
SZEGHALMI ELEMÉR

JÉKELY ZOLTÁN KÖLTÉSZETE
A szárnyaló és mindent átformáló idő érzékelése nemcsak a magánember éle

tében jelentős, egy-egy irodalmi korszak áttekintésében is kifejezésre jut. Ady és
a Nyugat első nemzedéke néhány évtizeddel ezelőtt az értékelésben még kialaku
latlan jelent képviselték, ma már vezető és példaképpé nemesedett alakjai szá
zadunk szellemi életének. A hajdan if júként emlegetett, tehetséges "harmadik
nemzedék" tagjai felett sem állt meg az idő, akik megérték. eljutottak - vagy
nemsokára eljutnak - az emberi életkor fontos állomásához, a hatvanadik esz
tendőhöz.

A lírikusi és emberi vonatkozásában mindvégig fiatal maradt - és nem
csak fiatalos - költő, Jékely Zoltán ebben az esztendőben tölti be hatvanadik
életévét - és több, mint negyven éve, hogy első versei megjelentek.

Saját kortársai - minden pirosbetűs, ünnepi célzat nélkül - nemzedékük
egyik legeredetibb lírikusaként köszöntik, s ez a korai fogadtatás a későbbi év
tizedek méltatásaival azóta is szinkronban áll. Kivételes helyzetből, kész költői

fegyverzettel indul a harmincas évek elején: apja, Aprily Lajos maga is orszá
gosan ismert költő, - az eszmélődő ifjúkor Nagyenyéden és Kolozsvárt, az er
délyi történelem és hagyományok e két nagyhírű központjában ; a külföldi utazá
sok, a francia s általában az európai műveltség és látókör megszerzése, a mag
vas előtanulmányok a költői és műfordítói működéshez, a magával hozott és egy
re inkább teret kérő lírikusi érzékenység - a főbb jellemzői ennek a sokrétűen

induló pályának.
A lét, mint megfogható valóság, az élet számos jelensége, ezerfelé indázó

megnyilvánulása ott él a pályakezdő Jékely Zoltán költészetében és a további lí
rai korszakokban sem hagyja magára. Szinte természetes, hogy ez a fogékonysá
ga korán kialakitja és árnyalatossá teszi költői világában a nemléttel kapcsolatos
gondolatokat is: minden cselekedetében, emberi megnyilatkozásában, felidézett
élményében ott küzd egymással az élet és az elmúlás, ott érezhető a lét és a
nemlét örök kontrasztja. A kontraszt szó itt nem puszta ellentét, sokkal inkább
a művészi -koncepció és látásmód kettősségét, szemben álló, de ugyanakkor kiegé
szítő voltát jelenti. Nem véletlen, hogy első versciklusa a Csont jaimhoz címet vi
seli, és a rendkívül fogékony, fiatal költő ebben az erős habzású életben is "ráér"
előrevetíteni a távoli jövőt, s megemlékezni majdani, porló csontokról ahelyett,
hogy az ifjúság általános témáit s alapérzését kapcsolná be emberi és lírai áram
körébe. Jékely esetében mindez nem póz vagy magára erőltetett szerepiátszás,
mint számos fiatal lírikusnál, - úgy tűnik, együtt fejlődött a szülői házból ma
gával hozott költői örökséggel s a filozofikus hajlandósággal közösen kibontakozó,
dúsan áradó életszeretettel. Vitalitása éppen olyan határtalannak látszik, mint az
élet "telt poharát" kiüríteni szándékozó nagy nemzedéké, Adyé, vagy a fiatal
Kosztolányié..Jékely költői alkata és világlátása ezt az alapérzést sohasem szo
r ítja háttérbe, minden korszakában az újra, meg újra felfedezett élményeit önti
versekbe.

Első lírai termésében még csak az elmúlás gondolatának különböző megfo
galmazásával találkozunk: "A mi hangunkat, hogyha meghalunk - testestől elnye
li egy rossz verem" - írja alig húszévesen II Caruso emlékének című versben; 
"jól jár a fiatal halott" - ezzel a szokatlannak tűnő nekrológgal búcsúztatja fia
talon elhunyt barátját; a költő csalhatatlanul érzi, hogy "a feledés konok fátyla
borul rá és nyomait beporozza az Idősivatag futóhomokja", sőt az Egy család
nyughelyén versszakaiban egyenként parentálja el egy család különböző korú és
funkciójú I tagjait. Ez a vers egyben fordulópont is, a halál közelletét Jékely itt
már tudatosan ellenpontozza az élet sok-sok érzékletes megnyilvánulásával; az
elhalt személyek megidézését egy-egy valós életkép felvillantása zárja le: a tu
jafán játszó poszáták, a szökdöső cinkék, a síró tücsök, a repdeső pille és az ázó
kismacska megjelenítése a lét köznapi erejére és egyszerű szépségére utal.

