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Az a fajta színház, amilyet én szeretnék, nem abszurd, 
sokkal inkább abszurdoid. Az abszurd jelenség, a képtelen- 
ség, az ész-ellenesség, a véletlenek uralma ott van a világ- 
ban, a múltban, a jelenben, sőt a jövendő történelmében 
is, mint fájó, eszünket bontó lehetőség. Ezt a jelenséget 
szeretném a legpontosabban körülírni, mert szerintem a 
pontosság esztétikai kategória. Én nem igenlem az abszur- 
dot, nem is kerget kilátástalanságba, de tudomásul veszem 
azt is, hogy egyetlen fegyverem van ellene: a precizitás: 
az értelem indulata. 


Darabjaim néha párbeszédes novellák, olykor valóságos 
színdarabok, megint máskor lírai játékok, vagy éppen pa- 
ródia-mókák; ami mégis közös bennük: magatartásom, filo- 
zófiám, stílusom természete. Nem színpadi szerző, elsősor- 
ban író vagyok, aki azért ír néha drámát, mert hallgat az 
anyag sugallatára s hagyja, hogy anyaga is alakítsa őt. Nem 
könyvdrámáknak szántam ezeket a darabokat, de azt is 
tudom: addig minden csak könyvdráma, amíg meg nem 
leli színházát, színészeit, rendezőjét. Annyiban mégis könyv- 
drámákat írtam, hogy jó olvasmánynak szerettem volna 
tudni ezt a néha mulatságos, olykor szorongató betű-világot. 


Türelmet kérek az olvasótól: a gondolkodás szeretetét; 
higgyen nekem e 356 oldalnyi úton. 


PÁSKÁNDI GÉZA 
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KALAUZ NÉLKÜL 
KOMÉDIA HÁROM JÁTÉKBAN 
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[Vákát oldal]
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SZEMÉLYEK: 
 
Burger úr (Első férfi), fiatal, fenyegető, izmos, gyakorlatias, 


türelmetlen 
Fekete úr (Második férfi), idős, ünnepélyes, aszott 
Lekner kisasszony (Első nő), fiatal, megszállott 
Antónia kisasszony (Második nő), koros, meghitt, félkö- 


vér, áhítatos 
Csizmás, középkorú, sorsszerű, egyébként: amilyennek el- 


képzeljük 
Újságíró, nem öreg, mozgékony, inkább gömbölyded 


 


UTASÍTÁSOK, JELLEMZÉS 


 
Légkör: Századeleji. Nyelv: a köznapitól a patetikus felé. 
Burger úr: angolosan, sportosan öltözött: frakk-kabát és 
térdnadrág, fején svájci sapka, amit időnként fölvesz és 
                                                      letesz. 
Fekete úr: osztrákosan, századelejien öltözködik. A dísz- 
zsebkendője nagy fehér nyelvként lóg szinte a hasáig. Van 
egy óralánca, ami látszik és egy görbebotja, amit a cso- 
              magtartóban helyezett el s időnként nézi, megvan-e. 
Lekner kisasszony: fehér gallért hord fekete ruhán. Eser- 
              nyőjét térde között tartja, időnként háta mögé teszi. 
Antónia kisasszony: hajtűje van és kis kalapja, amit időn- 
ként majdnem földre ejt, mert ölében tartja (dédelgeti). 
Csizmás: csak a különös csizma kötelező. 
Újságíró: utazó-ruhában van, zsebeiből lapok lógnak ki, 
              a leginkább átlag-polgár. 


 


ÉRTELMEZÉS 


Első számú célpont: az átlag-psziché, mely a fizikailag erő- 
sebb fél véleményét szellemileg is erősebbnek véli az önmagáénál. 
Második célpont: a véletlenül elfogadottat később eszményítjük, 
hogy ne emlékeztessen gyönge pillanatainkra. Harmadik célpont: 
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a mindenáron eszmény-akarás, a kispolgári messianizmus, a „légy 
szíves, légy az istenem” embertípus. Negyedik célpont: az emberi 
lét fura mozgásformái, amikor az állító tagadni, a tagadó állítani 
kényszerül, és egyáltalán: minden változni tudó, de főként az 
ember legfőbb gyöngesége: gyilkolni képes semmiért, illetve „eny- 
nyiért”. 


Történik: vonaton, régen. 
 


ELSŐ JÁTÉK 
 
Vasúti fülke. Az egyik ülésen a két férfi és a két 
nő. Szemben velük, a másik ülésen, testes, faragat- 
lan arcvonású, erős, vastag karú férfi ingujjban, 
lábán hatalmas csizmával. A csizma hasonlít a ha- 
lina csizmákra, csak bőszárúbb és magasabb, a való- 
                     ságban sosem lehet ilyen csizmát látni. 
A két nő beszélget, a két férfi szintén. Csizmás 


                                                   szunyókál. 


ELSŐ FÉRFI (a fiatal): Uram, hánykor érkezünk? 
MÁSODIK FFRFI (az öregebb): A menetrend nekem 


már régóta gyanús. (Összevont szemöldökkel, bizalmasan.) 
Nem vette még észre, hogy vannak gyanús és nem gya- 
nús menetrendek? 


ELSŐ FÉRFI (készségesen): De igen. Az emberiség 
kettészakadt: borbélyokra és nem borbélyokra. 


MÁSODIK FÉRFI (mintegy folytatva): Egyetemi ma- 
gántanárokra és nem egyetemi magántanárokra. 


ELSŐ FÉRFI: Úgy van. (halkabban, az alvó felé bökve 
fejével): Ez a férfi például, aki itt szemben alszik, a nem 
egyetemi magántanárok közé tartozik. 


(Hosszasan nézik, ahogy az álmában mozdulatokat 
tesz, furákat, amilyeneket az alvók szoktak, bólo- 
                                     gatnak, hallgatnak.) 


(Kis szünet.) 
ELSŐ Nő (a fiatal): Asszonyom, ön ismerte Matildot? 
MÁSODIK NŐ (az öregecske, egy szuszra): Matildot, 


aki kutyát tartott és volt három papagája, de a papa- 
gájokat nem a kutya ette meg, hanem a macska, amije 
szintén volt Matildnak. Hogyne ismertem volna! 
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ELSŐ NŐ (büszkén): Matild az én barátnőm. 
MÁSODIK NŐ: Matild, aki kutyát tartott és volt há- 


rom papagája, de a papagájokat nem a kutya ette meg, 
hanem a macska, amije szintén volt Matildnak — Ma- 
tild a maga barátnője? 


ELSŐ NŐ (bólint): Igen, asszonyom, és Judit is. 
MÁSODIK NŐ: Ó, Judit, akinek... (leverten) Juditot 


nem ismerem. 
ELSŐ NŐ: De Évát csak ismeri? 
MÁSODIK NŐ: Évát, akinek biedermeier bútorai van- 


nak, és tavaly eladta a perzsáit, de a perzsák nem az 
övéi voltak, hanem egy antik drámaíróé (megtorpan, le- 
verten): Évát sem ismerem! 


ELSŐ NŐ (kis csodálattal): És mégis milyen jól el- 
találta! 


MÁSODIK NŐ (magyarázólag): Okkult dolgokkal is 
foglalkozom. Kártyából jósolok, kávéaljból, és az asztal 
néha táncol. 


ELSŐ FÉRFI (aki már előbb kezdett figyelni): Ne ha- 
ragudjon, asszonyom, érdekel a kérdés: a régi, mondjuk 
a századeleji asztalok ugyanazt táncolják, mint a mai, 
modernebb asztalok? 


MÁSODIK NŐ: Ó, nem. A régiek inkább a mazurkát 
kedvelik, az újak pedig... 


MÁSODIK FÉRFI: Szerény véleményem szerint az, 
hogy az asztal mit táncol, nem az asztal régiségétől vagy 
modernségétől, hanem jóval inkább attól függ, hogy a 
szellem, aki táncoltatja, melyik korosztályhoz tartozik: a 
régebbi, vagy az újabb nemzedékhez. 


ELSŐ NŐ: Erre soha nem gondoltam még, de azt hi- 
szem, mégis az asztaltól függ. 


ELSŐ FÉRFI (aki már szintén régebb óta figyelte a 
beszélgetést): Szerintem is inkább a szellemtől, akit meg- 
idéznek. 


(Csizmás már hamarabb ébredezni kezd s lehunyt 
szemmel figyelte a beszélgetést.) 


CSIZMÁS (kissé érdes, monoton hangon): Marhaság. 
Az asztal nem táncol (azok meglepődve néznek rá): Az 
asztal ugat. 


(Villanásnyi szünet.) 
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MÁSODIK NŐ (méltatlankodva): Ejnye, hogyne tán- 
colna! 


ELSŐ NŐ (kicsit álmatagon): Miért lenne ez hihe- 
tetlen? 


ELSŐ FÉRFI (apró fenyegetéssel hangjában): Mi eb- 
ben a marhaság? 


MÁSODIK FÉRFI (a tudatához most jut el a Csizmás 
„tétele”): De uram, hogy ugatna egy asztal?! 


CSIZMÁS (konokul): Az asztal ugat. A szék nyerít, 
az abrosz nyávog. 


MÁSODIK NŐ (elhűlve): Az asztal ugat? 
ELSŐ NŐ (szintén): Az abrosz nyávog? 
ELSŐ FÉRFI (szintén): A szék nyerít? 
MÁSODIK FÉRFI: Az asztal ugat? A szék nyerít? Az 


abrosz nyávog? 
CSIZMÁS (folytatja, konokul felsorolva): Az asztal 


ugat. Vadászik. Csahol. Az asztal agár. 
MÁSODIK NŐ: Vadászik? 
MÁSODIK FÉRFI: Agár? 
CSIZMÁS (ugyanígy): A szék nyerít. Derbigyőztes. 


Angol telivér. 
ELSŐ NŐ: Derbigyőztes? 
ELSŐ FÉRFI: Angol telivér? 
CSIZMÁS (szintén): Az abrosz nyávog. Fürösztik. 


Sziámi. 
MÁSODIK NŐ: Fürösztik? 
MÁSODIK FÉRFI: Sziámi? Az abrosz — sziámi? (Tár- 


sai felé.) Hallatlan! (Csizmáshoz.) Uram, gondolja meg, 
miket beszél. 


ELSŐ FÉRFI: Fontolja meg a kérdést, uram, ez nem 
játék. 


ELSŐ NŐ: Vegye jobban szemügyre a dolgot. 
MÁSODIK NŐ: Uram, nézzen magába, vizsgálja felül 


öntudatát. 
CSIZMÁS (fejét ingatja): Az asztal fiadzott, 
MÁSODIK FÉRFI (feláll, szinte fenyegetően): Uram! 


Arra kérem önt, a felvetődő kérdéseket jobban mélyítse 
el. Nincs helye elhamarkodott kijelentéseknek. Alapjaiban 
kell megvizsgálni az ügyeket. 


CSIZMÁS (háborítatlanul): A szék ellett. 
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ELSŐ FÉRFI (felugrik): Uram! Bővítse ismereteit, 
gazdagítsa műveltségét, e... 


CSIZMÁS (közbevág, konok monotóniával kissé gü- 
gyén, kurtán ejtve a szavakat, mint kezdettől is): Az 
abrosz vemhes. 


MÁSODIK NŐ: De uram! Vigyázzon a szavaira! Itt 
emberek becsülete forog kockán! Az én családom tisztes 
polgári család. 


MÁSODIK FÉRFI: Becsületben őszültem meg. 
ELSŐ NŐ: A legszűziesebb életet élem! 
ELSŐ FÉRFI: Háromszor nyertem az olimpián! 
CSIZMÁS (dühös nyugalommal): Az asztal harap! A 


szék rúg! Az abrosz karmol! 
MÁSODIK FÉRFI: A becsületünkbe gázolnak? Nem 


nézhetjük tétlenül. 
ELSŐ FÉRFI: Nem tűrhetjük, hogy őseink szellemét 


gyalázzák. 
ELSŐ NŐ (szinte sikoltva): Szűziességem nem hagyom 


megtiporni! 
MÁSODIK NŐ (hajához kap): A családom! A csalá- 


dom! 
CSIZMÁS (mint aki utolsó döfésre készül): Az asztalt 


megfogta a sintér. A széket elvitték az állatorvoshoz. Az 
abrosz megevett egy egeret. 


MÁSODIK Nő (hebegve): Egeret? 
MÁSODIK FÉRFI: Ehegeherehet? 


(Felállnak mind, nagyon fenyegetően.) 
CSIZMÁS (komoly és komor nyugalommal bólogat, 


majd látván, hogyan azok tettek egy lépést irányába, tem- 
pósan húzni kezdi csizmáját, leveti, maga elé teszi, a 
kapcákat ráteríti a szárára). 


ELSŐ NŐ (nagy lélegzetet véve): Ege... 
ELSŐ FÉRFI (szintén): Ehe... (Tüsszent.) 
(Egy pillanatig mind a négyen kissé nyitott szájjal 
állnak, mintegy megdermedve a csizma látványától, 
hirtelen becsukják szájukat és kicsit szédülten ül- 
                                                nek le.) 
CSIZMÁS: Az abrosz patkányt fog. 
(Feléjük sandít, kapcáit megigazítja a csizmán, a 


                                  többiek babonázottan nézik.) 
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CSIZMÁS: Az asztal pórázon van. 
(Első férfi most meglódul, mintha neki akarna ron- 
tani, de Csizmás gyorsan megigazítja a kapcáit, 
                                    amaz visszahanyatlik.) 
CSIZMÁS: A széket megpatkolták. 
MÁSODIK NŐ (fejéhez kap, majd zsebkendőbe rejti 


az orrát). (Valamennyien zsebkendőt vesznek elő s orru- 
kat babrálják vele.) 


CSIZMÁS (rábeszélően): Gondolják meg. Az asztal 
ugat. A szék nyerít. Az abrosz nyávog. Gondolják meg. 


MÁSODIK FÉRFI: Hapci! 
CSIZMÁS: Gondolják meg. Még nem késő. Az asztal 


ugat. Az abrosz nyávog. Gondolják meg. Még nem késő. 
MÁSODIK NŐ: Hapci! 
CSIZMÁS: Jó lesz vigyázni. A szék nyerít. Öt perc 


gondolkodás. Az abrosz nyávog. Jó lesz vigyázni. 
ELSŐ FÉRFI: Hapci! 
ELSŐ NŐ: Hapci! 
CSIZMÁS: Szóval? Az asztal ugat? 
(Egymásra néznek, s gyors elhatározással felugra- 
nak, mintha le akarnák rohanni Csizmást, az 
azonban a kapcák felé nyúl, így ezek mozdulata 
hirtelen félbemarad, pillanatig mereven állnak, majd 
mintha rozsdás dróton mozgatnák őket, szinte egy- 
szerre bólintanak: de bólintásukban csikorgás van.) 
CSIZMÁS: Csikorog a nyakuk! Több lelket bele! Hal- 


lani a csigolyájukat! Olajozottan! Simán! Hittel! Több 
hittel! Sok hittel! (Csizmás minden vezényszava után 
újra bólintanak, s egyre jobban, olajozottabban megy.) 


MÁSODIK FÉRFI (akadozva): Az asztal ugat. 
MÁSODIK NŐ (szintén): A szék nyerít. 
ELSŐ FÉRFI: Az abrosz nyávog. 
ELSŐ NŐ (kinyitja a száját, de neki már nincs mit 


mondania). 
CSIZMÁS (Első nőhöz): Mit csinál az asztal? 
ELSŐ NŐ: Derbit nyert. 
CSIZMÁS (fejét csóválja): Az asztal? Gondolkozzék. 


(A többiekhez.) Na, ki nyert derbit? 
(Második nő az ujját nyújtja.) 
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CSIZMÁS: Halljuk! 
MÁSODIK NŐ (feláll): A derbit a szék nyerte. 
CSIZMÁS: Úgy van! Ide figyeljenek, most mondok 


egy mondatot, és találják el, hol hibáztam: „Az asztal 
fogott egy egeret, és az abrosz ellett egy csikót.” Ki tudja, 
hol a hiba? 


MÁSODIK FÉRFI (ujját nyújtja). 
CSIZMÁS: Tessék! 
MÁSODIK FÉRFI: A hiba ott van, hogy az egeret 


nem az asztal, hanem a szék fogta, és a csikót nem az 
abrosz, hanem az asztal ellette. 


CSIZMÁS (összevonja a szemöldökét): Vajon? (A töb- 
biekhez.) Na, ki mondja meg? 


ELSŐ FÉRFI (ujját nyújtja). 
CSIZMÁS: Ki vele! 
ELSŰ FÉRFI: Az asztal fogta az egeret és a szék ellet- 


te a csikót. 
CSIZMÁS: A fele már jó, a másik felét is halljuk: 


ki találja ki? 
ELSŐ Nő (ujját nyújtja). 
CSIZMÁS (int, hogy beszélhet). 
ELSŐ Nő: Az abrosz fogott egy egeret és a szék el- 


lett egy kiscsikót. 
CSIZMÁS: Végre! Ez olyan nehéz? (Második férfihez.) 


Magának mi a foglalkozása? 
MÁSODIK FÉRFI: Egyetemi magántanár. 
CSIZMÁS (fejét csóválva): Ennyit azért tudhatna! 


(Mindhez figyelmeztetően.) De nekem — el ne felejtsék! 
(Akkurátusan feltekeri a kapcát, felhúzza a csizmát, min- 
denki fellélegzik.) 


(Szünet.) 
MÁSODIK FÉRFI: Miről is beszélgettünk? 
MÁSODIK Nő: Az asztalról, ami... 
CSIZMÁS (egymásra rakott lábain megsimogatja a 


csizmaszárat). 
ELSŐ NŐ (észreveszi, ijedten): Ugat! 
CSIZMÁS (bólogat): De furcsák is az emberek! Hiába 


látják, hogy a fal fehér: mégis azt mondják rá, hogy fe- 
kete. Csak azért, hogy nekik legyen igazuk. Nem lett 
volna jobb mindjárt elgondolkodni s azt mondani, ni, hát 
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ennek a csizmásnak igaza van! A napnál is világosabb. 
Hát nem? (Kedélyesen megveregeti a csizmaszárat.) 


MÁSODIK FÉRFI (gyorsan bólint, s utána valameny- 
nyien): Valóban, vannak életünkben pillanatok, amelyek- 
ben nem látjuk meg azt, ami a napnál is világosabb. Az 
érvek penetráns volta nem hat át bennünket eléggé. El- 
lenállnunk pedig hiába. Badarság... badarság... 


MÁSODIK NŐ: Nem ismerjük fel, ami olyan igaz és 
egyszerű, mint hogy ma kedd van. 


CSIZMÁS (lecsap): Ma milyen nap van? 
ELSŐ FÉRFI (előzékenyen zsebnaptárt vesz elő és 


ad oda, Csizmás megnézi, elégedetten bólogat). 
CSIZMÁS (bólint): Kedd.  
ELSŐ NŐ: Szűziességünk tapasztalatlansága megfoszt 


bennünket attól, hogy felismerjük a legmélyrehatóbb 
igazságokat. Értetlenül állunk a legtisztább érvek előtt. 


ELSŐ FÉRFI: A test kultusza, a sport elrabolja szel- 
lemi tisztánlátásunkat, beszűkíti agyunkat, s nincs időnk 
rájönni, mi úszik, mi rohan, mi viaskodik a dolgok mé- 
lyén. 


CSIZMÁS (Második férfi felé): Hát maga mit szól? 
MÁSODIK FÉRFI: Ó, én már szóltam, de azért még 


szólhatok. (Lélegzetet vesz.) Műveltségünk egyoldalúsága 
és száraz adatokban vergődő tájékozottságunk eltereli fi- 
gyelmünket a leglényegesebbről, megfoszt az intuíció 
egyedül üdvözítő szépségeitől. 


MÁSODIK NŐ: Családi nevelésünk elvakít és figyel- 
metlenül megyünk el a legnyilvánvalóbb életigazságok 
mellett. 


CSIZMÁS (egyre elégedettebben bólogat, szinte kedé- 
lyesen mosolyog): Hát, hölgyeim és uraim, csuda jó, hogy 
észre tértek, nagyon helyes, hogy belátták az egyetlen 
igazságot, amely nélkül bizony nem is tudom, hogy le- 
hetne élni. Örvendjenek, hogy találkoztak velem. Mert 
most még nem késő: most még másképpen élhetik az éle- 
tüket, de holnap talán már késő lett volna. Sohase feled- 
jék a legfontosabbat (rájuk néz, int, hogy mondják). 


MIND (szinte egyszerre): 
Az asztal ugat. 
A szék nyerít. 
Az abrosz nyávog. 
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CSIZMÁS (bólogat): Mindig emlékezzenek. Ne merjék 
elfeledni. Mi még gyakran fogunk találkozni. A maguk 
javáról van szó. Én csak a kötelességemet teljesítettem, de 
maguknak a hasznukra lesz. Jól véssék eszükbe, hogy 
nem olyan ördöngös dolog, egy kis józanság kell hozzá, 
s akkor biztosan egy életre megjegyzik (konok hangon): 
az asztal ugat, a szék nyerít, az abrosz nyávog. S ha ezt 
nem felejtik el, sose lesz semmi baj. De ha nem így 
tesznek, leveszem magukról a kezem. S akkor... (El- 
hallgat.) Én itt leszállok. Szóval: jó lesz vigyázni! 


(Kilép a fülkéből s amikor az ajtó becsukódik, ezek 
szinte megbabonázva néznek utána, kerülik egy- 
                                          más tekintetét.) 


(Szünet.) 
MÁSODIK NŐ (ernyedten): Állunk vagy megyünk? 
MÁSODIK FÉRFI (ingerülten): Hol a kalauz? 
ELSŐ FÉRFI (erősen, szinte durván): Állunk. Nem 


érzik, hogy állunk? 
ELSŐ NŐ (átszellemülten): Megyünk. Érzem, hogy me- 


gyünk. 
MÁSODIK FÉRFI (rezignáltan): A kalauz... hol a 


kalauz... És egyáltalán... (Legyint.) 
(Kis szünet.) 


ELSŐ FÉRFI (mormolva): Muszáj gondolkodni. Mégis 
muszáj gondolkodni. Pedig már azt hittem... Kötelez- 
nek rá. Pedig nem akartam. Esküszöm, soha nem akar- 
tam. Mégis muszáj gondolkodni. Pedig soha nem volt 
szándékomban. 


MÁSODIK NŐ (halkan, bátortalanul): Vajon ez igaz 
volt? 


(Szünet, hallgatnak, mintha mérlegelnének.) 
MÁSODIK FÉRFI: Asszonyom, hogy is vonhatja két- 


ségbe. Áldom a pillanatot, hogy végre megtudhattam az 
igazságot. 


MÁSODIK NŐ (gyorsan bólint): Legyünk hálásak a 
fennvalónak, hogy őt rendelte mellénk. 


ELSŐ NŐ: Szűzies életem céljához értem. (Maga elé, 
átszellemülten.) Az abrosz nyávog. 


(Hallgatás, csend, mindhármuk szeme Első férfira 
szegeződik.) 
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ELSŐ FÉRFI (csak néz maga elé, szinte magába ros- 
kadtan, félig a nézők felé): Amit gyávaságból, kényszerből 
elfogadtunk — bátrabban kell védeni azután, hogy köny- 
nyítsünk önmagunkon? A gyávaságot most bevallani na- 
gyobb szégyen lenne, mint hangoztatni tovább a lehetet- 
lent? Ennyi. Ennyi gondolatra futotta belőlem. Több 
nincs. Nincs több gondolatom, s ami lenne — lappang. 
(Amikor azok tekintete már-már keményen faggatja ar- 
cát, szinte dacosan kapja fel fejét, erősen szemükbe néz- 
ve.) S mi lenne, ha én most azt mondanám, de kemé- 
nyen önöknek, ha én most azt mondanám a legkeményeb- 
ben önöknek (lélegzetet vesz)... hölgyeim és uraim, és 
mégis... (kis szünet) az abrosz... az abrosz mégse nyá- 
vog. 


(Függöny) 
 


MÁSODIK JÁTÉK 


Ugyanaz a vonatfülke. Ők négyen (egy kissé más- 
képp öltözve), Lekner kisasszony, Burger úr, An- 
tónia kisasszony és Fekete úr azon az oldalon ül- 
nek, ahol az első játékban Csizmás ült, szemben 
velük egy kb. negyvenéves úr szunyókál, aki fog- 
                                  lalkozására nézve újságíró. 


ANTÓNIA: Emlékeztek? Három évvel ezelőtt... 
FEKETE: Ugyanebben a vonatfülkében... 
BURGER: Ugyanez a kis társaság… 
LEKNER: S szemben velünk ugyanígy szunyókált ő. 
(Elmerengenek, átszellemülten kezük fel-felrándul, 
mintha pohárköszöntőre állna vagy mintha köszön- 
                                        tésforma lenne.) 
FEKETE: Köszöntsük az Ő emlékét! 
BURGER: Áldozzunk az Ő nevének! 
ANTÓNIA: Adózzunk az Ő szellemének! 
LEKNER: Rójuk le hálánkat az Ő zsenijének! (Kis 


szünet.) 
FEKETE: Hálánkat egyetlen módon róhatjuk le... 
BURGER: Ha szüntelenül... 
ANTÓNIA: Erőt és fáradságot nem kímélve... 
LEKNER: Hirdetjük az ő múlhatatlan igazságát! 
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FEKETE (feláll s az alvóra mutat): Őt... 
ANTÓNIA (mintegy vigyázzállásban melléje áll): Fel 


kell világosítanunk... 
BURGER (melléjük áll): Hogy ne éljen örök tudat- 


lanságban... 
LEKNER (melléjük áll): És ismerje meg az egyetlen 


igazságot ezen a földön. 
FEKETE: Ne botorkáljon a homály tömkelegében... 
ANTÓNIA: Féligazságok mocsarában... 
BURGER: A hazugság sötétjében... 
LEKNER: Elméjét fény öntse el és boldogság várja 


útján. 
(Az alvó mocorogni kezd, gyorsan leülnek, lesik 


Újságírót.) 
ÚJSÁGÍRÓ (felül, szemét dörzsöli, órájára néz, Fe- 


ketéhez): Bocsánat. Hánykor érkezünk? 
FEKETE: A menetrend gyanús. Nem vette észre, hogy 


vannak gyanús és nem gyanús menetrendek? 
ÚJSÁGÍRÓ: Igen, vannak gyanús igazságok... (Új- 


ságot vesz elő, félhangosan.) Mister Wolk zárt ajtók mö- 
gött nyitott kapukat dönget, Endenlenden ünnepélyes 
keretek között leplezték le az ismeretlen ellenség szobrát. 


FEKETE (elégedetten bólint): Bizony, uram, sok a 
gyanús igazság. Sokszor a legegyszerűbb dolgok mellett 
elmegyünk anélkül, hogy tudnánk: a legnagyobb igazság 
mellett mentünk el. 


ÚJSÁGÍRÓ (leteszi az újságot): Gondolja? 
FEKETE: Biztos vagyok benne, uram! Önnek például 


mi jut eszébe, ha azt mondom: asztal? 
ÚJSÁGÍRÓ (habozás nélkül): Az evés! 
BURGER: Bocsánat, hogy közbeszólok, kedves uram, 


de nem gondolja, hogy csak a legegyszerűbben gondolkodó 
embernek juthat eszébe egy tárgyról elsőként a tárgy 
rendeltetése? 


ANTÓNIA: Nem is beszélve arról, uram, hogy még 
millió dolog van, amiről az evés juthat az ember eszé- 
be... 


LEKNER: Ilyen például az éléskamra, a jégszekrény, 
a vendéglő és nem utolsósorban a szakácskönyv... 


FEKETE (az újságíróhoz): Nos, gondolkozzék, tehát mi 
jut eszébe az asztalról? 
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ÚJSÁGÍRÓ (pillanatnyi habozás után): Az ivás! 
BURGER: Uram! Mondtam már, hogy csak a legpri- 


mitívebb embernek jut eszébe elsőként a tárgyról a tárgy 
rendeltetése. 


ANTÓNIA: A bonyolult lelkek, például a művészek, 
a dolgoknak sokkal távolibb tulajdonságait fedezik fel. 
Egy közönséges embertől, ha azt kérdezik, mije van az 
üvegnek, egyből rávágja, hogy vize, vagy pálinkája, vagy 
dugója, vagy nyaka. Egy művész azt mondja: az üvegnek 
vére van. Érti ezt? 


FEKETE: Egyszerűsítsük: mit csinál az asztal? 
ANTÓNIA: Igen! Azt mondja meg, hogy mit csinál 


az asztal?! 
ÚJSÁGÍRÓ (felkapja a fejét, mint aki csak most veszi 


észre, hogy valami nincs rendjén ebben a társaságban): 
Önök mit akarnak? 


LEKNER: Az ön véleményét arról, hogy mit csinál 
az asztal. 


BURGER: És a szék. 
FEKETE (leinti Burgert): A széket és az abroszt ké- 


sőbbre hagyjuk. Szóval: mit csinál az asztal? 
BURGER: Nos? Ne szalassza el az alkalmat felelni 


a kérdésre. (Órájára néz.) Már csak kevés ideje van hátra! 
ÚJSÁGÍRÓ: De uraim! Én ezt nem értem. Én csak 


egyszerű utas vagyok, és önök nekem kérdéseket tesznek 
fel. Én ezt nem vagyok képes felfogni. 


BURGER (komoran): Azért vagyunk itt mi, hogy ön 
felfoghassa az egyetlen létező igazságot! 


ÚJSÁGÍRÓ (riadtan): Én kérem csak egyszerű utas 
vagyok, és én nem tudhatok válaszolni bizonyos kérdé- 
sekre. 


ANTÓNIA (szigorúan): A mi egyszerű utas voltunk 
nem ment fel bennünket az igazság keresésétől... 


ÚJSÁGÍRÓ: Én kérem, hogy úgy mondjam... nem a 
vonaton szoktam az igazságot keresni... 


LEKNER: Az igazságot mindig és mindenhol hivatott 
keresni az ember! 


FEKETE: Arra kértük, válaszoljon: mit csinál az asz- 
tal? Gondolkozzék. Megadjuk önnek azt a lehetőséget, 
hogy gondolkozzék és rájöjjön a legfontosabb alapigaz- 
ságra ezen a földön. 
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BURGER: Amely az ön életét bearanyozza és az ön 
sorsát... 


ANTÓNIA: A boldogság útjára irányítja. 
ÚJSÁGÍRÓ (egyre riadtabban, értetlenebbül, zavar- 


tabban): Én kérem... 
BURGER (nyersen): Tudjuk, csak egyszerű utas. Ez 


minket nem érdekelhet! Térjen a tárgyra! 
ÚJSÁGÍRÓ (hebegve): A tárgyra! De milyen tárgyra, 


kérem?... 
FEKETE: Az egyetlenre, amiről szó lehet. 
ÚJSÁGÍRÓ: Uraim, nem értem, talán... világosabban. 
BURGER (szótagolva, keményen): Mit csinál az asz- 


tal? 
ANTÓNIA: Csak egy helyes válasz van. 
LEKNER: Egyetlen, mindent betöltő igazság! 
ÚJSÁGÍRÓ (izzadni kezd, megtörli homlokát): Kérem, 


én egyáltalán nem értek semmit. Én kérem megértem 
Heideggert, de... 


FEKETE: A legegyszerűbb, legalapvetőbb igazságokat 
a legnehezebb megérteni, pedig ott hevernek úton-útfé- 
len... 


LEKNER: Csak le kell hajolni értük. 
BURGER: A leghatározottabban fel kell szólítanunk, 


válaszoljon: mit csinál az asztal? 
ANTÓNIA (mint aki megunta, Újságíró fülébe súg va- 


lamit, de az értetlenül bámul). 
FEKETE: Kérem, Antónia, ne súgjon! Az úrnak ma- 


gától kell rájönnie az igazságra. Csak így van értelme! 
ANTÓNIA (vállat von): Csak segíteni akartam... 
BURGER: Gyerünk, uram, az idő sürget, közeledünk 


a végcél felé, s ön addig nem szállhat le erről a vonatról, 
amíg nem lesz gazdagabb a legfontosabb igazsággal, amely 
nélkül az ember léte bolyongás egy sötét erdőben. 


ÚJSÁGÍRÓ (kétségbeesetten): Nekem, kérem, nemso- 
kára le kell szállnom, fontos teendőim vannak. 


FEKETE: Figyelmeztetem, a választ nem kerülheti 
el! Felszólítom, feleljen: mit csinál az asztal? 


ÚJSÁGÍRÓ (feláll, a fülke ajtajához kap, Burger elébe 
ugrik, elállja az ajtót): Mit jelent ez, kérem? Nekem is 
vannak szükségleteim, kérem. 
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BURGER: Mi lehet annál fontosabb szükséglet, mint 
megtalálni az igazságot? 


ÚJSÁGÍRÓ (leverten ül, kezébe temeti arcát, majd 
hirtelen): Kik önök? És végeredményben mit akarnak 
tőlem? 


ANTÓNIA: Az ön javát. 
ÚJSÁGÍRÓ: Azért nem engednek ki a vécére? 
FEKETE: A legfontosabb szükséglet az ön számára 


nem ez, hanem hogy az igazságot megtudja! 
ÚJSÁGÍRÓ: Nem tudok semmit! Képtelen vagyok 


gondolkodni! Uraim, erősen szorít a szükség, kérem önö- 
ket, engedjenek ki a vécére! 


LEKNER: Engedjük ki, de egy feltétellel: közben gon- 
dolkozik az egyetlen igazságon. 


FEKETE (bólint): Helyes. Maga pedig, Burger úr, kí- 
sérje el az urat, nehogy (gúnyosan) összetévessze a vécé- 
ajtót a vonatlépcsővel... 


(Burger bólint, karonfogja Újságírót, mindketten el.) 
ANTÓNIA (sóhajt): Nekünk nincs csizmánk. 
FEKETE: Nekünk módszerrel kell pótolnunk a csiz- 


mát; hathatós eljárásokkal, rávezetéssel, de gyökeresen, 
szintén gyökeresen. 


LEKNER: Mi lenne, ha... (Súg a kettejük fülébe va- 
lamit, azok bólintanak.) 


FEKETE (homlokát izgatottan simítja végig): Mindenre 
el vagyok szánva. Sem eszközt, sem fáradságot, se sem- 
mit... igen... semmitől sem riadok vissza... egyetlen 
cél lebeg előttem: az ő szent akarata! 


ANTÓNIA: Végeredményben ennek az idegennek a 
javáért küzdünk. Aki pedig két kézzel utasítja el az aján- 
dékot, megérdemli a sorsát! 


LEKNER (fanatikus átszellemültséggel): Őérette sem- 
mi sem sok! Ő megváltott bennünket, s nekünk az Ő 
megváltó munkáját kell folytatnunk. Ezt hagyta ránk? 
Nem, nem fogjuk megtagadni, nem fogjuk soha elárulni 
az Ő szent akaratát, Isten minket úgy segéljen! 


(Ebben a pillanatban megérkezik Újságíró és Bur- 
ger, aki erősen fogja a másik karját, szinte durván 
                                                leülteti.) 
FEKETE (Újságíró felé bök): Hogy viselkedett? 
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BURGER: Ott bent nem tudom, kint semmi gyanús 
nem történt. 


FEKETE: Uram! Gondolkozzék és azonnal, késedelem 
nélkül válaszoljon: mit csinál az asztal? 


ÚJSÁGÍRÓ (feláll, ünnepélyesen): Uraim, gondolkoz- 
tam, volt időm és alkalmam elmélyülni a gondolatokban, 
a kedvező körülményeket kihasználva, a következő elha- 
tározásra jutottam: önök megmondják, mit csinál az asz- 
tal és én aláírom, vagyis egyetértek azzal, amit önök 
mondanak. 


(Egymásra néznek, mint akik fontolóra veszik az 
                                                    ajánlatot.) 


FEKETE: Arra való tekintettel, hogy az idő sürget, 
hiszen még annyi a munkánk, és mindet a legjobb ered- 
ménnyel óhajtjuk befejezni, hiszen még annyi ezer és 
ezer ember vár arra, hogy felvilágosítsuk az egyetlen 
igazságról, azt javasolom: fogadjuk el az úr ajánlatát és 
ejtsük ki mi az igazságot, amelyet ő aztán hittel elfogad. 


(Bólintanak.) 
FEKETE (ünnepélyesen): Uram. Az asztal ugat. 


(Újságíró arcán értetlenség, csodálkozás.) 
BURGER (fenyegetően): Az asztal ugat. 
ANTÓNIA (áhítattal): Az asztal ugat. 
LEKNER (áhítattal): Az asztal ugat. 
FEKETE: Ismételje meg, és tegye hozzá: egyetértek 


ezzel a vitathatatlan igazsággal. 
ÚJSÁGÍRÓ (akadozva): Ugat az asztal. 
BURGER: Rossz! A szórend! (Ismétli, hogy érthetőbb 


legyen.) Az asztal ugat. 
ÚJSÁGÍRÓ: Az asztal ugat. Csatlakozom. 
FEKETE (mint aki diktál): Egyetértek ezzel a vitat- 


hatatlan igazsággal. 
ÚJSÁGÍRÓ: Egyetértek ezzel a vitathatatlan igaz- 


sággal. 
(Majd megkönnyebbülten dől hátra, mint aki úgy 


                              érzi, hogy ezzel minden befejeződött.) 
FEKETE (elégedetten): Most pedig, hogy megtudta az 


első igazságot, világosítsuk fel a másodikról is, váljék 
az ő lelkében még gazdagabbá, elméjében pedig tisztán- 
látóbbá. 


(Bólintanak.) 
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FEKETE: A második igazság így hangzik: A szék 
nyerít. Ismételje: a szék nyerít... 


ÚJSÁGÍRÓ (aki eddig hátradőlve ült, most hirtelen 
előrehajol, majd felugrik, feldúltan): Azt már nem! Elé- 
gedjenek meg azzal, hogy az asztal ugat! 


BURGER (metszően): Nagyon hálásak lennénk, ha az 
úr nem képzelné azt, hogy kérdéseinkre emelt hangon is 
válaszolhat. (Fenyegetően hajol előbbre.) 


ÚJSÁGÍRÓ (hátrább húzza fejét): Kérem, ne kínoz- 
zanak. Az asztal ugat és kész. Nem szóltam semmit. El- 
fogadtam. De kérem, az én lehetőségeim is végesek. Ne- 
kem is vannak határaim. 


FEKETE (gúnnyal): Sőt, korlátai. Éppen ezért, ismé- 
telje: a szék nyerít. 


ÚJSÁGÍRÓ: Nem, kérem, ennyi elég volt. Nem ismé- 
telek semmit. Én csak egyszerű utas vagyok, belőlem 
ennyire futja: az asztal ugat és punktum. Ezzel kimerül- 
tem. Semmilyen egyéb erőforrásom nincs. Tartalékaim 
kiapadtak, a hátországom éhezik. 


BURGER: Az úr ne feledje, hogy négy fal között va- 
gyunk és vonatunk az igazság felé robog. (Körülmutat.) 
Fülkében vagyunk. Öten. Tanúk nélkül. Kalauz nélkül. 
Érti ezt? 


ÚJSÁGÍRÓ: Hagyjanak békén, kérem, ki akarom pi- 
henni a fáradalmakat. Az igazság fárasztó. Az igazságuk 
kifárasztott. 


FEKETE: Nagyon örvendenénk, ha abban a szeren- 
csében lenne részünk, hogy az igazságot illetően velünk 
egyetért. Szóval? A szék nyerít? 


ÚJSÁGÍRÓ (ingerülten): Nem és nem! Fáradt va- 
gyok, aludni akarok. Ki akarom pihenni az igazságukat 
Hiába kínoznak kérdéseikkel, nem juthatnak eredmény- 
re. Ne is próbálkozzanak tovább. 


BURGER: Módunkban állna eszközöket használni. Mi 
azonban csakis az ön belátására apellálunk, az ön józan 
eszére... 


ANTÓNIA: Logikájára... 
LEKNER: Hitére... 
FEKETE: Emberi becsületére, humánus értelmére, 


amikor azt kérjük öntől, ismételje, mondja utánunk a 
második alapvető igazságot is: a szék nyerít. 
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ANTÓNIA (biztatóan): De hiszen rövid. 
ÚJSÁGÍRÓ: Fásult vagyok. Nem vagyok képes sem- 


mire. Sem kérdezni, sem válaszolni, sem ismételni. Fá- 
radt vagyok! Fáradt! 


BURGER: Engedje, hassunk az értelmére, ne kény- 
szerüljünk eszközökhöz nyúlni. 


ÚJSÁGÍRÓ: Az eszemre? Az értelmemre? A logikám- 
ra? Uraim, mi köze van mindennek a székhez, amely... 
Ej! Önök nem látják, hogy áthidalhatatlan szakadék tá- 
tong a nyerítő szék és az én eszem között. 


FEKETE: Mi most azon fáradozunk, hogy ezt a szaka- 
dékot áthidaljuk. Meg akarjuk önt győzni arról, hogy 
a szék nyerít. 


ÚJSÁGÍRÓ (makacs dühvel): Engem? Engem erről 
soha! 


BURGER (fenyegetően): Nem? 
FEKETE (leinti): Ide figyeljen. Ezelőtt három évvel 


ugyanebben a vasúti fülkében ugyancsak mi négyen 
együtt utaztunk... világos? 


ÚJSÁGÍRÓ (bólint): Nagyon is világos, de nehogy azt 
higgyék, hogy ez engem leszerel. Még kevésbé azt, hogy 
ez engem meggyőz bármiről is. 


BURGER: Ne vágjon közbe, várja ki a végét. A 
végét! 


FEKETE (folytatva): Ott, ahol most ön ül, szemben 
velünk egy férfi ült. Hogy milyen volt? Első látásra ta- 
lán nem bizalomgerjesztő. De ez csak a látszat volt. 


ANTÓNIA: Amely csal. 
LEKNER (átszellemülten): A férfi magas volt és erős. 


Homloka derűs. Hajában ősz szálak jelezték a bölcsesség 
idejét. Az egész ember nyugalom és fenség. A bölcs 
fenség, vagy inkább a fenséges bölcsesség ült ott velünk 
szemben egy férfi személyében. Nem tudtuk, de lelkünk 
mélyén már sejthettük volna, hogy maga a mi megvál- 
tónk ül előttünk. Mondom, sejthettük volna... 


ANTÓNIA: De akkor még túl fiatalok voltunk. 
BURGER: Felszínesek. Sportoló voltam, aki a bölcses- 


ség iránt a legkevesebb vonzalommal sem viseltettem. 
Értelemről hallani sem akartam. 


LEKNER: Az én egész eddigi életem szűziességem vé- 
delmével telt el: nem tudtam, hogy ez a leghiábavalóbb 
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és leghaszontalanabb dolog a világon, hogy van ennél 
százszorta fontosabb ügy... hit... eszmény... 


FEKETE (folytatja): Valami banális kis vitát folytat- 
tunk a spiritiszta szeánszokról, hogy az asztal táncol-e, 
vagy mit táncol, valami ilyesmiről beszélgettünk, ami- 
kor... 


LEKNER: Felemelkedett Ő. Csak most láthattuk fen- 
séges alakját, nemcsak a fülkét töltötte be, hanem lel- 
künket, értelmünket is. És kiejtette: az asztal ugat. 


FEKETE: A hatás leírhatatlan volt. Mint amikor tűz- 
csóvát dobnak a ménesbe, látta már, hogy menekülnek 
egymást taposva a mének, nos, így menekült a mi agyunk 
és szívünk egymást taposva — az igazság tűzcsóvája 
elől. 


BURGER: Ő azonban bölcs volt, és tudta, hogy csak 
ő győzhet mirajtunk. 


ANTÓNIA: Mint ahogy igaza is lett. Hála neki! 
FEKETE: Egymás után többször elismételte igazsá- 


gait, amelyek akkor még csak az övéi voltak; az asztal 
ugat, a szék nyerít... (hirtelen megáll) szóval... elis- 
mételte türelmesen, mit sem törődve a tiltakozásunkkal, 
bölcs mosollyal az ajkán. 


BURGER: Mint valami kötnivaló bolondok, utolsó le- 
heletig ellenálltunk, amikor... 


LEKNER: Ő a legtermészetesebb mozdulattal lehúzta 
csizmáját. 


ANTÓNIA (révetegen emlékezik): S ebben a pillanat- 
ban egész lelkünk kitárult. Kitárult az igazságnak. 


LEKNER: És magunkba zártuk. 
BURGER: Ő pedig elment atyai intését hátrahagyva, 


és soha többé nem jelentkezett életünkben, csupán bol- 
dogságunkat hagyta jelként maga után. 


FEKETE: Amikor bódultan az igazságtól a vonatról 
leszálltunk, azt mondtam: e férfiúnak célja volt, hogy 
az igazságot a kezünkbe adta. Meglátjátok, mondottam 
társaimnak, mától kezdve életünk megváltozik. 


BURGER: Sajnos, én gőzfejű, eleinte kételkedtem, 
lázadoztam, mert hiú és önző voltam s nem akartam el- 
fogadni, hogy egy mástól jövő igazság uraljon, de aztán 
az események engem is meggyőztek. 


FEKETE: Alighogy hazaértem, legjobb barátom tele- 
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fonált, hogy azonnal keressem fel, mert remek üzlet van 
kilátásban. Lélekszakadva rohantam hozzá. Ha pénzem 
lenne, siránkozott barátom, sajnos nincs, de neked biz- 
tosan van. Egy harmadik ismerősünk nevét említette, 
akit családi csapások értek, s aki potom áron el akarja 
adni az egyik legjobban felszerelt kutya-farmot, amit 
valaha is láthattam. Megvontam a vállamat: magántanár 
létemre csak tán nem csapok fel kutyafarmernek. Ami- 
kor kiléptem barátom ajtaján, villámsújtottan álltam 
meg: az asztal ugat, mormoltam, és azonnal világossá vált 
előttem: ezt a farmot meg kell vennem, mert életem 
nagy szerencséje rejtőzik benne. És megvettem. Negyed 
áron. De a nagy szerencse nem ebben volt. Közel fél- 
évre rá a két legnagyobb konkurrens kutyafarm leégett, 
ezek ugyanazokat a fajtákat tenyésztették: maradtam te- 
hát én az egész világon egyedül a doxnak keresztelt faj- 
tával, amelynek az ára negyvenszeresére emelkedett. 
Azt kell tudnia a doxról, hogy a világ legértelmesebb 
kutyája. Háromszoros kereszteződésből tenyésztették ki. 
Alkalmas az emberi beszédre, a szókincse nyolc-tízezer 
szóig is eljut. Tud összeadni, szorozni, osztani és kivonni, 
integrálni és differenciálni, némelyek közülük zenét sze- 
reznek, festenek, regényt írnak, új filozófiai rendszereket 
alkotnak. Áruk, míg a két konkurrens cég még létezett 
is, hatalmas volt, így azonban valóban mesés összegre 
kerekedett: nyolc-tízezer dollár. Valóságos vagyon. Nos, 
ilyenből volt nékem harminchét darabom: az egész vilá- 
gon harminchét dox! Első dolgom volt megkeresni Bur- 
ger urat, akivel immár jóbarátok lettünk, és elmondtam 
neki az ügyet. 


BURGER: Éppen idejében, mert haboztam megvenni 
egyik ismerősöm három versenylovát. A lovak eléggé fia- 
talok és tapasztalatlanok voltak, de akkor még nem sejt- 
hettem, mekkora kincs van a lábukban. Ahogyan Fekete 
úr elmesélte szerencséjét, én sem haboztam. Igen, már 
világos volt: a szék nyerít, ez üzenet volt számomra, az 
igazság üzenete. Megvettem a lovakat, és rövid idő alatt 
egy jó zsokéval négyszer nyerték el a párizsi Grand 
Prix-t, s én magam többször tettem lovaimra, amíg még 
a napjuk nem jött fel, és harmincötezer fonttal a zsebem- 
ben áldhattam a percet, amikor felismertem az igazságot. 
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ANTÓNIA: Ahogy megérkeztem, várt a hír: nagyné- 
ném meghalt s örököltem egy fajmacska-kereskedést. Mit 
kezdjek én egy fajmacska-kereskedéssel? El akartam adni. 
ekkor Lekner kisasszony, akinek Burger úr közben elme- 
sélte a Fekete úr és a saját szerencséjét, azt javasolta, 
ne adjam el, mert az ő szent meggyőződése, hogy a har- 
madik is az igazság üzenete, az pedig nekünk szól. Van 
neki egy kis megtakarított pénze, betársul az üzletbe és 
együtt vezetjük. 


LEKNER: Igen, éreztem, hogy csak jót hozhat ránk 
a harmadik üzenet is. És nem tévedtem. Az egyik nap 
észrevettem, hogy a 128-as törzsszámú anyaállat fiadzott. 
Felemeltem az állatot és három kis macskakölyök feje 
nézett rám. Jobban szemügyre vettem őket, hát mit lá- 
tok: a három fej egyetlen törzsön nyugszik. Szaladtam 
Antóniához, s elújságoltam a dolgot. A háromfejű macs- 
kát azonnal elkülönítettük a többitől, és külön gondoz- 
tuk. Gyönyörű, egészséges példánnyá nőtte ki magát: 
teljesen normális volt, csak éppen feje volt három és 
háromfejű fiakat szült. Ma már kilenc példány van vi- 
lágszerte: állatkerteknek, állatmúzeumnak, tudományos 
kutatóintézeteknek eddig eladtunk hatot, darabját hatezer 
svájci frankért. Így történt tehát... 


ÚJSÁGÍRÓ (hirtelen): Egy pillanat! (Noteszét elő- 
kapja, jegyez valamit, aztán kirohan.) 


BURGER (felugrik, utána akar rohanni, Fekete azon- 
ban karon csípi): Burger úr, nyugodjék meg, vissza fog 
jönni. 


BURGER: Gondolja? 
LEKNER: A mi igazságunk elől nem lehet megfuta- 


modni. 
FEKETE: A mi igazságunk mindenkit elér. Az igaz- 


ságunk őt is visszatéríti majd. (Felnéz, tárgyilagosan.) A 
csomagjait is itt hagyta. 


BURGER: Nagyon feldúlt volt. Mégsem kellett volna 
futni hagyni. 


ANTÓNIA: Hinni akarom, hogy nem ment messzire. 
LEKNER: Miért kételkednek? Mi, akik hitünkben oly 


erősek vagyunk, miért kételkednénk? A mi hitünk kö- 
veti őt! A nyomában van! Látom... Mint az árnyék. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Az eb olykor emeli lábát 


185 


De különösképp fényes ez az árnyék.., sugárzik, mint 
a nap. 


FEKETE: Nyugodtak vagyunk. Háborítatlanok. A mi 
hitünk vonzása mindennél erősebb. Hagyjuk: menekülje- 
nek, de futás közben egyszerre csak megtorpannak a 
menekülők, és elméjükben világosság derül. 


ANTÓNIA: És visszafordulnak, és megtérnek, mint a 
nyájtól elbitangolt juh. 


BURGER: Azért nekem mégis vele kellett volna men- 
nem (lép egy tétovát). 


LEKNER (az ajtó elé áll): Nem, Burger úr, nem kel- 
lett volna vele mennie, és ne is menjen utána. Nem le- 
hetünk kicsinyhitűek: ő megtér. S aki megtér — üdvö- 
zülni fog. 


FEKETE: Más emberként jön vissza. 
ANTÓNIA: Derűs, tiszta, alkotó emberként. 
BURGER: Mégis, ne menjek utána? 
LEKNER (metszően): Úgy látszik, Burger úr, az ön 


egykori megtérése, egykori belátása még mindig nem 
elég mély. Ne feledje, hogyan habozott, kételkedett a 
kezdet kezdetén. Ezt mi ugyan megbocsátottuk önnek, 
de nem feledtük el. Ma is előttem van, ahogyan a sze- 
münkbe néz, és izzó, konok, majdnem ördögi kétkedéssel 
a hangjában azt mondja: és mégis... az abrosz... az 
abrosz mégse nyávog... Ördögi arca volt, Burger úr, 
mintha valóban a Sátán szállta volna meg. Ha nem let- 
tem volna ártatlan és félénk és szűzies, akkor talán va- 
lami súlyosat mondtam volna önnek. 


BURGER: Én akkor semmit sem állítottam, én akkor 
csak kérdeztem: csak a kételkedés munkált bennem, és 
a vágy, hogy meggyőzzenek. 


FEKETE: Szeretnénk hinni ezt, Burger úr. 
BURGER (szinte dadogva): Én, kérem, a legnagyobb 


hittel vagyok minden iránt. 
LEKNER: Akkor miért nem bízik igazunkban? 
BURGER: Én? Én esküszöm... 
LEKNER: Ne esküdjék. Némán higgyen. Ez az egyet- 


len mód. Higgyen abban, hogy a mi igazunk elől nem 
lehet megfutamodni. A mi igazunkat, akár a sorsot, senki 
sem kerülheti el. 


BURGER: Kisasszony, kérem, sajnálom, ha félreértet- 
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ték volna, én csupán... minden eshetőségre akartam 
számítani. 


FEKETE: Visszajön őrség nélkül is. 
LEKNER: Mi lehet erősebb és keményebb őrség, mint 


a mi igazunk? Ejnye, Burger úr, nincs okunk kételked- 
ni... (Kinéz az ablakon.) Látja, már jön is. Egyedül jön, 
kíséret nélkül... És jöjjenek ide, nézzék meg az arcát... 
Igen, más ember közeledik felénk, új ember... Sugárzik 
az arca, derű és bölcsesség ragyog rajta... nézzék, néz- 
zék mindazok, akik még kételkednének... és mától 
kezdve omoljanak le áldón... 


(Mind ott állnak s áhítattal bámulnak ki a fülke- 
                                               ablakon.) 


FEKETE: Ismét győzött az igazunk! 
LEKNER: Áldassék az ő neve! 
ÚJSÁGÍRÓ (be, lihegve lerogyik, némán állják körül, 


s mereven nézik, mintha valóban az igazuk megteste- 
sülése lenne.) Uraim! Hölgyeim! Köszönöm! Köszönöm! 


LEKNER (Burger felé): Íme, a hála hangja! Íme, akit 
szökevénynek nézett, visszajött, hogy a hála hangján 
szólhasson mihozzánk! 


BURGER (lehajtott fővel): Áldassék az Ő neve! 
ANTÓNIA: Ó, istenem, győzött az igazságod. 
ÚJSÁGÍRÓ (még mindig egy kissé lihegve): Hadd 


mondom el, mi történt. Hadd mondjam el, hogy érez- 
zék, a legjobbat tették velem. Újságíró vagyok, szegény 
újságíró. Örökké becsületes. Az élet járókelője, a mű- 
vészet előszobájának lakója. Én engedem be az életet a 
művészethez. Egyfajta Cerberus, de jó és igazságos. A 
tegnap elbocsátottak. A lap igazgatója felmondott, mert 
féléve abban a kis városban, ahol élek, semmi szenzá- 
ció nem volt. Mit tehetek én arról, ha semmi sem tör- 
tént. Hazudni pedig, rémtörténeteket kitalálni, nem volt 
semmi kedvem. Így munkanélküli újságíróként találkoz- 
tam önökkel. Amikor elbeszélésük végére értek, eszembe 
villant: a megmentő riport fekszik előttem! Micsoda 
szenzáció lesz! Kirohantam és a telefonba lélekszakadva 
bediktáltam a riport elejét, s azzal fejeztem be, hogy 
az ügyre több számon keresztül visszatérek. Az igazgató 
a telefonhoz jött, gratulált, magasabb fizetéssel azonnal 
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visszavett a laphoz. (Hátradől.) Hát ez történt. Köszö- 
nöm... 


LEKNEK: Ne nekünk köszönje, az igazságunknak. Mi 
csupán szerény hirdetői vagyunk! 


ÚJSÁGÍRÓ (feláll): Még azt akarom önökkel közölni, 
hogy amikor az állomásépületből kijöttem, egy férfit lát- 
tam utánam indulni. 


FEKETE: Egy férfit? (Kis szünet.) Tehát a vonat áll? 
LEKNER: Önt követte? (Kis szünet.) Áll a vonat? 
ÚJSÁGÍRÓ: Azt nem tudhatom. Nem néztem hátra, 


de úgy érzem, a vonat felé indult. 
BURGER: Ismerte? 
ÚJSÁGÍRÓ: Ha emlékezetem nem csal, az önök le- 


írása pontosan ráillik. Erős, izmos ember, őszhajú és ha- 
talmas csizmát visel. 


LEKNER (áhítatosan): Ő! 
FEKETE: Hogy újabb igazságot hintsen szívünkbe! 
ÚJSÁGÍRÓ (kinéz az ablakon): Igen, igen, nem csa- 


lódtam... felénk tart... 
(Valamennyien lerogynak az ülésre... csak Újság- 


                                                     író áll.) 
ÚJSÁGÍRÓ: Most felkapaszkodott a lépcsőn... Kö- 


zeledik, uraim! 


(Függöny) 
 


HARMADIK JÁTÉK 
 


Ugyanazok. Szín ugyanaz, ugyanott. Izgatott han- 
gulat. Újságíró még mindig a fülke ablakánál. 
                      Többiek az ülésen megmeredve ülnek. 


ÚJSÁGÍRÓ: Eltűnt. Már nem látom. Csak tán nem 
ment más fülkébe? 


ANTÓNIA: A vonat... megy vagy áll? 
FEKETE: Fogalmam sincs. 
BURGER: Ejnye (felugrik), senki sem tudja, hogy 


áll-e vagy megy a vonatunk? 
LEKNER (Újságíró felé): Uram, a vonat megy vagy 


áll? 
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ÚJSÁGÍRÓ: Nem tudom, kisasszony. De Ő biztosan 
felszállt. Nem maradhatott le. Láttam, amikor felkapasz- 
kodott a lépcsőkön. 


FEKETE: Mindenáron meg kell tudnunk, hogy a vo- 
nat megy vagy áll. 


LEKNER: Feltétlenül meg kell tudnunk. Sehol semmi 
támpont. A villanyfák rohannak? 


BURGER: Nincsenek villanyfák. 
ÚJSÁGÍRÓ: Ott a kalauz. (Kiugrik az ajtón.) 
FEKETE: Megy a vonat? 
LEKNER: És miért nem jön Ő? 
ANTÓNIA: Vajon fel fog ismerni bennünket? 
BURGER: Nem tudom. Csak jönne már! Állunk vagy 


megyünk? 
LEKNER: Fel kell ismernie. Az Ő emlékezete vég- 


telen. 
FEKETE: Ha jön és nem ismer fel, fedjük fel ma- 


gunkat, vagy maradjunk félhomályban? Állunk? 
LEKNER: Némán imádjuk Őt. Pillantásaink hálája, 


lélegzésünk imádata lengje körül. Megyünk? 
ÚJSÁGÍRÓ (be): Az az ember nem kalauz volt. Voltam 


a mozdonyvezetőnél is. Csupa szén vagyok (leporolja a 
nadrágját). 


LEKNER (feszülten): És? 
ÚJSÁGÍRÓ: Ő sem tudja. A fűtő sem. Dobálja a sze- 


net a tűzre, de nem tudja, megyünk-e vagy állunk. A 
mozdonyvezető vezeti a mozdonyt, de nem tudja, áll-e 
vagy megy a vonat. A kalauz nincs sehol, kalauz nincs 
egyáltalán, és mégis mindenütt utasok ülnek, de senki 
sem tudja, hogy áll-e vagy megy a vonat. És igen... 
Az állomás előtt nincsenek sínek. A váróterem előtt fel- 
szedték a síneket valamikor. Láttam az imént. Ezzel a 
két szememmel láttam. 


LEKNER: És Őt? Őt látta? 
ÚJSÁGÍRÓ: Őt? Igen. (Felkapja a fejét.) Uraim! Ő 


itt van! (Kinyitja a fülkeajtót s félreáll az útból, kis- 
vártatva belép Csizmás, biccent, leül első felvonásbeli 
helyére; mindenki lélegzetét visszafojtva nézi; Csizmás 
nem viszonozza a pillantásukat, hátradől, lehunyja a sze- 
mét, mint aki fáradt és aludni akar.) 


(Szünet.) 
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ÚJSÁGÍRÓ (óvatosan, hogy ne üssön zajt, becsukja 
a fülkeajtót, s megáll az ajtókeretben. Csizmás felé bökve 
fejével, halkan): Ő? 


LEKNER (halk sikolyszerűen): Ő! 
(Csizmás a hangra kinyitja a szemét, kissé felemel- 
kedik, mindenki megdermed, Csizmás visszadől, 
újra lehunyja a szemét. Néhány pillanatnyi csend.) 
BURGER: Alszik. 
ANTÓNIA (anyás melegséggel): Alszik. 
LEKNER (halkan): Nem ismert fel bennünket. 
ÚJSÁGÍRÓ: Költsem fel? 
ANTÓNIA: Ne! 
(Csizmás a halk hangra ismét kinyitja a szemét, 


                                          felül, maga elé bámul.) 
FEKETE (remegve): Uram, bocsásson meg, hogy fel- 


költöttük. Próbáljon elaludni, s mi ígérjük, hogy többé 
szót sem szólunk... 


CSIZMÁS: Már nem tudok. Ha egyszer felébredtem, 
nem tudok visszaaludni. 


BURGER (kiszalad a száján): Hát pedig ön utasem- 
bernek látszik, az utasok pedig könnyen alvók... 


CSIZMÁS: A látszat csal. Nagyon ritkán szoktam 
utazni. S akkor is csak véletlenül. 


FEKETE: Én is ritkán utazom. Három évvel ezelőtt 
utaztam utoljára. 


CSIZMÁS (kis gondolkodás után): Én nem utaztam 
soha. Most ülök vonaton először életemben. 


BURGER: De hiszen az imént azt mondotta, hogy 
bár ritkán, de mégis szokott utazni. 


CSIZMÁS (fejét ingatja): Nem, nem utaztam soha. 
Így történt. Nem tehetek róla. 


ANTÓNIA: Három évvel ezelőtt mi négyen (négyük- 
re mutat) együtt utaztunk. 


LEKNER: Ebben a fülkében. 
CSIZMÁS (kis ásítást nyel el): Akkor is ilyen fülkék 


voltak? 
BURGER: Ugyanez a fülke volt. 
CSIZMÁS: Érdekes (újabb kis ásítást nyel el, nem 


„nyom el”). 
FEKETE (hirtelen): Ön szokott étkezni? 
CSIZMÁS (furcsán néz rá): Maga mit gondol? 
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FEKETE: És min szokott étkezni? 
CSIZMÁS: Vonaton. 
BURGER: De hiszen azt mondta, hogy sosem utazott, 


illetve csak ritkán. 
CSIZMÁS (bólint, mint aki nagyon türelmes): Úgy 


van. Most utazom először életemben. Egyébként nagyon 
ritkán szoktam utazni. És többnyire vonaton szoktam 
enni. 


(Egymásra néznek, kis szünet.) 
LEKNER: És a vonaton min szokott étkezni? 
CSIZMÁS: Hát a vonaton! 
FEKETE: De min? A tenyeréből eszik? 
CSIZMÁS (türelmesen mosolyog): Nem. 
BURGER: Nem széken, nem asztal mellett? 
CSIZMÁS (fejét rázza): A térdemre szoktam tenni az 


elemózsiát. 
FEKETE (összevonja a szemét): És az asztal? 
CSIZMÁS (türelmesen): Nem szoktam asztal mellé 


ülni. 
ÚJSÁGÍRÓ: Hát persze, mert esetleg az asztal ha- 


mis... harapós... nemde? 
CSIZMÁS (elengedi a füle mellett, Újságíróra néz): 


Én magát mintha ismerném valahonnan. 
ÚJSÁGÍRÓ: Az állomáson láthatott az imént. 
FEKETE (feláll): Hát engem... nem ismer? 
CSIZMÁS (alaposan szemügyre veszi): Nem, uram. 
BURGER (idegesen ugrik fel): Nézzen rám! Mire em- 


lékezteti önt az én arcom? 
CSIZMÁS (fejét ingatja): Semmire. 
ANTÓNIA: Ó, uram! Vizsgáljon meg engem... és 


emlékezzék. Mit lát rajtam? 
CSIZMÁS: Semmit. 
ANTÓNIA: Hát nem ismer? Nem ismer meg? 
CSIZMÁS: Maga a feleségem barátnője? 
ANTÓNIA (leroskad): Ó! 
BURGER (Leknerre mutatva): Hát a kisasszonyt! Őt 


sem ismeri? 
(Lekner feláll, mindenki leül, Lekner elsétál két- 
szer-háromszor a Csizmás előtt, mint a manekenek 
szoktak, csak éppen szigorúbban, aszkézissel, Csiz- 
                                más érdeklődve figyeli.) 
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LEKNER (megáll Csizmás előtt, mereven a szemébe 
néz): Nézzen! 


CSIZMÁS (elkapja a tekintetét, s riadtan néz körül, 
látva a többiek feszült arcát, megijed): Én... nem is- 
merem önöket... sajnálom... csak az urat (Újságíróra 
bök)... az állomásból... 


LEKNER (hisztérikusan felsikolt): Ó, boldogság remé- 
nye! Ó, micsoda átok! Megvakítod az anyákat, megsike- 
títed atyáinkat, ó, ó! (Fejét fogva lerogyik az ülésre.) 


(Valamennyien feldúltan nézik Leknert, kis szünet, 
Leknert rázza a hangtalan zokogás, Csizmás ijed- 
                                 ten bámul, fészkelődik.) 
FEKETE: Hihetetlen! Egyszerűen hihetetlen! 
ANTÓNIA: Elveszítjük emlékeinket, megtagadjuk 


gyermekeinket, akik pedig imádnak minket... 
BURGER (súlyosan áll fel): A hála néha kényszerít. 


Hálánk nem riad vissza eszközöktől. A jóság és imádat 
erőszakot ismer... A cél szent... Az eszközt aranyba 
vonja... 


(Csizmás egyre riadtabban nézi a társaságot, az 
üléshez lapul, arca, amely az első felvonásban ke- 
mény és durva volt, most szinte szelíd vonású lesz, 
                                nemes és szenvedő.) 
ÚJSÁGÍRÓ: Ide a hála serege gyűlt és az imádaté. 


Szent hit serege, mely tárgyát kívánja látni. A bálvá- 
nyozók a bálvány arcába néznek és azt mondják: értsd 
meg, a miénk vagy, mert a kezedben vagyunk. 


LEKNER (zokogva): S a bálvány, a bálvány ajka 
néma. 


FEKETE: Szeme üres! Vak gödrök merednek felénk, 
az értelem kihunyt. 


BURGER: Szíveinkben fészket rak kétség és csalódás. 
ÚJSÁGÍRÓ: Szent szertartásunk folyik, próbáljuk is- 


tenünket. Szemébe nézünk — fogadjon gyermekének. 
Ébresztgetjük őt, akit felépítettünk. Ébresztgetjük magára 
és magunkra. 


(Szünet.) 
(Csizmás kezébe hajtja fejét.) 
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FEKETE (feláll s hozzálép, megfogja állát s felvonja 
arcát): Az asztal... az asztal mit csinál? 


CSIZMÁS (riadtan kapdossa fejét, de Fekete kemé- 
nyen fogja az állát, feláll Burger is, Újságíró is, most 
már hárman tartják keményen a fejét, kényszerítik, hogy 
rájuk nézzen): Nem tudom. 


LEKNER (az ülésre dőlve): Istenünk fel nem ismer! 
Hálánkat nem fogadja! 


ANTÓNIA (felugrik): Kérdezzétek tőle igazunkat! 
BURGER (szinte sziszegve): Az asztal mit tesz és mit 


csinál a szék? 
CSIZMÁS (nyögve): Urak, engedjenek! Idős ember 


vagyok. Családom van... 
LEKNER: Ó, gyáva isten! Mi leborulunk lényedet 


imádni, s te asszonyod konyhájára gondolsz... 
ANTÓNIA: Családod van? Igen! Mi vagyunk e család. 
BURGER (megmarkolja Csizmás fejét): Az asztal, a 


szék s az abrosz mit csinál? 
CSIZMÁS (nyögve): Nem tudom, urak. Én erdőben 


élek, a nagy fák között, a kék hegyekben. 
LEKNER: Hagyjátok, hadd beszéljen, hátha értelme 


ránk csillan majd közben! (Elengedik, feldúltan ülnek 
vissza helyükre.) 


FEKETE: Beszéljen! 
CSIZMÁS (ijedten simogatja arcát, zsebkendőjét szá- 


jára szorítja): Erdőben élek... most jövök először az 
emberek közé. Ott szeretek élni a hegyekben. Madarak 
és őzikék között. Én nem értem az önök szavát. 


LEKNER: Persze hogy nem, mert a mi szavunk em- 
beri, s nem értheted meg isteni eszeddel... 


CSIZMÁS (ijedt gyorsasággal): Szeretem az erdőt, a 
folyót, a halakat... Ott élek és ott megértenek... 


ANTÓNIA: A mennyországról beszél, istenem! 
FEKETE: Saját igazát kell megmondanunk néki; hát- 


ha eszébe jut istensége is. 
ÚJSÁGÍRÓ (feláll): Hagyja az erdőt. Gondolja el 


(átszellemülten), hogy a szék nyerít... 
CSIZMÁS (bódultan néz az Újságíróra, fájdalmas ér- 


tetlenül): Nem értem, uraim. 
BURGER: Figyeljen jól, mit mond magának ez: az 
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asztal ugat, a szék nyerít, az abrosz nyávog. Emlékezzék, 
uram! 


CSIZMÁS: Urak, nem foghatom fel, mit kívánnak 
tőlem. Pénzem nincs, hát ne kínozzanak. 


LEKNER: Ó, az istennek pénze hogy legyen! Igéit 
emlegetjük, s ő pénzről beszél... ó, ó! 


FEKETE: Nincs türelmem többé játszani! Tanítsuk 
hát meg újra az igére, amit már felejtett... 


ÚJSÁGÍRÓ: Uram, ismételje: az asztal ugat, és egé- 
szítse ki: egyetértek ezzel az igazzal. 


BURGER: Mondja! Az asztal ugat. 
CSIZMÁS (nyögve): Hogy mondhatnék ilyet! 
LEKNER (felugrik, Csizmás lábaihoz rogyik, megsi- 


mogatja térdét, csizmáját): Ó, miért tagadsz meg min- 
ket? Nem látod, hogy a tieid vagyunk, nem látod, hogy 
minden, ami itt van, teérted van, hogy bálványunk le- 
gyél... Nem érzed a szívemet dobogni, tedd ide kezed, 
érzed, azt akarja: te légy az ura... tégy, cselekedj akár- 
mit, tapodj reá ezzel a csizmával... uralj vadon... za- 
bolázz meg... szoríts keményen... bálványt kérek és 
nem engedlek el! (Átöleli Csizmás lábát.) Emlékezz, is- 
ten, emlékezz azokra, kiket híveiddé tettél! 


CSIZMÁS (szelíd ártatlansággal, nagyon jóindulatúan): 
Ez a szegény kisasszony nagyon beteg lehet. Nem kéne 
orvost hívni? 


LEKNER (zokogva): Nincs nékem orvosom más! Bál- 
ványom lettél, s nem engedlek el! (Szorítja Csizmás lá- 
bait.) 


BURGER (feláll, odamegy Leknerhez, lefejti kezeit 
Csizmás lábáról, felállítja s leülteti, az összeroskadva ül): 
Uram, felszólítom: ismételje el az igazunkat, azt az iga- 
zat, amit valaha ön kifejtett... Az asztal ugat... meg- 
érti ezt? 


CSIZMÁS: Nem értek semmit, uram, s nem tudom, 
mit akarnak egy szegény lélektől, akinek annyi gondja. 


BURGER: Mondta ön egyszer, ezelőtt három évvel, 
itt előttünk, ebben a fülkében, hogy az asztal ugat, a 
szék nyerít és az abrosz nyávog? 


ANTÓNIA: Emlékezzék, szegény megfáradt isten! 
LEKNER (révülten félre): Ó, lehetséges, hogy az is- 


ten néha fáradt s nem emlékszik teremtett művére? Vagy 
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oly sokat teremtett, hogy nem tudja már számon tar- 
tani? 


FEKETE: Emlékszik, hogy mondta? 
ÚJSÁGÍRÓ: Nos, ne habozzék, az igazat mondja, ha 


beismeri. 
CSIZMÁS: Én ilyesmit nem mondtam soha. Nem is 


mondhattam, mert nem tudom, mi ez. Ezt én nem ér- 
tem. Én erdőben és őzek között élek. 


BURGER: Meddig tűritek még, hogy így beszéljen 
ő, kit mindeddig kerestünk és híven vártunk, hogy lel- 
künket tartsa velünk. 


FEKETE (komoran): Ha istenetek megtagad titeket, 
kiknek sorsát útra indította, s megtagadja saját igéit is, 
rázzátok fel, parancsoljatok rá: térjen vissza hozzátok 
azonnal! 


ÚJSÁGÍRÓ: A nyájtól nem bitangolt el senki, a nyáj 
kerek és rendben várja a pásztort. 


LEKNER (felsír): S a pásztor elbitangolt! 
ANTÓNIA (térdre hull, imádkozva): Ó, térítsd vissza 


juhaihoz a pásztort! Nélküle nem élhetünk, hisz véle in- 
dultunk el, s most várjuk igéit. Kiáltsatok: ó, térítsd 
vissza a pásztort! 


