – De éret tem! – Itt do bog – Titus enyim? Ol va doz va. Titus sze ret en gem! Bosszan -
kod va. És ör vend azon Berenice? So káig az ön sze re tet és a bosszú ság kö zött tu sa kod va jár kál, vé gül megáll, el mo so lyo dik. 
Csakugyan bo lon do sak az em be rek!” (KJÖM 1. 304.) Wal dap fel Jó zsef sze rint „né hány szó után egé szen el né mu ló ma -
gán je le ne te re me ke a drá mai mo no lóg mû vé sze té nek és a lé lek rajz nak” (Wal dap fel: Ka to na Jó zsef. i. m. 68ff.) Orosz Lász -
ló sze rint „bri liáns szí né szi ala kí tás ra ösz tön zô mó don áb rá zol ja Ka to na Berenice ér zel mi for du la tát” (Orosz Lász ló: Ka -
to na Jó zsef. Bu da pest, Gon do lat Kiadó, 1974. 80.). Nagy Im re ta nul má nya a né hol túl zot tan tö mör pró zai szö veg ben azt 
pró bál ja megér te ni, hogy a jel lem rajz pszi chi kai el mé lyí té se miért nem tör tént meg. Ar ra a kö vet kez te tés re jut, hogy Ka -
to na „el sö té te dô ke dé lye nem gyö nyör kö dik az em ber ben, ta lán ezért is ta gad ja meg sze rep lôi tôl a jel lem raj zot bel sô vé 
te vô meg for má lás írói ado má nyát.” Nagy Im re: i. m. 195. 

13 KJÖM 1. 294.
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go sult tör té ne lem szem lé le te sze rint az ural ko dó a 
nép bölcs ve ze tô je, és a sta bi li tás biz to sí té ka, ideo -
ló giai szem pont ból ért he tô, de a mû alap ján ke vés -
sé hi he tô, hogy a zsi dó há bo rú bor zal maiért ki zá -
ró lag az int ri kus Ges si us Florus és a zsi dó tá bor -
ban az ô sze rep kö rét meg ket tô zô Si mon és ti ran -
nu stár sai len né nek csak fe le lô sek. Sok kal in kább 
tû nik úgy, hogy Je ru zsá lem és a temp lom pusz tu -
lá sá val egy egész vi lág rend pusz tul el. Ma ta thi as, a 
volt zsi dó fô pap ezért is vá la szol ja Titus felaján lá -
sá ra, ami kor az ural ko dó meg fo gad ja, hogy új -
jáépít te ti a temp lo mot: „… nem Sa la mon temp lo -
ma lesz az töb bé”,14 „Is ten el hagy ta ezt a he lyet, és 
a ró maiak hoz köl tö zött”.15 

Spiró na gyon ha tá ro zott ál lás pont ról in dul a Ka -
to na-szö veg fe lé, ami kor azt ál lít ja, hogy „A drá ma 
kao ti kus, kö vet ke zet len, vol ta kép pen nincs köz -
pon ti vo na la, szétesik”.16 Nem átiga zít, nem össze -
von és át szer keszt, nem nyel vi mo der ni zá lást hajt 
vég re, ha nem „ki ta lál ja” a da ra bot.17 Átira tá nak elô -
sza vá ban azt ír ja, hogy az át dol go zott drá ma több 
mint fe le ere de ti vagy alig vál toz ta tott Ka to na-szö -
veg ma radt, mi vel azon ban az egész mû vet új ra szi -
tuál ta, Spiró vol ta kép pen ott is átír ta a szö ve get, 
ahol hoz zá se nyúlt.18 „Az átírás szá mom ra a tra dí -
ció nor má lis to vábbélé si mód ja: új ra és új ra át fo -
gal maz zuk ugyanazt.”19 

Spiró min de nekelôtt a mû fajt mint mû kö dé si 
el vet gon dol ja új ra, ami kor elô sza vá ban fel hív ja a 
fi gyel met ar ra, hogy szo mo rú já ték és tra gé dia mû -
fa ját ér de mes meg kü lön böz tet ni: „Tra gé dia a Je ru -
zsá lem pusz tu lá sa, de nem a klasszi ciz mus esz té ti -
ká já nak meg fe le lô tra gé dia, in kább a ben ne elô for -
du ló ször nyû sé gek miatt ne ve zi an nak a szer zô, 
pon to sab ban szo mo rú já ték nak hív ja, és ez a mû -
fa ji meg ha tá ro zás elég tág ab ban a kor ban ah hoz, 
hogy akár szín há zi pony vát is je lent hes sen. Ponyva 
a Je ru zsá lem pusz tu lá sa an nak rend je és mód ja sze -
rint (…). Szín pa di mû, amely nek be val lott cél ja, 
hogy a kö zön sé get mi nél erô sebb, te hát mi nél ször -
nyûbb ha tá sok kal bom báz za a szín pad ról. Vad, bar -
bár mû, ami lyen a kor eu ró pai szín pa dain nagy 

