
Rubin Szilárd: Római Egyes

Regényének vége felé Rubin Szilárd elrej
tett egy epizódot, amely a reménytelen sze
relemről szóló történetet oly élesen meg
világítja, mint egy műtőben elhelyezett ref
lektor. A főszereplő barátja egy dél-ame
rikai költőtalálkozóról hazatérve elővett

egy fényképet, amelyet egy paraguayi falu
utcáján csinált egy "szépségében is fenye
gető arcú" gyerekről. "Ki ez?" - kérdezte
itthon' maradt barátját, aki habozás nélkül
rávágta: "Az ötéves Heathcliff." A válasz
hihetetlen volt, és mégis tökéletes. Nem
csak azt igazolta, hogy a regényhősöket

érintetlenül hagyja az idő, hanem hogy a
Római Egyes főszereplője otthonosan mo
zog azokban a dimenziókban, amelyek a
mindennapi életben csak egy-egy különle
ges pillanatban érzékelhetőek.

Mint általában a jó regényeknek, a Ró
mai Egyesnek sincsen ideje. Bár szerelmé
nek történetét az író múlt időben meséli
el, ez mégis különbözik a köznapi értelem
ben vett rnúlt időtől: sokkal inkább egy
olyan időrétegre utal, amely semmilyen
nyelven sem fejezhető ki', mert gyanítha
tóan magához az időhöz sincsen köze. A
történet a római egyes számmal jelölt har
kányi fürdőkabinban kezdődik, a főszerep

lő születésnapjának hajnalán, és ugyanitt,
ugyanezen a hajnaion fejeződik be. A ten
gerek utáni honvágyban élő hős ebben a
fürdőcellában idézi fel reménytelen sze
relmét; s miközben emlékei megelevened
nek, a cella kitágul, éppúgy, mint az élet:
"A fürdőkamra . .. egyedül az öröklétról
akart tudomást venni: csalóka visszfényei
ben cserepekre hullott az idő." Ám ha az
idő cserepeire hullik, akkor ez nemcsak az
örök életnek, hanem a pusztulásnak is a je
le; s a fürdőkamra ettől kelti egy kripta be
nyomását is, ahonnan az ember az életet
távoli, időtlenné vált fényképként szemlél
heti.'

Az elmúlás érzése a szenvedély állapotá
ban a 'legnyomasztóbb. Rubin Szilárd re
génye a reménytelen szerelemről szól,
pontosabban arról a szenvedélyről, amely
lyel a főszereplő egyre elszántabban sze-

retné magáénak tudni szerelmát. Mint
mindenkit, aki saját szenvedélyeivel képte
len megalkudni, őt is a maradéktalan bir
toklás vágya hajtja: a mindenről lemondó,
mindenét szétosztó szeretetet tartja a vágy
igazi gát jának, és szerelmét úgy próbálja
megvalósítani, hogy a vágy tisztaságát sem
mi, még a szeretet se színezze át. Nem ide
gen ez attól a kérlelhetetlenségtől, amely
lyel a misztikusok is mindent félresöpör
nek az abszolútumhoz vezető útról; de ép
pen a misztikusok példája mutatja, hogy
miközben az ember kizárólag saját belső

hangjára hallgat, és egyedül az őt éltető

vágyra van tekintettel, a világot és vele
együtt önmagát is a minden tanulság híján
lévő romlásnak szolgáltathatja ki. "Bár
megromlottam, de nem nőttem fel", mond
ja a hős, miközben szerelme reménytelen
ségét megérezve rádöbben arra, hogy a
szerelem csupán egyik változata annak a
megnevezhetetlen, minden célon túlmutató
vágynak. amely életét kisgyermekkora óta
irányította. Az ilyen vágy rabságában élő

ember nyomasztóvá válik; anélkül, hogy
kézzelfogható oka lenne, légüres tér támad,
körülötte, miként a regény hőse körül is,
aki joggal teszi fel a kérdést: ,,Miért válnak
rögtön ellenségessé még vadidegenek is?"
És nemcsak a vadidegenek; ha fölsejlik a
szenvedély határtalansága, akkor az is
megdermed, akire a szenvedély irányul, és
mint a főszereplő szerelme, "elnémul,
mint aki súlyos üveglapokat érez maga kö
rül". Az ilyen abszolutisztikus vágy fogsá
gában az ember nem családalapításra tö
rekszik, nem karrierre vágyik, nem otthont
akar teremteni, vagyis nem az életben akar
boldogulni; hanem mindenekelőtt megvál
tást remél. Csakis a megváltásba vetett hit
nem engedi, hogy az ilyen ember megal
kudjon a körülményekkel; ez a vértanúkat
idézó fanatizmus teszi érthetővé; hogy az
ilyen ember miért nem enged semmilyen
esetben sem az ösztönszerkezetét is meg
határozó vágyból.
, Nem áll távol az ilyen magatartás az ön
sorsrontástól, aniely a Római Egyes főhÓlié