FEKETE: Pásztor! Térj vissza! 
CSIZMÁS (feláll, az ajtóhoz akar lépni, Burger azon- 


ban elállja az útját): Nem! A pásztor nem lép ki az akol- 
ból. 


CSIZMÁS: Urak, engedjenek! Mit akarnak tőlem? Én 
erdőben élek... 


LEKNER (felugrik, Csizmás arcát simogatva): Az őzi- 
kék szépek, de én szebb vagyok... Az őzikék nem tud- 
nak simogatni... Az őzikék mind elfutnak előled... én 
itt vagyok, és nem futok el soha... 


CSIZMÁS: Kisasszony, feleségem... 
LEKNER (hisztérikusan kacag): Az isten... becses 


nejére hivatkozik megint... Hát isten vagy te? Milyen 
isten vagy te, ki elűznéd azt, akiben te élsz... 


CSIZMÁS: Urak, vigyék el a kisasszonyt... 
LEKNER: Elcipeltetsz... nem kellek... látni sem 


akarsz... hűtlen istenem! Ó! (Újságíró a padhoz támo- 
gatja.) 
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CSIZMÁS: Urak, egy percre, csak egy percre enged- 
jenek ki. Dolgom lenne. 


FEKETE: Mi dolga? 
CSIZMÁS (szégyenlősen): Nem mondhatom meg itt a 


kisasszony előtt. 
LEKNER: Ó, isten! (Felugrik.) Neked nincs ily szük- 


ségleted! 
ANTÓNIA: Milyen nevetség! 
BURGER: Uram, ne nézzen minket tébolyultaknak: 


önnek ilyen szüksége nem lehet! 
CSIZMÁS: De urak! Miért kínoznak? Levegőt akarok 


szívni, fáj a fejem, majdnem szétreped. 
ÚJSÁGÍRÓ: Nem hagyjuk magunkat megtagadni! 
FEKETE: Az árulás szellemét kitépjük! 
ANTÓNIA: Nem futhat el a mi istenünk mitőlünk! 
LEKNER: Nem lesz a másé! Az istenemre féltékeny 


vagyok! 
BURGER (keményen, szinte durván megfogja a kar- 


ját, le akarja ültetni Csizmást): Üljön le, majd mi meg- 
tanítjuk istennek lenni ismét. 


FEKETE: Mint ahogy a gyermeket járni megtanítják 
s az első szókat tanítják gagyogni, úgy oktatjuk borult 
elméjű istenünket, jusson eszébe az egyetlen szent igaz- 
ság! 


CSIZMÁS: Hagyjanak! Vár az erdő! 
LEKNER: S az őzikék, ugye? Ó, hogy gyűlölöm az 


őzikéket! 
BURGER: Üljön le és ne tagadja többé önmagát. 


(Durván lökdösi.) 
CSIZMÁS: Urak! Én szelíd ember vagyok, ne bánt- 


sanak!  Hagyjanak el! Fáj a fejem!  (Viaskodik, Burger 
öklét emeli, másik kezével Csizmás torkához kap.) 


LEKNER: Ne hagyjátok! Isten, itt maradsz! 
(Újságíró és Fekete is odaugranak, hárman dula- 


                                      kodnak Csizmással.) 
ANTÓNIA (térdre rogyik): Ó, térjen vissza istenünk 


esze! Szemében gyúljon felismerés fénye. Mert máskü- 
lönben emberként enyészik. 


(Csizmás most lerázza magáról a három férfit, azok 
az ülésre hullnak bódultan, torzultan. Csizmás 
nyugodtan kinyitja az ajtót és kilép, ebben a pil- 
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lanatban Lekner kézitáskáját felragadva, mintegy 
álomban lassú léptekkel utána indul, haja kibom- 
lik, szeme furcsa tűzben ég, mindenki dermedten 
                                   nézi a távozó Leknert. 
Mély csönd, szünet, majd egy távoli, de erős férfi- 
kiáltás hangzik a csöndben. Még mindig dermedten 
                                                  ülnek.) 
ÚJSÁGÍRÓ: Az isten rólunk megfeledkezett. 


(Kis szünet.) 
FEKETE: Isten elárult minket s önmagát. 


(Kis szünet.) 
BURGER: Emberré vedlett. (Kis szünet.) Emberként 


lakolt. 
(Szünet.) 


ANTÓNIA: Ó, hátha mégsem ő volt. Csak hozzá ha- 
sonló... Bár úgy lenne. Hinni kéne... Higgyük! 


(Kis szünet.) 
FEKETE: Ha ő volt — megérdemelte sorsát, feledte 


istenségét. 
ÚJSÁGÍRÓ: Ha nem ő volt... 
BURGER: Sorsát megérdemelte, nem fogta fel, mi 


egyetlen igaz. 
(Ebben a pillanatban ugyanolyan révetegen meg- 
jelenik Lekner, valahová föléjük néz, sápadt arccal 
                                 megáll az ajtókeretben.) 
LEKNER: Láttam, éreztem: a vonat robog. 


(Függöny) 
1967 
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A KIRÁLY KÖVE 
 


(PYGMALION ÉS GALATEA) 
 


MITOLÓGIAI JÁTÉK HÁROM FELVONÁSBAN 
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Bemutatta a kolozsvári Állami Magyar Színház 1969-ben 


SZEREPOSZTÁS 


 


Artemisz 
Oidipusz 
Isztész 
Epigonész 
Pygmalion 
Galatea 


Orosz Lujza 
László Gerő 
Higyed Imre 
Vadász Zoltán 
Imrédi Géza 
{Stief Magda 
{Sebők Klára 


Kajax 
Priosz 
Antioppé 
Boreasz 
Tantosz 
Küx 
Danaida 
Hérosztratész 


Bíró Levente 
Maresch Béla 
Krasznai Paula 
Péterffy Gyula 
Héjja Sándor 
Jancsó Miklós 
Szalay Ilona 
Bencze Ferenc 


Rendező: Rappaport Ottó 
Segédrendező: Higyed Imre 
Díszlet: Erdős Tibor 
Kosztüm: Halay Hajnal 
Zene: Vermesy Péter 


Román nyelvű bemutató: a bukaresti rádióban 1970-ben 
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SZEMÉLYEK 
 


Artemisz istennő hangja 
Oidipusz, király 
Isztész, főpap 
Epigonész, bíró, királyi tanácsos, Boreasz apja 
Pygmalion, szobrász 
Galatea, az alkotása 
Kajax, szobrász 
Priosz, pénzes thébai polgár 
Antioppé, a felesége 
Boreasz, Pygmalion segédje, Epigonész fia 
Tantosz, Pygmalion segédje 
Küx, szobrászinas 
Danaida, szolgálólány 
Hérosztratész, őrült, templomgyújtogató 


 
Történik Thébaiban, a szerencsétlen Oidipusz király ural- 
kodása idején, amidőn ez még nem ismerte meg az istenek 
                                           szörnyű rendelését. 


 
 


UTASÍTÁSOK 
 


A darab mitológiai-patetikus alaphangját túlozni tilos. 
Ajánlatosabb inkább magát a szöveget értelmesen fel- 
mondani. A száraznál alig emelkedettebben. Fontos a szép 
                   szövegmondás, de nem a játékritmus rovására. 


 
 


SZEMÉLYEK: 
 


PYGMALION minden korok igazi művésze, de öreg, és 
csak későn jön rá, hogy más is van a műveken kívül. 
                                                       Ő a passzív főhős. 
GALATEA izgalmas, sejtelmes (női) eszmény, de szűzen. 
                                                  Ő a passzív mellékhős. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Az eb olykor emeli lábát 


244 


TANTOSZ hálás, hogy él, s hogy szobrot csinálhat; ez a 
szerelem — Galatea iránt — „az első kisiklás”. A művé- 
                                                     szet szerzetese. 
BOREASZ fájdalmas ördög. Ő az aktív főhős. 
OIDIPUSZ a hatalom kegyeltje — a sors üldözöttje: bölcs 
ugyan, de érzékeiben élő. A romlás sejtelme szorongatja. 
                                                Ő az aktív mellékhős. 
KAJAX azt érzi: „úgy jó, ahogy van”. 
DANAIDA mindig „élni” szeretne. 
KÜX csak gyerek. 
ANTIOPPÉ és PRIOSZ felszínesek, de — élnek. 
ARTEMISZ HANGJA tárgyilagosan fenséges és fenségesen 
                                                         tárgyilagos. 


 
 


ÉRTELMEZÉS, FORRÁS 
 


Két antik irodalmi előzmény összeolvasztása: a Pygmalion 
mítosza és Oidipusz története. „Történelmi és földrajzi 
precizitások” nélkül. Ez többek között abból is kiderül, 
hogy a mítosz szerint Pygmalion Küproszban lakozott és 
boldogan kelt egybe Galateával, itt viszont, mint meglát- 
juk, nem ez történik. A két történet közötti összefüggést 
mint sorselőzményt fogjuk fel, s mint előzetes és analóg 
tragédiát. Nyilván, a szerző nem élt a Mitológiában, így 
nem láthat és láttathat reálisan. A díszletek egyszerűek, 
a görögösség csak jelzéses. A kosztümök görögösek. Te- 
                                        hát: modernek is lehetnek. 


 
 


ELSŐ JÁTÉK 
 


Pygmalion szobrászműhelye. Néhány szobor és 
mellszobor, egy-két torzó. Közülük kiemelkedik — 
a szín jobb sarkában — egy lepellel borított ember 
nagyságú szobor. Gyékényfonású fal, itt-ott fali- 
szőnyeggel. A sarokban ágy, két-három különböző 
nagyságú és alakú szék. A mennyezetről hinta lóg. 
Néhány pillanatig mozdulatlan és üres a szín. 
A hinta most lengeni kezd, néhány másodpercre rá 
                                       Artemisz hangja hallatszik. 
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ARTEMISZ HANGJA: A teremtmény furcsa, fölöttébb 
engedetlen. A teremtmény csak ritkán elégedett. Ha nem 
teljesítem vágyát, átkozódik, kívánságáért lázad a teremt- 
mény, s ha teljesítem, vesztébe rohan. Mert mi játék ne- 
kem, néki lehetetlen, ezt nem tudja soha a teremtmény. 
De a teremtmény mégis kell a Sorshoz: kiválasztom a 
célhoz eszközül, hogy jelt mutasson föl, s aki megérti, 
lelje meg a boldog kiutat... Itt Artemisz szól — a meg 
nem látható. 


(A hang elhallgatásával a hinta még leng kis ideig, 
aztán mozgása megszűnik. Egy pillanatig a szín 
még üres, Küx be, alig 14 éves, kedves, leányos 
                                                   arcú.) 
KÜX (észreveszi a hintát): Hát ez meg mi? (Ráül.) 


Szék. Meleg. Mintha ült volna rajta valaki. Mozog. Vajon 
ki ült előttem rajta? Pygmalion? Talán Tantosz? Boreasz, 
aki engem ott kerget, ahol lát... mert nem szívlel semmi 
gyermeket. De hát én már inas vagyok... szobrászinas. 
Megvan! Danaida ült rajta, neki olyan meleg a hátulja, 
hogy szaladnom kell, valahányszor hozzám ér. (Izeg-mo- 
zog.) Süt, forró, és egyre forróbb... (Leugrik, kicsit meg- 
simítja hátsó jelét, szembe találja magát a leples szobor- 
ral.) Ez az! Csak ez lehet, amin a mester éjt-nap dol- 
gozik. Hátha ő ült rajta, ezért forró a szék. Ez hát a csudás 
műremek, amit rejt előlünk s ő láthatja csak. No, lássuk. 
(Kicsit felemeli a leplet, alá dugja a fejét, a feneke ki- 
látszik.) Sötét van! Semmit se látok! 


(Boreasz be, meglátja a kifelé kászálódó Küxöt, fe- 
neken billenti, Küx majdnem orra bukik, valahogy 
                        mégis kiegyenesedik, meglátja Boreaszt.) 
BOREASZ (közeledik feléje): Mit leskelődsz?! A mes- 


ter kezére adlak! 
KÜX (hátrál): Csak meg akartam nézni. Inas vagyok. 


Tanulni szabad... 
BOREASZ: Majd én megtanítlak! Fülednél fogva visz- 


lek... 
KÜX (még mindig hátrál): Vihetsz! Nékem náladnál 


jobban hisz a mester! 
BOREASZ (megtorpan): Ezt honnan veszed!? Beszélj, 


mert a füled kitépem... 
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KÜX (megáll, gyermeki gyűlölettel): Azt mondotta, 
nincs benned semmi szikra, szobrász sosem leszel... Csak 
Tantoszt szereti... Meg engem! 


BOREASZ (egy pillanatig habozva áll, majd ugrik, 
Küx tovább szalad, kergetőzés kezdődik a szobrok kö- 
zött, Boreasz lever egy torzót, dühvel rúg bele. Küx ki- 
ugrik az ajtón, Tantosz szinte azonnal be.) 


TANTOSZ: Ez meg hogy kerül ide? (Felveszi a tor- 
zót, visszahelyezi a talapzatra.) 


BOREASZ: Az átkozott kölyök, Küx verte le. 
TANTOSZ: Még gyermek, nem kell minden vétkére 


felfigyelni. 
BOREASZ (amennyire lehet, finoman mutatja): Hogy 


mozog a keze a pokróc alatt, mit bánom én, de ne les- 
kődjék a felnőttek után... 


TANTOSZ: Te talán nem így tettél ekkora korodban? 
BOREASZ: Magamat is utálom érte. 
TANTOSZ: Hagyjuk ezt, van ennél fontosabb is. Nem- 


rég jött a király tanácsosa, és érdeklődött, mi van a szo- 
borral. Azt mondtam, készül. A való az, hogy nem tu- 
dom, mi van. 


BOREASZ: Én sem. Egyébként (látszik rajta, nem 
mond igazat) én is azt mondtam apámnak, hogy nemso- 
kára meglesz. 


TANTOSZ: Boreasz, kérlek, beszélj a mesterünkkel, 
próbáld rávenni, fejezze be a szobrot. Oidipusz nagyon 
hiú erre. Hiába készít Kajax ezer mellszobrot róla, ő csak 
a mestert szereti, tőle akar ember nagyságú szobrot. Én 
nem leszek itt... Márványért küldött mesterünk. Beszélj 
vele, amíg hiányzom. Dionüszosz ünnepe már itt a nya- 
kunkon... Hiszen tudod: az ünnep ünnep. Az ünnepre 
muszáj. Olyankor mindenki megmutatja, mi számára az 
ünnep. Ha hazudik is. Elvárják tőle. 


BOREASZ: Igen, a márványt el kell hozni, amíg jó 
az út. Szekerek vannak? (Kicsit szórakozottan.) Jó, majd 
rágom a mester fülét. Pedig jobb lett volna, ha te mon- 
dod meg neki. Téged jobban becsül... Becsül. 


TANTOSZ: Nem vettem észre. Mindkettőnket egyfor- 
mán szeret. 


BOREASZ: Lehet... szeretheti az eszemet... de a 
szikra... tudod, az a szikra... 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Az eb olykor emeli lábát 


247 


TANTOSZ: Ne szikrázz annyit, vannak fontosabbak... 
Indulnom kell. (Kezet fognak, el.) 


BOREASZ (utánabámul, kis szünet után): De hiszen 
eddig is tudtam mindent. Eddig is tudtam, hogy Pygma- 
lion engem nem becsül, nem szobrásznak, kőfaragónak 
tart, és egyedül Tantoszt tiszteli... Ezt eddig is tudtam. 
Akkor most miért remegek? (Kis szünet.) Mert azt hit- 
tem, hogy senkinek se mondta. Azt hittem, az ő titka 
marad, senkinek nem árulja el. És most már ez a kis 
fattyú is... Tudja mindenki. Tantosz is. Láttam rajta. 
Lefogadom, még Danaida is. És Priosz! Antioppé! Az 
apám! A király! Artemisz is, és Zeusz!... És besúgják, 
hogy nincs bennem tehetség. (Kis szünet.) Ha tán elrejti 
véleményét mások előtt, most nem fájna semmi. De már 
híreszteli!... Egy világnak akarnak besúgni engemet! 
(Kis szünet.) Mert nincs meg bennem a kezdés lelemé- 
nye, az újrakezdés képessége sincs. Én most már hogy 
mehetnék sánta Héphaisztosz műhelyébe kovácsnak, mi- 
dőn isteni szobrokra nyitották a szemem? Apám, Oidi- 
pusz barátja, Epigonész akarta, hogy szobrász legyek. 
Oidipusz akarta, hogy Pygmalionhoz jöjjek tanulni. Én 
nem kívántam vívni a kövekkel, nehéz művészet, jobban 
vonzott a szoknya. De ha már olyanra csaltak, ami vé- 
gül ha kezemet, ha tehetségemet nem is, de hiúságom 
így meghódította, most ne vegyék el tőlem, nem enge- 
dem! Én már szobrász leszek. Nincs meg bennem az új- 
rakezdés erénye, a feledés leleménye sincs meg, már nem 
mehetek sánta Héphaisztosz műhelyébe kovácsnak, midőn 
isteni szobrokra nyitották a szemem... (Kis szünet.) Mi 
lesz a sorsom? A szikrát hol keressem? Hogyan éljem 
sorsomig a létem? 


(Kajax be, alacsony, gömbölyű férfi.) 
KAJAX (gunyorosan): A mester hol van? (Észreveszi 


a hintát.) Hát ez meg mi? (Próbál beleülni.) Nem férek 
bele! (Körülnéz a műhelyben.) Nem látom a király mell- 
szobrait... 


BOREASZ: Készül Oidipusz ember nagyságú szobra. 
KAJAX: Igazán? És jó lesz? 
BOREASZ (látszik rajta, hogy utálja a másikat): Sem 


jobb, sem rosszabb, mint amilyent Pygmalion kifaragni 
képes. 
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KAJAX: Nem értem gazdádat, látod, én temérdek 
mellszobrot készítettem, és mindig pontosan le is szállí- 
tottam; a király vélem nagyon elégedett. 


BOREASZ: Mondd meg, de igaz lelkedre, Kajax, fa- 
ragtál már valamit Oidipusz mellszobrán kívül? 


KAJAX: Csak lovakat. És egyszer egy kecskebakot. 
BOREASZ: Egy nőt, egy mozdulatot, egy emberi mo- 


solyt sem...? 
KAJAX: Oidipusz mellszobrai gyakran mosolyognak. 
BOREASZ (félhangosan): Van is miért... (Más han- 


gon.) Spártai síró asszonyt? Taigetosz hegyéről ledobott 
csecsemő görcsös arcát? 


KAJAX: A király arca nekem épp elég. Miért király 
a király? Nem ő a legkülönb az emberek között? Hát mit 
akarhat egy szobrász, mint a legkülönbet? 


BOREASZ (dörmögve): Szofistának kellett volna men- 
ned, nem szobrásznak. (Más hangon.) Mit akarsz a mes- 
tertől? 


KAJAX: Követ és szerszámot jöttem kölcsönkérni. 
BOREASZ (félhangosan): Nem ártana egy kis szikra 


sem. 
KAJAX (gyakran sandít a leples szobor felé): Mi van 


mögötte? 
BOREASZ: Nem tudhatom. Nem mutatta meg. 
KAJAX: Igazán? (Lép egyet a szobor felé, Boreasz 


eléje toppan, karjánál fogva visszapenderíti.) 
BOREASZ: Kémkedni jöttél, nem szerszámot kérni. 


Tisztulj, mert... menten kifaraglak! 
(Kajax menekül, az ajtóban összeütközik Priosszal 


                               és Antioppéval, aztán sebesen elinal.) 
PRIOSZ: Pygmalion hol van? 
BOREASZ: Hát én már nem vagyok jó? A szép An- 


tioppé annyi szobrát nem én készítettem? 
ANTIOPPÉ: Priosz, megmondtam, ha Boreasz faragja 


szobromat, épp annyi, mintha maga Pygmalion csinál- 
ná... Sőt... 


PRIOSZ: Már unom a te mellszobraidat látni. És 
mindegyiket évekig csináltad. Illenék már, hogy a mes- 
ter is faragjon egyet (feleségére néz) Priosz nejéről... 
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ANTIOPPÉ: De Priosz, igaz, sokáig készültek a szob- 
rok, de gondold csak el, mennyi munka... ó, mennyi 
munka van egy ilyen szoborral... 


BOREASZ (kissé kétértelműen): Előbb a kézzel... 
de mind a két kezünkkel... s keményen kell ám fogni, 
jó erősen... aztán simítgatni... a redőket... s amikor 
már meztelen... a kő... síkos... sima... akkor kez- 
dődik csak igazán a munka... Ezt naponta háromszor 
meg kell cselekedni, s azután évekig, így — ilyen iram- 
ban... 


PRIOSZ: Ehhez én nem értek! Én a mestertől aka- 
rok szobrot. A tiedből elég volt. 


ANTIOPPÉ (halkan): Dehogy volt elég! (Hangosan.) 
Igazán, Priosz, még egy-két szobrot csináltassunk Bo- 
reasszal, s aztán Pygmalionhoz fordulunk... 


PRIOSZ: Hogy megint évekig simítgassa, vakargassa, 
és te naponta órák hosszat állj mereven, s este, mikor 
megjössz, holtfáradt legyél? 


ANTIOPPÉ: Hát... bizony nehéz... mert tudod, 
néznie kell engem, hogy hasonlítsanak arcvonásaim, s 
ilyenkor nem mozdulhatok... de aztán kinyújtózom, s 
már mozoghatok, amennyi jólesik. 


BOREASZ: Úgy van, ahogy Antioppé mondja. 
PRIOSZ: Való értékű szobrokat szeretnék. Meghal 


Pygmalion, még mielőtt szobrom lenne tőle. 
(Pygmalion be.) 


PRIOSZ: Köszöntöm a művészek művészét. 
PYGMALION (biccent): Zeusz hozott! 
PRIOSZ: Mester, azért jöttünk, hogy Antioppémat 


szoborba öntenéd. 
PYGMALION: Priosz, meghalni sincs időm. 
PRIOSZ: De Pygmalion, nem hiszem, hogy Antioppé 


ne lenne kellemes... szoborba... hiszen ő szép... 
PYGMALION (magában): Nagy Isten! Szépségről be- 


szélnek. Mit tudják ők, milyen szépség dühít! (Feléjük, 
hangosan.) Nem, Priosz, most nem vállalhatom. Antioppé 
valóban szép, de más munka vonz... 


ANTIOPPÉ (Prioszhoz): Maradjunk Boreasznál. 
PRIOSZ: Nem! Inkább Tantoszt kérjük fel... legyen 


újabb nevünk... vagy Kajaxot...? 
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ANTIOPPÉ: Nem! Kajax nem kell. Olyan kövér... 
olyan kövér... hogy félek, rólam is majd kövér szobrot 
mintáz! 


PRIOSZ: Ez nem lenne jó. Legyen Tantosz akkor... 
ANTIOPPÉ: Tantosz...? Jó lesz... Azt hiszem, egé- 


szen jó lesz... 
BOREASZ (kissé gúnyosan): Hát sok szerencsét... 


Tantoszhoz. Hátha ő is évekig csinálja... 
PRIOSZ: Remélem, ő gyorsabb... 
ANTIOPPÉ (magában): Isten őrizz! (Hangosan.) Hát 


akkor mehetünk... (Meghajolnak.) 
PRIOSZ: Reád, Pygmalion, egyszer mégiscsak számí- 


tunk majd! (Mindketten el.) 
(Kis szünet.) 


PYGMALION: Boreasz, nagy bajban vagyok. 
BOREASZ: Sejtem, miről lehet szó, mesterem! 
PYGMALION: Mit sejtesz? 
BOREASZ: Pygmalion, naponta néztem azt a leplet, 


és elképzeltem, milyen lehet alatta a szobor, ha még te 
is titkolni kívánod. 


PYGMALION (döbbenten): Megnézted? 
BOREASZ (fejét rázza): Nem. De elképzeltem, mi- 


lyen a szobor, amit eltitkol alkotója. S az, amit elkép- 
zeltem, olyan, hogy minden szobrot ezután el kell pusz- 
títani, hogy csak ez maradjon. A műved, mester, gyilkos 
egy szobor. Elsöpör majd minden régi szobrot, és mag- 
zatként öl meg minden eljövőt. Mert fensége helyettesít- 
het minden alkotást. Aki ezt látja, másra többé nem 
emeli majd tekintetét. Oidipusz ilyen szobrot még nem 
kapott. Megértelek, sajnálod néki adni. (Ravaszul.) Talán 
meg sem érdemli épp ő, ki beérte annyiszor Kajaxszal. 


PYGMALION (nehezen): Boreasz, ez a szobor nem 
Oidipuszról készült. 


BOREASZ (látszik, hogy inkább csak teszi a megle- 
pettet): Mesterem, ebből baj lehet. Épp ma beszélt ve- 
lem apám, a király tanácsosa, és megkérdezte, mi van a 
szoborral. 


PYGMALION: És te? Mit mondtál neki? 
BOREASZ: Nyugodj meg. Azt mondtam, készül. 
PYGMALION: Amikor Oidipusz magához hívatott és 


azt mondta: ember nagyságú szobrot akar tőlem önma- 
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gáról, elvállaltam, mi mást tehettem volna. Aztán haza- 
jöttem és faragni kezdtem, faragni a követ, de a már- 
vány nem volt engedelmes, és a vésőm is ellenállt na- 
gyon, már a karom sem követte az eszem és az Oidipusz 
parancsát. És éjjel-nappal dolgoztam a szobron, s amikor 
kész lett, megdöbbentem én. A világ legcsudásabb lány- 
alakja lett. Elképzelheted kínom: Oidipusz márványából, 
az ő szobra helyett — egy lányalak, az én képzeletemből. 
Most mit tegyek, mit tehetnék most már? 


BOREASZ: A világ legcsodálatosabb lányalakja lett? 
Ha ezt megtudja Oidipusz, kezdetben majd haragszik, de 
látván a szobrot, megbocsát. Hiszen neki is hízelegne, 
hogy ő ösztönözte e csudás követ... 


PYGMALION (körülnéz, suttogva): Boreasz, én nem 
adhatom neki ezt a szobrot. S ha megmutatnám, magá- 
nak fogja kérni... S én nem adom, nem adom, mindent 
adok, de ezt nem adhatom... (Kis szünet.) Hogy tartsam 
meg? Hogy tartsam meg, hogy ne váltsam ki Oidipusz 
haragját? 


BOREASZ (félre): Ha tudnám, se mondanám meg. 
Hagylak veszni, mester, mert te megsebeztél, és én többé 
ép már nem leszek... (Feléje hangosan.) Pygmalion, gon- 
dolkozz a dolgon, én is majd csak töröm a fejem... 


PYGMALION: Tantosz hol van? 
BOREASZ: Tantosz követ szállít. 
PYGMALION (pánikszerűen): Épp most ment el a kő- 


ért. Épp most. Igaz, én mondtam neki... De épp most... 
ahelyett, hogy tanácsot adna, hogy itt lenne. 


BOREASZ: Ne haragudj rá. Tantosz kissé... méla. 
Őt nem érdekli más a kövein innen és túl. 


PYGMALION: Az én sorsom sem? 
BOREASZ: Ne vedd rossz néven tőle, ő ilyen: önző, 


mint minden igaz művész. 
PYGMALION: Tantosz... Tantosz... éppen tőled... 


ez rosszul esett! 
BOREASZ: Mondom, ne hajszold magad kínzó gon- 


dolatba. Tantosz nem rossz, csak néki a kő a szentség. 
Én is véle akartam menni, de megéreztem, szükség lesz 
reám... Tantosz nem rossz, csak néki a kő a szentség. 


PYGMALION: Ne védd! Legalább te ne védd már. 
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(Magához vonja Boreaszt.) Csak te maradtál nékem és a 
szobrom... 


BOREASZ (leborul, megcsókolja mestere lábát): Mes- 
ter, ha tudnád, mi van bennem irántad... ha tudnád, 
mennyi érzést dobtál belém, mint tóba... hadd gyűrűz- 
zék, ha tudnád... eh, jobb is, ha nem tudod... (Más 
hangon.) Még hízelgésnek vennéd (feláll). 


PYGMALION: Miért nem kérdezel? Miért nem kér- 
ded: szobromba miért kapaszkodom, mint utolsó szalma- 
szálba? 


BOREASZ: Nem tartom illőnek a kíváncsiskodást. 
Mit jónak látsz, úgyis elmondod nékem. 


PYGMALION (nehezen): Boreasz — én szeretem... 
én... szeretem a szobrom (nekidől a leples szobornak, 
fejét neki nyomja). 


BOREASZ (valóban félreérti): De mester — én is sze- 
retném alkotásomat. Hisz ez nem is szobor, mint mond- 
tad, ez csoda... 


PYGMALION (révetegen suttogva): Nem, Boreasz... 
én nem úgy szeretem szobromat, mint alkotást. Én... 
Boreasz... őrült lennék... ? Szerelmes vagyok... 


BOREASZ (nem érti, döbbenten hallgat, majd): Pyg- 
malion, van néha úgy az ember, hogy vonzódására szókat 
nem találhat, nem lel hasonlatot, s ilyenkor azt is mond- 
hatja, szerelmes egy sasba, mert jobb szót nem talál... 
De ez csak a szó miatt van így, mert más szó szürke 
lenne, s amit pedig lel, tán túl erős... 


PYGMALION (elveszi a fejét a lepeltől): Nem értesz 
engem, drága egy tanítvány. Galatea a szobrom neve. 
Ilyen nőt eddig sose láttam. Minden arcvonása, alakjá- 
nak hullámai mind belőlem vannak. De amíg kész nem 
lett, nem tudhattam, hogy senkire sem hasonlít a látott 
nők közül: ez új lény, új teremtmény... nem összerak- 
tam a sok-sok többi nőből... látomásból merítettem ar- 
cát... 


BOREASZ (hallgat, most már megértette): Ezért nem 
akarod hát Oidipusznak adni? 


PYGMALION: Ezért. De ezzel még csak kínom egy 
része oszlik, mert másik része továbbra se tűnhet. Gala- 
tea, ha nékem is marad, mit érek vele? Márvány! Már- 
vány! Galatea nem élő! 
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BOREASZ (nyugtatva): Pygmalion, akár élő is lehet- 
ne, olyan tökéletes. 


PYGMALION: Lehetne, de nem az... és ne nevess 
ki, Boreasz... amióta kész, hányszor háltam véle itt, 
ezen az ágyon... már reszketeg kezemmel odacipeltem 
és... a takaró alá fektettem... Boreasz... mondd... 
őrült vagyok-e én? 


BOREASZ: Csak szerelmes. 
PYGMALION: És megébredtem éjjel, de hideg volt 


a keble, a térde is hideg, és én sírtam mellette és kö- 
nyörögtem... 


BOREASZ (a nézők felé, eközben Pygmalion ismét 
visszanyomja fejét a lepelhez): Pygmalion, látlak kín- 
jaidban. Látlak, nézlek, és nem enyhíthetek. Te félisten 
vagy, szikrád azzá tett téged, de nem szólhatok a sor- 
sodra többé, mely nélkülem rohan. Hagylak útodom, Pyg- 
malion, és segítem sorsodat, csak segítenem kell, mert 
el magad indítottad. Én csak egyengetem, ha olykor ta- 
lán egy csapásnyit is letérnél... Magad választotta sor- 
sodba terellek, ha belőle kilépnél... Még gyorsabbá sem, 
csak pontosabbá teszem sorsodat, hogy amiként indult, 
akként is teljesüljön... (Fejét öklébe hajtja egy pilla- 
natra, lassan felemeli, Pygmalionhoz.) Pygmalion, meg- 
szültem az eszmét... 


PYGMALION: Mondd, Boreasz, mondd gyorsan a jót. 
BOREASZ: Hogy a király ne vehesse el tőled szob- 


rod, és hogy szerelmed is (halkabban)... sorsod is (is- 
mét hangosan) beteljesüljön, kérd az istennők legmegér- 
tőbb szépét, Artemiszt, változtassa élővé a szobrot. 


PYGMALION (néhány pillanatig áll): És gondolod... 
azt gondolod, hogy Artemisz kegyes lesz?! 


BOREASZ: Nem lehet más, az ügy szép és istensé- 
get kíván... 


PYGMALION: És Oidipusz így meghagyja majd élő 
szobromat? 


BOREASZ: Ő csupán szobrot követelhet rajtad, egy 
élőlényhez nem lehet joga. 


PYGMALION (fogadkozón): Ő, ha ez így történnék, 
meghálálnám s Oidipusz szobrához kezdenék azonnal... 


BOREASZ: Amíg Artemiszt meg nem kéred, ne fogj 
munkához, mester!... 
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PYGMALION: De hogyan kérjem? Istent ilyenre én 
még nem kértem soha. Fohászaim mindig templomba jár- 
tak. Illik-e a fohászhoz műhelyem? Az istennő majd jó- 
néven veszi? 


BOREASZ: Az istenek meghallják az igazi fohászt. 
Kezdj hozzá, mester, műhelyed maga is szent hely, te 
pedig isten félője vagy akárhol és bármilyen szavak- 
kal... 


PYGMALION: Milyen szavakkal kezdjem? Milyen 
könnyű templomban könyörögni! Ott minden, az oltár, 
a homály is, mintha ajkadra diktálná imádat... Milyen 
szavakkal kezdjem... ? 


BOREASZ: Azt mondom, mester, gondolj erősen Ar- 
temiszre, aztán Galateára, azután magadra. De olyan erő- 
sen gondolj mindezekre, hogy agyad szinte pattanjon 
bele, aztán hirtelen szakítsd meg gondolásodat, és rogy- 
jál térdre, s mondd, csak mondd, ajkadra bármi jön... 


(Szünet, állnak, nézik egymást biztatón s biztatást 
                                                         várva.) 


BOREASZ (mintegy parancsszóval): Mester! Kezdheted! 
(Kis szünet.) 


PYGMALION (hirtelen elhatározással a szín közepére 
lép, szemét magasba emeli, pillanatig áll így, mintegy 
önmagát bűvölve, aztán térdre roskad): Istennő! Elkép- 
zeltem és kifaragtam, ami kell. Nő lett. Tán csak azért, 
hogy szűz legyen, s oly szép legyen, mint a csikókori 
vétek; a kígyóra fonódó ujj, az a magányos szerelem. 
Istennő, régi húsom ízét már a kövekben keresem. Gala- 
tea, légy te olyan, mint ahogyan formád belőlem ég felé 
nyújtotta az ormát... Ő istennő! Segítsd leggyarlóbb 
művedet, Pygmaliont, hogy neked áldozzon mindörökkön. 


(Kis szünet. A hinta most ismét lengeni kezd, 
                                      Artemisz hangja hallszik.) 


ARTEMISZ HANGJA: A teremtmény furcsa s fölöt- 
tébb engedetlen. A teremtmény csak ritkán elégedett. Ha 
nem teljesítem vágyát, átkozódik, kívánságáért lázad a te- 
remtmény, s ha teljesítem: vesztébe rohan. Mert mi já- 
ték nékem — néki lehetetlen, ezt nem tudja soha a te- 
remtmény. Ám a teremtmény kell nékem a Sorshoz: ki- 
választom a célhoz eszközül, hogy jelt mutasson, s aki 
ezt megérti, lelje meg a boldog kiutat. 
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(A hinta lengése lassan szűnni kezd, majd megáll.) 
BOREASZ: Pygmalion! Esküszöm, libbent a lepel! 


Mintha kis szellő libbent volna át a szobrokon. (Nem lát- 
szik semmi.) 


PYGMALION (odaugrik, leborul a leples szobor elé): 
Lélegzik, hallom! A melegét is érzem! (Tapogatja a lep- 
len át.) 


BOREASZ (a nézők felé): A sorsnak nincs késése most 
már. Oidipusz, ha majd megtudja, hogy egy halandó az 
istenekhez fordult, hogy őt, a királyt, megkurtítsa ezzel, 
haragja nagy lesz s visszavonhatatlan. 


PYGMALION (mámorosan): Boreasz! Hangot hallot- 
tam! Galatea szólt. 


(Függöny) 
 


Oidipusz thébai palotájának trónterme, belső osz- 
lopsorral, a trón háta mögött ajtó látszik. Isztész, 
a főpap be, de nem a trón háta mögül, lassan át- 
vonul, időnként meg-megáll, beszél, mint aki ma- 
                      gában az utcán járás közben motyog. 
ISZTÉSZ (magában): Nemrég az istenekkel beszélget- 


tem. Egyetlen vagyok a főpapok közül, akit véleményük- 
kel néha megtisztelnek. S meghitten, mint ahogy barátok 
néha elboroznak, úgy hív engem időnként némelyegy is- 
ten a maga asztalához. Nem mondom, ezért a bizalomért 
szolgálnom is kell: elmondom, amit hallottam az emberek 
között, ki mit gondol királyról s emberekről, mit gondol 
a király az istenekről, mert az istenek bokros teendőik 
között mégsem hallhatnak mindent, nekik sincs száz fü- 
lük. Pap vagyok — az isten szemfülese, az Úr tájékoz- 
tatója. Isten kémje a halandók között. Szóval mondom, 
az istenek bizalma enyém jobban mindenki másnál, s 
a tegnap furcsa dolgokat mondott Artemisz... (Elhall- 
gat, elgondolkozik.) Azt mondotta, hogy Oidipusz sorsa 
beteljesül... valamiképp... nem mondta, hogyan... és 
hogy ő ezt több dologban jelzi majd előre; azt is mondta, 
hogy Oidipusz saját szájával mond majd ítéletet vala- 
min... a többit nem értettem. Mert itt kezdődik az is- 
tenek tudása: homályosan beszélni... De a homálynak 
mégis értelme van. Ott járni csak, ahol a sejtelem, ahol 
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csupán sejtés lehet az úr, jelek, célzások birodalmán, 
előrevetülő árnyékok beszédén... igen... e homályban 
a fény jelét keresni — a főpap dolga, s az ember dolga is. 


(Lassan el.) 
OIDIPUSZ (be, hátrafelé beszélve): Mondtam már, 


hagyj békén. Mint egy szabó, jársz a nyomomban... 
KAJAX (be, kezében centiméter, odaugrik Oidipusz- 


hoz, vállához illeszti a centit, fürge, valóban szabós moz- 
dulattal): Egy pillanat, királyom! Azonnal kész a mér- 
ték! Már csak a fül s a fej mérete kell... (Oidipusz kap- 
kodja a fejét, Kajax a centit nézi, félre.) Hogy is mondta 
Praxitelész... a fej nagysága hányszor férjen a törzsbe 
vagy hova... az arányok... a vállak (mint aki elfelej- 
tette) ejnye... (Tunikájába rejti a centit, eközben Oidi- 
pusz a trónjára ül, Epigonész be.) 


OIDIPUSZ: Épp jókor jöttél, legalább megmentesz 
Kajaxtól. Mint valami szabó, tagjaim méricskéli... Már 
várhatom, mikor jut egyre lennebb... 


KAJAX (szégyenlősen): De királyom! 
OIDIPUSZ: Hagyd csak, ismerem vonzalmaidat! (Tré- 


fás, de valós fenyegetéssel.) Már várom, mikor sújt le 
isten egynemű vonzásotokért reátok... Hímeket szeplő- 
síttek... Olyanok vagytok, mint a szibariták, puhá- 
nyok... Mintha izmotok alá álmos, renyhe, nyújtózó nők 
lennének eltemetve... 


KAJAX: Ó, királyom... 
OIDIPUSZ: Elmehetsz... Hányadik szobrom lesz ez? 
KAJAX (előzékenyen): Az ezredik, királyom. Műhe- 


lyem csak szobraiddal van tele... És temérdek van kint 
az utcán, kertekben és paloták előtt... Mind a te arcod 
és az én művem... 


OIDIPUSZ: Jó, jó, mehetsz... (Kajax el. Epigonész 
felé.) Látod, hogy kínoz, üldöz, méricskéli testem. S ami- 
kor azt kérdeztem: miért mindig csak mellszobrot készít 
rólam, pironkodva mondta: „mert lejjebb nem enged- 
tél...” 


EPIGONÉSZ: Jó, hogy már túl ifjú nem vagy, Oidi- 
pusz. Nem foghat rajtad így a rontás. Látod, én meg- 
mondtam százszor is neked, ne gyűjtsd magad köré a 
tehetségeket... 
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OIDIPUSZ: Kajax nem tehetség. Kajax csak mester- 
ember. Thébaiban csak Pygmalion művész. 


EPIGONÉSZ: Annál inkább nem értem. 
OIDIPUSZ: Miért ne értenéd! Az arcomnak marad- 


nia kell. Király vagyok, arcom mása az utókoré. Pygma- 
lionra nem bízhatom magam, mert szeszélyes és nem 
vállalja mindig, és ő csupán képzeletből mintáz. Nekem 
az kell, hogy szobrom hasonlítson... a műben a hűség. 
A hűség a fontos. Epigonész a hűség, te nem tudnád? 


EPIGONÉSZ (fejét lassan csóválva): Azt mondom 
mégis, királyom, hagyd a tehetségeket. Ne bámuld őket, 
ne gyűjtsd köréd, ne adj nekik teret. A tehetség igen 
veszélyes ám. Ezek szeretik, ha kényeztetik, körülrajong- 
ják őket. Szavuk megbízhatatlan, mert csak bensőjükre 
hallgatnak leginkább, csupa szeszély minden moccaná- 
suk, olykor képesek szembeszállni istennel magával, nem 
is beszélve rólad, a királyról. Követelőznek, csillogtatják 
az elmét. Gyakran gunyorosak és lenézik a szorgalmas 
halandót. Mondom, Oidipusz, egy királynak semmi ke- 
resnivalója a tehetségek körében, s a tehetségnek a ki- 
rály körül... 


OIDIPUSZ: Hát akkor mit ajánlasz? 
EPIGONÉSZ: A jámbor szorgalmasokat, a szófogadó- 


kat gyűjtsd magad köré, kikben annyi tehetség sincs, 
mint a körmöm feketéje, de tudják ezt, s ezért hűséggel 
bizonyítnak. Ezektől ugyan ne várj szikrázó szellemet, 
de hátad mögötti szót, gyilkos mosolyt és árulást se vár- 
hatsz. 


OIDIPUSZ: A hatalomból a szellemet kizárjam? 
EPIGONÉSZ: Feltétlenül. A szellem elpuhít. Ha cse- 


lekednél, kezed megköti. Mondom, Oidipusz, uralkodj a 
tehetségek ellen! Őket kizárva minden hatalomból, meg- 
látod majd, mily sokáig trónolsz. 


OIDIPUSZ: Epigonész, te enyhén szólva a tehetséget 
mintha nem szeretnéd. 


EPIGONÉSZ: Mi magamban az, azt is megvetem. 
OIDIPUSZ (félhangosan): Tetőtől talpig imádhatod 


magad. (Hangosan.) Csak azt nem értem, miért adtad fia- 
dat épp művésznek? 
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EPIGONÉSZ: Azért, mert egy családban elég egy a 
törvény emberéből. Elég, ha én bíró és a tanácsosod va- 
gyok. 


ISZTÉSZ (be): Oidipusz, Boreasz van itt. 
OIDIPUSZ: Velem vagy az apjával kíván beszélni? 
ISZTÉSZ: Veled és velem. 
EPIGONÉSZ: Engem úgyis otthon megkeres. (Megha- 


jol, el.) 
OIDIPUSZ: Mi hír a szobromról? 
ISZTÉSZ: Azt hiszem, ezért jött. 
BOREASZ (be, meghajol, tárgyilagosan beszél, és vé- 


gig tárgyilagos logikával, ahol hevül, a „logika hevül” 
benne): Oidipusz, hozzád jöttem. Nemsokára Pygmalion 
is jön. Ám jöttét meg akartam előzni néhány szóval. 


OIDIPUSZ: Csupán az én fülemnek? 
BOREASZ: Amit mondok, Isztésznek is szól. 
OIDIPUSZ: Még mielőtt hozzákezdenél: kész van már 


a szobrom? 
BOREASZ: Épp erről beszélek, s nem csak ennyi- 


ről... 
ISZTÉSZ: Érdeklődésünk felcsigáztad, szóljál. 
BOREASZ: Először is: a szobor nincs kész. 
OIDIPUSZ: Miért szegte meg szavát? Azt mondta, 


hogy Dionüszosz ünnepére meglesz. 
BOREASZ: Hadd folytassam. 
OIDIPUSZ: Beszélj gyorsabban. 
BOREASZ: Pygmalion szobrodhoz még hozzá sem 


fogott. 
ISZTÉSZ: Lehetetlen! 
BOREASZ (egykedvűen): Menjetek műhelyébe, s pró- 


báljátok keresni. Amit találtok, inkább lesz női sódar, 
bővérű asszonyok hátsó fele, mint a te szobrod, Oidi- 
pusz. 


OIDIPUSZ: Miért tette ezt velem? Nem adtam neki 
elég márványt, aranyat, szabadságot? Ő volt egyetlen 
Thébaiban a szobrászok közül, ki az én szobraimon kívül 
egyebet is faraghatott. Bármit, még női fart és mellet is, 
nem látott embert s állatot, mindent, mit fantáziája meg- 
kíván... Csupán ő kapott ekkora szabadságot, mert tud- 
tam, hogy tehetsége kéri, a többieknek nem lett volna 
mit kezdeni vele. És a hála itt van... Talán igaza volt 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Az eb olykor emeli lábát 


259 


Epigonésznek: a trón körül minél kevesebb tehetség nyü- 
zsögjön, de annál több lehajtott fő és szürke szellem, 
igen, szürke szellem... Jobb talán... az unalom... az 
unalom — hatalom... az unalom jó a hatalomnak... 
nem rengeti szilárd alapjait... Mondd, miért tette ezt 
a mestered? 


BOREASZ: A dolog nem ilyen egyszerű, hogy nem 
készült el a szobrod. 


ISZTÉSZ: Ezután mi jöhet még? 
BOREASZ: Minden dolognak van egy valósága, de 


van színe is, mely a szemünkben megjelen. Ezt körül- 
ménynek nevezik sokan. A valóság ez: a szobor nem 
készült el. A dolog színét pedig most mondom el. Ami- 
kor a márványt megkapta tőled, Pygmalion dolgozni 
kezdett. 


OIDIPUSZ: Vagyis a szobromon? 
BOREASZ: Igen, olyan szándékkal kezdte, hogy a 


szobrodat csinálja. Ám a neked szánt márványból em- 
ber nagyságú lányszobor lett végül. 


OIDIPUSZ: Nőszobor az én alakom helyett? 
BOREASZ (bólint): A te szobrodat akarta kifaragni, 


szándéka ez volt, jól tudom, de a keze, a szíve nem en- 
gedelmeskedett. Ő maga mondta ezt el, így született egy 
másik szobor. 


OIDIPUSZ: A lelke nem hagyta, hogy a szobromat 
csinálja?! 


BOREASZ: Így volt. 
ISZTÉSZ: Ez azt jelenti, hogy Pygmalion szerint 


Oidipusz király nem ihleti a művészt?! 
OIDIPUSZ: Hogy én művészet tárgya nem lehet- 


nék...?! 
BOREASZ: Nem tudhatom, a valónál többet nem 


mondhatok. Ez volt a kezdet, azután... 
OIDIPUSZ: Nekem ennyi is elég a büntetéshez. 
BOREASZ: Hallgass végig, s azután ítélj. 
ISZTÉSZ: Beszélj! 
BOREASZ (Isztészhez): Ez Isztésznek is szól, személy 


szerint. 
OIDIPUSZ: Beszélj! 
BOREASZ: Miután mesterem szobrodat nem faragta 
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ki, hanem helyette lányszobrot csinált, Artemiszhez fel- 
fohászkodott, hogy élővé változtassa azt. 


ISZTÉSZ: És Artemisz? 
BOREASZ: Artemisz megfogadta. A lányszobor ma él. 
OIDIPUSZ: Isztész, te hol vagy? Te mért nem tudsz 


semmiről? 
BOREASZ: Isztész nem tudhatta ezt. Pygmalion nem 


a templomban, a műhelyben kérte Artemiszt... 
ISZTÉSZ: Szóval orvul imádkozott, kikerülte a temp- 


lomot?! 
BOREASZ: Én ezt nem mondtam. Csak azt, hogy 


műhelyében imádkozott. Lehet, hogy véletlen volt, lehet, 
hogy nem, a valót mondom — a magyarázat nem rám 
tartozik. 


ISZTÉSZ: Nem, Pygmalion, nem azért tette ezt, hogy 
szobra éljen, nem, sokkal inkább azért, hogy Oidipusz- 
nak bebizonyítsa, Artemisz a szobrász pártfogója, tehát 
az istennő maga akarta azt, hogy ne az Oidipusz, hanem 
a lány szobrát faragja ki! A király felé ezzel azt mu- 
tatta: az ő akarata hasonlít istenére, míg a királyé — 
hiú s emberi. Felém pedig mindezzel azt mutatta: nincs 
szükség rám, sem a templomomra, hisz istennel ő maga is 
beszélhet, és lámcsak, meg is hallgatják fohászát. (Hal- 
kan.) Ezt istennek majd mind jelentenem kell. Ez van 
mögötte, csupán ez lehet... 


BOREASZ (meghajol): Enyém a tény — tied a ma- 
gyarázat. 


OIDIPUSZ: Boreasz, ha igazat beszélsz, Pygmaliont 
bosszúm átka éri. 


BOREASZ: Hogy a szobor nem készült el, ezt ő maga 
bevallja. Galatea élővé változását is a mester meséli el. 
Meg majd azt is elbeszéli, hogy keze nem fogadott szót, 
pedig szándéka volt a szobrodat faragni... 


OIDIPUSZ: Ha igazat szólsz, apád helyébe lépsz majd, 
ha nem, jól tudod, mi vár. 


BOREASZ: Én mindennel számoltam elmémben és 
szívemben. Most elmegyek, mert mesterem jöhet. Tégy 
úgy, mintha semmit se tudnál... 


OIDIPUSZ: Isztész, kísérd el Boreaszt; Pygmalionnal 
magam beszélgetek. 


(Meghajolnak, mindketten el.) 
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OIDIPUSZ: Valami azt súgja, minden úgy van, ahogy 
elbeszélték. És haragomban remegés fog el. Furcsa érzés: 
szorongok, pedig haragudni van jogom, s igazam van ha- 
ragvásaimban, hiszen megegyeztünk ketten, és ő szobrot 
ígért. Megbüntetésétől miért szorongok mégis? Ha sza- 
kácsoddal megegyeztetek, hogy mi lesz az ebéd, s ő ve- 
led közösben megbeszélte, szavaddal egyetértve, miért 
félsz mégis büntetni a szószegő szakácsot?! Pygmaliont 
nem kényszerítettem, szobraiban szabadságot adtam, sza- 
badsággal körüludvaroltam, s mikor megkértem, készítsen 
rólam szobrot, tudtam, ha egyéb nem, hát hálából meg- 
adja, mi engem illet... (Kis szünet.) Nem önzetlenül ka- 
pott szabadságot, azt gondoltam: annak kell adni, aki 
tudja, mit kezdjen vele. Aki a szabadságot gyümölcsös 
fává téve, gondozza, és nem hagyja vadontermővé lenni. 
Olyannak akartam adni a szabadságot, aki a szabadságra 
képes is valóban, ki a szabadsággal bánni tud, s mint 
bor s dicsőség — nem száll fejébe, s nem is retten meg 
tőle lelke... S ezt tette vélem... Dühöm jogos, és mégis 
szorongok... (Pygmalion belép, némán megáll, Oidipusz 
háttal van neki, de szinte megérzi, hogy megjött, nem 
fordul meg, így szól hozzá:) Isten hozott... Artemisz ho- 
zott, Pygmalion... 


PYGMALION (halkan): Valóban ő hozott. (Hangosan.) 
Köszöntlek, Oidipusz. 


OIDIPUSZ (lassan fordulva meg): Hoztad a szobro- 
mat? 


PYGMALION: Nem. 
OIDIPUSZ: Persze, szekeret sem küldtem érte, hogy 


is hozhattad volna kézben. Várj csak, szólok... 
PYGMALION (halkan): Ne szólj senkinek. 
OIDIPUSZ: Talán már szóltál? 
PYGMALION: Nincs kész a szobrod, Oidipusz. 


(Szünet.) 
OIDIPUSZ (halkan): Boreasz első híre — igaz. (Han- 


gosan.) De hiszen megbeszéltük, s te lélekkel vállaltad is, 
márványt is adtam... Még hozzá se fogtál? 


PYGMALION: A szándék az volt, hogy szobrot farag- 
jak rólad. Vésőmet felemeltem, de vésőm nem engedel- 
meskedett... 


OIDIPUSZ (halkan): A kezét, mikor mondja? 
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PYGMALION: A kezem is mintha mást akarna... 
OIDIPUSZ (halkan): Most a lélek következik. 
PYGMALION (lehajtja fejét): S a lelkem is, mintha 


a lelkem másutt járna... 
OIDIPUSZ (közömbösen): Egyszóval fáradt voltál, nem 


volt munkakedved, féltetted a munkát és a márványt...? 
PYGMALION (halkan): A márványt kifaragtam. 
OIDIPUSZ: Kár volt, Pygmalion. Jobb szerettem vol- 


na, ha vársz, míg megjön a munkakedved. Biztosan eddig 
rosszul sikerült, s ezért nem tudtad befejezni. 


PYGMALION: A márványodból más szobrot faragtam. 
OIDIPUSZ (szinte szárazon): Miféle szobrot? 
PYGMALION: Egy lányalakot. Galatea szobrát. 
OIDIPUSZ (halkan): Vajon elég nagy büntetés lesz? 


Még várok. (Hangosan.) És szép a lányszobor...? 
PYGMALION: Nagyon. 
OIDIPUSZ (halkan): Lám, ez is igaz. De ugyan... 


már mit is kételkedek...? (Hangosan.) Beszélj csak a 
szoborról... 


PYGMALION: Oidipusz, beleszerettem saját szobrom- 
ba... nem mint kőbe... hanem mint az élőkbe szo- 
kás... 


OIDIPUSZ (halkan): Boreasz ezt nem mondta, úgy 
látszik, ő sem tudta, ezt a titkot a mester megtartotta — 
nekem. De az is lehet, hogy a szívemet akarja lágyítani 
véle, hogy a szerelemnek tudhassak be mindent... Lehet 
ravasz csel is bizonnyal. (Hangosan.) Ez különös, sosem 
tapasztalt érdekesség... mondd csak... 


PYGMALION: És kínomban odáig mentem, kértem 
Artemiszt, tegye élővé szobromat. 


OIDIPUSZ (halkan): Hát persze hogy csel... cseles 
vén szoborfaragó... Szeretné, hogy azt higgyem: a sze- 
relem bódította el és nem a hiúsága, hogy őt az isten 
maga támogatja, midőn a szobrom helyett másikat csi- 
nál... (Hangosan, kíváncsian.) És Artemisz meghallgatta 
kívánságodat? 


PYGMALION: Galatea él. 
OIDIPUSZ (halkan): Minden név és szó szerint igaz. 


(Hangosan.) Galatea a szobrod neve? 
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PYGMALION: Igen, így neveztem el... Oidipusz, tu- 
dom, hogy megbocsátasz. Ahogy hazamegyek, rögtön szob- 
rodhoz fogok... Tantoszt márványért küldtem... 


OIDIPUSZ (halkan): Mit lehet itt megbocsátani? Azt, 
hogy nem vagyok méltó Pygmalion vésőjére? Vagy azt 
talán, hogy ellenem egy istennel szövetkezik, papomat 
megkerülve? Vagy azt, hogy egy képzelt lénynél keve- 
sebbnek tartott? Vagy azt, hogy Dionüszosz nem látja meg 
majd szobromat közelgő ünnepén? (Hangosan.) Megbocsá- 
tok, csak azt mondd meg: boldog vagy-e a lánnyal? 


PYGMALION: Ahogy az isten teremtményével bol- 
dog, ahogy te alattvalóiddal boldog lehetsz, úgy lehetek 
csupán én is boldog. 


OIDIPUSZ (halkan): Most ismét lágyít. Istennek tartja 
magát, a királynál is többnek, de itt szolgának adja ki 
magát, és képmutatón megalázkodik. Ravaszsággal Arte- 
misz és közém a gyanakvás szellemét bedobta... Hogy 
féljek immár ne csak istenünktől, hanem választott mű- 
vészétől is... (Hangosan.) Majd gondolkodom, mi lesz a 
teendő. Ha már élő, vigyázz Galateára. A szobromhoz 
kezdj hozzá minél előbb, kész legyen hamar. Artemisz 
veled. 


PYGMALION: Köszönöm, és köszöntelek, Oidipusz... 
OIDIPUSZ (mormolva): Nincs mit köszönnöd... 


(Pygmalion el.) 
OIDIPUSZ: Miért féltem neki megmondani, hogy bün- 


tetem majd? Miért szorongok? Büntetnem kell, s én job- 
ban félek, mint a bűnös maga? 


BOREASZ (be): Csak azért jöttem, Oidipusz, hogy ha 
hazudtam volna, várjam büntetésem. 


OIDIPUSZ (halkan, nem fordulva meg): És miért van 
az, hogy most szinte gyűlölöm Boreaszt, mert ennyire, 
mert ilyen nagyon az igazat mondta...? Szerettem volna 
tán, ha mindez nem igaz...? Épp ennyire csodáltam vol- 
na Pygmaliont, jobban bárkinél...? (Megfordul.) Boreasz, 
már csak azt mondd meg, honnan tudtad, hogy szó szerint 
azt fogja válaszolni, amit te elmeséltél. 


BOREASZ: Onnan, hogy nekem így mondotta el, és 
én tudom, a mester szavait nem forgatja ki. 


OIDIPUSZ (szinte szomorúan): Tehát igaznak tartod 
őt... S te nem éreztél semmi kínt, amikor őt itt nékem 
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lerajzoltad... Érted, mit kérdek? Akárhogy is bűnös Pyg- 
malion, de mégiscsak művész és a mestered... 


BOREASZ: Sokat kínlódtam, amíg rászántam magam. 
De tudtam tervét, hogy téged felkeres, és mindent el- 
mond. Ő elmondott néked mindent, ami történt, mert 
nem akart hazugságban élni, és kényszerült is, hogy iga- 
zat mondjon, hiszen úgyis kiderült volna minden egy- 
hamar. Én csak azt akartam: ti néhány pillanattal hama- 
rabb tudjátok meg, amit elmond, jusson időtök egy-két 
gondolatra, s ne érjen váratlanul a hír... Ki hamarabb 
tud — hamarabb ítélhet... Enyém a tény volt — tied a 
magyarázat. 


OIDIPUSZ: De hátha csak gyanakvásunk színezte ki 
az eseményt? 


BOREASZ: Ezt nem tudhatom. De annyi biztos, kö- 
nyörgött Artemisznek, hogy a szobrot élővé tegye. 


OIDIPUSZ: Azt mondta, hogy szerelemmel szerette 
szobrát, mindent azért tett. Neked nem mondott ilyesmit? 


BOREASZ (halkan): Megtudta hát, amit nem akar- 
tam. Nem akartam, hogy a minden szoknyára falánk Oi- 
dipusz is tudja, hogy Pygmalion szerette szobrát. Mert 
sejtettem, hogy nincsen nagyobb ajzó, mint a kíváncsiság. 
S ha megtudja, hogy milyen csudás lány, hogy vén al- 
kotója tőle tébolyult meg, kedvet kap rá, és elragadja 
azt, ami már régen nekem kellene... (Hangosan.) Ne- 
kem ilyet nem mondott mesterem. De lehet ez is. Bár 
ez nem oly fontos. Csak azt nem szabad feledni, hogy 
szobrod helyett készült e szobor... És Artemiszhez for- 
dult, s az istennő meghallgatta őt. Te jobban ismered 
Artemiszt, Oidipusz. Ha meghallgatta Pygmaliont, lehe- 
tett rá oka. Artemisz nő, s ha valaki néki egy másik 
nőt dicsér, egy földit, ki ráadásul még élettelen is, nem 
hatódik meg, nem tesz csodát, tán fordítva: épphogy meg- 
haragszik. Ha Pygmaliont meghallgatta, azt jelenti: a 
bizalmasa ő. Az is lehet, hogy Pygmalion jó tett helyébe 
jót ígért Artemisznek: Thébairól beszélt, hitetlen embe- 
rekről, olyasmit mondott, mit Artemisz nem tudott... 
Vagyis elnyerte az istennő bizalmát... egy-két fontos 
közlendője volt... 


OIDIPUSZ: Rólam is talán? 
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BOREASZ: Talán. De ezt nem tudhatom, a tény, hogy 
ily csodát Artemisz eddig nem tett senkinek, e tény su- 
gallja kérdésem okát: mióta ád az isten valamit ingyen, 
s ha ád, miért épp mesteremnek? 


OIDIPUSZ: Ó, Boreasz, minden világos...! Ne mondd 
meg apádnak, de ha helyette te lettél volna jobb kezem- 
nél, ma azt hiszem, gondom se lenne itt... 


BOREASZ: Királyom, hagyd meg apámat halálig szol- 
gálatodban. Ő erre tette életét, s olyan hű hozzád, mint 
senki még soha. Engem már sajnos megperzselt a szikra, 
én már majd tanácsosodként is kőbe képzelődöm... 


OIDIPUSZ (halkan): Csak azt tudnám, mért szoron- 
gok. Valami baljós fájás terjeng fejem körül... (Han- 
gosabban.) A büntetést... most már megszabhatom. 
Megvárom, míg Pygmalion befejezi a szobrot. Aztán pe- 
dig... Galateáért küldetek. Behozatom a palotába... 
akkor derül ki — szerette-e Pygmalion a szobrát való- 
ban? 


BOREASZ (halkan): Ettől tartottam. Galatea az Oidi- 
pusz kezén. Ettől tartottam... (Hangosan.) Oidipusz, 
megpróbálhatod. Ám szinte biztos, hogy szakállát fogja 
tépni, így is bizonyítja majd, hogy mindezt csak a sze- 
relméért tette. Pygmalion van olyan ravasz, hogy ne fe- 
ledjen régi szavaihoz mindig is hű maradni. Az én mes- 
terem — következetes. 


OIDIPUSZ: Lehet, hogy igazad van. De azért mégis 
ezt teszem... Nemcsak azért, hogy megpróbáljam őt, ha- 
nem hogy lássam végre azt a lényt, akiért egy félisten 
művészt örökre elvesztettem. (El.) 


BOREASZ: Utálom, ó, hogy utálom magam. A képem, 
mint a békáé, nyúlós, mert arcul köptek százszor, s le 
sohase töröltem, de csak azért, hogy ne lássák, hogy én is 
észrevettem. Úgy tettem, mintha nem tudnám, hogy kö- 
pés volt... mert így csak azt mondták: ó, az oktondi, 
de nem mondták, hogy gyáva, ha viszont letörlöm, ezzel 
jeleztem volna, tudom, hogy köpet volt, és fegyverre, 
vérre kellett volna mennem. A gyávaságtól jobban fél- 
tem, mint a balgaságtól, mert gyáva voltam és nagyon 
okos... És most az egyszer, mikor talán maga az isten, 
igen, elmém hajlataiban maga az isten akarata, talán 
maga Artemisz akarata villog, s ő nyújt felém tenyerén 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Az eb olykor emeli lábát 


266 


egy csudás, zsenge lényt, most ne tudnám gyávaságom 
egy percre legyűrni, csak egy percre, csak egy pilla- 
natra...? 


EPIGONÉSZ (belép): Fiam, úgy örvendek, hogy Oi- 
dipusz felfigyelt rád. Hiszen ezt akartam... 


BOREASZ (szórakozott közönnyel): Te akartad? Min- 
dig is ezt akartad? De hát szobrásznak adtál... 


EPIGONÉSZ: Igen, mert tervem nem volt egyszerű. 
Tudtam Oidipuszról, hogy szereti a művészeket. Azt is 
tudtam, nemegyszer szándéka volt olyan tanácsost venni 
helyembe, aki zenét ismer, s ezt-azt festeget. Arra gon- 
doltam: ha engem majd egyszer mégis félretol, mint üres 
tányért szokott asztaláról, helyembe te jöjj, hisz művé- 
szetet tudsz és okos is vagy... és az én fiam... 


BOREASZ: De gyáva vagyok és tehetségtelen. Ha 
nem küldesz el szobrot faragni, sosem tudom meg, hogy 
van szégyen és van gyalázat is. Ó, Epigonész, miért küld- 
tél engem Pygmalionhoz...? 


EPIGONÉSZ: Hogy ne csak eszed, de művészeted is 
kedves legyen a királynak. 


BOREASZ: De én nem vagyok és sosem leszek mű- 
vész! 


EPIGONÉSZ: Nem is kell, fiam, csak annyi kell, a 
király tudja rólad, hogy a művészet kedvelője vagy. Mert 
így hűséged mellett, eszed haszna mellett, rokonlelkedet 
is felismeri. 


BOREASZ: De engem már ott Pygmalionnál megper- 
zselt a szikra. Pedig vak és süket vagyok, akár a föld... 


EPIGONÉSZ: A föld terem. 
BOREASZ: Ó, apám, ha tudnád, mennyire nincs ben- 


nem tehetség. Semmire. Vagy csak valamire? De erre 
nincs, tudom... 


EPIGONÉSZ: Tudom, s egész eddigi életemben Oidi- 
pusznak csak arról beszéltem, óvakodjék a félistenek von- 
zásaitól, mert azok a hatalmat és gyakorlatát romokba 
dönthetik... Már akkor reád gondoltam, fiam. 


BOREASZ: Apám! Apám! Ha tudnád, milyen szá- 
nandó fiad van. A te fiad sorsába dönt, legmélyebb sor- 
sába dönt egy félisten művészt, hiúságból... vagy szüle- 
tett gonoszból?... és közben szerelemért reszket, me- 
lyet... csak a király vehet már el tőle... Apám! Gyáva 
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vagyok és undok és halandó, és mégis mintha — nem 
tehetnék mást, mégis mintha mindent parancsra tennék, 
nem tudva, ki parancsolt, tán isten maga szánta ezt a 
sorsot! (Mindketten lassan el.) 


(Kis szünet.) 
OIDIPUSZ (be, Kajax a nyomában.) 
KAJAX: Hírt hoztam, királyom. Erre jöttömben Pyg- 


maliont láttam. Mintha hozzád igyekeznék. 
OIDIPUSZ: Hagyj békén híreddel, nem rád tartozik, 


az Epigonész és az Isztész dolga ez. 
KAJAX: S ők honnan szerzik be híreiket, ha nem 


tőlem? Ha én nem lennék, ők mit sem tudnának. Nekem 
az emberek színt vallanak, tőlem nem félnek, mert én 
művész vagyok. Azért jöttem, királyom... (Dadog.) 


OIDIPUSZ: Nyögd már ki, de gyorsan. 
KAJAX: Nehogy azt hidd, hogy Pygmalion szobra 


elég lesz neked. Egy királynak sok-sok szoborra van szük- 
sége, s az én munkámat ő nem pótolhatja. 


OIDIPUSZ: Nem, nem, csak menj már. Mert unlak, 
unlak, mint saját bűzömet. 


ISZTÉSZ (be). 
OIDIPUSZ (Isztész felé): Kajax hírekkel jött, még 


nem mondtad neki, hogy ez a te dolgod? 
ISZTÉSZ (metszően Kajax felé): A hír rajtam át válik 


hírré... te csak híresztelsz, a hírt hírré én teszem. 
KAJAX (ijedt): Nem találtalak sehol, s gondoltam, 


sürgős lehet... 
ISZTÉSZ: Hogy mi a sürgős, azt is én tudom. 
KAJAX: Máskor igazán... Igazán máskor... előbb 


hozzád megyek. 
OIDIPUSZ (Isztész felé): Azt mondja, hogy tőle kapod 


a híreidet. 
KAJAX: Királyom, kérlek... (Leesik a lába elé.) 
OIDIPUSZ (rúg egyet, nem túl erőset rajta, mormol): 


Utállak rúgni is. (Isztész felé.) Csak tréfáltam. Kajax nem 
mondott semmit. (Kajax felé.) No menj... (Lábával segíti, 
hogy az felállhasson.) 


KAJAX (sietve meghajol, el). 
ISZTÉSZ: Mi hírt hozott Kajax? 
OIDIPUSZ: Pygmalion megint jön. 
ISZTÉSZ: Vigyázz, királyom, jól tudom, hogy a mű- 
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vészet mindig véknyadba vág, vigyázz, ne lágyulj el na- 
gyon. 


OIDIPUSZ: Miért figyeltek mind? Mindenki megfi- 
gyel! Annyi megfigyelő, és mind én tartom el, család- 
jaikkal együtt. (Keserves gúnnyal.) Hát nem vagyok én 
hasznos tinéktek? Mintha mindenki valakinek a kémje 
lenne... Te kinek a kémje vagy? 


ISZTÉSZ: A tiéd, uram. 
OIDIPUSZ: No és persze az istenségeké. 
ISZTÉSZ: Akinek kezében hatalom van, valamennyi 


az isten kémje is... Te is az vagy, királyom. 
OIDIPUSZ: Mit tudom én, hogy mi vagyok. Gyenge, 


mint a nyálcsorgató hülyék, úgy ragadnak messze ösztö- 
neim, mint másokat a munkájuk szokott. (Hirtelen.) 
Mondd: uralkodni munka? 


ISZTÉSZ: Keserves munka és sosincs megfizetve. 
OIDIPUSZ (kesernyésen): Hát pedig jó kenyeret ád. 


Csak olyan vérízű kenyér ez... Amit mások a tejbe, én 
a vérbe aprítom... Na most menj, és mondd el az iste- 
neknek legújabb gyöngém, hadd tudják ők is, bizonyítsd 
előttük hasznosságodat. Téged (föl int) onnan is fizet- 
nek. 


ISZTÉSZ: Akárcsak téged is. 
PYGMALION (be). 
OIDIPUSZ: Ilyen hamar? Mi siettetett? 
PYGMALION: Királyom, kész a szobrod. 
OIDIPUSZ: Nem lehet túl jó, ha így összecsaptad. 
PYGMALION: Meglátod, szép szobor. 
OIDIPUSZ (Isztész felé): Isztész, menj. 
ISZTÉSZ (meghajol, el). 
OIDIPUSZ: Hogy mondtad? Milyen? 
PYGMALION (szomorkásan): Szép. 
OIDIPUSZ: Mintha sajnálnád tőlem. Mintha irigyel- 


néd, hogy szép. Mintha akaratod ellenére lenne szép. 
PYGMALION: Nem, uram, nem irigylem. 
OIDIPUSZ: Hazudsz! Irigyled! 
PYGMALION: Hogy bizonyítsam, hogy nem vagyok 


irigy? 
OIDIPUSZ: Hogy? (Hátat fordít, majd hirtelen meg- 


fordul.) Most majd megmondom. (Apró szünet.) Kérem 
azt a szobrot is, amit a márványomból faragtál. 
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PYGMALION: Az... (a szavakat keresgéli) az nem 
márvány többé, az már nem szobor. 


OIDIPUSZ: Mindegy, szobor vagy élő. A szobrot már 
nem adhatod, mert nincs, hát majd az élőt adod. 


PYGMALION: Nincs jogod hozzá. 
OIDIPUSZ: Csak nekem van jogom jogot szabni itten. 


A márvány az enyém volt, ami belőle vált, a hús is az 
enyém. 


PYGMALION: De a lélek belőlem szállt kövedbe. Csak 
a márvány a tied, a lélek az enyém volt. 


OIDIPUSZ: Artemisz adta. 
PYGMALION: Az én könyörgésemre! 
OIDIPUSZ: Estére itt lesz a lány. (Indul, az ajtóból 


vissza.) Estére itt lesz a lány. (El.) 
PYGMALION (mintegy kiáltva utána): Mit kérsz cse- 


rébe kövedért? Mit kértek cserébe köveitekért!? 
 


(Függöny) 
 
 


MÁSODIK JÁTÉK 
 


Pygmalion műhelye, a hinta most eltűnt, Danaida 
az ágyat igazgatja. 


 
DANAIDA: Boreaszt szeretem, de Tantosszal élek. Bo- 


reasz az Antioppé szobrait faragja... de hogy faragja? 
Hányszor kilestem őket... a hideg majd kivert... most 
meg Tantosz „faragja” Antioppé szobrát... a soromat 
várom... háthogyha én is elkövetkezem... Vagy mégse 
én... ki ismerné ki Boreasz eszét...? Igaza volt talán 
ennek a vénembernek, amikor fogta magát s egy nőt 
csinált magának... persze kőből, de mégis... a kő csak 
engedelmesebb... nem a húsnál... a húsnál nincs en- 
gedelmesebb jószág, de mégis alázatosabb a kő, mint az 
ész... mint a Boreasz esze... És Pygmalionnak még 
szerencséje is volt, Artemiszt egy gyengébb pillanatban 
kérte meg, ki tudja, mi előtt volt vagy miután, szegény 
istennő, hisz ő se mentes semmitől, mi női... és élővé 
tette a vénember kövét... hát ez igen... így aztán ha 
más nem, hálából megszeret... kit életre könyörögtél... 
bár itt tán még ez a hála se nagyon kell... a vénember- 
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nek annyi is elég, ha a szakállát... (Mutatja a simoga- 
tást.) 


