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 Né meth Ákos a ki lenc venes évek elején, fi a ta -
lon ke rült a szín há zi ér deklôdés kö zép pont -
já ba. Pály á ja igen sik e res nek mond ha tó. Da -

rab ja it rend re be mut at ják a honi teá t ru mok, sôt, 
vol tak kül földi be mu ta tói is. Mû vei emel lett rend -
sze res en he lyet kap nak a kor társ ma gyar drá mát 
rep re zen tál ni hi vat ott fesz tivá lo kon, il let ve kö te -
tek ben. (Leg utóbb épp a Frank furti Kö nyv vá sár ra 
ki a dott drá ma-ant o ló gi ában.) Fo gad tat á sa, meg íté -
lé se ez zel eg yütt el lentm on dá sos, mi vel a kri ti ku -
sok-esz té ták kor ánt sem fo gad ták kegyeikbe, több -
sé gük kif e je zet ten ta nács ta lan nak mu tatko zik a „te -
het sé ges nek” konsta tált szerzô ál ta luk gyengének 
ta r tott da rab ja ival szem ben. A ki fo gás ok csak nem 
min dig ug ya na zok: hiá nyol ják a ki dol go zott jel -
lem e ket, a drá mai szerk esz tést és az ún. mon da ni -
val ót-üze ne tet. To vábbá el uta sít ják a tö re dé kes 
kom  pozí ci ót, s a kü lön fé le dra ma tur gi ai min ták és 
idé ze tek új ra felh asz ná lás át. (A szi go rúb bak egye -
ne sen plá gi um ot em leg et nek.) Ez az el lent mon dá -
sos me gíté lés töb bek kö zött arra ve zet hetô vissza, 
hogy Né meth a ha gyo má nyos dra mat ur gia bi zo -
nyos ele me i nek megôrzé se mel lett al kal ma zott 
olyan el já rás mó do kat, me lyek csak késôbb, a poszt -
mode rn dra ma tur gia ho ni ki bon tak o zá sát kö vetôen 
vál tak (töb bé-ke vés bé) el fog a dot tá. Ezt tük rö zi a 
recepció: korán ér keze tt szerzôrôl van szó, ak i nek 
sa já tos tö rek vé se it dra ma tur giai fo gya té kos sá gok -
ként ér té kel ték kri tiku sai. Ma már pél dá ul szinte 
köz hely számba megy, hogy egy szöv eg min dig kon -
tex tus ban ér zék elt mó don lé te zik és csak más szö -
veg ek vi szonyla tá ban ha tá roz ha tó meg. (Ami te hát 
nem al ko tói mód szer kér dése, ha nem a szö veg 
létmódjából fakadó sa já tos ság.) Min dez Ném eth 
ese té ben két vo nat ko zás ban kü lö nö sen fi gyele m -
re mél tó. Egy felôl azért, me rt va la mennyi mû ve pre -

tex tus a i ként ra gad ható k meg Ge org Büch ner drá -
mái. Nem után zás ra gondo lok ter mé sze te sen, ha -
nem ar ra, hogy Né meth – a pro duk tív re cep ció el -
já rá sá val – Büch ner köve té se ré vén te rem ti meg sa -
ját esz té ti kai nor má ját; a ma ga drá mai oe uv re-jét 
mint egy rá ír ja a büch ne ri dra matu r gia kód já ra. 
Más felôl Né meth szo kat lan mó don fel tûnô át jár -
ha tó sá got biz to sít a saját drámái köz ött, szin te má -
ni á kus an ír ja to vább (és új ra) tém á it, alak ja it, mo -
tí vu mait da rab ról-da rab ra: olyan kon tex tust kre ál 
a szö ve ge ibôl, am ely ben azok egy mást ér tel me zik. 
Ily mó don rit ka kö vet kez e tes ségg el épül fel Németh 
drá mai univ er zu ma, mely nek alap kö vei: a me lo -
drá mai köz he lyekbôl táp lálk o zó el be szél hetô tör -
té  net, amely az ál lan dó mo tí vumok (tü kör, bál, ha -
rang, éj sza ka és a szür ke ség, terhes ség, rosszul lét, 
há n yin ger, álom, csá bí tás-csá bu lás) men tén ki bom -
ló költôi-metaforikus nyelv ré vén ki tá gul; a ki tölt -
het et len idô, a ter mé szet és a bib li ai kép ze tek köré 
cso por tosu ló ké pek ált al fe lid é zett me tafi zi kai ta -
pasz talat (a Ron tás), a min dezt el bi zony ta la nító in -
ter tex tuá lis uta lá sok össz já té ka, va la mint a büch -
ne ri dra ma tur gia, mi nt át té te les en je lent kezô for -
mai-szem lé le ti ha gyo mány váll alás.  