nek is legjellemzőbb, és' tegyük hozzá, leg
megindítóbb vonása. A hős egyebek között
ezért is bízhat az olvasó szeretében; mi-
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közben 'a szeretett nőtől megváltást remél,
.kivül kerül a világon és egyre mélyebbre
zuhan> Az elvakult szenvedélyről, az esze
veszett vágyról a józan emberek sok
rosszat elmondhatnák, néha még jogosan
is. Egyvalamit azonban mégsem lehet elvi
tatni tőle, és a többiek szemében az ilyen
ember ettől válik tJlyan különössé, riasz
tóvá és idegenné: a szenvedélynek, az ab
szolutisztikus vágynak a rabságában ugyanis
az ember bármit megtehet. mégsem válik
tisztátalanná. A regény egyik páratlanul
szép helyén a hős a lelkét a falusi árnyék
székhez hasonlítja, amelyet éjszaka a gyep
mester kitisztított, fertőtlenített, majd fe
hérre meszelt, Az árnyékszék, amely a' fő
hősben egyébként a pokol képzetét ébresz
tette, ilyenkor mély és ünnepélyes volt, s a
lenti üreg semmiben sem különbözött egy
cellától. "Virradatkor, amikor kiosontam
megnézni, az illemhely olyan tündöklete
sen tiszta és szép volt, hogy térdelni lehe
tett volna az alján, mint a körmenet előtt a
felsikált utcakövön. Azóta sejtem, hogy
amiként vannak éléskamra-lelkek, melyek
ben bárki és bármikor azonnal táplálékot
lel, vannak olyan ritkán és nehezen meg
tisztulók is, köztük- az enyém, amelyeket
úgy kell átváltoztatni írócellává, mint egy

bélsárral telített illemhelyet, hogy egy-egy
kivételes napkeltén saját valódi vágyaikat

. is felismerhessék."
Rubin Szilárd regényének ez és az ehhez

hasonló felismerések biztosítanak külön
helyet a mai magyar prózában. Ritkán lát
nak napvilágot nálunk ennyire illúziótlan
könyvek; és elvétvetalálni olyan műveket,

amelyek ennyire szemérmetlenül, szinte
gátlástalanul derítenék fel a mélyben lap
pangó ösztönöket-A regények ezt általában
az önmanipuláció végtelenül változatos
fortélyaival leplezik el - az élet alapvetően
erkölcsi megítélésétől kezdve a realiszti
kus társadalomrajzon át a technikai tökéle
tesség és a stilisztikai hibátlanság túlérté
keléséig minden ezt szolgálja. A Római
Egyes ilyen értelemben korántsem hibát
lan alkotás; s ha Rubin Szilárd korábbi
regényére gondolunk, az emlékezetes és
ma is eleven Csirkejáték szigorúbb, ökono
mikusabb műnek tűnik, amelyhez képest
ez a kisregény olyan benyomást is kelt,
mintha önmaga előkészületeként íródott
volna. És mégis, az olvasót magával ragad
ja, a képzelet később is újra és újra vissza
tér hozzá, és csak növeli sajnálkozásunkat, .
amiért írój ától olyan ritkán olvashatunk
újabb műveket. Földényi F. László

Saint-Exupéry: A kis herceg

A magyar televízió az új esztendőt köszön
tő Himnusz és Szózat elhangzása után An
toine de Saint-Exupéry A kis herceg című

művéből vett idézettel köszöntötte nézőit:

"Tessék, itt a titkom. Nagyon egyszerű: jól
csak a szívével lát az ember. Ami igazán
lényeges, az a szemnek láthatatlan." Az el
idegenedés és elmagányosodás évtizedei
után megnőtt az igény a szeretetre, a barát
ságra, az emberi kapcsolatok megteremté
sére és megerősítésére.

<,

Színház . I
A szeretetigény egyidős az emberiséggel,

s minden ember ezzel születik, csak a kö
rülmények, a társadalmi, gazdasági, politi
kai viszonyok távolítják el, csökkentik vagy
szüntetik meg ezt az igényt. Arisztotelész
már kimondta: Az ember társas lény; s
száz év múlva, a római háborúk idején
Plautus válaszolt rá: Az ember az ember
nek farkasa. Újabb kétszáz év múlva meg
jelent a Földön a Szeretet, Jézus alakjában
és hirdette: Szeresd felebarátodat! Kétezer
év óta ez a parancs sokszor került homály
ba, merült feledésbe.

A háborúk fizikai és szellen{i pusztításai
után - és ez nemcsak a második világhá
borúra vonatkozik - az emberek önzőkké,

befelé fordulókká váltak, csak önmagukra,
. saját jólétükre gondoltak, az anyagi javak

ban vélték megtalálni a boldogságot.. Fel-
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