KÜX (be): Hát az a meleg szék hova lett? 
DANAIDA: Milyen meleg szék? Fiacskám, bolond 


vagy... (Derékon kapja Küxöt, megforgatja maga körül, 
aztán leülteti az ágy szélére maga mellé, kicsit liheg a 
forgástól.) Milyen meleg szék? 


KÜX: Hát ami itt csüngött. Kajax is látta, meglestem, 
kipróbálta, de nem fért bele azzal a kövér fenekével... 
(Nevet.) Csak én fértem bele... 


DANAIDA (megpaskolja): Ezzel a sovánnyal... 
KÜX: Igazán itt volt... Nem vettétek észre... És 


meleg volt... forró... azt hittem, te ültél benne... 
DANAIDA (hóna alá veszi Küx nyakát): Én? Miből 


gondoltad, te kis szűz bolond...? 
KÜX: Ebből ni! (Nagyot üt tenyerével Danaida hátsó 


részére, aztán felugrik és kirohan, Danaida utána.) 
DANAIDA: Megállj, megtanítlak én... majd megta- 


nítlak ám! 
(A szín néhány pillanatra üres, lassan belép Gala- 


                                    tea, nyomában Tantosz.) 
TANTOSZ (mint aki egy megkezdett mesét folytat): 


És akkor Oidipusz odaadta Pygmalionnak a márványt, 
hogy belőle készüljön a szobor. Segítettem a szekérre 
felrakni a tömböt... 


GALATEA (halkan): Ki volt még ott? 
TANTOSZ: Hát Pygmalion... épp akkor jött ki a 


palotából. 
GALATEA: És Boreasz? 
TANTOSZ: Boreasz? Boreasz nem volt ott... A mes- 


ter engem bízott meg. 
GALATEA: Téged? Miért? 
TANTOSZ (zavarba jön): Zeusz tudja. Lehet, hogy 


jobban értek a vásárláshoz, néha alkudozni is kell... 
GALATEA: Folytasd csak, mi lett a márványtömbbel? 


(Halkan, a nézők felé.) így kérdezem néha Pygmaliont 
is. Mint ahogy a gyermek faggatja anyját, és próbálja 
elképzelni, amint áldott állapotban gömbölyű szép hasá- 
val megy előre a hónapokon átal, s viszi őt... 


TANTOSZ: A márványtömböt hazahoztuk, és Pygma- 
lion éjjel-nappal dolgozott. Mindenki azt hitte, hogy a 
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király szobrát faragja. Máskor mindig segíthettünk neki. 
Az apróbb munkákat, simításokat mi végeztük a szobron. 
Most azonban senkit sem hagyott közelébe jönni. A király 
egyre többet érdeklődött, mi lesz a szoborral. Pygmalion 
újabb és újabb határidőt szabott. Közelgett Dionüszosz 
ünnepe. A szobor persze már régen kész volt, de Pygma- 
lion nem merte bevallani Oidipusznak, hogy márványá- 
ból más szobor lett, attól is félt, hogy Oidipusz, bár nem 
az övé, a szobrot tőle mégis elveszi... A többit már 
tudod... 


GALATEA (halkan): Igen. (Kissé a nézők felé, hangosab- 
ban.) Ím, itt vagyok, nem kő vagyok, de lélek. Ki szült 
vajon? A mesterem? Az istenem? Az élet? Hálálkodj, kő! 
De megéri-e a hús a hálát? Kő csak kőért, hús csak húsért 
felelhet s adhat hálát. Lelkemmel együtt megszülték — 
halálom. 


(Lassan odamegy az ágyhoz, leül, int, hogy Tantosz 
                                                   is üljön le.) 


GALATEA: Mesélj Boreaszról. Csak róla nem tudok 
semmit. Tudom, mit tett Pygmalion, mit tettél te, el- 
mondtátok nemegyszer, csak Boreasz nem szól semmit. 
Jár-kel a házban, a műhelyben, csak annyit szól hozzám, 
hogy némának épp ne tűnjék, s a szeme mindig felettem 
lebeg. Róla beszélj nekem. 


TANTOSZ: Nem tudok Boreaszról olyat, mi téged ér- 
dekelne... 


GALATEA: Azt hiszem, okos. 
TANTOSZ: Lehet. 
(Ebben a pillanatban Danaida be, nem veszik észre, 


                                        megáll az ajtó mellett.) 
DANAIDA: Nem nektek vetettem ezt az ágyat, lega- 


lábbis nem kettőtöknek — együtt... (El.) 
GALATEA: És tehetséges is. 
TANTOSZ: Nem tudhatom. Pygmalion tudja. Ő a mes- 


tere. 
GALATEA: Furcsa, Pygmalion sosem szól erről, csu- 


pán eszét dicséri, a tehetségét sosem emlegette. 
TANTOSZ: Nem tudhatom, miért. Vedd úgy, ahogy 


neked jobban tetszene. 
GALATEA: Én azt hiszem, Boreasz nagy tehetség. De 


ő olyan, hogy magában egyebet hisz. Van, aki biztos 
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magában s ez lendíti előre, van, kit bizonytalanság kínja 
hajt. Bennük a kínból a gondolat kipattan. Az ő tehet- 
sége az, hogy nincs benne bizonyosság. 


TANTOSZ: Hogy tudod?! Mintha mindig körünkben 
éltél volna... A földön és e műhelyben. 


GALATEA: Amit tudok, Pygmalion szelleméből kap- 
tam. Amit nem tudok, az ő járatlan tisztasága is. Nemem 
tapasztalása az, mit ő meg nem adhatott... Asszonyi 
dolgok, melyeket minden szolgálólány tud... Csak én 
nem... Én úgy vagyok, hogy mindent elhiszek, s aki 
egyszer azt mondja: jöjj velem, mert jót teszek veled, 
én követem, ha erősen szól, én elhiszem neki... 


TANTOSZ: Én meg úgy vagyok, hogy csak a kövek- 
hez értek... Rólad is tudtam mindent. A márvány min- 
den erezetét tudtam. Szobor korodban arányaid ismerő- 
sek voltak, formáid nyíltan beszéltek hozzám, némaságod 
minden szavát értettem akkor... Kő korodban — is- 
mertem lelkedet. 


GALATEA: Azt érzem olykor, te valamit rejtesz. 
TANTOSZ: Szeretnélek ismerni, mint kő korodban. 


És... cipelni szeretném... anyagod... (Fejét lehajtja.) 
GALATEA: Mintha testvérem lennél, Tantosz, úgy 


szeretlek. 
TANTOSZ (feláll): Most kell érkeznie Pygmalionnak. 


Ma adta át Oidipusznak a szobrát. Eléje indulok. 
(El, Galatea áll a szín közepén, szobortól szoborig 


                                                megy lassan.) 
GALATEA: Ilyen voltam nemrég még én is. De most 


semmi meghatódást nem érzek. Sem hálát. Kő létemben 
jó volt úgy, ahogy volt, a másról nem tudtam, hát nem 
is vágyakoztam. S most új létemben nem gondolhatok 
csak erre, ami van, mert a másik összerakhatatlan. (Las- 
san visszamegy az ágyhoz, kissé ledől.) 


BOREASZ (be, egy pillanatig áll, aztán közömbös han- 
gon): Most kell érkeznie Pygmalionnak. 


GALATEA: Tudom. Mondta Tantosz. 
BOREASZ: Tantosz? Miket mesél? 
GALATEA: Rólad is beszélt. 
BOREASZ (metszőn): Miket mesélt? Ki kérte erre? 
GALATEA: Én. 
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BOREASZ (kissé ingerülten): Ebben a házban min- 
denki rólam kérdez. Pygmalion, hogy éppen hol vagyok, 
Tantosz, hogy vésőit hova raktam, Danaida, hogy kész-e 
már az Antioppé szobra, Küx, hogy mikor megyek el 
hazulról, s most meg te is; a sor beteljesült. 


GALATEA (felül): Nem akartalak megbántani. Csak 
hát e házban már mindenkivel beszéltem. Te maradtál 
csak hátra, de meg sem láttál engem, s ha szóltál is, csak 
szűkös szavakkal, máris magasba néztél, s indultál utadra. 


BOREASZ: Sok a dolgom, kívül, belül. Bocsáss meg, 
nem miattad történt, hiszen te bárki számára sejtelmes 
lehetsz... te kőből született, körülrajongott lény vagy, 
szép és — okos bizonnyal, az én időm véges, nekem dol- 
gom van... be kell töltenem küldetésemet. 


GALATEA: Kérlek, erről beszélj nekem... sokat... 
BOREASZ: A küldetésem istentől szabott. (Kis szü- 


net.) Az, hogy te megszülettél, miattam történt... 
GALATEA: Nem Pygmalion miatt? 
BOREASZ: Ő az alkotó volt: olyan, mint az atyád, 


Oidipusz márványából készítettek, anyád tehát csak Oidi- 
pusz lehet, és Tantosz, aki anyagodat cipelte, a testvéred. 
Ezek tehát a vérrokonaid. 


GALATEA: Amit mondasz, oly borzongató. Hazud- 
nék, ha azt mondanám, hogy lelkem legmélyén nem gon- 
doltam erre. Talán nem is gondoltam, csak most, hogy 
ilyen tisztán előttem kimondtad, úgy tűnik, hogy egyszer 
már én is elgondoltam ezt. És te — nékem mi vagy? 


BOREASZ: Artemisz isten úgy akarta, hogy az én 
eszem a kővel, véled összeházasodjék, hogy sose légyen 
lerombolható. 


GALATEA: Akkor... istenem... ez így van... én 
is érzem... 


BOREASZ: Ám küldetésem végül mégse ez. Hanem 
szembeszállni a felső akarattal... 


GALATEA: Ó, miért...? 
BOREASZ: Ahogy megvetik a lélek mélyén az embe- 


rek, midőn egy házasság apák s anyák fejéből indul el, 
midőn a gyermek, mint az áru, mint a rabszolga, enge- 
delmesen azt teszi, mit zord gazdája, atyja megparancsol, 
s választás híján szegény fejét igába engedi, akként hú- 
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zódom tőled, pedig látom, szép vagy, húzódom tőled, job- 
ban, mint vén banyától, mert isten kényszere óhajt nya- 
kamba varrni! 


GALATEA: Ó, Boreasz, szörnyeket beszélsz! Mit tet- 
tem én neked, hogy fuss előlem, hogy hozzám ne legyen 
jó szavad soha... mondd, mit tehetek én e rendelésről? 


BOREASZ: Nem tehetsz, igaz. De én sem. Azt kell 
hát tennem, amit az ember-ösztön diktál: menekülök a 
rendelés elől. 


GALATEA: Fáj az, hogy már eddig is sebeztél, nem 
szóltál hozzám, s elnéztél fölöttem, pedig hogy vágytam 
volna eszednek zegzugában járni, lelkedhez férni, mert 
sejtettem, ott titok van, már ez is fájt, de jobban fáj, 
hogy menekvésed okát most nyíltan elébem szóltad, ez 
legjobban fáj mindenek közül. 


BOREASZ: Látod, ezért futottam, menekültem, ját- 
szottam a közönyt, hogy ne közeledj, s az okot meg ne 
tudhasd... téged akartalak védni ezzel is... tudtam, az 
kisebb fájdalom, az csak amolyan kis hiú fájdalom, hogy 
nem veszlek észre, elnézek a szépséged fölött, míg mások 
naponta háromszor — ahányszor esznek is — falánkul 
csodálják, ez csupán kis hiú fájdalom, mulandó seb, de 
ha megtudod mindennek okát, nem lesz nyugalmad ezután 
soha... Téged védtelek... érted okoztam rajtad ily se- 
bet... 


GALATEA: Értem...? Engem védtél...? De hiszen 
akkor... akkor az én sorsom fájt neked. 


BOREASZ: Igen, fájt a sorsod. A legjobban mindennél 
életemben. Mert kétségem fájt sorsodban: hogy nem te 
választasz engem, s nem én — tégedet. Hanem hogy egy- 
másé legyünk, ez csak az isten rendelése. Én benned té- 
ged akartalak szeretni, a te választásodat, azt akartam, 
hogy te engem szeress, s az én választásomat, nem pedig 
mindketten egymásban isten rideg parancs-akaratát. Ha 
testedhez érek, ne érezzem, hogy húsod, bőröd helyett 
isten metsző parancsát markolom... 


GALATEA: Amit mondasz, kínzó és gyönyörű. Kínzó, 
mert értelmem felfogja igazát, és gyönyörű, mert lelkem 
érzi azt... amit szeretne... 


(Kis szünet.) 
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Milyen szörnyű sorsba szültél, Artemisz. De érdemes volt 
mégis hússá lennem, mert megismertem egy kín csodá- 
ját... egy embert... egy értelmet... egy férfi illatát... 
az ész húsát... a hús értelmét... Hús vagyok már, és 
mégis — közöttünk ott a kő. Pygmalion öreg és atyám 
is, őt hímként soha nem szerethetem, Oidipusz kövéből 
készítettek: kebelére mint anyám keblére dőlhetek. Tan- 
tosz a bátyám, bölcsőmet cipelte... Csak te maradtál 
édes idegen, szemem terád nyitottam, és te... te meg 
lázadó vagy... A kőben jobb volt. Itt nincs, akit szeres- 
sek. (Ledől az ágyra, arcát eltemeti, Boreasz nézi, tesz 
egy mozdulatot, mintha feléje akarna menni, de keze 
megáll a levegőben.) 


BOREASZ (halkan): Mikor beszélni kezdtem az imént, 
nem tudtam még, hova jut beszédem, csak elkezdtem: 
talán e lény meghódítása volt a célom, hogy higgye azt, 
titok vagyok és el nem érhető; így ajzottam eszét és testi 
vágyát, így bolygattam meg képzelete lelkét, hogy más- 
nak tűntem, mint a többiek. De szavamban oly messzire 
mentem, hogy reményei fegyverét letette, magamhoz őt 
közel úgy akartam hozni, hogy távolságom néki felmutat- 
tam... egy pillanatra közel is került, de én e távolságot 
még messzibbre vittem, s tán elszakadt a húr... s most 
peng a végtelenben... Hogy miért tettem? Talán meg- 
ijedtem, mert sok még a teendő, utamba annyi ember áll 
feléje, s ha elfogadom szerelmét ily hamar, lefegyverez 
és lefegyvereznek mindazok, kik szerelmem útját állják... 
Ezért nem fogadtam el még közelségét, és talán most 
elszakadt a húr. De az is lehet, hogy midőn neki elmond- 
tam annyi mindent, belőlem más hang is beszélt. Vala- 
kinek a hangja, aki engem óv, vagy őt, s akit soha nem 
ismerhetek. Akinek eszközéül szegődtem öntudatlan. S aki 
azt akarta, úgy beszéljek, hogy magamtól elriasszam őt. 
És az is lehet, hogy nem a valót gondoltam, de midőn 
már a szájamon kijött, igaz lett az, hogy lázadó vagyok. 
Lehet, kétségben élve, bizonytalan lényembe zárva, való- 
ban lázadó vagyok. És lázadásom nő és egyre terjed: a 
kétségben élők, lélekben meghasadtak — fajon felül a 
testvéreim. Kétségben élve, lázadó vagyok, s lázadásom 
nő és egyre terjed, és oly rugalmas, hogy ha célpontja 
nincs, mint őrült kígyó, magába harap... A tehetséget, 
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ó, csak ezt kerestem... Valamivé jónak lenni egyszer... 
Akár a rossz sors kezébe eszközül kerülni, csak mondják, 
csak halljam, halljam: „ó, milyen tehetség!” 


(Kis szünet.) 
DANAIDA (be): Nem nektek vetettem ezt az ágyat, 


legalábbis nem kettőtöknek — együtt. (El.) 
(Boreasz egy pillanatig még áll, azután gyorsan el. 


                                    Pygmalion Tantosszal be.) 
PYGMALION (Galateára pillant): Sír... Hát meg- 


tudta ő is... 
(Odalép az ágyhoz, leül Galatea mellé, haját simo- 


                        gatja, Tantosz megfordul, lehajtja fejét, el.) 
PYGMALION: Ne sírj, Galatea. Pedig reménytelennek 


látszik minden. 
GALATEA (lassan felül): Pygmalion, te faragtál kő- 


be. Te mondd meg: élhetek-e, ahogy megálmodtál? A kő 
kemény volt... a húsom oly rugalmas. Te életet adtál, 
s új törvénybe törtem. Élhetek-e, ahogy megálmodtál? 


PYGMALION: Galatea, szegény kis teremtmény. Mi- 
lyen sors vár rád...? 


GALATEA: Nem tudom, teremtőm. 
PYGMALION: Simogasd meg a szakállamat újra, mint 


ki tudja hányszor. Ez volt szerelmem legszebb perce min- 
dig. Erre vágytam, te szűzi teremtmény. 


GALATEA (simogatja a Pygmalion szakállát, halkan): 
Kövem számodra csupán néma volt. De a húsom húsod- 
hoz nem beszél. Idegen nyelven szól a húsod, és az enyém 
nem érti a szavát. Mesterem, bocsáss meg, neked szánni 
magát nem vágyik semmi ízem. Teremtőm, bocsáss meg. 


PYGMALION (félig lehunyt szemmel): Majdnem száz 
éve elűztem minden asszonyt. Nem kellett bennük a má- 
sok szokása. Szájukban ott volt a másoktól eltanult szó, 
mozdulataikban a másoktól ellesett. S ekkor visszaem- 
lékeztem siheder koromra, csikókori vétkeimre, a magá- 
nyos szerelemre, amidőn csak saját húsomat szerettem, 
míg fejemben kergetőztek csudás nimfaképek... Ekkor 
már tudtam: magamnak majd én teremtek asszonyt a 
kőből, s kikönyörgöm istentől a lelkét. Ifjú koromban 
százszor belekezdtem, s nem sikerült a szobrom és a 
nőm... Most szobrom él, simogat, de én (legyint) öreg 
vagyok... 
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GALATEA: Mondd, teremtőm, én okos vagyok? 
PYGMALION: Az én eszemet tebeléd vetettem. 
GALATEA: És szép? 
PYGMALION: Nem. hasonlítasz a látott emberekre. 


Én raktalak össze képzeletből. 
GALATEA: Szerethet engem férfiember? 
PYGMALION: Mindenki csak szerethet. De rajtam kí- 


vül ehhez joga senkinek sincs. Még ennek az átkozott 
Oidipusznak sincsen! 


GALATEA: Oidipusz? 
PYGMALION: Nem tudod? Azt hittem, azért sírsz... 
GALATEA: Eszembe jutott a kő-sors... 
PYGMALION (felugrik): Befejeztem a lator király 


szobrát, s hazavittem neki. Legjobb szobra mindazok kö- 
zül, amit neki eddig készítettek. Midőn átvette, köszönet 
helyett ennyit mondott: „Most pedig kérem azt is, amit 
márványomból faragtál!” Arcom elsápadt, nem is tudom, 
először mit dadogtam, aztán ahogy hangom megjött, 
kiáltva így beszéltem: „Az nem márvány többé, az már 
nem szobor!” Erre tűzbejött szemekkel, de halk zsarnoki 
hangon így szólt: „Mindegy, szobor vagy élő, a szobrot 
már úgysem adhatod, kérem helyébe most már hát az 
élőt.” „Nincs jogod hozzá” — harsogtam feléje, ő azonban 
szakállamba markolt, s azt mondotta: „Csak nekem van 
jogom, mert ha a márvány az enyém volt, ami belőle 
lett — a hús is engem illet.” „De a lélek belőlem van!” 
— ordítottam. „Azt Artemisz adta” — erre így legyintett. 
„Az én könyörgésemre!” — kiáltottam. De ő csak legyin- 
tett, és azt mondotta: ha estig nem küldlek el, katonák 
jönnek érted. 


GALATEA: Pygmalion — te hagysz?! 
PYGMALION: Nem is tudom már, mit tegyek?! Leg- 


szívesebben felgyújtanám a házat, vagy kiállanék el- 
üvölteni, milyen zsarnok Oidipusz, és milyen lator, és 
hogy minden szüzet igyekszik megtiporni, és beteg és 
esztelen... De... nem tehetek semmit egyedül... öreg 
vagyok... és félek Oidipusztól. Mert ő megölhet... Ne 
hidd, hogy az életemet féltem... inkább a szobroktól... 
nehéz elbúcsúznom. 


GALATEA (borzalommal): Elengedsz az Oidipusz há- 
zába? 
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PYGMALION: Isten, mit tehetnék?! 
(Kis szünet.) 


TANTOSZ (be): Beszéltem Boreasszal. Azt mondotta, 
vállalkozik és elmegy Oidipuszhoz, hogy megpróbáljon rá 
hatni józan értelemmel. Igyekszik majd tervéről lebe- 
szélni temérdek érvvel... (biztatóan) Boreász tud be- 
szélni... 


GALATEA (halkan): Hogy tud beszélni! 
(Kis szünet.) 


PYGMALION: S mi addig... mit tegyünk? 
TANTOSZ: Boreasz azt is mondta, ne várjuk vissza 


reggelig. Ha estig nem jő tőle üzenet, azt jelenti, Oidipusz 
a tervétől nem áll el, s akkor már a katonák is jönnek. 
(Körülnéz.) Mi addig készüljünk fel, próbáljunk ellen- 
állni... 


PYGMALION: Oidipusz haragja nagy lesz... 
TANTOSZ: Nagy, mesterem, de már nem reád hull. 


Te elmész márványt választani közben. Amíg mi itt szem- 
beszállunk, te távol leszel. Ez azért kell, hogy haragja 
minket érjen. Pygmalion, neked még dolgod van a világ- 
ban! 


PYGMALION: Alig tudok most szóhoz szót rakni... 
Vajon megéri? Megér-e ennyit további életem? 


TANTOSZ: Menned kell, Pygmalion. Mi majd azt 
fogjuk mondani: te megparancsoltad, hogy estére Gala- 
teát a palotába vigyem. De te elmentél hazulról, mert 
fájt volna a búcsú. Én pedig parancsodat megszegtem 
magamtól. 


PYGMALION: Mennyi áldozat... 
TANTOSZ (halkan): Nekem nem áldozat. 
PYGMALION (odalép Galateához, megcsókolja hom- 


lokát): Adná az ég, hogy élőm is és szobrom is — ma- 
radjon. (El.) 


(Kis szünet.) 
GALATEA: Tantosz, miért vállaltad ezt? 
TANTOSZ: Nem a szobrokért, nem Pygmalionért. 
GALATEA: Ezt a tervet ti ketten Boreasszal...? 
TANTOSZ (fejét lehajtja): Nem. Csak én. 
GALATEA: És Boreasz? 
TANTOSZ: Boreasz Oidipusz palotájába ment, Epi- 


gonészt meglátogatni. 
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GALATEA: Akkor miért mondtad az ő nevét is? 
TANTOSZ: Reméltem, tervem így majd neked is meg- 


tetszik. 
GALATEA (fájdalommal): Jó a lelked, Tantosz, szép 


nagyon. 
TANTOSZ: Veled akartam kettesben maradni, amíg 


elvisznek, mert el fognak ragadni, tudom, akármennyit 
is küzdök — egyedül. Ezért mondtam azt, hogy Pygma- 
liont mentem, hogy távozzon ő, és csak te maradj. 


GALATEA (keserű gyanúval): És lássam, hogy Pyg- 
malion öreg és gyáva, félisten pedig... 


TANTOSZ: Erre nem gondoltam. Nem akartam ezt. 
GALATEA (ugyanúgy): És hogy Boreasz elmenekült 


a házból... akartad, tudjam, hogy megfut a harc elől... 
TANTOSZ: Nem, Boreasz nem tudta Oidipusz paran- 


csát. Pygmalionnal nem találkozott, én pedig nem mond- 
tam meg neki... féltem, hogy akkor ő is ittmaradna. 


GALATEA: Nem tudta... istenem... nem tudta!?... 
TANTOSZ (szemével elnézve): Nem. 
GALATEA (bizakodón): De meg fogja tudni, s ha meg 


tudja... 
TANTOSZ: Nem lesz honnan. Pygmalion úton van. 


Én... (körültekint) itt maradok. Téged egyenest Oidi- 
pusz szobájába visznek. Oidipusz pedig nem szól neki 
bizonnyal. 


GALATEA: Ó, isten! 
TANTOSZ: (körülnéz a műhelyben): Most mindezeket 


a szobrokat... mindazokat, amiket Pygmalion eleddig al- 
kotott... ide az ajtó elé hordom, megtámasztom vélük 
az ajtót, s ha kinyitják... a szobor és az ember is zu- 
han... 


GALATEA: Sajnálom őket. 
TANTOSZ: Halott kövek. Egyedül te élsz. 


 
(Függöny) 


 
Oidipusz trónterme. Epigonész be, áthalad a termen. 
EPIGONÉSZ: Öreg vagyok. Lemondok. Megmondom 


Oidipusznak, fiamat tegye meg tanácsosának. Nem várom 
meg, amíg meghalok. Az ugrók is nekifutnak, mielőtt 
ugranának. Ha meghalok s a fiam csak akkor lesz taná- 
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csos, ez azt jelentené, egyből ugrik, bokája törhet, s nem 
jut messzire. Kell a nekifutás: neki új tisztjéhez, nékem 
a halálhoz. 


BOREASZ (be): Apám, az este közeleg. Gyerekkorom- 
ban éreztem így magam, amikor egyedül voltam a ház- 
ban, anyám már meghalt, s te még nem jöttél este. A 
szolgák úgy haladtak át a termeken, hogy ne üssenek 
zajt, s ez félelmetes volt: hogy voltak, éltek, s mégis 
zajtalan, de tudtam, ha zajt is ütnének — még jobban 
ijedek föl, mert léptük zajában szokatlant sejthetek. Most 
újra este lesz, apám, te itt vagy, de a remény sehol. Fáj, 
hogy már kevés vagy elűzni torkomról, ami szorongat... 


EPIGONÉSZ: Aggódom érted. 
BOREASZ: Epigonész, fiad — szerelmes. 
EPIGONÉSZ: Az ideje eljön mindeneknek. 
BOREASZ: Ám a lány a képzelet szülötte. 
EPIGONÉSZ: Hát nincs...? 
BOREASZ: Van. Él. Haja, keble, szeme van... ajka... 


mindene... 
EPIGONÉSZ: A képzeletedben, fiam. Én is sokszor 


álmodoztam olyan asszonyokról, akiket sose láttam, vagy 
ha láttam, közelségüket nem foghattam soha. 


BOREASZ: De ez a lány ma este eljön Oidipuszhoz. 
EPIGONÉSZ: Királylány? Rokona Oidipusznak? 
BOREASZ: Nem, apám. Azért hozza, hogy ágyasa le- 


gyen. 
EPIGONÉSZ: Ki az a lány? 
BOREASZ: Galateának hívják, s nemrég még meste- 


rem szobra volt. 
EPIGONÉSZ: Fiam, fiam, mindig tudtam, hogy a mű- 


vészek észben furcsa lények. Amikor hallottam, hogy 
mestered szobrának azonnal lelke lett, mosolyogtam. Ez 
turpisság: kicserélték a szobrot egy leánnyal, s a követ 
szertetörték... ez van mögötte. Hidd el, földi lény ez, 
akárcsak mi... Ugyan mi oka lenne egy isteni lénynek 
a mi esendő sorsunkban megjelenni? Minden fordítva tör- 
ténik: az ember szeretne isten lenni mindig. Ki ember 
vágyna lenni — oly istent nem tudok. 


BOREASZ: Így volt, apám. Szoborból lett élővé. Arte- 
misz így akarta. 
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EPIGONÉSZ: Artemisz? Ugyan! Mi oka lenne éppen 
Artemisznek, ki maga is leány, de még milyen! — a 
lányok számát ekképp szaporítani? 


BOREASZ: Hidd el. Magam voltam jelen. Szemem 
láttára változott élővé e lány. Szemem előtt, fülem hal- 
latára esdekelt a mesterem Artemisznek... minden ott 
történt... szemöldököm alatt... 


EPIGONÉSZ: Fiam, nyugodj, mégiscsak földi lány ez. 
Ehhez hasonlót kaphat még az ember. 


(Léptek zaja.) 
BOREASZ: Ki jön? Máris este lenne? Isztész...? Hál’ 


istennek, csak Isztész... 
ISZTÉSZ (be): Álmot láttam, halljátok ti is. Erinnü- 


szök fontak koszorút Oidipusz palotája köré. Valami 
bosszú készül, és szörnyű bosszú lesz. 


BOREASZ (ingerülten): Hagyd ezt... az álmod lehet 
homályos. 


ISZTÉSZ: Nem értek a szántáshoz, vetéshez. Jószágok 
s vadak járását nem tudom. A hadak fegyverében járat- 
lan vagyok. De az álmok olvasását én tudom! 


EPIGONÉSZ: Menjünk. Oidipusz jönni fog. 
ISZTÉSZ: Ítélet készül, de olyan ítélet, melyben a 


bűnös nem bűnösebb a büntetőnél, melyben a büntető 
is egyaránt bűnös, csak erről nem tud, ezért ítélhet tiszta 
szívvel. 


BOREASZ (halkan): Én tudom a bűnöm — rólam hát 
nem lehet szó. 


EPIGONÉSZ: Lépteket hallok. Oidipusz jöhet. 
BOREASZ: Maradnom kell. Magához hívatott. 
EPIGONÉSZ: Fiam, vigyázz! 


(Isztész, Epigonész el.) 
OIDIPUSZ (megpillantja Boreaszt): Nemsokára este 


lesz, barátom. Ha nem jön a lány, érte küldetek. Úgy 
érzem, egy szent művésznek jobban fáj, ha alkotását 
csúfolom meg, semmint őt magát. 


BOREASZ: Méltóbb lenne mégis, hogy Pygmaliont 
büntesd. Ő férfi, félisten alkotó, egy királyhoz jobban 
illenék. 


OIDIPUSZ: Szavad, barátom, bölcs, de ne feledd el, 
ha király vagyok, ember is vagyok, férfiember: kíváncsi 
volnék az alkotásra, ha egyéb nem, mint műremekre is. 
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BOREASZ (halkan): Tudom, te kéjleső lator, hogy 
büntetni nemcsak úgy akarsz, hogy neki fájjon, hanem 
hogy néked — néked kéjt okozzon! (Hangosan.) Meg kell 
gondolnod százszor, Oidipusz. Nemrég baljós dolgokról 
láttam álmot: palotádat Erinnüszök fogták körül... 


OIDIPUSZ: Már álmot fejtesz. Tanácsosom leszel 
vagy főpapom!? 


BOREASZ: Igazad van, ez nem rám tartozik, ehhez 
nem értek, ám amit jól tudok: a te földi, hatalmi ér- 
deked. 


OIDIPUSZ: Azt akarom, a tanácsosom legyél, de ba- 
rátom is, hisz egyívásúak és szellemben is hasonlók 
vagyunk. Elegem a vén tanácsosokból. Én tanácsot minden- 
ben kívánok. Akarom az ágy rejtelmeit, az asszonysze- 
szélyt, a művészet, az embertest és -lélek titkait, csilla- 
gok járását, a föld-alatt világát, felfedezni a lét kincseit: 
ehhez légy te a tanácsosom! Jó apáddal, már bocsáss meg, 
miről beszélhetek: csak fegyverekről, népről, az uralko- 
dás fortélyairól... 


BOREASZ: Hát hallgasd most meg tanácsos barátod: 
ne tedd céloddá eszközöd. Valódi célod Pygmalion meg- 
büntetése. Az eszköz Galatea. De most egy pillanatra 
úgy tűnik, engedd meg nekem, egy pillanatra úgy tűnik, 
hogy Galatea — lelkedben céllá változott... 


OIDIPUSZ: Mi veszélyt rejthet ez, míg általa mégis 
büntetek? 


BOREASZ: Beláthatatlan egy veszélyt. A nemes bün- 
tetés olyan, márpedig, Oidipusz, hozzád nem illik más, 
a nemes büntetés olyan, hogy a büntetőnek is fáj, ha 
nem is szenved úgy, miként a büntetett, de fáj, mert 
arra gondol: mi oka van a bűnnek, miből ered a megté- 
vedt annyi vétke? Te most, királyom, büntetni úgy akarsz, 
hogy Pygmalionnak s talán e lánynak is fájdalmat szánsz, 
erélyes büntetést, de magadnak közben örömöt kívánsz... 
Oidipusz, ez nem királyi mód... 


OIDIPUSZ: Ilyet ne mondj. Gondolatod valóban szép 
ugyan, de mi nem az égben vagyunk, s nem onnan bün- 
tetünk. Mi földön vagyunk, földi szóval, földi eszközök- 
kel — bűnös földiekként földi bűnösöket büntetünk. Amit 
mondasz, nem valósulható. Mást büntetve, én nem bün- 
tethetem magam. (Kis szünet.) Inkább azt mondanád meg, 
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mint tanácsosom és mint barátom, milyen egy lány ez a 
Galatea, mit kedvel inkább, milyen szót szeret? Tetsző 
neki, ha a férfi eszével őt uralja? Vagy vonzódása azt il- 
leti, ki hallgat és hagyja őt beszélni, sőt bólogat sokat? 
Szereti a széptevést, a hím-hízelgést vagy kedveli a tá- 
madást, a lélegzetelállító erőt, erőszakot? 


BOREASZ: Mindezt honnan tudnám: ez azt jelentené, 
hogy magam is megpróbáltam őt az eszközökkel, melyek- 
ről beszélsz. Ám hallgass tovább: a valódi célod: a mester 
büntetése. Te tulajdonképp Pygmaliont miért is bünte- 
ted? A márványért? Amit tőled lopott, mert másra téko- 
zolta... A Prométheusz bűne ez kicsinyben. De csak 
lopás, a bűnök kisebbike. Vagy azért vajon, mert szobrod 
nem készült el az isten ünnepére? Lehet, hogy mind ezért 
is, ám ezek olyasféle bűnök, melyeket részben jóvátett 
a mester. Gondold meg, az új márványt ő maga válasz- 
totta ki, és még milyen márványt, és a szobrot, ha késve 
is, de végül elhozta, és milyen szobor, a legszebb, amit 
királyokról láttam. Régi bűneit így jóvátette — részben, 
tehát oly nagy büntetés nem járna néki már. 


OIDIPUSZ: Nem is lesz nagy: az alkotása egy éjjel 
velem hál... Nem kér emberfelettit senki e nő-szobor- 
tól... 


BOREASZ: Éppen ez az! Mert néked emberfeletti mó- 
don kell megbüntetned őt. Mert bűne — emberfeletti 
bűn: egy istennek — ellened beszélt! Ezt a bűnét nem 
válthatja meg holmi leányzó ledér éjszakája, ezért a 
bűnért semmiség, tréfa, orrára fricska lenne ez az éj... 
Így büntetni méltatlan lenne hozzád, gyengeséget árulna 
el, uram... 


OIDIPUSZ: A művésztől elveszem az alkotását, bár 
egy éjjelre is, de el: mi ennél sajgóbb fájdalom neki? 
Emlékezz Ariadnéra, midőn Athéné megharagudott rá, 
mert hencegett, hogy ő szebben sző-fon Pallasznál magá- 
nál. Az istenasszony bosszúból Ariadné terítőjét széttépte, 
Ariadné pedig felkötötte magát, mert alkotása meg- 
szűnt... Athéné megmutatta: alkotásában kell büntetni 
a művészt... 


BOREASZ: A példa bölcs, de nem szó szerint kell 
követnünk az istenek eljárásait. De még ha ezt is ten- 
nénk: Pygmalion nem Galateát tartja fő művének, hanem 
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mindig azt, aminek formát nem adott még. Hiába pusz- 
títod el ezt az alkotását, ami már emberként él más- 
különben is, még sok marad neki, még temérdek serdül 
belsejében... Pygmaliont méltón büntetni úgy lehet, ha 
elveszed tőle jövendő alkotásait... amelyek benne van- 
nak, amelyek nem láttak még követ... 


OIDIPUSZ: A képzeletét vegyem el...? Erre csak is- 
ten képes... 


BOREASZ (komor súllyal): Életét kell venni a mű- 
vésznek. 


OIDIPUSZ: Megölni? 
BOREASZ (egyszerűen): Igen. 
OIDIPUSZ: Ez lenne hát a legfőbb büntetés!? Ó, Bo- 


reasz, lehet... igazad van... De oly nehéz... hiszen 
én... Pygmaliont megölni nem akartam... Csupán a 
lelkét erősen megsebezni mindazért, amit ellenem tett. 
Mert meg kell vallanom, barátom, lázba ejtett mindig 
az alkotása, félistennek tartottam, s magamhoz akartam 
mindig csalni, ide az udvaromba, de hozzám nem jött, 
szabadon létezett, hozzám sosem jöttek szívvel, maguktól 
szent művészek, csak a Kajaxok, kik mellszobraimmal lá- 
bamról levettek... Ó, annyi szép s jószándék van lelkem 
alján — ki fogja egyszer mind fölszabadítni!? 


BOREASZ: Lelked ne háborogjon: Pygmalion saját 
lámpája fényénél kereste a halált, te csak azt teljesítsd, 
amit magának ő kimért. Ti mondtátok, Isztész és te, hogy 
istenhez fordult — saját királya ellen. A király ellen, 
kit a nép szeret. Kit népe tisztel s az istenek közelébe 
von. Nem te fogod őt megölni, Oidipusz: az ő keze a 
méregpoharat már szájához emelte, s most könyökét majd 
épp csak megérinti Thébai népe. 


OIDIPUSZ: Thébai? A nép szereti Pygmaliont, bá- 
mulják szobrait... 


BOREASZ: Azt a Pygmaliont szeretik, ki a szobrokat 
faragta, de hajlandók megölni bármikor az alkotót, ki 
törvényük ellen él, ki egyetlen uruk hatalma ellen lázad, 
ki a királyt s véle Thébait egy isten előtt meghurcolta a 
hírben. 


OIDIPUSZ: Itt megállj. A népnek nem szabad meg- 
tudnia, hogy Pygmalion Artemiszhez fordult és az istennő 
meghallgatta őt. Így a nép majd tépelődni kezdne: Arte- 
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misz ezt megtette, azt jelenti, bízik benne. Nekem pedig 
Artemisz eddig ehhez hasonló csodát sohasem tett. A nép 
bizalma elfordulhat tőlem, és a szobrász oldalára áll. Nem, 
a nép ne tudja meg, hogy Pygmaliont kedveli az isten! 


BOREASZ: Oidipusz, a nép nem fogja tudni, igazad 
van, nem tudhatja ezt. De mit tegyünk, hogy tudja s 
mégse tudja? Most elmegyek és gondolkodni kezdek. (Hal- 
kan.) És jaj akkor, ha én gondolkodom! 


(Sietve indul, az ajtóban megáll.) 
De Oidipusz, a lányhoz ne nyúlj. Ne nyúlj a lányhoz, 
mert az ügy komor. Amidőn istenekre s félistenekre megy 
a játék, ne érd be pajzán éjszakával... Értesz engem... 
Királyom, vigyázz. Szavamra hallgass, barátom. (El.) 


OIDIPUSZ: Egy isten küldte mellém Boreaszt. Ha ő 
nem lenne, most még jobban szorongnék... De szoron- 
gásom nem múlik azonnal... a büntető ismét jobban szo- 
rong a büntetettnél... 


GALATEA (lassan be, megáll Oidipusz háta mögött, 
halkan): Itt vagyok, Oidipusz. 


OIDIPUSZ (nem fordul meg, halkan): Nem fordulok 
meg rögtön, felkészítem magam. Nem fordulok meg rög- 
tön, mint első éjszakán, amikor még elfordul a szerel- 
mes, ha társa vetkezik, s csak lassan fordul meg, s közben 
elképzeli a látványt... nem fordulok meg, hunyt szeme- 
met szoktatom a fényhez, mit még nem látok, csak gon- 
dolok rá, hogy midőn kinyitom, nehogy elvakítson... 
most megfordulok... (Megfordul, a látvány úgy érinti, 
ahogy várható volt.) 


(Szünet.) 
GALATEA: Én vagyok Galatea, Pygmalion szobra, ki 


Artemisz kegyelméből élővé születtem. 
OIDIPUSZ: Én vagyok Oidipusz, ki az istenek akara- 


tából Thébai királya lettem. 
GALATEA: Katonákat küldtél értem, akik Tantoszt 


megölték, s akik közül csupán kettő maradt életben, mert 
rájuk zúdult Pygmalion minden szobra... 


OIDIPUSZ: Békességgel kértelek alkotódtól, mondván, 
jogom van hozzád, hiszen márványomból faragtak... 


GALATEA: A márvány a föld márványa volt. A nyom, 
amit rajta hagytak, a Pygmalion keze nyoma volt, a lé- 
lek, amit belém leheltek, az Artemiszé. 
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OIDIPUSZ: Az nem lehet, mert Artemisz barlangho- 
mályban búvik a leskelődök szemei elől, és megbüntette 
Aktaiónt, aki pőrén látta őt. Artemisz nem búvik nő- 
alakba, hiszen maga is nő, sem isteni arcát, sem lelkének 
arcát nem adja halandónak. 


GALATEA: A lélek láthatatlan. 
OIDIPUSZ: A lélek a testre írva van. A lélek ott az 


alakban. 
GALATEA: Artemisz ad lelket mindeneknek. Testet 


soha. Teste látványát sem adja halandónak. De lelke ott 
van mindenekben. Ott van — láthatatlanul. 


OIDIPUSZ: Okosságod szépséged ormát éri. Egy bi- 
zonyos: isteni szülött vagy, akárcsak én. Mindkettőnket 
isten kívánt e földre. Téged szoborból, kőből, hús-vér 
lányalaknak, engem királyból — férfinak. 


GALATEA: Beszédedet nem értem. 
OIDIPUSZ: Ahogy a szobrászt egykor a kő, a már- 


vány fölcsigázta, úgy csigáz föl engem a való alak. 
GALATEA: Az én való alakom nem ébreszt férfivá- 


gyat... Pygmalion azt kérte tőlem, szakállát simogas- 
sam. Örömmel tettem ezt. Tantosz félt a szemembe 
nézni, még ujjamhoz sem ért. Boreasz... ő lázadva me- 
nekült előlem... A boldog asszony Antioppé volt, a bol- 
dog nő Danaida volt, kikhez mindezek odatörleszkedtek, 
s úgy élhettek, mint igazán a nők. 


OIDIPUSZ: Mit hallok? Épp te nem kellettél volna 
senkinek? Ha szépségedre nézek, hitetlen és csodálkozó 
vagyok. Ha elmédet tekintem, már igazat kezdek adni 
mindazoknak, kik menekültek tőled, s ha isteni termé- 
szetedre gondolok, megvallom, szavad elhiszem, mert té- 
ged nem szerethet férfivággyal csak az, kit szintén isten 
akart e létre. 


GALATEA: De ki az? Hol bujkál előlem? 
OIDIPUSZ: Pygmalion nyilván nem lehet, nemcsak 


azért, mert hozzád túl öreg már, hanem azért sem, mert 
ő isten munkása: csak művész. A művész nem isten — 
nem is gyermeke annak, hanem ő festi isten arcát, isten 
lelkének arcát, hogy a halandók megismerjék és jól vés- 
sék eszükbe. Tantosz jámbor, jólelkű ember, de eszed 
villámaitól rettegett magában, félt a megaláztatástól. Bo- 
reasz pedig túl okos, annyira okos, hogy fel tudja fogni: 
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ő akármily szellem is lehet, isten szülöttéhez földi vágy- 
gyal közelítenie bosszút és csődöt szülhet... 


GALATEA (halkan): Lehet, ez volt a valódi ok... 
Boreasz szégyellte szerelmi gyávaságát, s inkább azt mon- 
dotta, isten ellen lázad, s ezért nem nyúl felém. 


OIDIPUSZ: Itt vagy tehát, és férfivágy nem ért még, 
mert nem volt körötted arra méltó senki, s mindenki 
rettegett isten bosszújától vagy tőled, hogy férfi voltában 
megalázhatod... Antioppé s a többi nők kezünk ügyébe 
esnek bármikor, ha kinyúlunk a sötétben éjjel, mellettünk 
ott szuszognak, kezüket megfoghatjuk, amint a tányért 
nyújtják, ruhájuk mindig ott suhog köröttünk, tőlük nem 
fél a férfi, mert félni ők születtek, mert alázatban jöttek 
a világra díszes szolgaként... de te kőből lettél, és isten 
kívánt e földre. 


GALATEA: Most már én nem lelhetek magamhoz 
méltót? 


OIDIPUSZ: Galatea, ezért hívattalak. Mikor meghallot- 
tam, hogy megszülettél, tudtam, nekem születsz, mert 
istentől való vagy... aztán egyre többet gondoltam rád... 
elképzeltelek, bocsáss meg, a vén mester aggságtól s nem 
a te érintésedtől reszkető kezében, hallottam lihegését is, 
amit nem tested szövete csalt elő, hanem száradó tüdeje 
hörgött... temérdek kínt éltem át miattad... Azt is 
megkérdeztem magamtól: mit akar Pygmalion tőled, hi- 
szen szüzen maradtál, s ha csupán formád kívánja, hogy 
nem unja meg, hiszen e formát ő képzelte el, hiszen ala- 
kod az ő képzeletének alakja megszólalásig. Mint ahogy 
a szakács unná csupán a maga főztjét, úgy nem viselném 
én el képzeletem szülöttét ágyamban minden éjjel. De 
várnom kellett sokáig, mert Pygmaliont szerettem, és 
más érvem nem is volt, mint az, hogy az én márványom- 
ból való vagy, s a márvány, amiből én kellett volna hogy 
legyek, végül is te lettél... ez volt egyetlen érvem, mert 
isteni származásomra halandók előtt nem hivatkozom... 
De most már itt vagy... És boldog vagyok... 


GALATEA (halkan): Milyen beszéd? Ilyet én még 
nem hallottam soha. Szépet beszél és sokat is, szebbet és 
többet, mint együttvéve mindazok, kiknek valaha is oda- 
adnám magam. Pygmalion csak recsegett, mint a kő, nem 
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volt selymes beszéde... Tantosz keveset szólt és halkan, 
inkább csak nézett, nézett, s ha szólt, sem volt túl okos. 
Boreasz, csak Boreasz tudott így beszélni, szikrázott, de 
nem nyúlt felém szavával — a szó melegét az ész mindig 
elűzte, a melegét a lázadásnak adta... (Kis szünet.) Csak 
egy király beszélhet így. Kinek fensége születéstől meg- 
van, nem kell hogy szavakban fölmutassa, és egyre mond- 
ja, neki sem eszét, sem isteni lelkét, sem teste született 
fenségét bizonygatni nem kell... ő úgy beszélhet, ahogy 
bensejéből szájára csurran... beszélhet mint egy kandúr, 
doromboló meleggel, beszélhet mint egy piaci árus — 
parlagin... az ő fenségét tudják, ha rejti is... 


OIDIPUSZ: És most gyere. (Halkan.) Szoborból jött 
leány, most ágyamba fekszel. Most megtudom majd, mi- 
lyen a kőből lényegült hús. (Apró szomorúsággal.) S te 
megtudod a király pőreségét. 


GALATEA: Ezért születtem hát. Talán azért szület- 
tem, hogy egy királlyal... egy éjszakát királlyal töltsek 
el. (Lassan indulnak.) 


OIDIPUSZ (halkan): Boreasz, tanácsod meghallgatni 
nem tudom már... valami ránt... nem tudok ellenáll- 
ni... Bocsáss meg... és bocsássak meg magamnak... 
(Bemennek a trón háta mögötti ajtón.) 


(A színpad néhány pillanatig üres, homály ereszke- 
dik le, de a tárgyak körvonalai jól látszanak. Pyg- 
                           malion be, kezében véső és kalapács.) 
PYGMALION: Oidipusz, nagyon megbüntettél. Elin- 


dultam márványt szerezni, de az útról mégis visszatér- 
tem. A lábam erre hozott, hiába eszem parancsa más volt. 


(Az egyik oszlop mellé áll.) 
Kényszerítetted a lányt, aki szeret engem, s akit szere- 
tek. De nem lesz csöndes éjszakád, a nászi éjed nem 
lesz csöndes, ne félj. A hatalom vagy, de ágyban ha- 
landó... nem lesz csöndes éjed... Míg te húst vésel — 
nekem marad a kő... 


(Vésőjét felemeli, kalapácsát egy oszlopba vágja, 
hullnak a kődarabok, egy-egy csattanás, az ajtó- 
                    ban megjelenik s lassan közeledik Boreasz.) 
BOREASZ: Most azt hiszed, Galatea Oidipusszal fek- 


szik. Higgyed, mert ez a rendelés. Ne tudd, hogy én 
meggyőztem Oidipuszt. Én sajnállak mesterem, mert csak 
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én tudom, mit érsz. Már súlyosabb vagy, mint szobraid 
nekem, mert bűnömmé lettél, amit cipelek... De mit te- 
hetnék? Mintha két világban élnék, egyszerre két vihar 
kavar. Látom, mit teszek, tisztán, de mintha áttetsző 
edénybe lenne zárva egyik énem, onnan nézi a kinti 
másikat. A kinti pedig ha egyszer már kiszabadult on- 
nan, nem rejtezhet vissza az edénybe, s a benti karját 
nem nyújthatja érte, hogy rohantában megállítsa őt... 
Érzem immár a rendelés szelét... még két dolgom van, 
és ma van mindkettő... apámnak tollba mondani a vá- 
dakat, mert feledékeny s könnyen zavarba jönne. Majd 
Artemisz előtt meghurcolom őt (Pygmalion felé int fe- 
jével)... elveszem Pygmaliontól az istennő bizalmát... 
(Hallgatózik, nagy a zaj.) A király parancsa ez: én csak 
teljesítem. A király parancsa, a mód csak az enyém. 
(Hallgatózik.) Most nem fog felfigyelni... leköti bosz- 
szúja... (Odalép nem túl közel a lázasan dolgozó Pyg- 
malionhoz, megbúvik az oszlop mögött, és elég erősen 
szól.) Hérosztratész, az őrült, felgyújtotta Artemisz temp- 
lomát... (Kis szünet.) Hérosztratész, az őrült, felgyúj- 
totta Artemisz templomát... (Pygmalion föl sem néz, 
nem hallja, nem látja, Boreasz lassan távolodik.) Sorsod 
utolsó napja virrad. Én egyebet nem tehettem. (Lassan 
kimegy, Pygmalion mind lázasabban dolgozik, az oszlop 
kődarabjai hullanak, egyre nagyobb a kőcsattogás, vissz- 
hangok, teljes sötét lesz, hirtelen csend, szünet.) 


PYGMALION (egy fénysugár öklére hull, úgy rémlik, 
mintha vérezne, csak az ökle látszik): Vérzik a hús 
(ugyanaz a fénysugár most az oszlopra hull, amely fan- 
tasztikus szörnyfejekké, faunokká van átfaragva) — és 
meghasadt a kő. 


(Függöny) 
 
 


HARMADIK JÁTÉK 
 


Tér, emelvény, az emelvényen kőasztal, a kőasztal 
mellett ül Epigonész, az emelvény háta mögött 
mintegy ebből kinőtt, még magasabb kőemelvény, 
azon kő trón, ott ül Oidipusz; a trón támlájának 
folytatásaként magasba vezető és elvesző széles 
                                            lépcsőfokok. 
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EPIGONÉSZ (félig Oidipusz felé fordulva): A tér zsú- 
folásig megtelt a néppel, Oidipusz. Az emberek egymás 
hegyén-hátán tolonganak. Saját szemükkel akarnak látni, 
saját fülükkel hallani. Az anyák gyermekeikkel karju- 
kon jöttek el, itt vannak a botjukra támaszkodó vének, 
kinek jártányi ereje volt, itt van mindegyik, ott a fia- 
talokat látom egymás karjába fogózva, neked integetnek, 
Oidipusz, itt vannak hű katonáid a tömegben, fegyverük 
csillog a napon, mert szép, napfényes reggel van, uram. 
Többszáz tanú jelentkezett, minden rendű s rangú em- 
berek, de mi csak néhányat választottunk ki, akiknek 
szava súlyos, hihető. Most jönnek ők. Itt van Kajax, a 
híres szobrász (Kajax be), most jön Antioppé a Priosz 
karján (jönnek), közeledik Danaida és Küx (be), a tanúk 
tehát megjelentek mind. Most kell jönnie Pygmalionnak, 
hogy védje magát, és Boreasznak, hogy támogassa őt, 
mert itt mindenkinek joga van védelemre, és te jól tu- 
dod, mért, uram, a mestert védni Boreaszon kívül egy 
lélek sem vállalkozhat. Már közelednek, elöl jön Pyg- 
malion, utána rögtön Boreasz, s leghátul Isztész, főpa- 
punk, hogy mindent halljon s mindent szentesítsen. (A 
felsoroltak érkeznek.) Pygmalion zilált, ha jól látom, 
ökle horzsolt, ruhája elszakadt, homloka is vérzik, talán 
mintha kőszilánk érte volna: ebből is látni, erre jötté- 
ben az emberek háborgón megkövezték. 


Egybegyűltek mind. A tömeg elnémult. (Sem a tömeg 
nem látszott, sem a zaj nem hallatszott.) Hallod? Megad- 
hatod a jelt. 


OIDIPUSZ: Thébai népe ítélkezni jött el. Zeusz aka- 
ratából, Artemisz védelmében Pygmaliont Thébai meg- 
idézte (kezét felemeli). 


EPIGONÉSZ: Thébai népe tombol szavaid hallatára: 
nevedet szájról szájra adják a hűség kiáltásain. (Pygma- 
lionhoz.) Lépj előbbre, járulj a törvény asztala elé. (Pyg- 
malion előbbre lép, Boreasz követi.) Hogy minden hamar 
világos legyen, jöjjenek a tanúk: a vád kérdezni fog. 
(A tanúk előbbre jönnek.) 


EPIGONÉSZ: Kajax, isteni szobrász, Thébai legna- 
gyobb művésze, válaszolj, mit láttál Pygmalion műhe- 
lyében? 
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KAJAX (közel megy az asztalhoz): Nem láttam ott 
Oidipusz szobrait. 


BOREASZ: Kajax nem a kérdésre válaszolt. A nagy- 
becsű bíró azt kérdezte, mit látott Pygmalion műhelyé- 
ben, ő pedig azt mondta el, hogy mit nem látott. 


EPIGONÉSZ: A tanút nem kell megzavarni! Ha akar, 
ismét válaszolhat: mit látott tehát? 


KAJAX: Nem láttam Oidipusz mellszobrait. 
PYGMALION (gúnyos fájdalommal): Nem is láthat- 


tad nálam, mert azokat a műhelyedben tartom. (Nevet, 
kicsit eszelősen.) Én, Pygmalion, itt most megvallom ün- 
nepélyesen: Oidipuszról készített mellszobraimat a Kajax 
műhelyébe vittem. 


KAJAX (ijedten): Ez hazugság! (Még ijedtebben.) 
Igenis, hazugság. A mellszobrokat mind én készítettem. 
Az életemet tettem erre föl. Én nem mintáztam szemér- 
metlen női kebleket... Erre jogot sose kaptam, én azt 
csináltam mindig, amit kértek. Pygmalion dédelgetett 
volt, fejébe szállt a szabadság. Nekem ez nem volt, nem 
élhettem hát véle vissza, én nem mintáztam szemérmet- 
len női sódart. 


BOREASZ (gúnnyal): Maradtál a férfiakkal inkább. 
(Epigonészhez.) Tedd fel néki fordítva a kérdést, hátha 
úgy a helyes választ adja. 


EPIGONÉSZ: Kajax, arra felelj, mit nem láttál Pyg- 
malion műhelyében! 


KAJAX: Pygmalion műhelyében egy lepellel letakart 
szobrot láttam. 


BOREASZ (gúnyos diadallal): No ugye! 
EPIGONÉSZ: Honnan tudod, hogy e lepel mögött szo- 


bor volt? 
KAJAX: Egy műhelyben mi lehetett egyéb? 
EPIGONÉSZ: Felhajtottad róla a leplet, hogy meg- 


lásd, valóban kőszobor? 
KAJAX: Alá akartam nézni, de épp jött Boreasz. 
EPIGONÉSZ: Kajax, hátrébb vonulhatsz (Kajax hát- 


rébb vonul.) Priosz és Antioppé, mit láttatok Pygmalion 
műhelyében, midőn ott jártatok? 


ANTIOPPÉ (sebesen): Mi azért mentünk oda, hogy 
Pygmalion szobrot faragjon rólam, de azt mondotta, nagy 
munkában van, nem vállalhatja el. 
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PRIOSZ: Addig Antioppéról a szobrokat mindig Bo- 
reasz csinálta, akartam végre egy értékeset. 


ANTIOPPÉ: Nekem tetszettek Boreasz szobrai... va- 
lóban... nagyon... jók voltak. 


EPIGONÉSZ: Láttátok-e azt a leples valamit, ami ott 
állt a műhelyben? 


ANTIOPPÉ (siet válaszolni): Igen. 
PRIOSZ: Láttuk. 
EPIGONÉSZ: Tudtátok, mi van alatta? 
ANTIOPPÉ (siet válaszolni): Nem. 
PRIOSZ: Nem tudtuk. 
EPIGONÉSZ (félig Oidipuszhoz): Eddig tehát egyi- 


kük sem látta, hogy mi volt mögötte. Danaida, te lát- 
tad? 


DANAIDA: Nagyon kíváncsi voltam, de nem mertem 
megnézni, féltem a gazdámtól... 


KÜX: De én láttam, én alája néztem. Boreasz fene- 
ken is billentett érte! 


EPIGONÉSZ: Te még gyermek vagy. A te szavad csak 
fél szó. (Boreaszhoz.) Igaz, hogy a gyermek a lepel alá 
nézett? 


BOREASZ: Amikor beléptem, Küx feje éppen a lepel 
alatt volt. 


EPIGONÉSZ: Várjunk csak egy kicsit. Miféle lepel 
volt az? Bő volt, vagy inkább szűköcske, mint a zsák? 
Pygmalion, milyen volt? 


PYGMALION: Szűk. 
EPIGONÉSZ (magyarázva-gondolkodva): Tehát mö- 


géje bújni nem lehet. Aki mögéje néz, csak a sarkát 
húzhatja fel, s mit láthat, ami legtöbb: egy talapzatot... 
Küx, mit láttál alatta? 


KÜX: Követ. 
EPIGONÉSZ: Sötét volt mögötte? 
KÜX: De még milyen! 
EPIGONÉSZ: Akkor hogyan láthattad azt, hogy kő 


volt? 
KÜX: Hát nem láttam, csak hozzáért a fejem és ke- 


mény volt. 
EPIGONÉSZ: Az a kemény talapzat volt, hogy rajta 


mi állt, nem látta senki ember. Hallhattuk tehát mind 
az öt tanút, ki a műhelyben megfordult vagy éppen a 
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házban élt, és íme, egyik sem látta a saját szemével, hogy 
szobor lett volna a lepel mögött. 


BOREASZ: Én ugyan nem láttam, mi van mögötte, 
de ott voltam, amikor Pygmalion felfohászkodott, hogy 
szobrát Artemisz élővé tegye. És a lepel mögött — való- 
ban élt a nő. 


EPIGONÉSZ: De honnan tudhatod te, ki azelőtt a 
lepel alá sose néztél, honnan tudhatod te, hogy nem kez- 
dettől fogva élő ember húzódott mögötte? 


BOREASZ: Ezt nem tudhatom, de állítom, hogy Pyg- 
malion nagy szobrász, és ily cselhez nem aljasul. 


PYGMALION (hálásan): Boreasz! 
EPIGONÉSZ: Danaida, hallottad te a házban, hogy 


Pygmalion Artemiszhez könyörgött, s az istennő élővé 
változtatta szobrát? 


DANAIDA: Ezt mindenki mondta, én is hallottam 
többtől... Szegény Tantosz is mesélte. 


EPIGONÉSZ: Látta-e azelőtt, hogy mindez történt 
volna, valaki is Galateát megfordulni Pygmalion házá- 
ban? 


DANAIDA: Nem, sohase volt ott. 
EPIGONÉSZ: Most, miután megtudtuk a tanúk mon- 


dandóját, hallgassuk meg Pygmaliont, mit fűz mindezek- 
hez. 


PYGMALION: Mit mondhatok? Most már mit mond- 
hatok? Látom, becsületemet is el akarjátok venni tőlem, 
nemcsak... 


BOREASZ (megfogja karját, halkan): Pygmalion, 
mondtam, hogy Galatea nem hált Oidipusszal. Megmond- 
tam, kikönyörögtem, ne bántsa asszonyod. 


PYGMALION (elhallgat, int, hogy megértette): Minden 
úgy történt, ahogy eddig is tudtátok. Oidipusz márványá- 
ból leányszobrot faragtam, és mert életemben igaz asz- 
szonyt még nem találtam, olyannak gondoltam el, ami- 
lyenné lett is. Nem volt nehéz megszeretnem őt. Alakjá- 
ban sok-sok töprengő éjemet szerettem, lényében azt 
imádtam, hogy képzeletemre hasonlít. 


EPIGONÉSZ (feláll): Most pedig halljátok az igaz- 
ságot. Pygmalion Thébai népét s Oidipusz királyt sosem 
szerette, erre példa, hogy királyunk szobrát nem készí- 
tette el... csak jóval később, amikor tudta már, minden 
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ki fog derülni, s kegyelmet így akart. Pygmalion becsapta 
volna Thébai népét, hogy isten őt négyszemközt hall- 
gatja meg, tehát isten barátjaként féljük őt. Ám miért 
kellett e sokszálú ravaszság? Halljátok okait. Tudjátok 
jól, Pygmalionnak sok felesége volt már. De csak egy, 
egyetlenegy szült néki gyermeket. Ám Pygmalion egyet- 
len asszonyát sem szerette, s mikor az utolsót is elül- 
dözte, maradt tőle egy kisleány. Ezt a kisleányt, hogy 
ne emlékeztesse asszonyára, idegenbe küldte felnevelni. 
Évek múltán, midőn lelkében meggyűlt a kíváncsiság, és 
öreg volt, és egyedül érezte már magát, elment a lányért, 
aki közben felcseperedett. S midőn meglátta a csodás 
leányt, Pygmalion lelke átváltozott azonnal. Ahogy gyű- 
lölte addig minden asszonyát, úgy megszerette most a 
saját leányát. Ám nem apaként, de való szerelemmel. 
A lányt a házába nem vihette, attól félt, hogy minden 
kitudódik, és mert tudta jól, hogy Théba királya, Oidi- 
pusz, nem tűr apát, ki leányával él, sem leányt, aki saját 
atyjával fajtalankodik, elhíresztelte mindenütt, hogy női 
szobrot faragott, amely olyan szép lett, hogy mint hús- 
vér asszonyt úgy szerette meg. Ekkor könyörgött Arte- 
misznek, de vigyázott arra, hogy tanúja is legyen, Bo- 
reasz ott volt, s hallhatta a fohászt, de nem tudhatta, 
hogy a lepel alatt már kezdettől fogva élő volt a lány... 


BOREASZ: Ez nem éppen így volt, mert ha jól em- 
lékszem, én juttattam eszébe mesteremnek, hogy könyö- 
rögjön Artemiszhez hittel... 


EPIGONÉSZ (Oidipusz felé): Ezt Boreasz csak azért 
mondja: lássák: ő a védelem tisztjét becsülettel betölti, 
hogy lássa a nép és hallja: Pygmalionnak joga van vé- 
dekezni, nem fagyasztjuk ajkára érveit... (Oidipusz bó- 
lint. Boreasz felé.) Nyugodj meg, Boreasz, a nyelve he- 
gyéről vetted le a szót. Ha késlekedsz ötleteddel csak egy 
pillanatra is, ő maga mondja azt, ami régen terve volt: 
hogy Artemiszhez akar könyörögni... ötleted néki épp 
kapóra jött. 


PYGMALION: Gonoszság, a cselek hálója, amelyből 
nincs érv és nincsen kiút! Védekezni nem lehet, mert 
láthatatlan minden: a vád, a bűn. A tanúk csak a lát- 
szatról beszélnek, s minden mögött szándékos gonosz- 
ság. Ha mindenki ellened esküdött akár szóval, akár 
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hallgatással, megfoghatatlan lesz a bűnöd, s érved kisik- 
lik markodból, mint a hal... 


EPIGONÉSZ: S ekkor a fohász után a leplet felemel- 
te, és ímé (gúnyosan) élő lett a szobor! Tanúja is volt! 
Szegény, oktondi Boreasz is látta! Ilyen fiam van ne- 
kem, nem veszi észre a „félistenek” szemfényvesztéseit; 
a tehetségek ármánykodásait, kik Thébai rendjét fajta- 
lankodással és istenekre köpött vádakkal így zilálnák 
szerte. Ó, de lehet-e igaz tehetség, nagy művész az, ki 
nem adózik művével a rendnek, ki nem adózik művével 
a királynak, és élete rontja Thébai erkölcseit?! 


PYGMALION (kissé bárgyún): Éljen Kajax! Éljen 
Kajax! 


EPIGONÉSZ: Halld a tömeg hangját! Hogy zúgnak 
ellened! 


PYGMALION: Süket vagyok már, öreg és süket. 
EPIGONÉSZ: Művészeteddel sem Thébainak, sem Oi- 


dipusznak nem adóztál! 
PYGMALION (kísérteties mosollyal): Hogyne! Az éj- 


jel kifaragtam az egész oszlopcsarnokot! Soha ennyi faun 
és szörnyeteg nem volt a palotában, bár mindig volt elég: 
méltó társaság lesz Oidipusznak s nektek. 


BOREASZ (erősen megrántja a karját): Erről hall- 
gass. Ez valódi vád lehetne ellened, mert Oidipusz nem 
hált Galateával... Te mégis bosszút álltál, mintha meg- 
történt volna. Ez téged vádol. Az igaz vádat ne juttasd 
eszükbe! 


EPIGONÉSZ (Oidipusz felé): Ezzel itt most nem vá- 
dolunk, mert a gyanú fölmerülhet asszonyod, Jokaszté és 
a nép előtt is. Ne tudják meg személyes bosszúdat, mely 
Galateát érte, hogy ne csorbuljon a vád szépsége így. 
(Oidipusz alig láthatóan, sápadtan bólint. Pygmalionhoz.) 
Őrült perced a vádat nem érdekli, csak az, amit ép el- 
mével tettél. 


PYGMALION: Most már megtettek félkegyelműnek... 
BOREASZ: Hagyd! Ó, a büntetés így enyhül... 
PYGMALION: Mindegy... a vád sok... már nem is 


Galatea fáj... nem Galatea... csak a vád... 
BOREASZ: Galatea nem is fájhat. Mondtam, hogy 


Galateát nem bántotta senki. 
PYGMALION: Persze, persze... mindig elfelejtem... 
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EPIGONÉSZ (felemeli hangját): Pygmalion saját lá- 
nyával élt hát. 


BOREASZ: Nem lánya, szobra volt... igaz, nem lát- 
tam... de mégis... 


EPIGONÉSZ: Ha nem láttad, miről beszélsz? (Oidi- 
puszhoz.) Ilyen hűség kellene mindenkibe. (Boreaszhoz.) 
Csak legalább méltó emberre pazarolnád! 


BOREASZ: A mesterem tőlem ennyit még ha bűnös 
lenne is, csak megérdemel. 


EPIGONÉSZ: Jó, jó, hagyjuk ezt. (Folytatja.) Pygma- 
lion nem faragott szobrot a királynak. Illetve késve... 
nem Dionüszosz ünnepeire... 


PYGMALION: De az Oidipusz legjobb szobra volt! 
Hogy sajnálom a munkát! 


EPIGONÉSZ (mintha nem hallotta volna): Próbálta 
elhitetni Thébai népével és Oidipusz királlyal, hogy reá 
hallgat az isten, s nem reánk, hogy őt isten Isztész, a 
főpap imája nélkül is fogadja, bármikor is eléje járulhat. 
Ezzel magának hatalmat akart az igazi hatalommal szem- 
ben. És végül, ami mindennél súlyosabb: elárulta Arte- 
miszt magát. Jöjjön az utolsó tanú: Hérosztratész, ki nem- 
rég felgyújtotta Artemisz templomát. (Hérosztratész be.) 


HÉROSZTRATÉSZ: Üdvözlöm Thébai népét! Thébai 
népe! Felgyújtottam Artemisz istennő templomát, mert 
tudjátok meg, olcsó kis szajha ez az Artemisz, álszent, 
pedig mindig olyasmin jár az esze... Képes volt szarvas- 
sá változtatni Aktaiónt, szegény fiút, csak azért, mert 
megleste a csöcsét, igen, az Artemisz csöcsét... Hát 
ezért? Ezért szarvassá változtatni valakit, és utána ku- 
tyákkal széttépetni, mégiscsak túlzás. Egy viruló ifjú em- 
ber, miért ne nézze Artemisz csöcsét? Mert istennő? Hát 
annál szebb lehet neki, s ha szép, minek rejti el? De ha 
ennyire rejti, nagyon gyanús. Nincs kizárva, hogy Arte- 
misz nem is nő, de az is lehet, hogy nő, de vén banya, 
s hogy ne tudják meg vénséges korát, hát a leskelődőt 
mind megöleti... Hát ezért gyújtottam fel Artemisz 
templomát. Éppen elhaladtam a templom előtt, amikor 
eszembe jutott szegény Aktaión... Olyan dühös lettem, 
hogy rögvest felgyújtottam, fel én... ízzé-porrá égett... 
Most már ne szégyellje többet a csöcsét! 
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EPIGONÉSZ: Állj meg, őrült. Nem azért gyújtottad 
te fel, hanem mert híres akartál lenni, tudjuk ám! Egy- 
szer már bevallottad. 


HÉROSZTRATÉSZ: Igen, igen. Van benne valami... 
Híres akartam lenni... Azt hiszem, éppen ideje volt... 
Közel százéves vagyok már, és még semmit sem csinál- 
tam. Csak megszültek, és éltem, mint valami... no, 
mondjatok egy hasonlatot... no, mondjatok már... ej, 
mindegy... szóval, éltem, mint valami... és semmit sem 
csináltam... 


PYGMALION: Te is majdnem százéves vagy, szegény 
fejed, akárcsak én... 


HÉROSZTRATÉSZ: Hohó! Te híres ember vagy, 
hagyd csak, láttam a szobraidat... de azért látom, téged 
is csak vádolgatnak, hehehe... engem legalább van 
miért... szóval híres ember akartam lenni... majd én 
megmutatom, mondtam én, hogy sem szobrokat nem csi- 
náltam, sem Thébait nem uraltam, mint ez az Oidipusz, 
aki nekem nagyon... nagyon... (keresi a szót) gyanús 
... még törvényt sem tettem... mint ez az... Epigo- 
nész, aki minden szavát fiától leste el... 


EPIGONÉSZ: Hérosztratész! A szavaidat fogd rövidre! 
Vigyázz! 


HÉROSZTRATÉSZ: Itt is csak fenyegetnek... akár- 
hová megyek, engem mindig csak fenyegetnek... hogy 
így meg úgy... csak ennek lenne vége egyszer... szó- 
val azt akarom mondani: nevem most már addig él majd, 
ameddig lesz história! S mindez: mondom, az Artemisz 
csöcséért... 


EPIGONÉSZ: No, most, hogy őrültségeidnek végére 
értél, arra válaszolj: tudta-e Pygmalion, hogy te felgyúj- 
tottad Artemisz templomát? 


HÉROSZTRATÉSZ: Hát hogyne tudta volna! Hisz ezt 
mindenki tudja! A hír sebes! 


EPIGONÉSZ: Nem azt kérdeztem (tagoltan, jelentőség- 
teljesen kérdez, mintha emlékeztetni akarná valamire), 
hanem azt, hogy Pygmalion a te szájadból tudta-e a 
hírt? 


HÉROSZTRATÉSZ: Jó, jó, nem kell úgy a szájamba 
rágni. Csak őrült vagyok, de nem tökkelütött. (Hango- 
sabban.) Hát persze, mindenki tudta! 
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EPIGONÉSZ: A te szádból ki tudta meg? (Megnyomja 
a szót.) Na ki? 


HÉROSZTRATÉSZ: Hát... Pygmalion... persze... 
ő hát! 


EPIGONÉSZ: Mikor mondtad el néki? 
HÉROSZTRATÉSZ: A tegnap éjjel belopakodtam a 


palotába, s őt ott találtam, megsúgtam neki... 
EPIGONÉSZ: Ő erre mit szólt?... 
HÉROSZTRATÉSZ: Semmit. Egy kukkot sem, bizony. 


Mintha nem is hallotta volna. 
EPIGONÉSZ: Nem támadt rád, hogy aljas és őrült 


vagy, és hogy vigyázz magadra? Nem fenyegetett, hogy 
megbosszulja rajtad az istennőt, akinek hálával tartozik, 
mert szobrát élővé változtatta?! 


HÉROSZTRATÉSZ: Neeem. Nem mondott semmi 
durvát. Ő nem is tud ilyesmit... finom ember... mű- 
vész. 