szám ban lé te zett (…) Egyes je le ne tei azon ban 
annyi ra va dak, hogy azóta se igen ír tak ilyen szín -
pa di lag ha tá sos je le ne te ket ma gya rul.”20 

Spiró nem hogy csök ken te ni akar ná a Ka to na-
szö veg bor zal mait, ha nem még fo koz za is azo kat, 
s tob zó dik az ab szurd, már-már mor bid je le ne tek -
ben: a ke reszt re fe szí tet tek, meg cson kí tot tak, a me -
ne kü lô zsi dók ha sá ból ki met szett ara nyak rész le -
te zô leírá sá ban. Má ria ná la nem csak megöli, de a 
nyílt szí nen meg is fô zi gyer me két, s szin tén a meg -
je le ní tett tér ben lát juk, ahogy a vá ros el fog la lá sa 
elôtt a meg ma radt zsi dó ság ri tuá lis ön gyil kos sá got 
kö vet el, az apák elôbb leölik gyer me kei ket, fe le -
sé gei ket, vé gül pe dig egy mást. 

Spiró dra ma tur giai átala kí tá sai nak egy ré sze 
szín há zi okok ra ve zet he tô vissza: mi vel a Ruszt- fé le 
fel ké rés két órás da rab ra szólt. A pár hu za mos cse -
lek mény szer ve zés meg tar tá sa mel lett az öt fel vo ná -
sos drá mát két fel vo ná sos sá ala kít ja, ra di ká li san 
egy sze rû sí ti a tör té né se ket, és egyér tel mû vé te szi a 
sze rep lôk köz ti hie rar chi kus vi szo nyo kat. Egyes 
ese mény szá la kat el hagy (pél dául Berenice há zas sá -
gá nak tör té ne tét és az ezt le lep le zô le vél kö rü li bo -
nyo dal ma kat, Titus csa lá di ál la po tát és vá lá sát, 
Florus Berenice irán ti vá gya ko zá sát), ez zel szem -
ben kieme li Berenice „för tel mes, faj ta lan” múlt já -
nak, ap já val és báty já val megélt sze xuá lis kap cso -
la tá nak el be szé lé sét. Ná la Titus ad ja ki a pa ran csot 
Je ru zsá lem el pusz tí tá sá ra, Florus pe dig egyál ta lán 
nem bu kik el a mû vé gén, leg fel jebb kis sé meg per -
zse lô dik, ugyanis be ro han a lán go ló temp lom ba a 
kin cse kért. 

Szö ve gé nek egyik iz gal mas kü lön le ges sé ge, hogy 
dia ló gu sai ban és inst ruk ciói ban a XIX. szá za di dra -
ma ti kus for má kat idé zi meg. A Ka to na-je le ne te ket 
úgy rö vi dí ti – az átírá sok ra gyak ran jel lem zô mo -
der ni zá lás sal szem ben –, hogy az újon nan hoz zá -
írt és átírt szö veg ré sze ket is in kább arc hai zál ja. 
A Ka to na-szö veg pró zá ban író dott, és eh hez – Spiró 
el mon dá sa sze rint – írá stech ni ka i lag har mo ni ku -
san kap cso lód ni sok kal ne he zebb volt, mint ver ses 
szö veg hez. Ez zel a XIX. szá za di vá vissza írt nyelvvel 

14 KJÖM 1. 359. 
15 KJÖM I. 337. 
16 Spiró György: Je ru zsá lem pusz tu lá sa. In. S. Gy.: Drá mák I. (Átira tok 1.), Bu da pest, Sco lar Kiadó, 2008. 7. 
17 Az új raol va sás sok szo ro zó dá sá nak a Spi ró -á ti rat azért is kü lö nö sen iz gal mas pél dá ja, mi vel a Fla vi ust és Ka to nát új raol -

va só Je ru zsá lem pusz tu lá sa -á ti rat Spiró 2005-ben meg je lent Fog ság cí mû re gé nyé re is nagy ha tás sal volt. (Spiró György 
szó be li köz lé se, 2010. áp ri lis 27., Bu da pest) 