A soron következő költemény, a Szép nyári zenekar szerves folytatása az elő

zőnek, s egyúttal a korszak legsommásabb összefoglalása is. Jékely tobzódó élet
szeretete és kesernyés elmúlás-élménye kavargó színkavalkádban csapnak ösz-
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sze ebben a versben. A pompázó érzékletességgel induló első hat sor után meg
csendíti a komor "elmúlás-témát":

Most kellene megállnia a nyárnak,
mielőtt még az álom eltakar.
Most kellene megállnia a nyárnak,
s torpanna bár meg az egész világ!

És most következik az életérzés fokozása - önkéntelenül Wagner 'I'rísztánjánals
téma-váltásat jutnak eszünkbe, a halálé és az élet legmagasabb csúcspontjáé, a
szerelemé -, ez a két sor újra az élet elragadó színeit hangsúlyozza:

Kertünkre illat-mézet trombitálnak
kórusban a pilledt petúniák.

S a tücsökhöz szóló invokáció mintegy kiszélesítve szólaltatja meg mindkét té
mát, az élet és az elmúlás egymásba kapcsolódó szálait és motívumát.

Tücsök, cigánykám! fújjad sose szüntesd
gyermekkorunk nyáresti dalát,
kísérd vele pusztuló életünket,
s majd sírunkon is ezt fújjad tovább!
Lankadt szűzek, pilledt petúniák,
fújjátok 1'ánk illatos harsonátokt
Akkor úgy sem fújhat játok reánk,
amiTcor majd sírunkon trombitáltok.

A lét és az elmúlás kiérett költői élményeit komor, sötét színekkel egészíti ki a
második világháború erőszakos berobbanása az emberi életbe. Jékelyt alkati érzé
kenységén túl ez az "ingyen-élmény" rendkívül mélyen érinti, Iírája a legkülön
bözőbb skálákon kíséri végig a "mesterséges halál" hívatlan jelentkezését törté
nelmünk egyik leggyászosabb korszakában. "Lejárt a béke, mint a nyúltilalom"
- jelzi száraz, színte kegyetlenül kommentáló modorban az országon kívül mu
tatkozó viharfelhőket, de. aztán egyre fájdalmasabb és torokszorítóbb lesz a köz
vetlen élmény: a lila lángnyelvek, a robbanások és á halált osztó gépmadarak
kavargásában már alig lehet megtalálni a szörnyűséget híven kifejező költői szót.
Úszi készülődésében a halál, mint a kisgyermek ősi réme dereng fel szeme előtt,

az utolsó versszakban felidézett szürrealista vízió, az égen tovaúszó, bomlott hajú
asszonyfő képe már azt jelenti, hogya költő minden idegszálával, ösztönös és
tudatos megnyilvánulásaival eleven, lángoló tiltakozást érez az embert s érté
keket romboló háborúval szemben.

Világ hátán veszett szél dühe csapdos
villám-sárkány eget-földet harapdos
és én magam-próbáló szörnyű kedvvel
bírkózom a villámos förgeteggel.

(Viharvirág)

Az inferno legszörnyűbb bugvrai azonban csak ezután tárulnak fel. A köveket,
állatokat és égitesteket megidéző költő elfulladó szavában ott remeg az emberi
ség vádja is a háborúkirobbantói ellen. A Kiáltás halottak útján már majdnem
a megsemmisülés határáig juttatja el; a szégyen emészti, hogy még él és fel
ocsúdásában az arcán végigcsorgó könnyek újabb elveszett, közel álló személyek
től vallanak. A vers záró sorai döbbenetes revelációval emelik magasba a világ
égés halottainak emlékét, és egyúttal a háborús korszak mítoszától való emberi
csömörét is kifejezik. Jékely afféle ellen-Toldiként nem a vélt erősek, az élők

közé, hanem a halottak tiszta és felmagasztosult seregébe vágyódik.
Erről a mélypontról egyedül csak a lét szívbemarkoló hívása szólíthatja visz