EPIGONÉSZ: Elmehetsz, őrült. 
HÉROSZTRATÉSZ: Most meg őrült vagyok ugye... 


ha jól beszélek is, őrült vagyok...?! 
EPIGONÉSZ (parancsolóan): Szót se többet! Elme- 


hetsz! 
HÉROSZTRATÉSZ (mormolva): Mindent... mindent 


az Artemisz csöcséért! (El.) 
EPIGONÉSZ: Pygmalion! Hallottad? Igaz-e, hogy 


Hérosztratész tettét a tegnap éjjel elmondta neked? 
PYGMALION (homlokát szorítva): Nem tudom már, 


hányadán vagyok, mit tettem, és mit kellett volna ten- 
nem... őrültség... minden úgy hangzik, mintha hallot- 
tam volna ezt is... azt is... mintha minden vád való- 
nak látszana mások előtt s már-már előttem is, pedig 
minden hazugság... és mégis... ezt is... mintha hal- 
lottam volna tegnap éjjel... 


EPIGONÉSZ: Még egy bizonyság! Ha Artemisz való- 
ban azt tette volna Pygmalionért, amit a szobrász elhí- 
resztelt, Pygmalion meghálálta volna... De nem szólt 
semmit. Nem mondott véleményt se. Néma maradt, nem 
érdekelte Artemisz templomának sorsa. 


A vád lezárt — a büntetés nyitott. (Oidipusz felé.) 
Hallom a tömeg zúgását. 
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OIDIPUSZ: Csak hamar, minél hamarabb, mert szé- 
dülök... és félek, isten, félek... 


EPIGONÉSZ: Még csak annyit kell mondanom, ma- 
radjon mindenki lelke tiszta, mert ha még igaz lett volna 
is, hogy Artemisz lehelt lelket a lányszoborba... akkor 
is: azután Pygmalion mégiscsak saját szobrával, saját al- 
kotásával élt, azzal, ki esze és lelke véréből sarjadzott 
elő... Aki tehát még így is a lányának tekinthető. A 
vád még így is... a vád még így is teljes fényben állna! 


PYGMALION: Isten! Engedd meg értelmemet még 
egyszer, csak egyszer összegyűjtenem... 


BOREASZ: Nyugodj meg, mester! 
EPIGONÉSZ: Gondolkozz, Thébai! Ítélj azon, ki saját 


lányával hált. (Danaidára mutat.) Danaida vetett nékik 
ágyat. 


PYGMALION (fejét mélyen lehajtja): A szakálla- 
mat... simogatta a szakállamat... 


OIDIPUSZ: Epigonész, fejezd be már! Fejezzetek be 
mindent! Fejem majdnem széthasad... Szédülök tróno- 
mon. 


ISZTÉSZ (előrelép): Gondolkozz, Thébai népe. Gon- 
dolkozz, Oidipusz. Sötét álmot láttam a tegnap éjjel. 
Ítéljetek. Ítéljünk rajta s jövendő sorsainkon. 


(Függöny) 
 


Pygmalion műhelye, a földön a szobrok tört da- 
rabkái. Háttérben felfelé vivő lépcsősor. Az ágyon 
                         Danaida ül, edényt tartva kezében. 
 
DANAIDA: Nem értek semmit. Bármennyit is töp- 


rengek, gondolataim elfolynak... nem telik meg fejem 
sohase értelemmel... nem értek semmit... s amit épp 
megértenék, elfut, sohase foghatom meg... Mintha sze- 
kér után rohannék, mely sohasem vesz fel engem... 
(Kis szünet.) Hát ha én majd Küxöt megtanítom szere- 
lemre, és úgy nevelem, hogy mindent úgy tegyen, aho- 
gyan nekem jó, ha én őt ágyam orcájára nevelném, hogy 
hasonlítson melege az enyémre, akkor nekem... azt kell 
éreznem, hogy a saját fiammal háltam?... Nem értem... 
itt ez az ágy... hányszor megvetettem... s nem feküdt 
benne senki — szerelemmel... (Bejön Küx.) 
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KÜX (szomorúan): Most el kell menni innen. Csak 
kődarabok maradnak. Engem is hívnak vissza... 


DANAIDA (feláll): Mára nem vetek ágyat. (El.) 
KÜX (hallgatózik, kissé a magasba): Most hívni fog- 


nak... érzem... 
(Kis szünet.) 


ARTEMISZ HANGJA: A teremtmény nem tudhatja 
sorsát. Azt hiszi, hogy hálóját szövi, mint Ariadné, a 
pók, pedig a háló megvan, csak éppen láthatatlan, lát- 
hatóvá akkor válik, ha felemeljük szőni kezeinket. A te- 
remtmény azt hiszi, hogy ő szövi... Nem ő szövi, de 
őt szövi a háló. A teremtmény nem tudhatja sorsát. Itt 
Artemisz szól — a meg nem látható. 


KÜX (bólint): Igen... lejárt a küldetésem... (Lassan 
megfordul, s elindul fel a lépcsőn, fönt eltűnik, a szín 
néhány pillanatig üres.) 


PYGMALION (be, nagyon nyugalmasnak látszik, fá- 
radtnak, békésnek, végigmegy a kőszilánkok között, fáj- 
dalmasan, jámboran leül az ágy szélére, halkan beszél 
félig a nézők felé, mintha csak meditálna, szinte érzel- 
mek nélkül): Majd születik egy bölcs, aki kimegy a ten- 
gerpartra köveket keresni, kavicsot, kő-fiát (a szoborcse- 
repekre bök fejével), s ezeket nyelve alá teszi, hogy be- 
széde betörjön; hogy szava tiszta s hallható legyen... 
Ez is haszon... a kőnek csak haszna van. Azt hittem, 
túljártam a kő eszén, de az is lehet, hogy vésőmet ő irá- 
nyította... ahol hasadni nem akart, vésőm lepattant róla 
s oda kényszerült, ahol a kőben lanyhult az ellenállás... 
lehet, hogy vésőmet ő vezette... Akárhogy is volt: meg- 
öregedtem, fogamat, mind a harminckettőt ott hagytam 
a kövekben. Egy-egy puhább kövön ott látszik még a 
fogaim nyoma... Még az is, aki kövekkel küszködik száz 
éven át, még az is milyen lágyan formálódik törvény és 
csel kezén, akár a viasz... Még az is, akit kőből építet- 
tek... (Fejét a nézők felé fordítja teljesen.) Egyetlen nő 
volt, aki olyan volt, de megszólalásig, amilyennek egy 
ember elképzelte. De azt is egy vén, egy százesztendős 
agg képzelte el, egy tehetetlen, kinek csupán szakállát 
kellett simogatni, mert még ez a kőből hússá lényegült 
teremtés, ez a képzelt csoda sem tudta felcsigázni vén- 
séges eszét... vénséges eszem vérét... (Kis szünet, 
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nyugtalan lesz, mintha fel akarna állni, de ülve marad.) 
Hol van Galatea? Itt kellene lennie a házban, hiszen Bo- 
reasz azt mondotta, hogy nem hált a királlyal. 


BOREASZ (lassan be, megáll mestere előtt): Ó, mes- 
terem... most már mindennek vége lesz, tudom. Most 
már nem várat sokáig magára semmi. Elválnak útjaink. 
De mielőtt még ki-ki útjára menne, emléket hagyj: a vé- 
leményedet. Most végül már megkérdezem tetőled: mit 
hittél rólam? Tehetség volt-e bennem? 


PYGMALION: Furcsa, olyan furcsa ez az egész, ba- 
rátom. Mindig az volt hitem, s ezt el is mondtam egy- 
szer, hogy Tantoszból lesz a szobrász. De most érzem 
értelmed fényét, eszed hidege gondolatoktól áthevült. 
Most, erődet látva, sugárt érzek körötted, valami delejt 
és bensődben olyan szent dühöt vagy lázadást, hogy tisz- 
tán érzem, most kell majd szembeszállnod a kővel. Most 
nagy dolgok sikerülnek néked! 


BOREASZ (halk, szomorú izzással): A tehetséget ke- 
restem már-már jajgatva sokszor. Lemondtam volna min- 
denről ezért. Jaj, különös, midőn mások szerint végre 
megleltem ezt, elveszítettem emberségemet. Van, kinél 
ez fordítva van, de mindenképpen — elmondhatom, hogy 
nincs jól. Én is most megleltem tehetségemet, de már 
nem a kővel való csatázás tehetségét, hanem: egy lap- 
pangó, fejünk felett és bennünk lappangó törvény futára 
lettem, előhírnöke. Tudtam, mi jó, de rosszat cseleked- 
tem, mert a rossz mélyén is ott lappang az isten. Tehet- 
ségem: ez a világosság, mely kigyúlt agyamban, ez a ke- 
gyetlen fény. Tudni, hogy cél te nem vagy, csak eszköz, 
s eszköz létedben meglátni a célt. Isten kezében fogva 
lenni, s mégis szabadnak tűnni egy kicsit... 


PYGMALION: Olyan furcsa vagy már te is, Boreasz, 
olyan furcsa lettél, megviselt már téged is minden pró- 
bálkozásunk. (Kis szünet.) Csak Galatea jönne már... 
hiszen azt mondtad... vagy csak nyugtatni akartál (hir- 
telen gyanúval), Boreasz! Te engem nyugtatni akartál, 
hogy el ne veszítsem elmém józanságát a törvény előtt, 
hogy érveimet tisztán mondhassam el. Boreasz, hazud- 
tál... amikor azt mondtad, hogy Galatea nem hált Oidi- 
pusszal... 
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BOREASZ: Esküszöm, nem hazudtam. (Halkan.) Csak 
akkor nem hisznek nékem, ha igazat mondok. 


PYGMALION: Ne kímélj, most legalább már ne ha- 
zudj, már úgyis mindegy, a méreg bennem... szólj már. 


BOREASZ (letérdepel az ágy elé, mestere lába elé): 
Esküszöm, nem hált Oidipusszal. 


(Szünet, így maradnak néhány pillanatig.) 
GALATEA (be, haja kissé megbomolva, szeme csillog): 


Pygmalion, atyám, köszöntelek. Tégedet is, bátyám, Bo- 
reasz! 


PYGMALION: Atyád, én? 
GALATEA: Te nemzettél a kőbe. 
BOREASZ (keservesen): Miket beszélsz? 
GALATEA: Te a bátyám vagy, te mondtad atyám- 


nak, hogy imádkozzék születésemért. Elmondta ezt a má- 
sik bátyám, Tantosz, ki a bölcsőm ringatta s meghalt. 


PYGMALION: Hol voltál? 
GALATEA: Rossz helyen nem. Anyámmal háltam. 
PYGMALION: Kivel? 
GALATEA: Anyámmal, Oidipusszal. 
BOREASZ: Szerencsétlen teremtés! 
PYGMALION: Boreasz, mért hazudtál? 
BOREASZ: Nem tudtam, ezt nem tudtam, mesterem. 


Oidipusz nékem megígérte. Galateát én sem akartam... 
(Halkabban.) Hogy dadogok, midőn igazat mondok! Mi- 
lyen szánalmas az én igazságom! 


PYGMALION (súlyosan lép egyet Boreasz felé): Ha- 
zudsz! 


GALATEA (eléje lép): Nem, atyám, a bátyám nem 
hazudik. Maga anyám, Oidipusz király mondta mindezt 
el hajnalban, miután szerettük egymást. Tépte haját, s 
azt mondotta: megszegte a Boreasz parancsát, mert a 
barát tanácsa a barátnak parancs... így mondta szó sze- 
rint... 


PYGMALION (hálásan): De jó, hogy nem hazudtál... 
legalább te nem... bár ez is mindegy lett volna... (Kis 
szünet. Galateához.) S te miért tetted ezt? 


GALATEA: Én megszülettem, és szerelemre vágytam. 
De szerelmet itt e házban senki sem adhatott... 


PYGMALION: Hát én...!? 
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GALATEA: Te atyám voltál... 
BOREASZ: Én... 
GALATEA: Te a bátyám: éppen te tanítottál, hogy 


kihez húz a vér. Tantosz? A bölcsőm ringatója volt. 
BOREASZ: Akkor miért háltál anyáddal, Oidipusz- 


szal? 
GALATEA: Ő volt az első, aki feledtetni tudta, hogy 


ki ő. 
PYGMALION: Megbomolt lény! 
GALATEA: És király volt. Istenem, király. 
BOREASZ (keserűen): Az első férfi mindig király 


(Pillanatnyi szünet, keserves, gunyoros játékkal.) Nem 
azért király, mert király, hanem azért király, mert — 
király. Az első férfi mindig király. 


PYGMALION: Kivéve, ha én lehettem az. 
(Kis szünet, félig a közönség felé.) 


Ami kezedből kijő, többé nem törvényed szerint él. 
(Kis szünet.) 


A márvány hű volt. Elárult a hús. 
Lelkem darabja elgurult. 
Mert nem a tiéd, már nem a tiéd, 
nem a tiéd itt semmi, mit magadnak 
vájtál, kapartál, véstél, simogattál, 
nem a tiéd, aminek — léte lett. 
Megszoktad a követ, 
hogy feldobódik, lehull, vagy követ, 
de nem szoktad meg a húst, 
nem tudtad a bőr szeszélyeit. 
A kőben minden kő-egyszerű volt, 
de mit kezdhettél a hús akaratával, 
mit a lélek hullámaival, 
mely tajtékzik, hajlik, fodrozódik? 
Akaratod megtört kőből jött kedvesed 
hajaszálán s szép lábujja körmén. 
Nem volt tiéd, amit magadnak szültél. 
Tiéd a kő volt — a születés övé. 
A hús elárult. 
Maradjon hű — a kő... 
(Szünet, mély csend, senki sem moccan.) 
Galatea, szoborrá visszaváltozz. 
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(Csend, hosszú csend.) 
BOREASZ: Nekem mennem kell Oidipusz királyhoz. 


Meg kell mondanom neki, hogy anya létére saját leá- 
nyát megcsúfolta. 


(Lassan el a bejáraton.) 
PYGMALION: Nekem mennem kell Artemiszhez, hogy 


megmondjam neki: az alkotó sorsa az ember sorsa is: 
sorsom azért van, hogy benne mások meglássák sorsuk 
arcát. 


(Lassan fel a lépcsőkön, eltűnik.) 
GALATEA (némán, moccanatlanul megáll azon a he- 


lyen, ahol az első felvonás elején a leples szobor volt.) 
ARTEMISZ HANGJA: A teremtmény jeleket lát, s 


halandó szóval magyarázza. Azt mondja, hogy Galatea 
anyja Oidipusz volt, hogy Oidipusz saját lányával hált, 
a jelekből az ember azt mondja, Pygmalion saját lányá- 
val élt, de senki sem tudja, hogy minden másképpen van, 
hogy mindezt, ami történt, Oidipusznak szántam, néki 
volt ez az utolsó jel, hogy mindazt, ami történt, én indí- 
tottam, én szőttem így a tetteket, hogy Küx az én szol- 
gám volt, s Boreaszt eszközömül én választottam el, mert 
tudtam eszét és hiúságát. De ezt nem érezte sajnos a te- 
remtmény, Isztésznek is csak baljós álma volt és sejtel- 
mei, még Oidipusz sem értette a jelt, csupán szorongott, 
még Oidipusz se, ki nemsokára döbbenten fogja tudni: 
Laiosz özvegye, Jokaszté, kit ő feleségül vett, s kitől 
annyi gyermeket kapott, a saját anyja, és Laiosz — Oidi- 
pusz apja volt. Csak akkor döbben rá majd Oidipusz, 
hogy Pygmaliont azért ítélte el, hogy e vélt-bűn való 
ítélete majd való-bűnben vissza az ő fejére hulljon. És 
mindennél jobban fáj, hogy jeleimet a teremtmény nem 
érti, pedig néki szántam, őérte van a jel. (Kis szünet.) 
Most pedig leszállok ehhez a szegény, didergő lényhez, 
ki élőként ez üres, halott házban nem maradhat... Itt 
Artemisz szól, a meg nem látható. (Hirtelen teljes sötét 
lesz, a szín közepén egy fénykocka leng-rezeg, mint a 
hinta az első játékban, majd amikor ismét fény lesz — 
nem olyan erős, mint a játék többi részében volt, a szín- 
pad sarkában ott áll a leples szobor, s fönt, a lépcső leg- 
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felső fokán — mintegy a fehér leplű szobor ellensarka- 
ként — egy kissé remegő fényfolt, a szín néhány pilla 
natig így marad, majd lassú 
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SZEMÉLYEK 


Király 
Királylány 
Hírnök 
Főtanácsos 
Országbíró 
Első tanácstag 
Második tanácstag 
Harmadik tanácstag 
Negyedik tanácstag 
Ötödik tanácstag 
Kákáncsomódy Elemér, tudor 
Lenfenkölt Ékes Aldalár, dalnok 
Magánvalótlan Mély Frigyes, bölcs 
Boronborongó Bonifác, püspök 
Szőrszálonszelt Pepecs Elek, nyelvész 
Hasandi Dundibár, szakács 
Gorombi Pokrócz Buzogány, hadvezér 
Paragrafus Emánuel, jogász 
Orrondi Ond, illatszerész 
Lábnyom Lajos, nyomozó 
Bakó, illetve a Törvény Üstje 
Inkvizítor 
Első pór 
Második pór 
Szájtátó népség, testőrök, katonák, főpapok, papok, apácák, 


                           és nem utolsósorban Egy Kiskutya 
Szerzői sorok a műfajról: A romantikus mese paró- 


diája s egyben eredeti mese is. Ez a kettősség határozza 
meg az itt olvasható sajátos paródiát, melynek jeligéje 
ez lehetne: szeretne utánozhatatlanul utánozni. 


A paródia éle a mesébe foglalt középkori világ sko- 
lasztikáját-szofisztikáját, szalonfinomkodását és az abszo- 
lutizmus filozófiai lényegét érinti, azt ti., hogy sem az 
igazság, sem a nem-igazság nem kell az uralkodónak, bár 
igazságra biztat, hanem csak az kellene, amit ő már ki- 
gondolt: egyfajta igazság, ami neki jó. 
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UTASÍTÁSOK SZÍNÉSZNEK, RENDEZŐNEK 


1. Mesejáték, tehát nagyfokú stilizáltságot kér. 
2. Paródia, tehát túlzásokat kér. 
3. Verses, tehát mondás közben érvényesülnie kell a 


versnek, a rímnek is, a mókás deklamálás nem idegen e 
paródia szellemétől. 


4. A kosztümök felismerhetőek (például, hogy ki a ki- 
rály stb.), de nem túldíszített semmi. 


5. A színész ne feledje el, hogy ebben a játékban 
„játszani kell” szavakkal, versekkel, gesztusokkal, moz- 
gással, vagyis: a homo ludenst engedje szabadjára magá- 
ban; mókát, fintort szinte a burleszk határáig. 


6. A gyakori ritmusváltás, ritmuskeverés azért van, 
hogy a versmondás ne váljék egyhangúvá. 


7. Az anakronizmusok kötelezők. 


ELSŐ FELVONÁS 
 


Trónterem: metszett üvegablakok, rajtuk átsejlik a 
sétáló testőrök árnya. Hírnök belép, körülnéz, hall- 
                           gatózik, átsétál a termen, legyint. 
HÍRNÖK: 


Ehetsz fácánt vagy lencsét, 
nem ettől jő szerencséd... 


(Előbbre jön, a közönség felé.) 
Nekem meg kén mutatnom, 
Hogy túl címen és rangon 
az urak milyen dőrék... 


(Tűnődve.) 
Vagy félti mind a bőrét... ? 
Zavart vízen eveznek: 
mindent másképp neveznek. 
A pecér itt nem sintér, 
úgy hívják, hogy: eb-intér, 


(gúnyosan) 
meginti tudniillik 


(hurokvető mozdulattal) 
a bodrikat, mint illik... 
A bakó itt nem hóhér, 
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s kár volna minden szóért, 
nincs ész, amely kisüsse, 
úgy hívják: Törvény Üstje. 


(Gúnyosan.) 
Nem mondom, egyre főzi 
szegény törvényt, ha győzi... 


(Apró szünet.) 
Itt mindent körülírnak, 
a papírt se papírnak 
hívják, a gömböcöt se 
annak, s aki leköpte 
a másikat, az nedves, 
híg átkot szórt, a kedves, — 
s itt nem mondanak tököt se, 
s hogy pofozta, böködte — 
ne mondd, mert jő az intés... 
Ez mind csak kézlegyintés, 
vagy Joga Az Ökölnek... 


(Kis szünet.) 
S hogy itt tán megdögölnek? 
Neem... túlvilágon hálnak 
mátkái a halálnak... 
S itt nem taknyos a kislány, 
és nem trottyos az ispán, 
senki se törli orrát, 
másképp beszél az ország... 


(Királylány be.) 
KIRÁLYLÁNY: 


Te itt? Vigyázz, az őrök... 
HÍRNÖK (tovább, szórakozottan): 


S nem csüngnek-lógnak bőrök, 
s itt nem csurgatnak nagy lét, 
de — cseppfolyós a nagy Lét... 


KIRÁLYLÁNY: 
Mi az, kedves, mi történt? 


HÍRNÖK: 
Itt híg szó hígít törvényt... 


KIRÁLYLÁNY (aggódva): 
Szerelmem, nincs tán lázad? 


HÍRNÖK: 
. . .  És nincs szód, hogy gyalázzad 
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a rosszat, s a bűn ebben 
az, hogy a szépet szebben 
dicsérhetnéd, ha szitkok 
zúznák a locska titkot... 
Nevén nevezni! — ezt kell. 
Erre teremjen mester. 
Ha kimondod, mi kint s bent 
bánt — hódítod a mindent! 


KIRÁLYLÁNY (becézve): 
Ne mormolj annyit, dalnok... 


HÍRNÖK: 
S ha meg is kéne halnod, 
Kimondhasd bátran végül, 
mi nyelveden oly rég ül... 


KIRÁLYLÁNY (megérintve H. vállát): 
Ébredj már, alvó herceg! 


HÍRNÖK (révületben): 
... S mikor a máglya serceg... 


(felriadva) 
Ó, te vagy az? 


KIRÁLYLÁNY: 
Ki lenne? 


HÍRNÖK (arca egy pillanatra visszaváltozik s befe- 
jezi): 


Változzam én ilyenre! 
KIRÁLYLÁNY (duzzogva): 


Ahelyett, hogy röpülnél, 
ha látsz, és kékre hülnél, 
s forróra válnék tested, 
vagy féltőn egyre leskedj, 
te tépelődsz morogva... 


HÍRNÖK (évődve a lány orrára nyomja mutatóujját): 
Valami az orrodra! 


(Ebben a pillanatban egy kiskutya szalad a trónte- 
rembe, vizslat, sziszlet: ezt a legjobb gyermekbale- 
                    rinnel vagy balerinával megoldani.) 
KIRÁLYLÁNY: 


Ni! Honnan jött e kiskutya? 
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HÍRNÖK: 
Illetlen szó ez, kis buta! 
Négylábú hűség, tudni kell, 
neve a canis-szal iker... 


(A kiskutya végigszalad a teremben, az egyik osz- 
lop mellett felemeli a lábát, majd a terem közepén 
álló nagy asztal alá guggol, nem látni jól, amit cse- 
                                             lekszik.) 
KIRÁLYLÁNY: 


Mit tesz most ez a kiskutya? 
HÍRNÖK: 


Még ennyit sem tudsz, kis buta, 
hajolj a számhoz, csöpp húgom, 
rögvest a füledbe súgom... 


(A Királylány odahajol, H. súg, a lány, aki eddig 
a kutya felé pillantgatott, most szégyenlősen elfor- 
                                              dítja fejét.) 
HÍRNÖK: 


Elfordulsz, hiszen bűn az is, 
a bűnt a szem ha látja is... 


(A kutyus eliramodik, Hírnök mintegy utána.) 
Megkönnyebbült az éjjeled, 
nyögő kutyus, hát ég veled! 


(Apró szünet után, abba az irányba, ahol a kutya 
                                                   kiszaladt.) 


Köszönöm, kutyus, ezt a tetted, 
mely annyi nézőt megnevettet 
s a király arcát váltja bőszre... 
                          (halkan) 
Mily alkalom vár most a hősre! 


KIRÁLYLÁNY: 
Hozok egy seprűt és lapátot...! 


HÍRNÖK (lenézően): 
Liba vagy, szentem, mint a lányok... 
El akarod tenni az útból 
azt, ami kisegít a kútból! 


KIRÁLYLÁNY (gyanakvóan): 
Hírnök, ismét töröd fejed, 
megint nem nyughat szellemed! 
Szaladok rögvest egy lapátért! 
                        (Indulna.) 
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HÍRNÖK (karon csípi): 
Ó ne, szerelmem, hiszen ráérsz... 
                         (nézők felé) 
Micsoda pompás lehetőség: 
Minden kor megleli a hősét... 


KIRÁLYLÁNY: 
Eressz! Ezt mégsem tűrhetem... 
Mégis... ez szent hely: trónterem... 


HÍRNÖK: 
Ha szeretsz, nem szaladsz lapátért. 
Tudom, hogy megtennéd apádért, 
de vagy engemet, vagy apádat, 
kibúvó nincs, galambom, válassz! 


KIRÁLYLÁNY (karját rángatva H. kezéből): 
Eressz! Hadd menjek lapátért! 


HÍRNÖK (elereszti, apró undorral): 
Mégiscsak legjobban apádért 
hevülsz... eredjél, fuss... szaladj! 
Többé sohase lássalak! 


KIRÁLYLÁNY (sírva fakad): 
Most mit tegyek? Nem ért meg ő se, 
pedig ő méltán korunk hőse. 
Jót akarok apámnak is, 
Szerelmemnek, hazámnak is... 
                             (szepegve) 
Ha szeretsz, engedj seprűt hoznom... 


HÍRNÖK (gunyorosan): 
Ily póri munka ne kínozzon! 
                            (nézők felé) 
Nekem célom van, és e célhoz 
                            (odamutat) 
minden kis eszköz megacéloz... 


KIRÁLYLÁNY (szepegve): 
Ebből nagy baj lesz, Hírnök, hidd el. 
A szemetet, ó, inkább vidd el! 
Nincs a létünkben más megoldás, 
Mint hogy a szemetet kihordják... 


(Most kint kürt harsan, Királylány ijedten kapja 
fel fejét, Hírnök is felrezzen, karon ragadja a 
                                                       lányt.) 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Az eb olykor emeli lábát 


205 


HÍRNÖK (a közönséghez): 
Ha ez is kocka — el van vetve: 
Elő kell lépni a szerepre! 


(odabök) 
A kockázat nagy: a tét pimasz, 
de ami jön, az szép s igaz! 


(a lány felé) 
Hát velem jöjj, ne menj apádhoz! 
S felejts el söprűt és lapátot! 


(Kint a zaj erősödik, Hírnök sietve, a lányt szinte 
                                                   vonszolva el.) 
(A trombitaszó erősödik. Bevonul díszes talárban a 
Királyi Tanács hét tagja. Körülállják a nagy ke- 
rek asztalt és várnak. Király be. Mély meghajlás. 
                    A Király trónra ül. Int. A Tanács leül.) 


KIRÁLY: 
Együtt a Királyi Tanács? 


FŐTANÁCSOS (felemelkedik): 
Ahogy az hajdantól szokás, 
Felség — mindenki megjelent: 
szód várja törvény és a rend. 


KIRÁLY (szórakozottan csavargatja vékonyka luciferi 
       szakállát): 


Nos, vannak bűnök s bűnözők? 
ORSZÁGBÍRÓ (felugrik, ravasz-alázatos mosollyal): 


Már egyre kevesebbek ők! 
A megyék, mint a klastromok, 
s minden rút bűnre flastromot 
lel annyi hű alattvalód... 


FŐTANÁCSOS (fontoskodva): 
A bűn biz’ gombamód tenyész, 
idő telik, míg elenyész, 
azért vagyunk mi, hű birák, 
ne nyíljék penészes virág! 


KIRÁLY: 
Ha bűn tenyészik — gombamód, 
legyen rá akkor bármi mód, 
hogy nékem gombát szedjetek! 
Nos, rajta, vár a rengeteg! 
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FŐTANÁCSOS (lelkesen): 
Felségedé szívünk, eszünk, 
s ha kell, mi gombát is szedünk! 


KIRÁLY (int): 
Halljam, mit mond a bűn-irat? 


ORSZÁGBÍRÓ (feláll, olykor irataiba nézve beszél): 
Felség, egy pórember — minap, 
midőn neje új gyermeket 
hozott a fényre kert megett, 
hallván a kisgyermek-sírást — 
                   (megrökönyödve) 
szidta a lennső száj-nyílást. 


TANÁCSTAGOK (kórusban): 
Horribile dictu! 
Horribile dictu! 


KIRÁLY (bólint). 
ORSZÁGBÍRÓ (folytatva): 


... Egy szatócsné a férj díszét 
átkozta, mondván, semmiség, 
sőt: megnevezte — kétszer is, 
azt, ami fegyver s ékszer is! 


TANÁCSTAGOK (kórusban): 
Horribile dictu! 
Horribile dictu! 


KIRÁLY (bólint). 
ORSZÁGBÍRÓ (folytatja): 


... Egy jobbágy, fogyasztván babot, 
hintett illetlen illatot... 


KIRÁLY (orrcimpája megrándul): 
Ez eddig nem bűn... s azután? 


ORSZÁGBÍRÓ (zavartan, magyarázkodva, taglejtések- 
kel): 


Az illat... átszállt... a... szobán... 
KIRÁLY (mintha ezt érezné, szimatol): 


Gyorsabban. Sorold csak. No és? 
Hisz ennyi bűnnek még kevés... 
                     (Szimatol.) 


FŐTANÁCSOS (aggódva néz a királyra, halkan félre): 
Ha rájöhetnék annak az okára, 
hogy mért remeg a király orrcimpája? 
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ORSZÁGBÍRÓ (magyarázva kézzel-lábbal): 
Hogy úgy mondjam... körös-körül 
kerengett tengelye körül... 


KIRÁLY (mélyet szippantva): 
Ne ötölj annyit, ne hatolj, 
a dolgok magvába hatolj! 


ORSZÁGBÍRÓ (egyre zavartabban): 
Szóval... mint... égiháború, 
midőn menny földre ráborul, 
zengett a ház... 


KIRÁLY: 
Hát robbanás?! 


ORSZÁGBÍRÓ (hötyögve): 
Nem... inkább... zúgó lobbanás... 


KIRÁLY (lenéz a földre, majd fel, s szimatol): 
A bűnt halljam, mi lett a veszte! 


ORSZÁGBÍRÓ (megkönnyebbült megrökönyödéssel): 
Az illatot ő megnevezte! 


TANÁCSOSOK (morajlón): 
Horribile dictu! 
Horribile dictu! 


KIRÁLY (egyre jobban sziszlet): 
Úgy van! A nép fertőn evez, 
ha mindent a nevén nevez! 


FŐTANÁCSOS (orra szintén rángani kezd, mintegy a 
királyt utánozva; félre): 


Esküszöm, itt valami szaglik... 
Ám nekem hallgatnom kell addig... 


KIRÁLY (orrához kap): 
Jeleznek fura illatok! 


FŐTANÁCSOS (ugrik): 
Nyissuk ki hát az ablakot! 


(Kinyitják, kis szünet, mindenki a király orrát fi- 
gyeli, igyekeznek vele egyidőben remegtetni orr- 
                    cimpájukat. Ez a játék néhány pillanatig tart.) 
KIRÁLY: 


Még mindig nem szűnt. Mi van itt? 
                               (nyomatékkal) 
A pór hintett el valamit? 
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FŐTANÁCSOS (feláll, levegőbe szagol, összegez): 
Felség, az orrom egyetért! 
Felséged orra érdemét 
elismeri — s az illatot... 


ORSZÁGBÍRÓ (feláll, előbbihez hasonló játék): 
Én is hasonlót mondhatok! 


(Első tanácstag észreveszi, hogy Második Tanácstag 
emelkedne, s már jó előre szaglászik, karját meg- 
                                    fogja, rásziszeg.) 
I. TANÁCSTAG: 


A nemes csak akkor szagol, 
ha rangban rákerül a sor... 
                      (Feláll, szagol.) 
Osztom, bár fel nem fogtam én még 
felséged orra véleményét... 


(Leül, ugyanolyan mozdulattal, mint az előzők: 
                                                  bábszerűen.) 


II. TANÁCSTAG (mohón áll fel, s mohón szagol): 
Muszáj önökhöz csatlakoznom. 


III. TANÁCSTAG (ugyanúgy): 
Nekem sem illenék haboznom! 


IV. TANÁCSTAG (szintén; de behunyt szemmel sza- 
gol, szippantva beszél): 


Az érvek... fölöttébb... erősek... 
V. TANÁCSTAG (szintén): 


Igen... mondhatni... sajna... sőt ez... 
KIRÁLY (hirtelen végigsiet a termen): 


De vajon honnan, mely irányból? 
(Gyanakodva fürkészi a tanácsosokat.) 


FŐTANÁCSOS (követve a királyt siettében): 
Más tájról jött ide e vándor, 
megesküdnék: más föld szülötte, 
                            (büszkén) 
hazánknak nincs ily bennszülöttje! 


II. TANÁCSTAG (körülnézve szimatol): 
Ha tudásomban nem nagy a hézag: 
e fura illat rideg, mint észak... 


III. TANÁCSTAG (szaglint): 
Én inkább, bár megvallom, félve, 
áttenném az irányát délre... 
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IV. TANÁCSTAG (szagolva-elemezve): 
Túl fáradt illat, szinte a végső. 
Mintha azt súgná titkon, hogy: késő. 
Nyugati illat, bomló, hanyatló, 
nem köti erkölcs, sem fék, se nyakló. 


V. TANÁCSTAG (odalépve a trónterem falán álló ha- 
talmas XVI—XVII. századbeli térképhez, egy pálcá- 
val követi a mondottakat): 


Én gondolnék frissebb szelekre, 
s irányát áttenném keletre... 


I. TANÁCSTAG (odalép, kiveszi a pálcát a másik ke- 
zéből, mutatja): 


Én módját látom enyhébb átmenetnek: 
északnyugatnak, avagy délkeletnek... 


KIRÁLY (dühösen toppantva): 
De hogyha én közelről érzem! 


FŐTANÁCSOS (lelkesen bámul rá): 
Felséged érzi? Én is érzem! 


KIRÁLY: 
Mintha érezném bűzös dombon... 


FŐTANÁCSOS (gyorsan bólintva): 
Persze hogy bűz ez! Én is mondom. 


(Véletlenül az asztal alá néz, szeme szinte kime- 
red. A többieké szintén. Főtanácsos int, hogy hall- 
gassanak, mindenki ijedt zavarral pislog a Király 
felé: vajon észrevette-e, hogy ők észrevették, Ki- 
rály azonban a terem másik sarkában — ahol 
                          szaglászott — hirtelen megfordul.) 
KIRÁLY: 


Mi ez a csend? Mit rejt a véka? 
(Gyanakodva siet oda, már nem lehet titkolni. Ar- 
                                     cuk lelkesre változik.) 
FŐTANÁCSOS: 


Felség, jelentem: Heuréka! 
TANÁCSOSOK (szinte balettszerű ritmikus mozdulat- 
tal járják körül a felfedezettet, kórusban): 


Heuréka! Heuréka! 
KIRÁLY (gúnyosan lemutat): 


Szóval ő volt, nem Észak s nem Dél?! 
FŐTANÁCSOS (zavart, mentegetőző mozdulattal): 


Ravaszabb bűzt se láttam ennél! 
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KIRÁLY (ingerült hangon): 
Furcsa, hogy ennyi díszes orr közt, 
mely érez minden gyenge borgőzt, 
ezt nékem kellett felfedeznem... 


FŐTANÁCSOS (mint aki mindent megmagyaráz): 
Felség, mi már az első percben 
felfogtuk, ám szerénység tiltja 
magunk rábízni orrainkra, 
Felségeden, nemcsak a lábszár, 
a kéz, a fej — az orr is császár! 
Silány, halandó földi orrnak, 
akár a sírig, bár szagolhat, 
nem adatik meg ily tehetség... 
Gyarló kis orrunk csak keresgél: 
a szegfű olykor néki rózsa, — 
s mennyit szaglódunk megcsalódva, — 
S miként hajónak intnek tornyok, 
úgy kell nekünk hatalmas orr, hogy 
vetítsen fényt utunk elébe: 
Felséged Orra küldetése! 


KIRÁLY (ingerülten): 
Más szóval én mindent a végén... 


FŐTANÁCSOS (sietve): 
A summák súlya őfelségén. 


KIRÁLY (toppant): 
Elég! Ki tette ezt itt, 
okozza ez a vesztit! 
E palotában szentek 
helyén ily illat lenghet? 
Elég! Tudnom kell végre: 
mért van ez itt, mivégre?! 
Megvárom hát az estét, 
s hívom a Törvény Üstjét! 


(Haragosan el, mindenki izgatottan pislog utána.) 
FŐTANÁCSOS (begyulladva): 


Barátaim, itt baj lesz... 
I. TANÁCSTAG (aggódva): 


Az ügyből szörnyű zaj lesz... 
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II. TANÁCSTAG (lemutat — tűnődve a közönség felé): 
Tudjuk, mi ez — és mégse... 
                        (fölnéz) 
Nem mondja ki az ég se! 
 


(Függöny) 
 
 


MÁSODIK FELVONÁS 
 
Ugyanabban a trónteremben. A Király trónján ül. 
A nagy kerek asztalon tejszínű üvegbura alatt van 
az inkriminált kis csomó, de messziről nem lehet 
kivenni a tejszínű üveg miatt. A Tanácsosok a fal 
mellett állnak. Két testőr kezében rózsaszállal, va- 
lahányszor a burát felemelik, a Király orra előtt 
meglengetik a virágot. Alighogy a függöny felmegy, 
                                              Hírnök be. 
HÍRNÖK (ceremóniásan meghajolva): 


Felség, eseng kegyelemért 
Kákáncsomódy Elemér, 
híres-neves minden-tudor, 
tapogatja, hol a dudor, 
nyes ő kelést, vág hályogot, 
rosszindulatú tályogot. 
Ösmér füvet, fát, csillagot, 
vadabb-szelídebb állatot. 
Hét tengert járt be, s földeket, 
látott kéket meg zöldeket, 
banánt, kókuszt, narancsokat, — 
Felség! Várja parancsodat! 


KIRÁLY (csúfondárosan az asztal felé bök): 
Meglátjuk, mit tud a tudor, 
mit súg neki e kis dudor? 


(Hírnök egy pillanatra el, aztán bevezeti Kákán- 
csomódyt. Hírnök jelen van a színen az egész fel- 
vonásban, a színt csak egy-egy pillanatra hagyja el.) 
KÁKÁNCSOMÓDY: 


Felség! Jelszóm: ahogy dudás, 
nem fér egy házba két tudás! 


(Bakó balról be, átsétál a termen, kezében kötél- 
                                             darabot lógat.) 
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KIRÁLY (Bakó felé): 
Türelmet kérek, hű fiam! 
Ide még jönnek annyian!... 


BAKÓ (alázatosan, reménykedve): 
Egy kis munkát remélhetek? 
Hisz nélküle nem élhetek. 
Ó, felség, add meg énnekem 
a mindennapi kötelem! 


(Király biztatóan mosolyog Bakóra. Jobbról be, a 
termen végiglebeg Inkvizítor is, csuklyája a hátán 
                             lóg, megáll a Király előtt.) 
INKVIZÍTOR: 


Hogy lélekben ki rossz, ki jó, 
tudja az Inkvizíció! 
Kinek a nyelve elvtelen, 
vagy elve méltó nyelvtelen, 
s máglyák tüzén pirít neked 
parlagi, rút eretneket. 


KIRÁLY (szinte áldóan fogva meg kettejük vállát): 
Hűségetek szíven melenget. 
Ti ketten óvjátok a rendet, 
s tudom, ha mindenki elárul, 
mindenki pártütőkhöz járul, 
hűségetek sohase ámít: 
a király rátok mindig számít! 


INKVIZÍTOR és BAKÓ (közösen): 
Jó hívségünk szívből melenget: 
mi ketten óvjuk itt a rendet, 
s tudjuk, ha mindenki elárul, 
mindenki pártütőkhöz járul, 
a hűségünk sohase ámít: 
Felség, miránk örökké számíts! 


KÁKÁNCSOMÓDY (kicsit megborzongva, félre): 
Kissé fura fogadtatás... 
                      (gúnnyal) 
A tudóst ki fogadja más, 
mint Ő, ki tudja, mi a jó, 
a szent, nagy Inkvizíció! 


KIRÁLY (Inkvizítor felé): 
Fiam, állj jobb kezem felől! 


(Bakóhoz) 
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Te légy a bal kezemhez őr! 
(A trón megjelölt oldalára állnak.) 


(A tudorhoz.) 
Te pedig nyilván látod ott 
középen azt a csöpp csomót: 
vesd latba minden sejtedet, 
s mondd meg, mi az, ha sejtheted?! 


KÁKÁNCSOMÓDY (fölemeli a burát, szabad szemmel 
vizsgálgatja): 


Hm... furcsa... egyik része csont... 
(Előveszi mikroszkópját, mormogva.) 
No várj, ez rögvest részre bont... 


(Tüzetesen megnézi, majd a burát visszateszi.) 
Mint mondottam, a részei: 
csont és mész, s itt átszeli 
középen zöldes vonulat, 
mely arrébb szürkébe mutat... 


KIRÁLY (elégedetlenül): 
Jó, jó, de mi ez, mert a bűz 
egyéb érvek tájára űz... 


KÁKÁNCSOMÓDY: 
A természetes illata. 
A virágnak virágszaga, 
s kölnivíznek kölniszag: 
ez így van már a nap alatt... 


KIRÁLY: 
Ne ötölj annyit, ne hatolj, 
a dolgok magvába hatolj! 
Ne arról beszélj, míg emezt 
most név szerint kell megnevezd! 


(Bakó és Inkvizítor már mozdulnak is, a Király 
                                         azonban leinti őket.) 


KÁKÁNCSOMÓDY (rosszat sejtve, magyarázkodva): 
Ha a költői mű — terem, 
a tudás konok türelem: 
áll vagy bukik a — műszeren... 


KIRÁLY (közbevág): 
Bennem múló a türelem! 


KÁKÁNCSOMÓDY (erőt gyűjtve): 
Mit mondok, igaz, partium, 
e kis csomó itt kálcium, 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Az eb olykor emeli lábát 


214 


s a véleményben osztozok, 
hogy vannak benne foszforok. 


KIRÁLY (ingerülten): 
Véleményed fennforog... 
vannak benne foszforok... 
Ha ez tudás: ezt én unom, 
mert tudni azt, hogy nem tudom, 
tudni azt, hogy kálcium, 
hogy igazság, de — partium — 
ez nékem édes-egy kevés, 
nékem a név kell: az egész! 


KÁKÁNCSOMÓDY: 
Felség, én úgy vélem, amit 
mondtam: jelenthet valamit... 


KIRÁLY (határozottan): 
Állj félre, tudor! Jöhet a másik! 
Sok kell itt még az igazságig! 


(Bakó és Inkvizítor közben a trón háta mögé kerül- 
nek — ez a játék minden elkövetkező esetében 
megismétlődik —, hevesen, de kissé lehalkított 
                                    hangon vitáznak.) 
BAKÓ: 


Ez világi, hát én akasztom! 
INKVIZÍTOR: 


Igen, de tudós és a — kasztom! 
(Hírnök jelent, Bakó és Inkvizítor gyorsan kijelölt 
helyükre állnak; ez szintén megismétlődik minden 
                                  elkövetkező jelenetben.) 
HÍRNÖK: 


Felség, itt künn ajtódba vár, 
Lenfenkölt Ékes Aldalár. 
Sok szép szót egybeöltöget, 
s haló porából költöget. 
Nem mondja, hogy az eb belit 
kitaposták, hisz ebbeli 
szándéka más, szándéka szebb: 
Az étel útján halt az eb. 
S ha egy teremburát idéz, 
               (fölnézve a csillárra) 
A terem burájára néz. 
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ALDALÁR (be): 
Felség, a létben mindenen, 
akár bölcső, vagy cinterem, 
a fán is, felség, rím terem: 
virág a színnel összecseng, 
mint lent folyó, zeng fönn a menny, 
sötétség ríme — éji csend. 


KIRÁLY: 
A rímek szépek... Hát íme, 
e kis csomónak van — ríme? 


(Aldálár közelebb lép, a burán át nézi, kicsit finy- 
                                                   nyásan.) 


ALDALÁR: 
Felség, van erre rím, kazal, 
az egyik például: pazar... 


KIRÁLY: 
No jó, a rímet már tudom. 


ALDALÁR: 
A másikat is megsúgom, 
hisz egy szó olyan egyedül, 
mint ki vonótlan hegedül... 


KIRÁLY: 
Ékes szavad jutalmazom, 
csak jussak túl e halmazon. 


ALDALÁR: 
E csomó hegy-titán pazar 
szirtjéből tépett kis bazalt, 
melyet a nap és szél aszalt, 
s most éli törpén itt alant 
létét, amely parányi hant, — 
s hogy ki volt, én tudom: a lant! 


KIRÁLY (legyint): 
Alant... felent. . .  a lényeget! 
Én rímtaláló lényedet 
csodálom: pazar... kazal... 
Hálódból kisiklik a hal! 


(Int, hogy álljon félre.) 
(Bakó és Inkvizítor játéka.) 


BAKÓ: 
Aszalást mondott, nem vitás: 
ez a kötélen száradás! 
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INKVIZÍTOR: 
Jobban aszal kötélnél — máglya, 
erre illő a költők lángja! 


HÍRNÖK (be): 
Felség, itt van a héthíres 
Magánvalótlan Mély Frigyes. 
Vezérli magvas bölcselet, 
hetedhétország bölcse lett. 
Fejében mázsa könyv, fokos, 
Pico után nincs ily okos. 
Mi magunkfajta katonák 
nem sejtjük lépteink okát, 
megyünk vakon a harcmezőn, 
s ki tudja mért? Csak bölcselőnk: 
                           (mutatva) 
mikor a kürtre lép a jobb, 
ez nem egy lépés, ez az ok, 
azzal, hogy bal elé teszik, 
a balt is lépni késztetik, 
s ahogy így váltjuk: bal s a jobb, 
születik okozat s az ok: 
egyszer a bal a jobb oka, 
máskor a jobb az indoka, — 
s így lépkedünk át száz koron, 
tűzön, Zenón át, Plátonon, 
az Abszolútba — bátoron! 


MÉLY: 
Felség, a trójai faló, 
ne higgyük, hogy magánvaló. 
Mert minden itt: a hang s falak, 
az új s az ó a nap alatt — 
tulajdonképpen nincsenek, 
az van, mi érzék kincse lett: 
magánvalótlan minden itt, 
s a fény a fényre fényt derít. 


KIRÁLY: 
No, hát e léből most kiússz: 
e terem, vedd úgy, Gordiusz, 
azt kérem: oldd meg a csomót, 
ne Gordiuszban, hanem ott! 


(A burára bök.) 
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(Mély közelebb lép, hol közeledik, hol távolodik, 
                   mint tárlaton a festmények előtt szokás.) 
MÉLY: 


Sajnálom, felség, rendszerem 
csak azé, ami nincs jelen. 
E csomó nékem hasztalan, 
mert valóság — mely sajna — van. 


KIRÁLY: 
Nos, ha van, mondd rá, mi jó, 
miféle definíció!? 


MÉLY: 
Hát elsősorban... Ő — anyag. 
A szerkezete... hm... hanyag. 
Hogy úgy mondjam, biz elegyes. 
Kissé zilált... vagyis: vegyes. 


KIRÁLY: 
Ej, azt mondd meg, mi az a... 


MÉLY (egyszuszra): 
Anyag kínnal szült halmaza! 


KIRÁLY: 
Ördögbe is, mindjobban látom, 
nem segít rajtam e sok Pláton! 


(Int, hogy Mély is álljon a többiek közé. A „lesze- 
repeltek” a tanácsosok mellé állnak. Játékukra jel- 
lemző, hogy gúnnyal, kétkedve, olykor csúfondá- 
rosan vagy kajánul nézik, hogyan kínlódik az 
utánuk következő. Karba tett kézzel, immár pá- 
                       holyból „élvezik” a káröröm kéjét.) 
INKVIZÍTOR: 


Remélem, nem igényeled? 
BAKÓ (fölhúzó mozdulatot tesz, tétován): 


Bár... magasban lát lényeget… 
HÍRNÖK: 


Felség, Lábnyom Lajos kopog. 
Detektív ő, ki sok nyomok 
tudója, véres foltokat 
még föld alól is fölkutat! 


(Lábnyom be, gyanakodva körülsandít a szeme 
                                         sarkából. Királyhoz.) 
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LÁBNYOM: 
Ki él, gyanús, ki holt — az is. 
A gyilkos gyilkol holtan is, 
ha öngyilkos volt s azt hiszik, 
más ölte meg, s így azt viszik 
bitó alá... pszt... csönd legyen! 


KIRÁLY: 
E fickó tetsző énnekem! 


(Lábnyom összeszűkült szemmel vizslatja a jelen- 
levőket, de különösen az orrukat; olyikhoz odalép, 
megtapintja orrát, orrlikaikat megnézi jobbról is, 
balról is, majd villámgyorsan megfordul és az asz- 
                                         talhoz ugrik.) 
LÁBNYOM (lekapja a burát): 


Ha nem csal híres szimatom, 
a tettes ez — az asztalon! 


KIRÁLY (nem érti): 
Hogyhogy a tettes? 


LÁBNYOM: 
Egyszerű, 
e színszerű és szagszerű 
csomó sajátos vegyszerű 
s az önök orrát csapta meg! 


KIRÁLY (szórakozik): 
Nocsak, hogy rájött! Ez remek! 


LÁBNYOM (morogva, hangosan gondolkozik): 
Ha tettes a mi kis csomónk... 
igen... nyomon vagyok... nyomon... 
úgy van! Ez az! Új változat... 


(Fejére csap, diadallal, majd körülmutat.) 
És önök mind — az áldozat! 


KIRÁLY: 
Az egyik rímeket farag, 
a másik azt mondja — anyag, 
ez elő hullákat kotor, 
                          (intve) 
más jöjjön, más, ez mind botor! 


INKVIZÍTOR: 
Ez a tied, se szelleme, 
se úri, felsőbb kelleme! 
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BAKÓ (vaskosan örül): 
Mennyit bitóra juttatott, 
míg ő kötélhez juthatott... 


HÍRNÖK: 
Felség, a püspök és prímás, 
Boronborongó Bonifác, 
ki tudja jól: a három — egy, 
s az egy, ha három — egyremegy! 
Ösmér kis minden szenteket, 
s a cet mért Jónást ette meg, 
Szeplőtelen fogantatást 
és — Aquinói Szent Tamást! 


(Püspök be.) 
PÜSPÖK: 


Felség, a küldött szenteket 
a nép olajjal kente meg. 


KIRÁLY: 
Nos, rajta, rajta, püspököm, 
szerencséd most csípd üstökön... 
Nézd csak azt ott az asztalon! 


INKVIZÍTOR (félre, imádkozva): 
Segéld, uram, ó, oltalom! 


PÜSPÖK: 
E csomót, felség, ismerem: 
a Szentírásban nincs jelen, 
indexre tettük jó korán, 
hogy se Talmud, se a Korán 
ne fertőzze meg lelkeink, 
s mi éljünk Krisztusunk szerint! 


KIRÁLY: 
Jó, jó, de mi a lényege?! 


PÜSPÖK: 
De egyáltalán lényeg-e? 


KIRÁLY (ingerülten a trónszék karfájára csap): 
De bűzlik! Itt van... nem fut el... 


PÜSPÖK (megkockáztatva): 
Kálvin hozhatta, vagy Luther... 


KIRÁLY (haraggal): 
Nem te, szerencséd, püspököm, 
Bakó fog téged üstökön! 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Az eb olykor emeli lábát 


220 


BAKÓ (nyers örömmel): 
Nevem kimondta... hát enyém... 


INKVIZÍTOR (letörve): 
Engem baráti érzemény 
fűz hozzá úgyis, fájna tán 
ott látnom őt — a máglyafán. 


(Bonifác homlokát törölgetve áll a többiek közé.) 
HÍRNÖK: 


Felség, künn vár ajtód előtt, 
Szőrszálonszelt Pepecs Előd, 
ki tudja, hol és mért ikes 
az ige — jobban, mint Mikes, 
s mikor használunk névelőt, 
a név után vagy név előtt, 
szót fejt, vagy gyomlál vad ragot, 
adván a nyelvnek — abrakot! 


(Pepecs be.) 
PEPECS: 


Az a mag, mit elvetett 
az értelem: a nyelvezet. 


KIRÁLY: 
Ne csépelj szót... mondd, mi az ott, 
az a töpörödött-aszott?! 


(Pepecs közel lép.) 
PEPECS: 


Csak tájnyelven és zsargonon 
van erre szomszéd, szórokon. 
Az írásokban nincs nyoma: 
mert árokszél e szó hona! 


KIRÁLY (paprikásan): 
Látom, a tudás mind hamis. 
Senki se tudja ezt a kis... 


(elharapja a szót) 
(tűnődve) 


Avagy szemérem s félelem 
nem enged át a lényegen? 
Hírnök, hívd hát előmbe mind, 
s kezdődjék előlről megint! 


(Hírnök pillanatra el, majd a kintiek egyenként, 
libasorban vonulnak el a Király előtt, lassan, hogy 
                          a hírnök bemutathassa őket.) 
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HÍRNÖK: 
Ez itt Hasandi Dundibár, 
világhíres szakácskirály! 
Gorombi Pokrócz Buzogány — 
Hadak vezére száz csatán! 


(Buzogány biceg.) 
Ki jog s törvénynek számol el: 
Paragrafus Emánuel! 
És végül — s ennyi az egész: 
Orrondi Ond, illatszerész! 


INKVIZÍTOR: 
Csak a jogászt igénylem én! 


BAKÓ (örül): 
A másik három hát enyém! 


KIRÁLY: 
Tőletek is megkérdezem: 
e kis csomó mi fán terem? 


POKRÓCZ (előrelép, bicegő díszlépésben megy, szalu- 
tál, megáll az asztal előtt): 


Felség, efféle nyert csatán 
marad az ellenség nyomán! 


(Szalutál, sántáló díszlépésben a többiek közé 
                                                      megy.) 


PARAGRAFUS (hóna alól kódexet vesz elő, a burára 
pillantva): 


Felség, corpus delictiként 
fogom fel a fennforgó tényt. 
A kódex hármas cikkelyén 
s a cikkelyének egy helyén, 
azt látjuk írva, hogy „profán 
tárgyak a szentek templomán” — 
szentségtörésnek számítom, 
s ezt azzal súlyosbíthatom, 
hogy e cselekmény, bizonyos, 
mi végbement — elég zajos. 
Ez új körülmény, nem vitás: 
fönnáll a csendháborítás! 


KIRÁLY: 
Mondd ki már végre... nos... a név? 
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PARAGRAFUS: 
Vitát nem tűr, hogy három év, 
de ha rugalmasan ítél 
bíránk, lehet akár — kötél. 


KIRÁLY (dühösen a szakács felé): 
Te fűszerezd meg kis csomónkat, 
nevezd ki tüstént pástétomnak, 
Üsd nektárrá, vagy mondd, hogy lekvár, 
csak süsd ki már, mert szép eszem fáj! 


HASANDI: 
Én csak a valót mondhatom, 
nem szerepel az étlapon. 


KIRÁLY: 
Alattvalóm, Orrondi Ond, 
hadd hallom, az orrod mit mond? 


ORRONDI (remegő orrcimpákkal): 
Hosszan terjengőt, illanót, 
orroltam annyi illatot, 
szelíd virágot, vadzabot, 
italt és mézes madzagot, 
csodálták ezren szerteszét 
logikus orrom lángeszét, 
mely soha nem ejtett hibát, 
szagolva a Históriát, 
de olyasmire, mint ez itt, 
az orrom nem emlékezik! 


KIRÁLY (felugrik): 
Elég! Szálljon a máglyák füstje! 
Kötelet készíts, Törvény Üstje! 
Mert nincs honomban ember egy se, 
aki e csomót megnevezze! 


(Hírnök, aki végig az arcával fejezte ki ítéleteit, 
no meg bejelentéseinek gunyorosságával, most hir- 
                                       telen középre lép.) 
HÍRNÖK: 


Felség, engedd meg énnekem, 
súgjam fülükbe lényegem, 
azt, amit ők csak sejtenek, 
s előlük félszük rejteget... 
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KIRÁLY: 
Súgd, ám vigyázz, ha erre se 
tudom meg, nem lesz több mese! 


(Hírnök a „leszerepelt” tudósokhoz lép, fülükbe súg 
valamit, azok fölmorajlanak, tanácstalanul néznek 
                                                össze.) 
KIRÁLY (félre): 


Remélem, immár vége lesz, 
s én meghallom a lényeget! 


(A seregbe gyűltek egymást tolják-tessékelik szó- 
lásra, látható, mindegyik vonakodik, hogy először 
                                           szóljon.) 
MÉLY (Aldalárhoz): 


Ön szóljon, nyelve ékesebb... 
ALDALÁR: 


Az Öné — körülményesebb... 
PARAGRAFUS: 


Szóljál, Lábnyom, nem tűrhetem, 
hogy ott, hol törvény van jelen, 
helyettünk a civil-tudás 
hódítsa el a glóriát! 


LÁBNYOM (vállat von): 
Csak kis kontár vagyok, apus, 
te meg a nagy Paragrafus! 


KIRÁLY (szinte kiabálva): 
Meddig tart még e susputa, 
e sugdosó sok disputa?! 
Ki mondja ki végül hívebben, 
mi bűzlik itt — a trónteremben?! 


MÉLY: 
Felség! Ki Descartes-on okult, 
tudja: e kérdés bonyolult, 
az igazság bár egyszerű, 
ám kimondása — kegyszerű, 
nem adatik mindenkinek, 
jutalma olykor tán — zsineg. 
Így tanítottak minket ősrég: 
az igazmondás felelősség! 
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KIRÁLY (egyre fenyegetőbben): 
Javallom, hogy e felelősség, 
végül is lelje meg a hősét, 


(nyakon mutatva) 
különben menten hökk lesz... ennyi... 
                 (körülmutat gúnnyal) 
és hőssé válik — valamennyi! 


PÜSPÖK (reszketve): 
Én azt ajánlom, kérjük istent, 
hogy ezt kimondani segítsen. 
E szó meglelje bennünk hősét, 


                                             (körülmutat) 
oszoljon meg a felelősség. 


KIRÁLY: 
Beszéded szép, de túl homályos... 


PÜSPÖK (magyarázva): 
Ha ki-ki egy-egy betűt áldoz 
igazság oltárán, az eszme 
a betűkből kikerekedne... 


KIRÁLY: 
Az első betűt halljam végre! 


PÜSPÖK: 
Az sz, mint Assziszi nevébe! 


MÉLY: 
Szokratész, Szervét, Seneca, 
Spinoza, Savonarola... 


LÁBNYOM (zavartan, mint aki szégyelli, hogy tudó- 
sabb neveket nem tud): 


Sherlock Holmes... és a... többiek... 
KIRÁLY: 


Elég, mert míg kinyögitek, 
új király jő, s én föld alatt 
se tudom meg az igazat! 


KÁKÁNCSOMÓDY: 
A másik az A: Archiméd, 
akinek hallották hírét... 


ALDALÁR: 
Lehet, hogy egy kissé profán: 
Apisz, Allah, Arisztofán, 
Ariosto, Ádám, Aquinói — 
s Ámort is ide kén sorolni... 
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KIRÁLY (gúnnyal): 
Kínlódom kétség karmait, 
vajon melyik a harmadik?! 


HASANDI: 
Az R... úgy is, mint a rétes, 
rántotta... 


PARAGRAFUS: 
Bár neve kétes, 
megemlítem: Rinaldini... 


MÉLY: 
Rousseau... 


ALDALÁR: 
Racine… 


LÁBNYOM (szégyenlősen röhögve): 
Ripők Cini! 


(Magyarázólag.) 
Egy zsebmetsző delikvens. 


(Bocsánattal a püspökhöz.) 
Pap lett. Most dicséri az istent. 


KIRÁLY (legyint): 
Ennyi? Vagy én vagyok bolond, 
vagy ti — s ezt inkább gondolom. 


(Odabök.) 
Mindent tudok már e körül, 
alul, felül, kívül, belül — 


(kiabálva) 
ám nem tudom, mi rág, mi esz: 
Mi ez? Mi ez? Mi ez? 


HÍRNÖK: 
Felség! Ó, én is osztozom, 
hogy milyen szégyen e honon 
ennyi kobak, mely mind üres, 
csupán aranyra szemfüles. 
Amit itt mondtak: rész-igaz, 
mert igaz, hogy a széna —- gaz, 
ám mi a gaz — ezt kérdem én, 
s ha bánt is tán e vélemény, 
igazat szólok, nem zavar, 
kimondom bátran és hamar, 
       (nem túl erősen, de határozottan) 
e kis csomó egy kutyaszar. 
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(Mindenki felkapja a fejét, zavartan pislognak, má- 
sok hitetlenkedve néznek, megint mások értetle- 
nül, ijedten vagy fejcsóválva. Király arca hirtelen 
                                      megmerevedik.) 
PEPECS (ijedt-gyorsan): 


A tudós tekintélye jótáll: 
ilyen szót nem hordoz a szótár! 


KIRÁLY (fojtott fenyegetéssel): 
Nos, megéltem: e szent teremben 
fagyhat meg vérem az eremben, 
hol ősim szentelt trónja áll, ma 
hangozhat ily szó... 


FŐTANÁCSOS (gyorsan): 
Ha találna 


(Hírnökre mutat) 
e lágyulton, e szép eszen-vert 
balgán kívül e honban embert, 
ki ilyet merne, ki ily undok, 
ha talál, felség, én — lemondok! 


KIRÁLY (morfondírozva): 
S nemcsak a szó, hisz ahol szó van, 
amögött való van — valóban... 


(Megdöbbenve a gondolattól.) 
Eszerint hát a palotámban 


(odabök) 
nem trón s jogar — valami más van! 


MÉLY (előrelép, kezét mintegy esküvésképp mellére 
téve, a többiek követik, szinte szertartásszerűen): 


Esküszöm én — a bölcseletre! 
KÁKÁNCSOMÓDY: 


Nyugatra, délre és keletre! 
MÉLY: 


Plátonra, égre s minden Kantra! 
ALDALÁR: 


Horácra, dalra és a lantra! 
PARAGRAFUS: 


Iususfructusra és a jogra! 
LÁBNYOM: 


A lengő, lila lábnyomokra! 
POKRÓCZ (bicegve): 


A győzedelmes száz csatára! 
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ORRONDI: 
Mimózák zsenge illatára! 


PÜSPÖK: 
Keresztre és a szűzi könnyre! 


DUNDIBÁR: 
A nagy kínai szakácskönyvre! 


PEPECS: 
Minden ikesre, iktelenre...! 


ALDALÁR: 
Minden díszesre... 


MÉLY: 
... dísztelenre, 


(asztalra mutatva) 
hogy ily valót és ily szavat, 
isten nem szült a nap alatt, 
s mert nincs ilyen szó s ily valóság, 
ítéljük el a szó csalóját! 


HÍRNÖK (kesernyésen a Királyhoz): 
Ha ez ád, felség, szívnyugalmat, 
hát óvd ezekkel a hatalmad... 


KIRÁLY (fennkölt haraggal): 
Ezek hazudtak, ámde szépen: 
s ha te igazat mondtál nékem, 
az igazságod olyan rút, hogy 
illett volna inkább hazudnod! 


FŐTANÁCSOS: 
Felség, elmondom hát szerényen 
én is tanácsos-véleményem: 
E tudós fők, ha nem is tudtak 
igazat szólni... nem hazudtak... 
Szándékuk szép volt... igyekeztek... 


KIRÁLY (félbeszakítja): 
Maguknak kegyelmet szereztek. 


(Int Bakónak és Inkvizítornák.) 
Remélem, vannak börtönök?! 
Vigyétek el a Hírnököt! 


(A katonák letépik a Hírnök vállpántjait, lefegy- 
verzik, majd Bakó és Inkvizítor között elindul.) 
BAKÓ (mormolva az Inkvizítor felé): 


Mennyi kövér és jó falat... 
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INKVIZÍTOR (legyint): 
És mind a teremben marad... 


(El.) 
MÉLY (a Királyhoz): 


Felség! A felséged kegyelme, 
ó, több, mint kegy, már szinte: elme. 
Ha a tudás — hatalmat ad: 
mi szolgáljuk hatalmadat! 


 
(Függöny) 


 
 


HARMADIK FELVONÁS 
 


Első kép 
 
A Király dolgozószobája. Felindultan sétál föl s alá, 


Csenget. Belép Bakó, arca bűntudatos, szemét a földre 
süti. Majd Inkvizítor jön, ugyanaz a játék. 


 
KIRÁLY (feddően): 


Illik, hogy két derék barát 
így cibálja egymás haját? 
Torzsalkodtok? Két süvölvény! 
Nincs Király itt, nincs itt törvény!? 


BAKÓ (durcásan): 
Nem szívlelem, ha sértegetnek... 
Nem vagyok én neki — eretnek! 


INKVIZÍTOR: 
Hát én zsivány vagyok vajon, 
hogy nyelvet öltsön egy majom? 


KIRÁLY (toppant): 
Elég! Mint két rosszcsont-kölyök, 
egymásnak megy, harap, hörög, 
taréjba kap, mint két kakas, — 
mindkettőtök egyként nyakas! 


BAKÓ (panaszosan): 
Felség, én annyi éven át 
szolgáltam köteled s a fád, 
éjt egybetéve nappalommal 
                 (sután mutatja) 
kötöttem hangyaszorgalommal: 
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felhúztam a lázadó gégét, 
annyi bűnnek vetettem végét, 
soha meg nem kérdeztem egyszer 
mi bajom is van nékem ezzel, 
mit vétett nékem? Csak kötöttem 
            (Az Inkvizítor felé bök.) 
Papok meg oldottak mögöttem... 
S most amidőn öregségemre 
koronát tehetnék mívemre, —- 
mert van valami, amit úgy híj 
a halandó nép, felség: nyugdíj, — 
van nyugdíj is... 


KIRÁLY (leinti): 
Bárhogy híjja: 
a hóhérnak nincs nyugdíja! 


BAKÓ (fejét rázva): 
A királyok nem híjasok: 
Ők nem lesznek nyugdíjasok. 
Ám a bakó szegény legény, 
nyugdíja a végső remény. 
Hát, felség, add meg énnekem, 
nyugdíj előtti kötelem! 


INKVIZÍTOR (előrelép, félretolja Bakót): 
Felség, hibám nem egy, ha volt, 
eszményem mégis: máglya volt. 
Megpörköltem, aki neked 
rosszat kívánt — eretneket. 
Nekem is volt sok kis tüzem, 
mi csábított, kivel üzent 
a nyugalmas családi lét, 
ha láttam egy-egy nőszemélyt... 
Sok kis tüzem, parlagi vágyam 
hevített éltem nappalában, 
s izzított cella-priccsen éjjel, 
ám nem hamvasztott soha széjjel, 
nekem nem volt tűzhelyem otthon, 
csak hogy máglyám jobban lobogjon! 
Más erdőszélen gyújtott rőzsét, 
én máglyákon a korok hősét, 
más melegedett a kemencén, 
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én csak a máglyák lángja mentén, — 
               (ujjait kulcsolva) 
minden tüzecském összetettem, 
és szent nagy máglyánkra vetettem, 
sok kis vágyam együtt veszett el 
máglyákon az eretnekekkel. 
Ma ezt tán úgy mondanák mások, 
hogy magánéletem hiányzott. 
Hát, felség, vélem ne tedd meg ezt! 
Add nékem az — eretneket! 


KIRÁLY (gúnnyal): 
Ha most Bölcs Salamonképpen 
támadna egy ítélhetnékem, 
                (rájuk mutat) 
így szólnék: te húzd fel egy fára, 
te meg rakjál tüzet alája! 


(Főtanácsos izgatottan be.) 
FŐTANÁCSOS: 


Felség, fontos közlendőm lenne... 
KIRÁLY (int Bakóéknak, azok némán meghajolva el) 


Beszélj, ne várj engedelemre! 
FŐTANÁCSOS: 


A Hírnök-ügynek híre ment, 
jobban tudják, mint idebent. 


KIRÁLY (ingerült-fohászkodón): 
Csak szomszédot ne adjon isten: 
hol szomszéd van, ott béke nincsen! 


FŐTANÁCSOS: 
A külországok összesúgtak, 
ürügyet gyártanak maguknak... 


KIRÁLY: 
S ha azt hírelnéd, hogy egyéb 
vad bűnre adta a fejét?! 


FŐTANÁCSOS: 
Sajnos már tudja minden ország, 
és csepülik mint anekdotát... 
                (Királylány be.) 


KIRÁLY: 
Mi van, leányom, kis szívem? 
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KIRÁLYLÁNY (enyhén kényeskedve): 
Lányod régóta nem pihen, 
mert veszélyt sejt, rossz álmai- 
tól fájnak gyönge vállai... 


KIRÁLY: 
Mindenki rémet lát e házban? 


KIRÁLYLÁNY (mintha most is látná): 
Ma éjjel rusnya szörnyet láttam, 
kinek orcája ismeretlen, 
szemet meresztett s én remegtem, 
aztán nevetni kezdett, mondván: 
te volnál hát a kis királylány, 
kinek az apja úgy ítél, 
hogy egy szóért járjon kötél? 
Én sírtam, ríttam, tiltakoztam, 
És érvet érvekre soroztam, 
meséltem hosszan, milyen jó vagy, 
nevetett, mert nem hitt a szómnak, 
elmondtam, hogy gyermekkoromban 
mily lágyan tartottál karodban, 
azt mondta erre: bármily állat 
széttépi, ki útjába állna, 
de kölykeit megeteti, 
melengeti, dédelgeti... 


KIRÁLY (láthatóan felháborodva): 
Így mondta az a bitang rusnya!? 


KIRÁLYLÁNY (ravaszkás-megnyugtatólag): 
Ilyesmi csak álomból futja! 


(Sóhajt.) 
Csak az vigasztal, hogy az álmok 
nem vetítnek való világot! 


KIRÁLY (kicsit megnyugodva): 
Nem, nem... Ej, dehogyis vetítnek. 
Álmokban csak halandók hisznek. 


KIRÁLYLÁNY (boldogan csókolja meg apját): 
Megyek, apám, várnak a lányok... 
Nékik már elmondtam az álmot, 
elmondom most, hogy mennyi jóság 
van benned, ki a pórnép sorsát 
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igazgatod... hét földet járhatsz, 
de ilyen apát nem találhatsz! 


(Libegve el.) 
KIRÁLY (maga elé néz, homlokát ráncolva, látszik, za- 


varban van): 
Fiam, a dolgok bonyolultak. 
Az érvek bennem bennszorultak. 


(Lassan, gondolkodva.) 
Nem szeretném, ha a híremhez 
is vér tapadna, mint kezemhez. 
Süssünk ki valami olyat, 
mitől káposztánk megmarad 
s kecskénk is jócskán jóllakik... 


(Kis töprengés után.) 
Vedd példának — Galileit… 


 
(Függöny néhány pillanatra le, aztán gyorsan föl.) 


 
Második kép 


 
A szín ketté van osztva: jóval nagyobbik fele: piactér 


közepén már emelkedő máglya: pórok hordják az ágakat 
gallyakat, az egész kép alatt némán jönnek-mennek, ma- 
guk után húzva, vonszolva az ágakat, fadarabokat, izzad- 
ságot törölve homlokukról. A szín másik része kis tömlöc- 
beli cella. Kopár asztal mellett Hírnök ül, kezébe támasz- 
tott fejjel. 


ELSŐ PÓR (megszusszan): 
Cipelem az erdő gallyát, 
s azt se tudom, hogy ki alá. 


MÁSODIK PÓR (verejtéket töröl): 
De egy vigasztal cudarul: 
ki itt elhamvad — az is úr. 


(El.) 
HÍRNÖK (felugrik az asztal mellől, homlokát dörzsöli): 


Hogy is van csak, hej ebura, 
hogy is van az a fabula? 


(Lassan rájön, előbb gondolkodva, később belemele- 
                                        gedve a nézők felé.) 
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„Találkozott két sárga 
csomó az úti sárban. 
Az egyik jobban sárgállt, 
a másik gőggel ágált. 


 
— Nekem, komám, ne hencegj! 
Az én szülőm egy herceg! 
— Engem se gólya költött, 
az én szülőm — alelnök. 
— Bennem hollandi sajt van, 
nyilván meglátszik rajtam... 
— Bennem temérdek torta, 
sült máj, vaj és uborka... 
— Bennem tojás és ikra, 
melyből a fennkölt szikra, 
miként Pallász — kipattan... 
— Önben, uram, divat van, 
a sznobság még nem étel, 
csak úrvacsora vétel... 
 
S a két társ annyit érvelt, 
hogy homlokán az ér vert, 
s ha agyuk is lett volna, 
nyilván hogy megbomolna. 
 
— Hogy tiszta vizet öntsön, 
hívjunk bírót, hogy döntsön... 
A felhőt hívjuk, hátha 
ő távlatunk is látja. 
 
S a felhő jött és — döntött: 
— Hogy ön több-e vagy ön több, 
e kérdés oktalan volt, 
hamis úton barangolt, 
dőrék az ily igények — 
 
önökben egy a lényeg!” 


