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Ezt a gépiratot 1994 nyarán találtam, egy antikváriumban vásárolt Szép Ernő-kötet- 
ből esett ki. A tíz elbeszélésből álló ZÜMZÜM című gyűjtemény 1942-ben jelent meg 
Budapesten. A könyvnek, miként levelében is említi, maga a szerző volt a felelős ki
adója.

A levél szövegét normál méretű géppapírra fekete színű szalaggal gépelte írója, 
minden bizonnyal Szép Ernő. Az aláírás autográf; gépelt üzenetét fekete tintával írta 
alá a könyvecske szerzője. A szignó jól olvasható, bizonyosan Szép Ernő saját kezű 
írása.

A „Doktor Úr” nyilván megtartotta a kötetet, a levelet pedig összehajtotta, és a lapok 
közé tette. így kerülhetett aztán mindkettő az antikváriumba, illetve hozzám. Előző 
tulajdonosai aligha lapozgatták a ZÜMZÜM-öt, különben észre kellett volna venniük a 
benne lapuló levelet.

Könyv vagy citrom? Ér-e Önnek e kötet annyit, mint amennyit egy déligyümölcsért 
fizetne? Fanyar ajánlás. Hogy a címzett savanyú arccal olvasta-e, vagy pedig mosoly
gott, amikor végigböngészte, nem tudható. Az azonban valószínű, hogy Szép Ernő 
keserűen gépelte ezt a frissen megjelent könyvét ajánló már-már cinikus levelet. Az 
irodalom kelendőségében nem hitt igazán, mint ahogy azt sem tapasztalta addigi élete 
során, hogy meg lehetne élni belőle. De hogy egy könyv értéke azonos legyen egy 
citroméval, minden bizonnyal sohasem gondolta volna.

Mindenesetre jelképesnek találhatta, amikor legújabb könyvét kínálta megvételre.

Sánta Gábor

Samuel Beckett

OHIO IMPROMPTU
Dobay Dezső fordítása

H -  Hallgató 
O -  Olvasó

Megjelenésük annyira hasonlít egymásra, amennyire csak lehetséges.
A fény a színpad közepén lévő asztalon. A színpad többi része sötét.
Egyszerű, fehér fenyőfa asztal, körülbelül 2,5 x 1,5 méter.
Két egyszerű, karfa nélküli, fehér fenyőfa szék.
H  az asztal hosszú oldalának vége felé ül, a nézőtérrel szemben, jobb kéz felől. Lehajtott feje a 
jobb kezén támaszkodik. Arca rejtve. Bal keze az asztalon. Hosszú fekete kabát. Hosszú fehér haj. 
O az asztal rövid oldalának közepénél ül, profilban, jobb kéz felől. Lehajtott feje a jobb kezén 
támaszkodik. Bal keze az asztalon. Előtte az asztalon az utolsó oldalaknál nyitott könyv. Hosszú 
fekete kabát. Hosszú fehér haj.
Az asztal közepén fekete, széles karimájú kalap.
A fény fokozatosan felerősödik.



Samuel Beckett: Ohio Im prom ptu  • 1569

Tíz másodperc.
O lapoz egyet.
Szünet

O (olvas) Alig maradt már, mi elmondható. Egy utolsó -  

H  bal kezével kopog az asztalon 

Alig maradt már, mi elmondható.

Szünet. Kopogás

Egy utolsó kísérletként, hogy megnyugvást találjon: elköltözött arról a helyről, ahol 
oly sokáig voltak együtt, egy szobába a távoli folyóparton. Az egyetlen ablakból láthatta 
a Hattyúk Szigetének alsó csúcsát.

Szünet

A megnyugvást az ismeretlenségtől remélte. Az ismeretlen szobától. Az ismeretlen 
helytől. El oda, ahol semmi sem volt megosztva egykor. Vissza oda, ahol semmi sem 
volt megosztva egykor. Valaha félig-meddig ettől remélt némi megnyugvást.

Szünet

Nap nap után nehézkes léptekkel járta a szigetet. Óraszám. Hosszú fekete kabátjában, 
dacolva az idővel, ódivatú, fekete, széles karimájú kalapjában. A csúcsnál mindig el
időzött, és nézte a távolodó folyót. Ahogy két karja boldog örvénylésben összeölelke
zett, majd tovafutott. Azután megfordult, és lassan visszatért ugyanazon az úton.

