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A D RÁM AI M ŰFAJ nem engedi 
meg a lazításokat; roppant fegyelmet 
követelő belső törvényei a teljes egy
séget, vagy a teljesség merész művészi 
megközelítését igénylik. De az is' lehet> 
hogy i g é n y e l t é k , mert a mai d/rá
ma már rég más utakon jár; m int min
den műfaj, ez is átalakulóban van, és 
a nagy vajúdások idején jön létre az 
alkotók műhelyében a legtöbb t o r z ó .

A rendező, a dramaturg, a színmű
vész, a nem diagonális olvasó a maga 
átélésével most ezekből gyúr magának 
kompozíciót egységet tükröző alkotásom 
kát: a befogadóban és az újraalkotóban 
megy végbe a megihletettségnek és utá
na az appercepciónak az a folyamata, 
amelyet a klasszikus, a romantikus, a



realista művek részletes kibontottságá- 
bán egyenletesen besűrítve, leegyszerű
sítve adnak.

Hogy az imént torzót említettem, 
nem véletlen, mert amikor a töredékes, 
befejezetlen műre gondolok, nem csu
pán azért rezonálok így, mert a fele
más műfajok ezt érzékeltetik velem, 
hanem inkább azért, mert az Időben 
való befelé haladás vagy a múlttól és 
a jelentől való gyors távolodás mind
egyre több művészeti, technikai, bioló
giai, lélektani élménnyel lep meg ben
nünket, és szinte hisztérikusan keresve 
az ismeretlent, a kifejezhetetlent még 
soha át nem élt, vagy így át nem élt 
emberi helyzeteket teremt.

Ezek a helyzetek a mai Élet ütemé
vel egyenes arányban sokszorozódnak, 
osztódnak s az osztódásnak ebben a 
féktelen zűrzavarában, a sűrített Élet 
keresésében döbben elénk az Ember új 
tragédiája.

Ha a denevérnek van radarérzéke, 
akkor az embernek is van, az olyan em
beri lelkialkatnak is van, akinek ér
zékszervei a szenvedélyek és a szenve
dések hullámverései árán ilyen hihetet
lenül finom felfogókészülékeket hoztak 
létre. Az eljövendő élet vibrációinak, 
ellentmondásainak megsejtései, megér



zései és radarszerű jelzései ilyen vízi
ókban jönnek létre, és bevilágítanak a 
jövőbe.

CSÁTH GÉZA élete és életműve a 
lélek lázgörbéin nem egy rezdülésében 
mutatja ezt. Ezekben a sűrűségekben 
mélyebbre hatol le, mint a tenger kü
lönös életeket és életviszonyokat tükrö
ző mélységei; ezekben az ismeretlen di
menziókban az emberben jelébred az 
állat, a borzas, mancsos, kutyafejű vagy 
békafejű szörnyeteg emberi hangon ki
ált, és a mérhetetlen távolságokban 
hátborzongatóan visszhangzik az ember 
állati hangja. És ilyenkor mi tarthatja 
vissza, ha akár a kábítószer, akár a lő
por bódító szaga vagy a fantomszerű 
repülőgépek őrjítő dübörgése ejti 
transzba?

A FÉLÁLOM  UTÁN — Lévay Endre 
monodrámája, irodalmunk első ilyen 
jellegű műve — ezeket a fekete vízió
kat idézi Csáth Géza élete és írásai nyo
mán. A kép mágikus, mint ahogy a mű
vész élete is az volt. Izzó és engesztel
hetetlen; a panasz és a kíméletlen vád,



a hullás és ugyanakkor a kétségbeesett 
élelfoe kapaszkodás sötét csapdosásai 
mögül alig dereng föl némi fény.

És ha van fény, az a harc az e m - 
b e r i b b  életért, *l lámpával keresett 
boldogságért, amelyet a hiperérzékeny 
lélek megalkuvás nélkül maradéktala
nul soha nem érhet el.

D. Z.
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1R Ö (az íróasztalnál ül, előtte régi 
könyvek, befejezetlen kéziratok kusza 
halmaza; az egyik könyvoszlopról, a né
zőtérrel szemben egy uhubagoly szobra 
bámul a magába roskadt íróra; -lassan 
ftsözdul, mint aki most ébred, előbb ma- 
ga elé mered, kissé sandán nézi a csil
logó szemű szobrot, utána az előtte he
verő fémkazettába pillant, amelyben 
most éppen pihen az injekciós tű; előbb 
összefüggéstelen hangzókat ejt ki: az 
»n«, az »a«, majd a nagyon nehezen ki
ejtett »r« hangzó után a »kó« és a »zis« 
Ölomstállyal utánaszakad alig érthető
en: sóhajt) ÉjhWh... A  megismerést, az 
iStén boldogságát c s a k  a gyönyör ad- 
#a... Csak a gyönyör ... Semmi más ... 
De lehet-e beszélni arról, hogy az isten 
boldogsága csak egy pillanat? ... Igen: 
ö ennyit adott alamizsnaképpen az os
tobáknak és a gyáváknak... De akik 
többet érdemelnek — mert többet akar
nak —, azoknak megadatik, hogy meg
rabolják az öQföklétet vitéz és nemes 
kockázattal... Le kell mondaniok, hogy 
jól lássanak és halljanak. Az érzéket 
és a szerveket megrontja a gyönyör ret
tentő és áldott közvetítője, az Ópium ... 
Étvágy és jó, polgári fáradtságérzés — 
ezekről is le keil mondani... A  szemek 
gyakorta könnyeznek, a fül zúg. A  tár
gyak, az emberek, a betűk elmosód
nak ... A  szavak, a hangok kaotikus 
zavarban bolyongnak a hallószerv gép
részecskéiben ... (Az ablakon át, vala- 
nonnan, sejtelmes zene szűrődik be, kö
zeledése lassan erősödő; az író felemel
kedik székéről, a szőnyeggel leterített