(Mély be, széles mozdulattal.) 
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MÉLY: 
Ím, üdvözöl a gondolat, 
alád ő adjon jobb lovat, 
szebb sorsra szánt a szánalom... 


HÍRNÖK (megvetően): 
S épp téged küldött? Szánalom! 
Az Inkvizítor legalább 
meg nem tagadta a csuhát! 
Te rosszabb vagy, mint hét bakó, 
az eszméd talmi és fakó. 


MÉLY: 
Ha szíved, szád és logikád 
egyszerre járna legalább! 


HÍRNÖK: 
Ha logikával lopni kell, 
inkább lemondom én, mivel 
logikád úgyis lelkemet 
tűrésre törné s eltemet 
az igazságon messze túl... 
Hát haljak — logikátlanul! 


MÉLY: 
Meghalni? Jó! De tudd, miért: 
valami csudás, nagy műért... 
Azért halsz, mint Prométheüsz, 
ki lopott bár, de szent a tűz? 
Ám tekints mindre, nézd Brunót, 
vagy Szokratészt, az elmúlót, 
Szervétet, Savonarolát, 
mind-mind a műért tűrt halált! 
De te, barátom, megbocsáss, 
ezért meghalni — nem szokás! 


HÍRNÖK: 
A tárgy nem fontos, csak a tény, 
hogy él olyan, akit a fény 
erőssé tesz, s bár kicsi az, 
de kimondja, ami igaz; 
hogy egyszer egy bolond merész 
köztetek is akadt, ne nézd, 
hogy amit szeme felfedez, 
nem mű, ám fel s nem elfedez! 
                    (Kis szünet.) 
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Nem az a hős, ki nagy műért 
adja magát, tudván, miért, — 
ez alku, csere: meghalok, 
hogy éltessenek századok, — 
halált ad halhatatlanért, 
ravaszkodás ez, így babért 
sokan szereztek — alkuval; 
az igazság így majd kihal... 


MÉLY: 
Mondj igazat, de ez — szagos. 
Az igaz — illat és magos, 
világgal ér föl egymaga... 


HÍRNÖK: 
Az igazságnak nincs szaga, 
akár a pénznek, mit ti kaptok. 
A szag az orré — mit ríkattok —, 
s az igazság a szellemé... 


MÉLY: 
Elég rugalmas ellenérv... 
De most én másat mondok: 
Galileire — gondolsz! 
Igaza volt és — megtagadta?! 
Mert tudta, törvény van alatta, 
s e törvény lényeg — jobban munkál 
millió emberi magunknál. 


HÍRNÖK: 
Tehát az ember néma 
maradjon, csonka s béna, 
az ujját se mozdítsa, 
kipattan úgyis titka 
az igazságnak, nemde? 
Ezt hittem én is, szende... 
Mert való, hogy a gyermek 
bábátlan is születhet, 
de anyja pusztulhat bele, 
vagy nyomorék lesz mindene, 
a szülés így csak fájdalom, — 
a bába kell! 


MÉLY (sajnálkozó kézmozdulattal): 
Bár fájlalom: 
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Az igaznak nem fontos, hogy vallják, 
hogy szájra véve üvöltsék és hallják, 
hanem hogy éljen: önnönmaga által... 


HÍRNÖK: 
Hát ne segítsem őt a vallomással? 
Ha vallom, nem szebb, nem nyilvánvalóbb-e? 
Áldozz neki és adósságod ródd le, 
hogy elmondhasd, bár él ő, ám a haszna 
tevéled győz csak, ember, és mihaszna 
vagy csupán, ha őt nem hoztad fényre: 
az igazság, ó, hasztalan sötétben! 


(Kint ez idő alatt, mint azelőtt is, rakják a máglyái 
                                          a parasztok.) 


MÉLY: 
Nem, az igazság kimondatlanul szebb, 
ha forrva forrong, s úgy hevít bennünket, 
mint titkos szesz. Hisz ahogy kibeszéled, 
ereje eltűnt — illó ám a méreg, 
de ha ott forr, fortyog, fojtott-kimondatlan, 
majd egyszer önnön erejétől robban! 


HÍRNÖK: 
Távozz, mert elgyengítesz, s nem az igazad, 
a szükséges hazugság hevíti szavad! 


MÉLY (indulófélben): 
Még egyszer mondom: ne légy dőre, 
drágább az embernek a bőre, 
semmint leadja: a nagy tímár, 
a történelem cserezni vár. 
Gyűlölöm azt az igazságot, 
melyért az ember létet áldoz. 
Ki nékem az igazság, halljam, 
hogy őérette szörnyet haljak?! 
S ha oltárán sok emberélet szárad, 
már nem igazság — szégyen és gyalázat! 


(El.) 
(A máglya közben elkészült. Katonák jönnek, Hír- 
nök kezét hátrakötözve a máglyához vezetik, majd 
a máglyarúdhoz kötik. A már előbb gyülekezni- 
                         szállingózni kezdő tömeg is egybegyűlt.) 
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BAKÓ (elhaladva a máglya előtt, fölszól a Hírnök- 
höz): 


Ha hozzám jöttél volna halálért, 
most nem nyüzsögne ennyi bámész 
száj tátó nép... Az ember vétke, 
hogy szép halálra nincs igénye, 
életre van: bezzeg üzletekbe 
órákig vár, leskedve jobbra-szebbre, 
két semmiség közt latol, mérlegel, 
csecsebecsék világán téved el, 
ám a halálra félannyit se gondol, 
nem válogat, nem kérdez, meg se fontol, 
az első jöttment kontár behálózza, 
és férc-máglyáját bús nyakára sózza. 
                   (A közönség felé.) 
Neki már nem, de nektek még azt mondom: 
a halál gondja, barátim, komoly gond; 
egy rút életet szinte fölemel 
egy szép halál, mely mennyekig ível — 
s legszebb életnek is megcsonkul a szárnya, 
ha nem röpülhet méltó-szép halálba. 
Ezért mondom: legyetek kényesek, 
halálotokban is igényesek, — 
csak egyszer haltok, rám hallgassatok, 
s halálotokban — válogassatok! 


(El.) 
(Jön a Király és udvarnépe, főpapok, apácák virág- 
gal, az egyik apáca maga a Királylány, a máglya 
                                           mellé surran.) 
KIRÁLYLÁNY: 


Hírnök! Szeretlek! Érdemes lesz 
helyét itthagyni édenednek?! 
Itthagyni annyi forró éjjelt 
s kedvesed — izzó szégyenével? 
Hogy más öleljen — s tégedet 
a földben férgek lepjenek? 
Azt mondtad egyszer nékem: válassz! 
Én azt feleltem: várlak, várlak! 


(El.) 
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(Az Inkvizítor szolgái égő-füstölgő fáklyákkal a 
                                        máglya köré állnak.) 


HÍRNÖK (borzadó tépelődéssel): 
Csak tudnám, hogy mi a teendő? 
Ember vagyok én is, esendő... 


(Inkvizítor jelt ád, az egyik szolga emeli fáklyáját, 
                                  hogy meggyújtsa a máglyát.) 


HÍRNÖK (eddig leszegett fejét felkapva): 
Álljatok meg! Ember vagyok! 
( A  király int, hogy ne gyújtsák meg.) 
A máglya mindent túlragyog, 
túl bölcsességet, logikát... 
A máglyát nem bírom tovább! 


KIRÁLY: 
Visszavonod hát azt, amit 
nekünk ott mertél mondani?! 


HÍRNÖK: 
Egyetlen szó most birtokom, 
kétszer mondom: visszavonom! 


INKVIZÍTOR (kesernyésen): 
Szavaid most kétéltüek, 
hisz sarkadban halál üget. 
A máglya nemcsak pusztít — éltet, 
életbe hívni máglya képes! 


MÉLY (messzehangzóan): 
Elismered, hogy az a szó, mi 
elhagyta ajkad, nem valódi, 
hogy földön nincsen semmi honban, 
nem lelni semmi lexikonban, 
hogy az, ami mögötte lenne, 
körötte, fönn, alatta, benne — 
az nincs sehol, az nem valóság, 
s mi szód kicsalta — torz csalóság?! 


HÍRNÖK (sápadtan): 
Visszavonom, hogy lenne ily szó. 
Ha lenne — rosszabb. Ha nincs — az is jó. 
Visszavonom, mert, ó, ilyen nincs, 
s a föld csak illat, drágakő, kincs... 
                    (Pillanatnyi szünet.) 
Mikor a csorda este ballag, 
nyomukban lapos szirmok hullnak. 
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Mikor juhnyáj jő szaporán, 
finom som a lába nyomán. 
Mikor olyik nap gyalog is jár, 
Harcolni indul, ó, a király. 
Mikor az eb lábát emelve 
sandít — egy oszlopot szemelve, 
azt nézi ő, milyen a stílus: 
dór-e, jón-e, avagy korinthus? 
Visszavonok mindent, amit kell, 
és kimondom utolsó hittel: 
imádom, mit illat s virág ád,— 
és mégis — 
Az EB OLYKOR EMELI LÁBÁT! 


 
(Függöny) 
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SZEMÉLYEK 
 
DÁVID FERENC 
SOCINO 
BLANDRATA GYÖRGY 
DÁVID FERENC veje 
MÁRIA 
KAPITÁNY 
KATONÁK 
 
1578-ban Báthory Kristóf erdélyi fejedelem Blandrata 
György sugallatára meghívja Erdélybe Socini Fausto olasz 
származású unitáriust, akit a Dávid Ferenc házába 
szállásoltatnak el, nyilván azzal a céllal, hogy megfigyelje 
a püspököt. E darabban a Socino név a Socini Fausto 
név összevonásából ered. Mária — költött alak. A törté- 
nelmi hűséghez csak a leglényegesebb dolgokban ragasz- 
kodott a szerző. Elsősorban a humanista Dávid Ferenc- 
nek, a zseniális hitvallónak akart — a maga szerény 
                                  eszközeivel — emléket állítani. 


 
 


ELSŐ FELVONÁS 
 
SZÍN: Dávid Ferenc házának egyik szobája. Bar- 
langszerű. Csergével letakart két ágy egymással 
szemben. Az egyik cserge fekete-fehér csíkos (a 
Dávid Ferencé), a másik (a Socinóé) sárga. Az 
ágyak különösek: kecskelábúak. A földön valami- 
lyen állatnak a bőre. A szoba közepén fatönkszerű 
asztal, mellette háromlábú székek (szám szerint há- 
rom), az asztalon kancsó borral, három fapohár. 
Van egy padlásra vivő lépcső a jobb oldalon. Ab- 
lak nincs. A háttér hol sziklaszerű kiszögellésű, hol 
látszanak rajta a foghíjas téglák, az az érzésünk, 
hogy hull a vakolat. Pókhálók. Két kijárat jobbra 
                és balra, nem ajtók, csupán két rés a falban. 
 
(Dávid Ferenc veje jön le a lépcsőn, hátrafelé be- 
                                               szél.) 
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DÁVID F. VEJE: Ferenc, hogy nem hallottál róla? 
A doktor úr idehozatta a házadba, hogy veled háljon, 
veled egyék, és minden titkodat ellesse. (Megáll a szín 
közepén, a nézőkkel szemben, Dávid Ferenc bakancsa 
látszik a legfelső lépcsőfokon.) 


DÁVID FERENC: Titka csak Istennek van, én nem 
vagyok ő. 


DÁVID F. VEJE (a közönség felé beszélve, mintha 
közöttük lenne Dávid Ferenc): Ferenc, mikor hallottál 
ennél nagyobb disznóságot...? A fejedelem meginvitál 
egy kalandor unitáriust, egy olyat, akit egyetlen ország 
sem fogad be Európában, mert a királyok félnek tőle, 
nem bíznak benne, mert akinek ma a fenekét nyalja, 
azt holnap képes lesz ugyanazon a lyukon karóba hú- 
zatni, ma hízeleg, mert hatalmas vagy, holnap, ha ő ke- 
rül a hatalomra, úgy néz rád, mint kutya vissza a pisz- 
kára, egy ilyen kalandor teológus, aki a bátyja híréből 
él, egy ilyet invitált meg a fejedelem, hogy téged meg- 
figyeltessen... Ez mindennél nagyobb megaláztatás szá- 
modra, mert ha legalább egy másik Servetust küldtek 
volna a nyakadra megfigyelőnek, ő méltó lenne hozzád. 
Látod, Servetus boldog lehetett, mert legalább egy Kál- 
vin pusztította el. Neked is voltak méltó ellenfeleid, 
akármilyen nagyszájú és rondaszavú is volt Méliusz Pé- 
ter, de egyenesen ugrott a torkodnak, nem tagadta, hogy 
a torkodra tör, hátulról nem ütött volna le soha. Pedig 
ő kálvinista volt. És látod: Blandrata és ez a Socino uni- 
táriusok, mégis odadobnának a katolikus Báthorynak, a 
jezsuiták bérencének, csupán azért, hogy ők lehessenek 
az urak az unitárius egyházban. Mert ki akarnak egyezni. 
És te? 


DÁVID FERENC: Én? Én unitárius vagyok. 
DÁVID F. VEJE: Hát Blandrata mi? Hát Socino mi? 


Ők is unitáriusok, mégis Báthory malmára hajtják a 
vizet. 


DÁVID FERENC: Én akkor is unitárius vagyok. 
DÁVID F. VEJE: Nem értem a birkatürelmedet, Fe- 


renc! A fejedelem meginvitál egy besúgót, és még any- 
nyi becsület sincs benne, hogy legalább oda, a saját há- 
zába vigye. Hozzád szállásolja el. 
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DÁVID FERENC: Honnan tudod, hogy Báthory szál- 
lásolta el nálam? 


DÁVID F. VEJE: Persze a Blandrata ötlete volt, de 
ez nem számít. Nem az ilyesmin múlik a gaztett. A te 
házadba küldték, te eteted, te itatod, te szólsz hozzá, 
hogy ne unja magát, te a saját besúgódat, igen, Ferenc, 
te tartod el a saját besúgódat. 


DÁVID FERENC (lejjebb lép): Isten tartja el. 
DÁVID F. VEJE: Isten?! De a te házadban, a te ke- 


nyeredből, a te borodból, a te idegeidből! 
DÁVID FERENC: Isten élősdijei vagyunk, Isten tet- 


vei, bolhái vagyunk mindahányan. 
DÁVID F. VEJE: Csakhogy Istent nem lehet besúgni, 


sem megölni, de téged igen. Gyanakodj ember módra, 
Ferenc! 


DÁVID FERENC: Nem gyanakszom. Ha Istenben bí- 
zom, bízom mindenkiben. Ha Isten öl meg, mindenki 
megöl. Ha mindenki megöl, Isten öl meg. 


DÁVID F. VEJE: Ferenc, Ferenc, túl magasan vagy, 
nem értenek téged. Nem értik, mit akarsz, még azt sem 
értik, miért kell három isten helyett egy, amikor nekik 
úgyis mindegy, ha nekik, ami kell, ételük, italuk, éjjelre 
meleg asszony megvan, mit bánják ők, hogy egy az Isten 
vagy három. 


DÁVID FERENC (lejjebb lép): Ha e világon csupán 
egyetlen embernek kellene az egyetlen Isten, már akkor 
is megérné, hogy hirdessem őt. 


DÁVID V. VEJE: Ferenc, én tudom, mit beszélsz, 
de téged nem értenek, csak azt tudják, hogy tudós vagy, 
hogy milyen nagy eszed van, de azt is csak onnan tud- 
ják, hogy nem értenek. De én értelek, és én nem aka- 
rom, hogy az értelmed elpusztuljon. Inkább Blandrata, 
inkább a fejedelem, mint te. 


DÁVID FERENC: Aki Istennek kedvesebb, az pusz- 
tul el. 


DÁVID F. VEJE: Hát te pusztulsz el! 
DÁVID FERENC: Nekem így lesz a jobb. 
DÁVID F. VEJE: Isten, csak most ne légy igazságta- 


lan. Ne hagyd, hogy egy értelem elpusztuljon, ne hagyd, 
hogy egy gondolat elpusztuljon. Istenem, én szeretem a 
népeket, az embereket, te látod lelkem, hogy szeretem, 
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most mégis azt mondom: hány embert éltettél sokáig, 
Istenem, hány olyan embert, aki ölt, gyilkolt, hány olyan 
embert, aki egész életében csupán annyira gondolt, ami 
szemének-szájának-farkának kellett, ennyire gondolt, 
semmi többre, hány olyan embert éltettél, Istenem, akik 
csak ennyit mondtak naponta: igen, nem, komám, hogy 
ez a csizma, jó ez a kolbász, hány olyan embert éltettél, 
Istenem, akiknek bőre nem pihéződött sem zenédre, sem 
verseidre, sem gondolatod árnyalatára, hány olyan em- 
bert éltettél, Istenem, és sokáig, akik nem gondoltak 
rád soha, és akik nem gondoltak hosszan, mélyen, sem- 
mire soha — hány ilyen embert éltettél, Istenem. Kér- 
lek, bocsáss meg, én szeretem az embereket, a népeket, 
bocsáss meg, Istenem. 


DÁVID FERENC (lejjebb, lép, már térden felül lát- 
szik): Értem imádkoztál? 


DÁVID F. VEJE: Nem, egy gondolatért. 
DÁVID FERENC: Most már tudom, hogy miért küld- 


ték Socinót. 
DÁVID F. VEJE: Mert Blandrata külső érvekkel, más 


országi érvekkel akarja megtámasztani állítását. Azt, 
hogy te hitújító vagy, s hogy minden hitújítás veszedel- 
mes a fejedelemre s az egyházak jó békéjére. Ehhez kell 
neki ez a Socino. 


DÁVID FERENC: Lehet, hogy Socino besúgó, de ne- 
kem mégis Isten küldi őt. 


DÁVID F. VEJE: Ha nem hinnék annyira benned, 
megint azt mondanám, hogy birka vagy, Ferenc! Hát 
nem látod, hogy ezt a tetvet Blandrata doktor és Bá- 
thory küldte a nyakadra?! 


DÁVID FERENC (lejjebb lép, már derékig látszik): 
Isten küldte, hogy neki is bebizonyítsam igazamat... 
Nem, Socino nem fog elárulni engem, nem fog elárulni, 
mert megbizonyosodik igazamról. 


DÁVID F. VEJE: Ferenc, ez az ember ki van szol- 
gáltatva Báthorynak. Ennek az embernek nincs hová 
mennie, vagy árulkodik, vagy röpítik, mint a dögkese- 
lyűt, mert minden földi országban már kiviselte magát, 
egyetlen király sem szívleli, mert lázított, már csak a 
levegő nem ismeri talán, s ha mégis ismeri, az meg azért 
van, mert bűzlik. Ferenc, ez az ember, mert hontalan, 
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csak elárulhat téged. Nincs hová fejét lehajtsa: csak az 
árulásba. Az árulás az ő hazája. 


DÁVID FERENC: Ha elárulna is, akkor is meg kell 
próbálnom. Az ő árulása is jó lesz valamire. 


DÁVID F. VEJE: Mire, az istenért, mire?! 
DÁVID FERENC (lejjebb lép, melléig látszik): Hogy 


Isten lássa: végső bizonyítékunk arra, hogy őt szeretjük, 
az, hogy megtámadjuk a képtelent is. 


DÁVID F. VEJE: Túl sok értelmet adtál egy helyre, 
Uram, s akinek kevesebb jutott, dühödt irigységében el- 
pusztítja a legszebb értelmeket, bosszúból, hogy nem 
tudja egy szintre süllyeszteni önmagával. Nekem itt több 
szavam nincs. (El, sötétedik.) 


DÁVID FERENC (lejjebb lép, feje azonban már nem 
látszik, mert teljesen besötétedett): Istenem, elárulhat 
mindenki, csak Te soha el ne hagyj engem, kérlek, Is- 
tenem, Te soha el ne árulj engemet. (Teljes sötét, szünet.) 


(Világosság lesz, ugyanaz a szín, Blandrata háttal 
a közönségnek, a lépcső felső fokán Socino bakan- 
csa látszik, ugyanolyan ormótlan, mint a Dávid Fe- 
                                           rencé volt.) 
BLANDRATA GYÖRGY: Isten hozott, Socino. Már 


napok óta várunk, a fejedelem kocsit küldött érted. 
SOCINO: Fontos személy lettem a fejedelemnek. Mi- 


nek tulajdonítsam? 
BLANDRATA: Nagyon rövidre szabtad a memóriá- 


dat, Socino, pedig nagy szükséged lesz rá rövidesen. 
SOCINO: Úgy beszélsz, mintha ti tennétek nekem szí- 


vességet. 
BLANDRATA: A gyanúm az, hogy a szívesség köl- 


csönös. A vendégünk vagy. 
SOCINO: Drága vendégség ez. 
BLANDRATA: Nem fogsz te attól hányni, Socino, amit 


kérünk tőled. 
SOCINO: Erős gyomrúnak tartasz, igaz, te is az vagy, 


doktor úr. 
BLANDRATA: Na, hagyjuk abba a párbajozást, már 


keserű a szám a sok hitvitától. Majdnem tizedik éve, 
hogy hitvitát früstükölök, ebédezek és vacsorázok. (Más 
hangon.) Tudod mi a teendőd? 
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SOCINO: Sejtem. De én hitből akarom, megérted, hit- 
ből akarom tenni, amit teszek. 


BLANDRATA: Hát higgy! 
SOCINO (lejjebb lép): Semmi megbízást nem vállalok, 


csak ezt a belsőt, s ha ez megvan, akár ölhetek is. De 
csak hitből. 


BLANDRATA: Ne buzogj hiába. Vendég vagy, So- 
cino. Ne kívánj magadnak több lelkiismeretet a kelleté- 
nél. (Más hangon, az ágyra mutat.) Ez a balsó ágy a tied. 


SOCINO: S ő hol fog hálni? 
BLANDRATA: Ebben. (A jobb oldali ágyra mutat.) 


Lesz cselédetek is. Máriának hívják. 
SOCINO: S ő hol fog hálni? 
BLANDRATA: Itt. (A földre mutat.) Ő hozza a hí- 


reidet. 
SOCINO: S a tájat, ezt a csudás tájat mikor baran- 


golhatom be? 
BLANDRATA: Innen nem mozdultok ki. 
SOCINO: Egy napra sem? 
BLANDRATA: Egy percre sem. 
SOCINO: És ő mit fog szólni mindehhez? 
BLANDRATA: Ő már betegeskedik, öreg is, ő maga 


sem szokott kijárni. Észre sem fogja venni, hogy nem 
megy sehova. 


SOCINO: Hát én? Én sem öreg, sem beteg nem va- 
gyok. 


BLANDRATA: Ne finnyáskodj. Neked a küldetésed 
adja a szabadságod, mert érzed, hogy így kell, hiszed, 
hogy így kell, tudod, hogy így kell lennie, ezért otthon- 
nak érzed (körülmutat) ezt a tért. (Más hangon.) Ott 
balra az árnyékszék van, hisz oda még a szentek is jár- 
nak. 


SOCINO: Miért nékem mondod? Az ő lakása, ő csak 
tudja, hol van. 


BLANDRATA: Ő igen, de te nem. És ő egyedül nem 
mehet, mert (kissé gúnyosan) a lába gyönge, kísérnetek 
muszáj. 


SOCINO: Ez neked hit? Ez neked küldetés? Hogy egy 
vén ember bűzeit szagoljam? 


BLANDRATA (enyhe rosszallással): Socino, jól tudod, 
hogy vendég vagy, azt is jól tudod, hogy az egyháznak 
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élnie kell mindenekfelett. Egy embert mindig oda kell 
tudnunk adni az egyházért. 


SOCINO: És te honnan tudod, hogy éppen ő az az 
egy, akit oda kell adnod? 


BLANDRATA: Mert én nem lehetek az, mert én ha- 
marabb hittem az egy Istenben, mint ő. 


SOCINO: A hit nem régiség dolga, doktor úr. 
BLANDRATA: De a megmaradásé igen. Egy életet 


tettem rá, pedig még pap sem voltam. Én nem azért sze- 
gődtem ehhez a hithez, mert ebből élek, mert hasznot 
húzok belőle, én orvos vagyok. 


SOCINO: S a te imád szebb, mint a papoké? (Kissé 
gunyorosan.) Orvos is, pap is, nem sok ez egy kicsit, 
doktor úr? 


BLANDRATA: Hát ő mi minden nem volt? Katoli- 
kus, lutheránus, kálvinista és most unitárius. Hiszel te 
abban, hogy egy ember egyetlen életében ennyi hitet tud 
váltani, és mindet őszintén hitte is? 


SOCINO: Ezt majd meglátom. De te hitbéli régisé- 
gedre ne hivatkozz, mert Istennek nem az a fontos, ki 
voltál, hanem azt várja, mivé leszel. 


BLANDRATA: Én azzá lettem, ami voltam is. Nem 
újítottam, mint ő. Nem akartam újítani mindenáron, 
mint ő, nekem jó volt a régi hit. 


SOCINO: Doktor úr, a katolikusokhoz képest te is 
újítottál. 


BLANDRATA: Egyetlen fordulat egyetlen életben 
még Isten szemében is elfogadható. Gondolj Péterre. (Más 
hangon.) Vállalod? 


SOCINO: Úgy beszélsz, mintha minden percben csak- 
is Isten szemébe néznél, még most is, amikor engem 
ilyesmire bujtasz. 


BLANDRATA: Az egyház kéri. Inkább egy ember, 
semmint az egy Isten egyetlen igaz egyházát áldozzam fel. 


SOCINO: Akkor miért tűröd az országgyűlésben a 
katolikusokat és a többi protestánsokat? 


BLANDRATA: Mert ők is hisznek Istenben. Csak ők 
háromban, mert eltévelyedtek. Én pedig, mert megleltem 
az igaz utat, egyben. 


SOCINO (lejjebb lép, enyhe gúnnyal): Ezért akarsz 
egy Istenért mindenáron egy embert feláldozni? És még 
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meg is jelölted, hogy ki legyen az. Ki választott ki téged, 
hogy valakit is kiválaszthass az áldozatra? 


BLANDRATA: Az egyetlen igaz Isten, akinek egy- 
háza az erdélyi unitárius gyülekezet. Vállalod? 


SOCINO: Miért beszélsz mindig az Isten nevében? Azt 
hiszed, csak te ismered őt, azt hiszed, csak téged szeret? 
Hátha őt is szereti? Vagy tán magánkihallgatásra jársz 
Istenhez, s neked négyszemközt bevallotta, hogy épp kit 
kell megölnöd? (Lejjebb lép.) 


BLANDRATA: Muszáj Isten nevében beszélnem, ha 
hozzá szolgának elszegődtem. 


SOCINO: Szolgának igen, de nem kiválasztónak is. 
BLANDRATA: Ha így ellenszegülsz, ha így támadsz, 


akkor mégis miért vállalod el, hogy megfigyeld a püs- 
pököt? 


SOCINO: Még nem vállaltam el. Én mindent legfön- 
nebb útközben vállalok. Előre semmit. Majd közben, 
előre semmit. 


BLANDRATA: Vállalni fogod, mert te is érzed, hogy 
az újítások kora lejárt. Nem hívhatjuk ki magunk ellen 
ismét a többi egyház haragját. Meg kell őriznünk azt az 
egyházat, amivé már lettünk. Most a szilárdítás kora jő 
el. Most nem az elme szikráira van szükségünk, nem a 
képzelet villanásaira, mert ezek lehetnek akármily cso- 
dálatosak is, csupán veszélyt hozhatnak arra, ami már a 
fejedelem szemében is hatalomnak számít: az unitárius 
egyházra. Új fejedelem jött. Ilyenkor mindig föl kell ál- 
doznunk valakit. Mindig valakit. Valakiket. Embereket 
vagy csupán egy embert. 


SOCINO (lejjebb lép, már szinte mellig látszik): De 
lehet, hogy ez az ember hatalmasabb nálam. 


BLANDRATA: Hatalmasabb, ez igaz. 
SOCINO: Akkor miért okozzam vesztét? Megöljem, 


aki okosabb? 
BLANDRATA: Az egyház... 
SOCINO: S ha mindenkit megölünk, aki az egyház- 


ban okosabb nálunk, akkor ki marad? Hülyék egyházát 
akarjátok? Ha minden bátrat megölünk, mint Kálvin tett 
Servetusszal, akkor gyávákat teszünk meg papjainknak, 
nyúlszívűeket hívőinknek, ha minden tudóst kiirtunk, ak- 
kor a balgákat, a tudatlanokat hozzuk helyükbe egyhá- 
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zunkba? Ha minden tisztaságot leszúrunk, akkor a mocs- 
kot visszük majd a szószékre föl? 


BLANDRATA: Ahhoz képest, hogy vendég vagy, túl 
sok a lelkiismereted. 


SOCINO: Csak a lelkiismeretem vendége ne legyek. 
BLANDRATA: A fejedelem befogadott, pedig tőled 


minden országfő irtózik, de Báthory befogadott és eltart. 
SOCINO: Engem Servetus megégetett teste tart el, 


azoké, akik az egyházat már megteremtették. Ha a fe- 
jedelemnek kell ez az egyház, mert nélküle már meg 
nem lehet, akkor nem ő, hanem egyházam tart el. Nem, 
nem a fejedelem kegye, de a hulláim, hitem halottai 
tartanak el és fogadnak be itt. Az a szükség, hogy min- 
ket már nem lehet letagadni. 


BLANDRATA: Hiába kapálódzol, Socino, úgyis tu- 
dod, hogy vállalnod kell. Ha otthont akarsz, vállalnod 
kell. 


SOCINO (lejjebb lép): Miért zsaroltok olyan otthon- 
nal, ami ráadásul még nem is otthon, csupán vendég- 
ség? 


BLANDRATA: Akkor talán menj vissza a lengyel 
királyhoz, hátha keblére ölel. 


(Szünet.) 
SOCINO: Tulajdonképpen mit kell nekem vállalnom? 
BLANDRATA: Hogy megfigyeld a püspököt, s amit 


látsz és hallasz, jelentsd. 
SOCINO: Add a bizonyosságot, hogy Dávid Ferenc 


bűnös, add a bizonyosságot, hogy jó nekünk az ő pusz- 
tulása, add a bizonyosságot, Blandrata, s akkor vállalom. 


BLANDRATA: Bizonyosságot adni csak Isten tudhat. 
Ezt te, Socino, legalább úgy tudod, mint a püspök, hiszen 
legalább úgy tudsz Istent érezni, mint ő. (Gondolkodás- 
nyi szünet.) De rendben van. Rád bízom. Ha te magad 
véled úgy, hogy valamit jelentened kell, ha te magad 
érzed úgy, hogy ő bűnös, ha te magad érzed úgy, hogy 
a püspök eretnek és hitújító, s meg akarja osztani az 
egyházat, akkor jelentsd. Ha úgy érzed... És ha nem — 
a fejedelem ingyen vendége voltál. (Más hangon.) De 
egyre kérlek, mindig az egyház jövőjére gondolj. Meg 
kell-e osztani, ami végre egy lett? S ha úgy gondolod, 
hogy nem — jelents. Jelents! 
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SOCINO: Csak hitből tudok, csak hitből... Árul- 
kodni, elárulni, jelenteni — besúgni is csak hitből! 


BLANDRATA: Vendég vagy e hitben, ne felejtsd el. 
(Lassan el, sötétedik.) 


SOCINO (lejjebb lép a lépcsőn, arca azonban a sötét- 
ben nem látszik): Idehívtak, hogy megfigyeljek egy em- 
bert. Minden más országból kiűztek. Nincs otthonom, 
ágyam, feleségem, szalonnám... (Kis szünet.) Könnyű 
lenne az árulás is, ha szabadon tehetném. 


(Hosszú ideig teljes sötét. Világosság. Ugyanaz a 
szín, néhány pillanatig üres, jön Mária, terít, ételt, 
italt hoz be, majd egyedül leül enni mohón. A két 
oldalbejáraton egyszerre jön be Dávid és Socino. 
Egy pillanatra megállnak ott, s anélkül, hogy egy- 
másra vagy egymás felé néznének, lassan indulnak 
az asztalhoz, leülnek, s enni kezdenek. Ezt úgy kell 
megoldani, hogy egyelőre ne lehessen tudni, me- 
lyikük Dávid vagy Socino. Öltözetük is szinte haj- 
szálra egyforma. Mindhárman csupán esznek. Má- 
ria fal. Socino szabályosan, szertartásosan eszik, 
Dávid Ferencen látszik, hogy étvágytalan. Az evés 
elég hosszúra nyúlik. Közben ki kell derülnie, hogy 
                         a három evés — három ember.) 
DÁVID FERENC (bort tölt, körülnéz): Kilencen hiá- 


nyoznak. 
SOCINO: Kilencen? 
MÁRIA (vihogva nevet, ő még sokáig eszik): Kilen- 


cen, tízen, húszan. 
DÁVID FERENC: Hol a másik kilenc? 
SOCINO: Kik? 
MÁRIA: Hát a másik kilenc. 
DÁVID FERENC (egyre komorabban): Hol a másik 


kilenc? 
SOCINO: De Mester! 
DÁVID FERENC: Nem vagyok mestered. Hol a másik 


kilenc? 
MÁRIA: Az már igaz. Ferenc úr tud számolni. Ha ő 


azt mondja, hogy kilenc, az kilenc. Hát hol a másik 
kilenc? 


SOCINO: Uram, én itt vendég vagyok. Bocsásson meg, 
én nem tudhatom ezeket a dolgokat. Nem ösmerem a ház 
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szokásait (Úgy látszik, mintha egy kicsit hibbantnak 
nézné Dávidot.) 


DÁVID FERENC (iszik egy kortyot): Esküszöm, hogy 
eredetileg tizenketten voltunk, de most hiányzik a másik 
kilenc. Nem, nem is tizenketten, hanem tizenhármán 
voltunk a vacsorán az asztalnál, s most a másik tíz hiány- 
zik. (Kis szünet.) Mert ez az első vacsora. 


SOCINO: Ahogy gondolja, Mester. 
DÁVID FERENC: Nem vagyok mestered. 
MÁRIA: Ő az én mesterem! Az biza, a Mária mestere, 


a Máriáé, az enyém. 
SOCINO: Püspök uram, én csupán vendég vagyok 


itt. Engem Blandrata doktor ajánlott ide, én nem akartam 
jönni. 


DÁVID FERENC: Tehát hoztak. Katonák hoztak, 
fegyverrel kísértek, hogy a vendégem legyél. Lenyakaz- 
tak volna, ha nem leszel a vendégem, vagy nem így van? 


SOCINO: Püspök úr! Én nem ragaszkodom feltétle- 
nül ahhoz, hogy a püspök úr vendége legyek. A legjob- 
ban azt szeretném, ha a püspök úr átkísérne egy másik 
szobába vagy akár egy másik házba, s ott adna ágyat. 
Mert engem ide beszállásoltak. Én nem tehetek semmiről. 


MÁRIA: Úgy biza! A teológus úr nem tehet semmi- 
ről. Ezt én is tudom. A teológus úr nagyon félénk em- 
ber, ha neki azt mondják: menj ide, oda megy. Ahová 
mondják, oda megy. 


DÁVID FERENC (megbocsátóan): Mária, ne szólj a 
nagyok dolgába. (Kedvesebben.) Te még kicsi vagy. 


MÁRIA: Hát ez igaz, csak húszéves múltam. De azért 
Ferenc úr mégis szeret engem. 


DÁVID FERENC (atyásan): Szeretlek, de nem most, 
majd holnap, majd máskor, s most ne szólj közbe. 


SOCINO (feláll): Püspök úr, úgy tudom, ez a lépcső 
a padlásra vezet. Lenne szíves a szolgálólányának meg- 
mutatni, hogy ágyat ott vessen nekem. 


DÁVID FERENC: Nem, barátom. Te itt fogsz aludni. 
(A sárgaterítős ágyra mutat.) 


SOCINO (tettetett meglepetéssel): Nem a másikban? 
DÁVID FERENC: Nem, fiam, ha nem tudnád, abban 


én alszom. (Kis szünet.) 
MÁRIA: Hát én hol alszom? 
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DÁVID FERENC: A szobádban, ahol eddig. 
MÁRIA: Mert én szép és hülye vagyok, ahogy Ferenc 


úr mondta, amikor a szobámban járt? 
DÁVID FERENC: Mária, tedd, amit mondtam, menj 


aludni, hagyj minket magunkra. 
MÁRIA (lemutat a földre): Nem alhatnék itt? 
DÁVID FERENC: Nem. Meghűlsz. 
MÁRIA: Hogy tetszik rám vigyázni. 
SOCINO: Püspök úr, én igazán átmehetek egy má- 


sik szobába is. 
DÁVID FERENC: Csak sose menj, fiam, hiszen te az 


én vendégem vagy. 
MÁRIA: Meg az enyém. 
DÁVID FERENC: Mária, ne ízetlenkedj, menj és fe- 


küdj le. 
MÁRIA: Én mégis itt alszom. (Leül a sárgaterítős 


ágyra.) 
DÁVID FERENC: Azt nem lehet, ott Socino úr alszik. 
SOCINO: Püspök úr, nekem igazán kellemetlen. 
DÁVID FERENC (rábeszélően): Annyi szoba van eb- 


ben a házban, Mária, miért éppen itt akarsz aludni? 
MÁRIA: Mert én kicsi elméjű vagyok, ahogy Ferenc 


úr mondta a múltkor, amikor a szobámban járt. És én 
úgy szeretnék egyszer olyan szobában aludni, ahol nagy 
emberek alusznak! 


SOCINO: Püspök úr, nekem igazán olyan kellemet- 
len. 


DÁVID FERENC: Most latinul mondom, hogy... 
érti?! (Kis szünet, mintegy érezteti, hogy most a latin 
szöveg következik.) Ez valóban gyengeelméjű, de nagyon 
ragaszkodó lény. Valahogy sikerült kigyógyítanunk a ba- 
jából. Valamikor még szinte beszélni sem tudott. Most 
már egyre épebbek a mondatai, az orvos szerint teljesen 
kigyógyul. (Más hangon.) Socino, eddig tegeztem, most 
már magázni fogom. 


MÁRIA: Miért tetszik más nyelven beszélni? Beszél- 
het Ferenc úr akármilyen nyelven, ha Mária itt akar 
aludni, akkor úgyis itt alszik. Tudom én, hogy hülyének 
néznek. Tudom én. De nem baj. Nem baj. 


SOCINO: Most már akkor én is latinul mondom a 
lányra vonatkozókat: hagyjuk itt a szobában, hozzon be 
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magának egy takarót, feküdjék le arra a bőrre. (Lemutat 
egy medvebőrre.) 


DÁVID FERENC: De hiszen akkor nem tudunk nyu- 
godtan beszélgetni. 


MÁRIA: Ha más nyelven tetszenek is beszélni, én 
akkor is itt alszom. 


DÁVID FERENC: Vendég szava — szent szó. Hát le- 
gyen. Mária, hozz be egy takarót, s lefekhetsz ide a 
bőrre. 


MÁRIA (együgyű boldogsággal): Jaj de jó! Isten áldja 
meg Ferenc urat! (Sebesen el.) 


SOCINO: Igyunk, püspök úr! 
DÁVID FERENC: Igyunk, kedves Socino. (Isznak, a 


két ivás két világ: Socinón látszik, hogy nem gyakorlott 
ivó. Dávid Ferenc szinte dédelgeti a poharat.) 


SOCINO: Én igazán nagyon kényelmetlen helyzetbe 
hoztam a püspök urat, felforgattam háza nyugalmát. 
Igazán nem jó vendégnek lenni. 


DÁVID FERENC: Socino, kedvesem, maga olyan jó 
teológus, hogy nekem csak hasznomra válhat. Megbocsát, 
ha eleinte kissé barátságtalan voltam, de vannak pilla- 
nataim, amikor a saját magam testét sem tűröm. 


SOCINO: Hát még a vendégét? (Kis szünet.) A legne- 
hezebb ezen a világon vendégnek lenni. 


DÁVID FERENC: De hiszen valamennyien vendégek 
vagyunk. Ki az emberé, ki az Istené. 


SOCINO: Nekem nagyon tetszik a püspök úr háza, 
s meg kell vallanom, a püspök úr is nagyon tetszik. 


DÁVID FERENC (ugyanolyan kedvesen, őszintén): 
Kedves Socino, én is nagyon barátkozom a gondolattal 
hogy maga az én vendégem. Én már rég elszoktam attól, 
hogy külföldiekkel egyházról, hitről, vallásról beszélges- 
sek. Itthon pedig... (Lemondóan legyint.) 


SOCINO (kissé ijedten): Püspök uram, én egyáltalán 
nem ragaszkodom ahhoz, hogy a hitről és az egyházról 
beszélgessünk. Sőt... 


DÁVID FERENC: Elkerülhetetlen lesz. 
SOCINO: Püspök úr, szeretném elkerülni. Annyi más 


téma van. Itt van ez a csudálatos erdélyi táj. Vagy akár 
itt van ez a lány. 
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DÁVID FERENC: Tudom, hogy visszaélek a vendég- 
látó jogával, és nagyon gyarlón hasonlítok azokra, akik 
azért hívnak vendéget, hogy lányaik hárfajátékát meg- 
bámultassák, vagy a bútoraikat, vagy a főztüket dicsér- 
tessék szegény kiszolgáltatott vendéggel, szóval vissza- 
élek, de már olyan öreg vagyok, hogy ennyi visszaélést: 
a véleménycserét megengedhetem magamnak. 


SOCINO (egyre ijedtebben): Püspök úr! Én igazán 
szívesen csak a legáltalánosabb dolgokról kívánnék a 
püspök úrral beszélgetni. 


DÁVID FERENC: Van-e Istennél általánosabb? 
SOCINO: Nem akarok Istenről beszélni a püspök úr- 


ral, nem akarok. 
DÁVID FERENC: Hát akkor talán Jézus Krisztusról. 
SOCINO (már-már hisztériásan): Püspök úr! Kérem, 


ne hozzon kényelmetlen helyzetbe, ne beszéljünk erről, 
nagyon kérem, ne beszéljünk erről. 


DÁVID FERENC: Nem furcsállja, hogy jóllehet itt 
vagyunk Erdélyben, ahol az unitárius egyház legelőször 
ezen a kerek világon alkotmányos egyházzá lehetett, itt 
vagyunk, maga is unitárius, én is az vagyok, és maga, 
a vendég, a messziről jött ember nem akar az egy Isten- 
ről velem beszélgetni. De még Krisztusról sem, akiről 
pedig, ezt én is tudom, sokat vitatkozott már. 


SOCINO: Ne kényszerítsen vitákra. Kérem! 
DÁVID FERENC: Én nem akarom kényszeríteni ma- 


gát, kedves barátom, semmire, én csak beszélgetni sze- 
retnék, végre őszintén beszélgetni valakivel... Én csak 
azt akarom, hogy körültapogasson egy gondolatot, s ha 
megéri — ölelje magához. Én semmi egyebet nem aka- 
rok. 


SOCINO: Püspök uram! Én nem akarok vitatkozni. 
A legjobban azt szeretném, hogy ha püspök úr is lefe- 
küdne, és én is lefeküdnék. Utaztam, fáradt vagyok. 


DÁVID FERENC: Úgy érzem, kedves barátom, maga 
nagyon tartózkodó. Mintha félne. Tőlem. Pedig eskü- 
szöm, nincs miért. Amit maga mondana nekem az egy 
Istenről, közöttünk maradna. Legfönnebb Isten tudna 
róla, hát beszéljen csak bátran. 


SOCINO: Püspök úr, én nem azért jöttem ebbe a 
házba, hogy teológiai vitákat vívjak. 
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DÁVID FERENC (lemondóan): Gyanakszik. Azt hiszi, 
nekem különös érdekem magával a hit kérdéseiről be- 
szélgetni? Azt hiszi, hogy én meg vagyok bízva? 


SOCINO: Engem ide szállásoltak, ezért én nem tar- 
tozom senkinek semmivel. Ne vitatkozzunk. Szeretném, 
ha ön semmit nem mondana nekem. Érti, püspök úr, 
szeretném, ha ön semmit nem mondana nekem. Kérem, 
könyörgök, semmit se mondjon nekem! 


DÁVID FERENC (konok nyugalommal): Márpedig én 
mindent el fogok mondani magának. 


SOCINO: Az Isten szerelmére, püspök úr, ne hozzon 
kényelmetlen helyzetbe. 


DÁVID FERENC: Gyanakszik rám, Socino? Ne féljen 
tőlem, nem vagyok besúgó. Hallgasson csak nyugodtan, 
és válaszoljon nekem. Én csak pap vagyok, nem vagyok 
sem a Blandrata, sem a fejedelem embere. Nem akarok 
semmi rosszat a fejedelemségnek, csupán meg akarom 
őrizni az unitárius híveket, egy vallást, az egyházat. Nem 
akarom, hogy egy gondolat elpusztuljon, ennyi az egész. 
Ne gyanakodjék rám, nem vagyok én politikus. Beszéljen 
csak nyugodtan, hisz nem vagyok besúgó, és nem azért 
szállásolták épp az én házamba, hogy én figyeljem meg 
magát. 


SOCINO: De püspök úr! 
DÁVID FERENC: Magának, elismerem, eleve gyanús 


lehet, hogy miért épp az én házamban, az én szobámban 
kapott szállást. Miért lakunk ketten egy szobában, ami- 
kor ennek a háznak annyi temérdek szobája és ágya van. 
Ez magának mind gyanús lehet. Igaz? 


SOCINO: Nem gyanakszom! 
DÁVID FERENC: Márpedig gyanakodnia kell. Hiszen 


miért nem a fejedelem szállásolta el saját magánál vagy 
Blandrata? Miért éppen én? Véletlennek tartja ezt? 


SOCINO (kurtán): Nem. 
DÁVID FERENC: Akkor? 
SOCINO: Akkor... 
DÁVID FERENC: Egyetlen lehetséges feltevés van. 
SOCINO: Mégpedig? 
DÁVID FERENC: Hogy én magát megfigyelem. 
SOCINO: Nem, ezt nem hiszem. 
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DÁVID FERENC: Még lehetne egy másik is. 
SOCINO: Éspedig? 
DÁVID FERENC: Hogy maga figyel meg engem. 
SOCINO: És ha mindkettő... Ha mindkettő igaz 


lenne? 
DÁVID FERENC: Ez sincs kizárva. 
SOCINO: Tehát... (Feláll.) 
(Ebben a pillanatban lép be Mária párnával, taka- 
                              róval, lepedővel a karján.) 
MÁRIA: Most csak így leteszem, né! (Egy csomóba a 


bőrre dobja.) 
DÁVID FERENC: Kérem, kedves Socino, a lány előtt 


ezekről a dolgokról csakis latinul beszélgessünk. 
SOCINO: Ahogy parancsolja. 
MÁRIA: Már megint idegenül karattyolnak, ahelyett, 


hogy lefeküdnének a jó meleg ágyikóba. 
DÁVID FERENC (mint akinek eszébe jut valami): 


Mária! 
MÁRIA: Igenis, Ferenc úr! 
DÁVID FERENC: Tetszik neked Socino úr? 
MÁRIA (nézegeti Socinót): Tetszik... csak olyan... 
DÁVID FERENC: Milyen? 
MÁRIA: Olyan, mint a mesebeli pap... 
SOCINO: Ezt nem értem, püspök úr. 
MÁRIA: Lenyomta a cselédlányt az ágyra, és gyer- 


tyával világított a lába közé. 
SOCINO: Ezt sem értem, püspök úr. 
MÁRIA: Mert csak gyertyával lelte meg! Ahelyett 


hogy egyébbel világított volna. 
SOCINO: Nem értem, püspök úr. 
DÁVID FERENC: Ezt csak Mária érti. 
MÁRIA: Mit nem ért a teológus úr? Hogy hülye lány 


vagyok? De azért én még betehetem az ajtót. Be. (Hir- 
telen elhallgat.) Hát persze hogy nem érti. Amikor maga 
is olyan, hogy gyertyával kell megkeresnie, de magának 
nemcsak a lányét, hanem a saját magáét is. (Gonoszko- 
dón nevet.) 


SOCINO (zavartan): Hallottam asszonyokról, akik egy- 
maguk képesek voltak megszégyeníteni egy egész regi- 
mentet. 
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MÁRIA: Hiába beszél maga deákul, hogy én ne ért- 
sem, hogy engem csúfoljon, amikor magánál még egy 
gyertya is jobban esik... 


DÁVID FERENC: Mária! Fejezd be, vesd meg az 
ágyadat, és feküdj le, mi még beszélgetünk. (Mária ké- 
szíti vackát, lassan hálópendelyre vetkezik, amíg ők ket- 
ten beszélgetnek.) 


SOCINO: Latinul kérdem: miben maradtunk? 
DÁVID FERENC: Abban, kedves Socino, hogy maga 


engem figyel, és én magát. Nem lehet tudni, ki kinek 
a megbízásából. 


SOCINO: Amennyiben én nem kérem öntől, püspök 
úr, hogy a hit dolgairól beszélgessen velem, sőt tilta- 
kozom ellene, mégis mire alapozza gyanúját? 


DÁVID FERENC: Arra, hogy tudom: maga engem 
megfigyelni jött a házamba. 


MÁRIA (takaró alá bújik): Jó éjt az uraknak! Most 
már nekem deákul is beszélgethetnek. 


DÁVID FERENC: Mária, túl sokat beszélsz. 
MÁRIA: Én csak egy tyúkeszű cseléd vagyok. Én nem 


tudok se írni, se olvasni. Rólam azt mondják: nem tudok 
se írni, se olvasni. Rólam leírják: nem tudok se írni, se 
olvasni. Hát én mindig a hülye Mária leszek? (Kis szü- 
net.) Alszom. Inkább alszom. Már beszélgethetnek min- 
denről, alszom. 


(Szünet, nézik, hogy elaludt-e.) 
SOCINO: Elaludt? 
DÁVID FERENC: El. 
SOCINO: Elaludt, de azért mégis jobb, ha latinul 


beszélünk. 
DÁVID FERENC: Legalább az alvókra ne gyanakod- 


junk, Socino. Beszéljünk magyarul. 
SOCINO: Nem, nem. Mégis inkább latinul. Jobb, ha 


gyanakszunk. 
DÁVID FERENC: Senkire nem gyanakszunk. Aki el 


akar árulni, az el tud, bármilyen nyelven is beszélünk. 
SOCINO: A püspök úrban nincs remény. 
DÁVID FERENC: Van, de nem erre. (Más hangon.) 


Hol hagytuk abba? 
SOCINO: Ki mondta azt a püspök úrnak, hogy én 


megfigyelni jöttem? 
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DÁVID FERENC: Ez nem ide tartozik. De tudom, 
hogy maga megfigyel engem. Azt is tudom, hogy magá- 
nak jelentenie kell mindent Blandratának és a fejedelem- 
nek. Így van? 


SOCINO: Még nincs. 
DÁVID FERENC: Nem értem. Világosabban, Socino. 
SOCINO: Meg akarok győződni arról, hogy a püspök 


úr valóban méltó-e az én árulásomra?! Nem adom olcsón 
magamat. Senkit sem akarok ártatlanul elárulni. Érti, 
püspök úr? 


DÁVID FERENC (bólogatva): Értem. 
MÁRIA (álmában beszél): Nekem tetszik... tetszik a 


teológus úr... Ferenc úr is... én nem akarom... nem 
akarom... latinul beszélnek... nem értek semmit... 
nem értek semmit! 


SOCINO (halkan): Álmában beszél. Furcsákat mond. 
Hallgassuk csak. 


DÁVID FERENC: Nem szeretem kihallgatni a mások 
álmát. Az az alvók titka. Az álom is egyfajta szabadság. 


SOCINO: És a püspök úr? A püspök úr kinek a meg- 
bízásából figyel meg engem? 


DÁVID FERENC: Az Istenéből. 
SOCINO (apró gúnnyal): Személyes megbízásából? És 


éppen önt bízta meg? Vigyázzon, püspök úr, Blandratá- 
tól is ezt kérdeztem: ki bízta őt meg azzal, hogy emberi 
sorsokat válasszon ki a pusztulásra, és hogy az egyház 
egyedüli uraként beszéljen? 


DÁVID FERENC: Tőle megkérdezhette, joggal kér- 
dezhette meg, mert neki nincs egyetlen gondolata sem. 


SOCINO (kissé szemtelenül): A püspök úrnak milyen 
gondolata van? 


DÁVID FERENC: No, csakhogy kérdez. Az imént 
még tiltakozott, hogy ne mondjak semmit a gondolataim- 
ról, a hitemről, és íme, most már kérdez. 


SOCINO: A püspök úr akarta így. Én minél keve- 
sebbet akartam hallani, hogy annál kevesebbet mond- 
hassak. 


DÁVID FERENC: De hiszen maga az igazságot akarja 
megtudni rólam. Ehhez pedig kérdeznie, faggatnia kell, 
mert magának mindenképpen az igazságot kell továbbí- 
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tania. Nekem az a jó, hogy ha maga mindent megtud 
rólam, mert akkor csakis az igazságot jelentheti a feje- 
delemnek. Az igazság pedig olykor még a hazugsághoz 
szokott fejedelmet is meggyőzheti. Kérdezzen tehát. 


SOCINO: Én ugyan az igazságot akarom hallani, de 
nem tudhatom, hogy jelentéseimből, ha majd elolvassa 
a fejedelem, szintén igazságnak tartja-e? 


DÁVID FERENC: Kérdezzen, Socino, kérdezzen. Az 
igazságot mondom, csakis a tiszta igazságot, Isten engem 
úgy segéljen. Mert végre őszinte lehetek. A tábla tiszta: 
magáról tudom, kicsoda, és mit akar. Blandratáról soha- 
sem tudtam. Kérdezzen, kérdezzen csak. Én majd az iga- 
zat mondom. 


SOCINO: Feküdjünk le, püspök úr, inkább majd hol- 
nap. (Kis szünet.) Halasszuk holnapra az igazságot. 


(Dávid Ferenc lefekszik, Socino elfújja a gyertyát, 
néhány pillanatig sötét van, azután a lépcsőre fény- 
csóva hull. Blandrata jön le a lépcső közepéig, 
                                     halkan szól.) 
BLANDRATA: Socino! 
SOCINO (a lépcső aljáig jön, ott megáll): Még nem 


tudok választ adni, még nem tudom, hogy vállalom-e 
vagy sem. 


BLANDRATA: Vállalnod kell, ha szereted a hitedet. 
SOCINO: Szeretem, de nem így. Képes vagyok meg- 


halni vallásomért, de nem vendégként, meghalni is csak 
gazdaként akarok. 


BLANDRATA: Unitárius vagy te is, én is. 
SOCINO: Dávid Ferenc is. 
BLANDRATA: Az nem számít, hogy ő mi. (Ingerül- 


ten.) Ő Isten! Ő bölcs! Ő lángész! Ő tudós! De nekünk 
nem ő — nem egy ember — egy gyülekezet egyháza kell! 


SOCINO: Ő alapította. 
BLANDRATA: Ő — velünk. 
SOCINO: Tehát megölni azt, aki alapít. 


(Szünet.) 
BLANDRATA: Figyelmeztetlek, Socino, a cselédlány 


beszámolt arról, hogy Dávid Ferenccel latinul beszélget- 
tek. Tudod, hogy értelmezheti ezt a fejedelem? Hogy 
egyezkedni akartok. Hogy összeesküdtök, máskülönben 
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miért ne hallhatná egy jámbor cselédlány mondataito- 
kat? 


SOCINO: Nem teológiáról beszélgettünk latinul, ha- 
nem a lányról. 


BLANDRATA: Ezt Mária nem tudhatja. Ő nem tud, 
tehát gyanakszik. És épp reád gyanakszik. 


SOCINO: A besúgót is figyeltetik? Már a saját besú- 
gójukban sincs bizalmuk, doktor úr? Az áruló fölé is 
árulót tesznek, doktor úr? Mégpedig egy gyengeelméjűt? 
Egy... cselédet? 


BLANDRATA: Ez csak addig lesz, amíg te el nem 
vállalod. Ha elvállaltad, a cseléd szerepe megszűnt. Ne 
feledd, mi az igazat akarjuk tudni. Ezért kell egy hoz- 
záértő, aki avatottan számol be Dávid Ferenc nézeteiről. 
Gondold csak el, ha ez a cselédlány jelentené a püspök 
mondottait, jó lenne ez vajon Dávid Ferencnek? Nem, a 
laikusok ferdítenek. Mert vagy félreértenek, vagy nem 
értenek semmit. S ez Dávidnak többet ártana, mint a 
te avatott véleményed. Érte kell tehát elvállalnod, ha 
furcsán is hangzik: Dávid Ferencért kell elvállalnod a 
megfigyelését. Az ő érdeke kívánja, hogy tárgyilagos je- 
lentést kapjunk róla, ne pedig egy cseléd zagyvaságait. 
(Kis szünet.) A Mária kezére adnál egy nagy papot? 
Mentsd meg a tárgyilagosságoddal Dávid Ferencet, hiszen 
te kívülálló vagy, a kívülálló szeme többet nyom a lat- 
ban a fejedelemnél. Mentsd meg a püspököt! (Szünet.) 


SOCINO: Meg mernél-e esküdni, Isten nevére, Bland- 
rata György doktor, hogy jelentéseimet a püspök javára 
akarjátok fordítani? 


BLANDRATA (kurtán): Meg. 
SOCINO: Esküdj! 
BLANDRATA (száraz hangon): Isten engem úgy se- 


géljen. 
SOCINO: Akkor menj, és mondd meg a fejedelem- 


nek, hogy vállaltam a megbízatást. Dávid Ferenc nekem 
az igazat fogja mondani, és én ezt az igazat továbbítom: 
nem teszek hozzá, nem veszek el belőle, nem ferdítem 
el, nem másítom meg, nem értelmezem saját eszem sze- 
rint, Isten engem akképpen segéljen! 


 
(Függöny) 
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MÁSODIK FELVONÁS 
 
Ugyanaz a szín. Dávid Ferenc is, Socino is ápolat- 
lanok, látszik rajtuk, sok időt tölthettek így és itt. 
A szoba rendetlen. Az ágy helyett a földön két 
szalmazsák, mellette kupák, kancsók, poharak és 
rengeteg könyv szanaszét, az asztalon könyvhalom, 
rajta gyertyatartó, kalamáris, benne lúdtoll, a 
könyvhalom mellett két pár bakancs. A két férfi 
mezítláb van, kirojtosodott nadrágban, kívülre 
eresztett ingben. Dávid Ferenc alulról számítva a 
lépcső harmadik fokán ül, Socino hasmánt fekszik 
                      a földön, és egy könyvet lapozgat. 
 
DÁVID FERENC: Mennyi idő telt el, Socino? Hányat 


írunk? És hány óra lehet most? (Kis szünet, Socino la- 
pozgat.) Socino! Mióta lakunk együtt? Itt? 


SOCINO (nem válaszol, lázasan lapoz, mint aki egy 
bizonyos passzust keres, motyog): Bizánc tett tönkre 
minket, Bizánc tett tönkre minket. És Ambrus. És Kálvin. 


DÁVID FERENC: Már megint szentháromságosdit 
akarsz játszani. Elegem volt belőle. Megmondtam száz- 
szor, Socino, hogy én nem a szentháromságot tagadom, 
hanem az egy Istent állítom. 


SOCINO (hirtelen felül): Tehát elismered a szenthá- 
romságot? Akkor hogy lehetsz antitrinitárius? 


DÁVID FERENC: Én nem antitrinitárius vagyok, ha- 
nem unitárius. Hiszek az egy Istenben. Csakis egy Isten- 
ben hiszek. 


SOCINO: De azzal, hogy hiszel az egy Istenben, és 
csakis őt hirdeted, tagadod a Fiú és a Szentlélek isten- 
ségét. 


DÁVID FERENC: Állítom, hogy egy az Isten, állítom, 
egyetlen igaz Isten van, aki a mi atyánk, aki menny- 
nek és földnek teremtője. 


SOCINO (kesernyésen, panaszkodón): Én nem azt 
mondom, hogy higgy a Háromságban, hiszen én is anti- 
trinitárius vagyok, én csak azért vitázom így véled, hogy 
lássam hitednek minden árnyalatát. (Becsukja és leteszi 
a könyvet, kis szünet, más hangon.) Húzzam fel a ba- 
kancsodat? 
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DÁVID FERENC: Húzd. (Socino felhúzza Dávid Fe- 
renc bakancsát.) Én is a tiedet? 


SOCINO: Húzd. (Dávid Ferenc felhúzza Socino ba- 
kancsát, Socino, mint akit szorít a lábbeli, mozgatja a 
lábát.) Mezítláb másképp voltunk. Mezítláb őszintébbek 
vagyunk. A bakancs szorít. A bakancsban nem látom a 
másik lábujjait. S a földön szétterpedő lábujjak olyan 
igazak. Vessük le. 


DÁVID FERENC: Jó. (Kis szünet.) Most neked fontos 
az őszinteség. Neked most az a léted, hogy én őszinte 
legyek. 


SOCINO: Milyen furcsa, én árulód vagyok, s te mégis 
szeretsz engem, Ferenc. Akármit is mondanál, érzem és 
tudom, hogy szeretsz. Szeretsz, mert egyenrangú vagyok, 
és megértem gondolataid minden mozdulását, érzem 
eszednek árnyalatait. Te nem akárkihez lennél őszinte, 
ugye? 


DÁVID FERENC: Nem. Hozzád az vagyok, mert jó 
vagy. Elárulsz, de jó vagy. Jó akarsz lenni, tehát jó 
vagy. 


SOCINO: Ugye, hogy érted? Ugye, értesz? Ugye, hogy 
nem veszed ezt olyan árulásnak? 


DÁVID FERENC: Nem. Jobb, ha te árulsz el engem. 
Nem a durvák, nem az esztelenek. (Szinte gyöngéden.) Te 
jó áruló vagy, Socino. 


SOCINO: Húzzam le? (Dávid Ferenc bólint, Socino le- 
húzza a bakancsát.) 


DÁVID FERENC: Várj. (Ő is lehúzza az egyiket, s ez- 
zel a kezében szól.) Nem furcsállod, hogy Blandrata és a 
fejedelem épp egy másik unitáriust tett mellém? Nem 
egy jezsuitát vagy evangélikust vagy kálvinistát? Azt 
akarta, hogy egy hiten belül áruljuk egymást. Hogy uni- 
tárius unitáriust, testvér testvért figyeljen meg és je- 
lentsen a katolikus Báthorynak. (Lehúzza a másik bakan- 
csot is.) 


SOCINO: Ez meglehet, de azt se feledd, hogy ez így 
talán méltányosabb. Mert egy jezsuita elferdítve továb- 
bította volna gondolataidat, vak gyűlölete megmérgezte 
volna szavaidat. Én azonban hittestvéred vagyok, nekem 
nincs gyűlöletem irántad, én tárgyilagos lehetek. És még 
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csak nem is ebből az országból való vagyok, hogy egy- 
házadon belül ellenfeled lehessek, nem török címeidre, 
rangodra, nem akarhatok püspök lenni. 


(Közepes szünet.) 
DÁVID FERENC: Ma már elküldted? 
SOCINO: Még nem. (Kis szünet.) Jön Mária, mindjárt 


jön Mária. Jön a jelentésemért Mária. Gyűlölöm. A jelen- 
tést. Máriát. 


DÁVID FERENC: Kérlek, ne írj mást, mint amit hal- 
lottál. Felhatalmazlak, hogy a színtiszta igazságot írd. 


SOCINO: Miért bántasz? Hiszen azért vállaltam el, 
hogy az igazat tudják rólad, hogy ne hamisíthassák meg 
mondataidat. Ezért jelentek. Csakis ezért. 


(Mária be, két durva fatányérral, fél könyökével le- 
seper mindent az asztalról, a tányérokat nyers 
mozdulattal teszi az asztalra, kebeléből két kanalat, 
két villát vesz elő, beleszúrja a tányérban levő 
                                                    ételbe.) 
MÁRIA: Hagyjátok a hitvitát, gyerünk enni! Nincs 


időm várni. (A két férfi nem mozdul.) Hallod, Ferenc!? 
Mozgás! Socino, te is! (Tétován, szinte félve közelednek 
az asztalhoz, leülnek, s mohón esznek.) 


MÁRIA (a lépcsőkorláthoz támaszkodik, onnan figyeli 
őket élesen. Megasszonyosodott, minden mozdulata csupa 
nyers parancs): Úgy egyétek, hogy nincs több. Ez van, 
ennyivel kell jóllakni. Ez is kár belétek! 


DÁVID FERENC: Mária, vendégünk van! 
MÁRIA: Vendég? Ez a világcsavargó? 
SOCINO (hallgat). 
MÁRIA (gyűlölettel): Megérdemelnétek, hogy felköt- 


tesselek benneteket. (Nézi őket, megszűkült szemmel.) 
Egyetek! (Azok esznek, befejezik, Mária eközben cipője 
orrával rugdossa a földön heverő könyveket, egyet fel- 
emel.) 


DÁVID FERENC (szelíden): Nem úgy, fordítva. 
MÁRIA: Nekem így tetszik. És bennetek is fordítva 


van minden, tótágast állnak a könyvek, vitáztok az egy 
Istenről, mintha ettől eső jönne a búzára... Mit számít 
az, hogy három van-e vagy egy... tán még jobb is, ha 
három van, mert akkor többen törődnek velünk. 


DÁVID FERENC: Mária, unitárius vagy. 
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MÁRIA: Mit tudom én, hogy mi vagyok. Csak egyet 
tudok: nagyon a begyemben vagytok! Mást se tudtok, 
csak vitázni és gyereket csinálni! 


SOCINO: Hagyd abba! Hagyd abba! 
(Szünet.) 


MÁRIA: Na, ettetek! (Dávidhoz lép.) Gyere, öreg, kí- 
sérjelek ki, hogy végezd azt a dolgot, ami hozzád leg- 
jobban illő. (Erős rántással karoncsípi Dávid Ferencet, s 
a bal oldali nyíláson át kivezeti, úgy, hogy közben még 
kissé taszigálja is.) 


SOCINO (feláll, halkan, de a hangja izzik): Tiltako- 
zom! (Kis szünet, Socino, mint aki lassan meggondolja 
magát, leül, megkeresi a kalamárist, felveszi a földről, 
írni kezd, amikor befejezi, hamut hint a papírra, s össze- 
hajtogatja. Mária és Dávid Ferenc bejönnek; Mária ugyan- 
úgy karonfogva vezeti.) 


MÁRIA (Socinóhoz): Neked nem kell? Most szólj, 
mert aztán elmegyek, s összecsinálhatod magad. (Socino 
hallgat.) Beszélj! Neked nem kell!? 


SOCINO (hosszan néz rá): Mi nem kell? Az vagy az? 
Mi? 


MÁRIA: Te pokróc-fajta! Kapca. 
SOCINO (Dávid Ferenchez): Miért nem szólsz rá? 
DÁVID FERENC (csöndesen): Nincs rajta hatalmam. 
MÁRIA: Volt. Csak volt. Csak volt rajtam hatalma- 


tok, valamikor. Az ágyékomon volt hatalmatok. Akkor 
csak a térdem nyílt meg, most a szemem. Disznók! 


SOCINO (Dávid Ferenchez): Vedd el a szavát, kérlek. 
DÁVID FERENC: Nem vehetem. Ezeket a szavakat 


nem vehetem el tőle, az övéi. Az övéi, s nekem nem kel- 
lenek... (Kis szünet.) 


MÁRIA: Socino, megírtad? 
SOCINO (hozzálép, egy pillanatig a szemébe mélyed, 


aztán odaadja a papírt): És most menj. 
MÁRIA (gyorsan el). 
SOCINO (szinte leroskad egy lépcsőfokra): Nem! Fe- 


renc, nem! Belép a lelkünkbe. Ferenc, ő (Mária után mu- 
tat) nem hagy bennünket Istennel lenni. (Szinte eszelő- 
sen.) Ferenc, ő... ő... ő... nem hagy bennünket Isten- 
nel hálni! 


(Csönd.) 
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DÁVID FERENC (Socino mellé ül): Látom, megírtad. 
SOCINO: Meg. 
DÁVID FERENC: Az igazat írtad? 
SOCINO: Amit mondtál, azt írtam, semmi többet. 
DÁVID FERENC: Azt hiszed, hogy jobb ez így? Azt 


hiszed, jobb, ha az igazságomat tudják meg? (Kis szünet.) 
Azért vagyok őszinte veled, azért mutatok meg mindent, 
ami itt bévül van, hogy hátha nekem adsz igazat, és te 
is mellém állsz. 


SOCINO: Én sohasem állhatok melléd, Ferenc. 
DÁVID FERENC: Miért? 
SOCINO: Mert engem besúgónak küldtek melléd, Fe- 


renc! És nekem most nincs más hazám, csak ez. Akinek 
pedig hazája nincs, az csak ahhoz ragaszkodhat, aki be- 
fogadja. Akinek hazája nincs, nem szabad lélek, püspö- 
köm: aki mindenkié, az senkié sem. Az én szabadságom 
ennyi: végzem a... munkámat itt melletted, és úgy kell 
végeznem, hogy lelkiismeretem sem előtted, sem önma- 
gam előtt, sem pedig megbízóim előtt ne piszkosuljon. 
A szabadságom ennyi: nem magyarázok, csak leírok. Eny- 
nyi a becsületem is: nem teszem hozzá a magamét. Ennyi 
az én szabadságom itt és most. 


DÁVID FERENC: De hiszen valamikor azt mondtad, 
hogy csak akkor vállalod ezt a munkát, ha megbizonyo- 
sodsz, hogy hitelveim valóban eretneki tanok. 


SOCINO: Megbizonyosodtam. 
DÁVID FERENC (meglepetten): Miből? 
SOCINO: Megbizonyosodtam, hogy hitújító vagy. 
DÁVID FERENC: És ez bűn? 
SOCINO: Az én szememben nem, de a megbízóim sze- 


mében igen. 
DÁVID FERENC: Hát akkor miért nem a magad íté- 


letét érvényesíted, miért az övékét? 
SOCINO: Mert azzal, hogy elvállaltam ezt a... mun- 


kát, azt is vállaltam, hogy bűnösnek azt tartom, amit ők 
is annak tartanak. (Kis szünet.) Lehúzzam a bakancso- 
dat? (Apró szünet.) Megmossam a lábadat? 


DÁVID FERENC: Hogy élhet benned egyszerre két 
kép, hogy lehet valakiben egyszerre két ítélkezés a bűn- 
ről? 
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SOCINO (egyszerűen): Így. 
(Szünet.) 


DÁVID FERENC (értetlenül, kesernyésen): És ők miért 
tartják bűnnek a hitújítást? 


SOCINO (vállat von): Mert Blandrata örül, hogy végre 
alkotmányos egyháza van. A fejedelem örvend, hogy azt 
a rengeteg hitvitázót, akik a közvéleményt és a közrendet 
annyiszor megzavarták, végre intézményesen, a templom 
falai közé szorította. Ne feledd el, a fejedelemnek köny- 
nyebb az egyházat a vezető papokon keresztül szemmel 
tartani, könnyebb a papokat féken tartani, mint azt a sok 
szétszórt hitvitázót, hitújítót, akik úton-útfélen tanaikat 
hirdetik. Tudod, mit jelent az egyház a fejedelemnek? 
Azt, hogy nem a háta mögött, hanem a szeme előtt zajlik 
le a hit élete. (Kis szünet.) Megmossam a lábadat? 


DÁVID FERENC: Blandrata tehát azt hiszi, hogy az 
én hitújító elveim veszélyeztetik alkotmányos egyházunk 
létét? 


SOCINO: Nem tudom, mit hisz Blandrata, de erre hi- 
vatkozik. 


DÁVID FERENC (Socino szemébe néz): És te is azt 
hiszed, hogy ha már alkotmányos egyházunk van, nincs 
többé szükség semmilyen újításra? 


SOCINO: Én azt hiszem, hogy újításra örökkön örökké 
szükség van. De én csak egy... tudod, Ferenc, hogy én 
mi vagyok. 


DÁVID FERENC: Te mondtad nekem, hogy jobb szá- 
momra a te árulásod, mint az idegeneké. Igazad volt. 


SOCINO: De nekem még a hóhér elégtétele sincs meg, 
a hóhér lelkiismerete tiszta, mert tudja, hogy egy go- 
nosztevőt nyakaz le. És mégis vállaltam. Ennyit tehet- 
tem én. 


(Bejön Mária.) 
MÁRIA: Most miért nem latinul beszéltek? 


(Közepes szünet.) 
SOCINO: Te tulajdonképpen mit akarsz tőlünk? 
MÁRIA: Tudósok... úgy néztek ki, mint valami ko- 


szos útonállók... És ezek jártak a szószékre... Kinek 
van szüksége rátok? A földnek, hogy hizlaljátok, hogy 
termés legyen. Büdösebbek vagytok, mint a parasztok, 
akiket pedig lenéztek. Kinek kelletek ti, ha mi nem len- 
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nénk, ki szőné-fonná rátok a ruhát? Belefulladtok a be- 
tűbe, a betű fog befödni benneteket, nem a föld! 


DÁVID FERENC: A szavaidat... csak a szavaidat 
kellene megégetni. 


MÁRIA: Hallgass, vénség, mindjárt megmondom, mi- 
lyen vagy... Te csak hallgass. 


