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SÁRI LÁSZLÓ

Elfut	a	lét	a	partokon
DUNA

(Postakocsi kerekei zörögnek a macskaköveken, a lovak lomhán lépkednek, ütemesen csat-
tognak a patkók. Hátrébb elmosódó budai képek: hegyek, házak, fák úsznak ki jobbra. Lassan, 
nyugodtan.)

HAJÓS (a postakocsin zötykölődik): Az író (hosszú szünettel)	szag	után	megy,	mint	a	róka.	
Ha	tudnák	az	emberek,	amit	mi	tudunk,	serétet	küldenének	minden	igazi	író	bőre	alá.	De	az	
emberek nem tudnak semmit...

BESZÉLŐ	1 (férfi):	Ment	a	kocsi	a	napsütésben,	himbálta	utasát	az	öreg	Duna	mentén,	
az	Árpád	király	útján.	Mintha	Pozsonyból	érkezne	a	vendég,	s	a	lovak	a	híres,	vörös	postako-
csit	vontatnák,	mellyel	valamikor	Felvéghy	úr	utazott	a	koronázóváros	és	Pest-Buda	között.	
Felhajtott	 gallérú,	 nyestprémmel	 bélelt	 bundájába	 burkoltan,	 beteges	 iszonyattal	 és	 gőggel	
húzódva	meg	a	batár	belsejében.	Sárga	arcán	a	halál,	a	csömör	és	az	undor	hideg	kifejezésé-
vel,	mégis	oly	álmatag	és	sóvárgó	szemekkel,	mintha	titkot	tudna	és	őrizne	a	szívében...	Így	
ült	Szindbád	is	az	öreg	bérkocsiban,	nézte	a	Dunát.

(Elnémulnak a hangok, a homályos képek úsznak tovább, majd archív fekete-fehér képsor: 
a fiatal, még nem dagadt Schirilla vagy pszeudo-Schirilla hosszan fut a jégen a lék felé, majd 
beleugrik, és eltűnik a víz alatt. Ha ez technikailag nem lehetséges, akkor a Schirilla-jelenetek 
elkészíthetők animációs változatban.)

BESZÉLŐ	2 (férfi):	Szindbád	jó	viszonyban	élt	a	Dunával.	Amikor	csak	tehette,	mindig	e	
lomha	és	hatalmas	test	közelében	lakott.	Ismerte	minden	változását	és	szeszélyét,	ismerte	hang-
ját	és	színeit,	madarait	és	embereit,	ismerte	éjszakai	titkait,	mikor	az	öngyilkosok	versenyt	úsz-
nak	az	álmodó	sirályokkal	Paks	felé…	Szindbád	szerette	az	örök	dolgokat.

BESZÉLŐ	3 (nő):	Most,	e	sűrű	tavaszi	reggelen	oly	végzetesen	ismerős	és	szívet	szorítóan	
bizalmas	volt	a	Duna,	hogy	Szindbád	szíve	megtelt	nyugtalan	örömmel.	Nézte	a	vizet,	mely	hal-
ványsárga	volt	e	reggelen,	szagolta	a	nagy	víz	nedves,	erjedt,	a	múlt	mélyéből	támadó	illatát...

BESZÉLŐ	2:	A	népek	életére	gondolt,	az	ezer	évekre	és	a	vándor	népekre,	melyek	sor-
sukat	úsztatták	e	folyamon,	s	az	emberi	életre	gondolt,	mert	a	Duna	hömpölygése	mindig	
a	múló	sorsra	emlékeztette.	De	ilyesmiről	nem	szeretett	beszélni.	Ezért	inkább	ezt	kérdez-
te	a	kocsistól:

HAJÓS:	Isznak-e	még	a	„Kék	hordó”-ban	reggelenként	eperpálinkát?

BESZÉLŐ	2:	Csak	az	úriemberek	–	válaszolt	a	kocsis	–,	és	az	öregebb	kocsimosók.

HAJÓS:	Így	vesznek	ki	a	szép	szokások…	De	meg	van	írva,	hogy	veszélybe	jut	a	nemzet,	
mely	nem	tiszteli	az	ősök	hagyományait.

(Az archívon vagy pszeudo-archívon: Schirilla nagy, zajos fröccsenéssel fölbukkan a víz-
ből, mintha víz alatti vulkánkitörés dobná felszínre. A hangos fröccsenéstől majdnem rátör a 
közönségre a frász.)

BESZÉLŐ	3	(miután	elcsendesedik	a	víz):	Nem	valami	meggyőző	ennek	az	óriás	víz-
nek	a	szófogadó	szelídsége.	Felszínének	tükrén	olykor	meg-megcsillan	az	őrület	fáradt	és	
szomorú árnya.

Gyakorta	 történik,	hogy	pokoli	düh	 tör	ki	belőle,	vad,	középkori	gyűlölettel	megindul,	
viszi	a	világot,	viszi	az	eget	is.	„Hol	népes	ház-sorok	/	Jegyzék	az	útakat,	/	Most	vad	moraj	
között	/	Fut	gyilkos	áradat.	/	Rémséges	jaj	kiált	/	Ingó	falak	megől.”	Jóságos	irgalom	iste-
ne,	ne	hagyj	el!
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BESZÉLŐ	2:	„Visegrád	alatt,	hol	a	Duna	kanyarulatot	képez,	jégtorlasz	támadt,	s	amint	a	
fenékig	befagyott	 folyam	a	két	 sziklapart	között	megrekedt,	az	egész	 felső	vidéket	már	mind	
vizeibe	fullasztá.	Esztergomtul	fel	egész	Bécsig	nem	hallani	egyebet,	mint	irtóztató	rémkiáltást!	
Háziállatok,	tehenek,	lovak	bőgve	futnak	az	utcán	az	emberek	között,	az	álló	föld	megrendült	
alattuk,	a	falak	megrázták	tömör	vállaikat,	az	ajtók,	az	ablakok	dörögtek,	mintha	láthatatlan	kezek	
ráznák	azokat	kívül,	s	felriadt	szellemek	akarnának	szabadulni,	kétségbeejtő	morajjal.”

BESZÉLŐ	3:	„Hah,	mint	elsápadt	egyszerre	minden	arc,	hogy	hallgatott	el	minden	hang	a	
földrengés	rettentő	jelenetére!	Hová	lett	a	kérkedés,	hova	lett	a	kihívó	dac,	az	Istenről	elfeled-
kező	elbízottság?	Ott	feküsznek	a	hideg	jégtáblán,	némán,	mereven,	amint	viszi	alá	a	folyam	a	
hullákat	csendesen,	s	ülnek	körülötte	a	jégravatalon,	meg-megrebbentve	szárnyaikat	–	a	feke-
te hollók…

BESZÉLŐ	1:	Egy	alacsony	lebujban	még	most	is	danolnak	és	kurjongatnak.	Hogy	fognak	
azok	egy	perc	múlva	jajveszékelni!

Az	utcák	végig	felszántva	s	behintve	iszappal,	a	rút	fekete	sár	közt	félig	eltemetett	hullák,	
miket	a	gúnyos	elem	arccal	felfelé	fordított…	Nincsen	Pest!”

(Az archívon Schirilla ismét néma csendben fut a lék felé. A szélén megáll, nem ugrik bele 
a vízbe. Újra kocsikerék zörög a macskaköveken, hátul a homályos budai képek megint, szép 
lassan úsznak ki jobbra.)

HAJÓS:	Vajon	melyik	az	enyém?	A	sáros	vizek	nyugodt	folyása,	melybe	korszakok	hulltak	
nyomtalan,	vagy	dühödt	tombolása,	mely	istent	kísértő	küzdelem?	Egyik	sem.	Hajós	vagyok	
csak	e	vén	vizek	hátán.	Hosszan	s	csendesen	hajózom,	míg	engedi	a	halál.	Makacs	vágyak	
visznek,	 sodornak,	 elemiek	és	nyomorúságosak.	Lappangóak	vagy	 támadók;	álmodók	vagy	
féktelenek.	Új	ígéretekkel	törnek	utat	bennem	szüntelen,	új	vágyak	felé.

Odaát,	a	túlsó	parton	más	életeimet	látom.	Azokat,	amelyek	mindig	velem	vannak,	de	nem	
az	enyémek.	Nem	azokat	élem.	Látom	képeit	elgondolt	sorsaimnak,	amelyek	párhuzamosan	
folynak	az	enyémmel.	Örökké	látom	őket,	örökké	kísértenek.	Rájuk	is	vágyom,	sajgó	lemon-
dással.	(Nem érzelmesen.)	A	hajós	levetkőzi	minden	emberi	lényegét,	s	eggyé	válik	legfonto-
sabb	lételemével,	a	vízzel.

BESZÉLŐ	2:	A	népek	úgy	tartják,	hogy	boldogságország	odafent	van,	a	messzi	észak	isme-
retlen	tájain.	Ott	erednek	a	nagy	és	bölcs	folyók,	a	szent	hegyekből	zúdulnak	alá.	Azt	mond-
ják,	Ariszteász	látta	a	Dunát.

BESZÉLŐ	3:	Görög	földön	szállt	föl	a	lelke	egykoron,	hogy	megkeresse	boldogságországot	
az	Északi	Szél,	a	Boreusz	túlsó	oldalán.	A	kéklő	déli	ég	alatt	bejárta	a	Pontusz	vidékét,	a	trá-
kok,	a	kimmerek,	a	szkíták	földjét,	a	zölden	tündöklő	sztyeppék	fölött	azután	lelke	a	germánok	
és	a	kelták	országa	felé	vette	az	irányt.	Amikor	alátekintett	a	tájra,	egyszer	csak	megpillantot-
ta	a	Dunát:	édeni	ligetek	legszebb	szülöttjét.	Elhűlt	a	látványtól.	„Lehelet-lágy	szél,	felszaka-
dó	álom:	/	íme	az	út	a	bűbájos	mezőkre,	amerre	a	boldogok	élnek.”