pamlaghoz támolyog és kínos nyöször
géssel nyúlik el rajta.) Hm ... Igen ... 
Ez vezet el bennünket oda, ahol azért 
élünk, hogy é l j ü n k ,  és semmi má
sért. Hiszen a szűkmarkú isten is azért 
ajándékozott minden nyomorult féreg
nek c s a k  egy-egy pillanatot ebből az 
életből, hogy éljen, folytassa az életét, 
hogy új életet okozzon... Az új féreg
nek pedig ismét kijut egy pillanat... 
A  lét esszenciája olyan drága portéka, 
amelyből egész nemzedékek évszázadok 
alatt kapnak — egy órát. (Az előbbi 
zene foszlányai halk léptekkel távoz
nak, az író felkönyököl a pamlagon, ar
ca — mint amikor a narkózis hatása 
erősebben fellép — átalakul.) Most édes 
tavaszi érzéseim vannak, boldogság és 
egészség van a szívemben, m ert... most 
csinálom a visszavonhatatlanul utolsó, 
legutolsó kúrát.
FÉRFIHANG (mélyen, mint aki vádol) 
Te azt gondoltad, hogy az akarat teljes 
megfeszítésével, egy kifogástalan dozi- 
rozással lehetővé teszed ennek az édes 
méregnek a mérsékelt használatát?! 
ÍR Ó  (makacsul) Igen !... Nemcsak hi
szem, hanem mint orvos tudom is: ha 
meg lehetne maradni egy ilyen adag 
mellett, akkor az valóban nem járna 
semmi bajjal.
FÉRFIHANG (keményen) önámítás ez, 
semmi más... Hisz te magad is jól tu
dod már, hogy vérérvényesen rabja let
tél az édes méregnek, de azért csak to
vább hitegeted magad és körülötted 
mindenkit... mindenkit... aki sze
re t ... Hát nem látod, hogyan élsz?!



Pataki László



ÍR Ó  Határtalanul boldog érzések kö
zött élek. Napfény, remek tavasz, bi- 
zsergető, ingerlő ifjúság: újjászületés. 
(Fölkel a pamlagról, izmait ropogtatva 
nyújtózkodik, kitárja karjait, mintha 
ölelni akarna.) Minden tagom feszeng, 
duzzad ...  Fetrengek a test lábadozó 
túlerejében, túlétvágyában ... (remegve 
átöleli láthatatlan szerelmét) és csodás 
szerelmi étvágyban...
FÉRFIHANG (szánakozóan) Ez az 
egész, szenvedélyes tiráda olyan, mint 
egy hihetetlenül szép mese... Nézd 
csak! Már megint nem vagy itt, ahol 
vagy ... És. . .  nézd meg jobban: nem 
vagy az, a k i  v a g y . . .  Nézd ... csak 
nézd!
I R ó  (mint aki most gépiesen enged a 
szólításnak, mert már nem ura a saját 
cselekedetének) Nézem az arcomat a 
tükörben: egy m ás ember néz rám... 
(Zavart örömmel.) Egy új ember, aki 
tele van tehetséggel, teli akaraterővel, 
tervekkel, határtalan szeretettel az élet 
iránt, reményekkel, vágyakkal...  és . .. 
FÉRFIHANG (közbevág) . . .  és ha majd 
fölébredsz, és eloszlik a révületed? 
ÍR Ó  (révetegen) H m ... A  fölébre
dés? ...  A  szürke ébrenlét, az álom 
partjain innen állva? . . .  (Kínosan ne
vet.) Igaz . ..  Kegyetlenül igaz: a fö l
ébredés olykor elviselhetetlen szenve
déseket okoz. És a szenvedések soká 
tartanak. Sokkal tovább, mint a vigasz
taló álomképek...  És ezért, a legjobb 
a félálom, megőrzi számunkra azt, amit 
el akarunk érni és meg akarunk tar
tani. (Az ablakhoz támolyog.) A  vilá



gosság reggel harsogó akkordokban dü
börög végig az utcákon. És az ablakok 
tejüvegje, meg a színes függönyök nem 
védenek ellene, mert ez a zaj bántó, 
recsegő ritmusos lármájával áthatol 
mindenen és követelően h í v ... (Indul, 
bizonytalan kört ír le a szobában, men
ne tovább, de útját állja a könyves
polc.) Menni k e ll!. . .  Menni kell, rossz 
arcú és alacsony emberi lények közé, 
akik azt hiszik, hogy a nemtelen és ke
gyetlen muzsika az Élet törvénye, és 
amit ők élnek, az maga az élés... (Me
reven nézi a könyveket.)
FÉRFIHANG (gúnyosan nevet) Hát te 
hívtad őket életre, mindeniket, de a- 
mint életre keltek, elszakadtak tőled és 
most alkotójuktól függetlenül keringe
nek a maguk életpályáján ... Indulj e’ 
visszafelé azon az úton, amely tőlük 
idáig vezetett, és akkor majd meglátod, 
hogy belőled kihajtón kikkel népesítet
ted be a bizarr és szörnyen érzékeny 
falakkal körülhatárolt külön világodat. 
ÍR Ó  (meghökken) Ééén?
FÉRFIHANG Igen, t e ! ... És ha jobban 
megnézed e különös fausti műhelyed 
szülötteit, indulásukban mindegyik 
egy kicsit te  v a g y ,  vagy e g é s z e n  
te vagy, és mindaddig énedet hordoz
zák magukban, amíg el nem szakadnak 
tőled... Hívd csak alkotásaidat!... Hívd 
a tetemrehívás hangján, és kérdéseidre 
alakjaid maguk válaszolnak.
ÍR Ó  (megfordul és lassan, tétován el
indul, mint aki magányában keres va
lakit; a bagolyra élesen rá vetődik a 
fény: megfogja, felemeli, egy darabig