DÁVID FERENC: Menj innen. Menj innen, mert az 
oktondiságot és a durvaságot egy tőről szakasztotta a fe- 
jedelem. Ez az övé, ez neki kell... Menj innen! 


MÁRIA: Megyek, de elébb odaviszlek, ahova kell, 
mert tudom, hogy fáj a beled! 


(Ismét karoncsípi, szinte erőszakosan viszi. Nem 
                sokkal ezután a lépcsőn lassan Blandrata jön.) 


BLANDRATA: Socino! 
SOCINO (feléje fordul, szinte ellenségesen): Mit akarsz 


tőlem? 
BLANDRATA (leül az egyik középső lépcsőfokra): Hát 


jelentgetünk, jelentgetünk? 
SOCINO: Mindent jelentettem, ami történt. 
BLANDRATA: Nem tudtam, hogy az olaszok ilyen 


szűkszavúak. 
SOCINO: Embere válogatja, doktor úr. 
BLANDRATA: A fejedelem elégedetlen a jelentéseid- 


del. Azt mondja, túlságosan rövidek, semmit sem lehet 
belőlük megtudni arra nézve, hogy a püspök bűnös-e vagy 
sem. 


SOCINO: Én nem arra szegődtem, hogy megítéljem 
Dávid Ferenc bűnösségét, hanem arra, hogy jelentsem 
mindazt, amit mond. 


BLANDRATA (más hangon): De én nem tudom el- 
képzelni, hogy hitünknek egy olyan tudós papja, mint 
amilyen te vagy, Socino, ne tudná megítélni, hogy bű- 
nös-e a megfigyelt vagy sem. 


SOCINO: Nem erre szerződtem, ez mások dolga! Pél- 
dául a doktor úré. 


BLANDRATA: Mondtam már, hogy pártatlan tanúkra 
van szükségem, elfogulatlan kívülállóra. 


SOCINO: Hogy lehetnék én elfogulatlan és pártatlan 
és tanú és kívülálló, ha én állapítanám meg a Dávid 
Ferenc bűnösségét? Tanúnak jöttem, nem ítélőbírának. 
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BLANDRATA: De te nem akármilyen tanú vagy, So- 
cino, te olyan tanú vagy, akinek hite a mi hitünk, a te 
megbízatásod nem csupán a fejedelemtől van, hanem az 
egyháztól is. Az egyház jövője bízott meg ezzel, Socino. 


SOCINO: A katolikusokat kellett volna megbíznod ez- 
zel, doktor úr! 


BLANDRATA: Te ne tudnád, hogy más az, ha egy 
hiten belül álló tanúsítja a bűnösséget a fejedelem előtt, 
mintha ugyanezt egy hitünkön kívül álló tenné. És arra 
nem gondolsz, hogy másképpen nyílik meg a püspök lelke 
a véle egyhitűnek, mint egy idegennek? 


SOCINO: Én belülálló vagyok, és nem lehetek pártat- 
lan, amikor két unitárius közül az egyiket kell válasz- 
tani, én legszívesebben mind a kettőt választanám. 


BLANDRATA: Báthory azt akarja, hogy csak az egyi- 
ket válaszd. Gondold csak végig: ha egy jezsuita tanús- 
kodnék Dávid Ferenc ellen, mi történne? Egész unitárius 
egyházunk felháborodna: nem igazság, hogy tanúnak hit- 
ellenségeinket teszik. Ám ha te tanúskodsz, te, aki hiten 
belül vagy, minden unitárius hivő megnyugszik, mert ma- 
gunk között ítélkezünk. A magunkról való ítélkezés jogát 
nem adjuk át senkinek! Vagy átadnád ezt a jogot a kato- 
likusoknak vagy az evangélikusoknak, avagy tán a refor- 
mátusoknak? Vigyázz, Socino, mert a fejedelem előtt ezzel 
azt árulnánk el, hogy a magunk dolgait mi egyedül kép- 
telenek vagyunk az egyházon belül elintézni. És ha te- 
hetetlenségünket így elárulnánk, a jövőben mindig idegen 
vallásúakat hoznának, hogy rajtunk ítélkezzenek, ha vi- 
szont egyszer egy nagy helyzetben és esetben az egyház 
bebizonyítja a fejedelemnek, hogy képes dönteni saját 
dolgai felett, egyszer s mindenkorra megkapjuk a hata- 
lomtól az önmagunkon és önmagunkban való ítélkezés 
jogát! 


SOCINO: Én jobb szeretem, ha a hóhérmunkát vallási 
ellenfeleink végzik el. Ám ha önmagunkat is megosztjuk, 
úgy bánhatnak el velünk a katolikusok és a többi protes- 
tánsok, mint farkas szokott a báránnyal. 


BLANDRATA: Éppen ez az! Ahhoz, hogy meg ne osz- 
szuk magunkat, az kell, hogy megtiltsunk minden hitújí- 
tást. Mert a hitújítás szétszaggatja az egyházat és a híve- 
ket, s így ellenfeleink könnyen bánnak el velünk. 
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SOCINO: Ám ha mi ítélkezünk saját embereinken, 
saját hittársainkon, ne feledd el, doktor úr, hogy meg- 
rendülhet a hivőkben az egyház iránti bizalom. Mert így 
azt fogják érezni, hogy a hitet mívelő egyházból törvény- 
szék, ítélőszék lett, nem a védelem egyháza, hanem a vá- 
daké. S ha eddig csak a hitellenségeiktől féltek, ezután 
már a saját hittársaiktól is remegniök kell majd! Hagyd, 
hogy az idegenek ítélkezzenek, hagyd, hogy a mi hittár- 
saink haragja együtt maradjon, s azokra induljon, akik 
megérdemlik. 


(Szünet.) 
BLANDRATA: Socino, neked nem érvelned, hanem 


magyaráznod kell mindazt, amit Dávid Ferenc mond. 
Nemcsak leírnod — értelmezned is. Így kívánja a feje- 
delem. 


SOCINO: Tehát nincs érv, nincs önbelátás, csak feje- 
delem. 


BLANDRATA: A vendége vagy! 
SOCINO: A Dávid Ferenc vendége vagyok. 
BLANDRATA: Ő meg a fejedelemé. 
SOCINO: Hát Istennek ki a vendége ebben az ország- 


ban? (Kis szünet.) Mit kívánsz tőlem? 
BLANDRATA: Megmondtam. Túl kurták a jelenté- 


seid. 
SOCINO: Az igazság rövid. Én csak az igazat írom. 
BLANDRATA: De ne röviden. Más az igazság, ha 


hosszabban írjuk. 
SOCINO: Nem tudok fecsegni. 
BLANDRATA: De értelmezni tudsz, állást foglalni a 


püspök hittételeivel szemben tudnod kell, hiszen teológus 
vagy. 


SOCINO: Nem vállalom! Ezt már nem vállalom! 
(Szünet.) 


BLANDRATA: Tudod, ki volt Báthory előtt a feje- 
delem? 


SOCINO: János Zsigmond. 
BLANDRATA: Báthory katolikus, János Zsigmond mi- 


lyen hiten volt? 
SOCINO: Unitárius volt. 
BLANDRATA: Ki hozta unitárius hitre János Zsig- 


mondot? 
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SOCINO: Dávid Ferenc. 
BLANDRATA: Dávid Ferenc és én. Tudod, mi volt 


a célja Dávid Ferencnek Erdélyben? 
SOCINO: Lehet. 
BLANDRATA: Hogy a János Zsigmond segítségével 


minden vallás hiveit az unitárius egyházba hozza. Érted? 
SOCINO: Természetesnek tartom, hogy minden hit 


meg akarja győzni és nyerni az embereket. Ez a hitek 
joga. És azt is tudom, hogy Dávid Ferenc nem fegyver- 
rel, hanem prédikációval akarta megnyerni őket. Kihir- 
dette a vallásszabadságot. 


BLANDRATA: Nem ez a fontos. 
SOCINO: Hát? 
BLANDRATA: Az, hogy új fejedelem jött. Más val- 


lású. Régi vallású. Katolikus. 
SOCINO: Biztos vagyok, hogy a püspök őt is meg 


tudná nyerni. 
BLANDRATA: Hiszékeny vagy, Socino. Báthory a ka- 


tolikusok nélkül nem lehetett volna fejedelem. Hogy kép- 
zeled? A katolikus Báthorynak, aki mögött a katolikusság 
áll, olyan unitárius püspök kell, aki János Zsigmond ud- 
vari papja volt, aki az előző fejedelmet szolgálta, aki 
képes volt uralkodó hitté tenni az unitáriust? 


SOCINO: De hiszen te magad is a János Zsigmond 
orvosa voltál. 


BLANDRATA: Orvosa, de nem a papja. Orvosra min- 
den fejedelemnek szüksége van. A papok közül azonban 
azokat választja ki, akik feltétel nélkül őt szolgálják. 


SOCINO: Tehát Dávid Ferenc kegyvesztett? 
BLANDRATA: Jó, hogy megértetted. Új fejedelem- 


nek nem kellenek a régi emberek. 
SOCINO: És te hogy kellesz? 
BLANDRATA: Mondtam már, hogy én nem vagyok 


pap. Dávid Ferenc kegyvesztett pap, és hitújító. Két olyan 
szó, ami a püspök útját elzárja a fejedelem felé. Az egy- 
házat ebben az új katolikus tengerben is meg kell őriz- 
nünk. Dávid Ferenc erre már nem alkalmas. Én még az 
vagyok. Őt kell feláldoznunk, akinek nincs útja Báthory 
felé. Azokat kell megtartani, akik az egyházat megtart- 
hatják. 
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SOCINO: Doktor úr, én besúgó vagyok. Nekem nem 
az a feladatom, hogy feláldozzam az egyház főembereit. 
Én csak tájékoztatok. Én csupán ennyire szerződtem. (Kis 
szünet.) Különben is hogy tudsz kiszolgálni ennyi feje- 
delmet? 


BLANDRATA: Ahogy Dávid Ferenc annyi hitet tu- 
dott váltani a katolikustól az unitáriusig. 


SOCINO: Az a lélek ügye. 
BLANDRATA: Ez meg a gyakorlaté. (Feláll.) Írj hosz- 


szabb jelentéseket. 
SOCINO: Nem írok. Csak olyat írok, amilyet a lelki- 


ismeretem enged. 
BLANDRATA: Hát jó. Nekünk így is jó. (Kis szünet.) 


Akkor majd a Mária jelentéseit vesszük figyelembe. 
SOCINO: A Máriáét? 
BLANDRATA: A szóbeli jelentéseit. Mert amint lát- 


hattad, ő írni-olvasni nem tud. De ő mégis vállalja, hogy 
értelmezzen, és bűnösnek mondjon ki vagy felmentsen 
valakit, mert őneki mindegy, hogy ki lesz a püspök, neki 
csak az a fontos, hogy az is megtartsa szolgálónak. (Kis 
szünet.) Hát akkor majd a cselédlány jelentései alapján 
ítéljük el vagy mentjük fel Dávid Ferencet. (Kis szünet.) 
Mert, Socino, az értelemnek mindig választania kell: vagy 
a butaságot, a tudatlanságot hagyja állást foglalni és ítél- 
kezni, vagy pedig ő maga ítélkezik. 


SOCINO: Tiltakozom! Tiltakozom! Arról volt szó, hogy 
csak én jelentek. Tiltakozom! Az értelemmel, az érte- 
lemért! Tiltakozom! Arról volt szó, hogy csak én jelentek. 
Csakis én... Én jelentek. 


(A szín elsötétül, amikor ismét világos lesz, ugyan- 
abban a szobában vannak: Socino egy kis fakád 
                 előtt térdel, és mossa a Dávid Ferenc lábát.) 
SOCINO: Öltél-e meg valakit valaha, Ferenc? 
DÁVID FERENC: Tudtommal nem. (Felemeli egyik 


lábát, a kád szélére teszi.) 
SOCINO: Meg tudnál-e ölni valakit, Ferenc? 
DÁVID FERENC: Azt hiszem, nem. 
SOCINO: Mi rosszat tettél életedben, mert lehetetlen, 


hogy ne tettél volna rosszat valakinek. (Dörzsöli a püspök 
bokáját.) 


DÁVID FERENC: Tettem, de nem akarattal. 
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SOCINO: Akkor miért gyűlölnek, Ferenc? Miért nem 
gyűlölik inkább a fejedelmet, aki több embernek tett és 
tehet rosszat? 


DÁVID FERENC: Mert tőle félnek. Őt félnek gyű- 
lölni. Tőlem nem félnek, ezért engem bátran gyűlölnek. 
(Kis szünet.) Akit nem merünk szeretni, azt gyűlöljük. En- 
gem nem mernek szeretni. 


SOCINO: Ferenc, mondd meg igaz lelkedre, mi rosz- 
szat tettél... életedben... könnyítsd meg a dolgomat... 
könnyítsd meg az én nehéz árulásomat. 


DÁVID FERENC (mintha valóban nagyon komolyan 
venné Socino kérését): Hacsak... 


SOCINO: Hacsak? 
DÁVID FERENC: Talán tehettem volna sok rosszat. 
SOCINO: És miért nem tettél? 
DÁVID FERENC: Azt hiszem, tunya voltam a bűnre. 
SOCINO: Mire voltál serény? 
DÁVID FERENC: Hogy az emberek eszét használjam 


segítőként, hogy az emberek értelme legyen hitem gyá- 
molítója; az emberek eszén át akartam lelkükhöz fér- 
kőzni. 


SOCINO: Mégis gyűlölnek. Nemcsak a katolikusok, 
már-már az unitáriusok is. A fejedelemről nem is szólva. 
(Megtörli Dávid Ferenc lábát, tűnődve.) Hogy van az, 
hogy valaki nem tesz semmi rosszat, mégis az életére 
törnek? 


DÁVID FERENC: Mondottam már, a saját félelmüket, 
a saját gyávaságukat gyűlölik bennem. (Kis szünet.) A 
fejedelem pedig és a többiek mindazokat, akik kényel- 
metlenek az emberek számára, igyekeznek eltenni láb 
alól. 


SOCINO: Taníts! Hogyan kényelmetlenek? 
DÁVID FERENC: Azok kényelmetlenek az emberek 


számára, akiktől nem azt a választ kapják, amit ők sze- 
retnének, amit ők már lelkükben jó előre eldöntöttek, azok 
kényelmetlenek az emberek számára, akik nem adnak 
nyugalmat, nem nyújtanak pihenőt a lelkiismeretnek, 
akik mindig kérdeznek, még akkor is, amidőn mindenki 
minden választ mindenre már megadott. Ezek a kényel- 
metlen emberek. Ezek sose ölnek, ezeket mindig megölik. 


SOCINO: És te ilyen vagy? 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Az eb olykor emeli lábát 


341 


DÁVID FERENC: Még élek. 
SOCINO: De miért van olyan kevés híved? 
DÁVID FERENC: Több van, mint gondolnád. Csak 


félelemből letagadják magukat az utcán, a házukban vagy 
az országgyűlésben, vagy pedig a máshitűek tagadják le 
őket. És ők valamennyien — engem. 


SOCINO: És a más egyházak miért gyűlölnek jobban 
téged, mint Blandratát, aki pedig szintén unitárius? 


DÁVID FERENC: Mert veszélyesebb vagyok számuk- 
ra. Én prédikációimmal néhány év alatt egész Erdélyt 
unitáriussá tettem volna. Legalábbis akkor így éreztem. 
De mi lett volna akkor a katolikus és a protestáns pap- 
sággal? Vagy áttérnek az új hitre, vagy nem lesznek pa- 
pok többé, elveszítik minden kiváltságukat. Ám ha át is 
tértek volna, nem bizonyos, hogy ugyanazt a címet és 
rangot kapják az új egyházban, mint amelyik azelőtt a 
régi egyházban az övék volt. Hiszen a mi egyházunk még 
ráadásul egyszerűbb is. Ezért tehát nem csoda, hogy til- 
takoznak. Pedig én soha senkit nem erőltettem. Hagy- 
tam, hogy a hit a lélekben válasszon utat. S ekkor jött 
az új fejedelem. Számára veszélytelen unitáriusok kelle- 
nek, olyanok, akik lemondanak az új hívek szerzéséről, 
sőt akik a régi hívek egy részéről is lemondanak a kato- 
likusság javára. Hát ezért nem kellek én a fejedelemnek. 
Én élő egyházat akarok, ők pedig olyat, amely csak meg- 
őrizni akarja legszerényebb önmagát, és sokkal inkább 
hajlandó veszíteni a híveket, semmint szerezni. Nem is 
a hitújításom a bűn, az én igazi bűnöm, hogy nem akar- 
tam múzeumba tenni egyházamat; fejleszteni, növelni 
akartam, az érvek hatalmával, Istentől kapott érvekkel 
és békével. Ezért nem kellek én a fejedelemnek, és ezért 
kell Blandrata, aki inkább ezer unitáriusról lemond a ka- 
tolikusság javára, csakhogy le ne kelljen mondania egyet- 
len pap-küldöttről az országgyűlésben. 


SOCINO: Nem a hitújításért üldöznek tehát? 
DÁVID FERENC: Nem. A teológiához ez a fejedelem 


úgysem ért. De ért ahhoz, hogy paptársaimat ellenem 
uszítsa, mert ő nem közöttem és közötte kíván harcot, 
ebből úgyis ő kerülne ki vesztesen: ő saját paptársaim- 
mal akar szembevinni, mert tudja: akit szerettek vagy 
szeretnek, azt csak a belsők dönthetik meg. Legalábbis 
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szerencsésebb, ha a hiten belüliek döntik meg. Ezért tá- 
madtat papokkal engem és — egyelőre — nem kato- 
nákkal. 


SOCINO (szomorúan): Útjában vagy a fejedelemnek, 
És ezen nem lehet segíteni. 


DÁVID FERENC: Én is azt hiszem, hogy nem. (Kis 
szünet.) De te ne szomorkodj. Végezd a dolgod, amit el- 
vállaltál. 


SOCINO: Én már nem is tudom, mit vállaltam el. 
DÁVID FERENC: Talán már én sem. 
SOCINO: Nem gondoltam volna soha, hogy ilyen ne- 


héz valakit elárulni. És téged, Ferenc, talán mindenkinél 
nehezebb. 


DÁVID FERENC: Nyugodj meg, Socino, én téged, 
csakis téged akartalak. Másokkal is megkörnyékeztek már, 
de senkinek nem sikerült kicsalnia belőlem semmit. Ide- 
jöttek a házamba, vitatkozni kívántak, de én hallgattam. 
Nem nyíltam meg senkinek. Ha már nem adatott meg 
más szabadság, ragaszkodtam ehhez az egyetlen és utolsó 
szabadságomhoz, hogy én válasszam ki azt az embert, aki 
elárulhat engem. 


SOCINO: Ferenc, fejezzük be ezt. Úgy érzem néha, 
te mégis titkolsz valamit előlem, úgy érzem, valamit tar- 
togatsz számomra, valami nagy szörnyűséget, valami zse- 
niális szörnyűséget, amitől már most félek, s amit te csak 
majd az utolsó percben fogsz elmondani. 


DÁVID FERENC: Lehet. De azt, hogy elmondom vagy 
sem, majd az utolsó percben döntöm el. 


(Csönd.) 
SOCINO (szinte kikelve magából): Nagyon isten vagy, 


Ferenc. Mintha nem is húsból-vérből való lennél. (Meg- 
ragadja Dávid Ferenc vállát.) Mondd valami bűnödet, va- 
lamit... bármit magadról, amit te tartasz bűnnek... 
Mondj egy bűnt, hogy könnyebben tehessem, amit te- 
szek, amit tennem muszáj. Egy bűnt! Mondj, add egy 
bűnödet nekem, hogy ne lássalak istennek, Ferenc! Add 
egy bűnödet, add ide a kezembe, villantsd a szemembe, 
tedd láthatóvá, hogy ne érezzem magam ennyire nyo- 
morultnak. 


(Szünet.) 
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DÁVID FERENC: Hiszem, hogy van, hiszem, hogy sok 
bűnöm van (maga elé néz), de egyet te is láthattál, egyet 
te is érezhettél. (Kis szünet.) Ezzel a lánnyal én is hál- 
tam. 


SOCINO: Tudom. 
DÁVID FERENC: Azért olyan parancsoló velünk. 


Azért van hatalma rajtunk. 
SOCINO: És te ezt bűnödnek tartod, hogy az ágyadba 


fekhetett? 
DÁVID FERENC: Ezt nem, mert a szellem gyakran 


a legdurvább, legesetlenebb húsra vágyik. 
SOCINO (szinte lehangoltan): Hát akkor mit tartasz 


benne bűnnek? 
DÁVID FERENC: Hogy nem voltam fiatalabb. Meg- 


szégyenítettem a fiatal húst és megszégyenítettem ezt a 
vén, könyvek fokán megkopott csontomat. 


SOCINO: Nincs mit bánnod, Ferenc... a te könyve- 
ken kopott csontod ezerszer annyit ér, mint ez a primitív 
hús... A te csontod szégyenült meg, Ferenc, az az esetlen 
hús büszke lehet a csontjaidra. (Révült szemmel messzire 
néz.) A szellem gyakran a legdurvább, legesetlenebb húsra 
vágyik... De ha ez az esetlen, ez a durva hús meg akarja 
korbácsolni a lelket, a szellem lelkét... meg akarja szé- 
gyeníteni, meg akarja alázni... akkor... nem, nem... 
nem hagyhatom! (Kis szünet.) Miért kér az otromba hús 
a karcsú szellemtől behódolást, az alaktalan hús miért 
parancsol?! Írni sem tud az az esetlen hús, olvasni sem 
tud (szinte kiáltva), csak üvölteni és tuszkolni tud az az 
esetlen hús! 


DÁVID FERENC: A hús jogán teszi. Mert egyszer- 
kétszer elfogadtad, most már azt hiszi, hogy a hús jogán 
szellemeden is uralkodik, azt hiszi, hogy mert a testeden, 
a szellemeden is parancsa van. Egy éjszakájáért a hús 
gondolataidat is cserébe kérné, elvárja, hogy fogalmaidat, 
hitedet, eszmédet add oda mindazért, ami benne tapint- 
ható. 


SOCINO: De itt másról is szó van... Amikor a hús 
besúg. Áruló lesz. A tudatlanság besúg. Az ösztön besúg. 
Téged, nem engem, téged! 
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DÁVID FERENC: Nem értem... Ki tudna engem job- 
ban besúgni, mint én magam, hiszen én mindent, amire 
gondolok, el is híresztelek. 


SOCINO: Persze hogy nem érted! 
DÁVID FERENC: Nem értelek. 
SOCINO (fojtottan): Azt mondd meg nekem, ki súg- 


jon be. Én vagy Mária? 
DÁVID FERENC: Socino, benned már, rég érzem, ösz- 


szekuszálódtak a dolgok. Mária nem is tudna besúgni, hi- 
szen egy szavunkat sem érti. 


SOCINO: De a fejedelemnek ez épp elég! Elég egy 
cseléd a fejedelemnek, hogy egy zseni nyakát véle ki- 
tekerje... Elég egy cseléd tanúsága... Megint hallani 
akarom tőled, a te szádból, hogy az én árulásom kell ne- 
ked és nem az övé. (Szinte eszelősen suttogva.) Halljam. 
A te szádból. Ismételd, erősítsd meg. Halljam! 


DÁVID FERENC: Socino, ha a dadogós árulás és az 
értelmes árulás között már választanom lehet, akkor nyu- 
godj meg, tudod, melyiket választom. Azt, amelyik méltó 
akar lenni ahhoz, aki elárultatik. 


SOCINO: Szegény Ferenc, hát valóban már csak ennyi 
a te szabadságod, hogy két árulás között választhass? (Kis 
szünet.) Mondd, nehéz lehet ölni? 


(Szünet.) 
DÁVID FERENC (csöndesen): Ma már elküldted? 
SOCINO: Még nem. 
DÁVID FERENC: Meg sem írtad? 
SOCINO: Nem. (Kis szünet.) Én mindig csak teológiai 


dolgozatokat írtam és prédikációkat. Sosem gondoltam, 
hogy ilyet is lehet írni, amire ma kényszerülök. Van eb- 
ben valami hihetetlen. Hogy az a kéz írta a Szenthárom- 
ság ellen a maga kiáltványait, amelyik ezeket... (Meg- 
nézi jobb kezét, majd fejével az asztal felé bök.) A jelen- 
tésekben rövid mondatokat írok, minél rövidebb, annál 
jobb, hogy rajta ne kapják a gondolataimat, hogy el ne 
csípjék a két szó közti távolságot. Minél egyszerűbben. 
Az árulás olyan, mint a terror: gyors ütés, semmi fölös- 
leges. A terror is a rövid mondatokat kedveli, az árulás 
is. (Kis szünet.) Van ebben az egészben valami hihetet- 
len. Itt vagyok a házadban: vendégségben. Eszem a ke- 
nyeredet, iszom a borodat, és elárullak, és te tudod, hogy 
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elárullak, és te tűröd, hogy eláruljalak, és te mindennap 
figyelmeztetsz a dolgomra, mintha az a te saját dolgod 
lenne, és megkérdezed: megírtam már, elküldtem már az 
aznapi jelentést? De nem azért kérdezel meg, hogy engem 
bánts, hogy engem figyelmeztess az árulásomra, hanem 
azért kérdezel, mert tudod, hogy ez az én munkám, úgy 
figyelmeztetsz az árulásomra, mint a kötelességemre, mint 
a munkámra. (Kis szünet.) És semmit sem tagadsz le, sem- 
mit sem rejtesz, pedig tudod, hogy mindent jelentek. 
Úgy viselkedsz velem, mintha egyedül lennél. Van ebben 
valami hihetetlen, amire választ talán soha nem lelek. 


DÁVID FERENC: Ha egyszer már úgy éreztem, hogy 
végérvényesen elvesztettem a harcot, már nem magammal 
törődöm, csak azzal, hogy a másik lelkét felismerjem. Ne- 
kem már könnyű ilyennek lennem. Mert én már tudom: 
bármit is mondanék, ha mindennek, amit eddig állítot- 
tam, az ellenkezőjét hirdetném is, a sorsom úgyis eldőlt 
— régen; a sorsom Báthoryval a trónra ült. 


SOCINO: Nem értem Blandratát. Magamat megértem, 
mert én ki vagyok szolgáltatva. Nem sajnáltatni akarom 
magamat, mert a magam arcán a könnyet éppúgy utálom, 
mint a másokén. De Blandratát nem értem. Miért van 
neki szüksége minderre, amikor ő csupán orvos is lehetne, 
és ez neki jobb lenne, és azért ő még szolgálhatná az egy- 
házat: a háttérből is. Valóban meg akar ölni? 


DÁVID FERENC: Nem tudom, nem tudhatom, kiben 
mi van irántam. Mert mást mutat Blandrata a templom- 
ban, megint mást az országgyűlésben, egyebet, amikor a 
fejedelemmel tárgyal, és ha velem négyszemközt mulat, 
akkor sír, jajgat, gyalázza önmagát, engem szentnek ne- 
vez... és mindebbe én már belefáradtam. (Kis szünet.) 
Olyan fáradt vagyok, hogy már csak mosolygok. Mosoly- 
gok a doktor úr erőfeszítésein, hogy óvni igyekszik a lát- 
szatot, és tanúkat akar és jelentéseket, hogy mindennek 
lássék az alapozottsága és minden egyfajta igazságon belül 
történjék. 


SOCINO: És mindez miért, kiért? Egyházat akar vagy 
halhatatlanságot? 


DÁVID FERENC: Nem tudod, hogy vannak nyüzsgő 
emberek, akiknek minden mozdulata azt a látszatot akarja 
kelteni, hogy ők fontosak, hogy nélkülük meghalna min- 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Az eb olykor emeli lábát 


346 


den... talán ilyen Blandrata is. De az is lehet, hogy 
megtört benne minden, s már csak a tehetetlensége vi- 
szi a gyűlöletre. Blandrata már csak azért nyüzsög, hogy 
az a kép, amit róla megfestenek majd, szebb legyen, mint 
a valóság. Ő már nem az igazságot kívánja, hanem a saját 
hírét az ezután születők között. (Kis szünet.) Nekem már 
csak sorsom van, Socino. Eddig életem volt, most már 
csak sorsom van. 


SOCINO: Én nem hiszem, hogy reménytelen... én 
hiszek abban, hogy ami nem derült ki a történelemből — 
az kiderül a jelentéseimből... Az: hogy te nem vagy el- 
lensége sem az egyháznak, sem a fejedelemnek. 


DÁVID FERENC: Ellenség? Ellensége csak önmagam- 
nak voltam és vagyok. Nem veszed észre, hogy minden 
vád: a hitújítás, az eretnekség, a fejedelem iránti hűtlen- 
ség — minden csak ürügy. Mindent akarnak — csak en- 
gem nem. Minden jó lesz — csak én pusztuljak el. 


(Mária be.) 
MÁRIA: Socino, megírtad? 
SOCINO (gúnyos gyűlölettel, nem lehet tudni, hogy 


melyik a pusztítóbb ebben a hangban, a gúny vagy a 
gyűlölet): Még csak az adatokat gyűjtöm. (Mária szemé- 
be, közel hajolva, halkan, fojtottan.) Mert te még nem 
tudod... ti még nem tudjátok, hogy átírtam a Miatyán- 
kot... és ezután halálos ágyamig mindig ezt fogom tenni: 
újraírom a Miatyánkot... Átírtam: Add meg a mi min- 
dennapi adatunkat, most és mindörökkön. 


MÁRIA (kissé hátrább lép, meghökken): Ülj le és írj! 
Mennem kell. Ülj le és írj! 


SOCINO: Mentem volna inkább az istállóba, az álla- 
tokhoz, a tehenekhez, a kancákhoz, a bivalyokhoz, mi- 
előtt megkívántalak volna. 


MÁRIA: Gyűlölsz, mert kettőnk közül a te bűnöd a 
nagyobb, s mert a tiéd a nagyobb bűn, hát nem őt (Dávid 
Ferencre mutat) gyűlölöd, hanem engem. Akivel pedig 
egy fából vagy faragva. Engem gyűlölsz, mert én vagyok 
a gyengébb, engem gyűlölsz, mert ő az okosabb. Őt gyű- 
lölni veszélyesebb, mint engem... De ne félj, már gyű- 
lölhetsz másként is... már nem vagyok a hülye lány... 
meglátjátok: megokosodtam. 
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SOCINO: Megokosodtál mellettünk... A hajdani hü- 
lye lánynak megjött az esze — mellettünk. Annyit fi- 
gyeltél bennünket tágranyílt szemmel, repdeső fülekkel, 
hogy rád ragadt valami. Megokosított az ágyunk, amelybe 
surrantál, megokosított a kurvaságod. Menj Blandratá- 
hoz, aztán tovább az összes főpapokhoz, menj, mert va- 
lamennyiüktől tanulhatsz valamit! Menj és végül pöspök 
lehetsz: a kurvák püspöke! (Villanatnyi szünet.) Istenem! 


MÁRIA: Állat, vadállat... Te beszélsz Istenről, te... 
besúgó! 


DÁVID FERENC (Máriához): Hallgass! Ne bántsd So- 
cinót! 


MÁRIA: És te, akinek az agya már alig mozog, mert 
vén vagy és hülyébb, mint én akkor, amikor ágyamba 
jöttél, meg is érdemled ezt a sorsot, ha sose nézel körül, 
ha nem törődsz, hogy ki jön a házadba. (Kis szünet.) Te 
pedig (Socinóra néz) ülj le és írj, mert mennem kell, 
Blandratához (gúnnyal). Látni akarja az írásodat. (Hosszú 
csend, Socino Máriát nézi, az asztalhoz lép, leül, néhány 
sort vet a papírra, Mária megáll az asztal mellett, felül- 
ről mereven nézi, Socino átadja az írást, Mária Dávid 
Ferenchez lép.) Gyere! (Karonragadja és viszi a bal oldali 
                                                    nyíláson át.) 


Hosszabb szünet.) 
SOCINO (egy ideig áll, majd lassan, mint aki tudja, 


mi következik, minek kell következnie, lassan a lépcső 
jelé indul. Blandrata már jön le a lépcsőn, kezében az 
írás.) 


BLANDRATA: Írd át. Nem jó. Nem tetszik a fejede- 
lemnek. Írd át. (Nyújtja.) (Szünet, látszik: Socino szán- 
dékosan nem nyúl a papír után.) 


SOCINO: Öltél már embert, Blandrata? (Villanatnyi 
szünet.) A szájban milyen érzés, milyen érzés a szájban 
— embert ölni? 


(Szünet.) 
BLANDRATA: Írd át. Rövid. Írd át. (Kicsit még elő- 


rébb nyújtja.) 
SOCINO (mozdulatlan, nem nyúl érte, mereven áll- 


nak, Blandrata így kinyújtott kézzel, Socino szinte der- 
medten leeresztett karral. Hirtelen teljes sötét.) 


(Függöny) 
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HARMADIK FELVONÁS 
 
Szín: ugyanaz. Socino a könyveket rakosgatja, 
szinte mániákusan szép rendbe, megsimogat egy- 
egy könyvfedelet. Még ápolatlanabb, még eszelő- 
sebbnek tűnik, még tétovábbnak, mint a második 
felvonásban. Épp egy könyvet tart a kezében, ami- 
                                         kor Mária belép. 
 
SOCINO (odafordul, kissé felemeli a könyvet, sem- 


mit el nem áruló arccal mintegy rámutat, nagyon csen- 
desen, indulat, szemrehányás nélkül -— s ebben a jelenet- 
ben végig — így beszél.): Ráléptél (leteszi, egy másikat 
vesz elő) erre is. (Leteszi, egy harmadikat emel fel.) Ezen 
a lábad nyoma is látszik. (Ujjaival a könyv fedelén mu- 
tatja.) Ez a nagy lábujjad nyoma. A lábad hüvelykujja, 
ha lenne a lábadnak hüvelykujja. Ez a lábad mutatóujja, 
ha lenne a lábadnak mutatóujja. Ez a lábad középső ujja, 
ha lenne a lábadnak középső ujja. Ez a lábad gyűrűs 
ujja, ha lenne a lábadnak gyűrűs ujja. Ez... (legyint.) 


MÁRIA: Hol van a püspök? 
SOCINO (valamivel könnyedébb hangon): Mária, tet- 


szettek neked azok az éjszakák? Szeretted te azokat az 
éjszakákat? Akkor is megkérdeztem, most is: jólesett ne- 
ked — jólestek neked azok az éjszakák? 


MÁRIA: Hol a püspök? 
SOCINO (mintegy emlékezve): Amikor megvártuk, 


hogy a püspök elaludjon, s te a földről az ágyamba 
másztál, mert másztál, ezt nem tagadhatod... de lehet, 
hogy kúsztál... (Kis szünet.) De úgy is volt, nem taga- 
dom, hogy én feküdtem melléd a földre. A bőrre. Néha 
olyan szaga volt, mint kutyának eső után. De nem érez- 
tem. Csak utána éreztem. Előtte nem volt orrom. Csak 
utána éreztem, hogy van orrom. (Kis szünet.) Volt úgy 
is, hogy ott (a lépcső felé bök fejével) a lépcsőn, ott... 
azon a lépcsőfokon (most mintha ujjaival keresné pon- 
tosan azt a lépcsőfokot, amelyről szó van) szeretkeztünk, 
volt úgy, hogy néha a padlásra is föllopóztunk... 


MÁRIA (mintha figyelné is, meg nem is, egyre kono- 
kabbul kérdez): Hol a püspök? 
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SOCINO: Tudtam, hogy előtte vagy közben vagy 
utána a püspökkel is lefeküdtél. Hisz egyetlen nőszemély 
voltál — itt (körülmutat). Nem lehettünk finnyásak. Hát 
nem bántam. Pedig bánhattam volna. De a püspököt sze- 
rettem. A püspököt becsültem. Te nem ismered a fér- 
fiakat: ha undorodtam volna a püspöktől, ha nem istení- 
tettem volna, megalázva éreztem volna magam. Nem egy 
asszonytól utálkoztam, mert az urát a kapcánál is keve- 
sebbre tartottam. (Kis szünet.) Tudom, hogy miután ki- 
kísérted az árnyékszékre, a szobádba is bementetek. Utál- 
hatnám magamat, hogy meg tudok bocsátani, gyűlölhet- 
ném a püspököt, hogy meg tudta tenni, és leköphetnélek 
téged, bár nem csodálkozom, hogy erre is képes voltál. 


MÁRIA: Socino, hol a püspök? 
SOCINO (tűnődve): És én megígértem neked, hogy 


megtanítlak írni és olvasni. El is kezdtük. Semmit sem 
értettél, mert semmire sem vagy képes azon kívül, mint 
amire képes vagy. Nem tudtál odafigyelni semmire. Pe- 
dig téged is figyelni küldtek. (Kis szünet.) S amikor ál- 
lapotos lettél, nem tudhattad, kitől lesz: tőlem vagy a 
püspöktől? De az Isten annyi eszet mindig adott az asz- 
szonynak, hogy tudja, mikor kell parancsolnia. Attól 
kezdve, ahogy ezt megtudtad, átvetted a hatalmat, mert 
úgy érezted, hogy most a kezedben vagyunk mind a 
ketten. 


MÁRIA: Gyűlöltelek benneteket, azért feküdtem az 
ágyatokba, mert én csak azzal tudok egy ágyba feküdni, 
aki megalázott. 


SOCINO (tétován): Igen, ez a gyűlölet... mert nem 
tudhatod, melyikőnk az apja. Nem tudhatod, hogy ki 
csinálta. Úgy gyűlölsz, mint a markotányosnő gyűlöli az 
ezredet, nem azért, mert mindenkivel lefeküdt, hanem 
mert nem tudja, hogy melyiküktől nő a hasa. (Kis szü- 
net.) És látom, hányingered van... mint minden állapo- 
tos asszonynak... És mert nem tudod, hogy melyikőnk 
az apja, hát mindkettőnket gyűlölsz. (Mintha eszelősen.) 
Nehogy valamelyikünknek ne jusson gyűlölet, nehogy va- 
lamelyikünk kimaradjon a gyűlöletedből. 


MÁRIA: Azért gyűlöllek mindkettőtöket, mert hülyé- 
nek néztetek... mert latinul beszélgettetek... mert nem 
értettem, hogy mit gondoltok... mert annak gondoltatok, 
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ami voltam... mert úgy bántatok velem, mint azzal, ami 
valóban voltam. 


(Csönd.) 
SOCINO (mint akinek eszébe jut): Holnap karácsony 


szombatja. 
MÁRIA: Blandrata azt mondta, hogy holnap jönnek 


a püspökért. 
SOCINO: Kik? 
MÁRIA: A fejedelem katonái. 
SOCINO: És miért épp neked mondta ezt Blandrata? 
MÁRIA: Nem tudom, de mondta. Hol a püspök? 
SOCINO: Megérted te azt, van-e értelmed arra, hogy 


felfogd: az értelmes árulás, az értelmes áruló semmit 
sem gyűlöl úgy, mint vetélytársát, a durva és oktondi 
árulást? És viszont: a durva és oktondi besúgó gyűlöli el- 
lenfelét, az értelmes, a könyveken nevelkedett besúgót... 
Megérted ezt, Mária? 


MÁRIA: Ezt gyűlöltem és ezt szerettem benned, hogy 
mindig tudtál másról beszélni. Sohasem arról beszéltél, 
amiről szó volt, és mégis mintha mindig arról beszéltél 
volna. (Mint aki hirtelen elvágja saját villanásnyi ellá- 
gyulását, keményen.) Hol a püspök? 


SOCINO (mintha kissé a nézők felé is mondaná): 
Megérti-e valaki egyáltalán, hogy az árulásnak is van 
lelkiismerete? Hogy az értelmes besúgó nemcsak a fe- 
jedelemnek, az igazságnak, a jövő történelmének is be- 
súgója lesz, megérti-e ezt valaki? És azt ki érti meg, 
hogy az oktondi besúgó csak a fejedelemé, de nem az 
igazságé is, mert az igazságot nem is ösmeri, de ha ös- 
merné, akkor sem értené. (Kis szünet.) De az értelmes 
besúgó az értelmeteknek is besúg. Felfogja-e ezt valaki? 
Mert ha nem... eggyel több okom lesz... (egészen hal- 
kan) valamire... 


MÁRIA: Ne zagyválj, Socino, ne zagyválj! Hol a püs- 
pök? (Kicsit magyarázólag.) Engem bíztak meg, hogy gon- 
dozzam, hogy vigyázzak rá... 


SOCINO: Ránk... (Kissé más hangon, könnyedeb- 
ben.) Hallottam valahol, hogy a női őröknél nincsen ke- 
gyetlenebb. Ahol asszony őrködik, a szökés csak gondola- 
tainkban lehetséges. Ahol asszony őrködik, oda csak az 
ördög és néma gondolatunk teheti be a lábát. 
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MÁRIA: Te vagy az ördög! Ha nem mondod meg, 
hol a püspök, jelentem Blandratának. 


SOCINO: Elárulnád egyetlen gyermeked két apját? 
MÁRIA: Állat! Hogy lehet az Isten embere ennyire 


állat!? Hát titeket az Isten sohasem finomít? (Kurtán.) 
Megmondod hol a püspök? 


(Csönd.) 
SOCINO: Megöltem. 


(Csönd.) 
MÁRIA: Őrült. 
SOCINO (szelíden, magyarázóan): Megöltem, mert ál- 


landóan csak bűnt követtem és követhettem el ellene: 
megfigyeltem, jelentettem, besúgtam minden mozdulását. 
A fejedelemtől ezért én nem büntetést, hanem kegyet 
kaptam és kapok. De vezekelni szeretnék. Megöltem hát 
a püspököt, s így bűnöm már törvénnyel büntetendő. 
Olyan bűnt akartam ellene elkövetni, amire írott törvény 
is van. Megérted? Mert a besúgásra nincs írott törvény, 
az árulkodást azok támogatják, akik a törvényt írják, és 
ahogy mondják, védik. Olyan bűnt akartam ellene elkö- 
vetni, amely által én is büntethető leszek nemcsak Isten, 
hanem a fejedelem, a Báthory törvényei szerint is. (Apró 
szünet.) Azért öltem meg, hogy megbüntessem magamat 
az ő élete által. 


MÁRIA: Őrült. Igazat beszélsz...? 
SOCINO: Igen. 
MÁRIA: Őrült! Megyek! (Sebesen indul.) 
SOCINO (szelíden): Várj! 
MÁRIA (megtorpan). 
SOCINO: Várj meg kint, meg kell írnom Blandratá- 


nak a mai jelentést, mindent beleírok, ezt is, nagyon 
fontos, a legfontosabb, várj meg kint, kint... a folyosón... 


MÁRIA: Megvárom itt. 
SOCINO: Nem. Ezt most egyedül akarom megírni, 


nem akarom, hogy nézzenek, miközben írok, nem aka- 
rom, hogy figyeljenek, miközben írok. Egyedül akarom 
írni. Egyetlen mondat csupán. (Kis szünet.) Ez az egyet- 
len mondat, amit egészen egyedül fogok írni. (Kis szünet.) 
Menj ki, várj meg a folyosón... 


MÁRIA (mintha kicsit megborzongana): Siess, a fo- 
lyosón hideg van. 
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SOCINO (a lúdtoll után nyúl): Sietek. 
(Mária kilép, ahogy kilépett, Socino abban a pilla- 
natban visszateszi a tollat a kalamárisba, lassan a 
lépcsőhöz megy, fölnéz, mintha minden lépcsőfokot 
külön követne pillantásával, azután lassan, kicsit 
tétova léptekkel elindul a nyílás felé, amelyiken 
Mária kiment, Socino el. Csend. Hosszabb szünet. 
Dávid Ferenc belép azon a nyíláson — a bal olda- 
lin —, ahol mindig az árnyékszékre szokták vinni.) 
DÁVID FERENC: Socino! Hol vagy, Socino?! (Leül az 


ágy szélére.) Se Socino, se Mária. Ennyire szabadon hagy- 
nak? Akár meg is szökhetnék, ha — akarnék... Ha — 
lenne valami értelme... ha — egyenest Istenig mehet- 
nék... (Félig-meddig az ágyra dől, szünet, bámulja a 
mennyezetet.) 


SOCINO (be, ott, ahol Mária után kiment, megáll a 
szín közepén, arca szelíd, Dávid Ferencre néz, szinte de- 
rűsen, szinte biztatóan): Holnap karácsony szombatja lesz. 


DÁVID FERENC (hirtelen ül fel): Holnap? Az lehe- 
tetlen. Először életemben nem jutott eszembe, hogy ka- 
rácsony milyen napra esik. 


SOCINO: Blandrata azt mondta, hogy holnap jönnek 
érted a katonák. 


DÁVID FERENC: Neked mondta? 
SOCINO: Nem. Máriának. 
DÁVID FERENC: Hol van Mária? 
SOCINO: Mit gondolsz, miért tartotta fontosnak 


Blandrata, hogy ezt velünk tudassa? (Kis szünet.) Vajon 
azért, hogy szökést kínáljon föl neked? 


DÁVID FERENC: Nem. Érvet akar. Bizonyítékot. Aki 
szökik, az csak bűnös lehet. Szököm, tehát bűnös vagyok. 
Ezt akarja bizonyítani a fejedelemnek. De úgysem jut- 
nék messzire. És ha messzire jutnék, akkor sem szöknék 
el. Nincs mit tennem a világban az egyházamon és ezen 
a tájon kívül. 


SOCINO: Majd megtanulnád a teendőt, akárcsak én. 
(Kis szünet.) Olyan furcsa, olyan jó, olyan igaz elégtétel 
lenne számomra, ha te most elszöknél, ha te most el- 
mennél és épp az én házamba mennél, és veled is mint 
száműzöttel mint hontalannal ugyanígy bánna az én fe- 
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jedelmem, az én királyom... Ugyanígy bánna, nagylelkű 
lenne és megbízna, hogy valakit megfigyelj. (Kis szünet.) 
Bocsáss meg. Mondd, nagyon gonosz vagyok? 


DÁVID FERENC: Nem, Socino. Nem vagy gonosz. De 
sejtetted, hogy lesz egy mondatom, sejtetted, hogy tar- 
togatok a számodra egy mondatot. Jól sejtetted. Most el- 
döntöttem: megmondom. Ha én a te országodba mennék, 
ha a te királyod azt kívánná tőlem, amit tőled kért az 
én fejedelmem... (megtorpan.) 


SOCINO: Megtennéd? 
(Csönd.) 


DÁVID FERENC: Nem. 
(Csönd.) 


SOCINO: Te vagy a gonosz! (Hirtelen, mintha nem 
tudná, mit mondjon.) Miért nem voltál soha ilyen ke- 
gyetlen? Sunyi voltál, mert megvártad, hogy legyengül- 
jek, kivártad az utolsó ütés idejét. Miért nem voltál soha 
ilyen kegyetlen, mint most? 


DÁVID FERENC (nagyon nyugodtan): Mert nem volt 
miért. Kilátástalan volt minden. Én tudtam, hogy a feje- 
delemnek a pusztulásom kell. Te viszont a te helyzeted- 
ben mást, mint az árulást, nem választhattál. (Kis szü- 
net.) Hát legalább az együttlétünket akartam széppé és 
őszintévé tenni. Segíteni akartalak, hogy meg legyenek 
veled elégedve, hasznos akartam lenni számodra. (Kissé 
más hangon.) Azt hiszem, jól éreztük magunkat. Azt hi- 
szem, jól érezted magad ebben a vendégségben. Jól ki- 
beszélgettük magunkat. És ha nem lett volna Mária... 
(Villanatnyi szünet, mint akinek eszébe jut.) Hol van 
Mária? 


SOCINO: Nagyon kegyetlen voltál, Ferenc. Miért ál- 
tattál, miért mondtad nekem, hogy jobb neked az én 
árulásom? 


DÁVID FERENC: A vendégem voltál. Vigasztaltalak. 
SOCINO: Vigasztaltál? 
DÁVID FERENC: Vigasztaltalak, mert pap vagyok. 


Még a hóhéromat is vigasztalnám. 
SOCINO: Dávid Ferenc! Mit akarsz te az életeddel 


nekem bizonyítani?! 
DÁVID FERENC: Neked csak annyit: mégis az én 
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Istenem az erősebb, mert amíg te árulkodtál, én vigasz- 
taltalak. 


SOCINO: Gyilkos vagy! Megöltél! Rabló vagy! Meg- 
loptál! Mert én hittem neked, mert én hittem, hogy te 
hiszed, hogy én jót akarok. És én hittem, hogy jót akar- 
tam. 


DÁVID FERENC: A legrosszabbon belül a legtehetsé- 
gesebb jót. 


(Közepes szünet.) 
SOCINO: Ti, nagyok, a világ szörnyei vagytok! Úgy 


tesztek jót, hogy utánatok és mögöttetek mindenkinek 
elmenjen a kedve a jótevéstől. Ti lenézve szeretitek az 
embereket. Szeretitek, mert kicsiknek tartjátok őket. 


DÁVID FERENC: Az anyánk is akkor szeretett job- 
ban bennünket, amikor kicsik voltunk. Az Isten is azért 
jó hozzánk örökké, mert neki mindig kicsik maradunk. 
(Maga elé néz.) Az Isten nekünk nem az atyánk, se nem 
anyánk. És ezért nincs az a Szűz Mária, aki gyermeket 
szülhetett az egyetlen Istennek. És ezért Jézus nem Is- 
tennek a fia, hanem Isten gondolatát megértő legnagyobb 
emberünk, a mi egyetlen Istenünk szellemének elsőszü- 
löttje. Mert Istennek nincs neme: önmagát nemzi és ön- 
maga szül. (Kis szünet.) Holnap karácsony szombatja. Ta- 
lán ezért jutott eszembe. 


SOCINO: Istennek nincs neme? Te vagy unitárius? 
Megtagadod a férfi teremtőt, az Atyát? Istennek nincs 
neme? 


DÁVID FERENC: Hogy férhetett volna egy mulandó, 
egy halandó asszony kicsi méhébe Isten; hogy férhetne 
a végesbe a végtelen?! 


SOCINO: Megvigasztaltál, végleg megvigasztaltál, jó, 
hogy elárultalak. 


DÁVID FERENC (csendesen): Ezt is a te vigaszodra 
szántam. Emlékszel még, azt mondtad egyszer: meggyő- 
ződésből, hitből akarsz besúgó lenni. A lelked most már 
tiszta lehet. Azért árultál el, mert nem értettem egyet 
véled. Legyen ez a vigaszod mindörökkön. S ha majd 
rájössz, hogy ez vigasznak nem jó, vigasztalj te is má- 
sokat ugyanúgy, mint én. (Villanatnyi szünet.) Hol van 
Mária? 


(Csönd.) 
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Nem vetted észre, Socino, hogy te, aki most a fejedelem 
jutalmát várod, a Blandrata jutalmát várod, te sem vagy 
boldogabb, mint én, aki valami... egyebet várok. 


SOCINO: És te sem vagy boldogabb, Dávid Ferenc, 
te sem vagy boldogabb, mint én, pedig te hittél és hiszel. 
(Kis szünet.) És most már, hogy vége a vendégségnek 
és mindent tudunk egymásról, most, miután árulkodtam 
rólad, és te vigaszoddal büntettél, mondd meg nekem, mert 
végül is tudni akarom, és csakis tőled: Egy az Isten? 


(Most Kapitány és katonák jönnek be, patkó alak- 
ban körülfogják a karácsonyfát, úgy, hogy Dávid 
                                        Ferenc látszik.) 
KAPITÁNY: Hát nem szöktél meg, Dávid Ferenc. De 


hiába is próbálkoztál volna, mert már tegnap óta körül- 
vettük házadat. 


DÁVID FERENC: Csak a méltatlanok tudatából, az 
agyatokból szököm meg mindörökre. (Élesen.) Mit akar- 
tok? 


KAPITÁNY: A fejedelem parancsa, hogy jöjj velünk. 
DÁVID FERENC: Megyek. De előbb befejezzük zsol- 


tárainkat. A hallgatást. Engedjétek meg, hogy befejezzük 
Isten egyetlen zsoltárát: a hallgatást. (Socino felé.) So- 
cino, énekeljük — a csendet! 


(Ebben a percben bejön Dávid Ferenc veje, fegy- 
veresen, odapillant a karácsonyfát körülvevő kato- 
nák felé, majd tekintete a lépcsőn ülő Socinóra 
                                         esik, hozzá lép.) 
DÁVID F. VEJE: Socino, gyere. 
DÁVID FERENC: Ne bántsd Socinót! 
DÁVID F. VEJE: Nem bántom, csak elénekeljük a 


hallgatást. 
SOCINO (majdnem üvöltve): Ne öljetek meg! (Sut- 


togva.) Ne súgjátok be az Istent. 
 


(Függöny) 
 
1969—70 
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HALJON MEG BUTÁN 
 
 
Férfi és Nő ülnek a kereveten, elég fiatalok, legalábbis 


az olvasónak úgy tűnik. Férfi valahova (nagyon messzire) 
réved. Nő észreveszi, reácsap. 


NŐ: Mire gondolsz? 
FÉRFI: Semmire. 
NŐ: Ne hazudj. Mire gondolsz? 
FÉRFI: Ez válóok. 
NŐ: Mi? 
FÉRFI: Be kell vezetni mint válóokot. 
NŐ: Mit? 
FÉRFI: A világ összes törvényeibe be kell vezetni ezt 


mint válóokot. 
NŐ: Azt, amire gondoltál? 
FÉRFI: Igen. 
NŐ: Mire gondoltál? 
FÉRFI: Arra, hogy a világ összes törvényeibe be kell 


iktatni. 
NŐ (hirtelen): Te egy nőre gondoltál! 
FÉRFI: Egész pontosan... 
NŐ: Egész pontosan? 
FÉRFI (merően néz rá): Egy nőre. 
NŐ: Legalább őszinte vagy. 
(Bejön Öreg férfi és Öreg nő, leülnek egy kis padra, 
amely néhány méterrel a kerevet előtt van, de elő- 
                          zőleg elfelejtettük leírni.) 
ÖREG FÉRFI: Csak azt akartam mondani, már na- 


gyon régen akartam mondani neked, hogy az élet ér- 
telme... 


ÖREG NŐ: Milyen régen? 
ÖREG FÉRFI: Nagyon régen. 
ÖREG NŐ: Te engem összetévesztesz valakivel. 
ÖREG FÉRFI: Ötven éve összetévesztelek. 
ÖREG NŐ: Legalább őszinte vagy. 
(Férfi és Nő nem vették észre, hogy ezek bejöttek, 
utólagosan írjuk meg, mert előzőleg kiment az 
                                           eszünkből.) 
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FÉRFI (ásítva): Abszolút őszinte voltam. 
NŐ: Szóval nőre gondoltál? 
FÉRFI: Ha azt mondtam, azt mondtam, nem csinálok 


abból azt. 
NŐ: Szép? 
FÉRFI: Hát igen. 
NŐ: Van olyan, mint én? 
FÉRFI (határozottan): Van. 
NŐ: Szóval te az én társaságomban idegen nőkkel 


mászkálsz? 
FÉRFI (rosszallóan néz rá): Van ennek értelme? 
ÖREG FÉRFI (öreg nőhöz): Az élet értelme, már na- 


gyon rég meg akartam mondani neked... 
ÖREG NŐ: Persze gondoskodtál arról, hogy minél ké- 


sőbbre halaszd. 
ÖREG FÉRFI: Nem akartam halasztani. Én nem akar- 


tam halasztani... 
ÖREG NŐ: Tehát még csak annyira se becsültél, hogy 


miattam elhalaszd? 
ÖREG FÉRFI: Csakis miattad halasztottam el. 
ÖREG NŐ: Miattam? A karrieredet miattam, a sze- 


retőidet miattam, a nagy üzletet miattam! Miattam?! 
ÖREG FÉRFI: Mert soha nem hagytál szóhoz jutni. 


Soha — ötven év alatt — nem engedted, hogy megmond- 
jam, mi az élet értelme. 


NŐ (Férfihez): Igenis, van értelme. Mert ha velem 
vagy, akkor légy velem. 


FÉRFI: De hiszen veled vagyok. 
NŐ: S közben ki tudja hol mászkálsz. 
FÉRFI: Hát nem itt vagyok? 
NŐ: Ez fáj nekem. Mit tudhatom én, hogy gondolat- 


ban nem épp vetkeztetsz-e valakit, miközben én ártat- 
lanul nézek rád, én odakínálom a tányért, te utána nyúlsz, 
te gondolatban leveszed a harisnyakötőjét. . .  én eléd 
teszem az eszcájgot, s te... nem, nem is akarom tovább 
gondolni. 


ÖREG NŐ (Öreg férfihez): Erre nem is mertem volna 
gondolni. Nem, nem az élet értelmére, hanem arra, hogy 
te meg tudod magyarázni nekem. 


ÖREG FÉRFI: De előbb hallgass meg, s csak azután 
ítélj. 
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ÖREG NŐ: Én előbb ítélek, s csak azután hallgatlak 
meg. 


ÖREG FÉRFI (távolba nézően): Te nekünk ismerős 
vagy. 


ÖREG NŐ: Még szép. Ötven év után. 
ÖREG FÉRFI: Ötven? Hatezer... nek tűnhetne, ha... 
ÖREG NŐ: Ezt csináltad egész életedben. Csak öre- 


gítettél. Így is fogsz meghalni. (Sóhajt.) Én tőled jót már 
nem is várhatok. Beleszoktam a gondolatba. 


FÉRFI (Nőhöz): Megszokta az asszociációs bázisod, 
hogy ezekre gondolj. 


NŐ: Az mi? 
FÉRFI: Szerintem, hangsúlyozom, csakis szerintem: 


a tudatnak az a maximális teherbíró képessége, amelyet 
az asszociációt felidéző alapszótól számított legtávolabbi 
asszociációval mérünk meg. Vagyis: ha azt mondom, liba, 
s neked erről sült jut eszedbe, ezt én elsőfokú asszociá- 
ciónak nevezem. Két dolgot árulhat el: vagy a pillanat- 
nyi vágyadat, vagy hogy: általában gasztronómiai beállí- 
tottságú vagy. Akiknél túltengenek az elsőfokú asszo- 
ciációk, többnyire primitív emberek. De ha a libáról egy 
elsüllyedt kontinens jut eszedbe, ez még mindig nem a 
legtávolabbi, mondjuk, negyed-ötödfokú. Miért? Mert a 
vízben lévő kontinens és a tavon úszó liba képe egy 
érzéki képsíkban érintik egymást, találkoznak. Ezenkí- 
vül: az asszociációs bázison belül nem csupán a távoliság 
fokát kell figyelembe vennünk, vagyis a vízszintes tá- 
volság fokát, hanem dimenzionálisan is meg kell vizsgál- 
nunk. Meg kell néznünk, hogy egy asszociációs vonulat 
(láncsor) mennyire egy síkban mozgó vagy nem. Tehát 
mondjuk: az érzékitől az érzéki felé, az elvonttól az el- 
vont felé, az érzékitől az absztrakt felé, az absztrakttól 
az érzéki felé, vagy az érzékin át az elvont s onnan ismét 
az érzéki felé halad. Ez például liba — toll — írótoll: 
egysíkú, az érzékitől az érzéki felé irányul. Ebben az 
esetben semmi sem hatványozódik, semmi sem ugrik mi- 
nőségileg, csupán kis fejlődés látszik, de ha azt mondom: 
liba — Pegazus, bár nyilván hogy a szárny mint mind- 
két tényező közös vonása asszociatív kapcsolópontot je- 
lent, de egy másik síkba, jobban mondva dimenzióba, az 
absztraktba emeli át az alapszót. Alapszónak egy asszo- 
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ciációs sor forrás-szavát nevezem. Mint ahogy a váltó- 
őrök szokták a vonatot egy másik sínre, ugyanúgy — 
ebben az esetben — hirtelen, egyből már a következő 
szóval, egy másik minőségi szintre váltunk át. Ez egy- 
fajta átvágás. Útrövidítés. Erre legjobb példa a művé- 
szetben a líra, amely az érzéki legrövidebb útja az 
absztrakthoz és az absztrakt legrövidebb csapása vissza az 
érzékihez (például a metaforában). Van úgy, hogy az 
érzéki és elvont asszociáció közé egy másik ékelődik, 
amely átmenetet teremt: ez az áthidaló asszociáció. Ezek 
az utóbbiak már az elvontabb művészet eszközei. Az 
elvontabb művészet célja pedig nem más, mint tágítani, 
kiterjeszteni az ember, az emberiség asszociációs bázisát. 


NŐ (boldogan): Erre gondoltál? 
FÉRFI: Most igen. Azért vagy boldog, mert érted? 
NŐ: Azért, mert ha erre gondoltál, nem gondolhattál 


másra. 
FÉRFI: Erre gondoltam. Most. Igen. 
NŐ (látszik rajta, hogy egy szót sem értett az egész- 


ből): Mert ha erre gondoltál volna az imént, megbocsá- 
tanám. Ó, hogy megbocsátanám még kis félregondolásai- 
dat is, amelyek pokollá tették az életemet, mert mindig 
azt szerettem volna, hogy még a gondolatodat is tudjam, 
hogy amit gondolsz, velem együtt gondold el, s amit én 
gondolok, te velem együtt gondold végig. 


FÉRFI (apró gyanúval): Tehát értetted, amit mond- 
tam? 


NŐ (egyszerűen): Nem. 
FÉRFI: Akkor mit bocsátasz meg? 
NŐ: Azt, hogy nem értem. (Gondolatnyi szünet.) Azt, 


amit nem értettem. Azt bocsátom meg. 
FÉRFI: És miért akarod tudni azt, amit úgysem ér- 


tesz meg? 
NŐ: Hogy legalább annyit tudjak, hogy legalább azt 


tudjam, amit nem értek meg. 
FÉRFI: Na látod, ez az. 
NŐ: Ez megint fájt. Valóban nincs értelme... 
ÖREG FÉRFI (Öreg nőhöz): Van-e egyáltalán értelme? 


Ha őszinte akarok lenni, sokszor erre is gondoltam: van-e 
egyáltalán értelme, hogy neked megmagyarázzam az élet 
értelmét. Mert ez a szempont nagyon fontos. Nem ér- 
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demled meg az erőfeszítést: hagylak enélkül elpusztulni, 
hagylak egy gondolat nélkül meghalni. 


ÖREG NŐ: Csupa temetőszag voltál egész életedben. 
Mindig a halálra figyelmeztettél. Te házi kereszt, házi 
fejfa, házi koszorú! Most is a pusztulásról beszélsz, pedig 
most ez nem szép, mert aktuális. 


ÖREG FÉRFI: Azzal, hogy észrevetted, engem is fi- 
gyelmeztettél. 


FÉRFI (Nőhöz): Hányszor figyelmeztettelek, soha meg 
ne kérdezd, mire gondolok. Nem azért, mintha titok len- 
ne, csak annyiban titok, amennyiben a szabadságom. Erre 
mondtam, hogy válóok a házastársnak az a kérdése a 
másikhoz: mire gondolsz? Mert ehhez senkinek joga nem 
lehet. Ezt válóoknak bevenném. És büntetendőnek pedig 
ezt: mire nem gondolsz? Megbüntetném őket, hogy na- 
ponta gondolnak mindenfélére, és nem gondolnak Kant- 
ra. Hát nem büntetik meg már az embereket, hogy nem 
zseniálisak? Csak a zseniket bünteti az isten? Fordítva 
miért nincs? Azért büntetni valakit, mert nem zseniális. 


NŐ: Szörnyű! Már megint zseniális vagy. 
ÖREG NŐ (Öreg férfihez): Kibírhatatlanul okoskodsz! 


Na mondd csak, mi az élet értelme? 
ÖREG FÉRFI (fejét kissé lehajtja): Sajnos, már el- 


felejtettem. 
(Elfelejtettük az elején megmondani, hogy a két pár 
nem hallotta egymás beszédét; ebben a pillanatban 
Férfi és Nő meghallották Öreg férfi és Öreg nő 
                                  utolsó két mondatát.) 
FÉRFI: Hallod, miről csevegnek...? Az élet értel- 


méről. 
NŐ: Nekik már szabad. 
FÉRFI: Esküszöm, kedvem lenne elcsevegni velük. 
NŐ (legyint): Hagyd. Haljanak meg bután. Kérlek, 


nagyon kérlek, könyörgök, hagyd, haljanak meg bután. 


1970 
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ÖNKÉNTES TŰZOLTÓK 
 
 
Ketten ülnek a vízparton, arccal az olvasó felé for- 


dulva, mezítlen lábukon majdnem térdig tűrve a nadrág, 
úgy ülnek, mintha lábukat áztatnák. Horgásznak. Hátuk 
mögött kerekes kéziszivattyú, mellette három vödör. A 
két ember fején tűzoltócsákó, állig gombolt zubbonyban 
vannak, bakancsuk, csizmájuk nem látszik hogy lenne. 


MÁSODIK (mereven nézi a botját): Még mindig ég a 
Néró bácsi csűrje? 


ELSŐ (ugyanúgy): Ég. (A horgot piszkálja.) Nagyon 
jól lehettek lakva, hogy nem kell nektek egy kis giliszta- 
csócsa. (Bedobja.) Nesztek, csócsa. Csócsálni szépen, csó- 
csálni! 


MÁSODIK: Piszkos dögök, nincs bennük annyi em- 
berség, hogy bekapják. Itt ül az ember reggeltől estig, 
és nem kapják be. Az istennek se kapják be. (Más han- 
gon.) A Kleopátra néni háza is ég? 


ELSŐ: Az is. Na csócsálni, ha mondom! 
MÁSODIK: Itt vesződik az ember ezekkel a büdös 


dögökkel egy életen át, és nincs bennük — hogy mond- 
ják aztat... igen na: nincs bennük méltányosság. Csak 
elúsznak és nem törődnek semmivel. 


(Szünet, mereven bámulják horgukat.) 
ELSŐ: Mesélte a nagyapám, hogy egyszer égett a víz. 
MÁSODIK: Mindenki dicsekszik, hogy van nagyapja, 


anyja, hencegnek őseikkel, a rokonsággal, oszt egyszer 
láttam én egyet, akinek még apja sem volt. 


ELSŐ: Az nem lehetett igaz. Apja mindenkinek van. 
MÁSODIK: Ennek nem volt. Nem volt, ha mondom. 
ELSŐ: Törvényes apja, aki nevet adott neki, az nem 


lehetett neki. 
MÁSODIK: Ennek semmilyen apja nem volt. Nem 


volt, ha mondom. 
ELSŐ: Eredj már. Még Jézus urunknak is volt. A 


mesterséges megtermékenyítést még nem csinálják. Tiltja 
az egyház. Hogy aszongya a biblia: a férfi ágyékából kell. 
Meg az asszonyok se rajonganak. Csak az orvosok vannak 
oda érte. Szóval ennek kellett hogy legyen apja. 
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MÁSODIK: Az a vicc a tehénnel, hogy mikor az or- 
vos befecskendezi a tehénnek aztat, az hátraszól, hogy 
„doktor úr, legalább egy puszit”, az a vicc az asszonyok- 
tól jön. (Más hangon.) De ennek nem volt apja. 


ELSŐ: No, csakhogy bekaptad! (Levesz egy halacskát 
a horogról, zsebre vágja.) A nagyapám mesélte egyszer, 
hogy égett a víz. 


PARANCSNOK (jön, a hátuk mögé áll, nézi őket, 
nem veszik észre). 


MÁSODIK: Hogy égjen a víz, ilyet még nem hal- 
lottam. 


ELSŐ: Pedig így volt, a nagyapám nem volt hazudós. 
PARANCSNOK: Ég a Néró bácsi csűrje és a Kleopátra 


néni háza. Hozzátok a vedreket. A rosszabbját hozzátok. 
De szervezetten. Csak szervezetten. 


(Hátrafordulnak.) 
MÁSODIK: A parancsnok úr elhiszi, amit ő mond? 


De igaz lelkére mondja meg, hogy hiszi vagy nem, mert 
az embernek megáll az esze. 


PARANCSNOK: Önkéntes tűzoltók vagyunk. Azért 
lettünk azok, mert világosan láttuk, hogy a világon min- 
den másodpercben valahol tűz van. Valahol mindig tűz 
van. Ezért mi világosan láttuk, hogy önkéntes tűzoltónak 
kell lenni. S ahogy önkéntesek lettünk, már nem vagyunk 
önkéntesek, már a parancs parancs, mert vállaltuk, hogy 
önkéntesek leszünk és nem hivatásosak. A hivatásos tűz- 
oltók mindig hivatásosak maradnak, az önkéntes tűzol- 
tók, ahogy önkéntesek lesznek, már hivatásosak lesznek. 
Na, gyerünk! Csak szervezetten. 


ELSŐ: Üljön le ide közénk, parancsnok úr, és magya- 
rázza meg ennek, magyarázza meg, hogy lehetséges az, 
hogy égjen a víz. Mert ez nem hiszi. Amilyen dilis, nem 
hiszi! 


PARANCSNOK: Már hallottam ilyet. 
MÁSODIK: Hogy ég a víz? 
ELSŐ: Igen hát, mit tamáskodol itt nekem, ha a pa- 


rancsnok úr azt mondja, hogy ég, akkor ég. 
MÁSODIK: Én eztet nem hihetem, mert egyszerűen 


nem megyen a fejembe, eztet most úgy érzem, mintha 
hasadna a fejem, mert el akarom hinni és képzelni, és 
nem tudom. Hogy a víz, ez a víz itt, amibe fürdöl, amibe 
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hal van, amit megiszol, hogy ez... Nem, én eztet nem 
tudom elképzelni. 


PARANCSNOK: A távirati iroda jelentette a második 
háborúban, hogy az óceánon felrobbant és kigyulladt egy 
olajszállító hajó. A közeli szigetlakók megesküdtek rá, 
hogy égett a tenger vize, pedig csak a hajó égett és az 
olaj. 


ELSŐ: Az én nagyapám az első háborúban halt meg. 
Ő mondta nekem, hogy égett a víz, a folyóvíz. Hogy főtt 
halakat húztak ki a halászok. 


MÁSODIK: Ha ég, akkor sült halakat húztak volna ki. 
PARANCSNOK: Ez nem probléma. A víz megforró- 


sodott a tűztől, s ettől megfőttek a halak. 
ELSŐ: Úgy van, ahogy a parancsnok úr mondja. Ez 


nem probléma. 
MÁSODIK: Én eztet nem tudom bevenni. Én egy 


szavára elhittem egyszer egy tagnak, hogy nincs apja, 
de eztet nem tudom elképzelni. A parancsnok úr hogy 
gondolja ezt? 


PARANCSNOK (nekitámaszkodik a szivattyúnak, majd 
mint aki meggondolta magát, leül közéjük a partra). 


ELSŐ: Tessék már neki megmagyarázni, mert énné- 
kem már nincs türelmem hozzá. 


PARANCSNOK: Lehetséges. Semmi sincs kizárva. 
MÁSODIK: Na látod, a parancsnok úr se mondja biz- 


tosra, te meg vered a szád. 
ELSŐ: A nagyapám még azt is mondta: legyél, fiam, 


önkéntes tűzoltó, mert időnként ég a víz. Ezt mondta a 
nagyapám. 


(Hosszabb szünet, Parancsnok távolba néz, majd 
izgatottan.) 


PARANCSNOK: Várj csak! Hogy mondta a nagyapád? 
ELSŐ: Most se felejtem el az arcát. A halálos ágyán 


mondta, megszorította a kezemet, jó erősen a szemembe 
nézett, s azt mondta: fiam, legyél önkéntes tűzoltó, mert 
időnként ég a víz. 


PARANCSNOK (hosszan maga elé néz): Fantasztikus! 
Az én szegény apám, isten nyugosztalja, a halálos ágyán 
azt mondta nekem: fiam, vannak emberek, akik nem tud- 
ják, miért jöttek a világra, ezekből lesznek az önkéntesek. 
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MÁSODIK (hallgat, aztán szinte dadogva): Hát így 
már... Így már egészen más. Ez valami csuda, én mon- 
dom, isteni csuda. Az én anyám a halálos ágyán mondta: 
fiacskám, menjél önkéntes tűzoltónak, nehogy megtedd, 
hogy ne menjél önkéntes tűzoltónak. Majdnem sírt, úgy 
könyörgött szegény. Meg is ígértem szegénynek. 


ELSŐ (egyre izgatottabban, s mindhárman egyre iz- 
gatottabbak, mint akik valami nagy titokba avatódtak): 
És a parancsnok úr édesapja, isten nyugosztalja, nem 
mondta még azt is, hogy vannak emberek, akiket az élet 
a legritkább alkalmakra tartogat? 


PARANCSNOK: Fantasztikus, egészen fantasztikus. 
Majdnem szó szerint így mondta. Várj csak, jusson eszem- 
be. (Töpreng.) Igen, megvan: vannak emberek, akiknek 
semmi céljuk sincs az életben, ezért önkéntesnek men- 
nek, mert érzik, hogy van valahol egy cél, amelyik az 
övék, de ők nem tudnak róla, s ezt a célt csak önkéntes- 
ként lelik meg. 