Új kö te té nek két dar ab ját már ko rább ról is mer -
heti a nagy ér de mû. A Lo vass Ani ta cí mû mû az 
1993-ban pub li kált szö veg újra írt változata, me lyet 
a Rad nó ti Szín ház – Má csai Pál ren dezé sé ben – 
Anita avagy a szenved ély cím mel mu ta tott be. Az új 
ver zió az ala kok stá tu szát, a fôbb drá mai akc i ó kat 
és a vég ki fej le tet te kintve is elt ér a kor áb bi tól, ez 
azon ban nem felt ét le nül je len ti azt, hogy egy úgy -
mond vé g le ges nek te kint ett vált o za tot kö zölt vol -
na a sz erzô. Németh ugyan is ko ráb ban is elôszere -
 tet tel adott köz re szöv eg va rián so kat – fel kí nál va ez -
zel az olva só nak azt a lehetôsé get, hogy ma ga 
alkossa meg a dar a bok szer ke ze ti ké pét. (Haso n ló 
célt szol gál nak azok a ki e gé szítô je le ne tek, ame -
lyek hoz zá ol va sá sát, ill et ve az azok ról való lem on -
dást a szerzô több mûve – Müller tán co sai, Júl ia és 
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a hadn a gya, Vö rös bál – kap csán ugyan csak a 
befogadóra bíz za.) Ez a meg ol dás tu dat os rá ját szás 
a Woy zeck-tö re dék re, am ely kü lön bözô vál to za tok -
ban mara dt fenn, s ame lyet ugyancsak min den ki -
nek mag á nak kell me g konst ru ál nia. Ez per sze nem 
zár ja ki azt az es hetôsé get, hogy ne tán a fe lem ás si -
kert ho zó szín pa di b emu ta tó ta nul sá ga it fig ye lem -
be véve kés zült az új válto zat. A Lo vass Ani ta elsô 
rá né zés re af féle „kis ma gyar kör tánc nak” tû nik; fér -
fi ak és nôk kerü l ge tik, il let ve cse rél ge tik egy mást 
sû rû ira m ban, sze ret nek-meg csal nak-el hagy nak; 
min den ki ma gá nyos, min denki más ra vá gyik, 
mind en ki bol dogt a lan. A kö zép pont An i ta , aki 
min den fér fi nak kell(ene), kö rü löt te ka var og a for -
ga tag, az al a kok hol fel tûn nek mel let te, hol tova -
tán coln ak – a bált imi tá ló dra ma tur gia ha son ló an 
struk tu rál ja a szö ve get, mint Néme th elsô drá má -
jáb an a Li li Hofbergben. A da rab szü zsé je rend kí -
vül eg ysze rû: Csík el hagy ja Ani tát (mint ko ráb ban 
Fruzs i nát – aki most Anita ap já nak Lovassnak a 
ked ve se – majd késôbb Kittyt); Ani ta ezt kö vetôen 
a (le ány-)ke resk edô Di Ro sa olal án ke res men e dé -
ket és me gél he tést; hi á ba va ló an igyek szik kit ér ni 
rak ás-sze ren csét len ség ud var lója, Sa tur nió és an -
nak fél téke ny szere l me elôl, vé gül mind en kü lö nö -
sebb elôzmé ny nélkül ag yon lö vi a hût len Csí kot. 