sza, Ha már életben maradt, meg kell hallania és éreznie a világ romlatlan
hangjait és jelenségeit is, a tavaszi fuvallatot és a cinke új életet hirdető szavát
- mindazt, amiért létezni: örülni és szenvedni érdemes. Az emberi és költői re
generálódásnak s a visszatérő életkedvnek ez a korai "cinkehang" az első igazi
megnyilvánulása, mintegy átvezeti a költő t a harmincon túli, érettebb férfi-líra
birodalmába.
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Egysíkú felfogás volna azt hinni, hogyabékeévek nyugalma megszüntetí Jé
kely mélyről fakadó érdeklődését és vonzódását a lét és nemlét kérdései iránt.
A költő azonban már szélesebb ívű világot kíván áttogni verseiben, nem elégszik
meg a korábbi időszakokban átélt vívódásaival. A természet közelsége és egye
temes hatóereje különlegesen szép sorokra serkenti:

Szerelmes pásztorlány hitével
álmélkodni a cs illagokra,
találgatván: tüzük mit érlel,
s fohászkodni forrón, dadogva;
várni a Hold kelését,
nézni, hogy tündököl
százezer égi szépséq,
s mindaddig bámészkodni föl.
míg egy szédítő pillanatban
úgy nem érzem, hogy mindez már alat~am,

földöntúli csillaghalas tavakban,
a mélyben zajlik és nem a magasban ...

(Az ég játékai)

Máskor a magányosság szorító érzése az "élet szép útját" láttatja meg vele, de
az erősebben jelentkező elmúlás - a csontok és a temető képével - újra elfel
hőzi a lét kibontakozásra váró, eleven élményeit. Pedig milyen erős lobogással
ég benne az életigenlés - ízeinek, ritka pillanatainak szépsége, A bronzkori fér
fi elképzelt, túlvilágieszmélődésében is az odafönn járók, az élők felujjongó örö
mét idézi fel lázas, csillapíthatatlannak tűnő kiváncsisággal.

S mért nem szűnik meg a kíváncsiság:
hová iramlik a világ?
S a vágy sűrűn meglátogat;
mégegyszer fogni egy halat!
Labdát dobálni zöld füvön,
kapócsontozni nagy kövön.
tűzgyújtani, hallani, hogy ropog
Ó, az élők mégiscsak boldogok!

(Múzeumlátogatás -
A bronzkori férfi panaszai)

Az Elmúlnak círnű vers tömören regisztrálja az "élvezet listáját", mi mindent
hagy el az ember élete folyamán s mi mindentől kell elbúcsúznia; az utolsó sa
rok pedig megdöbbentő hitelességgel egyesítik a kései-középkori haláltáncok ko
mor hangulatát a huszadik századi költő belső látásával:

Por hull az ing alá, penész
lakatja lóg keserű számon,
alacsony ablakon benéz
vénasszony vigyorú halálom

Ez a fajta képi megjelenítés és a költői "közérzet" utánozhatatlan rögzítése ra
gad meg bennünket a Gyönyörű őszben is, Jékely érettkori költészetének legsa
játosabb jegyeit csillantva fel.

A lét súlyával, a magánnyal folytatott szüntelen harcot a szülők elvesztése
fölött érzett fájdalmas "utóhangok" mély árnyaltsággal közvetítik; a gyász kín
ját és soha ki nem szellőztethető "dohát" szinte egyszerre érezzük felénk árad
ni. A vers kódája elégikus tónusa mellett a test és a lélek kibékíthető dualizmu
sára utal.

S lelkükre gondolok, az ép parányi részre,
mely valahova tűnt a roncs egészből,

s valami újra, nagyszerűre készül -
tán visszahozza őket test szerint:
- 0, hosszú-hosszú útról hazatérők,