nézi a szobrot, kihúzza alóla a VÖRÖS 
ESZTI novellás kötetét, s a baglyot 
visszahelyezi; a könyvet előbb szét a- 
karja tépni, darabokra, de félúton meg
áll, az atyai szeretet vonásai ülnek az 
arcára, magához öleli, visszatér az asz
talhoz, a lámpát közelebb húzza, és fel
lapozza a könyvet.) Vörös Eszti... Vö
rös Eszti... Ködös álmaim mindig zak- 
latóak voltak. Gyermekkoromban is, 
amikor Andersen meséiben kerestem 
azt a világot, amely még alig sejtett 
vágyaimban é l t ...  Lehet, hogy a nagy 
dán mesemondó ébresztette fel lelke- 
met a serdülő évek fojtogató izgalom
mal teli napjaiban, amikor, ha őt lát
tam, szívem mindig a torkomban dobo
gott és egész testemet zsibongató érzés 
járta át, mintha egy másik test hatolt 
volna belé je... Így, a megmozdult vé
rem késztetett arra, hogy itthon, Sza
badkán, a kert összes rózsáit levágjam 
és mindannyit öcsém dajkájának, a vö
rös hajú Esztinek az ágyába szórjam ... 
Akkor nagyapa kívánta, hogy megla
koljak, mert a rózsákat ő szokta levág
ni. És én jó előre tudtam, hogy kika
pok, de az Eszti olyan gyönyörű v o lt ... 
És olyan gyönyörűen nevetett... Neki 
is nagyon tetszettek Andersen meséi, és 
szívesen hallgatta, ha felolvastam neki. 
Legjobban szerette a Hókirálynő mesé
jét. A  piros cipők történetét nem sze
rette. Ennek más oka nem lehetett, 
mint hogy Eszti úgy érezte, hogy a szép 
Katerina — akinek hiúságáért olyan 
irtózatosan kellett bűnhődnie - nagyon 
hasonlít őhozzá. De én valahányszor el



olvastam, mintha a szép, hiú Katerina 
tulajdonképp Eszti lenne. És amikor a 
mesében az következik, hogy a hóhér 
elvágja a szép Katerina lábait és a le
ány piros cipői tovább táncolnak, ak
kor behunytam a szememet, és mintha 
láttam volna a lábakat... Eszti lábait, 
amelyek mezítelenek voltak, és a piros 
cipőkben vérezve táncoltak az erdő 
fe l é ...
NŐI HANG (távolról, érzelmesen) Rosz- 
szat álmodott, Józsika? ... Szegény Jó- 
zsika, milyen fátyolosak a szemei... Az 
álmok elviszik az embert a vágyak út
jára ... Csak az igazán érző emberek 
tudnak álmodni.
ÍR Ó  (tovább lapoz, majd révülten 
messze néz) Másszor meg a Rettenhe- 
tetlen ólomkatonáról álmodtam. A  kis 
táncosnő álmomban Eszti volt és én az 
ólomkatona. A  mese vége az, hogy a 
két rajongó: az ólomkatona és a kis 
táncosnő elégnek a kályhában... Más
nap, amikor a szolgáló kikotorta a ha
mut, a katona helyett egy kis ólomszí
vet talált, a kis táncosnőből pedig csak 
a kis pléh fejcsillag maradt meg, az is 
koromfeketére égve. (Az asztalra borul 
és zokogni kezd.)
EGY NŐI HANG Ne sírjon, Józsika, 
mert mi, érző emberek mindig ilyene
ket álmodunk. A  véres cipellők, ame
lyekről nekem — cselédlánynak — es
ténként meséket olvasott, most megval
lom, tánclépésekben nem az erdők felé 
vittek el, hanem a Bánatos utcába, a 
gázlámpa alá, ahová azok a lányok ke
rülnek, akik az úri házakban elvesztet



ték leányságukat és a házasság révébe 
nem juthatnak már ... (Keserűen ne
vet.) Az ifjúság és a vágy, ez az egy 
tőről hajtott két virág együtt virítanak, 
együtt illatoznak a sziromfakadáskor, 
de ha az egyik elhervad ... a másik... 
Ezért nem jövök ezután hozzád, és hí
remet se hallod többé sohasem.
ÍR Ó  (öklével az asztalra csap) Anyám 
oktalan féltése volt az, ami eltávolítot
ta tőlem szeretteimet... Mert én az ál
maimat őrző cselédlányokat is szeret
tem, s szívemmel mindig átléptem a 
minden ilyen meghitt érintkezést tiltó 
senki földjét. Julcsa alakja is így él 
bennem: egybeolvad a mesével és a 
szomszéd szobából beszűrődő muzsiká
val. (Chopin Valses Tristes című zon
goraműve hallatszik.) Megint beestele
dett és rám telepedett a szorongás ... 
Szinte hallani vélem: künn nyílik a 
konyhaajtő. Bejő Julis. Egy tálcán hoz
za a kancsót és a poharakat. Átmegy a 
szobákon — csilingelnek a poharak, a- 
mint egymáshoz ütődnek —, és leteszi 
a tálcát az asztalra. Néhány perc múlva 
pedig a mécsest is hozza. Ezt is apáék 
szobájába viszi az asztalra. És e pilla
natban már itt is a Homokember. Apa 
azt mondta, amikor mutattuk neki, hogy 
az a kancsó árnyéka. És ha a kancsót 
elvette, valóban eltűnt a Homokember 
i s ... (Suttogva.) De mégse árnyék az, 
hanem a Homokember. Olyan, mint egy 
b a g o l y . . .  (Mereven a megint fénybe 
kerülő bagolyra néz.) . .. és éppen mint
ha apa ágyának peremén ülne. Bor
zasztó ránézni, mert hatalmas, félelmes



Barácius Zoltán — I. jelenet



és csúnya ő. S olyankor fülünkre húz
zuk ám a takarót. Csak néha hajtjuk 
le a paplan csücskét és azon át egy pil
lanatra még kinézünk. A  Homokember 
még mindig ott áll. Várja, hogy elalud
junk, és aludni kell, mert ő akarja. 
... Azután apa végigmegy gyertyával 
az összes szobákon. Megpróbálja, be 
van-e zárva az ajtó, és visszajön. El
fújja a gyertyát és ő is ágyba fekszik... 
Már mindenki lefeküdt... A  Homok
ember, az óriás Homokember, az ágy 
peremén a falhoz húzódva, komolyan 
figyelve gubbaszt. (Lehajtja a fejét.) 
FÉRFIHANG (csöndesen) Aki mély á- 
lomban van, vagy mindig félálomban 
is, távozóban van és újra éli régi éle
tét.
í R Ö (lassan fölemeli a fejét és mere
ven az Időbe néz) Nagyon szerettem az 
apámat. Éppúgy szerettem, mint Gyet- 
vás Pál mérnök, aki akkor szerzett tu
domást apja haláláról, amikor Ameri
kából hazajött látogatóba. Anyja olyan 
nyomorban élt, hogy még el sem tudta 
temettetni. Otthagyta az apa hulláját a 
klinikán, mert azzal biztatták, hogy a 
klinika eltemeti. Amikor a fiú utána
nézett a dolognak, megtudta, hogy az 
anatómiai intézetbe szállították apja 
hulláját, hogy rajta az orvosnövendé
kek tanuljanak. Kérelmére kiadták a 
porcelánfehérre főzött skeletumot. ' A  
csontváz fia néhány pillanatig azt hit
te, hogy mondani kell valamit: azt a 
különös kevert gondolat- és érzelem- 
vihart, melyet a lelkében készülődni 
érzett, ki kell engednie... De a vihar,



