
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-



lad. Látható az első élőkép. Asztalos
műhely, tele forgáccsal. Egy szorgos
asztalosmester munka közben. Fűrésze

olyan helyzetben áll, ami joggal lehet
ne minden fűrész és minden fűrészelő

ember apoteózisa. A horkolás fokozó
dik. A belső függöny lehull. Medve, ró
ka, mindenki fölébred egy pillanatra.
Szórványos, mégis egyenletes taps
nyugtázza az átaludt produkciót.

Szolgálólány lép be. Ezüst tálcán név
jegyeket ad át az apácafőnöknőnek.

Szünet. Várakozás. A névkártyák tulaj
donosat belépnek. Két gyerek. Egy kis
fiú és egy kislány. Hunyorognak a
fényben. Honnan jöttek? Talán egy
álomból? Vagy ők maguk is aludtak
talán?

Az öreg nagy madár két virágos
karosszéket ajánl föl nekik, mereven
szernközt a közönséggel helyezve el
azokat. A két fiatal helyet foglal. Meg
merevedik.

Altalános horkolás. Üjabb élőkép. A
színpad függönye fölgördül. Fiatal lány
a zongoránál. Meg szakadt akkord. Pa
rókás férfi a zongorára könyökölve. A
közönség mélyen horkol. Az élőkép

mozdulatlanul áll, amikor esetlen szol
gálólány tör be a mozdulatlan belső

színpadra.) .
Szolgálólány: (Esetlenül. üvöltve.) Ki
tört a háború! Elvesztünk! Mindannyi
an elvesztünk!
(Az élőkép megmozdul. Zongoráló lány
és parókás férfi közösen rántja vissza
a kelletlen jövevényt. Belső függöny.
A hallgatóság föl riad. Szórványos, még
is egyenletes taps.)
Első ismeretlen állat: (A beálló csend
ben.) Származásom homályos. Szőröm

egy medvéé, szemem egy leopárdé, Szí
vem mégis szabályosan ver, izmaim ki
próbáltak. Amikor iszom, vizet, napot
és iszapot iszom. Amikor fürdök, víz
ben fürdök, vízben, napban és iszap
ban. Ahogy az már alkonyatkor mín
den állattal megtörténik.
Róka: Apám róka volt, anyám is ró
ka. Bundám egy rókáé, és szemem is
egy rókáé. Mégse tudom, ki vagyok,
s miért is ülök itten. Ha medveszorom
volna és leopárd szemem, talán inkább
tiltakoznék születésem ellen, de min
denképp könnyebb szívvel fogadnám a
naplementét amire most mindannyian
v~unk. '
Apácafőnöknő: Talán meglepő. hogy é~

vagyok az, aki e pillanatban az emben
természet hétköznapíbb szükségleteire
gondolok. Nincs értelme, hogy titko
lózzam. A művészet mannája után egy

pohár bor, vagy akár egy jó bable
ves, gondolom, mindannyiunknak jól
esne.
Második ismeretlen állat: Szemem egy
rókáé, De bundámat nem tudom meg
nevezni.
Első ismeretlen állat: Bundám egy med
véé, szemem egy leopárdé, de ahogy
hanyatlik a nap, bundám és szemem
egyre inkább az enyém. Egyedül az
enyém. Lehetséges volna, hogy amire
minden véget ér és darabokra hull szét
a világ, énmagam egy leszek?
Második ismeretlen állat: Te talán igen.
De én, aki még prémemet se tudom
megnevezni?
Apácafőnöknő: Éhségem pillanatnyi
volt. Úgy gondolom, nézzük tovább az
élőképeket. piros bor és bableves nél
kül.
Harmadik ismeretlen állat: Várom,
hogy besötétedik. Együtt a nagy .öreg
madárral várom a naplementét. Hogy
a háború megszelídül, amire ideér. (Az
apácafőnöknőhöz.) Anyám, megengedi,
hogy megérintsem? Igaz, nagy kitünte
tés volt számomra már az is, hogy meg
hívott a ritka szép élőképek megtekin
tésére, amit végighorkoltunk ugyan, de
amitől a meghívás mégis megtisztelte
tés maradt.
Apácafőnöknő: Nem gondolod, hogy té
velygő vagy? (Szünet.) Siess az érin
téseddel!
Harmadik ismeretlen állat: Fordulj ol
dalra, Tisztelendő Anyám! Nem te
vagy, akit megérintek. Nem én vagyok,
aki megérintelek téged. A szabályta
lanság érinti meg a szabályt. A szol
ga a trónt. A száműzött a királyt. Az
egybeszabott állati pata a szirmokra osz
tott emberi kezet.
Kisfiú: (A virágos karosszékből.) Meny
nyit röpült a nagy öreg madár, aki
most itt ül a fotelben !
Apácafőnöknő: Érins meg!
Harmadik ismeretlen állat: Megtörtént.
Bocsáss meg!
Apácafőnöknő: Nincs miért, gyermekem.
Harmadik ismeretlen állat: (Visszavon
va patáját.) Te megbocsájtasz gyerme
kednek, Anyám. De a többiek, a világ?
Kislány: (A virágos karosszékből.) Igen,
ők elkövetik azt, amit nem szabad.
Ök elkövetik majd ellened azt, amit so
ha senkivel nem szabad.
(Az első színpad elsötétül. Harmadik
élőkép. Középkorú táncospár. Lassú ke
ringő. A pár forogni kezd. Függöny.
Senkise tapsol.)
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Apácafőnöknő: Gondolom, megis enged
jünk az emberi természetnek!
Parókás úr: Már épp eleget engedtünk.