Szünet

Az álmai -

Kopogás

Azután megfordult, és lassan visszatért ugyanazon az úton.

Szünet. Kopogás

Az álmai óvták ettől a változástól. Látta a kedves arcot, és hallotta a ki nem mondott 
szavakat: Maradj itt, ahol oly sokáig voltunk együtt egyedül, árnyam megnyugvást ad.

Szünet

Nem fordulhatna -

Kopogás
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Látta a kedves arcot, és hallotta a ki nem mondott szavakat: Maradj itt, ahol oly sokáig 
voltunk együtt egyedül, árnyam megnyugvást ad.

Szünet. Kopogás

Nem fordulhatna most mégis vissza? Elismerve tévedését, visszatérne arra a helyre, 
ahol valaha oly sokáig voltak együtt egyedül. Egyedül együtt, oly sok mindent meg
osztva. Nem. Nem tűnhet el, amit egyedül tett. Semmi sem tüntethető el, amit valaha 
egyedül tett. Egyedül nem.

Szünet

Az éjszakától való rettegése most ismét rátört. Oly sok idő után mintha sohasem léte
zett volna. (Szünet. Közelebb hajol) Igen, oly sok idő után mintha sohasem létezett volna. 
Most kettőzött erővel tört rá a negyvenedik oldal negyedik bekezdésében részletesen 
leírt félelmetes tünet. (Elkezd visszafelé lapozni. H  bal kezével megállítja. Folytatja a félbe
hagyott oldalt) Most ismét a fehér éjszakák. Akárcsak mikor fiatal volt. Nincs alvás, nincs 
enyhülést hozó álom -  (lapoz) -  hajnalig.

Szünet

Alig maradt már, mi elmondható. Egy éjjel -

Kopogás

Alig maradt már, mi elmondható.

Szünet. Kopogás

Egy éjjel, mikor remegő fejét kezébe támasztva ült, egy férfi jelent meg teljes valójá
ban, és azt mondta, O küldött -  és akkor megnevezte a kedves nevet -, hogy meg
nyugvást hozzak. Majd hosszú fekete kabátja zsebéből előhúzott egy elnyűtt könyvet, 
leült, és olvasott hajnalig. Azután eltűnt egy szó nélkül.

Szünet

Egy bizonyos idő múltán újra eljött, ugyanabban az órában, ugyanazzal a könyvvel, 
ezúttal minden magyarázat nélkül leült, és végigolvasta újra a hosszú éjszakán át. Az
után eltűnt egy szó nélkül.

Szünet

Egy szó nélkül így váltak lassan eggyé.

Szünet
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Végül eljött az az éjszaka, mikor becsukván a könyvet, a hajnal már közelgett, nem 
tűnt el, csak ült tovább egy szó nélkül.

Szünet

Azután azt mondta, O -  és akkor megnevezte a kedves nevet -  azt üzente, hogy többé 
ne jöjjek. Láttam a kedves arcot, és hallottam a ki nem mondott szavakat. Nem kell 
többé hozzá menned, még ha tehetnéd, akkor sem.

Szünet

így a szomorú -

Kopogás

Láttam a kedves arcot, és hallottam a ki nem mondott szavakat: Nem kell többé hozzá 
menned, még ha tehetnéd, akkor sem.

Szünet. Kopogás

így a szomorú történet utoljára hangzott el, és ok csak ültek, mintha kővé váltak volna. 
Nem érkezett hajnali fény az egyetlen ablakon át. Nem hallatszottak a hajnal hangjai 
az utcáról. Vagy mindez csak ki tudja milyen gondolatok mögé rejtőzött, mikre nem 
figyeltek? A hajnal fényére. A hajnal hangjaira. Ki tudja, milyen gondolatok mögé. 
Gondolatok mögé, nem, nem gondolatok mögé. Az értelem mélyére. Minden az ér
telem ki tudja milyen mélységeiben temetődött el. Az eltűnt értelem mélységeiben. 
Ahová nem ér el fény. Se hang. És ők csak ültek, mintha kővé váltak volna. A szomorú 
történet utoljára hangzott el.

Szünet

Semmi sincs már, mi elmondható.

Szünet. O kezdi becsukni a könyvet.
Kopogás. A könyv félig csukva

Semmi sincs már, mi elmondható.