MÁSODIK (hallgat, majd hirtelen): Jaj istenem, ahogy 
így nekem mondja a parancsnok úr, nekem is eszembe 
jut, hogy szegény édesanyám még suttogott valamit, de 
akkor az egész olyan zavaros volt. Aztat suttogta: az ön- 
kéntes tűzoltó nem azért lesz önkéntes tűzoltó, hogy el- 
oltsa a szomszéd házán a tüzet, hanem hogy egy olyan 
tüzet oltson el, épp aztat a tüzet oltsa el, amelyikért 
önkéntes tűzoltó lett. 


(Kis szünet.) 
ELSŐ: Pedig én kezdtem el, de már jön, hogy magam 


se higgyem. A nagyapám arról is beszélt, hogy az önkén- 
tes tűzoltók sokan vannak, sokkal többen, mint gondol- 
nánk, s nemcsak az az önkéntes tűzoltó, aki tudja magá- 
ról s akiről mások is tudják, hanem az is, aki még maga 
se tudja. 


PARANCSNOK: Fantasztikus, fantasztikus. Mintha 
hallanám az apám hangját: az önkéntes tűzoltó nem tö- 
rődik minden házzal, sőt egyetlen házzal sem törődik, 
csak azzal, amelyiket ő hivatott megmenteni. 


MÁSODIK: Hát nekem széthasad a fejem. Anyám 
utolsó szavait alig hallottam. A szájához ért a fülem, 
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hogy jobban halljam, még most is érzem utolsó lehele- 
tét. Fiam, az önkéntes tűzoltó élete nagy tüzéről álmo- 
dozik. 


ELSŐ (valahova néző arccal): Igen, igen. Arról, hogy 
ég a víz. Mert minket csak az érdekel. Ha ég a víz. 
Mert nekünk már nem kell az, ha ég a ház, a tető, a 
szénaboglya, a szalmakazal, a kémény, a hombár, minket 
már csak az érdekel, ha ég a víz. 


MÁSODIK: Mi már ismerjük ezeket a tüzeket, meg- 
pörköltük a bőrünket, leégett a szempillánk és a szem- 
öldökünk. Mi már, parancsnok úr, unjuk aztat, hogy any- 
nyiszor ég a Néró bácsi csűrje meg a Kleopátra néni 
háza. 


ELSŐ: Mi már annyi tüzet láttunk, parancsnok úr, 
hogy füstös belé a szívünk is, hogy a szemünket ké- 
ményseprők kotorhatják. Nekünk már nem szép az, ha 
ég a csűr. Mi már erre nem izgulunk. 


MÁSODIK: Hát inkább hagyjuk, hogy leégjen a Néró 
bácsi csűrje. Mi eztet itt a parton kivárjuk. 


ELSŐ: És közben lessük, mikor gyullad ki a víz, mert 
olyan még nem volt. Csak a nagyapám, de mi még nem 
láttunk olyant. A csűr már kevés nekünk, azt már is- 
merjük jól, nekünk már az kell, hogy égjen a víz. Az 
lesz nekünk az igazi. 


PARANCSNOK: Csak égne már. (Fejével a víz felé 
bök.) 


MÁSODIK: Remélhetünk, parancsnok úr? 
ELSŐ: Nézzük jó erősen, sokáig. 


(Szünet, mereven nézik, szinte bűvölik a vizet, hor- 
gaikat már letették.) 


PARANCSNOK (tagoltan, mintegy félálomban beszél): 
Diákkoromban a bentlakásban én és egyik társam gyü- 
mölcsöt kívántunk enni. A piac nem volt messze, csak 
egy utcával odább. De tudtuk: a piacon csak silány al- 
mát lehet kapni. Hát inkább fent ültünk a szobában, és 
egész délután a narancsról beszélgettünk, amit nem lehe- 
tett kapni, mert háború volt. (Zaj, kiabálás hallatszik, 
Második felugrik, elrohan, néhány pillanat múlva visz- 
szatér.) 


PARANCSNOK: Mi történt ottan? 
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MÁSODIK: Parancsnok úrnak alázatosan jelentem, le- 
égett a Néró bácsi csűrje és a Kleopátra néni háza. (Visz- 
szaül a partra.) 


PARANCSNOK: Itt van előttünk ez a víz. Most már 
egész életünkben csak ezt nézhetjük. Csakis ezt. Most 
már nem kell a Néró bácsiék házára gondolnunk. Csak 
a vízre. 


(Sokáig egészen mereven bámulják a vizet.) 
ELSŐ: Parancsnok úr, parancsnok úr, nézzen oda! 


Nézze csak meg jobban! Jobban! Még jobban! 
PARANCSNOK (nézi): Fantasztikus! A vödröket! A 


szivattyút! Csak szervezetten! Csak szervezetten! (Felug- 
ranak, Első és Második egy-egy vödörrel a kezében a 
szivattyú két oldalához ugrik, a Parancsnok a szivattyú 
mögé, a part széléig tolják, s ott szemben a vízzel és az 
olvasóval a szivattyú csövét, mint valami puskát, előre- 
irányítják.) 


1970 
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A STATISZTIKA VILÁGA, AVAGY TUDJUK, MIÉRT 


Változat egy Uszpenszkij-gondolatra 
 
 
G. úrhoz, az Általános Statisztikai Lerakat hivatalno- 


kához egy nap két sánta férfi kopogott be. Elképzeljük 
beszélgetésüket, hiszen feltétlenül emberi dolog, ám va- 
lakit eleve bűnre képesnek tartani — büntetendő. Halljuk 
tehát a beszélgetést. 


ELSŐ SÁNTA (jobb lába térdből levágva): Tisztelt 
uram! Azért jöttünk, hogy ez úton is megismerkedjünk 
a statisztika világával, amely hosszú ideig, tudjuk, miért, 
el volt zárva előlünk. Kéréssel jöttünk a trafik-ügyben, 


G. ÚR: Nagyon helyes. 
MÁSODIK SÁNTA (bal lábára): Nagyra becsült urunk! 


Birtokba akarjuk venni a statisztika világát, a szorzást, 
az összeadást és a kivonást. De főleg az osztást, amely 
a fejedelem számára a legfontosabb tudomány, ahogy ezt 
Machiavelli megírhatta volna. Kérvényt jöttünk írni a 
trafik-ügyben. 


G. ÚR: Végtelenül helyeslem. Az osztás, a szorzás, 
az összeadás és a kivonás tudományát az általános állami 
elemi iskola első, második, harmadik és negyedik osztá- 
lyában tanítják. Utólagos igényeket az egyetem elégít ki. 
Ugyanez vonatkozik a helyesírásra, a nyelvtanra, az ol- 
vasásra és a szépírásra. Aki az általános állami elemi is- 
kola osztályaiban nem tanulta meg az említett tárgyakat, 
azt azzal büntetjük, hogy az egyetemen tanultatjuk meg 
véle. Aki ott sem tanulja meg, az majd pótolja az aka- 
démián. A statisztika világa egészen más. Ebbe feltét- 
lenül bevezetem önöket. 


MINDKETTEN: Köszönjük szépen! 
G. ÚR: Hát akkor kérdezzenek. 
MINDKETTEN: Ha lenne olyan szíves válaszolni, mi 


ketten vagyunk-e, vagy mi együtt vagyunk ketten? 
G. ÚR: Ez attól függ. 
MINDKETTEN: Mitől? 
G. ÚR: A statisztikai szemszögtől. Egyébként előze- 


tesen felvilágosíthatom önöket, hogy önök ketten egyek. 
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Kettőn áll a vásár, és kettőn áll az egy. Önök nem lehet- 
nének egyek, ha nem lennének ketten. Ha viszont egye- 
dül lennének, csakis ketten volhatnának. Egyszerűbben: 
minden csak annyiban van önmagában, amennyiben más- 
ban van. Még egyszerűbben: ha az A nincs B-ben, nincs 
A-ban, vagyis önmagában sem. Ha a levegő nincs a tér- 
ben, nincs levegő sem önmagában. Ha az idő nincs az 
anyagban, nincs anyag sem önmagában. Mert ha a tér 
nem más, mint az anyag kiterjedése, az idő pedig azonos 
a kiterjedő anyag mozgásának egyetemes érzékelésével, 
akkor tételünk világos: mindennek valamiben lennie kell 
ahhoz, hogy önmaga és önmagában lehessen. Ezért önök 
ketten egyek és együtt ketten vannak. 


ELSŐ SÁNTA: Ezt megértettem. De mi lesz a trafik- 
engedéllyel? 


G. ÚR: Igen, igen, a statisztika... Világ a világban, 
hatalom a hatalomban, igazság az igazságban. Tudjuk, 
miért. 


MÁSODIK SÁNTA: Kiváló becsű uram! Minket a 
statisztika világa a trafik-ügyben érdekel. Kérvényt jöt- 
tünk írni a trafik-ügyben. 


G. ÚR: Nagyon helyes. A statisztika közelről kell hogy 
érdekeljen bennünket. 


ELSŐ SÁNTA: Helyi lapunkban nemrég megjelent 
egy statisztikai adat. Itt van. (Újságot vesz elő.) Ezt írja: 
Városunkban minden negyedik ember sánta. Ezt írja a 
helyi lap. 


MÁSODIK SÁNTA: Nem sokkal ezután az Általános 
Statisztikai Lerakat közleményt adott ki, amely így hang- 
zik (újságot vesz elő): Városunkban minden négy ember- 
nek hét lába van. 


ELSŐ SÁNTA: Rövid időre rá az Általános Főstatisz- 
tikai Főlerakat hivatalosan közölte, hogy: Városunkban 
minden hét lábon négy ember jár! 


MÁSODIK SÁNTA: A tegnapelőtt egy hivatalos köz- 
lemény ezt írja (újságot vesz elő): Városunkban az egy 
lábra eső fejmennyiség nagyobb, mint az egy fejre eső 
lábak mennyisége. Ebből világosan kitűnik, hogy város- 
szerte javulás állott be a fej és a láb viszonyában, mert 
míg évekkel ezelőtt még minden lábra csupán nulla egész 
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ötven fej jutott, úgy ma minden fejre nem egészen két 
láb esik. 


G. ÚR: Világos. A minőségi szempont behatolt a sta- 
tisztikába. A fej és a láb viszonyában vitán felüli, hogy 
a fej pártjára kell állni, hiszen a fej az értékesebb. Ha 
mármost egy lábra több fej jut, ez azt jelenti, hogy több 
a fej, mint a láb. 


ELSŐ SÁNTA: Ez rendben volna. Minket azonban 
csak az aggaszt, hogy így nem kapjuk meg a trafik-en- 
gedélyt. 


G. ÚR: Ne menjünk ilyen messzire. Minket az egy 
főre eső lábmennyiség érdekel. 


MÁSODIK SÁNTA: De minket a statisztika kiha- 
gyott. Nem említi, hogy mi sánták vagyunk, és így nem 
kaphatjuk meg a trafik-engedélyt. 


G. ÚR: Ne aggódjanak, amiért nincsenek benne a sta- 
tisztikában, azért önök még sánták maradnak. 


ELSŐ SÁNTA: De mi lesz a trafikkal? 
G. ÚR: A lényeges az, tudjuk, miért, hogy városunk- 


ban minden négy embernek hét lába van. 
ELSŐ SÁNTA: De ha nem írják azt, hogy mi rok- 


kantak vagyunk, hogy nyithatunk trafikot? 
G. ÚR: Minden hét lábat négy fej irányít, míg azelőtt 


nyolc lábat kellett négy fejnek vezetnie. Általános ja- 
vulás. 


MÁSODIK SÁNTA: De mi, kérem, sánták vagyunk. 
G. ÚR: Önök, kérem, ilyen értelemben nem sánták. 


Önök részei annak a négy-négy embernek, akik hét lá- 
bon járnak. 


ELSŐ SÁNTA: Mi, kérem, akkor is sánták vagyunk. 
G. ÚR: Önök olyan emberek, akiknél a fej és a láb 


viszonya sokkal előnyösebben alakult, éppen az értéke- 
sebb rész, a fej javára. 


MÁSODIK SÁNTA: Jó, jó, de mi lesz a trafikkal? 
G. ÚR: Egyedül önök dicsekedhetnek azzal, hogy egy 


lábukra egy fej jut, és egy fejükre csupán egy láb esik. 
ELSŐ SÁNTA: És a kérvény? Az engedély? 
G. ÚR: A statisztika világa! À propos! A statisztika 


világa: egyetértenek önök az olimpiászok pontozási rend- 
szerével? 


MÁSODIK SÁNTA: A trafik... 
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G. ÚR: Nem tartják önök különösnek, hogy az olim- 
piászok pontozási rendszerében nem veszik tekintetbe a 
részt vevő ország lakosainak számát? 


ELSŐ SÁNTA: Ahogy vesszük... 
G. ÚR: Nem tartják aberrációnak, hogy például az 


Egyesült Államokban kétszázmillió lakos él, Finnország- 
ban csupán négy, a helyezésnél mégis az aranyérmek 
számát és nem a lakosság számarányát veszik figyelembe? 


MÁSODIK SÁNTA (kissé ellenségesen): S azt is a 
négerek szerzik nekik. 


G. ÚR: Igen, a négerek, akiket üldöznek. 
ELSŐ SÁNTA: És ők is inkább csak az atlétikában 


nagyok. 
G. ÚR: Igen, az atlétikában. Nem gondolják, hogy 


egy ország sportfejlettségének a sokoldalúság lenne a 
reális fokmérője? Az, hogy minden sportágban milyen 
átlagszínvonalat érnek el? 


MÁSODIK SÁNTA: Mert ugyebár lehet valaki úszás- 
ban a legjobb, de vízilabdában nincs sehol. 


ELSŐ SÁNTA: Vagy teszem azt, futballban jó, de 
lovaglásban nulla. 


G. ÚR: Nagyon helyes, amit az úr mond. Akarják-e 
önök, hogy az olimpiai bizottság megváltoztassa a pon- 
tozási rendszerét? 


ELSŐ SÁNTA: Gerelyvetésben egy isten, de távolug- 
rásban egy paccer. 


MÁSODIK SÁNTA: Négyszerszázasban állati, de 
bokszban smafu. 


G. ÚR: Kívánják-e tehát ennek a pontozási rendszer- 
nek a revízió alá vételét? 


ELSŐ SÁNTA: Birkózásban egy zseni, de gyeplabdá- 
ban alma. 


G. ÚR: Látom, egyetértünk. Fogják tehát ezt a pa- 
pírt, üljenek le és írják. (Papírt vesz elő, nyújtja.) 


MÁSODIK SÁNTA (miközben nyúl a papírért, mo- 
tyogja): Tőrben klassz, de kardban szőr van. 


ELSŐ SÁNTA (is nyúl a papírért): Tízpróbában nincs 
mese, de kenuban meg vagyunk fúrva. (Leülnek, tollat 
vesznek elő.) 
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G. ÚR: Írják föl a címzést, középre: Tisztelt Olimpiai 
Bizottság! Alulírott, név, lakcím, város, megye, ország, 
földrész — azzal a kéréssel bátorkodunk a tisztelt bi- 
zottsághoz fordulni, hogy az Olimpiász jelenleg érvényben 
lévő pontozási rendszerét felülvizsgálni szíveskedjék, a 
következő elvek szerint... 


1969 
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ŐSZINTE PILLANAT 
 
 


WC-fülke áll az előtérben, de ezt az olvasónak nincs 
honnan tudnia; az író és az alakok közös titka ez. A 
vécés néni a fal előtt áll, egyik kezében, a balban pemzli, 
akkora, mint egy kisebbfajta meszelő, a másikban jól 
látható, nagy ácsceruza van. Elmélyülten, fejét kicsit oly- 
kor félrebillentve, fogával nyelve hegyét harapva ír va- 
lamit a falra. Néha egy-két lépést tesz hátra, s mint 
akinek tetszik az, amit írt, elégedetten mosolyog. A néni 
lába előtt nagy, elhasznált konzervdoboz, benne festék. 
Néha a jobb oldali falon, vagy a bal oldalin, esetleg mind- 
kettőn egyszerre árnyak tűnnek fel, furcsa hangok és 
zajok hallatszanak. Ilyenkor a néni ijedt gyorsasággal 
mártja be a pemzlijét, és sebesen lefesti, amit az imént 
fölírt; a pemzlizéssel egyidőben jó hangosan átkozódni 
is kezd. 


NÉNI: Szégyentelenjei! Annyi szégyen sincs bennük, 
amennyit a szemükbe tehetnének! Csak firkálnak itt min- 
denfélét, pazarolják a ceruzájukat, amiket a szüleik vesz- 
nek nekik drága pénzen. Meg az eszüket is pazarolják, 
ha van az ilyeneknek olyanja. Hát az Isten már nem 
veri meg soha az ilyeneket? (A falon árnyak jelennek 
meg, gyors pemzlizés, ahogy az árnyak és zajok eltűnnek 
és megszűnnek, Néni ismét írni kezd, de most már a fal 
egy másik helyére; kissé mozgó szájjal betűzi a saját szö- 
vegét; ismét árnyak, megint pemzlizés.) Így blamálni, 
így blamálni egy Arany Jánost! Méghogy versek! Nem 
félnek az Istentől?! Hogy sorvasztaná le mind a tíz kör- 
müket az Úr! Mert ezeknek nincs szentségük, azért ta- 
nítják őket írni, hogy ilyesmiket firkáljanak a falra. De 
bezzeg haza, a szüleiknek nem írnak hónapszámra egy le- 
velet se, várhatja az anyja-apja, hogy írjon két sort, de 
arra nincs ideje, erre meg van, arra nincs ceruzájok, erre 
meg van. Jaj, uram, büntesd meg őket! (Árnyak el, Néni 
ismét ír, sőt most már rajzol is, ilyen messziről nem látni, 
mit, újabb árnyak, megint pemzlizés.) És ezek a rajzok! 
Mért nem megy az ilyen festőiskolába! Mert oda tandíj 
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kell, itt meg ingyen lehet garázdálkodni! Jaj, Uram, mi- 
csoda rajzok, jön az embernek ki a gyomra! (Árnyak el, 
Néni most már írás közben is, de halkabban, mintegy 
magának beszél.) Mert az igazság az, hogy már egy jó idő 
óta senki sem ír a falra semmit. Régebb tele volt min- 
denfélével, még el is szórakozgattam rajta, volt egész nap 
mit olvasni, nem unta magát az ember. Jött az ellenőr, 
és parancsba adta, hogy a sok szöveget le kell meszelni, 
aztán valahányszor jött, gondoskodtam, hogy mindig friss 
mész legyen a falon, hogy lássa, van itt munka elég! De 
egy idő óta sehol semmi. Unom is magam, meg aztán az 
ellenőr is megharagudna, ha nem lenne mit lemeszelni. 
(Árnyak, gyors pemzlizés.) Csak elkapnék én egyszer egy 
ilyent, egy ilyen garázda csibészt, meg se állnék vele a 
rendőrségig. Vagy van itt erkölcs, vagy nincs! Vagy el 
kellene venni tőlük a ceruzájukat. Amikor bejönnek, meg 
kéne motozni őket, s amikor mennek ki, visszaadni nekik. 
(Árnyak el, ismét ír, amikor kész van, mintha kicsit bele- 
fáradt volna, ceruzáját köténye zsebébe ejti, kissé hátrább 
lép, nézegeti a feliratot, és nem veszi észre, hogy most 
két férfi jön be, és a háta mögött megáll.) 


ELSŐ FÉRFI: Jó napot! 
NÉNI (összerezzen): Jaj istenem! (A pemzlivel a fal 


felé bök, Második férfi azonban megfogja Néni karját.) 
MÁSODIK FÉRFI: Ne! Ne! 
NÉNI (Elsőhöz): Jaj, maga az, ellenőr úr?! 
ELSŐ: Én hát, ki lenne más. 
NÉNI: Épp most pemzlizem ezeket a . . .  Jaj, vénasz- 


szony létemre is sül ki a szemem, ahogy olvasom őket! 
MÁSODIK: Tessék csak hagyni. (A falhoz lép, betűz- 


get.) Nagyon jó! (Élvezi.) Micsoda rímek! Remek! (Első- 
höz.) Tudja maga, mi a költői hasonlat? Na, ez az! (Uj- 
jával a falra mutat.) Na nézze csak meg, vagy talán 
tudja?! 


ELSŐ (kissé szeppenten): Nem. (Odalép, olvassa, de 
látszik rajta, hogy ezután sem tudta meg, mi a költői 
hasonlat.) 


MÁSODIK: Aki ezt írta, istenadta tehetség! Én mon- 
dom, az én szimatom nem csal, érdemes lenne utána- 
nézni, ki írta, esetleg beadni valami iskolába. 


NÉNI: Hát. . .  Én is látom. . .  De ha egyszer tilos. 
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MÁSODIK: Hány tehetség kallódik így el! Mert ha 
jól meggondoljuk, ez is egyfajta folklór, akárcsak a vic- 
cek. Mennyi névtelen alkotó! (Nénire néz.) Hát nem? 


NÉNI: I-igen. 
MÁSODIK: És még a versek válságáról beszélnek! 


Nem tartják önök jellemzőnek, hogy ezeket a dolgokat 
az ifjak versbe fogják, s nem prózában írják meg? (A fal- 
hoz lép.) Ez az aforisztikus tömörség! 


NÉNI: Csak ne lennének olyan disznók, hogy az em- 
ber ájul el, én nem is olvasom el, mert eltörött a szem- 
üvegem, s amikor a rajzokat meszelem le, direkt behu- 
nyom a szememet. 


MÁSODIK: Nekünk ez kell. Ez az őszinte pillanat, 
ezt meg kell ragadnunk. 


NÉNI: Én azért csak lemeszelem. Mert még nézni se 
tudom. 


ELSŐ: Nem kell lemeszelni. Tilos. Mától kezdve tilos. 
(Körülnéz.) Van még ezen kívül? 


NÉNI (értetlenül): Nincs. 
ELSŐ: Miért nincs? Mert lemeszelte, azért nincs. Meg 


fogom büntetni, mert lemeszelte. Ki mondta magának, 
hogy lemeszelje? 


NÉNI (ijedten): Hát nem tetszik emlékezni? Épp az 
ellenőr úr még régebb. Azt tetszett mondani, hogy levon 
a fizetésemből, ha nem meszelem le. Hát nem azt mondta 
akkor az ellenőr úr? 


ELSŐ: Az akkor volt. Ami akkor volt, akkor volt. 
Most más van. 


NÉNI: De hát én ezt most nem értem akkor. 
ELSŐ: Az nem fontos, hogy értse, maga csak ne me- 


szelje le. Megértette? 
NÉNI: Nem. Ezelőtt két évvel azt is tetszett mon- 


dani, hogy el tetszik bocsátni az állásomból, ha nem 
meszelem le. 


ELSŐ: Ezért most meg kellene büntetnem magát. 
NÉNI: Én Istenem! Mit vétettem? 
ELSŐ (komoran): Lemeszelte. 
NÉNI: Egy évvel ezelőtt meg azt tetszett parancsba 


adni, még az elsötétítés idején, hogy naponta háromszor 
meszeljem le. 


ELSŐ: Akkor az volt, most ez van. 
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NÉNI: Ezelőtt még egy hónappal azt tetszett mon- 
dani, hogy naponta ötször... 


ELSŐ: Ezután nem fogja lemeszelni, illetve... (Má- 
sodikra néz.) 


MÁSODIK: Magyarázza meg neki. 
ELSŐ: Parancsára! Értettem! (Nénihez.) Na: a tavaly 


le kellett meszelni, most nem kell lemeszelni. Világos? 
NÉNI: Nem. 
ELSŐ: A tavaly a kormányzó úr, valamint a Városi 


Közüzemek, továbbá a Polgári Köztisztasági Intézet ti- 
zenkilenc per huszonnégy per kétszázötvenhárom számú 
napiparancsa alapján és értelmében arra utasítottam, 
hogy meszelje le. Most ez megszűnt, így hát ne meszelje 
le. Értette? 


NÉNI: Nem. 
ELSŐ (magyarázólag Másodikhoz): A vénasszony min- 


dig nehézfejű volt. 
MÁSODIK: Hagyja csak, majd én megmagyarázom. 


Ezeket a verseket ugyebár nem meglett emberek, nem 
ősz fejű vének, hanem ifjak írják a falra. Ezt érti? 


NÉNI: Igen. 
MÁSODIK: Mikor ezeket írja az ifjú, ugyebár egye- 


dül van. Érti ezt? 
NÉNI: Értem. 
MÁSODIK: Amikor pedig az ifjú itt és így egyedül 


van — őszinte. Még mindig érti? 
NÉNI: Igen. 
MÁSODIK: Nos, mi, akik mindent gyűjtünk, kíván- 


csiak vagyunk erre az őszinte pillanatra, arra az őszinte 
pillanatra, amikor az ifjúság legbensőbb dolgait kiírja 
a falra, vall önmagáról, elképzeléseiről, estébéestébé... 
érti ugye? 


NÉNI: Értjük. 
MÁSODIK: Na, ezért többet ne meszelje le. Mi majd 


jövünk és elolvassuk, és csak azután meszelheti le, hogy 
legyen helyük a többieknek is írni a falra. Megértette? 


NÉNI: Meg. 
ELSŐ: Maga tehát nem meszel, nem pemzlizik, nem 


sikál, nem kapar, nem fest! Érti? 
NÉNI: Igen. 
MÁSODIK: Tehát magától függ az a kép, amelyet én 
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és a kollégáim magunknak az ifjúságról kialakítunk. Nem 
kicsi dolog, nénike! Maga egy honleány! Hogy lássák, 
van ifjúságunk! Lássa mindenki: nem halt meg az ifjú- 
ságunk. Nem kicsi dolog! Egy egész ifjúság képe, egy 
egész ifjúságé! (Lelkesítően megveregeti Néni vállát, 
mindketten el.) 


NÉNI (kábán áll): De hát. . .  az ifjúság. . .  a fron- 
ton... vagy a javítóintézetben... (Hirtelen kihúzza ma- 
gát, szinte büszkén veszi elő ceruzáját, a falhoz lép, mo- 
tyogva.) Így már más, így már van... értelme van. Így 
már, istenem, van értelme... (Szünet.) Helyettük. (Szü- 
net.) Egy ifjúság... istenem, egy egész ifjúság... 


1970 
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ELTÉVEDT SÁMSON 
 


(A hatalmas erejű bibliai Sámson- 
nak aludtában a csudaszép bibliai 
Dalila — ez a mítoszi kémnő — 
levágta a haját, melyben férfi-ere- 
jét hordta.) 


A borbélyműhelyben, háttal az olvasónak, két bor- 
bély ül két fodrászszékben, saját magukat nyírják-borot- 
válják — tükör előtt. A nyírást éppen befejezik, a 
borotválást most kezdik, közben beszélgetnek. A falon hír- 
verő plakát, rajta borotvapenge, mellette egy kulcs, alá- 
írás: A FÉRFISZÉPSÉG KULCSA A BOROTVÁLKO- 
ZÁS. A két borbély az abszolút előtérben van, arcuk jól 
látszik az óriás tükörben. A tükör fölött falióra. 


BORBÉLY EGY (a borotválkozás közben beszélgetők 
fintoraival, arctorzulásaival, ez egyébként végig így tör- 
ténik): Hány óra? 


BORBÉLY KETTŐ (fölsandít a faliórára): Csak tíz. 
BORBÉLY EGY: Angliában reggel öt és tizenegy kö- 


zött nem szabad verni az embernek a feleséget. 
BORBÉLY KETTŐ: A saját feleséget? 
BORBÉLY EGY: Senkiét. 
BORBÉLY KETTŐ: Minek nem? 
BORBÉLY EGY: Mert olyankor az ember részeg 


szok lenni, jön haza, az asszonynak jár a szája, hogy 
mert részeg, az ember meg, mert részeg, kívánna ezt- 
azt, az asszony meg azt mondja: „fuj, büdös disznó ré- 
szegje, kiadom azt a kis vacsorát is, ha nekem jössz, 
úgy bűzlesz”. Hát ezért nem szabad verni. 


BORBÉLY KETTŐ: Máskor szabad? 
BORBÉLY EGY: Erre nincs törvény. Kinek hogy jön. 
BORBÉLY KETTŐ: És ott nekik — jön? 
BORBÉLY EGY: Jön. 
BORBÉLY KETTŐ: Jó ott. 
BORBÉLY EGY: Jó. Még van egy órád addig. Hehe. 
BORBÉLY KETTŐ: De itt nem az a törvény. 
BORBÉLY EGY: Hehe. Hát azért mondom, mit gon- 


dolsz. 
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BORBÉLY KETTŐ: Pedig nem kurva. De verem. 
BORBÉLY EGY: Hehe. Mert apáca? 
BORBÉLY KETTŐ: Mert jár a szája. Nekem ne jár- 


jon. Kuss! Juj! (Megvágja magát.) 
BORBÉLY EGY: Én nem verem, csak fenyegetem. De 


fél is. Ha verem, rosszabb. Akkor nem fél, mert tudja, 
mi jön. Már ismeri. De ha csak fenyegeted — fél, mert 
nem tudja, mi jön. Hát nem? 


BORBÉLY KETTŐ: Lehet, de én azért verem. Meg- 
szoktam. Ő is. Még tán kívánja is. Még azt hinné, nem 
vagyok az ura, ha nem verem. Hát inkább verem. (Ol- 
dalra pillant.) Jönnek! 


BORBÉLY EGY: Megint jönnek, állandóan jönnek. 
De én azért a pénzért, amit a tulaj ad, nem ölöm meg 
magamat a rohadt melóval. Értük. Inkább én borotvál- 
kozom azért a pénzért. Hát nem? 


BORBÉLY KETTŐ: De. De meddig? Mert nekem már 
hasad ki a bőröm. (Megtapogatja arcát.) 


BORBÉLY EGY: Ne! Ne nézz feléjük! Borotválkozz! 
Nézz a saját pofádba, hadd lássák, hogy el vagyunk fog- 
lalva. Eddig már elment vagy húsz. Vagy több? 


BORBÉLY KETTŐ: Huszonhárom. 
BORBÉLY EGY: Még szép volt tőlük, hogy volt ben- 


nük vendégbecsület. Mert van egy-egy tróger, hogy leül 
és kivárja, amíg te megnyiratkozol, csak azért, hogy ne- 
ked borsot törjön az orrod alá. Tiszta vademberek, én 
mondom. 


BORBÉLY KETTŐ: Á! Ezek úriemberek voltak. Az a 
létra egyetemi tanár meg az a kopasz színész meg a kli- 
nikáról az az orvos, akinek olyan nyúlfeje van. 


BORBÉLY EGY: A többit nem ismerted? 
BORBÉLY KETTŐ: Hát már mindenkit ismerjek? 


Szakáll — szakáll. Haj — haj. A szőr nem ösmer be- 
tűt. Nekem szőr ez is, az is. Oszt kész. A fejükbe úgyse 
láthatok. 


BORBÉLY EGY: Jobb is. Még meggyűlne a bajod. 
(Félrepillant.) 


BORBÉLY KETTŐ: Ne nézz oda! Még mindig ácso- 
rognak. Tele van velük a kirakat. Vigyázz! Vigyázz, fi- 
gyelnek. Húzd jó lassan. 


(Kis szünet, sunyi félrepillantások.) 
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BORBÉLY EGY: Na, most mennek. Vártak egy ki- 
csit, de látták, hogy dolgunk van, hehe — hát elmentek. 


BORBÉLY KETTŐ: Holnap kopaszra nyírjuk magun- 
kat, mert a bőrünk már nem bírja a sok kést. Naponta 
nyolc órát borotválkozom. 


BORBÉLY EGY: Pamacsolj! Megint jönnek. Ne nézz 
oda! (Sebesen pamacsolnak.) 


BORBÉLY KETTŐ: Csak egy jön. Ez hamar elmegy. 
(Egy borostás képű, lombos hajú férfi jön be, látja, 
hogy azok borotválkoznak, leül háttal a borbélyok- 
nak, szemben az olvasóval, fejét kezébe támasztja, 
         tűrögeti-huzigálja szakállát, haját simítgatja.) 
BORBÉLY EGY (halkabban): Hát persze hogy nő, ha 


húzogatod, te marha. 
(A tükörből figyelik végig.) 


BORBÉLY KETTŐ: Muszáj a hajamat, mert nyúzom 
le az arcom. (Előveszi a nyírógépet, kezdi nyírni magát.) 


BOROSTÁS (mormolva): Nő a hajam, a szakállam... 
A hajam. . .  A szakállam... (Ahogy húzogatja-simít- 
gatja, valóban szemlátomást kezd nőni, szakálla máris a 
mellét veri, a haja a vállát.) 


BORBÉLY EGY: Ez mióta van itt? 
BORBÉLY KETTŐ: Még öt perce sincs. 
BORBÉLY EGY: Így nő ennek a szakálla? 
BORBÉLY KETTŐ: Ez valami provokálás, én mon- 


dom, provokálás. 
BORBÉLY EGY: Nem úgy néz ez ki. Ismerem én az 


ellenőrök pofáját. Azokra rá van írva, a pofájukba bele, 
hogy ellenőr. 


BORBÉLY KETTŐ: Oszt ennek nincs? 
BORBÉLY EGY: Nem, ez nem veszélyes. Ez valami 


könyvmoly. Ez vár a sorára. Ez vár, mert fél. Látom én, 
hogy fél. 


BOROSTÁS (mormolva): Összevesztem a feleségem- 
mel, mert szúrta a szakállam, azzal fenyegetett, hogy éj- 
jel, amíg alszom, levágja, ha nem jövök a borbélyhoz. 
És azt mondta, nem fekszik velem egy ágyba, ha meg 
nem nyiratkozom, mert a hajam piszkítja a párnát. (Hu- 
zogatja a már majdnem térdig érő szakállát, simítgatja 
majdnem derekát verő haját.) 
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BORBÉLY EGY: Mióta van ez itt? 
BORBÉLY KETTŐ: Még tíz perce sincs. 
BORBÉLY EGY: Már megint nagyobb a szakálla. 
BORBÉLY KETTŐ: Már az előbb is mondani akar- 


tam, hogy az, amit te látsz, az a haja, mert mi tükörből 
nézzük, ő meg háttal ül nekünk. 


BORBÉLY EGY: Engem te ne taníts. Amiért háttal 
van, a szakállát is láthatom, ha egyszer olyan nagy, hogy 
ami elöl van, hátulról is látszik. Inkább azt mondd meg, 
mitől nő ez olyan gyorsan? 


BORBÉLY KETTŐ: Mondtam én, hogy provokálás. 
Vagy reklám. Hajnövesztő kopacoknak. 


BORBÉLY EGY: Nem, ez nem olyan. Látom én rajta. 
De vár. Minek? Vajon megunja? 


BORBÉLY KETTŐ: Ez nem úgy néz ki, mint aki 
megunja. Ez egy vadállat. Az ilyenek szemeznek a fele- 
ségemmel. A te lányodat is az ilyenek csábítják el. Ez 
egy vadállat, rá kell nézni. Ahogy nő a haja. A szakálla. 
És ő hagyja, hogy nőjön. Ez egy vadállat. 


BORBÉLY EGY: Ahhoz képest türelmes. 
BORBÉLY KETTŐ: Mert fél. Mert ketten vagyunk. 


Lennél csak egyedül. Vagy én. Azt mondtad, könyvmoly. 
Lehet. De láttam én a múzeumban olyan könyvet, hogy 
legalább húsz kiló megvolt. Ha azzal fejbe vernek, nem 
borotválkozol többet. 


BORBÉLY EGY: De ez nem veszélyes. Látod, még 
egy szót sem szólt, hogy túl sokat vár. 


BORBÉLY KETTŐ: Lehet, hogy néma? 
BORBÉLY EGY: Vagy csak melegedni jött be. Vagy 


koldus. Az lehet, hogy koldus, de olvasni tud, mert a 
borbélyhoz jött szakállt növeszteni. Mert az ki van írva, 
hogy borbély. A koldusok mind tudnak írni és olvasni, 
én már megfigyeltem. 


BOROSTÁS (szakálla s haja már térden alul ér, úgy 
simogatja, hogy látszik rajta, jólesik neki, gyönyörködik 
benne, s mintha erőt merítene belőle). 


BORBÉLY EGY: Ez itt ragad a nyakunkon. 
BORBÉLY KETTŐ: Kéne vele valamit tenni. 
BORBÉLY EGY: Mondjuk azt, hogy záróra. 
BORBÉLY KETTŐ: Nem lehet. Az órához is bizto- 


san ért. 
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BORBÉLY EGY: Vegyük le az órát. 
BORBÉLY KETTŐ: Vegyük. 


(Borbély egy felmászik, a székre, leveszi a faliórát, 
a szék alá teszi.) 


BORBÉLY KETTŐ (nyersen): Záróra! 
BOROSTÁS (feláll. Most már látszik, hogy szakállát 


és haját a földön húzza). 
(Rendőr belép, elsétál, belebotlik Borostás szakál- 
lába, dühös lesz, fenyegető lassúsággal körülsétálja, 
bámulja, mint a szobrot szokás, most a hajába 
                                                   botlik.) 
RENDŐR: Mért nem nyiratkozunk, he? 
BOROSTÁS: Én a borbélynál voltam. Én igazolni tu- 


dom, hogy itt voltam. 
RENDŐR: Azt mindenki mondhatja. Hogy itt volt. 


Amíg itt nem találom azt, aki csak úgy mondja, addig, 
aki csak úgy mondja — nincs itt. 


BOROSTÁS (udvariasan): De itt tetszett találni. Be- 
lém tetszett botlani. 


RENDŐR: Beléd botlottam, a szakálladba, he? A ha- 
jadba. Majd adok én neked szakállt meg hajat, he? Tő- 
lem akkor kérdezz, ha válaszolok. 


BOROSTÁS (szelíden): Én nem kérdeztem a biztos 
úrtól semmit. 


RENDŐR: Mert nem mersz, mert vaj van a fejeden. 
Azért nem kérdezel. Aki kérdez, az mer. Én azért min- 
dig csak kérdezek. Nekem mindig csak felelnek. He? 


BOROSTÁS: Én ide bejöttem a borbélyhoz, hogy bo- 
rotválkozzam és nyiratkozzam. Amikor bejöttem, a sza- 
kállam egycentis volt, a hajam se volt túl nagy. 


(A két borbély, aki eddig mereven ült a tükör 
előtt, megmozdul székében.) 


BORBÉLY EGY (halkan): Ez mostan beköp. 
BORBÉLY KETTŐ: Be. 
RENDŐR (végigméri Borostást): Hogy egycentis? 


Hülyének nézed a hatóságot? He? 
BOROSTÁS: Közben nőtt a szakállam, mert senki 


sem kérdezte, miért jöttem. Ide. Nőtt a szakállam s a 
hajam, s akkor jönni tetszett és belém tetszett botlani. 
Ha hamarabb tetszett volna jönni, nem tetszett volna 
belém botlani, mert akkor még kicsi volt. Azért nőtt meg 
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és azért tetszett belebotlani, mert későn tetszett idejönni. 
A végére tetszett jönni. A borostára kellett volna jönni, 
de a szakállra tetszett jönni. Hát ezért tetszett belém 
botlani. 


RENDŐR: Beléd botlottam, ez igaz. Tehát a hatóság 
akadályozása, eccer, és mert azt mondod, hogy egycen- 
tis volt, tehát a hatóság félrevezetése, másoccor. 


BOROSTÁS: Nem én botlottam a biztos úrba, a biz- 
tos úr botlott belém. A szakállamba. A hajamba. Amit le 
akartam vágatni, amíg még ilyen kicsi volt. (A kisujján 
mutatja.) De most már beleszoktam. Megszoktam. Ösz- 
szeszoktunk. Addig nőtt, addig simogattam, amíg meg- 
szerettem. Most már kell. 


RENDŐR: Amíg a fronton meghalnak bajtársaink, te 
nem vagy a fronton, és nő a hajad. Hagyod, hogy nőjön 
a hajad, ahelyett hogy a fronton lennél. Le fogod vá- 
gatni, mert akadályt gördít a közlekedés útjába, he? 


BOROSTÁS: Akadályt? A szakállam és a hajam nem 
bánt senkit, biztos úr. Nézze, milyen sima. (Odanyújtja,) 


RENDŐR (ellöki Borostás kezét): Majd adok én né- 
ked simát! (Megragadja a szakállát.) 


BOROSTÁS: Tiltakozom! Az enyém! A szakállam, 
a hajam! Az enyém! 


RENDŐR: Tied az anyád! A borbélyoké! (A két meg- 
dermedt borbély felé.) Hé! 


(Azok ijedten leugranak székeikről, arcukon még 
maradt egy kevés hab.) 


BORBÉLY EGY: Parancsára, biztos úr! 
RENDŐR: Azonnal megberetváljátok, meg megnyír- 


játok ezt az elemet! 
BORBÉLY KETTŐ: Csak egy pillanat, biztos úr! 


(Odaugranak Borostáshoz, az hátraugrik.) 
BOROSTÁS: Nem akarom! Nem akarom! Már sze- 


retem. Már kell nekem. Az enyém. 
BORBÉLY EGY: Na szóljon hozzá, biztos úr, ez egy 


vadember, nem egyéb. Méghogy szakáll meg haj... Úgy 
néz ki, mint egy betörő, valóságos betörő. 


BOROSTÁS: Kell a hajam! A szakállam! Az enyém. 
Megszerettem! Most már kell! Le akartam vágatni, nem 
kellett nektek, amíg kicsi volt! Most már nagy! Most 
már nem adom! Most már nagy, most már nekem kell! 
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RENDŐR: Fogjátok le! 
(A két borbély ugrik, viaskodás.) 


BOROSTÁS: Kit bánt, kit bánt az én hajam? Kinek 
vétett az én hajam? 


BORBÉLY KETTŐ (lihegve): Bízza csak ránk, sza- 
kaszvezető úr. 


BORBÉLY EGY: Mi is voltunk katonák. 
RENDŐR: Egy óra múlva itt vagyok. A szakállát, 


a haját nullással. Az egészet. Nekem ne legyen mese! 
(Elmegy.) 


(A két borbély hátrafeszíti Borostás karját, von- 
szolják-taszigálják a szék felé.) 


BOROSTÁS: Engedjetek! A hajam. . .  A szakállam... 
Kell... Sima... Benne van az erőm, a bölcsességem... 
Sámson vagyok... Hát nincs bennetek kegyelem? Nem 
voltatok gyerekek? Nem kapálóztatok a borbélyszékben, 
amikor kicsik voltatok? Nem Sámson emléke ágaskodott 
bennetek akkor, nem Sámson lelke támadt fel bennetek 
akkor? Az én lelkem, az én emlékem! Sámson vagyok! 
Engedjetek, én vagyok Sámson. Inkább Dalila vágta 
volna le éjszaka, inkább ő. Eltévedtem. Dalila elől me- 
nekültem, s őt akartam megmenteni, hogy ne vághassa 
le, s ide, ezek közé kerültem. Én akartam levágatni, ma- 
gamtól, nem akartam, hogy az én szép Dalilám bűnbe 
essék. Az én szépségemet akartam felmenteni, meg akar- 
tam menteni a szépségemet a bűntől, azért jöttem jó- 
szántamból. Sámson vagyok, eltévedtem, ne bántsatok! 


BORBÉLY EGY: Mi az a Sámson? 
BORBÉLY KETTŐ: Valami falu. 
BORBÉLY EGY: A koszos faluddal hencegsz? 
BOROSTÁS: Sámson vagyok. Eltévedtem. 
BORBÉLY EGY (leszorítja a székbe): Ne kapálózz, 


mert tarkón ütlek. Micsoda haj! 
BORBÉLY KETTŐ: Az ilyenekért halnak éhen a bor- 


bélyok! (Megszorítja a torkát.) 
BORBÉLY EGY: Engedd el, hülye, nem azt mondta 


a biztos úr, hogy megfojtsd, hanem hogy megnyírjuk, te 
hülye. Bajt hozol ránk a fojtásoddal. Az látszik, te hü- 
lye, engedd el. 
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BORBÉLY KETTŐ (szinte hisztériásan): Az ilyene- 
kért halunk mi éhen! Ó, borbélyok istene, éhen halunk 
a sámsoniak miatt! 


BORBÉLY EGY (borotvát vesz elő): Szorítsd hátra a 
fejét! 


(Borbély kettő hátraszorítja, Borbély egy borot- 
válni kezdi.) 


BOROSTÁS (halkabban): Összevesztem a feleségem- 
mel, mert nem nyiratkoztam s nem borotválkoztam. Azt 
mondta, ő maga vágja le éjjel, ha nem jövök a borbély- 
hoz, azt mondta, nem fekszik az ágyba vélem. Megnőtt 
a hajam, megnőtt a szakállam, és én megszerettem jogos 
tulajdonomat. Sámson lettem. Eltévedtem. Mindörökké. 


BORBÉLY KETTŐ (aggódva): Vérzik. 
BORBÉLY EGY: Még vérzik. (Csendesen borotválja, 


hirtelen megáll.) Kapálódzott. Borotváltam és ő kapálód- 
zott. Érted? Kapálódzott, érted? 


(Csend.) 
BORBÉLY KETTŐ: Te, ez nagyon vérzik. Te hülye. 


Te hülye, ez nagyon vérzik. Így még nem vérzett senki, 
te hülye. 


BORBÉLY EGY (kiegyenesedik, borotvával a kezé- 
ben a tükörbe néz): Szakaszvezető úrnak alázatosan je- 
lentem, kész van. Biztos úr, mi dolgoztunk. Mi egész nap 
dolgoztunk, biztos úr. Még ezekben a nehéz esetekben 
is dolgozunk, amikor nem akarják hagyni magukat, hogy 
mi dolgozzunk, akkor is dolgozunk. Hiába panaszkodnak 
a vendégek, hogy mi nem dolgozunk, hazudnak, mert mi 
dolgozunk... Mi mindig dolgozunk... 


(Így állnak mindketten a tükör előtt, vigyázzállás- 
ban, Borostás feje kicsit megbillen.) 


1970 
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JÓZSI ÁCSOLT, MARI SZÜLT 
Biblikus történet egy részben, 


több színváltozással 
 
 
Személyek: Mária fiatal, szebb, mint a festményeken, 


és főként: sem a derűs anya-arcból, sem a pietás Máriá- 
ból nincs benne semmi. József ötven táján, alamuszi. 
Ószövetségi főpap egy spanyol inkvizítor és egy Savo- 
narola ötvözete. Első ács, Második ács, Harmadik ács: 
negyven és ötven között. Első kuruzslóasszony, Második 
kuruzslóasszony, Harmadik kuruzslóasszony kezdetben 
szépeknek, fiataloknak tűnnek, a kereszten öregeknek, 
csúnyáknak. 


A színpad téglalap alakúra szűkített, a téglalapot át- 
lósan átszeli egy lipikóka (libikóka), a vastag deszka éle 
jól látható, és a közepén, a tengelypontban lévő henger 
alakú tőke is. A színpad tehát két, illetve három részre 
van osztva, így:  A játék hol az egyes, hol a ket- 
tes térben folyik, a hármas tér sohasem játéktér. Ebbe 
a térbe csak olyan díszletek kerülhetnek, amelyek „nin- 
csenek játékban”. A személyek vagy a két (jobb és bal 
oldali) bejáraton jönnek vagy mennek, vagy pedig egy 
fordított Deus ex machina-technikával felemelkednek és 
eltűnnek. A téglalap két felső sarkán mennyezeti nyílás 
van: amikor a személyek nagyrésze (a súlyelosztás miatt) 
az egyes térből átmegy a kettes tér fölé, az egyes térben 
maradt személy emelkedni kezd (lassan), majd eltűnik 
a mennyezeti nyíláson. Az eltűnő ahogy emelkedik, az 
arckifejezése lassan megmerevedik (a közönség számára 
láthatóan). Szemben bejárat nincs, csak szürke, sima fal. 


Egyes tér: a háttérbeli falon nagy, jól látható sze- 
gekre akasztva három különböző nagyságú kereszt, az 
első fél méter, a második egy, a harmadik másfél méter. 
A padlaton látszik a forgács. József lovaglóülésben ül 
egy kisebb faoszlopon és ácsfejszével (bárddal) farag. 


Kettes tér: pillanatnyilag üres. Közel a lipikóka tő- 
kéjéhez egy durván ácsolt asztal, rajta agyagedény, sem- 
mi más. A háttér hamuszürke falán semmi nincs. Míg 
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József faragja az oszlopot, a második térben megjele- 
nik a három ács, dühösen néznek szét, majd ugyancsak 
a jobb oldali bejáraton el. Kisvártatva megjelennek a 
bal oldali bejáraton az első térben. József nem veszi 
észre őket, megállnak, nézik a faragó Józsefet, ez a játék 
néhány pillanatig tart, József egy fejszecsapásnál a fejét 
magasabbra emeli, s észreveszi őket, bárdja lassan eresz- 
kedik le, verejtékét letörli. 


ELSŐ ÁCS: Megy a munka, megy? 
(József fel akar emelkedni, de Második és Har- 


madik ács odaugrik és visszanyomják.) 
MÁSODIK ÁCS: Dolgozz! Lássuk, hogy tudsz dol- 


gozni! Lássuk, hogy végzed el a mi munkánkat is. 
JÓZSEF: Mi a bajotok velem? Nem vétettem senki- 


nek. Járok templomba is. Mit akartok? 
HARMADIK ÁCS: Jársz templomba? És ott mit ta- 


nultál, te rohadék? Nem azt tanultad, te rohadék, hogy 
szeresd felebarátodat, mint önmagadat? 


JÓZSEF: Mit vétettem? Én betartottam a tízparan- 
csolatot... 


ELSŐ ÁCS: Be, ugye? Azért veszed el a munkánkat. 
Negyedik hónapja rozsdásodik a fejszénk, az éhhalál ke- 
rülgeti gyermekeinket. Te pedig degeszre keresed ma- 
gad. . .  


JÓZSEF: Hozzám jött a főpap, küldtem volna el? 
MÁSODIK ÁCS: De előbb nálunk járt. Mi hárman 


megegyeztünk, hogy senki sem farag olcsóbban, mint a 
másik. Ezt mindenkinek megizentük. Te is tudtál róla. 


HARMADIK ÁCS: Miért vállaltad fel olcsóbban a 
munkát, te rohadék? 


JÓZSEF: Nem tudtam, hogy ti mennyit kértetek. 
ELSŐ ÁCS: Nem, ugye? Na akkor dolgozz, végezd a 


mi munkánkat is. (Odalépnek és a kezébe nyomják a fej- 
szét és kényszerítik, hogy faragjon, József egyre keser- 
vesebben faragja a fát, mozdulatain a fáradtság mind 
jobban látszik, néha megáll egy pillanatra, de azok lök- 
dösik, rugdossák.) 


JÓZSEF: Kegyelmezzetek! Van isten az égben! 
ELSŐ ÁCS: Van, ugye? Tudod, mit ácsolsz, te sze- 


rencsétlen? ! 
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JÓZSEF: Oszlopokat. 
MÁSODIK ÁCS: Mi azért kértünk olyan sokat, te 


rohadék, hogy megtagadhassuk a munkát, mert keresztet 
nem akarunk ácsolni. 


JÓZSEF: Miért ne ácsolnék én kereszteket, ha nincs 
mit ennem? 


HARMADIK ÁCS: Mert a keresztre embereket fe- 
szítenek, te rohadék. 


JÓZSEF: Latrokat, tolvajokat... 
ELSŐ ÁCS: Ezzel vigasztalod magad, ugye? A mi fej- 


szénk rozsdás, de nemsokára fényes lesz... (belerúg Jó- 
zsefbe, az felnyög). 


(Ebben a pillanatban a kettős térben megjelenik a 
főpap, durva szövésű vászoninge van, kopasz, kés- 
vékony a szakálla, szikár, magas. El a jobb oldali 
bejáraton, majd a bal oldalin be az egyes térbe. 
                                Megáll az ajtóban.) 
ELSŐ ÁCS (meghunyászkodva): Áldott legyen a fő- 


papunk! (Mindhárman meghajolnak.) 
ÓSZÖVETSÉGI FŐPAP: Mit kerestek itt? 
MÁSODIK ÁCS: Jöttünk meglátogatni a mi barátun- 


kat, mestertársunkat, Józsefet. 
HARMADIK ÁCS: Hogy lássuk mind, miként halad 


munkájában. Áldjon Isten, főpapunk! (Gyorsan megha- 
jolnak, el.) 


ÓSZÖVETSÉGI FŐPAP (a fal felé fordul, nézi a há- 
rom keresztet, közelebb lép, József féléstudó tisztelettel 
nyomába indul, amaz úgy sétál el a három kereszt előtt 
— vizsgálódva —, mint a képtárakban, kiállításokon szo- 
kás, a pap megfordul, szenvtelenül a keresztek felé bök- 
ve): Ez mi? 


JÓZSEF: Amit rendeltél, uram. 
FŐPAP (szárazon): Úgy panaszoltad, hogy éhen haltok 


asszonyoddal együtt. Munkát adtam, hogy éhen ne halj. 
Panaszoltad, hogy nem rendel tőled senki semmit. Mun- 
kát adtunk, hogy éhen ne vesszél. Munkát kaptál, de lá- 
tom, nem jószerrel végzed. 


JÓZSEF (a falhoz siet, tapogatja a kereszteket): Fogd 
meg, uram, kérlek, fogd meg, lássa a te kezed is, a te 
felszentelt kezed, hogy megmunkáltam jószerrel, kérlek, 
nyújtsd ide a kezed. (Rimánkodó mozdulatot tesz, de 
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olyant, amelyben az áruját kínáló árus mozdulata is ben- 
ne van.) 


FŐPAP (odalép a legkisebb kereszthez, mutatóujját 
végighúzza rajta, mint aki a por fokát méri): Kicsi. Gyer- 
mekeket még nem feszítünk. Hogy képzeled? Gyerme- 
keket még nem feszítünk. Hogy képzeled? 


JÓZSEF: Ó, uram, hogy képzelném? Nem képzelhe- 
tem sehogy se. Én nem is tudok képzelni, én csak dol- 
gozni tudok, én csak munkát akartam kapni. Ó, uram, 
hát nem azt mondottad, hogy minél többet faragjak és 
minden nagyságban faragjam őket, Jáhvéra esküszöm, így 
mondottad. 


FŐPAP: De csak azért mondottam, hogy válogathas- 
sunk. Mert nekünk csak egyre van szükségünk. Mindig 
egyre. 


JÓZSEF: De hát, uram, a többivel mit teszek, én 
valamennyin megdolgozom, a fa is sok pénzembe jött; 
ki veszi meg tőlem a maradékot? Hiszen keresztet nem 
vesznek a halandók. 


FŐPAP: Azt az egyet, azt az egy keresztet úgy fizet- 
jük meg, hogy a többi ára is benne lesz. 


JÓZSEF (hálásan): Uram! (Megcsókolja a pap lábát.) 
FŐPAP: Asszonyod, Mária hol van? 
JŐZSEF: Elküldtem fejszét élesíteni. 
FŐPAP: Úgy beszélik, jár-kél az egész környéken. 


Utoljára a kuruzsló szukák házában látták, ahol temp- 
lomba járó asszonynak helye nem lehet. Tudsz te erről? 


JÓZSEF: Nem, uram. De ha így van, és elkerüli a 
templomot és csavargással tölti idejét, mint a cégéres 
rosszvérűek, ha kívánod, még ma este ágyvetés után 
megverem a mi Urunk nevében. Verjem meg, uram? 


FŐPAP (leinti): Nem kell. Inkább dolgozz. Majd még 
jövök. (El.) 


JÓZSEF (hajlong): Áldott légy, uram. (Visszaül az 
oszlopra, dolgozik, Mária be.) 


MÁRIA (hosszú ruhában, mezítláb, dús, hosszú haja 
befonva, mint a parasztlányoké, sarkához kap, felszisz- 
szen): Jaj, ez a forgács! 


JÓZSEF (felnéz, szomorkásan): Pedig rólad azt mond- 
ják a férfiak, hogy a járásod olyan, mintha mindig ki- 
kerülnéd a rögöket, a tárgyakat, a földet magát, még a 
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levegőt is kikerüli a te járásod, és azt mondják, úgy 
jársz, mintha mennyei tojásokon lépdelnél, azt mondják 
a férfiak. 


MÁRIA: Miféle férfiak? Nem ismerek férfiembert. 
Ó, buta emberem te, hát mindenkit meghallgatsz?! 


JÓZSEF: Mert szép vagy, azért beszélnek téged, mert 
szép vagy, azért hallgatok meg mindenkit. (Hirtelen.) 
Hol jártál? 


MÁRIA: Fejszét élesíteni. 
JÓZSEF (feláll): Hol a fejsze? 
MÁRIA (bizonytalanul a kettes tér felé int): Ott... 
JÓZSEF: Hol? (Közel lép hozzá, szinte súrolják egy- 


más arcát.) Hol? 
MÁRIA (ellép): Mondtam már. Ott. Különös vagy. 


Gyanakvásból faragtak téged. Ne haragudj annyit. (A 
falhoz lép, a keresztekre mutat.) Ez mi? 


JÓZSEF (bámul, hallgat, szünet): Munka. (Hangosab- 
ban.) Munka. 


MÁRIA: Mire valók? (Csend.) Mire kellenek? (Csend.) 
JÓZSEF (kurtán): Nem tudom. 
MÁRIA: Hogy nem tudod, ha te csinálod? 
JÓZSEF: Nem tudom. Így rendelték. 
MÁRIA: Ki rendelte? 
JÓZSEF: A főpapunk. 
MÁRIA (megborzongva, halkan): A főpapunk? 
JÓZSEF: Mitől félsz? (Közelebb lép.) Hiszen nem cse- 


lekedtél semmi rosszat. Templomban voltál? 
MÁRIA (gyorsan bólint). 
JÓZSEF: A főpapunk érdeklődött, hol jársz. Kiknél 


és kikkel. Érdeklődött. 
MÁRIA: Kérdezte? És te? 
JÓZSEF: Hogy fejszét élesíteni. 
MÁRIA: Ő? 


(Főpap be.) 
MÁRIA (összerezzen, meghajol): Áldott légy, uram. 
FŐPAP (Máriához): Hozzád jöttem. Beszélnivalónk 


van. Kövess. (Elindulnak a kettes tér felé, amikor a felső 
sarokig érnek, József lassan fölemelkedik s eltűnik a sze- 
münk elől. Mária a szürke falnak dől, Főpap kissé ol- 
dalt áll. Csend.) 


MÁRIA: Hívtál, uram. 
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FŐPAP: József tudja? 
MÁRIA: Mit, uram? 
FŐPAP: Ne tedd magad. 
MÁRIA: Nem teszem, uram. 
FŐPAP: Tudja? 
MÁRIA: Mit, uram? 
FŐPAP (hozzálép, erősen megszorítja a karját): Ne 


tedd magad. 
MÁRIA: Jaj, uram, ne bánts. 
FŐPAP (halkan): Ne félj, nem bántalak erősen. Vi- 


gyáznom kell rád, mert számot kell adnom ott fent, hogy 
mit tettem veled. (Megszorítja a karját.) Tudja? 


MÁRIA: Uram! Fáj! Kegyelmezz! 
FŐPAP: Most már eszedbe jutott, miről beszélünk? 
MÁRIA (fejét lehajtja): Nem tudja, uram. 
FŐPAP: Tehát József nem tudja. 
MÁRIA: Nem, uram. 
FŐPAP: Miért nem tudja? 
MÁRIA: Féltem megmondani, uram. 
FŐPAP: Miért féltél megmondani? 
MÁRIA: Mert... nem... (Elhallgat.) 
FŐPAP: Mert mi nem? 
MÁRIA (hallgat). 
FŐPAP: Felelj! 
MÁRIA: Félek, uram. 
FŐPAP: Kitől? 
MÁRIA: Tőled, uram. 
FŐPAP: És Istentől? 
MÁRIA (fejét lehajtja): Tőle is, uram. 


(Csend.) 
(Fejszecsapások zaja hallszik.) 


FŐPAP: Mi ez a zaj? 
MÁRIA (halkan): József ácsol. 
FŐPAP: Tőlem miért félsz? 
MÁRIA: Mert Jáhvé szolgája vagy, és neki elmon- 


dasz mindent. 
FŐPAP: Hát Jáhvétől miért félsz? 
MÁRIA: Mert... nem... (Elhallgat.) 
FŐPAP (erősen megszorítja a karját): Fejezd be. Fe- 


jezd be. 
MÁRIA: Nem... nem akarom! 
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FŐPAP: Mit nem akarsz?! (Szorítja.) 
MÁRIA: Jaj! Megszülni! 
FŐPAP (hökkenten elereszti): Miért? 
MÁRIA (halkan): Nem akarom megszülni. 
FŐPAP: Miért? 
MÁRIA: Szülni az én jogom. 
FŐPAP: A te kötelességed. 
MÁRIA: Nem parancsolhatjátok meg, hogy szüljek. 


Szülni az én jogom. 
FŐPAP: Megparancsolhatom, mert a parancs az én 


jogom. Kötelességed szülni, az én számból Isten paran- 
csa ez. 


MÁRIA: Szóljon Isten maga. 
FŐPAP: A főpap ellen lázadsz? 
MÁRIA (halkan): Nem. De kérdezlek: mire szülöm? 


Nincs bölcsőm, se semmink. 
FŐPAP: József ács, majd farag. 
MÁRIA: Nincs fája. 
FŐPAP: Látod, hogy nekem is fából dolgozik. 
MÁRIA: Az kell a te munkáidnak, uram, nem lophat 


el belőle. 
FŐPAP: Én adok neki bölcsőhöz is fát. 
MÁRIA: Ugyanabból? Nem lesz jó, uram. 
FŐPAP: Ugyanabból. Jó lesz. 
MÁRIA: Ugyanabból a fából? 
FŐPAP: Ugyanabból a fából. 
MÁRIA: Ó, hogy van ez, uram? Mind a kettőt te 


rendeled: azokat az oszlopokat és a gyermekeket is... 
Munkát adtál az uramnak, és gyermeket kérsz cserébe... 
(Halkan.) Az oszlopot is, a gyermeket is te rendeled mi- 
tőlünk. 


FŐPAP: Isten kívánja így. Én abból élek, hogy tu- 
dom: ő mit kíván. Ő mondta el, hogy gyermeket szülsz 
neki. 


MÁRIA: Isten miért árulkodik? Ha Isten, legyen hall- 
gatag, ne szóljon róla, hogy kivel hált s kitől lesz gyer- 
meke. 


FŐPAP: Nem neked kell, neki kell a gyermek. 
MÁRIA: Nem lesz örömöm e gyermek, nem lesz örö- 


möm soha. 
FŐPAP: Örömre lesz Istennek és nékem. 
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MÁRIA: Ó, hát én tehén vagyok, uram? 
FŐPAP: Isten szolgálólánya vagy! 
MÁRIA: Isten ágyasa? 
FŐPAP: Isten nevét a szádra így ne vedd! 
MÁRIA: Istennek szajhája, Mária! 
FŐPAP: Megbüntetlek! 
MÁRIA: Bocsáss meg, Jáhvé! Nem kell, nekem nem 


kell. Ó, ó, Mária-tehén! Ő, Isten tehene, Mária, a Szűz! 
FŐPAP: Megbomoltál! 
MÁRIA: Midőn az ágyban feküdtem, nyilván, mint 


a persely, térdem reszketett, ágyékom sajgott, és befo- 
gadtam a magot, úgy nem éreztem semmit, mint a per- 
sely sem érez semmit. 


FŐPAP: A perselybe pénz hull, nem Isten magja. 
MÁRIA: És mégis, nem éreztem semmit, akár a per- 


sely, mert más örvend annak, hogy a perselybe pénz 
hull. Örömtelen szülés lesz, uram, kettős kínnal terhes. 
Mert a szülés maga is kín, hát még ha nem önlelkéből 
szánta életre gyermekét a nő, hanem férfi vagy szülő- 
parancsra, páros ez a kín. 


FŐPAP: Isten kínodat elveszi! 
MÁRIA (kitör): Hát szüljön ő! 
FŐPAP (fenyegetően): Mária! Isten anyja leszel, s te 


így mersz beszélni?! 
MÁRIA (fejét felveti): Ha Isten anyja leszek, meg- 


engedem magamnak e hatalmat, hiszen a férjem ő. 
FŐPAP: Te botor! A férjed József, az Úr a gyerme- 


ked atyja. 
MÁRIA: Nem merem megszülni, nem, mert nem is- 


merem az apját, sose láttam, milyen lesz hát a gyer- 
mek, kinek apját sose láttam. Nem ismerem az apját, 
így hát nem is szerethetem mint férfit őt. És hogy szül- 
jek, amíg még a szerelmet nem ismertem? Előbb a sze- 
relmet szeretném magamnak, a szerelem örömét s a szü- 
lés kínját csak azután. Nem ismerem az apját. 


FŐPAP: Istent mi mind ismerhetjük, itt van ben- 
nünk is, benned is: fiadban, ismerjük őt, mert végtelen. 
Megszülöd hát az ő fiát, aki a zsidók Messiása, megszü- 
löd, mert bölcs Salamon és énekes Dávid népe várja 
hajlongva őt, megszülöd, és Jézusnak fogják hívni, Ná- 
záreti Jézusnak, megszülöd, és ő megváltja nemzetét. 
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Minden nemzetnek van már megváltója, minden népnek 
jött már Messiása, csak a mi pusztában bolygó nemze- 
tünknek nincsen. Mária, szüld meg Jézust! 


MÁRIA: De uram, ha megszülöm, meg is fog halni. 
FŐPAP: Úgy szüld, hogy ne haljon meg soha. 
(Csend. Az egyes térre József be, a háromból a két 
kisebb keresztet leakasztja, helyükre két nagyob- 
bat hoz, végül egy egészen nagy negyedik kereszt- 
tel jön be görnyedten; a szeget a falba veri, erősen 
                        hallszanak a kalapácsütések.) 
MÁRIA: Te csak ácsolj. Én meg majd szülök. 
FŐPAP: És nehogy kuruzslóasszonyokhoz menj me- 


gint, hogy fiadból angyalt csináljanak, téged Isten bün- 
tet meg érte nagy haraggal, őket pedig kenderszagú nyel- 
vüknél fogva húzatom fel. (Elindul az egyes tér felé, ahol 
József is van, Mária lassan emelkedik, eltűnik.) 


JÓZSEF: Kicseréltem a legkisebbet, ahogyan meg- 
hagytad, uram. 


FŐPAP (megáll a legnagyobb előtt, hosszasan nézi): 
Ez jó lesz. Ilyennek képzelte Isten. És én. 


JÓZSEF (alázattal): Uram, én legjobb lelkemmel fa- 
ragtam e keresztet. 


FŐPAP: Isten nem felejti el, hogy hű szolgája voltál. 
Ez a kereszt az Isten rendelése. 


JÓZSEF (naiv örömmel): Istennek dolgoztam tehát! 
FŐPAP: Fizetséged kettő lesz: Isten bizalma s egy 


másik, emberi, amely majd énrám tartozik. 
JÓZSEF: Az én hálám olyan, uram, mint a fű, benövi 


a földet. Akkor hálás, mikor tapossák. 
FŐPAP: Alázatod munkádhoz illő. De mondom: vi- 


gyázz Máriára. Megbízlak, figyeld minden léptét. Ha ku- 
ruzsló szukákkal látnád szobájában, szólj nekem, az ajtót 
pedig zárd reájuk, hogy ott találjam őket. 


JÓZSEF: Kívánod, hogy megverjem, uram? 
FŐPAP: Ne. Csak szólj nekem. Ne nyúlj hozzá. Mária 


törékeny. 
JÓZSEF: Úgy teszek, uram, ahogy parancsolod. 
FŐPAP: Nem az enyém, Isten parancsa ez. (Indul.) 
JÓZSEF: Engedd, uram, hogy lámpásommal utadat 


mutassam. (Mindketten el. Néhány pillanatig teljesen üres 
a szín. Homály lesz. Balról be a három javasasszony.) 
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ELSŐ KURUZSLÓASSZONY (kiált, nem erősen): Hol 
vagy, Mária? 


MÁSODIK: Máriácska! 
HARMADIK: Kislányunk, Mária! 


(Körüljárják az első teret, a kereszteket megtapo- 
gatják, fejüket csóválva.) 


ELSŐ: Ez a József műhelye, menjünk, nehogy itt ta- 
láljon! (Első és Második elindul a második tér felé, ahogy 
felérnek, Harmadik emelkedik és eltűnik.) 


ELSŐ: Jaj, hova lett a harmadik nővérkénk? (Ijedten 
szalad vissza, ahogy az első térbe ér, második felemel- 
kedik s eltűnik.) Jaj, hova lett a második nővérkém? 
(Ijedten az első térbeli bejáraton el.) 


(Kis idő múltán megjelennek a második térben, 
fakádat cipelnek, nyakukban tarisznya, a kádat le- 
teszik, három gőzölgő üstért szaladnak ki, a kádba 
öntik, tarisznyájukból gyíkot, békát, kígyót, boga- 
rat, csíkokat, pillangót szednek elő, meg zöld galy- 
                                      lyat és mohát.) 
ELSŐ (ráolvasó énekléssel): 


Mária szabad lesz, 
Mária fürdőt vesz, 
Mi meg szeretjük őt... 
(Lassan beleereszti.) 
Kádba, kádba, 
Kígyócska, békácska, 


MÁSODIK (szintén): 
Főjél, főjél, gyíkocska, 
Porhanyósra, csíkocska... 


HARMADIK: 
Olvadj el, gallyacska, 
Te is bogaracska... 


(Morzsolgatja egy kicsit, azután dobja be.) 
ELSŐ: 


Hintve a víz sóval, 
Pillangós hímporral... 


(A pillangó szárnyáról a vízbe fújja a hímport, s 
csak azután dobja a vízbe.) 
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MINDHÁRMAN (a kád körül topognak, ritmikusan 
járnak): 


Kádban fürdik Mária, 
Élhessen a kisfia, 
Mennybe küldjük a babát, 
Hadd lelje meg angyalát, 
Huss! Huss! Huss! 


(Mária lassan bejön, fehér hosszú ingben, kibontott 
hajjal, mögötte egy pillanatra az ajtókeretben meg- 
                                  villan József arca.) 
ELSŐ: 


Bújj bele, bújj bele, 
Anyácska kis gyermeke... 


MÁSODIK: Jaj, láttam Józsefet! 
HARMADIK: Én is! Én is! Végünk van! Fussunk már! 
(A bejárathoz ugranak, de az be van zárva, nagy 
sikoltozásba fognak, a szín teljesen sötét lesz, sikol- 
tozásuk még hallszik egy ideig, azután nem túl erős 
fény: a három kuruzslóasszony a három kisebb ke- 
resztre van kötözve, nyakukból kígyók lógnak, 
nyögdécselnek, valamennyien a nagy negyedik ke- 
                    resztet bámulják félrecsavarodott nyakkal.) 
ELSŐ: 


Nem ereszt, nem ereszt 
Bennünket a kiskereszt, 
Kié lesz a nagykereszt. 


(Lassan jön Mária és József az első térbe, Mária 
karján a kis Jézus, a Főpap előttük sietve föl- 
megy, a második tér fölé, József követi, Mária föl- 
emelkedik és eltűnik, Főpap most visszamegy az 
első térbe, József tűnik el, Főpap megáll a három 
                                           banya előtt.) 
MÁSODIK: 


Három szegény megfeszült... 
HARMADIK: 


Józsi ácsolt, Mari szült. 
FŐPAP: Nyögjetek, hogy a kegyelmet kapjátok! 


Nyögjetek! (Nyögnek. Kis szünet.) Meghaltatok? Ha meg 
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— akkor szabaddá teszlek, mert a halál szabadság, a leg- 
nagyobb szabadság. Csend lett. Csend legyen, csend! 
Csend legyen: szabadság. Meghaltatok már? Csend le- 
gyen, szabadság. Ámen. 


(Sötét, függöny.) 
1969 
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A BOSSZÚÁLLÓ, A KAPUS, AVAGY: 
KÉRJÜK A LÁBAT LETÖRÖLNI 


TRAGIKOMIKUS PÁRBESZÉDEK, SZÍNJÁTÉK ALAKBAN, 
HÁROM RÉSZBEN 
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[Vákát oldal] 
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Személyek a bejövetel sorrendjében: 
Igazgató 
Első hivatalnok 
Második hivatalnok 
Szakáll Dániel 
Rendőr 
Igazgatóhelyettes (majd később: új Igazgató) 
Harmadik hivatalnok 
Doma András 


Történik: az első világháború után az Első Lábtörlő Intézetben 
 
 


ELSŐ RÉSZ 


Igazgató ül nagyon magas asztal mellett, hivatalban. 
Az ajtóra szigorú betűs felirat van függesztve: KÉRJÜK 
A LÁBAT LETÖRÖLNI. Igazgató komor, behemót ember. 


ELSŐ HIVATALNOK (be, dossziéval a hóna alatt, kö- 
zelebb akar lépni). 


IGAZGATÓ (észreveszi, kiabálva): Ne közeledjék! 
ELSŐ HIVATALNOK (megtorpan). 
IGAZGATÓ: Letörölte a lábát? 
ELSŐ HIVATALNOK (szótlanul kilép, kisvártatva 


vissza, leteszi a dossziét az asztalra, el). 
(Kis szünet. Igazgató még komorabb.) 