Ariszteász	lelke	leszállt	a	földre.	Testét	otthagyta	a	márvány-tengeri	aprócska	szigeten,	ahol	
hétköznapjait	töltötte.	Teste	nélkül	járta	a	tág	világ	minden	táját.	Az	égi	fény	istenének	papja	
volt,	 boszorkánymester,	 varázsló.	Amit	 látott,	 elbeszélte:	költő	 volt.	 „Vajh	 kik	 azok,	 akik	 e	
szépen	folyó	víz	partjain	élnek?	Népek,	nemzetek	ezrei	lepik	el	fövenyágyát.”	És	Ariszteász	
mesélt,	mesélt	a	görögöknek,	mesélt	a	Dunáról…

(Peszeudo-archívon: Schirilla néz bele a lékbe, mozdulatlanul bámulja a vizet.)

BESZÉLŐ	2:	Szindbád,	a	szótlanul	hajózó,	ismerte	e	népek	kusza	történetét.	A	hüperboreák 
földjén	a	víz	és	az	ég	is	történelmet	lélegzik.

Geták,	friesek,	kaninefátok,	gutónok,	batávok,	kvádok,	markomannok	és	még	ezernyi	ger-
mán	 ág.	 Kancafejők,	 lósajtevők.	 Harcoltak,	 behódoltak,	 elpártoltak,	 majd	 harcoltak	 ismét.	
Mindenki	ellen.	Fiatal	volt	még	az	ember,	sietett	valahová…	Szindbád	egyidős	volt	a	folyóval.	
Ott	ült	lassú	hajója	kormányánál.	Nézte	a	komoly,	parti	sürgést.	Nem	sietett	sehová.

BESZÉLŐ	3:	„Tudod-e,	hány	millió	évünk	/	telt	el	azóta,	hogy	együtt	élünk?”
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HAJÓS:	„Nem	tudom.	És	nem	is	akarom	tudni.	Nem	jön,	s	nem	múlik	semmi.	/	Csak	a	Lét	
folyik	el	a	partokon.	/	Parázslik,	olykor	hevül,	s	sziszeg.	Semmi	az.”	

BESZÉLŐ	3:	„A	germán	férfi,	kinek	érzékenysége	ezen	hidegebb	tájakon	nem	volt	olly	
túlnyomó,	mint	lent	délen,	forró	ég	alatt,	különösképp	Ázsiában,	a	nőkben	többre	becsülte	az	
eszélyt	és	bátorságot,	mint	a	szépséget.	A	nő	a	házassági	életbe	nem	gyermeki	kecseit	és	hajla-
mait	vitte,	hanem	meggondolt	cselekvéseit.	Ennélfogva	bizonyos	túlsúlyt	nyert	a	férj	felett…	
Egyes	nők	különös	 jóstehetséggel	bíróknak	tartattak,	s	a	sereget	 rendesen	 illy	 jósnő	kísérte,	
kinek	jóslatai	szerint	intéztettek	a	hadcsapások	mozdulatai.

A	nő	háborúban	kísérője	volt	férjének,	kit	vitézsége	tüzelt,	oldalánál	harcolt	s	bekötözé	
sebeit.

BESZÉLŐ	2:	Tacitus	a	túlságig	dicséri	a	germánok	erkölcsi	jóságát,	hogy	a	rómaiaknak	illy	
módon	tegyen	szemrehányást.	E	tekintetben	a	szent	atyák	is	a	rómaiak	fölé	helyezik	e	vada-
kat,	akik	nem	osztották	Róma	túlfinomult	romlottságát.	Illy	természetű	népeknél	nem	hiányoz-
hattak	alkalmak	a	vérengzésre:	a	szövetséges	légiókat	is	könnyed	szívvel	lemészárolták.”	„Ó,	
a	német	nyomorúság!”

A	jósló	és	gyilkoló	dunai	najád!

BESZÉLŐ	1:	„Nagyon	rátarti	volt,	fenn-ült	a	glórián,	/	Övedzve	néha	mint	karcsú	görög	
leány	/	Vagy	olykor	mint	a	Seine	partján	egy	najád.”	„Ő	az,	kit	keres	reményem,	/	Ő	az	Éj	gyász	
asszonya.	/	Nála	vannak	rejtve	mélyen	/	A	jövendők	titkai,	/	Kérni	fogjuk	elborúlva,	/	S	eskü-
inkkel	kényszeríteni,	/	Hogy	felfödjék	ajkai.”

A	jósló	és	gyilkoló	dunai	najád!	

BESZÉLŐ	2:	Máskor	a	szelíd	leányka,	ki	a	pompás	folyó	partján	csókol,	lehunyva	szemét.	
Majd	lassan	tágra	nyitja,	miközben	fölragyogtatja	mosolyát.	Látod	fogainak	nedves	csillogá-
sát.	Öröklétet	ígér	áradása.	Ám	hallik	már	a	parton	a	létlovak	vágtatása.

BESZÉLŐ	 3:	A	 Duna	 és	 Szindbád	 lassú	 hajója	 áll.	 Regensburg	 partjainál.	 Fölöttük	 a	
bíborfekete Ég.

HAJÓS:	„Mily	könnyen,	tisztán,	bájosan,	csodásan	/	leng	mostan	el,	komoly	felhők	alatt.	/	
A	lány	csodája,	éteri	varázsban,	/	a	páraszőtte	mennybéli	alak.	/	Ő	leng	így.	Láttad,	mikor	tánc-
ba	kezdett?	/	Ő,	a	legszebbek	között	is	a	legszebb.	/	De	futó	percig	szabad	csak	csodálnod	/	
ködképét,	mely	a	valóság	helyett	van!	/	Vissza	a	szívbe!	Jobban	rátalálsz	ott,	/	ott	jár-kel	ő	sok	
változó	alakban...”

BESZÉLŐ	1:	A	fekete	ég	alatt	a	Hajós	a	város	mind	a	száz	tornyát	látja.	És	még	százat	a	
Duna-víz	tükrében.	Őt	meg	a	tornyok	lakói	lesik:	fülkéikből	fél	évezrede	torz	pofák	ezrei	néz-
nek	alá,	torz	emberek	ezreire.	A	víztükörben	mindenki	szörny,	vagy	senki	se.

BESZÉLŐ	3:	A	Dóm	kőalakjai	hajnalra	elűzik	a	szellemeket.	A	szobrok	dúlt,	éji	lelke	is	
megnyugszik,	a	szörnyek	levetik	undok	arcukat.	Az	utcákat	rózsalila	fény	tölti	meg,	meg-
emeli	a	falakat.	A	tornyok	között	vízszintesen	süt	át	a	napsugár,	s	még	ugyanabban	a	pilla-
natban	a	fény	átrohan	a	Kőhídon.	Kis	időre	aztán	megáll.	Regensburg,	reggel	már,	a	folyó	
legderűsebb	városa.

BESZÉLŐ	2:	És	valóban,	a	száz	torony	városától	már,	örömében	szinte	ficánkol	a	Duna.	
Passaunál	 azután	kibuggyan	belőle	 a	 kacagás.	Együtt	 kacag	 az	 Inn,	 az	 Ilz	 és	 a	mord,	 öreg	
folyamisten,	 itt	 történik	 a	 nagy	 találkozás.	A	 város	 gombos,	 gömbölyded	 kupoláival	 vígan	
fogadja	őket.	Mintha	már	nem	lenne	messze	innen	Okeánosz	birodalma:	dús,	puha,	napszagú	
szél	fújja	a	dunai	Lolerei	haját.	Itt	ér	össze	Dél	és	Észak	édenkertje.

Innen	kissé	lejjebb,	a	linzi	kikötőben	szállt	hajóra	egykor	Marianne,	hogy	azután	gyűrűjé-
vel	az	Eufráteszt	eljegyezze.

BESZÉLŐ	3:	„Az	Eufráteszen	hajózva,	/	aranygyűrűm	ujjamat	/	elhagyva	hullt	a	folyóba,	
/	nemrég	adtad	azt	magad.	/	Ezt	álmodtam.	Felparázslott	/	már	a	hajnal,	túl	a	fán.	/	Szólj,	te	
költő,	szólj,	te	látnok!	/	Jósálom	volt	ez	talán?”
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HAJÓS:	„Megmagyarázom,	ha	jós-e!	/	Nem	meséltem	már	neked,	/	hogy	a	velencei	dózse	
/	az	árral	mint	vált	jegyet?	/	Ujjadról	gyűrűd	eképp	lett	/	az	Eufrátesz	birtoka.	/	Ó,	ha	zeng	száz	
égi	ének,	/	szép	álom,	te	vagy	oka!”

BESZÉLŐ	1:	Mindennek	az	oka:	Marianne.	Linz	városában	született,	1784-ben.	Mesebelien	
szép	volt,	szebb,	mint	a	legszebb	dunai	tündérek.	A	külvárosi	ház,	ahol	élt,	közel	állt	a	folyó-
parthoz.	És	ott	volt	tőle	nem	messze	a	színház,	ahol	Marianne	szintén	szépséges	mamája	dol-
gozott.	 Foglalkozását	 tekintve:	 színházi	mindenes	 és	 szubrett.	Apja	 szerszámkészítő	mester	
volt	–	vagy	színházigazgató.	Anyjáról	és	lányáról	egyetlen	dolgot	lehetett	csak	biztosan	tudni,	
hogy	mindketten	álomszépek	voltak.

BESZÉLŐ	 2:	 Csodájukra	 jártak	 emberek	 és	 szellemek,	 árnyak,	 lidércek.	 Az	 emberek	
tolongtak	a	pénztárnál,	hogy	bejussanak	a	színházba,	és	lássák	őket	rivaldafényben.	Pedig	nem	
játszottak	ám	csábos,	énekes-táncos	főszerepeket,	de	az	a	néhány	percnyi	látvány	is,	míg	eléne-
keltek	egy	románcot,	megérte	a	jegy	árát.	A	linzi	színház	lett	a	legnépszerűbb	messzi	környé-
ken.	Játszottak	drámát,	operát,	operettet,	bábjátékot,	árnyjátékot,	pantomimot;	az	 igazgató	–	
kis	időre	–	minden	előadáson	színpadra	küldte	szépséges	szubrettjeit.	Imádták	őket	Bécsben,	
Badenben,	Pozsonyban,	és	megcsodálhatták	őket	a	szerencsés	soproniak	is.	Aztán	egyszer	elju-
tottak	Frankfurtba.	Itt	történt	a	sorsfordulat.