A vi szo nyok rend kív ül szert e á ga zóak, jó l le het 
mindu n ta lan ke resz tez ik egy mást, a tánc va lób an 
körbe ér: Kitty, Anita és Sa tur nió ked ve se, Ka ti ba -
rátnôk (utó b bi úgy is, mint Anita énekta nárnôje, a 
lány ugyan is ma ni kû rös lány, aki ope ra é nek esnô 
sze ret ne len ni), Sat ur nió pe dig Di Ro sa em be re, ô 
köz vet í ti neki Ani tát. A vi szo nyok vál tozá sai és a 
kü lönbözô csele k vé sek gyen gén mo ti vál tak (kü -
lön ö sen a gyil kosság), meg kö zel ít hetôek ugy an 
pszic ho ló gi ai ala pon (Ani ta anya nél kül nôtt fel, 
ap já tól elh i de gült, kör nyez e te nem veszi ko mo lyan, 
mind en ki csak ma gával törôdik stb.), ám a tör té -
net e mód on nem fejt hetô fel, fok o za to san el veszti 
jelentôsé gét – a hang súly más ho vá ke rül. A cse lek -
ményt szer vezô vi lá gos, lát ha tó dra ma tur gi ai ta go -
lás mell ett ugyan is felf e dez hetô egy rej tett en érvé -
nye sülô épít ke zés, am ely a fô- és a mellé k mo tí vu -
mok egy má s ra vo nat koz ta tá sá val rend szert al kot. 
Az al a kok fo lyama to san reflektálnak sa ját hely ze -
tük re, min dent „ki be széln ek”. E szö ve gek rész ben 
köz na pi, sem leges tár sal gási eg ysé ge ket tart al maz -
nak, részben azon ban sem az ala kok hoz, sem a be -
széd  hely zeth ez nem illô lí rai be té te ket. „To rz tö re -
dék, ha be szél az emb er, hu zat az ajt ó ré sen” – az 
ilyen mon da tok a fi gurá kat is, a tör tén e tet is el tá -

vo  lít ják a re ali tás ta la jától, me ta fo rik u san ért el mez -
hetôvé te szik. Ezek a be tét ek zöm mel az idôre vo -
nat koz nak, va la mint az Is ten-Ör dög-Bûn kép ze tek 
köré cso por tosu l nak. A „pat ást” kül ö nö sen gyak -
 ran em le ge tik – mint Néme th nél mi n dig – a le gvá -
rat lan abb pil la nat ok ban, ezált al ho mál yo san kör -
von a la zó dik egy olyan vi lá gálla pot, mely a Go nosz 
ha tal ma alá ke rült, s amely ben a Ron tásnak ki szol -
gál ta tott em berek jár ják hal ál tán cuk at. Ezt erôsí tik 
az ál lan dó – ok nél kü li – bal sej tel mek, a bal jós ál -
mok, a szûnni nem aka ró esô, a jósla tok és apo ka -
lipt i kus mon o ló gok. Anita: „Ha itt lesz a vi lág vé ge 
és egy szom jas an gyal fel tépi a mind en ség tor kát, 
és a te metôk min den kép zel e tet fe lülmú ló an túl -
né pe sedn ek, és az ös szes ten gerb en rot hadt ko cso -
nyá ban fô a víz, és min den em ber egy ret te ne tes 
bu bo rék ban hány ki öt li ter vért, és min den csont 
meg  ta lál ja a he lyét a tróf e ák fa lán, és a sikertelen 
föld a darabjaira hul lik, ak kor ta lán....” E gesz tus 
nem va la mi fé le te oló gi ai ér te lem ben vett vil ág ma -
gyar á zat vissza szerz é sé re irá nyu ló kí sér le t, ha nem 
in kább annak konsta tá lá sa, hogy min dez most már 
csu pán ennyi. Szét tört, ele me ire hul  lott mí tosz töre -
dék, amit még ôriz az em lé ke zet – rom jai ban. A lá -
tom á sos-apo ka lip tik us szöve g ka rak ter je len lé te 
erôs a szöve g ben, de se hol nem vá lik ural kod ó vá. 
(„Így” már nem le het be szél ni.) Más felôl, a kü lönle -
ges nyelv meg emel ug yan egy-egy baná lis szit u á -
 ciót, de ez fo r dít va is mû ködik: az is hang sú lyos, 
hogy ezek a szö ve gek ép pen ilyen kis sze rû hely ze -
tek ben hang za nak el. A meg eme lés-le fo ko zás di a -
lekti ká ja a da rab egé szét át hatja.  