mielőtt jött volna, elsimult a tiszta, 
fehér porcelánoktól csillogó boncterem
ben; a bánat, a halál fájdalma elil
lant . .. (Fölkel a székről és lejátssza, 
ami ezután történik.) ... Mintha itt vol
na ... És most elindul... Megfogja a 
csontvázat az állvány vasrúdjánál, és 
cipelni kezdi az ajtó fe lé ... Ez a zör
gés, ez a zaj a távozás zaja... A  csont
váz kezei, lábai valami különös táncot 
járnak... Talán azt érzik, hogy a fiú, 
a gyermeki szeretet utolsó kitárulko
zásával .. .  az életen túl ... átöleli az 
apját... (Az ajtóhoz ér, félfájának tá
maszkodik és keservesen sír.) 
FÉRFIHANG (csöndesen) A  bocsánatért 
esdeklők és a megbocsátok találkozása 
e z ...
Í R Ó  (fölszakad benne a panasz) »Jaj ... 
én tudom, hogy szeretni szörnyű... 
Szeretni az: verés, verés...« (Az író
asztalhoz támolyog, nézi a csillogó 
szemű baglyot, melyre most ismét fény 
vetül, majd néhány lépést tesz és el
nyúlik a pamlagon.) Állati szemek ... 
Miért. . .  miért iszonyodom a békától? 
Miért merednek meg az izmaim halá
los izgalomban, amikor két békaszem 
pislogó, rohadt fényét látom a múltból 
az agy velőmbe világolni? ... (Fölkel, 
kijön a rivaldáig és a közönséghez for
dul.) Tudom, azt gondolják majd, hogy 
mindazt, amit elmondok, egy szegény, 
szerencsétlen ember mondja el önök
nek, akinek a szeme káprázott. De ké
rem, gondolják el, hogy ezt tenniük 
embertelenség volna. Mert én végig



szenvedtem akkor ezer ember helyett 
azt az őrjítő, kárhozatos félelmet, me
lyet ezer és ezer ember között nem 
ismer meg egész életében senki... 
Önök nem fogják megismerni... Gon
dolják el, és ne bámuljanak rám, ha
nem érezzenek együtt velem. (Távol
ról békazene hallik, majd utána egyen
letesen zuhog az eső.) Egy áprilisi esős 
éjszakán fölriadok az álmomból. Ide
ges, lázas reszketés búvik lassan min
den porcikámba, és valami ismeretlen 
félelem kezd reám szállani a csöndes 
sötétségben ... Először szabadulni pró
bálok tőle, olvasok magamban. Számo
kat adok és szorzok össze, régi tanuló- 
társaim nevét sorolom föl; hiába — 
nem sikerül. A  félelem mind erősebb 
lesz, és minden csepp vérembe beveszi 
magát, a szívem erősen dobog, a fejem
ben nyomást érzek, és mindenem hi
deg. Az izzadság kiüt a homlokomon. 
S e pillanatban hang üti meg a füle
met. Egy hang, amely gyereksíráshoz és 
elkínzott állat nyögéséhez hasonló. Egy 
hang, amelyre megül a velő a kopo
nyámban, és a gerincemen rettenetes 
görcsös borzogás fut á t ...  Hallgató
zom ... A  hang ismétlődik... Erőseb
ben és erősebben. Hallatára idegeim 
minden szálát elállja a rettenet és a 
kín. Valami üvöltő, panaszos, hívó és 
fenyegető hang, amelyet végtelen mesz- 
szeségben, majd közvetlen közelemben 
hallok, mintha az ágyam fájából és a 
szobabútorokból áramlana felém ... 
Mintha egy halálra kínzott kicsi gye
rek nyöszörögne. Mintha -valami kité



pett szárnyú vén bagoly üvöltene az 
éjszakába az elmúlásról... (Rikoltó 
hang hasítja át a percnyi csöndet s 
elektronikusan hullámzik tovább, hal
kul.) És a hang nem szűnik. Rövid szü
neteket tart. Majd folyton erősbödik, 
rémületesebbé és fájdalmasabbá vá
lik . .. Hallgatózom... A  hang egyszer 
távolabbról, másszor közelebbről hang
zik ... (Ide-oda futkos, keresi a hang
forrást, majd hirtelen megáll a sarok
ban.) Egy állatot látok. Akkora, mint 
egy kis macska. Gömböcbe gabalyodva 
ül és ... most... felém fordul a b é- 
k a . . .  Szőrök vannak a testén. Szemé
ből zöldes lidércfény világol és a teste 
halotti bűzt terjeszt... A  hangja, a 
hangja!... Mintha valami felsőbb ha
talom parancsára végezné pokoli éne
két ... (Előrejön, egészen a rivaldáig.) 
Vidékünkön az a hit van elterjedve, 
hogy amely házban ilyen szőrős béka 
éjjel megjelenik, ott hamarosan meg
hal valaki.
FÉRFIHANG (félbeszakítja) Ezt gyer
mekkorodban a szomszédod mondta, 
hogy saját szemével látta azt az átko
zott szőrős békát, és nemsokára leánya, 
a szép, tizennyolc éves Ágnes meghalt. 
ÍR Ó  (folytatja) Akkor egy pillanatig 
se hittem. Végre is, az ember nem 
hisz el meséket... De amikor az imént 
ezzel a békával ot t ...  a sarokban ... 
szemben álltam, minden csepp vérem
mel hittem rémséges jelentőségében. 
(Visszamegy és lefekszik a pamlagra, 
hevesen lihegni kezd.) Most... most