BESZÉLŐ	3:	Marianne	kisasszony	–	az	ébredő	Harlekin	szerepében,	épphogy	csak	tizenhat	
évesen	–	egy	óriási,	rózsaszínű	tojásban	begurult	a	frankfurti	színpad	közepére.	Ott	a	tojás	megállt,	
kinyílt	a	teteje,	és	hófehér	balettruhában	kiszökkent	belőle	Marianne.	Szívszorító,	halk,	lassú	hege-
dűszó	hallatszott,	mámoros	álmából	kecsesen	nyújtózkodva,	közben	aprókat	tipegve	és	szökell-
ve	felébredt	Harlekin.	Így	látta	meg,	és	így	szeretett	belé	azon	nyomban	–	a	frankfurti	publikum	
minden	férfitagja.	Tapsvihar	és	kitörő,	hangos	tetszésnyilvánítás	helyett,	itt	néma	csend	fogadta	a	
mennybéli	jelenetet.	A	nézőtérről	férfitorkok,	erős	állkapcsok	sűrű	recsegése	hallatszott.	Fennakadt	
szemmel	és	ugráló	ádámcsutkával,	nyüszítve	nyelték	nyálukat	–	minden	rendű	és	rangú	férfiak.	
Marianne	csak	tipegett	és	szökellt	tovább,	a	hosszú,	varázslatos	hegedűszólam	végéig.

Az	előadás	után	Jacob	Willemer	frankfurti	bankár,	a	porosz	kormány	pénzügyi	tanácsosa,	
színházrajongó	és	mecénás,	leszámolt	Marianne	anyjának	kétezer	aranyguldent	a	statiszta-
öltözőben,	ráígért	még	valami	életjáradékot,	és	már	vitte	is	haza	magához	a	lányát.	Kifogta	
az	aranyhalat.

BESZÉLŐ	2:	Willemer	nem	volt	vénülő	kéjenc,	csak	halálosan	beleszeretett	a	kis	Mariannébe.	
Házasságaiból	volt	már	otthon	vagy	egy	 tucat	gyereke,	Mariannét	beköltöztette	közéjük.	Latin,	
angol,	francia	és	olasz	nyelvórák,	gitár	és	zongora.	Svájci	és	itáliai	utazások,	Párizsban	fellépett	
Josephine	császárné	előtt.	Mindenben	tehetséges	ez	a	leányka.	Amikor	Willemer	ismét	megözve-
gyült,	azonnal	elvette	feleségül.	A	tenyerén	hordozta,	kényeztette,	csodájára	járt	most	már	az	egész	
világ.	Willemer	bőkezű,	nagyvonalú,	de	éber	férj	volt,	a	Mariannére	áhítozó	tülekedők	egytől	egyig	
alulmaradtak	vele	szemben.	Egyetlen	kivétellel:	aki	Willemernél	is	jó	tíz	évvel	idősebb	volt,	ráadá-
sul	a	bankár	adósa,	ám	civilben	–	máig	a	világ	legnagyobb	költője.	Johann	Wolfgang	Goethe.

BESZÉLŐ	3:	„Mondd,	te	száz	dalt	is	faragtál,	/	ennek-annak	szállt	szavad	már,	/	cirkalmaz-
ta	önkezed,	/	lett	aranyló	díszkötése,	/	pont	s	a	vessző	mind	kitéve,	/	kész	a	csábos	sok	kötet!	/	
Ezt	ha	kapta	bárki	kézbe,	/	nyerte	már	szerelmedet?”

HAJÓS:	„Nos,	tüzes	szemek	bogára,	/	ajkak	elragadtatása,	/	vakító	fehér	mosoly,	/	íj-szem-
öldök,	nyak	s	a	keblek,	/	kígyó-fürtök	körbevettek:	mind	szünetlen	ostromolt!	/	Híred	hozták	e	
szerelmek,	/	bár	Szulejka	még	sehol!”

BESZÉLŐ	3:	„Hagyd	világ-tükrét	a	Hódítónak!	/	Mit	mutat?	Csak	néma	népeket,	/	melye-
ket	más	népekkel	maholnap	/	erre-arra	lökdös,	téreget.	/	Ám	te	távolok	felé	ne	révedj!	/	Énekeld	
nekem	saját	dalod,	/	tudd,	szeretlek,	és	hogy	égek,	élek,	/	tudd,	a	földem	elhódíthatod!”

HAJÓS:	„Ma	jólesik	ránézni	a	világra,	/	a	költőké	kiváltképp	gyönyörűszép:	/	itt	árny-ezüst,	
ott	színek	ragyogása,	éjt-nappal	fényt	sziporkáz	a	mezőség.	/	Ó,	mindig	minden	ily	remek	ha	
lenne!	/	Ma	szememen	szerelem	szemüvegje!”

BESZÉLŐ	 1:	Máig	 alig	 hiszi	 a	 világ,	 hogy	 a	 rózsaszínű	 tojásból	 előszökkenő	 egykori	
linzi	fruska	írta	valamivel	később	a	világirodalom	legkönnyedebb,	legszebb	szerelmes	verseit.	
Goethe	csak	válaszolgatott	–	a	perzsa	huri	szerepében	Szulejkának	nevezett	–	Marianne	ver- 
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seire.	A	 Szulejka	 hangjára	 írt	 költeményeket	 valóban	 Szulejka,	 a	 mindenben	 szipokázóan	
tehetséges	és	még	mindig	álomszép	egykori	linzi	kislány	írta.

HAJÓS:	„Annak,	ami	friss	forrásból	fakad,	szabad	folyást	enged	az	Éden.”

(Schirilla fürdőgatyában, néma csöndben áll, néz a lékbe, nézi a vizet. Cseppet sem komi-
kus a kép, drámai, elgondolkodtató.)

HAJÓS:	„A	folyam	zsongó	hullámtengerében	is	te	vagy...”

BESZÉLŐ	2:	Ehhez	képest	a	világtörténelem	semmiség…	„Ugyan,	ugyan	már…”	–	felelik	
rá	a	habok.	A	Dunát	nem	érdekli	a	költők	szerelmi	élete.	Pedig	mesélhetne…	A	vén	folyamis-
ten	észre	se	vette	a	világot	rengető	esetet.

BESZÉLŐ	3:	A	Duna	vize	még	mindig	fodrosan,	komolytalanul,	mozarti	csillogással	fut	
tova.	Csobog,	locsog,	mint	valami	éretlen	patakocska.	Egészen	Bécsig	ilyen.	Ott	aztán	törté-
nik	vele	valami.	Elkomorul.	Mi	juthat	eszébe?	Hogy	az	istenek	élete	sem	csupa	ünnep?	Hogy	
a	folyó	diadalútja	a	semmibe	vezet?	Már	nem	hallik	a	Duna	fodrozódó	nevetése.

BESZÉLŐ	1:	Szindbád	gyerekes	rajongással	szerette	a	Duna	felső	folyását,	végig	Bécs	felett.	
Valahányszor	vízre	szállt,	mosoly	ült	az	arcán,	s	miközben	siklott	a	hajó,	ő	is	gyakran	fölnevetett,	
mint	hintán	a	gyerek.	Sohasem	értette,	hogyan	lehetnek	a	hajósok	mindig	mogorvák,	komolyak.	
Elhevert	a	hajódeszkán,	s	hallgatta	a	vizet	meg	a	titkosan	kuncogó	sziréneket.

BESZÉLŐ	 2:	 Mintha	 egy	 filmstúdió	 öröktől	 fogva	 álló	 díszletei	 közé	 érkezett	 volna.	
Bécsben	már	a	folyó	is	csak	lassan,	csendesen	nézelődik,	a	hullámok	alig-alig	emelik	föl	a	fejü-
ket.	A	parton	unalmas,	sárga,	visszafogottan	tekintélyes	épületek,	valóban	örökké	itt	állnak.	A	
Duna	udvariasan	lopakodik,	nehogy	megzavarja	a	sétálókat.	

BESZÉLŐ	1:	Bécs	bensőségesen	él	együtt	az	idővel.	Már	ősidők	óta	léteznek	mindketten,	
s	léteznek	majd	ezután	is:	kéz	a	kézben	–	a	végítéletig.	Lassú	hajójában	Szindbád	arra	gondol,	
hogy	végső	célja	 felé	 tartva	 legmegbízhatóbb	 társa,	 szövetségese	éppen	a	 szüntelenül	múló	
idő.	Pillanatról	pillanatra	fogy	belőle	a	siralmas	tökéletlenség,	s	biztonsággal	halad	a	legtelje-
sebb	tökéletesség,	a	nemlét	felé.	Hiszen	a	földi	lét	valójában	csak	egy	kis	folt	a	nemlét	tiszta-
ságán	–	és	végtelenségén.

BESZÉLŐ	2:	Egyszerre	boldogító	 és	kétségbeejtő	 tudat.	Mintha	 tudnák	 ezt	 az	okosabb	
bécsiek	is.	Ezért	van	az,	hogy	a	várost	befonja	a	csaknem	mozdulatlan	vizekből	támadó,	sűrű,	
kénszagú	homály,	a	fakó	kávéházi	mélabú,	a	csilláros-fényes,	elegáns	dekadencia.	Ugyanakkor	
otthonos	itt	a	báj,	a	kellem,	az	elégedettség,	sőt,	az	önteltség,	és	színpadian	ünnepélyesek	a	par-
kok,	az	utcák,	a	szobák,	a	vacsorák.