18 Vö.: Rad nó ti Zsu zsa: Utó szó – Or szá gok, vá ro sok, vi lá gok pusz tu lá sa. In. Spiró: Drá mák I. i. m. 251–260. 
19 Bó ta Gá bor, „Elôbb-u tóbb min den kit ki nyír nak” – In ter jú Spiró Györggyel. Nép sza va, 2010. feb ruár 27. 6. 
20 Spiró György: Elô szó a Je ru zsá lem pusz tu lá sa cí mû drá má hoz. In. S. Gy.: Drá mák I. i. m. 6–7.
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olyan sti li zált nyelv hasz ná la tot hoz lét re, olyan „el -
tar tá si tech ni kát” al kal maz, amely akár az ér tel me -
zôi po zí ció ab szurd-ko mi kus irá nyát is ki je löl hetné. 

Spiró legin kább szem be tû nô vál toz ta tá sa Titus 
alak já hoz kap cso ló dik. Gon do lat me ne te sze rint – 
amely re Shakes peare II I. Ri chárd ja és Hu ba y Mik -
lós Né ró ját szik-d rá má ja21 is nagy ha tás sal volt – 
egy XX. szá za di át dol go zás ban Titus, a had ve zér, a 
leen dô csá szár sem mi kép pen nem vál hat a tör té -
net vagy más sze rep lôk irá nyí tott já vá. Itt ne ki kell 
irá nyí ta nia min den tör té nést, min den al jas játsz -
mát. Már a da rab nyi tó mo no lóg já ban elárul ja, min -
dent tud, ért és bir to kol ab ból, ami kö rü löt te zaj -
lik. „Ez a si va tag itt, ez a pusz ta ság Je ru zsá lem 
össze ron tott fa lai alatt, ez az én ott ho nom, ez az én 
lel kem.”22 Una lom ûzô já ték ként moz gat ja a ször -
nyû ese mé nye ket: „… hogy mú las sam idô met, el -
ját szom ve lük já té kai mat új ra meg új ra (…) és bá -
mu lom a ki szá mít ha tó ság egy han gú cso dá ját…”.23 
A to váb biak ban csak Ti tus ról és stá tu szá ról szólhat 
min den, ame lyet így ér tel mez: „hogy ha tal má nak 
ör vend jen a min den ko ri csá szár, a bá bok báb ja, e 
lár vák fel kent ural ko dó ja, ki vé majd ma gam is leszek, 
ha or vul le nem döf nek egy szer. De nem döf nek le. 
Ezek en gem? Ezek so ha. Ezek csak em be rek.”24 

Azál tal te hát, hogy el játssza ön ma gát, és reflek -
tál is sze re pé re, olyan teát rá lis vi lá got hoz lét re, 
amely ben ma ga is fi gye li, és pa ra bo la ként mu tat ja 
fel az em be ri vi lág szín já té kát. Cir ku szi lát vá nyos -
sá ga – ame lyet II. fel vo nás be li zá ró mo no lóg ja is 
egyér tel mû vé tesz, ami kor a mû összes sze rep lô jét 
meg haj lás ra inst ruál ja a né zôk elôtt – azért kü lö -
nö sen ijesz tô, mi vel dia ló gus kép te len ön ma gán kí -
vül az egész vi lág min den sé get ural ja, bir to ká ban 
van sors tör té ne tük nek, is me ri maj da ni ha lá luk kö -
rül mé nyeit. Sza dis ta gazem ber sé ge, fe ti sisz ta per -
ver ziói, ször nye teg vol ta csak Ja nus-ar cá nak egyik 
for má ja. Ka to ná nál Titus zá ró mon da tai ban Ja nus -
hoz imád ko zott, Spi ró nál akár ô ma ga le het Ja nus, 

a kez det és vég, há bo rú és bé ke ket tôs ar cú is te ne. 
Ma gá nyos és ci ni kus nagy sá ga, a lé te zés ér tel mét 
és iz gal mát ke re sô fi lo zofi kus sá ga a spi rói átirat 
egyik legiz gal ma sabb in ven ció ja. 