mit hoztok majd vén, árva fiatoknak?
(A hosszú tél után)
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Az életmű lényegét megragadni kíváno kritikus már hosszú ideje a tolla he
gyén "érez" egy eddig meg nem fogalmazott érzelmi szálat, amely szervesen kap
csolódik Jékely emberi és költői vtlágához: a nosztalgiát. Jékely lelki életformá
ja a nosztalgia; úgy érezzük, hogy a múlékony idő, az elsuhanó élet a fájó-zsi
bongó-gyönyörködtető érzetek bonyolult vegyületét alakítja ki benne. Eleinte
csak a gyermekkori nosztalgia hangjai hallatszanak: egy-egy tárgyat, képzeletben
megszépített helyet vagy akár sítalp-nyornot keres a tovatűnt időben, de aztán
a hang intenzív eredetisége, egy fiatalon kialakult nosztalgikus alaptermészetre és
látásmódra irányítja a figyelmet. S itt érdemes egyéb példára is hivatkozni.
Krúdy korai, de már jelentős novelláinak írásakor, Kosztolányi A szegény kis
gyermek panaszainak megjelenése idején alig múlt húszéves, és mégis mindket
tőjük alkotásaiban fellebbezhetetlenül hiteles a visszapillantás hangulati ereje és
nosztalgiája. Jékely is huszonhárom éves korában írja a Rezeda Kázmér búcsúját.
és ez a vers anélkül, hogy közvetlen hatásról - leülönösen nem utánzásról 
volna szó, belülről árasztja a Krúdyval és Kosztolányival összefűző szellemi 1'0
konságot, közös rezonanciát, stílus- és hangulatteremtő készséget.

S én is csak: rossz kaleidoszkóp vagyok,
rendezgetem reszketve szürke-kék
odvamban, mint az idő itthagyott:
emlékeim csillámló szemetét.
S az éjszaka mind kékebb, feketébb,
eZüszkösödnek mind az ablakok
.- és éjféltájban én is meghalok,
mint a baglyok, vagy mint a remeték.

Az utazások nosztalgiát kínáló lehetőségei, a "réges-régi nyárba" dőlő ifjú
idilli fájdalma, a meghalt barátaira emlékező férfi hiányérzete, a mindentől és
mindenkitől állandóan búcsúzkodó költő Ielkívilága, aki végül is egyedül marad
a tovatűnt autók és koporsók utáni sajátos elvágyódásában, egyre magasabbra
hevitik az egyébként is gazdagon és színesen jelentkező versek élménytartalmát.
A lírai hevület akkor sem csappan meg, amikor a múlt fényei és árnyai belopa
kodnak a jelen míndennapos valóságába, és az őszi reggel megkapo varázsával
vagy más egyszerűnek tűnő és mégis kivételes hétköznapi pillanattal elegyednek.

Rónay György mélyreható, az életművet gyökeréig ismerő és megláttató ta
nulmánya külön elemzi a Futballisták című verset. Ebben a mai hangvételű köl
teményben a Jékelyre jellemző nosztalgia és önirónia, a múlt és a jelen érdekes
kölcsönhatása, az élet nagy momentumait látszólag apró, köznapi dolgokban fel
villantó tehetség ereje. együttesen érvényesül. Vagy említsük azt a végső szót ki
mondó áhítatot, amellyel a pótolhatatlan barátra és "földire", Tamási Aronra
emlékezik, megragadóan érzékeltetve a Tamási magánéleti és írói voltára s az
önmaga után hagyott űrre jellemző emberi érzelmeket.

Láttátok-é a kisírt szemű holdat?
Hogy lengett ott gyászfátylasan!
Lehullt mellőle legszebb csillaga ...
(Gyászhold: vergődő, megszárnyalt madár,
csorba címer - kiteljesül-e még?

Akkor a gyásznép már eloszlott,
ítt-ott két-három kéz hideg
poharat markolt valahol,
keserűn lángoló szívükre
sisteregve ömlött a bor.
Halk szoual, könnyfátyolon át
motyogta ki-ki a magétét,
harangszóra zarándokok
mormolhatják így a rorátét.

(Táltos volt)

A lét, az elmúlás s a nosztalgia mozgatóereje mellett a férfi és nő kapcsolata.
a szerelern is, rnínt állandóan jelentkező érzés és költői téma kerül a versek kő