BESZÉLŐ	3:	A	legvadabb	szélsőségig	fokozódik	mindkét	 jelenség:	Mozart,	Grillparzer,	
Karl	 Kraus,	 Schumpeter	 és	Wittgenstein	 zegzugos,	 pusztuló	 élete,	 az	 öngyilkosok	 rémisz-
tő	bécsi	kriptája,	miközben	népszínművek	idétlen	hősein	röhög	a	város,	és	tombol	az	operett.	
Dühöng	a	Habsburgok	vadászőrülete,	a	heggyé	halmozott	állattetemeken,	puskájukat	emelve	
ünneplik	magukat	a	hősök.	A	vadászház	titkos	rejtekén	és	a	Grinzing	kocsmáiban	cuppannak	
a	csókok.	Aztán	újabb	csendes	nemlétek,	halálok.	Mi	ez?	Karöltve	a	világ	valaha	létezett	leg-
hatalmasabb,	legvirágzóbb	birodalma	és	a	dunai	melankólia...

BESZÉLŐ	1:	Világjáró,	öreg	hajóján	Szindbád	a	régi,	ázsiai	mesére	gondolt.

HAJÓS:	Egyszer	egy	tibeti	király	követet	küldött	Indiába,	hogy	hozza	el	udvarába	a	leg-
nevesebb	bölcset.	A	király	szívét	sejtelmes	talány	nyugtalanította.	–	Mondd,	India	legkiválóbb	
bölcse	–	szólt	a	király,	amikor	a	bölcs	eléje	állt.

–	Mondd,	miként	lehet	az,	hogy	az	emberek	szívéből	az	öröm	múlik	el	leghamarább,	s	a	
szomorúság	él	benne	legtovább?	Hosszú	életem	során	sohasem	tudtam	se	házam,	se	országom	
népét	boldoggá	tenni.	Bármennyire	igyekeztem,	bármiből	s	bármennyit	adtam	nekik,	miután	
szépen	megköszönték,	komor	arccal	mentek	tovább.	Áruld	el,	 India	bölcse,	mit	hiányoltak?	
Hol	követtem	el	a	hibát?

–	Tudnod	kell,	országod	jó	ura,	hogy	nem	követtél	el	semmilyen	hibát	–	kezdte	válaszát	a	lótusz-
ban	született,	ő	volt	akkor	India	legokosabb	embere.	–	Tudnod	kell,	hogy	az	emberek	életében	a	jó	
mindig	csak	vendég.	Akkor	is,	amikor	hosszan	marad	a	háznál.	Egyszer	bizony	továbbáll.
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Tekintsd	akár	a	völgyek,	a	kertek	virágait,	vagy	házad,	országod	legszebb	asszonyait,	alig-
hogy	szirmot	bont	életük,	beléjük	költözik	a	tétovaság,	majd	ahogy	bomlik	viráguk,	a	félelem,	
a	nyugtalanság.	Még	táncol	a	szélben,	illatozik	a	napfényben	minden	szál	virág,	ragyog	min-
den	asszony	és	leány,	de	ha	megnézed	őket	éjjel,	holdfényben,	már	rémület	ül	mindegyik	arcán.	
Tudod-e,	miért?	–	kérdezte	Tibetország	urát	a	nagy	tanító.

–	Nem	tudom,	folytasd!	–	felelt	rá	türelmetlenül	a	király.
–	Azért	van	ez	így	a	földkerekség	minden	táján,	mert	minden	szépre	és	jóra	az	elmúlás	vetí-

ti	árnyát.	A	földi	világ	minden	lénye	látja,	hogy	előbb	vagy	utóbb	el	kell	hagynia	mindazt	a	
szépet	és	jót,	ami	édesítette	életét.	Látjuk	a	virág	hervadó	sziromarcát,	 látjuk	örömeink	hűt-
lenségét,	látjuk	földi	alakunk	enyésző	múlását.	Akkor	már	éjszakánként	megterem	a	lelkünk-
ben	a	félelem,	úrrá	lesz	rajtunk	a	jeges	dermedés.	Bármily	nagy	király	vagy	is,	Tibetföld	ura,	
ilyenkor	már	te	sem	nyújthatsz	vigasztalást	az	élőknek.	Bármily	erős	legyen	a	szándékod,	nagy	
legyen	a	jóságod.

De	ne	bánd,	hogy	fájdalmas	az	emberek	eszmélése,	szomorú	az	elválásuk	földi	formájuktól	
–	folytatta	a	bölcs.	–	Így	van	megalkotva	az	egész	világ.	Minden	létezőnek	legvalódibb	termé-
szete	a	változás.	A	változás	pedig	a	múlás	folyamatában	mutatja	meg	magát.

Így	szól	az	indiai	tanítás.
A	lények	egyszerre	élik	életük	színét	és	visszáját.	A	ragyogást	és	az	elborulást.	Mert	nincs	

más	–	 szólt	Tibet	urához	végül	a	 lótuszban	született	 indiai	bölcs,	majd	meghajolt	 feléje,	 és	
távozott.

Szívében	mély	együttérzés	támadt	a	király	iránt.

BESZÉLŐ	 2 (mintegy a mesét folytatja, a vége rejtélyes-komolyra fordul):	 Az	 élet	
így	 lett	 most	 már	 öncél.	 Csak	 önmagához	 van	 útja,	 nincs	 tovább.	 Ó,	 szegény	 Mozart!	
Hiába	viháncoltál,	hiába	zengted	az	életet	bolond	derűvel.	Bécs	önmaga	színe	és	visszá-
ja.	Istenem,	Schönbrunn!	Az	egzaltált,	makrancos,	fogahullajtott	Sziszi	tébolyult	lovaglá-
sai	és	a	keringők!

(Schirilla fürdőgatyában, csípőre tett kézzel le-föl járkál a jég hátán, aztán álldogál a lék 
szélén. Közben beáll a fotósnak, eléggé bénán. Nem tudjuk, hogy hová tegyük, nem nevet-
hetünk szánalmas esetlenségén, nem lenne szép. Mégis mosolyognunk kell a képtelen hely-
zeten: mintha valamilyen okból elakadt volna „A nagy téli fürdőzés” elnevezésű mutatvány. 
A szemlélőben is teljes a bizonytalanság. Schirilla végül hirtelen beugrik a lékbe, lubickol 
és integet.)

BESZÉLŐ	3:	Itt	Csokonai	Vitéz	Mihály	írja	a	levelet	Lillának,	ott	Jókay	Móricka	a	haj-
nali	németórára	siet,	csetlik-botlik	az	apró	macskaköveken,	még	félig	alszik,	szegény	gyerek.	
Amott	Klapka	György	őrzi	makacsul	a	várat.	Élő	komáromi	mesehősök.	Számosan	vannak,	
ám!	Kiemelkedik	közülük	oszlopos	 termetével,	homlokának	és	orrának	kolosszális	boltoza-
tával	–	Mátyás király.	Vadasparkja	és	szép	kastélya	van	Komáromban,	jobban	érzi	itt	magát,	
mint	visegrádi	palotájában.	Hozzá	illően	impozáns	a	királyi	díszhajó.	Félig	ember,	félig	bika	
az	orra,	itt	van	a	kikötője.	Velencei	mintára	épült,	de	az	olaszok	is	megbámulják.	Bonfini	egye-
nesen	el	van	ájulva	puha	szőnyeggel	borított,	széles	folyosójától,	a	belőle	nyíló	kazettás	meny-
nyezetű	tágas	termektől,	a	női	lakosztálytól,	a	fényűző	hálószobáktól.

Amikor	Mátyás	Bécsben	meghal,	holttestét	ékesen	felravatalozva	a	dunai	flotta	vezérhajó-
ja	hozza	haza.	A	gyászmenet	ötven	fekete	lepelbe	burkolt	hadihajóból	áll.	A	végtisztességet	a	
királynak	a	naszádosok	adják	meg	–	Budán.

(Ismét zörögnek a postakocsi kerekei a macskaköveken, hátrébb elmosódó budai képek úsz-
nak ki jobbra. Lassan, nyugodtan. Óbuda régi, ütött-kopott alacsony házai.)

HAJÓS (érett tűnődéssel, kissé megvetően):	„A	világ	egy	kopott	szekér,	/	Haladna,	de	nem	
messze	ér;	/	Itt	is	törik,	ott	is	szakad:	/	Sose	féljünk,	hogy	elragad.	/

A	világ	egy	régi	mente,	/	Moly,	penész,	por	összeette,	/	Folt	sem	állja,	/	foldani	kár:	/	Cérna	
után	szakad	mindjár'.	/

A	világ	egy	tói	malom;	/	Néha	tenger	vize	vagyon,	/	Néha	csepp	sincs,	úgy	kiszárad;	/	Amint	
kéne;	sosem	járhat.	/

A	világ	egy	vén	muzsikás,	/	Nem	tud	õ	már	kezdeni	mást;	/	Minden	hangból	húz	csak	felet,	/ 
Minden	nap	egy	nótát	feled.	/

A	világ	egy	rozzant	csárda,	/	Rossz	menedék	télbe',	nyárba';	/	Télbe'	fázol,	nyárban	ázol:	/ 
Mégis	benne	éjszakázol.”
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(A régi margitszigeti vadon képei, majd a főúri és a polgári élet szigeti jelenetei. József 
főherceg, Klotild főhercegnő, rendezvények, ragyogás, vendégek, szép a hely, szép az élet. Ybl 
Miklós szigeti épületei, a kolostor romjai, a vízesés, a park, a fák, a tavacskák, a Duna-part, 
hajók, Nagyszálló, Kisszálló, vendéglők, teraszok. „A Duna paradicsoma.”)

BESZÉLŐ	3:	„A	Margit-sziget,	a	Duna	paradicsoma:	egész	kis	állam.	Éspedig	a	civilizál-
tabbak	közül	való.	Természet	és	művészet	versenyeznek	benne,	hogy	kedvessé	tegyék.