Öreg madár: Mi madarak is épp eleget
engedtünk már nektek!

Apácafőnöknő:Hát akkor röpüljünk egy
kicsit! Szemközt a naplementével. így
gondoltad? Az egész tisztes társaság ...

Kisfiú: (A fotelből.) Megérintettelek.
Kislány: Megérintettél.
Kisfiú: Erről szól minden. Az egész elő

adás.
Kislány. Megérintelek.
Kisfiú: Megérintesz.
Kislány: A világ ideje vége fele jár.
Kisfiú: De addig is.
Kislány: Igen, addig is.
Kisfiú: Mennyit röpült a nagy öreg ma
dár, aki most itt ül a nagy fotelben !
Kislány: Megérintettelek.
Kisfiú: Nem érzem!
Kislány: Megérintettelek.

Apácafőnöknő: Igen, igen, az egész tisz
telt társaság l (A nagy öreg madár fe
lé.) Szemközt a nappal. (Szolgaían.)
így gondoltad? (Kegyesen.) Vagy fáradt
vagy hozzá?
(Fölfut a belső függöny. Újabb élőkép

következne, de semmi sincs a színen.)
•Szolgálólány: (Hatalmas zsebkendővel 
orrán-szemén - bebotorkál az alsó szín
re, ahol most először nem alszik senki
se. Első ismeretlen állat vigasztalva át
öleli őt.)

Első ismeretlen állat: Ne SU"J, ne
félj. Mire a háború ideér, szelíd lesz,
mint a naplemente. Mi több, szelíd mint
egy reménység.

(A nagy öreg madár k'is falépcsőn föl
megy a belső, üres színpadra, ahol idáig
az élőképeket játszották.)

Öreg madár: A végső szó jogán csak
annyit: "Támaszkodjatok bátran a leve
gőre". (Oldalt el.)

Apácafőnöknő: (Követve a madarat a
színpadra.) Támaszkodjatok bátran a
semmire. (Oldalt e1.)

Első ismeretlen állat: (Már a belső szín
padról.) Szemem és bundám egymás közt
ellenségek. Az egyikkel mégis látok, a
másik mégis melenget. Először voltam
vendég életemben, és máris itt a há
ború. Tulajdonképpen üvöltenem kel
lene, de én mégis boldog vagyok. (El.)

Második ismeretlen állat: Olyan szép
volt itt minden, mint gyermekkorom
ban, amikor még nem tudtam, hogy a
teremtésben semmi sem hasonlít rám.
Mert ahogy a nap lemegy, s ahogy a
vízszintes sugarakban közelednek az el
lenséges hadoszlopok, hiszem, igen, egy
re inkább hiszem, hogy van remény.
(El.)

Apácafőnöknő: (Visszatérve a belső szín
padra.) Talán engedjünk mégis az em
beri természetnek. Egyszóval: mielőtt a
végítélet ideérne, fogadjuk el konyhánk
ajánlatát.
Harmadik ismeretlen állat: Anyám!
Apácafőnöknő: Gyermekem!
(Éreznünk kell, hogy ez valóban anya
gyerek viszony.)
(Távoli katonamars hangját hallaní.)
Első ismeretlen állat: Ahogy fokról fok
ra darabokra hull a világ, közeledik a
végső csatazaj, úgy leszek egyre jogo
sultabb vendég, én, aki letelepültem a •
kerekasztalhoz, amit földi szóval ünne
pélynek neveznek.
Apácafőnöknő: (A hirtelen fölismerés
Ijedelmében.) Ragadjátok föl a széke
ket, és költözzetek föl a színpadra! Ez
a szín ugyanis nem létezik. Ha fölköl
töztök ide, egyedül akkor kerülhetitek
ki az idő múlását, Isten haragját és a
közelgő háborút l

(Van, aki fölköltözik a belső színpad
ra, van, aki lent marad.)
Második ismeretlen állat: (Azok nevé
ben akik lent maradtak.) Mi, akik lent
maradtunk, előnyben részesítjük a ho
mályt. Az agóniát az élettel és a ha
lállal szemben.
Első ismeretlen állat: (Azok nevében,
akik a színpad öröklétébe költöztek
át.) Mi viszont előnyben részesítjük a
színpad és a mennyország területenkí
vüliségét,

(A belső színpadon fény. Az alsó szin
ten sötétség.)
Apácafőnöknő: (Leereszkedve a lépcsőn,

a két szint közöttí félhományban.) Dön
töttetek. Egyiktek így, másiktok úgy.
Harmadik ismeretlen állat: Egyedül va
gyok Anyám, holott gyermekednek ne
veztél.
Apácafőnöknő: Én is, gyermekem, én is
tökéletesen egyedül vagyok.

(A katonamars fölerősödik és harsogá
sával mindent kiolt. Aztán néhány zon
goraakkord.)

Függöny
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