villámgyorsan rávetem magam, és rá- 
térdelek hideg, undok testére ... (Vias
kodik vele, ide-oda rángatja, majd a 
padlóhoz vágja: valami nagyot koppan; 
fölugrik, megragad egy baltát és meg
indul a szoba sarka felé.) Most a sarok
ba szorítom és végzek vele. Földarabo
lom ... Levágom a lábát, a fejét (su
hint a baltával újra meg újra) ... úgy, 
hogy csak egy alaktalan nyálas, bűzös, 
zöld tömeg marad belőle... De még 
mindig bömböl... (Nyerítő, bömbölő 
hang hallatszik, aztán hirtelen elsöté
tül a szín; mire ismét lassan felgyűl a 
fény, az író a pamlagon fekszik, majd 
felugrik és kirohan a rivaldáig.) Önök 
most azt mondják, kérem, hogy ál
modtam ... Tudják meg, hogy a fe
leségem e nap után két hétre kiterítve 
feküdt. (Lassan visszatámolyog íróasz
talához és előveszi az injekciós tűt, bal 
karján feltűri az inget, és mélyen bele
szórja a tűt.)
FÉRFIHANG (mélyen) Megint az édes 
méreg, és ismét csak az, mely nem 
mentesíti az embert, a szenvedőt a fé
lig megálmodott álmoktól, hanem olyan 
az ereje, mint egy láthatatlan és hall
hatatlan parancs: újabb és újabb vízi
ókba visz, és ezután már csak a szé
dületes ívben lefele hajló mozgás kö
vetkezik ... Hm ... Nem mozgás ez 
többé, hanem hullás ... Olyan hullás, 
mint nyárutón a csillagoké.
1 R Ö (most már fokozódik benne a ré
vület) Az én életem játék ... játék ... 
JÁTÉK. Ez nem szelíd, mit sem köve
telő pódium, amelynek láttán még ka



cagni is lehet... Ez nem az, hanem vé
res grand guignoli színkör, amely fe
lett korlátlanul uralkodik a F e k e t e  
c s ö n d . . .  (Félrelöki az orvosi műsze
rekkel teli kazettát.) Vér és gyilkos
ság ... Élve boncolt kutyák és macs
kák utolsó nyüszítése a kés alatt... A  
gyönyörű kis Emma a gyilkos gyerme
kek által felakasztva lóg a padláson, 
szép szőke haja már nem lebben töb
bé a szélben... Az élő állatokat bon
coló két serdülő fiú, hogy ékszerekkel 
ajándékozza meg a bűbájos kurtizánt, 
megöli ^lvó édesanyját, és lélekszakad
va rohan mind a kettő az arannyal a 
testimádat felé ... (Kihívó szemekkel a 
széksorokra néz.) Hát ... meséljek to
vább? ...
FÉRFIHANG (nyugodtan) Csak mesélj, 
hisz — mint mondtam — alakjaidtól 
úgysem tudsz szabadulni többé soha 
már.
ÍR Ó  (keserűen, eltorzult arccal moso
lyog) H m ... A  H o l l ó .
(A zene felhangzik, hisztérikusan köze
leg, szinte csapong, aztán lassan hal
kulva távozik.)
NŐI HANG (messziről)
»Egyszer egy bús éjféltájon, míg bo- 

[rongtam zsongva, fájón, 
S furcsa könyvek altatgattak, holt me

sékből vén bazár, 
Lankadt főm már le-ledobbant, mikor 

[ím valami koppant 
Künn az ajtón, mintha roppant halkan 

[roppanna a zár. 
»Vendég lesz a?«, így tűnődtem, »azért 

[roppan künn a zár.



Az lesz, más ki lenne már?«
Óh, az emlék hogy szíven ver.

Azzal ablakom kitártam s íme garral, 
[hetyke-bátran 

Roppant Holló léptetett be, mesebeli vén
[madár,

S rám nem is biccentve orrot, meg sem 
[állt és fennen hordott 

Csőrrel ladyt s büszke lordot mímelt, 
[s mint kit helye vár, 

Ajtóm felett, Pallasz szobrán megült, 
Ült, nem is moccanva már.

S ahogy guggult zordon ében méltóságú
[tollmezében,

Gyászos kedvem mosolygóra váltotta a 
[vén madár, — 

S szóltam: »Bár meg vagy te nyesve, jól 
[tudom, nem vagy te beste, 

Zord Holló vagy, ős nemes te, éji part 
[küld, vad határ, 

Mondd, mily néven tisztel ott lenn a 
[plútói mély, vad ár?« 

S szólt a Holló: Soha már.« 
FÉRFIHANG Nos halljuk: » . . .csak ter
hes jajt hallhatva már, ezt, hogy: »Soha 
— soha már!«
ÍR Ó  (nehezen mozdul, felnyitja map
páját, s mint aki saját ítéletét írja alá, 
írni kezd) Leírom ide, d o k t o r  úr, 
hogy miről van szó. Az öcsémről, aki
nek sötét szemei mindig a messzeségbe 
néztek. És még egy dologról. A  fekete 
csöndről... Egyszerre megnőtt. Tegnap 
este még egyszer kicsiny volt és reg
gelre nagy kamasz lett. Iszonyú izom- 
zattal, vastag sörtehajjal és gonosz, égő,
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félelmes szemekkel. S jöttek a borzasz
tó éjjelek. Kishúgaim álmukból hango
san fölsírtak. Apám meg édesanyám 
meggyújtották a gyertyát, és álomta- 
lan, üres arccal néztek egymásra. Senki 
se tudta, mi történik, és mi fog történ
ni. Csak én. Csak én ... Richard, az ál
lati, undok kamasz, kitépte az udvaron 
a fiatal fákat, és lassú tűzön megpirí
totta a fehér cicát, az Anikót. A  kis ál
lat irtózatosan vonaglott, amíg a gyen
ge rózsaszínű bőre barnára pörkölő- 
dött... Hogy sírtunk mindannyian, 
Richard pedig röhögve otthagyott ben
nünket ... Éjjel betört a zsidó boltjába, 
és kiszedte a pénzt a fiókból. Elszaladt 
vele és elszórta az utcán. Reggel az 
ágyában aludt, amikor láttuk, hogy át 
van lőve a tenyere. Édesanyánk letér
delt mellé, és gyengéden lemosta a vért. 
Richard nyugodtan aludt... Körüláll- 
tuk és sirattuk Richardot. És szorong
va vártuk mindannyian a fekete csön
det ... Lázasan feküdtem az ágyamban. 
Még vérzett is a fejemen a bőr, ahogy 
Richard a falhoz vágott engem, mert 
arcul ütöttem. Akkor jött meg. Éjjel. 
Betörte az ablakot, s a szobában ter
mett. A  szemeim közé vigyorgott, és ri
kácsolva beszélt.
KAMASZ (nyeglén) Fölgyújtottam az 
ispán házát, mert a lánya benn alszik 
a szobában, hófehér ágyban. A  melle 
lassan emelkedik fel-le. Azután bele
kap az ágyába a tűz. Az én tüzem. Tü
zes ágyban ébred föl. És a fehér lábát 
sötétbarnára csókolja a piros tűz. És 
kopasz lesz a feje is, mert a haja elég.