Van	 két	 kikötője,	mind	 a	 két	 végén,	 gőzhajó-közlekedéssel.	Van	 postahivatala,	mely	 ide	
is	rendesen	elvezeti	a	világáramlat	lüktetését.	Van	vízvezetéke,	mely	behálózza	egész	terüle-
tét	s	öntözőkészülékeivel	oly	tenyészetet	idéz	elő,	hogy	bámulva	áll	meg	előtte	a	világot	látott	
ember	is.	Van	gázvilágítása,	mely	meghosszabbítja	a	nappalt,	van	távírója	és	vasútja,	gyönyörű	
épületei,	nagyszerű	ültetvényei,	százados	fái,	nyílt	mezeje,	bársonysíma	pázsitja,	árnyas	búvó-
helyei,	és	nem	kevesebb,	mint	hét	meleg-forrás	felpárolgó	gőzeit	láthatni,	amint	télvíz	idején	a	
légben	csüngenek.	Van	sokszázados	nevezetes	múltja	e	szigetnek,	írott	és	faragott	dokumentu-
mokkal,	és	van	főhercege,	aki	kiváló	szeretettel	csügg	ez	atyai	örökén.”

BESZÉLŐ	2:	Ott,	 a	 szigeten,	 ahol	 könnyű	őzikelábak	 és	még	kecsesebb,	 puha	 cipellőkbe	
bújtatott	női	lábacskák	érintették	a	fűszálakat,	a	főhercegi	csizma	is	otthagyta	nyomait.	Ám	egy	
másik,	jelentősebb,	szélesebb	talpú,	szinte	falusi	csizma	nyoma	is	ott	maradt	a	gyalogösvényeken:	
az	Arany	János	csizmájáé.	Ő	volt	az	első,	aki	elvonult	a	városi	zajtól	a	csöndes,	szigeti	vadon-
ba.	Utána	azután	írástudók	tömegei	költöztek	ide,	főként	télire.	Nyáron	József	főherceg	és	Klotild	
főhercegnő	díszes,	főúri	társasága	és	fényűzés;	ősszel	írók,	költők	ricsaja,	gulyásleves	a	lombok	
alatt,	a	vastagon	zöldre	mázolt	kerti	asztalokon	pirosboros	parasztkancsó.	(Krúdy Gyula)

BESZÉLŐ	1:	Elmondom,	hogy	húsz	éven	át	ezen	a	szigeten	nyaraltam,	mégis	az	volt	
a	 legszebb,	 mikor	 egyszer	 egy	 nagyon	 szigorú	 és	 rengeteg	 hótól	 fehér	 télen	 az	 igazga-
tóság	 nyitva	 tartotta	 a	 kisebbik	 szállodát,	 s	 elnevezte	 vízgyógyintézetnek.	 Ezen	 a	 télen	
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tizennegyedmagammal	 én	 is	 ott	 laktam	 a	 szigeti	 kis	 szállóban.	Az	 a	 kis	 elszánt	 csoport,	
amely	a	szegényes,	másfélemeletes	hotelben	ott	telelt,	csupa	különös	emberből	állott.	Külö-
nös	dolgok	játszódtak	le	ott.	(Molnár Ferenc)

BESZÉLŐ	2:	Amikor	az	úrinép	kivonul	a	Margitszigetről,	akkor	én	szépen	bevonulok;	így	
most	is.	Nekem	ez	a	legszebb	és	legismerősebb	hely	a	világon,	pedig	nem	vagyok	természet-
rajongó,	hanem	emberimádó.	Egy	fiatal	nőnek	a	pisze	orra	 többet	mond	nekem,	mint	maga	
a	Mont-Blanc.	Ezen	halott	hó	van,	azon	élő	szeplő.	A	sziget	azonban	más,	a	növényeknek	itt	
húsa	van,	a	fák	öles	karjukat	nyújtogatják	felém,	és	a	Duna,	amint	átöleli	az	egészet,	szinte	sár-
lik...	Amikor	az	emberek	még	mertek	élni,	a	középkorban,	mindig	papok,	barátok	laktak	ezen	
a	helyen.	És	a	papok	tudták,	hol	kell	és	hol	lehet	jól	élni.	(Bródy Sándor)

HAJÓS (az első két sort még komolyan mondja, a hozzá illő melankóliával. Közben margit-
szigeti képek):

„A	szálloda	hallja	most	oly	hűs!	/	Puhán	piroslik	a	bársonyplüss.	/
Ellépdel	a	szép	kis	angol	lány.	/	Rikoltoz	a	páva	a	park	alján.	/
Mustárszinű	függöny,	lenvászon.	/	Ebédre	terítnek	a	terrászon.	/
Csillog	ezüst	és	porcellán.	/	Már	kint	ül	a	szép	kis	angol	lány.	/
Coctailt	iszik	édes	meggyszesszel	/	s	elsurran	a	déli	expresszel.	/
Kirakva	csomagja	a	hallban	már.	/	Portán	a	személyzet	karban	vár.	/
Mint	fellegek	égen,	filmen	kép,	/	tűnik	a	régi,	jön	új	vendég.	/
Lankadt	husú	dísznő,	lomhán	ráng.	/	Sóvár	szeme	ég,	mint	reklám-láng.	/
Kopasz,	csunya	férj	csügg	bal	karján.	/	A	páva	rikoltoz	a	park	alján.”	

        (Babits Mihály)

BESZÉLŐ	3 (mögötte szigeti képek, azután hajók a Dunán):	...és	messzire	hallik	a	sziget-
ről	a	Kút	zenéje	is.	Vajon	mit	zenél	ez	a	furcsa	lelemény?	Mit	szól	hozzá	a	víz?

HAJÓS:	Vigyázat,	a	Duna	hallja	a	zenét.	Az	írók	kevésbé.	Így	tartják	a	tudós	urak.	A	vízi	
kristályok	is	zenére	táncolnak:	összefonódnak,	körbeállnak,	forgolódnak,	szétválnak.	Szerették	
a	szigeti	apácák	egykori	énekét.	Míg	őket	hallgatták,	nem	széledtek	szét,	csak	forogtak-forog-
tak	egyre,	hegyezték	fülüket	a	molekulák.

(Igen komolyan mondja tovább.)	A	szent	folyók	föld	alatti	labirintusokban	folynak	tovább,	
s	valahol	a	mélyben	találkoznak.	Amikor	odaérnek,	már	mindent	tudnak	a	fönti	világról,	elvi-
szik	magukkal	a	föld	alá,	s	megőrzik	a	tudást.	Odalent	ezért	bölcsebbek	a	vizek.	Ezt	is	a	tudós	
urak	állítják.	Vannak	azután	olyan	folyók	is,	amelyek	sohasem	jönnek	onnan	elő,	ne	ismerjék	
titkos	életüket	a	föld	felett.	Ezek	is	tudnak	mindent	a	kéklő	fönti	vizekről,	az	emberekről,	az	
égboltozat	bolygóiról,	de	kerülik	a	vakító	napvilágot.

BESZÉLŐ	3:	A	föld	alatti	folyókon	csupán	istenek	hajóznak,	alvilági	állatok	élnek	ott,	
sűrű	sötétség	uralja	a	vizeket,	hegyeket,	völgyeket,	erdőket;	a	lenti,	süket	és	vak,	mozdulat-
lan	városokat	szellemek	lakják.	Semmi	dolga	ott	az	embernek.	A	tenger	az	összes	földi	folyó	
vizéből	van,	nagyobb,	mint	fölötte	az	óceán.	Odalent	sem	hajózott	még	emberi	lény	soha.	
Senki	a	föld	kerekén.

HAJÓS: Csak a dunai indián.

BESZÉLŐ	3:	A	mesés,	kincses	Indiában	jött	a	felszínre	aztán,	a	Föld	túlsó	oldalán.	Ott	hajó-
zik	azóta	is.	Látták	odalent	a	szellemek,	és	gyakran	látják	a	Gangesz	hátán	az	emberek...

(A fenti szöveg alatt lassan feltűnik a Dunakanyar, azután a folyó, majd a part mentén Baktay 
Ervin, a kenujában evez, teljes indián díszben. Majd lassacskán beevez a Duna föld alatti ágába, 
nem sokkal később pedig Az	élet	vendége című Csoma-film lapályosában, a Jamuna-folyó vizén 
tűnik föl a kenuja, a Tadzs Mahal mögött. Szépen, nyugodtan evez, és nézelődik tovább. Közben 
bátran jöhetnek a Gangesz-parti képek, vízi jelenetek, mindenki tudja, hogy a Jamuna – egyik 
föld alatti szakasza után – a Gangesz medrében tör ismét a felszínre.)

HAJÓS:	„Lét	hívságától	elfordulva,	néma	éjszakák	nyugalmát	élvezve,	/	lelkünkbe	ömlő	
könnyek	 árjától	 fátyolos	 szemmel	 /	 Siva,	 Siva,	 Siva	 nevét	 kiáltva	 –	 mikor	 fogunk	 végre	
magányba	vonulni	/	az	égi	Gangá	partjának	holdfényben	csillogó	fövenyén?”
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(Néma csendben a Gangesz-part és a folyam lélegzetelállító képei. Szindbád ezek fölött 
mondja a Bhartrihari-verset, természetesen ezt is szigorúan parlandóban, és mint mindig, most 
is bujkál a hangjában egy kis fölényesség. Mintha kívülről nézné az életet.)

„Megcsorbul	a	tekintély,	szétfut	a	vagyon,	elhágy	a	koldussereg,	/	meghalt	mind	a	rokon,	s	
elmegy	a	barát,	elmúlt	a	víg	ifjúság.	/	Egy	méltó	csak:	a	Gangá	habjaiba	font	Himalája	szirtje-
in	/	barlangban	keresel	tanyát,	melyet	a	szent	folyam	tisztára	mosott.”

(A parttól, a víztől a Gangesz fölötti égi képek felé fordulunk, tüneményes égi képeket látunk. 
Míg az égben nézelődünk, a Beszélő 1 vagy más, elénekli Arany János Népdal-át.)

BESZÉLŐ	1:
Duna	vizén	lefelé	úsz	a	ladik, 
	 A	ladik, 
Róla	muzsikaszó,	guzlicaszó,	csimpolyaszó 
	 Hallatik; 
Juhaj!	viszik	a	piros	almát,	barackot, 
Juhaj!	Kevibe	Szent-Endréről	menyasszont!

Piros	almát	eladják	a	budapesti 
	 Piacon, 
Abbul	cifrálkodik	Kevibe'	a	piros	arcu 
 Menyasszony: 
Juhaj!	de	derék	ruha	ez	a	fejkötő: 
Megfér	ezalatt	akármennyi	szerető!