Szünet. O becsukja a könyvet.
Kopogás.
Csend. Ot másodperc.
Mindketten egyszerre leengedik a jobb kezüket az asztalra, felemelik a fejüket, és egymásra néznek. 
Szemrebbenés nélkül. Kifejezéstelenül.
Tíz másodperc.
A fény fokozatosan kialszik
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RINGATÓ
Dobay Dezső fordítása

Fény:
Tompított fény a széken. A színpad többi része sötét. Az arcon az egész darab alatt változatlan 
csúcsfény. Elég széles ahhoz, hogy a hintázás ideje alatt is befedje az arcot, nyugalmi helyzetben 
és közepes lengéseknél pedig az arcra koncentrálódik. A szöveg alatt az arc hol elhagyja egy kicsit, 
hol meg visszakerül a fény körébe.
Kezdőfény: először csak a csúcsfény az arcon, hosszú szünet, azután fény a széken is.
Zárófény: Először a székről tünik el a fény, hosszú szünet, miközben a csúcsfény az arcon, a fej 
lassan lehajlik, majd megáll, a csúcsfény is kialszik

N:
Koravén. Fésületlen ősz haj. Hatalmas szem, fehér, kifejezéstelen arc. A két fehér kéz a karfa 
végét fogja

Szem:
Hol csukva, hol nyitva, merev, szemrebbenés nélküli tekintet. Körülbelül egyenlő arányban nyit
va, illetve csukva az első részben, növekvő mértékben csukva a másodikban és a harmadikban, 
nagyrészt csukva a negyedik rész alatt

Jelmez:
Fekete, csipkés, magas nyakú, hosszú ujjú estélyi ruha. A flitterek csillognak hintázás közben. 
Bizarr, könnyű, félrecsúszott fejdísz extravagáns díszekkel, melyek meg-megcsillannak hintázás 
közben

Testtartás:
A test teljesen mozdulatlan, míg a fény el nem tünik a székről, akkor a csúcsfényben a fej lassan 
lehajlik

Szék:
Színtelen, erősen polírozott fa hintaszék, hintázás közben felfénylik. Lábtartó. Függőleges hát
támla. A görbített, befelé hajló karfák ölelő karokra emlékeztetnek

Hintázás:
Lassú, kis lengések. A szék N  segítsége nélkül, mechanikusan mozgatott 

Hang:
A negyedik rész végén, körülbelül a „magának mondtá”-tól fokozatosan lágyabb és halkabb. A 
dőlt betűs sorokat N  és H  együtt mondja. Minden visszatérésnél egyre lágyabban és halkabban. 
N  a „Tovább”-ot minden alkalommal egy kicsit lágyabban és halkabban mondja

N -  Nő a székben
H -  N  hangja magnetofonszalagról
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A fény felerősödik, N  a hintaszékben, szemközt, a színpad közepétől egy kicsit balra és előre.
Hosszú szünet

N Tovább.

Szünet. Hintázás és hang együtt

H míg végül 
eljött az a nap 
eljött végül 
egy hosszú nap vége 
mikor azt mondta 
magának 
kinek másnak 
legyen vége már 
legyen vége már 
járkálni föl s alá 
minden szem 
minden oldalról 
fent és lent 
egy másik
egy másik akárcsak o
egy másik teremtmény akárcsak o
hasonló kissé
járkálni föl s alá
minden szem
minden oldalról
fent és lent
egy másik
végül
egy hosszú nap végén 
magának 
kinek másnak 
legyen vége már 
legyen vége már 
járkálni föl s alá 
minden szem 
minden oldalról 
fent és lent 
egy másik
egy másik érzo lélek
járkálni föl s alá
minden szem akárcsak az övé
minden oldalról
fent és lent
egy másik
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egy másik akárcsak o 
hasonló kissé 
járkálni föl s alá 
végül
egy hosszú nap végén 
magának 
kinek másnak 
legyen vége már 
járkálni föl s alá 
legyen vége már 
legyen vége már

Egyszerre történik: a „legyen vége már” ismétlődik, a hintázás abbamarad, a fény egy kissé hal
ványul.
Hosszú szünet

N Tovább.