zéppontjába. Egy-egy korai versben még játékosan cseng a "szerelem-előtti szere
Iem" említése, - a költő közelről érzi az Édent, és ennek emléke szinte átsüt
két életen keresztül. Időnként mintha a jelenben is elsősorban az emlékké vá
ló pillanat különleges színeit és intenzitását érezné, - a megfogható szépségek:
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a zöldesen csillogó drágakő, a szem, a fehéren vakító fogsor, a finom, szédítő il
lat halmozásával eleve a felidézés szándékát és aranyködét hinti a verssorok kö
zé. Hányszor csendül fel a nosztalgikus hang, az első szerelmi kín újraélésének
vágya a hűvös téli esték tavaszszagú pillanataiban. Csak később döbbenünk rá,
hogy a szerelern Jékely verseiben túlnő a játék, a "hálás téma" keretein, és nem
csak átfutó, impresszionista szerepe van. A költő a szerelmet, a nőhöz való tar
tozást teljes kozmikus kitágultsúggal próbálja befogadni és megörökíteni, helyen
ként valóban a "csillag fényében" tárja elénk, és olyan erővé növeli, hogy hiteles
nek kell éreznünk a "bolygókat takaró kicsi tenyér" hasonlatát s az örök asz
szonyí arc jelentőségét, mely "a mulandóság honából könnyezve kémleli a Vég
legest".

E versek olvasásakor úgy érezzük, hogy. a szerelem monizmussá, egyetlen
hitvallássá emelkedik; - "mintha egy reggel nem kelne fel a nap"- fogalmaz
za meg a szerelem elmúlásával egyenértékű, negatív érzést. Az érzelem ember
fölötti erők képét villantja fel: az irtózatos sötétet a szerelmes társ égi fénye
világítja be - és ugyanakkor kifejeződik a kölcsönös szerelem égető, pusztító
volta is - épp egyre magasabbra törő, többszörös önzésével. A szerelem versei
ben nemcsak szép játék és szíves simogató érzés, nem is Iírát tápláló élmény,
hanem a sors legmélyebb rétegeibe vésődő valóság és álom - eszmeiség és tett
-, függetlenül attól, hogy végső soron pesszimista kicsengésű-e.

A hidegség nyirkos közelítése az érzés elmúlásával. a költőt valaha szere
tett asszonyok melegségének óhajtása, a "hullt Nap" utáni kiáltozás: mirid-rnind
ennek a belül hordott alapérzésnek .- erőteljes szerétetvágyának - a megnyil
vánulásai.

Jékely mínden morbidítás nélkül, hitelesen idézi fel egy halott nő emlékét,
aki holtával sem hullik ki teljesen a költő emlékezetéből, jelenéből. Altalában
"éve a nő jelenvalóságának sokkal szélesebb skáláját láthatjuk, mint a legtöbb
lírai életműben. Egy-egy villanásszerű élmény vagy látomás - mely szellemi
Iepárlást igényel: "barna haját szentséges fénykörül - íratlan versek rajzották
körül" - írja egy fiatalkori ideáljáról; máskor a Via Appia archaikus varázsá
ban a női szépség örökérvényűsége ragadja meg:

En elmegyek s most már urbi et orbi
hirdetem őt az ernberek között,
mert nincs szebb, mint a szépségről dalolni

(Egy lányhoz, aki végigment a
Via Appián)

A leszúrt konklúzió az, hogy a szerelem még az öntudatlanság állapotában sem
hagyja el a költőt, .,álma bársonyába" is orozva betör, hogy teljesebbé. de leg
alábbis színesebbé tegye az életet. S ami legközvetlenebbül, alapérzésében vará
zsolja elénk a szerelmet kifejező lírikust, az nem több négy sornál, az Orgona-szál
lényeggé tömörült kinyilatkoztatása:

Orgonaszál remeg a jobbkezemben.
Megszagolom - és szerelmes vagyok,
Szerelmes a legelső szerelembe,
Mely voltaképp soha el sem hagyott. -'-

Jékely költői atmoszférájához hozzátartozik egy bizonyos archaikus jelleg is, a
múlt ódonveretű hangulatának. tónusának felfedezése; a kövekben, épületekben
- elsősorban templomokban - és régi metszetekben megőrzött, "emberi nyomok"
szenvedélyes vizsgálata és szeretete. A legjobban tetsző épületek a templomok
- vallja egyik versében, ahol "halottas béke zeng", és mégis a művészi alkotás
kezenyomát és szellemét érzi jelen. Ez a vonzódása még csak fokozódik, amikor
az idő vasfoga által szétmállasztott templomok közelébe kerül, hiszen "szent kő
tömeg, emlékbirodalom" valamennyi templom, amelyek nélkül igazi várost el sem
képzelhetünk.