Kevi	csárda	reggel	óta	tele	van, 
	 Teli	van: 
Ott	járja	a	kolót	egy	éles	késsel,	véres	késsel 
 A Jovan: 
Juhaj!	piros	volt,	de	csak	férges	alma	volt, 
Asszony,	csinos	volt,	de	azért	csak	luvnya	volt.

Duna	vizén	lefele	úsz	a	ladik, 
	 A	ladik, 
Róla	hejjehujja,	szitok-átok,	dávoria 
	 Hallatik: 
„Juhaj!	közel	már	Alexinác,	Knyazevác: 
Engem	Kevi-Rác,	többet	ugyan	sose	látsz!”

(Schirilla fürdőgatyában elég gyorsan fut a Duna-parton. Nem kocog, rendesen kapkod-
ja a lábát. Mintha a Jovan futva menekülne a parton. Aztán megáll, liheg, körülnéz, majd 
elnéz valahová a messzi tájba.)

BESZÉLŐ	2:	„Az	expedíczió	este	nyolc	órakor	indult	Bécsből.	A	lokomotív	fütyölt,	s	Brehm	a	
söröskancsóért	nyúlt,	melyet	a	vonatpinczér	szolgált	föl	neki	az	imént.	Hogy	kicsoda	ez	a	Brehm,	
utazásunknak	ez	a	fő	személye,	reménylem,	e	helyen	nem	kell	bővebben	fejtegetnem.	Az	a	kedve-
ző	alkalom,	hogy	ilyen	kirándulást	olyan	férfiú	társaságában	tehetek,	mint	ő,	elegendő	volt,	hogy	
elhatározásom	az	al-dunai	hajóutazásra	szilárddá	váljék.	Vonatunk	a	pesti	pályaházba	reggel	5–6	
óra	körül	érkezett	meg.	Gőzhajónk	már	a	gyönyörű	Lánczhídon	alul	pihent	vasmacskáján.

A	Duna-gőzhajózási	Társaság	nagy	előzékenységgel	bocsátotta	rendelkezésünkre	ezt	a	hajót,	
mely	az	én	nevemet	viseli,	és	állítólag	valamennyi	hajója	között	a	leggyorsabb.	Belső	berendezé-
se	is	kitűnő,	és	a	vendéglőse	is	igen	ügyes	ember	volt.	Több	termek,	hajószobák,	dohányzó-szo-
ba,	minden	a	legkedvezőbben.	A	gőzös	elkezdett	a	többi	hajók	és	kisebb	bárkák	közül	kibonta-
kozni;	megindultunk.	Nagy	momentum	volt,	az	expedíczió	megkezdődött.”

BESZÉLŐ	1:	„Akar-e	Dél-Magyarországra	sasvadászatra	jönni	velem?	–	kérdezte	kegyel-
mes	pártfogóm,	Rudolf	 trónörökös.	–	Megbízható	hírt	hallottam	vagy	húsz	 sasfészekről,	 és	
azt	hiszem,	hogy	mindnyájan	sokat	tanulhatunk,	ha	szorgosan	megfigyeljük	őket.	Húsz	sasfé-
szek!	El	tudják	képzelni,	mit	jelent	ez	egy	észak-német	ornitológus	fülében,	mint	amilyen	én	
vagyok?	Nem	volnék	az	apám	fia,	ha	erre	egykedvű	tudtam	volna	maradni!
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1878.	év	húsvét	másodnapján	vonatra	szálltunk,	másnap	a	magyar	fővárosban	gőzhajóra.	
Pompás	hajónk	repített	minket	a	Duna	tengeri	torkolata	felé.	Délcegen	állott	előttünk	a	királyi	
várlak,	zöldben	pompázott	a	Gellérthegy.”

BESZÉLŐ	2:	„Brehm	el	volt	ragadtatva	a	Dunától!	Nem	különben	a	Duna-táj	mindennemű	
lakóitól.	Azokon	az	estéken	például,	amikor	sógorommal	a	parti	vadászlakban	voltam,	Brehm	
barátunk	odagyűjtötte	Cserevicz	falu	női	lakosságát	arra	a	rétre,	amely	mellett	gőzösünk	állott,	
és	a	lányokkal	eltánczoltatta	magának	a	»kolo«	nemzeti	tánczot.	A	keserves	dudást,	aki	egyszer	
a	hajónk	fedélzetén	is	produkálta	magát,	csakhamar	előkerítették,	s	fülhasgató	instrumentumá-
nak	hangjaira	tánczoltak	Cserevicz	szűzei	a	természettudós	körül,	a	ki	széken	ült	a	körben,	s	a	
tánczosnőket	ajándékokkal	folyvást	buzdítgatta.	Természetes,	hogy	erre	csakhamar	az	egész	falu	
ott	volt,	s	így	azon	a	réten	valóságos	népünnepek	keletkeztek.	Némán	bámészkodva	állotta	körül	
a	falusi	nép	az	idegen	férfiút,	a	kit	bizonyosan	valami	bűbájos	varázslónak	tartottak.”

BESZÉLŐ	1:	„Szép	szálas	nép	a	sokác!	A	férfija	nagy,	derék,	az	asszonya	nemkülönben.	
Igen	szép	a	termetük,	és	úgy	mondják,	arcra	is	csinosak.	Arcukat	illetően,	némiképp	a	képze-
letünkre	voltunk	utalva,	mert	a	sokác	asszonyok	viselete	olyan,	amihez	hasonlót	Európa	hatá-
rán	belül	aligha	találni.	Arczukat	ez	öltözet	tetemesen	elfedi.	Fenséges	gazdánk	találóan	és	lele-
ményesen	»mitológiainak«	nevezte	el.”

BESZÉLŐ	2:	„A	rétisaspár	házassága	holtig	szokott	tartani,	de	csak	akkor,	ha	a	férj	hím-
társai	nem	csábítják	el	a	feleségét,	és	nem	foglalják	el	a	fészkét.	A	törvényes	férj	életre-halál-
ra	küzd	asszonyáért,	családjáért	és	lakóhelyéért.	A	harc	fönt	kezdődik	a	felhők	között,	és	gyak-
ran	csak	a	földön	ér	véget.	Egyetlen	tollgomolyagként	buknak	le	akkor	a	mélységbe,	hol	bele	
a	vízbe,	hol	a	szárazföldre.	Körmeiket	kihúzzák	egymásból,	de	csak	egy	pillanatra.	Kitépett,	
vérbe	keveredett	tollak	jelzik	a	csatateret.

A	tojó	eközben	a	küzdők	feje	fölött	kering,	vagy	fatetőről	nézi	a	viadalt.	Bármelyikük	lesz	
a	győztes,	a	csata	végével	dédelgetve	fogadja.	Csak	az	erőst	illetik	a	kegyei.”

BESZÉLŐ	1 (tovább):	„»Paradicsomi	állapotok«	–	jegyzé	meg	a	trónörökös.	E	pár	szó-
val	találóan	és	világosan	jellemzi	a	viszonyt,	mely	Magyarországon	ember	és	állat	közt	fenn-
áll.	Amint	a	napkeleti	népek,	úgy	szerencsére	a	magyar	sem	ismeri	azt	a	gyilkoló	mániát,	mely	
Nyugat-Európában	az	állatok	rendkívüli	félénkségét	és	ama	tájaknak	állatokban	való	nagy	sze-
génységét	előidézte.	Itt	a	sas	az	erdei	út	szélén	fészkel,	a	varjú	a	mezei	faültetvényen.	Igazán	
paradicsomi	állapotok	azok.”

(Schirilla civilben. Öregebb, kövérebb, egy hajón vagy egy hídon áll. Talán integet, miköz-
ben távolodunk a képtől. A tekintetünk lassan a magasba emelkedik, színpompás égboltoza-
tot látunk. Az égi képek közé, azokkal mixelődve, majd az égieket helyettesítve beúszik egy 
Csontváry-kép, a Szerelmesek találkozása, vagy másik ismert címén a Randevú. A képen távo-
labbról egy szerelmespárt és az alvó Ámort látjuk; akár hisszük, akár nem: a Duna partján, 
a Vaskapunál. Ha pedig közelebb megyünk a képhez, akkor az emberi alakok mögött ismét a 
tüneményes levegőeget látjuk, olyannak, amilyennek Csontváry szokta azt megfesteni.)

BESZÉLŐ	2:	„A	nap	nyugovóra	jár,	előtte	a	vérvörös	felhőkkel	borított	ég.	Mintha	egy	óceán	
hömpölyögne	odafenn	izzó	lávából.	A	skarlát	felhők	tűzszegélyei	között	csak	egy	darabka	folton	
látszik	ki	az	ég.	Egy	darab	világoszöld	ég.	Ki	tudja,	mért	van	azon	az	egy	helyen	az	ég	nyitva;	
ki	tudja,	mért	annak	az	égnyílásnak	a	színe	most	zöld?	Talán	optikai	magyarázata	is	van	annak,	
de	bizonyos,	hogy	ebben	az	órában	ezer	meg	ezer,	földtől	megváló	lélek	keresi	az	utat	a	felhők	
között;	talán	azoknak	a	sápadt	szellemei	teszik	azon	a	folton	az	eget	topázszínűvé!

Csak	egyetlen	felhőt	nem	tud	a	nap	megaranyozni,	egy	nagy,	fekete	felhőt,	mely	koromsö-
tét	árnyakat	fest	a	véres	alapra,	s	mély,	borongó	háttért	ad	az	alkonyi	verőfény	sugarának.	Ahol	
a	hegyfalak	árnyékot	vetnek,	ott	már	sötét	van.	És	mély	csend.”

(Az égi és földi képek között többször is látjuk a vásznon a szerelmeseket, akik név szerint: 
Széchenyi István és Seilern Crescence, de a világon senki nem ismer rájuk, csak aki tudja, hogy 
ők azok. És látjuk a háttérben a táj és az ég színeit. Közben hallgatjuk Jókait tovább.)