Kopasz! Hallod: kopasz! Az ispán gyö
nyörű szép szőke lánya kopasz lesz. 
ÍR Ó  (mélyet sóhajt) Elvittük Richar- 
dot az orvoshoz. Azt mondta, hogy Ri- 
chard bolond ... Elvittük a bolondok
házába. Amikor észrevette, hogy az ápo
lók megfogják, nekik esett. Véresre 
verte valamennyit. Azok aztán megkö
tözték és vaspálcákkal ütötték. Richard 
véres tajtékot köpött a szájából, és 
bömbölt. Ó, de hogyan, milyen iszonya
tos süvöltő hangon. Megtöltötte hangja 
a levegőt mérföldekre... Richard még 
az éjjel hazaszökött. Széttörte az ablak 
vaspántjait. Leugrott az útra. A  hom
loka bezúzódott. De azért hazajött... 
És nyomában a fekete csönd... Ezután 
úgy történt minden, ahogy a fekete 
csönd akarta. Richard ledőlt az ágyra, 
és aludt. Ránehezedett a mellemre, és 
belebújt a vérem csöppjeibe. Irtózatos 
volt. Menekülni akartam tőle, de oda
kötözött az ágyamhoz, és károgva a fü
lembe súgott iszonyú rémségeket... 
Fölkeltem. Előkerestem a kötelet. Egy 
erős hurkot kötöttem rá, és odalopóz- 
tam Richard ágyához. Nagy, véres feje 
alatt átdugtam a kötelet, és belefűztem 
a végét a hurokba. Richard mélyen 
hörgő lélegzettel aludt. Jól tudtam, hogy 
ha fölébred, megöl mindannyiunkat. 
Nem is haboztam hát egy pillanatig se. 
Teljes erővel nekifeküdtem a hurok
nak. Richard levegő után kapkodott, de 
nem ébredt föl; azután egy iszonyút 
nyögött, és kirúgta az ágy fenekét. Á l
lati teste vonaglott a kezeim között, de 
nem sokáig ...



(Különös, kakofonikus zene szakítja 
meg a vallomást, majd távolodva be
leveszik a csöndbe.)
KAM ASZ (rikoltó hangon) Fölgyújtot- 
iam az ispán házát... A  tűz belekapott 
a leány hófehér ágyába... Az én tü- 
zem ... Az én tüzem ... (őrülten ka
cag.)
I-RÖ (lapoz a mappában, tovább ír) 
Egyszer csak hallottam, amint a fekete 
osond elkezd kacagni, örületesen. l e 
öntött a fafoSfeg rettegés. ítöchard kihűlt 
teste összezsugorodott a kezeim közt ... 
Gyertyát gyújtottam. Az ágyban egy 
kis gyönge gyermek feküdt. Szederjes 
kék arccal. Az én kis bolondom volt a 
szőke, piros képű, petyegő Richard 
öcsém. És sötét szemei a végtelenbe 
Jiéztek.
KAMASZ trikoltó kacagással) „ Ko
pasz ! . . .  Hallod: kopasz! . . .  Az ispán 
gyönyörű szép szőke lánya kopasz lesz! 
(Kacagása hullámzón visszhangzik to
vább.)
ÍR Ó  (megrázkődik) Én ... én szeret
ném, hogy ne halljam többé ezt a ka
cajt, mert akkor fáj nekem a hátam
ban és fejemben, és nem akarom látni 
a kis Richard sötét szemeit, amelyek a 
végtelenbe merednek; mert ez összeszo
rítja torkomat, és sohasé tudok alud
n i ...  (Fölnéz, bágyadt hangon mond
ja.) Egyáltalán, doktor úr, én nem tu
dok rendesen aludni.
(A fény kialszik* maid a közbelépő ze
nei közjáték fokozatosan óraketyegésbe 
megy át; ez a zene halkulásával párhu



zamosan felerősödik. Amikor a fény is
mét kigyúl, az író a pamlagon fekszik, 
mellette egy kis fehér asztalka, ame
lyen az orvosi műszerekkel megrakott 
fémkazetta áll. Az éjszakai félhomályt 
a bagolyra vetődő éles fénysáv vágja 
ketté.)
FÉRFIHANG (figyelmeztetőn) Hány
szor elismételted már: A holnapi nap 
programja: semmi morfium. Semmi
pótszer. Semmi alkohol. Semmi niko
tin.
ÍR Ó  (rágyújt egy cigarettára, és hosz- 
szasan nézi a leégő gyufaszálat)
FÉRFIHANG Most szenvedsz, ahelyett, 
hogy cselekednél és a kitartó munká
ban keresnéd a menekvést.
ÍR Ó  (ingerülten) Minden emberi cse
lekedet, iparkodás, szorgalom, munka 
kinevetni és gyűlölni valónak tűnik.
FÉRFIHANG Sokkal jobban tennéd, ha 
legalább beszélnél, minthogy itt szót
lanul nézed a néma falakat.
ÍR Ó  Minden beszéd fárasztó és buta. 
FÉRFIHANG Akiben ennyi erő lako
zik, és akit oly gazdag képzeletvilággal 
áldott meg a természet, mint téged, az 
sokkal jobban tenné, ha mással nem, 
legalább tíz körmével belekapaszkodna 
az Élet peremébe és ...
ÍR Ó  <gúnyos kíváncsisággal) És ...? 
FÉRFIHANG És terveket szőne.
1R Ó (újabb cigarettára gyújt, megint 
nézi a gyufaszál lángját, ledobja) Min
den terv kivihetetlen és rettenetes.