Mindez más meg vil á gí tásba áll ít ja a tör té net fô 
sodrát, a kiss tí lû sze rel mi évôdé se ket is, fôképp 
azért, mert a szere lem nem pusz tán a ma gán éle ti 
bol dog ság el ér hetôsé ge ként jele nik meg, han em a 
lét e zés ter mé sze tére ké r dez rá: ne mcsak a Társ, 
han em a Vil ág az, ami „meg csal”. A Szaj ha- (il let -
ve Stri ci-)lét át fo gó me ta forá vá nô. (Dan ton mondja 
Bü ch ner nél: „Szaj ha az élet, bu jál ko dik az egész vi -
lág gal.”) Ki ol vas ha tó a szö vegbôl Né meth nek az a 
tö rekv é se, hogy moz gal mas-iz gal mas tör té ne tet me -
sél jen a szín pa don, nagy ér zel me ket és szen ved é -
lye ket áb rá zolj on, való di em be rek kö zöt ti va ló di 
konf lik tu so kat dra ma ti zálj on, hogy az „Egészrôl” 
be szél jen, sôt az enn ek le hetôsé gé vel szem beni 
szkep  szis is, mely fôként a kör nye zet baná lis-kis -
sze  rû ként való bemutatásában, il letve for mai já té -
kok ban ér hetô te t ten. Eg yütt van nak a „szüks é ges” 
drá  mai ke llé kek: krí zis, dé mo ni ener gi ák, té boly -
ba haj szolt le l kek s minde ne kelôtt pusz tító sz en -
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ve d élyek. (A klasszi kus drá mai hüb risz.) Ugyan -
akkor min dez nem szer ve sül egy sé ges egésszé, és 
hal latla nul kisszerûen je lent ke zik. A Lo vass Ani ta 
olyan szem lé le tet imi tál, amely egy faj ta transz cen -
dáló vi lágl á tás le hetôsé gét ôrzi, s a lét csôdje va la -
mely transz cen dens egy ség elv felôl vá lik be lát ható -
vá, de egy ség he lyett már csak ro mok, ron csok for -
máj á ban ra gad ha tó meg. Az egység hi á nyát hang -
sú lyoz za a for ma: a sz ag ga tott-tör e de zett szer ke zet. 
A több nyi re rend kí vül szín sze rû és hatásos je lene -
tek lazán kap cso lód nak egymá s hoz, idôbe li vi szo -
nyuk gyak ran tisz tá zat lan, s több sé gük nem be fe -
je zôdik, ha nem ab ba mar ad. Az ala kok és hely ze -
tek nagy sza bad ság gal gon dol ha tók el, a szit u á  ciók 
váz lat sze rûek, ki töl tés re váró „üres hely ek”, me lyek 
gazd ag és sok ré tû já ték le hetôség et kí nál nak. So kfe -
lé kit el je síth etô, nyi tott szö ve get (par ti tú rát) nyújt 
át Né meth Ákos, amely tág te ret hagy a szín pad ra 
ál lí tók el kép ze lés e i nek. 

A kö zhelyd ram a tur gia ra di ka li záló dá sa fi gyel -
hetô meg a kö tet cím adó da rab já ban, amely a ta -
val yi Or szá gos Szín házi Tal ál ko zó fe lol vasó szín há -
zán ke rült az ér deklôdôk elé. (S ame lyet ugyancsak 
át dol go zott Ném eth, az új vál to zat ban egye bek mel -
lett kettôvel több gyil kos ság „sze re pel”.) A fent jel -
zett kér dé sek et jár ja kör ül a Has zon vágy is, in do -
kolt teh át a köz ös kö tet ben va ló köz lés; an nál is in -
kább, mi vel az át dol go zott Anita-drá ma ugyan úgy 
fe jezôdik be: az elhagyott nô meg öli a hûtlen fé r -
fit. Át ke rül eb be a drá má ba a bon co lás mozzanata, 
s ve le az or vo si szak nyelv – lásd Büch ner nél is – 
al kal ma zá sa, a szöv eg ben em e llett rejte tt Né meth-
(ön-)idé ze tek talál ha tó k. Az alap itt is egy ford u la -
tos tör té net, mely nek „fôhôse" egy Al iz ne vû fi a tal 
nô – term é sze te sen szin tén (egy ko ri) mani kû rös -
lány. Vá rat lanul vi ssza tér hoz zá vo lt sze rel me, a ro -
vott múl tú Kuvik, aki rá ves zi ar ra, hogy öl je meg 
dús gaz dag fér jét, majd mi u tán a lány en nek el e get 
tesz, el hagy ja ôt – húga, Lí via ked vé ért –, a csa ló -
dott Aliz pe dig vé gez ve le. A da rab címe meg té -
vesztô, me rt lát szó lag ar ra utal, hogy Ku vik és Aliz 
tet te it ele in te va ló ban az an ya gi ha szon szer zés vá -
gya mot i vál ja, a késôbbi ekb en ez az on ban tel je sen 
el hal vá nyul, a „ha szon vágy” nem eb ben a vo nat ko -
zás ban ér vé nye sül do mi náns an: a „Bûn” mint olyan 
ke rül te rí ték re. Ezt leg in kább Lí via gyil kos sá ga il -
lusztr ál ja; a lány elôbb per verz ke gyet len ség gel ar -
ra kény szer ít két tetten ért au tó tol vajt, hogy sebe -
sít sék meg egy mást, majd egy i kü ket agyonlövi. 