BESZÉLŐ	2:	„A	nagy,	fenséges	folyam-ős,	mely	megszokta	a	magyar	sík	lapályon	ezer	
ölnyi	mederben	haladni	méltóságos	csendben,	partjain	a	behajló	fűzfákkal	enyelegni,	itt,	össze-
szorítva	száznegyven	ölnyi	sziklagátba,	mily	haraggal	tör	rajta	át!	Akik	idáig	jöttek	vele,	nem	
ismernek	rá.	Az	ősz	óriás	szilaj	hőssé	ifjul,	hullámai	szökellnek	a	sziklás	meder	felett,	s	aztán	
csattogva,	zúgva	rohan	alá	a	kőlépcsőkön,	mik	egyik	sziklafaltól	a	másikig	nyúlnak.”	
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BESZÉLŐ	 1:	 „A	Vaskapu	 öblén	 felül	 a	 bércfalak	 rétegekre	 vannak	 osztva,	 mik	 sárga,	
vörös,	zöld	színekben	váltakoznak,	s	legfelső	párkányaikon,	mint	bozontos	zöld	üstök,	koro-
názza	őket	az	őserdő	minden	fája.	Fenn,	a	háromezer	lábnyi	sziklafokon	is	felül,	a	szűkre	szo-
rított	ég	tiszta	kékje	mint	egy	üvegboltozat	tűnik	fel	a	halotti	mélységből.	S	a	sziklák	tömege	
odább	még	egyre	emelkedik.”	Rémisztő	ez	a	formátlan	szépség!

BESZÉLŐ	3 (mintha a szerelmes Crescence szólalna meg a képen):	Milyen	vörös	az	éjsza-
ka!	Milyen	vörös	a	hold	az	égen!

BESZÉLŐ	2:	„Egyszerre	oly	fergeteget	támaszt	a	levegő,	mely	egy	pillanat	alatt	elfogja	
a	két	bércfal	közti	kék	boltozatot,	s	éjjeli	sötétség	lesz	idelenn	a	völgyben.	Odafenn	tolongó	
felhők,	kétfelől	sötét	sziklák.	Néha	átcikázik	a	magasban	a	zöld	fényű	villám,	hirtelen	meg-
dördülő	s	hirtelen	kettészakadó	csattanással,	amint	a	szűk	sziklaverem	csak	egyetlen	akkor-
dot	képes	elfogni	a	szörnyű	orgonahangból.	Egyszer	aztán	egyenesen	lecsap	a	Dunába,	iszo-
nyú	tűzsugarával	pillanatra	lángpokollá	gyújtja	fel	az	egész	bérctemplomot.	Csattanása	mint	
a	világomlás	harsog	végig	a	visszhangos	titánfolyosón.	A	zápor	szakad.	Látni	nem	lehet,	csak	
a	villámlobbanásnál.”

HAJÓS:	Micsoda	tünemények	égen-földön!	A	„légtünemények”	és	„víztünemények”	tudós	
költője	azt	látta	a	déli	szorosokban,	amit	a	Pontusz	felé	igyekvő	hajósok	látnak	már	sokezer	
esztendeje.	Hajós	ember	kiváltsága	ez,	aki	költő	is	egyben...

(Talán akad valahol kép a nagy mesemondóról, amint mondjuk, egy füredi hajón pózol. 
Még jobb lenne, ha egy ladikban ülne, és ha lehetséges, akkor valamilyen, egészen nem oda-
illő módon, azaz másféle öltözetben, másféle tevékenység közben. Ezt kellene a többi kép közé 
ügyesen elhelyezni a „légtünemény” szó előtt valahol, ez ugyanis az ő szép szava. E kép köze-
lében tűnik föl egy-egy pillanatra az a három-négy fekete-fehér fotó is, amelyeken szintén egy 
hajós költőt ismerhetünk fel, éppen a Vaskapunál, hajója orrában, 1937-ben.)

 
BESZÉLŐ	3:	A	mámorító	égi	és	földi	tüneményeket	a	lévai	patikus	és	a	dunai	indián	is	

Hollósy	Simontól	tanulta	költőien	szemlélni.	Festeni	is	tőle	tanultak	–	mindketten Münchenben. 
Ő	mesélt	nekik	a	keleti	levegőég	színtüneményeiről,	melyek	valószínűtlensége,	mint	az	ópium,	
megrészegíti	az	embert.	Útra	is	keltek.	Szemtől	szemben	álltak,	és	szótlanul	meredtek	a	nap-
keleti	képtelen	képekre.	Itt	vannak,	látjuk,	mit	néztek.	Azután	hazajöttek,	és	meghaltak.	A	szí-
vük	ott	maradt.	Lakásuk	a	keleti	ég	mind	a	hét	szférája.

(Itt, természetesen, „idevágó” képek és zenék dúlják a szívünket. Szerencsés lenne valami-
lyen csillagképet is átfuttatni a mozivásznon, ami Baktay asztrológiájára utal, de tudjuk jól, 
hogy a mester nem csak az égboltot, hanem India művészetét is alaposan szemügyre vette. 
Vagyis indiai képek is bátran felvillanthatók e helyen. Nagy kár, hogy a rajzai, festményei elég-
tek egy pesti bombatámadásban.)

HAJÓS (tovább):	Az	égi	 és	 földi	dunai	 képeket	meg	a	 felcseperedő,	komáromi	 Jókay	
Móricka	 festette	 –	 szótüneményeivel.	A	 kisfiú	 sokat	 guggolt	 a	 parti	 kavicson.	 Csobogott	
vagy	tombolt	a	Duna,	fölötte	zenéltek	vagy	zúgtak	a	szelek.	Jól	ismerte	az	utolsó	antik	isten	
hangulatait.

(Rövid képsor a Vaskapu mai látványáról, és ha van archív: az erőmű építéséről. Nem he- 
roikus küzdelmet sugárzó képsorok. Az építők teszik a dolgukat. E közben az indiai istene-
ket halljuk a Gangesz hídépítőiről tanácskozni, Kipling képzeli el a beszélgetésüket. Nem kell 
hozzá se hév, se indulat; túl vagyunk már ezen, bár mindhiába. Szépen, nyugodtan, okosan. 
Mégiscsak istenek beszélgetnek, nem suttyók.)

BESZÉLŐ	1:	„Mik	ezek?	Nem	látom	tisztán.
BESZÉLŐ	2:	Mi	vagyunk,	az	Istenek.	Ki	más?
BESZÉLŐ	1:	Ja,	persze!	Gangá	anya	ráküldte	az	építőkre	a	vízözönt.	Ki	más	lenne	még	

életben,	mint	mi?
BESZÉLŐ	 3:	Túl	 erősre	 építették.	 Egész	 éjszaka	 csak	 néhány	 deszkát	 tudtam	 leszaggat-

ni	róla.	A	falak	állnak.	A	tornyok	állnak.	Láncra	vertek.	Vegyétek	le	rólam	ezt	az	igát!	Adjatok	
nekem	tiszta	vizet,	part	és	part	között!	Én	szóltam,	Gangá	anya.	Az	Istenek	igazságát	kérem!

BESZÉLŐ	1:	Itt	vagyunk,	a	Hatalmasak.	Az	egy	és	a	tömérdek.	Itt	vagyunk	mind.
BESZÉLŐ	2:	Démonok	ezek,	démonok	fiai!	És	ti	magára	hagytátok	Gangá	anyát,	hogy	

csúfot	űzzenek	belőle!
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BESZÉLŐ	3:	Te	is	tudod,	Siva,	és	ti	is	tudjátok,	hogy	bemocskoltak.	A	Pusztító	elé	kell	
járulniuk,	hadd	ítélkezzen	Indra!

BESZÉLŐ	1:	Biztosan	azért	csinálják	ezeket	a	dolgokat,	hogy	az	isteneik	kedvébe	járjanak…
BESZÉLŐ	2:	Nem	teljesen.	A	maguk	hasznára	csinálják.	És	az	enyémre.	Hiszen	én	vagyok	

a	Jó	Szerencse	Ganésája.	Az	én	képmásomat	rajzolják	a	számlakönyvükre.
BESZÉLŐ	3:	Megváltoztatták	az	arcomat,	a	testemet!	Városokat	építettek	a	partjaimon.
BESZÉLŐ	2:	Ők	csak	ide-oda	rakosgatnak	egy	kis	sarat.	Hadd	túrjon	a	sár	a	sárba,	ha	úgy	

jó	neki…
BESZÉLŐ	1:	Először	meggyaláznak	minket,	azután	elfordulnak	tőlünk.	Itt	maradunk	csu-

pasz	oltárokkal,	elhal	az	ima,	elmennek	az	emberek.	Így	kezdődik.	Kis	istenek	lesztek	megint,	
a	dzsungel	istenei.	Azután	már	azok	se.

BESZÉLŐ	3:	Az	emberek	meg	visszatérnek	önmagukhoz.	Sárrá	lesznek	újra.”

(Schirilla öregszik, hízik és öltözködik. Régi, kifakult, színes ORWO-felvételen látjuk: kávé-
házi teraszon ül, újságot olvas [sic!], cigarettázik. Megint elnéz a távolba, egyre gyakoribb 
szokása. De vigyázat! Nem tűnődik! Mi néma csöndben nézzük a vizet, lassan folyik a part, a 
sziget, a nád, a fák; a lapály meg az ég szinte áll.) 

BESZÉLŐ	1:	Szindbád,	a	szótlanul	hajózó,	mindig	úgy	tekintett	a	folyóra,	mint	azon	utak	
egyikére,	amelyet	az	embernek	végig	kell	járnia.	Ahogy	haladt	lefelé,	a	torkolat	irányába,	mind-
végig	figyelmesen	fülelt	–	a	víz	föld	alatti	hangjaira.	Fakó,	távoli	hangon	beszélt	a	Duna.

HAJÓS:	A	valóság	mind	veszendőbb...

BESZÉLŐ	2:	Szindbád,	a	lassan	hajózó,	mégis	úgy	érezte,	hogy	egyre	erősebb	a	ragaszko-
dása	a	földi	világhoz,	az	emberekhez.	A	természet	szótlan	gyönyörűsége	bepillantást	enged	az	
örökkévalóságba.	Ide	már	csak	két-három	ember	hangja	jutott	el	hozzá…	Rémisztő	ez	a	for-
mátlan	homály.