Szünet. Hintázás és hang együtt

H Így végül
egy hosszú nap végén 
visszament 
visszament végül 
magának mondta 
kinek másnak 
legyen vége már 
legyen vége már 
járkálni föl s alá 
ideje odamenni és leülni 
az ablakhoz 
szótlanul az ablakhoz 
szemközt a többi ablak 
Így végül
egy hosszú nap végén 
végül ment és leült 
visszament és leült 
az ablakhoz
felengedte a rolót és leült 
szótlanul az ablakhoz 
a magányos ablakhoz 
szemközt a többi ablak 
a többi magányos ablak 
minden szem 
minden oldalról 
fent és lent 
egy másik
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az ablaknál
egy másik akárcsak o
hasonló kissé
egy másik érzo lélek
a másik érzo lélek
az ablakhoz
ment akárcsak o
visszament
végül
egy hosszú nap végén 
magának mondta 
kinek másnak 
legyen vége már 
legyen vége már 
járkálni föl s alá 
ideje odamenni és leülni 
az ablakhoz 
szótlanul az ablakhoz 
a magányos ablakhoz 
szemközt a többi ablak 
a többi magányos ablak 
minden szem 
minden oldalról 
fent és lent 
egy másik
egy másik akárcsak o 
hasonló kissé 
egy másik érzo lélek 
a másik érzo lélek

Együtt történik: az „érző lélek” ismétlődik, a hintázás abbamarad, a fény egy kissé gyengül.
Hosszú szünet

N Tovább.

Szünet. Hintázás és hang együtt

H míg végül 
eljött az a nap 
eljött végül 
egy hosszú nap vége 
az ablaknál ülve 
szótlanul az ablaknál 
a magányos ablaknál 
szemközt a többi ablak 
a többi magányos ablak 
minden roló lent
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egy sincs fent 
csak az övé 
eljött az a nap 
eljött végül 
egy hosszú nap vége 
az ablaknál ülve 
szótlanul az ablaknál 
minden szem 
minden oldalról 
fent és lent 
egy másikra várva 
egyetlenegyre 
nem többre
mindegy hogy milyen arc
az üveg mögött
társtalan szemek
akárcsak az övé
hogy lássa
hogy lássák
nem
egy sincs fent 
akárcsak az övé 
hasonló kissé
egyetlenegyre nem többre 
egy másik teremtmény 
valahol
az üveg mögött 
egy másik érző lélek 
a másik érző lélek 
eljött az a nap 
eljött végül 
egy hosszú nap vége 
mikor azt mondta 
magának 
kinek másnak 
legyen vége már 
legyen vége már 
az ablaknál ülve 
szótlanul az ablaknál 
a magányos ablaknál 
szemközt a többi ablak 
a többi magányos ablak 
minden szem 
minden oldalról 
fent és lent 
legyen vége már 
legyen vége már
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Együtt történik: az „ideje már hogy befejezze” ismétlődik, a hintázás abbamarad, a fény egy kissé
gyengül.
Hosszú szünet

N Tovább.

Szünet. Hintázás és hang együtt

H Így végül
egy hosszú nap végén
lement
lement végül
a meredek lépcsőn
leengedte a rolót és lement
egyenesen le
az ódon hintaszékhez
anya hintaszékéhez
amelyben anya hintázott
éveken át
feketében
fekete ünneplőjében 
ült és hintázott 
hintázott 
végül meghalt 
meghalt végül 
tébolyult mondták 
megtébolyult 
szelÍden 
csendesen 
meghalt egy nap 
nem 
egy éjjel
meghalt egy éjjel 
a hintaszékben 
fekete ünneplőjében 
feje lehanyatlott 
a szék ringott 
ringott tovább 
Így végül
egy hosszú nap végén 
lement 
lement végül 
a meredek lépcsőn 
leengedte a rolót és lement 
egyenesen le 
az ódon hintaszékhez 
azok a karok végre
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és hintázott
hintázott
lezárt szemekkel
lecsukódó szemekkel
ő ki oly sokáig nyitott szemekkel
társtalan szemekkel
minden oldalról
fent és lent
föl s alá
az ablaknál
hogy lássa
hogy lássák
végül
egy hosszú nap végén
magának
kinek másnak
legyen vége már
ideje hogy leengedje a rolót
hogy lemenjen
a meredek lépcson
egyenesen le
o volt a másik
a másik érző lélek
így végül
egy hosszú nap végén 
lement
a meredek lépcsőn
leengedte a rolót és lement
egyenesen le
az ódon hintaszékhez
és hintázott
hintázott
magának mondta
nem
elég ebből
a hintázásból
azok a karok végre
így szóltak a hintaszékhez
ringasd el
zárd le a szemét
rohadt élet
zárd le a szemét
ringasd el
ringasd el

Együtt történik: a „ringasd el” ismétlődik, a hintázás abbamarad, a fény lassan kialszik