Min den nek sem mi lyen elôzmé nye nincs, nem kö -
vet ke zik sem a szi tu áci ó ból, sem a lány jel le mébôl 

– szim bol i ku san ér tel mezh etô. A me lod rámai es e -
mény men et itt is rend kí vü li te lí tett sé get kap, e szö -
veg poé ti kai kar akt e rét is a konk rét ta pasz ta la ti ság 
és egy – lá to má sos ké pekben meg mu tatko zó – vi -
zi o nált vi lág at moszf é rá já nak ke ve red é se ad ja. 
Utób bi ál tal konst ruál ha tó egy (od a ért hetô) mi to -
lo gi kus je len tés hát tér, am elytôl azon ban a szö veg 
rend re el lép; el bizo ny ta la nít ja az ol vas ót. Ilyen 
például a ku darc ba ful la dó sze ánsz ism étlôdô moz -
za na ta, mely akár a transz cen denci á val va ló kap -
cso  lat ke res és (s az arra va ló vo nat kozt at ha tóság) 
té tel es pa ród i á ja ként is fel fo gha tó. A tör té ne tet át -
di men zi on á ló ar che tip i kus-költôi besz éd mód e drá -
má nak is sa ját ja, de úgy, hogy – Néme th re na gyon 
jell emzô mó don – az ezál tal me gi déze tt ké pek ra -
ci o ná lis-hét köz na pi vo nat ko zást is nyer nek. (Ak -
ként is ol vas ha tó k.) 

Ugyan csak a többértelmûséget erôsí ti a szagg a -
tott je lene te zés és a ki ha gyá sos narráció, még is 
Németh mû vei kö zül a Ha szon vágy kö ze lít a le gin -
kább egy ha gyo má nyo san el me sélt, va ló di em be ri 
sor so kat (dr á má kat) be mu ta tó dar ab hoz. A „szto -
rit” Németh a tra gi kus lát ás mód le hetôségének és 
vá  gyá nak igéz e té ben drama ti zál ta, az ala kok meg -
for mált sága az on ban mu tat ja, hogy a hét köz napi 
vil ág törpe mi volta és jel le gte len sé ge úgy szint én 
alap él mén ye a szerzônek, s e kettô meg le hetôsen 
ki lá tásta la nul vi as ko dik egy más sal. A drá ma alak -
jai többé-ke vésbé el gon dol ha tó ak, mint hús-vér fi -
gu rák, jel le gük azon ban nyil ván va lóvá te szi a sze -
mé lyi ség ta pasz ta la tá nak bizonytalanná vá lá sát. E 
szem pont ból leg fon tos abb jel lemzôjük az a nem 
szûnô pró bál koz ás, hogy hely zet ü ket, a kö rü löt tük 
zajló ese mény e ket és ö nma gu kat ér tel mezzék. 
Mint ha azt su gall nák e pró bál ko zá sok, hogy a vi -
lág csak ér tel me zett alakb an hoz zá fér hetô, az er re 
irá nyuló kí sér le tek azon ban ere d mény tel e nek. A 
vilá g ról és ön ma gukr ól va ló biz tos tu dás le he tet -
len sé gét ar ti kul ál ják – egy frag ment ált, tu datha sa -
dá sos szub jek ti vit ás le nyo ma tai. Ily mó don hôsök 
he lyett csu pán szá nal mas hôs-imit á ci ók jelennek 
meg – Wirth Im re szép ki fe jez é sé vel él ve – a „tra -
gi kum di let tán sai”: a tr a gi kum le het et len ség é nek 
tra gé di á ja (és ko mé di ája) fo gal mazó dik meg. E le -
het et len ség tu do más ul vé tele Né methn él nem já té -
ko san vagy re zign ál tan tö r té nik (mint egyes poszt -
mode rn da rab ok ban), ha nem fáj dal mas hang vé tel -
ben, tra gik us nak vélt hi ány nak látt at va. In nen a 
Ha szon vágy söt ét tó nus ba már tott színei: be zárt ság, 
nyo masz tó bört ön-atmoszféra, nem szûnô szo ron -
gás, ha nyat lás-ké pek, ma gány, a ma gára ha gyott 
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vi  lág ban puszt u ló lel kek, vál sá gtu dat, de zillú zió. 