FÉRFIHANG Ha az embernek alapo
san átgondolt célja van, annak valóra 
váltását, ha nem ma, holnap, vagy hol
napután el is érheti.
ÍR Ó  Ugyan... Hisz jól tudom már: 
minden nagyszerű, szép és nemes dolog 
elérhetetlen és céltalan.
FÉRFIHANG Persze, mert a húsz-har
minc percig tartó kábulat után ismét jő 
a legszánalmasabb, legnyomorultabb 
közérzés.
ÍR Ó  (hirtelen felül a pamlagon) Hát 
ettől kell menekülnöm, ha nem akarok 
a legszörnyűbb szenvedésekbe beleőrül
n i ... (Nyúl a kazetta után, előveszi a 
fecskendőtűt.) Most először befecsken-^ 
dezek 0,02 g morfint... így ... (Leteszi 
az injekciós tűt.) Ezután pedig jöhet a 
cigaretta... (Rágyújt és elnyúlik a pam
lagon; figyelmesen hallgatja a kívülről 
beszűrődő zenét s kezével, egyre fárad
tabban, ütemeket ír le a levegőben.) 
Mennyi hangszín, mennyi árnyaltan f i
nom, minden érzést felszabadító válto
zat, rezdülésekkel teli, zengő zenei po- 
ézis, és ... (vadul a füléhez kap) ... az 
én fülemnek most mindegyik olyan 
szürkén, semmibeveszőn egyformának 
hangzik ... (kiáltja) Monoton ... mono
ton ... Zavaros zörej ...  Hagyjátok ab
ba ... hagyjátok abba ... Dübörög, do
bog minden, és ... én megsüketülök et
től a vad bömböléstől...  (Fölugrik, az 
ablakhoz rohan, mindkét szárnyát be
csapja; nekitámaszkodik az ablaknak.) 
H m ... Vannak köztünk botorkálok, 
akik csak relatív eredményeket érnek
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el, de a művész, a nagy zeneművész 
abszolút megoldásokat produkál... 
Mindig úgy bámultam őket, mint leg
nagyszerűbb szellemi örömeink nemzőit, 
és most, hogy sötétül az életem, ez a 
fenséges és döbbenetes, talán isteni 
eredetű ajándék: a z e n e  is elhagyott. 
És nem tér vissza »soha már« ... (Élőire 
jön, megáll a bagoly előtt.) örök igaz
ságom lelkem fájdalmaiból] verejtékez
tem ki, mint a megsértett kagyló, teste 
a gyöngyöt... (Mint aki Mpnózis aiiatt 
van.) A  lét esszenciája olyan drága por
téka ...
FÉRFEHBANGr (fennhangon folytatja)
.. .  amelyből! egész nemzedékek évszá*- 
zadok. alatt kapnak — e&y/ ó rá t .
ÍR iÓ : Akii ebbe belenyu&züfe, az bele
nyugodott abba* hogy meg îailipn,, mi
előtt megszületett. Akit aonxtian vaiőjp*- 
ban emberré tudiatü Ibnmi, és számat v e 
tett ma^Lwaü —  mwtk mMbSBá&tfáwB iiUifc 
—, az caboliiinű mafgftnife mincfenimp
tizennégy/ ánáfc....  (^ttwel I emüLbarm)) Eiy
a üzenné^ óra egyenlő négyszáz 8&xu&- 
rámonak nyoliiezeír é%es? éljatéveU.... JDe 
számítsunk osak ötteset... Egy nap 
alatt tehát ötezer esztendőt éleik Eöy' 
esztendő; alatitL ez. körülbelül kétmillió 
évet j elfentt Föltéve, hw a kábítószert 
mint kifejtett erőa férfi kezdied, és nagy 
gondot fo rd ítás testi épséged! fenntar
tására — amelyet leg£obb ügyes or
vosra bízni; —, t íz  eszztendJeág' el’»- 
élhetsr...
FÉRFIHANG (mélyen) Ez a révületes 
tíz év letelt... És ...



ÍR Ó  ... és akkor húszmillió éves ko
rodban nyugodtan hajthatod fejed’ az? 
örök megsemmisülés jeges párnájára ... 
(Előre jön, bódultán felkacag.) Aki ezen 
az áron nem mer és nem akar az örök
létből; húszmillió évet — az éljen száz 
esztendeig, és sokasodjék meg az ő utó
daiban. De soha nem tudhatja meg, 
hogy a gyönyör eltünteti; a körvonalia
kat és az értelmetlenségeket. (A pam- 
laghoz megy, és gyerekesen a fécsken- 
dőtűvel játszik.)1 A  gyönyör kihelyez 
bennünket a tér béklyóiból, és az idő 
zaklató másodpercóráját megállítva, 
langyos hullámokon emel bennünket a 
lét magasságaiba ... Pillanatokig időzni 
itt és remegni, hogy percek múlva vég
képp visszaesünk oda* ahonnan elindul
tunk — valóban nyomorúság. Pedig, leg^ 
többen megelégszenek ezzel a néhány 
alamizsna-pillanattali Mit tehetnek^, a- 
mikor nincs bátorságuk és erejük, hogy. 
magukra vegyék a nagyszerű, az örök
kévalóságba lendítő hosszú, gyönyör 
kockázatát. Pedig, ez a kockázat olcsó, 
nevetségesen kicsiny. Mert igaz: a gyil
kos nappal a kaján dörömbölő világos
ság tíz órái nehezen múlttak, de az este 
és éjszaka tizennégy órájában a csodá
latos, titokzatos és idő nélkül való 
öröklét egy darabját kagjjLik.... Etotaor 
ismerjük meg az élet mély értelmét, és 
világosak lesznek előttünk a homályok: 
és sötétségek ... (Tűnődik, mint aki nem. 
hiszi.) A  hangpk? ... Hm .... A  hangok, 
mint finom és üde leánya jjcak, csókol
ják végig a testünket. A  színek és vona
lak új, ősi tifczta természetükben: rezeg
nek az agyunkban és a gerincünkben*...