(Szerzői instrukció: Figyelem! Itt a keleti Balkánon, ahová ezennel megérkeztünk, kérem, 
hogy nagyon figyeljünk, nagyon vigyázzunk! Véletlenül se halljon ki a szövegből senki semmi-
féle iróniát, pejorációt, mert nincs benne ilyen. Ellenkezőleg, csodálkozás és értetlenség van 
benne az efféle szemlélet és „beszédmód” iránt. De ez sem méltatlankodás vagy felháborodás: 
őszinte, kissé naiv és bágyadt csodálkozás.)

BESZÉLŐ	1:	 „Katonáim	viszolyognak	beljebb	menni	 ebbe	 a	 homályba.”	 Jelenti	 a	 csá-
szárnak	a	római	hadvezér	a	Duna	bal	partjáról.	Mi	bajunk	is	van	a	Balkánnal?	Kibírhatatlanul	
átható	 a	 tekintete.	És	 sötét	 a	múltja.	A	vezér	 sikeresen	 leküzdi	 viszolygását,	 átlép	 az	 édeni	
barbaricum	határán.	Itt	„szkíta	urak	poharát	tölti	zubogva”	a	folyó.	Utálták.	Ott	is	hagyták.	A	
Duna	mindkét	partját,	és	a	fekete	vizű	tengert	is.

HAJÓS:	 Nálam	 költőbb	 tudósok	 és	 tudósabb	 költők	 zengték	 a	művelt	 világ	 nagyságát.	
Majd	tiporták	a	népek	temetőjét,	az	elfelejtett	keleti	barbárok	földjét.	Civilizálták	az	élőket.	
Bőkezű	bazár	a	balkáni	múlt,	mély	értelmet	rejtő.	De	miben	is	rejlik	az	értelme?	Miben	is?

BESZÉLŐ	 3:	 Itt	 van	Kis	Bécs	 –	 a	Duna	 jobb	 partján,	 odaát	 a	Balkán	 Párizsa!	Hiszen	
minden	 a	 legnagyobb	 rendben!	Amott	 újra	 zöld	 tündöklés	 és	 szabadság	 végtelen	 áradása.	
Rongyos-foltos	falucskák,	ám	önfeledtek.	Évezredes,	igéző	változatlanság.	Vagy	látomás?	Sze-
szélyes	fantáziaképek?

(meséli)	A	kolkhisziak	itt	kergették	fölfelé	a	Dunán	az	argonautákat.	Azok	áteveztek	innen	
a	Szávára,	onnan	a	Ljubjanyicára,	a	végén	már	a	hátukon	vitték	a	hajójukat.	Vajon	hová?	Az	
Adriára?	Pannonföldre?	Vissza	a	Dunára?	És	hová	tűnt	közben	az	aranygyapjú?!	A	kolkhiszi	
kos	ellopott,	híres	aranyló	gyapja?	Hová?	

(Ismét feltűnik a kifakult, színes ORWO-filmen Schirilla [vagy pszeudo-Schirilla]. Hamisan 
kéklő tenger, pálmafák, fehér vászonöltöny, fehér kalap. Nagy, színes fagylaltot nyaldos, pedig 
már elég kövér és elég öreg. De úgy látszik, nem fél a haláltól. Sétálgat a pálmafák alatt, elé-
gedetten nézelődik a nyaralóhely korzóján, miközben mi a Beszélő 1 élménybeszámolóját hall-
gatjuk a Duna deltájáról.)

BESZÉLŐ	1:	Lomha,	elcsigázott	a	folyó;	a	lapály,	a	delta	már	a	felbomlás.	Füzek,	nyár-
fák	magasodnak,	őserdő	és	megint	zöldellő,	mesebeli	végtelenség	–	édeni	mocsár.	Homokos,	
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kopár,	apró	szigetek,	körülfolyják	a	vizek.	Itt	élnek,	favázakra	épített,	nádtetős	sárkunyhóikban	
a lipovánok,	a	„folyó	gyermekei”.	Az	ő	gyerekeik	kenuval	járnak	iskolába.

BESZÉLŐ	2:	Aztán	ott	van	már	a	tenger	is:	Konstanca.	Amikor	Ovidius	élt	itt	száműzetés-
ben,	Tomi	volt	a	város	neve,	görögök	lakták,	és	pontosan	így	fújt,	pontosan	ugyanez	az	örökös,	
nedves,	sós	tengeri	szél.	Ovidius	gyűlölte	a	Dunát.	Arra	kérte	múzsáját,	hogy	vigye	el	innen,	
vigye	Apollón	és	a	múzsák	szent	hegyére,	ahol	sem	a	lelket,	sem	a	szellemet	nem	gyötri	a	bar-
bár	pontuszi	ég.	Ovidiust	halálra	gyötörte.

HAJÓS:	A	folyó	szétárad	és	alászáll.	Braila,	Sulina	városai	–	kis	világvége.	A	szenny	kikö-
tői.	Rozsdásan	hámló	vasgerendák,	fémlemezek,	láncok	nyüszítése,	hajódeszkák	halálhörgése.	
Tengerbe	fullad	a	folyó.	Fekete	tengervízbe.

 (Az elegáns Schirilla lassan, nyugodtan sétálgat a fakult ORWO-n. A homokos tengerpar-
ton farácsos napozóágyak, napernyők, az összes szokásos holmi.)

HAJÓS (tovább):	A	 fényességes	 lélek	 tengerfenékre	 süllyedt	 roncs,	melyre	 szőrös	 áza-
lagok,	kagylók,	csigák	és	kavicsok	rakódtak.	Megkövesedett	 tetem,	mely	dermedten	lapul	a	
mélyben.	A	lélekre	túl	sok	anyagi	rakódott	már,	nem	érez,	nem	jelez,	tompa	mozdulatlanság,	
némaság.	Sötét	üregeiben	szörnyek	vertek	tanyát,	s	démonok	látogatják.	Elképzelni	is	félelem,	
borzongás…	Tíz	világkorszakon	át	megszűnik	a	földön	a	tavasz,	az	ősz,	a	tél,	a	nyár;	nem	lesz-
nek	füvek,	lombok;	és	nem	lesz	ember,	madár,	bogár…

BESZÉLŐ	3:	„Ha	tudnák	az	emberek,	amit	a	költők	tudnak,	serétet	röpítenének	minden	
igazi	írástudó	bőre	alá...”	(Tengerparti, nyaralóhelyi felvételek, az ORWO-film forog tovább.) 
Ám,	ha	 tudnák	az	 emberek,	 amit	 a	 folyók	 tudnak,	megbocsájtanák	a	költők	 tudását.	De	az	
emberek nem tudnak semmit.

BESZÉLŐ	1 (lassan):	Szótlanul	hajózó	Szindbád	lassú	hajója	most	a	torkolatnál	meg-
áll…	Fekete	 ég,	 fekete	víz,	 fekete	mélység.	Az	 idő	 legsötétebb	 szobája.	A	múltnak	 teljes	
összeomlása.

HAJÓS:	Elnyeli	a	hajót,	elnyeli	a	hajóst,	elnyeli	ezt	a	világot.	Mindenség	örvénye.

BESZÉLŐ	2:	„Hogyha	a	régi	poéták	bölcs	tudománya	nem	ámít,	/	isten	vagy	magad	is,	s	
ez	ha	igaz,	kegyes	is.”

BESZÉLŐ	 3:	 Csak	 Jupiter	 és	 a	 költők	 tudják:	 „Minden	 nagyság	 azonos	 önmagával	 és	
önmaga	rémisztő	ellentétével.”	A	fekete	víz,	sima,	tiszta	tó.

És	ott	van	valahol,	odafönt	az	Argo,	az	aranygyapjú	a	fedélzetén!	Elhozta	a	folyó.	Még	az	
idők	legfényesebb	kezdetén.

(Csaknem változatlanul visszatér az első archív hatású képsor: pszeudo-Schirilla hosszan fut 
a jégen a lék felé. Tudjuk, hogy már nem ifjú, nem sovány, de ismét fürdőgatyás. Nem bizonyta-
lankodik, nem ügyetlenkedik, amikor odaér a lék szélére, szép fejest ugrik a vízbe. Közben már 
halljuk ismét a közeledő kerékzörgést, a postakocsit és a lovacskák patkóit a macskaköveken.)

HAJÓS (Szindbád a batár mélyén zötykölődve, nyegle mindentudással motyogja):	Így	mesélik	
a	költők.	Mindenkor	lázasan	lesik	a	folyó	életének	minden	pillanatát.	Úgy	hiszik,	hogy	képzele-
tük	ékesíti	föl	a	Dunát,	ettől	olyan	tűrhetőek	a	versek.	Amikor	a	költők	ilyeneket	beszélnek,	min-
dig	magukra	gondolnak.	„Én	vagyok	az,	aki	ilyen	szépen	beszél.	Jól	hallotok?	Jól	láttok	engem?”	
Kérdik	pirosló	fülekkel.	„Én	vagyok	a	Duna.”	És	tényleg.	Mindenkit	visz	a	folyó...

•
 
(A	 fenti	 sorokban	 fellelhetjük	 Arany János, Babits Mihály, Bhartrihari, Alfred Edmund 

Brehm, Bródy Sándor, Cantú Caesar, Csehy Zoltán, Földi József, Geöcze Sarolta, Johann 
Wolfgang Goethe, Habsburg Rudolf, Halasi Zoltán, Hérodotosz, Jókai Mór, Kálnoky László, 
Rudyard Kipling, Krúdy Gyula, Lackfi János, Lakatos István, Márai Sándor, M. Nagy Miklós, 
Molnár Ferenc, Álvaro Mutis, Ovidius, Paszlavszky József, Enea Silvio Piccolomini, Id. Plinius, 
Su-la-ce, Szabó Lőrinc, Sztrabón, Tacitus, Vekerdi József, Vergilius, Vörösmarty Mihály, Weöres 
Sándor, Marianne Willemer és Virginia Woolf szavait is.)