Ném eth Ákos da rab ja az apo ka lip ti kus ka taszt rófa 
és a zül lött hét köz na pis ág szin téz i se, ill et ve neu ro -
ti kus leny o ma ta. Me taf o ri kus-transz cen dens jel en -
tés mezôk egyfelôl, a min den napi él et kü lö nös kö -
zel ké pei más felôl: kül vá rosi ut cák, csa tor nák, la -
kó te le pi la kás ok, mo tel szo bák, ne on fény. A vad 
szen ve dély meglódulásait és a nár cisz ti kus magába 
zá ród ás depre sszív tü ne te gyüt tesét mu tatja Né meth, 
jel leg ze tes at mosz fé rát te remt ve ez zel. Sza kad o zott 
be széd fosz lá nyok, tom pa ha n gon elôadott ér zel mi 
vál ság-tö re dék ek, fé lig el ha ra pott, üre sen kon gó 
köz he lyek vál ta koz nak lá zas hal lu ciná ci ók kal, vad 
kit ö ré sekkel, ab szurd pár be szé de lem ek kel, ál di a -
lógu sok kal. Szenv te len kö vet elôdzések, le foj tott in -
du la tok, álsá gos pszi cho ló giai sab lon ok, célt a lan ér -
ze lem nyil vá ní tá sok, a sem mi be úsz tatott ba nál is szi -
tu á ci ók fe jezik ki leg sze mlé le tese b ben a „züll ött 
hétk öz na pi ság” fá sult, ener vált lepu sz tult sá gát. 

A Né meth-da ra bok ban eg yszer re je len lévô mi -
ti záló és dem i ti zá ló besz éd mód, a szö ve gek rend -
kí vüli „ter helt sége” nem csak a be fog ad ást, hanem 
a szín pad ra ál lí tást is megne he zí ti. A gyak ran a 
szen  time n ta liz mus határán tán coló tör tén e tek, a 
nyílt ha tás ke res és biz to síth at ják e „seb zett ke -
ringôk” szín pa di ere jét, és egy ben a további as pek -

tu sokról va ló le mon dás ra is ösz tönö z het nek. Más -
felôl, a hag yo má nyos dra ma tur gi ai kon ven  ciók 
egyes ele me i nek megôrzé se nem fel tét len ül kény -
sze rí ti ki egy más féle (új) szín pa di já ték nyelv ki -
ala kí tá sát, amely re ped ig e szín da ra bok nak igen is 
szüks é gük vol na. Az ed di gi Né meth-be mu ta tók 
több sé ge nem is ara tott kü lö nö sebb si kert, a szö -
ve gek be kó dolt te átrá lis erôt és költôisé get rit kán 
si ker ült ki bon tani, az elôadá sok gyak ran be le ra -
gad tak a közhe lyes ség csap dá já ba. Ez zel eg yütt, 
mint új kö te te mu tatja, Németh Ákos – egyre ki -
ér le l tebb, le tisz tul tabb for má ban je lent kezô – kö -
vet ke ze te sen meg konst ru ált drá mai vi lága a mai 
ma gyar drá ma egyik le giz gal ma sabb kí sér le tét jel -
en ti. A meg ke rül he tet len kor társ ta paszt a la tok fi -
gye lemb e vé te lév el egy szer re ké pvi se li fáj dal mas él -
mé nyei – akár da dogva („el kur vult egy köl té szet”) 
– meg szó lal tat ha tós á gá nak igé nyét; az ér vén yes (ki -
je lentô mó dú) bes zéd mód igen lé sét, az azz al szem -
b e ni ké tely – for mai já té kokb an fel ol dódó – bi zal -
mat lansá gát, s a va la mif é le „kiút” fe lé ta po ga tó dzás 
szem ér me sen visszaf o gott ígé ret ét. „Áti tatja az eget 
a fény, mint vér a vat tát, már de reng a nap.” 
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