És most, hogy n em  h a s o n l í t a n a k  
t ö b b é  azokhoz a színekhez és vona
lakhoz, amelyeket a szemeink láttak: 
megmutatják nekünk a formákban rej
lő nagy titkokat...  Az a hibás és kez
detleges ismeret, amelyet a látásunkkal, 
hallásunkkal, a szaglásunkkal, ízlésünk
kel és tapintásunkkal szereztünk a lét
ről, most kiegészítődik, kijavítódik. 
Mert alkalom nyílik megismerni a ma
ga teljességében az életnek ama igaz
ságát, amelyet valamennyien magunk
ban hordunk, s amely érzéki ítéletek 
nélküli tökéletes igazság ... 
FÉRFIHANG (tűnődve) Tökéletes igaz
ság? ! . . .  Mi a tökéletes igazság? ... És 
egyáltalán van-e tökéletes igazság? ... 
A  révületben talán, amely most a csú
csára ér. (A zene ujjong, de egyes ár
nyalataiban félelmetesen csapong, s az 
az öröm, mely belőle árad: a haláltánc.) 
ÍR Ó  (kiált) Állítsátok meg ezt a ször
nyű zenegépet!... Ebben nem a hang
szerek, hanem a gépek játszanak.
(A zene elnémul; csak az óra ketyegé
sét halljuk ismét.)
ÍR Ó  (keservesen) Órák ... órák ... 
FÉRFIHANG (mélyen) Una vestrum 
ultima mea.
ÍR Ó  (megsemmisül) Közületek egy 
számomra utolsó.
(Itt élesen felcsendül B a c h  Toccata 
és fúgája, s innen halkuló, majd erő
södő hullámokban végigkíséri az író 
haláltusáját.)
ÍR Ó  (egyre fáradtabban, elernyedetteb- 
ben) Óh, hányszor megfogadtam, hogy



tartom magam és hogy nem számolok 
be többé a véres kudarcokról, melyeket 
saját magammal folytatott ütközeteim
ben szenvedtem... Hányszor megfogad
tam, hogy nem csüggedek. Tehetségem
ben bízom, és ...  akkor majd kitartás
sal eredményt is fogok elérni... Üjra 
fogom kezdeni, tízszer és százszor és — 
ha kell — ezerszer. Nem szabad elté
vesztenem a célt! Arra kell néznem ... 
Azt mondtam: még mindig látom, és 
előttem az irodalmi világsiker... (Fá
radtan mosolyog.) Egy könnyű és fé
nyesen dotált fürdőorvosi állás szép ho
telben, terasszal, fehér teniszcipő, jó 
szivar, finom hálószoba, elképesztően 
elegáns rendelő, könyvek. Finom, nem 
szorgalmas, de mindig előrehaladó iro
dalmi működés, zene, harmincöt éves 
kor körül az első opera vagy némajá
ték teljes, nagy zenekari apparátussal, 
München, Párizs, utazások, színdarabja
imnak német premierjei, később gyer
mekek: egy-kettő ... (Ismét letargiába 
esik.) Mindez a boldogság már számom
ra elérhetetlen és soha el nem j ő ... 
(Maga elé emeli és nézi két kezét, mind
kettő hogy remeg.)
FÉRFIHANG Testén nincs már egy fil- 
lérnyi hely sem, melyet föl ne tépett 
volna a kábítószert fecskendő oltótű.
í R Ö (megrázkódik) Hányingerem 
van ... És... és innen felülről, az 
agyam, a szívem tájékáról valami fe
neketlen mélységbe zuhant a lelkem ... 
Mintha kihullott volna belőlem s utá
na ijesztően tátong az űr: a semmi.



FÉRFIHANG (mély visszhangként) A  
semmi... A  semmi... (Alig hallhatóan.) 
A  semmi... (A zene fölerősödik, végig
zúg a színen, majd amikor csitulni 
kezd, az író a kazettához hajol, előveszi 
a fecskendőtűt.)
í R Ö (a félelemtől nehezen szedi a le
vegőt) Eljött az idő. . .  (Remeg a keze; 
biztatja magát, hogy elvégezhesse a 
műveletet.) Most nem szabad megáll- 
nom, csak egy cigarettára. (Előveszi a 
cigarettát, elejti, újra szájába veszi, az 
első, második gyufaszál nem gyullad, 
a harmadik ég.) Következzék hát az 
utolsó, a csendes szobában, ahol a puha 
szőnyegekben meghal minden zaj. (Föl
veszi az üvegcsét.) Három egész kétti
zed centigramm morfium és utána a 
kloroform... (Egészen önkívületben.) 
Ha eljő az idő, indulj barátom... indulj 
bátran az öröklét fe lé ... (Karjába fecs
kendezi a formiumot, zsebkendőjét klo
roformmal önti le, beköti vele orrát, 
kezeit bedugja nadrágszíja alá és han
gosan számolni kezd.) Egy ... kettő ... 
há-á-rom ... né-é-égy . .. ö-ö-ö-ö ... 
(Az utolsó hangzó hörgésbe veszik s el
hallgat.)
(A zene még egyszer felerősödik, s ami
kor az orgona akkordjai távolodnak) 
FÉRFIHANG (mélyen, szomorúan) És 
így eljött számára a mindent, de min
dent felszabadító F e k e t e  c sön d ,  
amelyet olyan régen várt már és olyan 
sokszor megálmodott.
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É L E T J E L  M I N I A T Ű R Ö K

1. L é v a y  Endre:
ÜJ LÉLEKINDULÁS

2. S á f r á n y  Imre:
ZSOMBÉKOK
(Vallomás Vinkler Imre művészeté
ről)

3. D é s i  Ábel:
KORTÁRSAIM
(Versciklus)

4. K o l o z s i  Tibor:
ŐRTŰZ FÉNYÉBEN
(Szabadkai folyóiratok és könyvek)

5. B a l á z s  G. Árpád:
BOLYONGÓ PALETTA 
(önéletrajz)

6. D é r  Zoltán:
AZ ÁRNY ZARÁNDOKA 
(Csáth Géza emléke)

7. L é v a y  Endre:
FÉLÁLOM UTÁN 
(Monodráma)
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E l ő k é s z ü l e t b e n

G a r a y Béla:
A  KULISSZÁK V ILÁGÁBAN 
(önéletrajz)

G a j d o s  Tibor:
A  CSILLAGOS HOMLOKÚ 
(Hangya András életútja)

P e t k o v i c s  Kálmán:
ÖNIGAZOLÓ ELÖBESZÉD 
(Szociológiai tanulmány)

D é v i c s  Imre:
NAPÓRA
(A Képzőművészeti Találkozó 
opusa)

D é r  Zoltán:
AZ ELSŐ MŰHELY 
(Kosztolányi Dezső önképzőköri 
évei)
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