Titus alak vál to zá sa úgy ala kít ja át a drá ma egé -
szét, hogy vol ta kép pen a töb biek sze re pén alig kel -
lett vál toz tat ni: min den mon dat, a cse lek mény min -
den ele me, a kap cso lat rend szer min den vi szo nya 
meg vál to zik, szó sze rint új ra töl tô dik. Sor suk be -
lát ha tat lan: nem az igaz ság gal áll nak szem ben, hi -
szen nem tud ják, mi az. Ti tust (akár csak a drá ma 
töb bi sze rep lô jét) a tör té ne lem bor zal mai nak em -
lék he lye ként ol vas hat juk, aki pél dá za tot mu ta tott 
fel, még pe dig nem a gyil kos, ha nem a ta ní tó pél -
dá za tát, aki a gyil kos sze re pé be lé pett. „Büsz ke le -
het nék va ló ban: ek ko ra szen ve dést a kró ni kák sze -
rint elôt tem sen ki sem oko zott a föl dön – mond ja 
zá ró mo no lóg já ban – (…) Így mú lik el az én idôm 
is me rô una lom ban, el ját szom já té kai mat új ra meg 
új ra, hol ezt, hol azt a já té kát a lé lek meg gyöt ré sé -
nek. (…) a gyôz tes söp re dék üvölt, vi sít és tap sol 
bol do gan. Az üvöl tés a túlélôk elô jo ga. Így jár nak 
min dig kör be-kör be, élôk és hol tak, gyil ko sok és 
le gyil kol tak, így fo lyik ezen hosszú, egy han gú dia -
dal me net, így tart a dia dal me net a kez de tek óta a 
leg vég sô óráig, és ott ha lad a me net élén a gyôz tes 
had ve zér is, a maj da ni csá szár, min den maj da ni 
csá szár ne vé ben ott lép ked dél ce gen Titus, a gyôz -
tes, aki szin tén hul la lesz.”25 

A Ka to na-drá ma ér tel me zé si ká non já ban olyan 
fo lya mat in dult el, amely ben a té ma, ma ga a ró mai-
zsi dó há bo rú egy re in kább me ta fo ri zá ló dott. A mû 
kö zép pont já ba a zsi dó ság pusz tu lá sa, „egy egész 
nép tör té nel mi tra gi ku ma, a zsi dó nép nem ze ti lé -
té nek óko ri meg sem mi sí té se”26 ke rült. A ka taszt -
ró fa ese mé nyei az em be ri szen ve dés re, a szent vá -
ros pusz tu lá sá ra fó ku szál ták a da ra bot,27 amely a 
fa na tiz mus és jó zan ság, a há bo rú, az ide gen el nyo -
mó ha ta lom hí vei és a hu má num, a meg bé ké lés ba -

21 Az 1968-ban a Ma dách Szín ház ban Már kus Lász ló cím sze rep lé sé vel be mu ta tott da rab al cí me, „a fe ne vad hét ko mé diá -
ja” ki je lö li a sze rep ala ku lá sá nak irá nyát. „Né ró alak já hoz ked ve zôt len tár sa dal mi ta pasz ta la tok múl tán szok tak nyúl ni 
az írók (…), és bíz hat nak ben ne, hogy a kö zel múlt vagy a je len dik tá to rá ra gon dol nak a né zôk. (…) Hu ba y (…) alap fel -
te vé se, mi sze rint csak ci ni kus, er kölcs te len ala kok él het nek a Ró mai Bi ro da lom csú csán, na gyon is hi he tô. (…) az ala -
kok (…) cse lek sze nek – vagyis át ve rik a part ne rei ket –, és ezt él ve zik.” Spiró György: Hu ba y Mik lós és a „jól meg csi nált 
da rab”. Hol mi, 2007/7. 874. 

22 Spiró György: Je ru zsá lem pusz tu lá sa. i. m. 13. 
23 U. O. 
24 I. m. 14. 
25 I. m. 61–63. 
26 Fe nyô Ist ván: Ka to na Jó zsef. In. F. I.: Ha za s em be ri ség (A ma gyar iro da lom 1815–1830). Bu da pest, Gon do lat, 1983. 94. 
27 Vö.: Wal dap fel: Ka to na Jó zsef. i. m. 58–68.; Wal dap fel Jó zsef: Je ru zsá lem pusz tu lá sa. ItK, 1929. 301–327., 397–419.