Az idő-marta köveken kívül az épülethez tartozó vagy ott megforduló sze
mély is vonzza képzeletet, - a kő, az épület és az ember kölcsönhatásában nem
csak az egyes korok érdekes világa éled fel, hanem rövidebb időszakokra meg
dobban az emberben az örökkévalóság érzése is. A Középkori [ametszei öt vers
ből álló sorozata és a Zsámbék romjai ebből az archaikus szellemvilágból sarjad
nak, és a tanulmányban idézett versekkel együtt költészetének legnagyobb magas-
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latait jelzik hangulati, képi megjelenítésben és belső tartalomban egyaránt. Aa
,.éji fátylától megrabolva reszkető város" képe éppen úgy, mint a hóhér házának
mesteri illusztrációja a kor tömör és hiteles felvillantását szolgálják; a zsámbéki
romtemplomról szóló ciklusban szinte egyszerre halljuk felcsendülni a nemzeti
értékeinkért aggódó mai költő hangját és a gregorián dallamok érdekes, kort jel
lemző hullámzását.

Az egész lírai életművet - az első versektől az utolsó ciklusig - a költői

hivatás belső átfűtöttsége és a "mesterség" ismerete hálózza át; Jékely általában
a lényeget láttatva tömörít, de a kor stílusától eltérően szép sorokat is papirra
"mer" vetni - versei a legjobb értelemben véve ihletettek, élményszerűek.

A hegy hatalmas, lila kalamárís, a felhőrost hosszú toll, az augusztusi éj:
tengerarcú, a citrom hold a nyírfán fennakadva reszket, a lehullt nap aranyos
ekéje "vörös csíkokra szántja az -eget" - idézhetjük a természeti képek gazdag
soraiból. Párizs varázsa, mint "egyszer köstolt gyönyörűség", a párizsi szél, mint
"költők eledele" fogalmazódik meg utazási élményeiről írt verseiben. A költő, aki
"örök honvágy árva foglya", dús képzelettel nevezi meg a sokat emlegetett lét
tel-idővel kapcsolatos lírai fogalmakat és érzeteket.

Közhelynek tűnő szokás, amikor a tanulmányok és kritikák a szóban forg6
író soron következő alkotásaira hivatkoznak. Jékely esetében mégsem mulasztható
el: a szmesen és érzékletesen kibontakozó egyes korszakok szemünk előtt formá
lódtak szerves egésszé, s az újabb termés már nem az eddigi elmulasztott adós
ságot törleszti, hanem minden bizonnyal az életmű méltó betetőzését szolgálja
majd.

Pilins1líhy János
ÉLŐKÉPEK

SZEREPLOK:

Fiatal fiú
Fiatal lány
Asztalosmester
Apácafőnöknő

Első ismeretlen állat
Második ismeretlen állat

Róka, Medve, stb.

Harmadik ismeretlen állat
Szolgálólány
Kisfiú
Kislány
Öreg madár
Parókás úr

ELOSZO

(Fiatal fiú és lány a függöny előtt. Le
hunyt szemmel, álomidőben. A fiú ki
nyújtott karral megérinti a lány vállát.)
Fiatal fiú: (Hosszú, álomszerű szünet
után.) Megérintettelek.
Fiatal lány: Megérintettél.
Fiatal fiú: Kezdődhet az előadás.

Fiatal lány: (Anélkül, hogy megmoz
dulna.) Megérintelek.
Fiatal fiú: Megérintesz.
Fiatal lány: Az előadás vége fele jár.
Fiatal fiú: De addíg is.
Fiatal lány: Igen, addig is.
Fiatal .fiú: A szín megállhat és meg
mozdulhat.
Fiatal lány: Hallgatni és beszélni fo
gunk.
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Fiatal fiú: Találkozunk. Beszélünk
Hallgatózunk.
Fiatal lány: Megérintettelek.
Fiatal fiú: Nem érzem!
Fiatal lány: Megérintettelek.
Fiatal fiú: A háború, félek, hogy ideér.
Fiatal lány: Ne félj. Amire ideér, szelíd
lesz mint egy naplemente.
Fiatal fiú: Igen, most már tudom, hogy
van remény.
(A függöny fölmegy. Kettős színpad. A
felső szinten fogják bemutatni az élő

képeket. Az alsó szinten ül a közönség.
Egy medve, egy róka, egy-két isme
retlen állat; egy öregasszony; egy pa
rókás úr; virágos fotelben egy-két gye
rek; egy apácafőnöknő, s néhány ma
gasrangú katona. Talán egy hatalmas
öreg madár is. Mindenki mélyen hor
koL A belső színpad függönye fölsza-