30



rá tai, a nagy és a kis nem ze tek szem ben ál lá sá nak 
je len tés ré te gei vel bô vült.28 Az új raol va sá sok lát ha -
tóan ki tá gí tot ták az ér tel me zés le he tô sé geit, és a 
hó dí tó-el nyo mó Ró ma és a sza bad sá gáért har co ló, 
el nyo mott zsi dó ság küz del mét ak tu ál po li ti kai át -
hal lá sok szá má ra is ol vas ha tó vá tet ték. 

Spiró szö ve gé nek egyik legiz gal ma sabb ol va sá -
si prob lé má ja eh hez a kér dés kör höz kap cso ló dik: 
a Spi ró -á ti rat ma gá ban hord ja nem csak a Ka to na- 
és a mind ket te jük min tá jául szol gá ló Jo sep hus Fla -
vi us- szö ve get, ha nem az 1814 óta el telt majd két -
száz év tör té nel mét, a zsi dó ho lo kausz tot, a XX. 
szá zad 2. fe lé nek ma gyaror szá gi dik ta tú rá ját, il let -
ve – to vább tá gít va a je len tés kört – a vi lág tör té ne -
lem bár mely dik ta tú rá ját és az ol va só-ér tel me zô 
sze mé lyes tör té nel mét, em lé ke ze tét. 

Ruszt Jó zsef za lae ger sze gi elôadá sa ho lo kausztd -
rá ma ként ol vas ta Spiró Ka to na-átira tát, az ausch -
wi tzi ha lál tá bort megidé zô elôadás ban a zsi dó sze -
rep lô ket ját szó szí né szek ha son ló kép pen rab ru hát 
vi sel tek, mint – a Ruszt ol va sa tá ra nagy ha tás sal 
lévô – Wys pianski Ak ro po lisz cí mû mû vé nek Gro -
towski és Szaj na ál tal lét re ho zott le gen dás elôadá -
sá ban.29 A Spi ró- szö veg né hány mo men tu ma meg -
rá zóan idé zi meg a II. vi lág há bo rú ge no cí diu mát, 

pél dául Titus és Florus ci ni kus sza diz mu sá ban, az 
ön ma gát ön ként ko pasz ra nyí ró Berenice alak já -
ban, az égô zsi dók sza gá nak em lí té se kor vagy Titus 
zá ró mo no lóg já nak adat-e lô so ro lá sá ban, ahol ar ról 
be szél, hogy so ha ko ráb ban ennyi ál do za ta nem 
volt há bo rú nak. Ugyanígy ér de mes azon is el gon -
dol kod nunk, miért ép pen a 1980-as évek Ma gyar -
or szá gá ban, né hány év vel Ker tész Im re Sors ta lan -
sága után fog lal ko zik Spiró e té má val. 

Spiró meg lá tá sa sze rint30 mû vé nek ho lo kauszt 
fe lô li ol va sá sa igen csak prob le ma ti kus, mi vel a Fla -
vi us ál tal megírt óko ri ró mai-zsi dó há bo rú nem 
ideo ló giai ala pú és nem et ni kai nép ir tás volt, ha -
nem egyér tel mûen ke res ke del mi okok ra ve zet he -
tô vissza. El lenérv ként szol gál to váb bá az is, hogy 
a Ka to na- és a Spi ró-d rá ma is kü lö nös hang súlyt 
fek tet a zsi dó ság cso port jai nak ön pusz tí tó bel har -
cá ra, il let ve hogy a haj le vá gás tól az égô zsi dók sza -
gá nak em lí té séig mind Jo sep hus Fla vi u stól és nem 
Spi ró tól va ló in for má ciók. A tör té ne lem bor zal mai -
nak is mét lô dé se nyil ván e tisz ta ho lo kausz ta na ló -
gia nél kül is meg döb ben tô: hi szen Fla vi us va lós 
ada to kat írt, ami kor ar ról szá molt be, hogy a négy 
és fél mil lió zsi dó ból – gé pe sí tés nél kül – két mil -
liót öl tek meg a há bo rú so rán.

28 Vö.: Orosz Lász ló: Ka to na Jó zsef. Bu da pest, Gon do lat Kiadó, 1974. 76–94.; Fe nyô Ist ván: Ka to na Jó zsef. i. m. 94–96.; 
Nagy Im re: i. m. 185–196. 

29 Sta nislaw Wys pi ans ki: Ak ro po lisz. 1962–67. Opo le–Wroc law, R: Jer zy Grotowski (társ ren de zô: Jó zef Szaj na). 
30 Spiró György szó be li köz lé se, 2010. áp ri lis 27., Bu da pest

31


	001
	002
	001-128
	129-130