MÁSODIK HIVATALNOK (be). 
IGAZGATÓ (felugrik, kiabálva): Egy tapodtat se! Le- 


törölte a lábát? 
MÁSODIK HIVATALNOK (szótlanul ki, ugyanaz a já- 


ték, el). 
(Igazgató dühösen néz utána, végigsimít homlokán, 


panaszosan.) 
IGAZGATÓ: Érthetetlen! Egyszerűen érthetetlen! 


Mintha olvasni se tudnának. És még ők csodálkoznak! 
Még ők csodálkoznak! (Feláll az asztal mellől, az ablak- 
hoz lép, kibámul, eközben az ajtó zajtalanul megnyílik, 
kézihajtású tolókocsin begördül egy férfi, akiről később 
megtudjuk, hogy Szakáll Dánielnek hívják, derekáig pok- 
róccal van betakarva. Odagördül az asztal mellé. Szakáll- 
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nak csak a melle látszik, ha szemből nézik, úgy tűnhet, 
ül, vagy nagyon alacsony. Igazgató eljön az ablaktól, nem 
veszi észre Szakállt, leül, szórakozottan veszi kezébe a 
dossziét. Hirtelen néz fel.) 


IGAZGATÓ (vésztjósló kíváncsisággal): Maga hogy 
kerül ide? 


SZAKÁLL (alázatosan): Az ajtón át. 
IGAZGATÓ (felcsattan): Sejtettem. Ki maga? 
SZAKÁLL: Szakáll Dániel vagyok, de tessék csak Da- 


ninak szólítani. 
IGAZGATÓ: Nem fogom. (Kicsit megemelkedik.) Én 


pedig az Első Lábtörlő Intézet igazgatója vagyok. Meg- 
értette? 


SZAKÁLL (alázatosan bólint). 
IGAZGATÓ (nyersen): Mit akar? 
SZAKÁLL (a lehető legalázatosabban): Semmit. 
IGAZGATÓ (szeme kimered): Semmit? Szóval azért 


jött, hogy ne akarjon semmit? Hogy mer idejönni valaki, 
aki nem akar semmit? 


SZAKÁLL: Jobban mondva... 
IGAZGATÓ: Ki vele, nincs időm! 
SZAKÁLL: Csak szeretnék valamit. 
IGAZGATÓ (dühösen): Úgy...? Aki szeretne, az akar- 


na! Tehát mégiscsak akar valamit? Tehát ez az egész 
csak játék volt?! Gyalázatos játék! Hogy felkeltse az ér- 
deklődésemet! Gondolhattam volna, hogy nem jön csak 
úgy szerelemből. Szóval akar valamit? (Fojtottan.) Hogy 
mer idejönni valaki, aki akar valamit?! 


SZAKÁLL (alázatosan): Olyasmit akarok, amit ön is 
akar. 


IGAZGATÓ (felhördül): Tanulja meg, hogy nekünk 
nem lehet közös akaratunk. 


SZAKÁLL (még alázatosabban): Pedig van. 
IGAZGATÓ (felcsattan): Nincs! És nem is lehet! Én 


vagyok én, maga pedig maga! 
SZAKÁLL (sejtelmesen): Márpedig mi egy dologban 


nagyon is megegyezünk. Egy a vágyunk. 
IGAZGATÓ (mintha meglepődne a másik sejtelmes- 


ségétől): Hagyjuk a talányokat. Beszéljünk nyíltan. 
SZAKÁLL: Ön azt akarja, hogy mindenki letörölje a 


lábát. Én is. 
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IGAZGATÓ (ingerülten): Na és, mi ezért rokonok va- 
gyunk? Tejtestvérek? 


SZAKÁLL: Nem, uram, csak azért jöttem önhöz, mert 
leghőbb vágyam, hogy letöröljem a lábam. 


IGAZGATÓ (élesen): Ezt az ajtó előtt kellett volna 
megtennie. 


SZAKÁLL (erősen a szemébe néz): Nem ismer? 
IGAZGATÓ: Nem. De ha már itt tartunk, letörölte 


maga a lábát? 
SZAKÁLL: Nem. De igazán nem ismer meg? 
IGAZGATÓ: Nem. De mondja csak, miért nem tö- 


rölte le a lábát? Mert nem akarta, azért? 
SZAKÁLL: Nem. De ha tényleg nem jutok eszébe, 


hát megmondom, ki vagyok. Én vagyok Szakáll Dani, a 
tizenhatos gyalogosoktól. Százados úr, most sem ismer 
meg? 


IGAZGATÓ (mintha kissé meghökkenne): Nem. De 
vallja meg őszintén, miért nem olvasta el kint azt a táb- 
lát. Nem tud olvasni? 


SZAKÁLL: Nem. De ha már elmondtam eddig, el- 
mondom tovább is: szóval én a százados úr katonája 
voltam. Én voltam az a katona, aki az utolsó percig ott 
állt abban a nagy hófúvásban őrségen, aztán ott felejtet- 
tek a visszavonuláskor. Emlékszik? 


IGAZGATÓ (más irányba néz, ingerülten): Nem. De 
miért nem akarja jóvátenni a hibáját, nem gondolja, 
hogy kötelessége lenne letörölni a lábát? 


SZAKÁLL: Nem, de ha már idejutottunk, azt is el- 
mondhatom, hogy jártam később. Szóval, ott feküdtem 
a hóban sebesülten, az ellenség elhaladt, azt hitték, ha- 
lott vagyok. . .  De maga ezt már tudja... 


IGAZGATÓ: Nem. De ahelyett, hogy háborús élmé- 
nyekről csevegne, jobban tenné, ha kimenne és letörölné 
a lábát. (Gúnyosan.) Vagy talán nem tudja megtenni? 


SZAKÁLL: Nem. 
IGAZGATÓ (fojtott dühvel): Azonnal letörli a lábát! 
SZAKÁLL (tettetett alázatossággal): Azt nem lehet, 


kérem. 
IGAZGATÓ (az asztalra csap): Majd én megmutatom 


magának, hogy lehet. Azonnal törölje le a lábát! 
SZAKÁLL: Nem lehet, kérem. Nincs. Lefagyott. Tőből 
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amputálták mind a kettőt. Mert nem hívtak vissza a szá- 
zados úrék az őrségről, pedig már minden mindegy volt… 


(Szünet.) 
IGAZGATÓ: Bocsásson meg, fiam, nem akartam meg- 


bántani... Ott sok katona volt. Nem törődhettem min- 
denkivel. Ott sok katona volt. Magára nem emlékszem. 
Egyedül magára nem emlékszem. 


SZAKÁLL (szeme megvillan): Mindig az jön, mindig 
az jön el, az az egy, akire nem emlékszik, épp az, akire 
nem emlékszik... Azért jöttem... 


IGAZGATÓ: Hagyja, ne is beszéljünk róla. Nem tesz 
semmit. Igazán nem tesz semmit. Fel sem vetődik a kér- 
dés. (Kis szünet.) Nem menthettem meg mindenkit. Ott 
sok katona volt. 


SZAKÁLL: Azért jöttem, százados úr, hogy a paran- 
csát teljesítsem. 


IGAZGATÓ: Ne tréfáljon, fiam, nem vagyok én már 
százados, nem adok én parancsot. 


SZAKÁLL (tompított hangon): De én szeretném, na- 
gyon szeretném. 


IGAZGATÓ (zavart szégyenlősen): De Szakáll, csak 
nem képzeli... 


SZAKÁLL: De igen. Akarom, hogy parancsoljon. 
IGAZGATÓ: De Szakáll, nem tehetek én ilyesmit. 
SZAKÁLL (hangja csattan): Parancsolom! Parancso- 


lom, hogy parancsoljon! 
IGAZGATÓ: De Szakáll, hogy is gondolhatnék én 


effélét? 
SZAKÁLL: Mondja azt, amit Jézus Krisztus mondott 


Lázárnak: Kelj fel és járj, és töröld le a lábad! 
IGAZGATÓ: Ugyan, Szakáll! Hogy is mondhatnék én 


hasonlót! 
SZAKÁLL (szinte kiabálva): Parancsolom! Parancso- 


lom! Így (katonás hangon): Szakáll Dániel közlegény, tö- 
rölje le a lábát! 


IGAZGATÓ (mind nagyobb balsejtelemmel): De Sza- 
káll, maga... ezt nem gondolhatja komolyan! 


SZAKÁLL: Parancsoljon! (Hirtelen a pokróc alá nyúl, 
revolvert vesz elő, és rászegzi az Igazgatóra.) Parancsol- 
jon! 
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IGAZGATÓ Szakáll! Uralkodjék magán! Elment az 
esze? 


SZAKÁLL: Kötelezzen engem, hogy letöröljem a lá- 
bam. (Közelíti a revolvert.) Különben lövök! 


IGAZGATÓ (rémülten): Szakáll! Az istenért! Meg- 
őrült?! 


SZAKÁLL (Igazgató homlokához nyomja a jegyvert): 
Esküszöm elvesztett két lábamra, hogy ha nem mondja 
utánam, amit mondok: lelövöm! 


IGAZGATÓ (verejtékezve, nyögve): Mit mondjak?! 
SZAKÁLL: Szakáll honvéd, parancsolom, hogy azon- 


nal törölje le a lábát! 
IGAZGATÓ (homlokához kapva): Szakáll honvéd... 


ne bomoljon... hogy gondolhat ilyesmit, hogy én... 
SZAKÁLL (homlokához szorítja revolverét): Mondja, 


mert lövök. 
IGAZGATÓ (ijedt hadarással): Szakáll honvéd, paran- 


csolom, hogy törölje le a lábát! 
SZAKÁLL (bal kézzel szalutál): Százados úrnak alá- 


zatosan jelentem, parancsát végrehajtani nem tudom, 
mert nincs lábam! 


IGAZGATÓ: De Szakáll! Én nem komolyan mond- 
tam... 


SZAKÁLL (eligazítja Igazgató homlokán a revolvert): 
Most pedig azt mondja (utánozza a századost): Mi? Nincs 
lába? Mi az, hogy a honvédnak nincs lába? Egy magyar 
honvédnak minden körülmények közt van lába! (Más han- 
gon.) Mondja! 


IGAZGATÓ: De Szakáll... (Az azonban megmozdítja 
a revolvert, Igazgató verejtékezve mondja.) Nincs lába? 
Egy magyar honvédnak... Szakáll, őrültség ilyet mon- 
datni velem. 


SZAKÁLL (megmozdítja a revolvert): Mondja! 
IGAZGATÓ (gyorsan, mint aki hamar túl akar esni 


rajta): Egy magyar honvédnak minden körülmények közt 
van lába. 


SZAKÁLL: Nem jó! Úgy mondja, mint egy igazi szá- 
zados! Úgy mondja, mint ahogy ott mondta volna! Még 
egyszer! (Megmozdítja a revolvert.) 


IGAZGATÓ (remegve): De Szakáll... 
SZAKÁLL (meggyőződéssel):... Maga most hisz ab- 
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ban, amit mond. Egy magyar százados hisz abban, amit 
mond. 


IGAZGATÓ: Szakáll, könyörgöm, hogy hihetek én... 
SZAKÁLL: Hisz! Egy magyar százados hisz! Hinnie 


kell! Mondja! 
IGAZGATÓ (megtörli homlokát): Mi? Mi az, hogy 


nincs lába? 
SZAKÁLL: Meggyőződéssel! Hinni! (Megmozdítja a 


revolvert.) 
IGAZGATÓ (mintha beletörődne, ettől a perctől kezd- 


ve elképzelhetjük, hogyan adta a parancsot százados ko- 
rában, arcán és hangján azonban olykor átremeg a féle- 
lem játéka): Mi? Mi az, hogy nincs lába? Egy magyar 
honvédnak van lába! Egy magyar honvédnak minden 
körülmények között van lába! 


SZAKÁLL (sanda elismeréssel): Valahogy így. (Kato- 
nás hangon.) Százados úrnak alázatosan jelentem, nekem 
még sincs lábam! (Más hangon.) Maga erre azt mondja 
(utánozva): Mi? Ha a hon kéri, van a honvédnak lába. 
Megértette? (Saját hangján.) Na mondja! 


IGAZGATÓ: Mi? Ha a hon kéri, van a honvédnak 
lába. Megértette? 


SZAKÁLL (katonahangon): Százados úrnak alázatosan 
jelentem, megértettem, de nekem még sincs lábam. Le- 
het, hogy a Haza nem akarja, hogy lábam legyen. (Más 
hangon.) Maga erre azt mondja (utánozva): Szakáll hon- 
véd, teljesítse a parancsot! Legyen lába! 


IGAZGATÓ: Szakáll honvéd teljesítse a parancsot! 
Legyen lába! 


SZAKÁLL (katonahangon): Százados úrnak alázatosan 
jelentem, nincs! Ha legalább műlábam lenne, azt is le- 
törölném, de az sincs! Adjanak egy műlábat, hogy le- 
törölhessem! (Más hangon.) Maga erre azt mondja (utá- 
nozva): Magyar honvédnak nincs műlába, műmelle, mű- 
fogsora! Magyar honvédnak igazi lába, igazi melle, igazi 
fogsora van! Teljesítse a parancsot! 


IGAZGATÓ: Magyar honvédnak nincs műmelle, mű- 
lába, műfogsora. Magyar honvédnak igazi lába, igazi 
melle, igazi fogsora van! Teljesítse a parancsot. 


SZAKÁLL (katonahangon): Százados úrnak alázatosan 
jelentem: nincs se műlábam, se igazi. Nem teljesítem pa- 
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racsát! (Más hangon.) Maga erre azt mondja (utánozva): 
Ha nem teljesíti, lelövöm, mint egy kutyát! (Más han- 
gon.) Tessék, itt a revolver, és kényszerítsen, hogy letö- 
röljem a lábam! (Igazgató remegő kezébe nyom egy má- 
sik revolvert, amit a takaró alól húz ki.) 


IGAZGATÓ (rosszat sejtve): Szakáll, ne...! 
SZAKÁLL: Mondja, vagy lövök! 
IGAZGATÓ (remeg, s a revolvert lefelé tartja): Ha 


nem teljesíti, lelövöm, mint egy kutyát! 
SZAKÁLL: Emelje fel azt a revolvert, szegezze rám, 


és üvöltsön, hogy zengjen a ház. (Utánozva.) Még egyszer 
mondom, törölje le a lábát! (Saját hangon.) Mondja! 


IGAZGATÓ (remegve emeli fennebb a revolvert). 
SZAKÁLL: Üvöltse! 
IGAZGATÓ: Még egyszer mondom, törölje le a lábát! 
SZAKÁLL (megmozdítja revolverét): Hangosabban! 


Kiáltsa! Ordítsa! 
IGAZGATÓ (kiáltva): Törölje le a lábát! 
SZAKÁLL: Nem teljesíthetem! Nem! Nem! Védem 


magam! (Meghúzza a ravaszt, dörrenés, Igazgató hátra- 
dől székében. Kis szünet. Hivatalnokok rohannak be és 
Rendőr.) 


MÁSODIK HIVATALNOK: Mi történt? 
RENDŐR: Mi a helyzet a fegyvertartással? Az enge- 


déllyel, mi? (Noteszt húz elő.) 
SZAKÁLL (alázatos, csendes, panaszkodó hangon): 


Jöttem, hogy elintézzek egy kérést. Valami munkát sze- 
rettem volna. Háborús rokkant vagyok, kérem, mind a 
két lábamat elvitte ez az átkozott háború... (Felemeli a 
pokrócot, jól látszik, hogy mind a két lába tőből amputál- 
va. Iszonyodva nézik, kis moraj.) Az Igazgató úr pedig 
azt parancsolta, hogy töröljem le a lábam! Mondtam én 
neki, hogy nem tudom, mert nincs. Nézze meg. De nem 
nézte meg, csak kiabált, hogy töröljem le. No mármost, 
megmondhatják maguk is, hogy törölhetném én le a lá- 
bam, amikor nincs... Aztán rám fogta a pisztolyát, hogy 
lelő, ha nem teljesítem a parancsát, erre én is előkap- 
tam az enyémet, mert tetszik tudni, mióta ilyen magate- 
hetetlen vagyok, pisztollyal kell járnom, mert akárki meg- 
támadhat, oszt védekeznem kell. Én hamarabb lőttem, 
mert jó katona voltam én, jól céloztam... Hát így történt. 
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RENDŐR (jegyezve): Magát őrizetbe veszem. Velem 
jön. (A tolókocsira bök.) Ezt is hozza! 


ELSŐ HIVATALNOK: Igazoljuk, hogy a megboldogult 
valóban betegesen szigorú volt a lábtörlést illetően. Való- 
sággal mániákus. 


MÁSODIK HIVATALNOK: Ahogy az ajtó előtt egy- 
szer elhaladtam, hallottam az igazgató hangját, amint 
nagyon erősen, parancsolóan kiáltja, hogy ez az úr törölje 
le a lábát! 


HARMADIK HIVATALNOK: Engem nem egy ízben 
megfenyegetett, hogy elbocsát, ha nem törölöm le a lá- 
bam... Nagyon szigorúan vette. Azt is mondhatnám, 
hogy a megboldogult ezért mindenre képes lett volna. 


RENDŐR (jegyzi): Maguk majd jönnek tanúnak. De 
csak az igazat mondani! Csak az igazat! (Int Szakállnak, 
hogy induljanak, az együttérző pillantások közepette 
Rendőr kíséretében el.) 


(Kis szünet.) 
(Igazgatóhelyettes gyorsan be.) 


HIVATALNOKOK (egyszerre): Jó napot, Igazgatóhe- 
lyettes úr! 


HELYETTES: Csúnya ügy, nagyon csúnya ügy, ké- 
rem. A lábtörlési mozgalmat meglehetősen kompromittálja 
majd. Igyekezzünk mindent megtenni az ellenpropaganda 
érdekében. Egyelőre (körülnéz), mint a megboldogult he- 
lyettese, átveszem az Intézet vezetését... Mindenki foly- 
tassa a munkáját. Semmi fejvesztettség. Mindent foly- 
tatunk, mindent folytatunk! 


ELSŐ HIVATALNOK (a táblára bök): Mi lesz a táb- 
lával? 


HELYETTES: A táblával? (Csodálkozva.) Természete- 
sen ottmarad. A tábla helyes és hasznos. 


MÁSODIK HIVATALNOK (megkockáztatja): Talán 
mégis... módosítani kellene... 


HELYETTES: Módosítani? (Elgondolkozik.) Igen, va- 
lami fontos módosítás nem árt. (Töpreng.) Fessék át. Az 
alapszíne ne fehér legyen, hanem fekete, a betűk ne fe- 
keték legyenek, hanem fehérek. 


ELSŐ HIVATALNOK: És a szöveg? 
HELYETTES: A szöveg marad. Semmi sem változik. 


A szöveg marad. 
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MÁSODIK HIVATALNOK (félénken): Mégis, hogy az 
ilyen eseteket elkerüljük, legalább valamit... pár szót... 
mondjuk: „kivételt képeznek, akiknek nincs lábuk”. Mond- 
juk. 


HELYETTES: Nem, ez nem jó! Mert akinek egy lába 
van, az azt is letörölheti. 


MÁSODIK HIVATALNOK: De esetleg, akinek mind- 
kettő... 


HELYETTES: Kevesen vannak, erre való tekintettel 
ezeket az elemeket számításon kívül hagyhatjuk. Eme 
elemekért nem fogalmazzuk át egy ilyen ősi intézmény 
jelmondatát. Különben is, minél több kivételt teszünk, 
annál többen bújnak ki a kötelezettség alól. Nincs egérút, 
nem adunk egérutat. Egy szabály minél szűkszavúbb, 
annál többen tartják be! 


MÁSODIK HIVATALNOK: A szabály erősül azáltal, 
hogy megnevezi a kivételeket, mert mint definíció min- 
dent kívül rekeszt önmagán, ami nem beletartozó. A ki- 
vétel szűkíti, pontosabbá teszi a szabályt, amely ezáltal 
tehát erősül. 


HELYETTES (szárazon, parancsolón): Mi olyan szabá- 
lyokat alkotunk, amelyeket a kivétel csak gyengíthet. Azt 
tegye, amit mondtam. Egyetlen kivétel van az alól, amit 
említettem: ez pedig maga a kivétel. Ha a kivételt az 
Első Lábtörlő Intézet Szabállyá teszi, akkor ezt minden 
más szabály, mely ennek a kivételnek nem mond ellent 
— csak erősítheti. Tehát csakis szabályos kivételeket! 
Csakis szabályos kivételeket! Megértették? 


ELSŐ HIVATALNOK: Meg! (Indulni akarnak.) 
HELYETTES: Várjanak csak! Egy új táblát is ki kell 


tenni a kapu alá. 
MÁSODIK HIVATALNOK (kopogó hangon): Igen, értem. 
HELYETTES (mintha diktálná): Az az ügyfél, aki a 


lábát letörölni beteszi az intézetbe, minden fegyverét, 
szúró vagy vágó szerszámát, életveszélyes tárgyát köteles 
leadni a kapusszobában. A kapus motozni fog. A régi 
kapust leváltjuk, új kapust nevezünk ki. Valami elszánt, 
erős embert. (Abba az irányba néz, amerre Szakáll el- 
ment.) Valami nagyon elszánt, nagyon erős embert. Uraim, 
holnaptól, de legkésőbb holnaputántól új kapusunk lesz. 


(Függöny) 
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MÁSODIK RÉSZ 
 
melyet ajánlatos kis szünettel, sötétség után az ELSŐ 
RÉSZ-ben játszani. 


A Lábtörlő Intézet kapusfülkéje: Felirat: KAPUS. A 
fülke üres. Valószínűtlenül nagy ablaka fölé tábla van 
kitéve: KI ITT BELÉPSZ, HAGYJ FÖL A FEGYVEREK- 
KEL! A kapusnak jogában áll motozni. Igazgatóság. A 
fülke pontosan a szín közepén van, előtte térség. A fülke 
ablaka óriási, sosem látott képkerethez hasonlít. Baloldalt 
a mélyszürke falon hatalmas, szinte ember nagyságú ki- 
lincs. Jobboldalt lépcső, nem látni, hova visz. A szín né- 
hány pillanatig üres. Most jobbról tolókocsiján begördül 
Férfi (vagyis Szakáll Dániel), mögötte jön Helyettes, aki 
közben már igazgató lett: szinte nyájasan tereli maga 
előtt Szakállt, mint gazdasszony szokta csibéit a ketrec 
felé. Szakáll szinte vidáman „kocsikázik”, hirtelen áll meg. 


SZAKÁLL: Na itt volnánk, igazgató úr! 
IGAZGATÓ (körülmutat): Hát ez lesz a birodalma, 


Szakáll. Amit itt lát, ameddig szeme ellát — mind a 
magáé. Ez a térség, ez a fülke, ez a telefon, ez az óra, 
ez a szék, ez az ablak, ezek a táblák (sorra mindegyiket 
mutatja). A lelkére bízom, a lelkének adom leltárba! Itt 
maga az úr. Nincs az az ember, kivéve engem, aki itt 
beléphet a maga tudta és beleegyezése nélkül. Maga itt 
király, maga itt császár, maga olyan, mint fronton az 
őrszem, a tábornokot is megállíthatja, ha nem tudja a 
jelszót. Érti?! 


SZAKÁLL: Tudom én a dolgot, méltóságos uram, az 
isten se megy be, ha nem tudja a jelszót. 


IGAZGATÓ: Maga itt egy őr, maga itt egy határ, 
maga itt egy sorompó! 


SZAKÁLL: Én itt egy őr, én itt egy határ, én itt egy 
sorompó! 


IGAZGATÓ (mint aki nem hallotta): Magát a bíróság 
felmentette. Ártatlannak ítélte elődöm halála ügyében. 
Tettét jogos önvédelemnek vélték, de magának, fiam, tud- 
nia kell, hogy a tárgyaláson a mi tisztviselőink voltak a 
tanúk. A mi hivatalunk tisztviselői. Ezt jól jegyezze meg. 
Azt, hogy magára nem bizonyíthatták a bűnösséget, első- 
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sorban intézetünknek köszönheti. Meg kell azt is mon- 
danom, azzal volt szerencséje, hogy elődöm nem örven- 
dett népszerűségnek beosztottjai körében. Egészen más- 
képp alakul a maga sorsa, ha abban az igazgatói székben 
akkor én ülök. Ebben az esetben maga ma be van zárva 
(mint aki kevesli a mondottat, fokozni akarja), főbe van 
lőve, fel van akasztva, érti?! 


SZAKÁLL: Már hogyne érteném, igazgató úr. De én 
magát nem lőttem volna le. (Gyorsan odakocsikázik Igaz- 
gatóhoz, megragadja kezét, megcsókolja.) Én magát, Igaz- 
gató úr, sose lőném le, még ha tulajdon apámat ölte 
volna meg, akkor se. Mert én akkor is tudnám: az igaz- 
gató úr — igazgató, és nekem jó ember. Aki igazgató, az 
jó ember — nekem az jó ember. Azt a másikat én mint 
századost lőttem le, meg aztán nem volt az én igazgatóm, 
meg már a századosom se, mert vége a háborúnak. Amíg 
a századosom volt, nem emeltem volna kezet rá az isten- 
nek sem. Becsülöm én a rangot. De amikor civilben volt, 
az már más. Azért mondom, én az igazgató urat se lő- 
ném le mint igazgatót. 


IGAZGATÓ (mint aki nem szívesen hall erről a té- 
máról): Hagyja, hagyja, Szakáll. Maga csak ne gondol- 
jon ilyesmikre. A hivatal azért alkalmazza magát, mert 
bízik benne, hogy egy olyan ember, mint maga, jól látja 
el a feladatát. Nekünk erős, elszánt emberekre van szük- 
ségünk. Bízunk abban, hogy erélyes lesz, és rendet te- 
remt a portásfülke tájékán. Gondoljon arra, milyen nagy 
megbecsülés az, hogy magát sánta ember létére épp a 
Lábtörlő Intézet kapusának nevezzük ki. Eltekintünk at- 
tól az egyáltalán nem mellékes szemponttól, hogy maga 
nem járhat elöl jó példával a lábtörlést illetően. Maga 
kivételezettje hivatalunknak, maga egy kivétel, Szakáll! 
Magával együttműködünk, mert maga erős ember, s ne- 
künk most ilyenek kellenek, Szakáll. Együttműködünk 
magával, ezért pedig tisztesség, jó munka, nyitott szem 
jár cserébe, Szakáll! Isten tartsa meg! (Kezet ráz, el.) 


(Szakáll egy darabig nézdegél, majd mámorosan kö- 
rülkocsizza a térséget, szinte hízik a szeme, mint 
annak, aki új birodalmával ismerkedik, mint annak, 
aki új hont foglalt el. Az itt következő játékban 
egy ember mámorát látjuk új, eddig nem látott 
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helyzetben, azután a mámor átváltozását — a kör- 
nyező léttel való ismerkedés folyamán — félelem- 
mé, kételyekké, magány- és értelmetlenség-érzetté, 
hiábavalóság- és fölöslegesség-érzetté, mely a hata- 
lom birtokában is felmerül benne. E folyamat kép- 
ben elbeszélve: éhesek vagyunk, s egyszer csak pi- 
ros almát találunk: örömünk határtalan. Felvesz- 
szük, nézegetjük, kis lyukat fedezünk föl: beleha- 
rapunk: férges. Éhesek maradtunk, de most már 
még jobban érezzük kifosztottságunkat, mert az 
almával örömünk is elromlott, örömünk, amely 
legalább olyan érték volt számunkra, mint az éh- 
ségünket csillapító alma. Közérzetünk romlása 
azonban még itt sem áll meg, az alma újabb gon- 
dolatokat hív elő: a szép külső mögött betegség 
rejtezik; történhet velünk is így. S itt már saját 
halálunkra kell gondolnunk. íme, nemcsak almánk 
veszett el, hanem örömünk is, nemcsak örömünk, 
hanem távlatunk, létreményeink is borúsabbá let- 
                                                      tek.) 
SZAKÁLL: A teremtésit! Ez van olyan nagy, mint 


egy veteményeskert! De nincs benne vetemény, oszt 
nem kell kapálni. Hogy mondta az igazgató úr: „Ez mind 
a magáé, Szakáll!” De vajon hogy gondolta ezt? A ne- 
vemre íratják? (A fülke felé néz.) Vajon ezt is? Szilágyi 
bácsinak se volt nagyobb a háza, s milyen jól megfért 
benne. (Megtapogatja a fülke falát, a táblához is föl- 
ágaskodik, nem látja jól a feliratot.) Tán még a nevem 
is ki van írva. Hát bent, vajon bent mi van? (Hátrakocsi- 
kázik, egy pillanatra eltűnik, majd az ablakkeretben je- 
lenik meg, melltől látszik.) Telefon... Én még sose te- 
lefonáltam... Majd csak megtanulom. Senki se ringott a 
bölcsőben a telefonnal. (Lekönyököl, jól erősen próbál- 
gatja az asztalt.) Kibír ez kettő olyat is, mint én. (Kö- 
rülnéz. Sóhajt.) Olyan jó erős itt minden. Ott az a lépcső, 
az is milyen erős. Meg ez a kis portáskunyhó. A szék, 
az asztal (lenyúl), lába van, jó erős lába. Itt lába van ám 
mindennek! (Hirtelen hallgat el, kis szünet.) Szóval ez 
az enyém, ez mind az enyém. Minek kellene már az a 
vacak főd, ha van ilyen takaros kis kunyhója az ember- 
nek. Innen engem az isten se túrhat ki. A fődet meg, azt 
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mondják, elveszik. Hát akkor nem jobb ez?... Ezt nem 
veheti el senki! Ezt a telefont... (Felveszi a kagylót, 
fülel.) Ez nem mond semmit. Hallgat. Nem lenne jó? 
Majd megreperálja az igazgató, holnap meg is mondom 
neki, reperálja meg. (Leteszi a kagylót.) Elfáradtam egy 
kicsit. (Felnéz az órára.) Pedig még egy óra sem telt el 
a hivatalból. De csak megszokja az ember. Megszokja az 
ember, hogy itt üljön a kis ketrecben, mint a kutyus, 
oszt ne csináljon semmit, csak a kaput nézze, mikor 
nyikorog, hogy ugasson, ha nem a gazda jön. Hát ez az. 
Ezt az ülést is meg lehet szokni. . .  a . . .  a . . .  a . . .  (Ásít.) 
Elpilled az ember, ha nagyon figyeli a kaput. Mert ha 
moccanna valami, de semmi... (Néz, fülel, de valóban 
semmi sem moccan és csend van.) Ha mocorog valami — 
mindjárt hegyes lesz az ember szeme, a füle meg jól 
kitárul... (Legyezgeti magát.) Csak bár egy kis cúg 
lenne... (A szín valamivel homályosabb lesz.) Mintha 
sötétedne. Pedig nappal van. (Feje kissé megbillen, majd 
hirtelen kapja fel, szinte dühösen.) Hát nem jön senki? 
Miért nem jön senki? (Felnéz az órára.) Egy óra telt el... 
Egy óra? Egy nap? (Megint fölnéz.) Egy nap? Egy év? 
(Felnéz.) Egy év? Tíz év? (Lehajtja fejét.) Oszt nem jött 
senki. (Felszegi fejét.) Milyen hivatal ez? Igazgató úr, mi- 
lyen hivatal ez? (Felkapja a telefont.) Igazgató úr! Ide 
nem jön senki! Miért vagyok én itt? (Mint akinek hir- 
telen jut eszébe.) Lehet, hogy ez a kapu be is van zár- 
va... Akkor miért kellek én? Ha egy kulcs is elég, minek 
kellek én?! Vagy a kulcs, vagy én! Tessen választani. 
Én a kulcsot meg a zárat szét fogom verni, mert ők eszik 
meg a munkámat. Nem jön be senki, mert a kulcs nem 
hagy bejönni senkit. Hogy nekem legyen munkám. (Bele- 
fúj a telefonba.) Ez néma. (Leteszi.) Megint sötétebb van. 
Még mindig nem jön senki. Mért van az, hogy nem jön 
senki? Ki hiszi el, hogy van kunyhóm, van telefonom, 
van székem, asztalom, van órám meg táblám is, ki hiszi 
el, ha nem jön senki? Ki hiszi el, hogy nem jön senki, 
ha nem jön senki, hogy lássa, hogy nem jön senki. (Kis 
szünet.) Majd hazamegyek, és otthon senki nem fogja el- 
hinni, hogy nekem itt mim van. Mert nem látta senki. 
Mert nem jön senki. Mert nem jön senki, hogy lássa, 
hogy nekem mim van. Otthon mondhatom az asszonynak, 
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a fiamnak, a lányomnak: van egy kuckóm, van telefonom, 
asztalom, székem, ki fognak kacagni, mert azt kérdezik: 
ki látta azt? S én csak azt mondhatom: senki. Miért? — 
kérdezi az asszony. Mert nem jött senki. Amikor minden 
van — nem jön senki, hogy lássa, hogy nem jön senki, 
hogy lássa, hogy minden van. Miért van ajtó, minek van 
kapu, ha nem lép be senki? (Feje az asztalra hanyatlik, 
hosszabb szünet, kintről most mintha zaj hallatszana, fe- 
jét felkapja.) Jön valaki! (Mámorosan.) Jön! (Egy pilla- 
natra eltűnik, majd tolókocsiján megjelenik a térségen, 
sebesen a kilincs felé indul, két kézzel megragadja, de 
az meg se moccan.) Be van zárva, tudtam én, hogy be 
van zárva! De hol lehet a kulcs? Kinél van a kulcs? 
Mert nekem nem adták... (Körülnéz, majd föl, majd le, 
majd felénk.) Kinél van a kulcs?! (Szünet.) Mer ezért 
nem jöhet be senki, mer be van zárva, és én, a kapus 
se tudhatom, kinél van. Pedig nekem tudnom kell. Mi- 
csoda dolog az, hogy a kapus se tudja, kinél van a kulcs? 
Nekem, a kapusnak, tudnom kell, ha senki se tudja, de 
nekem szabad tudni. Ha mindenki előtt dugdossák is, ne- 
kem mondják meg, hol van, kinél van, mert én kapus 
vagyok, s hogy lehetek én kapus, ha még ennyit se tu- 
dok. Titkolják, nem bánom én, titkolják csak, tagadják le 
reggeltől estig, hazudják le, a tisztviselők előtt, az igaz- 
gató előtt, a vendégek előtt, az egész világ előtt rejtsék 
csak, de én itt kapus vagyok: nekem kell tudni, nekem 
szabad tudni. Istenem, milyen kapus vagyok én, ha ezt 
nem tudom, ha még ezt se tudhatom? (Sebesen cikázik 
tolókocsiján, mintha keresné.) Kinél van a kulcs? (Meg- 
áll.) Ki hiszi el nekem, hogy kapus vagyok, ha éppen én 
nem tudom, ha sohase tudhatom meg... (Tolókocsiján a 
lépcső aljáig megy.) Ott fönt tudja valaki? Halló, embe- 
rek, van ott valaki? Emberek ott fönn, mondják meg: kinél 
van a kulcs? (Felénk néz.) Fordítsák ki a zsebüket! In- 
nen addig senki se megy el, amíg meg nem kerül a kulcs! 
(Hallgatózik, nagy a csend.) Csend. Csend! (Hallgat, re- 
ménytelenül.) De hát úgyse jön senki, csend van, úgyse 
jön senki. Minek a kulcs, ha nem jön senki. Majd ha jön. 
tán hozza a kulcsot is. (Eszébe jut.) Lehet, hogy annál 
van, aki jön. Annál lenne a kulcs, aki először jön? De 
nem jön, senki se jön. S én kapus vagyok. És ki hiszi el 
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nekem, ha senki nem jön be a kapun, hogy nem tudom, 
kinél van a kulcs? A kilincset se tudom megmozdítani. 
Milyen kapu ez? Kire szabták ezt a kaput? Vagy tán 
nem is kilincs ez? Olyan nagy, mint egy ember... Egy 
ember volna a kilincs? Emberből van ez a kilincs, s ak- 
kor a kulcs is... A kulcs is emberből lenne? Vagy nincs 
is kapu? (Egyhangúan mondja, mint aki a változatokat 
sorolja fel.) Nincs kapu, csak kilincs van. Nincs kulcs, 
csak portás van. Nincs kulcs, csak kilincs van. Nincs 
kapu, csak portás van. (Komor hangok, kis szünet után, 
felénk nézve.) Nem jön senki. Mindenki azt mondhatja 
majd ránk, hogy én egy semmi, hazug ember vagyok, 
mert azt mondom, hogy portás vagyok, de nincs kapum, 
mert a csordásnak van csordája, a kondásnak van kon- 
dája, a gulyásnak van gulyája, a fődművesnek van főd- 
je, de ennek a Szakállnak nincs kapuja, milyen kapus 
ez? S ha elhinnék, hogy van kapum, akkor azt mondják: 
nyomd le a kilincset, s én nem tudom lenyomni. Azt 
mondják: nyisd ki a kaput, s én nem tudom, hol a kulcs. 
Ki hiszi majd el nekem valamikor, egyszer, későn, más- 
kor, hogy kapu nélkül voltam kapus. Ki hiszi majd el 
nekem valamikor, későn, egyszer, majd, majdan, hogy 
amíg én itt voltam, nem jött be a kapun senki? Én így 
nem merek hazamenni, nem merek az emberek szemébe 
nézni, mert én voltam a fronton is, ott lőttünk, és a 
golyó talált, s ha nem is talált, valahol csak megállt. De 
ide nem jön senki. És engem mégis ide tettek, hogy 
őrizzem a kaput, ami nincs, hogy nyomjam le a kilin- 
cset, ami nem moccan, hogy megfordítsam a zárban a 
kulcsot, ami nem tudom, hogy hol van, kinél van... 
Ez mind így van. S közben nékem azt mondják: Te vagy 
a kapus. Ezt én nem bírom sokáig... (Komoran, lassan 
visszamegy a fülkébe, körülhordozza a tekintetét, sorjá- 
ban megnézi a tárgyakat, meg is tapogatja, ettől mintha 
új erőre kapna, felfrissül, kiegyenesedik, mintha megint 
hatalma birtokába kerülne, farkasszemet néz velünk.) 
És mégis azt mondom, ne kerteljünk. Mert azért én 
mégis kapus vagyok itt! Mert itt ez a fülke, né! Meg 
lehet tapogatni. Itt a telefon. (Felemeli, mutatja, leteszi, 
lebök.) A szék, az asztal. . .  ez nem hazugság. Ez VAN. 
Mert elveszíthetem én a fejem egyszer-egyszer, mikor 
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megijedek, ha látom, hogy nem jön senki, meg nem le- 
lem a kulcsot, de azért én csak a portás vagyok, mert 
ide tettek, s a többi engem nem is érdekel: van kapu, 
nincs kapu, van kilincs, nincs kilincs, van kulcs, nincs 
kulcs, de portás az van, és engem az nem érdekel, hogy 
mi nincs, mert egyet tudok: van portás, és a portás én 
vagyok még akkor is, ha nem jön be a kapun senki. 
Éngem ide tettek, s ha ide tettek, akkor van minden, 
mert nem véletlen, hogy ide tettek és éngem tettek ide. 
Akkor ez azt jelenti, hogy én itt felelek. Én felelek a 
jelszóért. (Kis szünet.) Néha elvesztem a fejemet, mer 
gondolkozom, de ezt nem kell tenni, ehelyett csak arra 
kell gondolni, arra az egyre kell gondolni, hogy engem 
ide tettek és én kapus vagyok. A többi nem számít. Azért 
mondom: fordítsák ki a zsebüket, adják elő a kulcsot, 
innen a lábát addig ki nem teszi senki, míg a kulcs itt 
nincs a kezemben. Én a kapus vagyok. (Kis szünet.) Nem 
jön senki? Én akkor is a kapus vagyok. Én tudom, hogy 
a kapus vagyok, s ha én tudom, hogy a kapus vagyok, 
akkor a kapus tudja, hogy a kapus vagyok. (Mintha zajt 
hallana, fülel.) Ha! Jön valaki. Mégis jön valaki. (Jelen- 
tőségteljesen.) Annál van a kulcs. Aki jön, annál a kulcs. 
(Egészen kihajol az ablakon, úgy fülel, lassú függöny.) 


 


HARMADIK RÉSZ 
 
mely az előadás nagyszünete után következik. 


Ugyanott. Szakáll fejét karjára hajtva alszik a fül- 
kében. A térség üres, félhomályos. Így múlik el néhány 
pillanat, aztán megmoccan a kilincs, egyre láthatóbban, 
egyszer, kétszer, háromszor, mintha lenyomnák, aztán 
szinte észrevétlenül a fal is megnyílik, majdnem teljesen 
sötét tér tátong mögötte, úgy tűnik, valami vagy valaki 
van ott, mert körvonalai látszanak, néhány pillanatig 
így marad a kép, majd a valaki vagy valami megmozdul, 
s lassan, nagyon lassan közeledik; amikor a térségre ér, 
már láthatjuk: egy férfi, később megtudjuk róla, hogy 
Domának hívják, tolókocsin ül, óvatosan hajtja, figyel, 
hogy zajt ne csapjon, meg-megtorpan, ijedten néz, hol 
felénk, hol a fülke felé, így halad szinte lépésről lépésre, 
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meg-megállva, fülelve a fülkéig, kissé túlhalad rajta a 
lépcső irányába, de nem juthat tovább, mert ekkor Sza- 
káll, aki közben megébredt, s kihajolva, mintegy go- 
noszkodón figyelte, hogy settenkedik amaz, rászól. 
 


SZAKÁLL: Hova, hova, szépember? 
DOMA (riadtan pillant hátra, Szakáll mutatóujjával, 


amely most mintha megnőtt volna, hogy a másik jobban 
lássa, jelentőségteljesen, lassan, kéjesen hívja). 


SZAKÁLL: Jöjjön, jöjjön. 
DOMA (rémülten meggyökerezik a fülke és a lépcső 


között hátratekeredett nyakkal, mint egy szobor). 
SZAKÁLL: Na jöjjön. (Ujjával lassan hívja, élvezi.) 


Jöjjön. 
DOMA (megembereli magát, mozdul egyet, aztán 


még egyet, lassan, meg-megtorpanva közeleg). 
SZAKÁLL: Jár a baba, jár. 
DOMA (odaér). 
SZAKÁLL: Kikerülni a hatóságot? (Hangja félelme- 


tesen nyájas, hátborzongatóan jóindulatú.) Átmenni a 
sorompó alatt? Szép ez? 


DOMA (hallgat). 
SZAKÁLL: Ilyen hajnali órában áthágni a szabály- 


zatot, míg más tisztességes ember még alszik, és nem 
is álmodik arról, hogy áthág, maga áthág, mi? 


DOMA (mélyebben hallgat). 
SZAKÁLL: Sántának lenni, mi? De némának is? De 


vaknak is? (Kezével bizonytalan mozdulatot tesz a le- 
vegőbe mutatva.) Nem látta a sorompót? 


DOMA (most is, később is mindig rekedtes félelem- 
mel válaszolgat, minden kurta felelete más és más han- 
gulatú: szorongó, ijedt, rémült): Nem. 


SZAKÁLL: Sántának lenni, mi? De süketnek is? 
Nem hallotta, hogy fütyöltem? 


DOMA: Nem. 
SZAKÁLL: Hát szép ez? Nem hallani, hogy a ható- 


ság fütyöl? Hát mondja meg, szép ez? 
DOMA: Nem. 
SZAKÁLL: Hát a jelszót, amikor a jelszót kérdez- 


tem, azt hallotta? 
DOMA: Nem. 
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SZAKÁLL: Nem hallani, hogy a hatóság a jelszót 
kérdezi, most mondja meg, szép ez? 


DOMA (fejét mintha kissé lehajtaná): Nem. 
SZAKÁLL (hangja lassan érdesül): Látja? Maga be- 


jön egy hivatalba, igaz? 
DOMA: Igaz. 
SZAKÁLL: Ahol van kapu, igaz? 
DOMA: Igaz. 
SZAKÁLL: Van kilincs, igaz? 
DOMA: Igaz. 
SZAKÁLL: Van kulcs, igaz? 
DOMA: Igaz. 
SZAKÁLL: Van kapus, igaz? 
DOMA: Igaz. 
SZAKÁLL (felemeli hangját): Egy hivatalba, ahova 


rengeteg ember jár, ahol egymás kezébe adják a kilin- 
cset, igaz? 


DOMA: Igaz. 
SZAKÁLL: Bejön egy hivatalba, és nem tudja, hogy 


mi nem szép. Hát szép ez? 
DOMA: Nem. 
SZAKÁLL: Hát ha tudta, akkor... (Felhúzza a szem- 


öldökét.) akkor mért nem állott meg a fütyölésemre, 
mért jött át a sorompó alatt, mért nem válaszolt, mikor 
a jelszót kérdeztem? 


DOMA: A jelszót? 
SZAKÁLL: A jelszót. 
DOMA: Azt... (kinyögi) nem hallottam. 
SZAKÁLL: Nem-e? A legfontosabbat. A jelszót. Nem. 


(Fejét csóválja.) 
DOMA: Nem. 
SZAKÁLL: Hát akkor legalább mért nem jött ide, 


hogy igazolja magát, ide ni?! 
DOMA: Nem... nem akartam... felébreszteni az 


urat. 
(Szünet, Szakállnak mintha fejébe tódulna a vér.) 
SZAKÁLL: Maga bejön egy hivatalba, nem igazolja 


magát, átmegy a sorompó alatt, nem áll meg a fütty- 
szóra, nem mondja meg a jelszót, és maga még szemte- 
lenkedik is a hatósággal, tudja mi ez? Az ablak alá pisz- 
kolni és bekopogni a házigazda ablakán papírért... 
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DOMA (kényszeredetten nevet): He-he. 
SZAKÁLL: Mit kacag? 
DOMA: Hát ne kacagjak? 
SZAKÁLL: Ne! 
DOMA: Egy viccet tetszett mondani. 
SZAKÁLL: Magának amit a hatóság mond, az vicc? 


Amit a hatóság mond, az nem vicc. 
DOMA: Hát eztet én mint viccet hallottam. 
SZAKÁLL: Akkor vicc vót, mert más mondta. De 


most a hatóság mondta, most nem vicc. 
DOMA: Hát ez egy vicc vót, hát kérem szépen én 


megesküszöm, hogy eztet én hallottam mint viccet, tes- 
sék várni, meg is mondom kitől (kicsit gondolkozik), na 
igen, Kese Zsiga mondta nékem, mikor egyszer a sör- 
gyár előtt levizeltünk egy plakátot. 


SZAKÁLL: Plakátot? Hogy? Plakátot? Miféle plaká- 
tot? 


DOMA: Egy antikoholista plakát volt. Oszt részeg 
voltunk, azért vizeltük le, meg mondtuk is: mit keres 
épp a sörgyár kapuján, egy antikoholista plakát... Hát 
ezért... 


SZAKÁLL: Milyen plakát? 
DOMA: Antikoholista. 
SZAKÁLL: Na látja. Még beszélni se tud. Az ivás 


ellen vót a plakát? 
DOMA: A hát. A szesz ellen. 
SZAKÁLL: Ezt könnyű mondani, ezt senki se hiszi 


el, mert ki látta? 
DOMA: Én. Meg Zsiga. 
SZAKÁLL: De tanú is kell. Hol a tanú? 
DOMA: Nekem mindig hittek, kérem. Én Doma And- 


rás vagyok, nekem mindig hittek, mert sose voltam 
olyan, akinek nem hisznek. 


SZAKÁLL: Hogy hívják? 
DOMA: Doma András, kérem. 
SZAKÁLL (úgy tesz, mintha egy könyvbe vagy fü- 


zetbe nézne, felpillant): Ilyen név nincs. 
DOMA: Már hogyne lenne, kérem, ha én vagyok az, 


hogyne lenne. 
SZAKÁLL: Ilyen név nincs, ha mondom. 
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DOMA: Már hogyne... Hát én vagyok Doma And- 
rás. 


SZAKÁLL (fejét ingatja): Ilyen név nincs... 
DOMA: De hát... 
SZAKÁLL (jelentőséggel lefelé bök, mintha valami 


listára bökne): Itt! Itt nincs! Itt nincs ilyen név. Már- 
pedig ha itt (lebök) nincs ilyen név, akkor nekem nincs 
ilyen név. Mert ha máshol van is — az nem itt (lebök) 
van, hanem máshol, s ha máshol van, akkor nincs, mert 
nem itt (lebök) van! 


DOMA (aggódva): Itt (fejével arrafelé bök) nincs? 
SZAKÁLL (hosszan ingatja fejét): Nincs. 
DOMA (közelebb gördül): Tessen már még egyszer 


megnézni! (Be akar hajolni az ablakon, Szakáll ijedt 
eréllyel tolja el.) 


SZAKÁLL: Nem közeledni! Nem közeledni a ható- 
sághoz. 


DOMA: Hát nem azért tettem én, hogy... 
SZAKÁLL: Azt hiszi, én nem tudok olvasni? Azt hi- 


szi, hogy a hatóság ma nem tud olvasni?! 
DOMA: Már hogy gondolnék én ilyet? Meg osztán én 


úgyse tudok olvasni, se írni... 
SZAKÁLL (szúrósan néz rá): Úgy? Akkor mért 


akarta megnézni?... Úgy? Maga... (elgondolkozik) 
maga hazudik, mert... (töpreng) maga ha nem tudna 
olvasni, akkor nem akarná megnézni a nevét itt! (Le- 
bök.) Ha meg meg akarja nézni, akkor tud olvasni. Ha meg 
tud olvasni, mért mondja azt, hogy nem tud. Azért... 
(diadalmasan) azért mondja, hogy nem tud, hogy meg- 
mutassam magának ezt itt (lebök), hogy merjem magá- 
nak megmutatni, mert maga úgysem tud olvasni, pedig 
tud. Hát maga nem jár túl az én eszemen. 


DOMA: Én csak azért jöttem ide... 
SZAKÁLL: Tudja maga egyáltalán, hogy hova jött?! 


Azt mondja, nem tud olvasni, hát akkor mért jött ide? 
Mit keres itt maga, ha nem tud olvasni? Egy hivatalba 
csak az jöjjön, aki tud olvasni... 


DOMA: Én csak azért jöttem... Egy ügyem van... 
SZAKÁLL: Ügye? Magának? Itt? (Fejét ingatja.) Az 


ki van zárva. 
DOMA: Már hogy lenne kizárva. 
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SZAKÁLL: Mert ez egy hivatal. Azért magának itt 
ügye nem lehet. 


DOMA: Én azért jöttem, hogy... 
SZAKÁLL: Maga tudja, milyen hivatal ez? 
DOMA: Nem. 
SZAKÁLL: Na látja! (Végigméri.) Maga sánta, ugye? 
DOMA (komoran): Az vagyok, kérem. Mindkét lá- 


bamra, kérem. Tőből, kérem. (Felhajtja a pokrócot.) 
SZAKÁLL (felemelt kézzel): Ne! Ne! Hagyja. Az em- 


ber nem él vissza azzal, hogy sánta. Mert akkor, aki nem 
sánta, megharagszik, mert azért ő is ember. Hát nem? 
Aki nem sánta — az is ember. Meg mit tehet arról ez 
a hivatal, hogy maga sánta? Épp ez a hivatal... Tudja, 
milyen hivatal ez? 


DOMA: Nem. 
SZAKÁLL: Ez a Lábtörlő Hivatal, érti? 
DOMA: Értem. 
SZAKÁLL: Na most már: magának, hogy a lába 


hiányzik, semmi keresnivalója ebben a hivatalban, érti? 
DOMA: Én kérem... Az igazgató úrral... (Beleza- 


varodik.) 
(Szakáll rámered. Kis szünet.) 


SZAKÁLL (tompa hangon): Mi van az igazgató úrral? 
DOMA: Hívatott az igazgató úr. 
SZAKÁLL: Hívatta, ugye? Hajnalban, ugye? Amíg a 


portás... nézi a névsort itt (lebök), amíg a portás feje 
lehajlik a lajstromra, addig maga hívatva van, és be 
akar menni, míg a portásnak, mert nézi a névsort, lehaj- 
lik a feje, hívatva van, ugye? 


DOMA: Féltem, hogy nem tetszik beengedni, a má- 
sik kapus sose engedett be. Pedig hívatva voltam. 


SZAKÁLL: A másik kapus? Itt mindig én voltam a 
kapus, amióta az eszemet tudom. Én pedig magát sose 
láttam. (Méregeti.) Mit akar maga az igazgató úrral? 


DOMA: Beszélgetni hívott. 
SZAKÁLL (rámered): Beszélgetni, ugye? (Hirtelen.) 


Milyen rangja van az igazgató úrnak? 
DOMA: Hát honnan tudhatnám én azt? 
SZAKÁLL: Nem tudja, szóval nem tudja. De azt csak 


tudja, hogy tüzér volt-e az igazgató úr vagy gyalogos? 
DOMA: Nem tudom én azt sem. 
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SZAKÁLL: Melyik igazgató urat keresi? A régit? 
DOMA: Milyen régit? 
SZAKÁLL: Hát azt, aki... meghalt? 
DOMA: Hogy halt volna meg. Él. 
SZAKÁLL: Meghalt, ha mondom. 
DOMA: Nem halhatott meg. 
SZAKÁLL: Én mondom, hogy meghalt. 
DOMA: A tegnap még láttam, hát mi történhetett 


vele? 
SZAKÁLL (mintha megnyugodna): Szóval maga az 


új igazgatót keresi? 
DOMA: Én nem tudom, új-e, régi-e az igazgató úr, 


de én őt keresem. 
(Kis szünet.) 


SZAKÁLL: Maga hol veszítette el a lábát? 
DOMA: A fronton. 
SZAKÁLL: Szóval a fronton?! Még jó, hogy ezt be- 


ismeri. A fronton, mi? (Rámered.) És az igazgató urat 
keresi, akinek nem tudja a rangját, akiről nem tudja, 
hogy a tüzéreknél vagy a gyalogosoknál szolgált, mert 
nem tudja, ugye? 


DOMA: Nem. 
SZAKÁLL: Na akkor nem is fogja megtudni, mert 


maga az igazgató úrral nekem itt nem fog beszélni. Mert 
én nem engedem be, Doma, mert úgy hívják, ha jól ér- 
tettem. Maga itt be nem teszi a lábát. 


DOMA (szomorkásan): Hát azt tényleg nem. 
SZAKÁLL (felfigyel): Nagyon érzékeny a lábára, lá- 


tom. Ahogy a lábát emlegetik, mindjárt törne-zúzna. 
Maga nagyon gyanús illető nekem, nagyon gyanús, azért 
mondom, menjen isten hírével! (Sunyi szemmel mére- 
geti, erélyes hangon.) De menjen! (Karja kilendül, a ki- 
lincs felé mutat.) 


(Szünet. Doma mintha elborzadva nézné az ablak- 
ból kifelé mutató kart, tekintete követi az irányt.) 


DOMA (könyörögve): Tessen már beengedni. Jussak 
már egyszer be én is. Hát én miért nem juthatok be? 
Én már sohasem juthatok be? Sehova se. . .  Sohase?! 
Miért nem juthatok én be? 


SZAKÁLL: Akárhova, Doma, de ide nem. Itt nem. 
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Bejuthat, ahova akar, de ide nem. Amíg én itt vagyok, 
Doma, ide be nem jut. 


DOMA: De miért haragszik rám az úr? Mi rosszat 
tettem én magának, hogy nem enged be, mikor be is 
engedhetne, oszt mégse enged. Hát engedjen már be. 
Nem vagyok én rossz ember, akkor miért nem enged 
be. Bizony isten jó ember vagyok én, na engedjen 
már be. 


SZAKÁLL: Hogy maga milyen ember, Doma, az en- 
gem nem érdekel. Engem azért tettek ide, hogy maga 
itt ne jusson be. S ha engem azért tettek ide, hogy maga 
ne jusson be, akkor maga itt nem is jut be, Doma. Mert 
látja, volt itt egy másik portás valamikor réges-régen, 
aki egyszer beengedett valakit, oszt baj lett belőle, na- 
gyon nagy baj. A portás repült miatta. Hát én nem re- 
pülök, Doma, repüljön, aki akar, repüljön, aki szeret, de 
én nem. Mert látja, abból még sose lett baj, ha nem 
engedtem be valakit, csak abból, hogyha beengedtem. 
Mert milyen az ember, Doma? Ha nem engedik be, el- 
megy. De ha beengedik, nem megy el. S ha nem megy 
el, itt marad. S ha itt marad, ki tudja miket csinál, s 
azt a ki tudja miket itt csinálja, nem máshol, itt (lebök). 
Itt pedig én felelek a jelszóért. Ez a helyzet, Doma. Ma- 
gának se lába nincs, se igazolványa, mije van magának, 
Doma, hogy én beengedjem, hogy én beengedhessem? 
Semmije. Hát akkor ha semmije, hogy engedhessem 
én be? 


DOMA: Hát mit mondjak, hogy beengedjen? Mert 
én szép szavakat nem tudok. 


SZAKÁLL: Se szép szóval, se csúnyával nem ér el 
itt maga semmit. Menjen csak szépen haza. Abból semmi 
baj nem lesz. Soha nem volt semmi baj abból, ha az 
ember hazament, csak ha az utcán tekergett, meg a 
kocsmában, meg a hivatalban. Ha hazament, az mindig 
jól jött ki. Menjen hát haza. Nincs semmije, menjen 
haza. Azt mondta nekem egyszer egy nő, egy rosszféle, 
akivel a Három tetűben ittunk hajnalig, „van még pén- 
zed, apuskám?” Azt mondtam, ami igaz is volt, hogy 
nincs, de mondtam én: van egyebem! „Egyebe a bolond- 
nak is van, ha nincs pénzed, menj haza!” Oszt ott ha- 
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gyott az utcán hajnalban. Azért mondom, Doma, menjen 
haza, ha semmije sincs. 


DOMA: Hát pénzem nincs, az igaz... 
SZAKÁLL: Ilyet maga nekem ne mondjon, Doma! 


Én itt felelek. Én nem a pénzért mondom. Nekem itt 
fizetést adnak, nekem itt azért adnak fizetést, hogy ma- 
gát be ne engedjem, ezért nekem, ha lenne, se kéne a 
maga pénze, Doma. Én itt a jelszóért felelek, nem a 
pénzért, a jelszóért. Menjen haza, mert míg én vagyok 
itt, maga nem jut be. 


DOMA: Pedig az úr is olyan magunkfajtának látszik. 
SZAKÁLL: Hogy én milyen fajta vagyok, Doma, azt 


csak bízza rám. Az, hogy én itt vagyok, hogy engem 
ide tettek, az már maga megmondja, milyen fajta va- 
gyok. Magával én nem diskurálok. Menjen haza. 


DOMA: Nem akartam én megsérteni az urat, nem 
úgy értettem én, hogy magunkfajta, hogy olyan sze- 
gény, mint én, hanem hogy meglett ember, aki látta 
a háborút is... Szóval ember, meglett ember, aki látta 
a harcot. 


SZAKÁLL: Hát látni láttam, de engem ezzel nem lá- 
gyít meg, Doma. Haza kell menni. Ez a helyzet, Doma! 


DOMA: Szétbombázták a házamat, nincs házam. Hova 
menjek haza? 


SZAKÁLL: Én nem azt mondtam, hogy a házába 
menjen haza. Én csak azt mondtam, hogy menjen haza. 
Menjen haza, én azt úgy értettem, hogy innen menjen 
el. Ha innen elmegy, az nékem már az, hogy maga ha- 
zament. Hogy aztán hova megy, az a maga dolga. Men- 
jen akárhova, csak innen menjen el. (Gyanús szelíden.) 
Hát menjen haza. 


(Szünet.) 
DOMA: Mért tart tőlem az úr? Nem vagyok én rossz 


ember. És semmi egyebet nem mondhatok, csak mindig 
ezt az egyet, ami igaz is, hogy nem vagyok én rossz 
ember. Nem tudom én ezt bebizonyítani semmivel ma- 
gának, csak azzal, hogy mondom. De én tényleg nem 
vagyok rossz ember. 


SZAKÁLL: Mindenki azt mondja, hogy nem rossz, 
oszt mégis rossz. Mert mondani könnyű. Mert mondani 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Az eb olykor emeli lábát 


89 


a legkönnyebb. Annak a régi portásnak is azt mondták, 
hogy nem rossz emberek ők. Mégis kitekerték szegény- 
nek a nyakát. Tudja, mire fizetett rá? Hogy jó ember 
volt, jó, mert beengedte őket. A régi portás jobb volt, 
mint én, jobb ember. Az magát annyi rimánkodásra már- 
rég beengedte volna. Jó volt a szíve, de a jó szívből nem 
lehet megélni. Hát én nem akarok jó lenni, legyen jó az 
úristen, neki csak ennyi a dolga. (Kis szünet.) Menjen 
haza, Doma! 


DOMA: Amíg be nem enged, én itt maradok. Én most 
már látom, innen nem megyek el, amíg be nem enged. 
Itt maradok. 


SZAKÁLL: Lehet, hogy itt marad, Doma, de én nem 
akarom, hogy itt maradjon. Jobb, ha most megy el. Sok- 
kal jobb, ha most megy el. Én mondom. Én felelek. Itt 
én felelek a jelszóért. 


DOMA: Én akkor most már maradok. Lássam, mi 
lesz. Sose vártam még ki, hogy mi lesz. Álltam sorban 
a kenyérért, míg fiatalabb voltam, oszt meguntam, hogy 
lökdösnek, meg kiabálnak, meg egymásba izzadnak az 
emberek, hát inkább elmentem a restibe, vettem drága 
pénzen zsemlét. De most én kivárom, mi lesz, mert most 
már öregecske vagyok. Hát kivárom. 


SZAKÁLL: Én azt mondom, ne várja ki, Doma. Én 
nem haragszom magára, ha elmegy. Ha elmegy, ha most 
elmegy, sohase fogok magára haragudni. Meglátja. Én 
betartom a szavamat. Én nagyon szeretném, ha elmenne. 
Nincs semmi értelme... 


DOMA: Kivárom, jut-e kenyér nekem is. Megvárom 
itt a sorban — soron kívül, kivárom, mert sokszor van 
úgy, hogy épp akkor fogy el, mikor már bejutnál az 
üzletbe, épp előtted fogy el. Annak, aki előtted áll a 
sorban, még jut kenyér, s épp az orrod előtt húzzák 
le a rolót. Annak idején átmentem a restibe zsemlét 
venni, mert untam a sort, nem volt türelmem, mert volt 
pénzem, meg fiatal is voltam, meg volt resti is, de 
most... most már nem unok semmit, van türelmem, 
nincs pénzem, öreg is vagyok, a restit meg lebombázták. 
Sor meg nincsen — nekem, mert nem állok sorba, mert 
nincs mivel sorbaállni. Hát soron kívül állok sorba, vá- 
rom, jut-e nekem is valami. 
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SZAKÁLL: Én azt mondom, ne várja ki. Én csak jót 
akarok magának. Bizony isten jót akarok, higgye el, 
Doma, én most az egyszer igazán jót akarok magának! 
Én most magát védem, Doma. Azzal, hogy nem enge- 
dem be, magának teszek jót. Magának meggyűlhet a 
baja, ha itt ácsorog. 


DOMA: Nekem már nagyobb bajom ennél nem lehet. 
SZAKÁLL: Láttam én már konok embereket. Volt 


egy barátom... oszt rászánta magát, hogy megkeresi a 
századost... igen, a századost... azt, aki... (Villanat- 
nyi szünet.) Na mindegy, menjen haza, Doma. 


DOMA (mélyen hallgat). 
SZAKÁLL: Mi értelme van? Semmi értelme sincs. 
DOMA: Ha nincs semmi értelme, akkor maga miért 


van itt? Miért áll utamban, ha nincs értelme? Engedje, 
hadd lássam én is, hogy nincs értelme. Más az, ha én 
látom, hogy nincs értelme, oszt megint más, ha nem 
engedik, ha elállják az utamat, hogy ne láthassam, hogy 
nincs értelme. Ha nincs értelme, mért nem enged be? 


SZAKÁLL: Épp ezért. (Mintha felriadna.) Maga hogy 
érti azt, hogy nincs értelme? Minek nincs értelme? 


DOMA: Hát hogy bemenjek. 
SZAKÁLL: Annak sincs. Nem segít az magán. Puff! 


És kész. Aztán itt ül... itt ül és nincs kulcs. Nincs kapu. 
És nem jön senki... Nem jön senki... Nem jön ide 
senki, Doma, biz’ isten senki. 


DOMA: Én jöttem. 
SZAKÁLL: Hát ez az, hogy maga jött. Nem kellett 


volna. Higgye el, nem kívánta senki, hogy maga jöjjön. 
Jobb volt, hogy senki sem jött, mint hogy maga jött. 
A baj az, hogy maga jött, nem más. Épp maga. Mert én 
mindenki mást beengednék. De magát, Doma, én nem 
engedhetem be. Csak magát nem. Mindenki mást igen, 
de magát nem. Egy másik portás tán magát engedné be, 
csakis magát, senki mást. De az egy más portás, azt 
maga keresse meg, keresse meg a portását, azt, aki ma- 
gát engedi be. Az a portás nem én vagyok, mert én 
csak magát nem, mindenki mást igen. Érti? 


DOMA: Nem. 
SZAKÁLL (rábeszélően): Mondjon le róla. Majd itt 


fog ülni, vagy máshol. Ül egy ilyen fülkében, és azt 
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mondja maga is: nincs értelme. Mondjon le róla. (Hirte- 
len.) Milyen rangja volt? 


DOMA: Őrvezető. 
SZAKÁLL: Nem magának. Neki. 
DOMA: Kinek? 
SZAKÁLL: Ejnye már, ne tegye magát! 
DOMA: Nem teszem. 
SZAKÁLL: Az igazgató úrnak. 
DOMA: Honnan tudnám? Lehet, hogy fel is volt 


mentve. Az ilyen nagy urakat felmentik. 
SZAKÁLL: Doma, Doma, nem értjük mi egymást. 


Nem hiszek én magának, mert nem hihetek. Ha maga 
azért akar bemenni, amiért én gondolom, hogy nem, ak- 
kor talán végtére csak beengedném, de ha nem azért, ak- 
kor nem engedhetem be, mert... Érti? 


DOMA: Nem. 
SZAKÁLL: Mert volt már egyszer valaki, aki azért 


ment be, amiért maga, ahogy mondja, nem akar be- 
menni, s ha már volt egy, aki azért ment be, mért en- 
gedjem én be magát, amikor az a másik már megvolt, 
szép ügy volt, nagy ügy, a magáé meg — kicsi, Doma. 
kicsi. 


DOMA: Én nem értem, nem is bánom, mit mond, 
csak engedjen be. Én nem értem, mit mond, csak en- 
gedjen be. Ha azt akarja, azt mondom: azért akarok be- 
menni, amiért maga gondolja. Ha azt akarja, azt mon- 
dom: azért, amiért én gondolom. Csak eresszen be. 


SZAKÁLL: Nem eresztem, Doma. Mert semmi értel- 
me. Maga mégiscsak azért akar bemenni, amiért én gon- 
dolom. S én magát nem eresztem be, én itt felelek. 
Mondjon le róla. Én már az igazgatóhoz soha senkit be 
nem engedek. Olyat, mint maga. Soha. Érti? 


DOMA: De nekem dolgom van vele. 
SZAKÁLL: Hagyja. Rendes ember. Én jól ismerem. 


Nagyon rendes ember. Családja van, Doma, gyerekei. 
Három gyerek, tudja mi az? háború után? Szegény meg- 
úszta a háborút, hazajött, él! Menjen haza, Doma! 


DOMA: Nem megyek! Itt maradok. 
SZAKÁLL: Ő jó ember. Ő becsületes ember. Ő egye- 


nes ember. Ő igazgató. Mondom, ilyen ember. Lehet, 
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egy kicsit rátarti, de azért lehet vele beszélni. Egy ilyen 
ember legyen is egy kicsit rátarti, ha van neki mire. 
Igazgató. Mégis jó ember. Vagy talán épp azért jó em- 
ber, mert igazgató. Mindenki jó ember, aki igazgató, 
Doma. Ez meg pláne jó, lehet vele beszélni. 


DOMA: Beszélni akarok vele. 
SZAKÁLL: Ha maga most megmondaná az igazat, 


de jó lenne. Tán be is engedném. De maga ha azt is 
mondja, hogy az igazat mondja, lehet, hogy nem az iga- 
zat mondja. Hát ezért nem engedem be. Nekem maga 
már ha az igazat mondja is, akkor se hiszek magának. 
Mert volt egy ember, épp olyan, mint maga, aki a má- 
sik portásnak azt mondta, hogy az igazat mondja, oszt 
nem az igazat mondta. Látja, azért nem engedem be. 
Menjen haza. 


(Szünet.) 
DOMA: Énnékem itt kell maradni addig, amíg be 


nem enged. 
SZAKÁLL: Nekem itt kell maradni addig, amíg maga 


be nem jut. Ha maga bejut, én már nem maradok itt. 
(Szünet, méregetik egymást.) 


DOMA: Nem gondolja meg? Gondolja már meg. 
SZAKÁLL: Menjen haza, Doma, én azt mondom, 


menjen haza. 
(Szünet.) 


DOMA: Nekem van időm. Engem nem vár a munka. 
A család se. Van időm. 


SZAKÁLL: Nekem kell, hogy időm legyen. Én fele- 
lek. Én felelek a jelszóért. 


(Szünet.) 
DOMA: Türelmes ember vagyok én, uram. 
SZAKÁLL: Engem azért tettek ide, hogy legyen tü- 


relmem. Én felelek a türelemért. 
(Szünet.) 


DOMA: Beenged? 
SZAKÁLL: Nem. Menjen haza, Doma. 


(Szünet.) 
DOMA: Akkor jöjjön ki a kuckójából, mert én mégis- 


csak bemegyek. 
SZAKÁLL: Mért menjek én ki, ha engem ide tettek? 
DOMA: Akkor én megyek be magához. 
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SZAKÁLL: Ne jöjjön be, Doma. Ez hivatal. Ez ható- 
ság, Doma, ide ne jöjjön be. 


DOMA: Akkor hát beenged? 
SZAKÁLL: Nem. 
DOMA: Akkor én megyek, most már megyek! (Keze 


lecsap a tolókocsi fogantyújára, indul.) 
SZAKÁLL (feje hirtelen eltűnik, majd tolókocsiján 


megjelenik, s Doma elé áll): Álljon meg, Doma! 
DOMA (megtorpan, rökönyödötten bámul rá; mint 


két harckocsi állnak egymással szemben, méregetik egy- 
mást): Te... Te... Hát te? (Mindketten szinte egyszerre 
indítják a tolókocsit, egymás mellé érnek, karjuk össze- 
tekeredik, félig kihajolva tolókocsijukból tusakodnak, 
csavarják egymás karját, le s föl, egyre ádázabb a küz- 
delem, Szakáll hirtelen kirántja a karját, elgördül Doma 
mellől. Most a szín két oldalán állnak, szemük össze- 
szűkül, mintha a távolságot méregetnék.) 


SZAKÁLL: Vigyázz, Doma, megver az isten! Kezet 
emeltél a testvéredre! 


DOMA: Most testvér vagyok, ugye? Most már test- 
vér lettem?! Hát most már későn lettem testvér! Ké- 
sőn! 


SZAKÁLL (sebesen mondja, mint aki meg akarja 
előzni a másik dühét): Megver az isten, mert ha kapus 
is vagyok, csak a testvéred vagyok, oszt kezet emeltél 
rám! Megver az isten! 


DOMA (kissé lihegve, mintha imát mondana): Téged 
ver meg az isten, mert nem engedted be a testvéredet, 
mert elfelejtetted, hogy alattad sincs láb, mint alattam, 
azt hitted, hogy az a kuckó elfelejteti a világgal, hogy 
nincs alattad láb! Azt hitted, az a kuckó lábad lesz a 
lábad helyett, elárultad azokat, akiket elhagyott ez a 
föld, mert nincs alattuk láb, akiket a kerék fogadott be 
fiúnak. (Felnéz.) Áldott legyen a kerék! Óh isten, óh 
kerék, segíts Domának! (Keze lecsap, egymásnak indul- 
nak messziről, karjuk, amint egymás mellé érnek, égbe 
emelkedve viaskodik, Szakáll gyengül, hátrál majdnem 
a kilincsig, ebben a pillanatban megjelenik a lépcsőn 
Igazgató, lassan jön alá, s merev arccal, mint akinek 
mindegy, ki győz, az alsó lépcsőfokról nézi a viadalt.) 
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IGAZGATÓ (félhangosan): Mint két szarvasbogár... 
Mint két szarvasbogár... 


(A két küzdő karja most valóban hasonlít két 
szarvasbogár összefonódott agancsára, különösen 
pedig árnyékuk a falon, az Igazgató is észreveszi, 
s most már inkább az árnyékot nézi; Szakáll karja 
apránként gyengül, ereszkedik, Doma a torká- 
hoz kap, szorítja, Szakáll feje a mellére hanyat- 
lik, ekkor Doma nagy erővel löki hátra Szakállt, 
aki tolókocsistól a falnak zuhan, a kilincs alatt 
a fal megnyílik, Szakáll a sötétbe zuhanva eltű- 
nik. A fal mögötti tér nyitva marad. Doma megáll, 
lihegve néz Szakáll után, hallgatózik, semmi zaj, 
körülhordozza pillantását, mintha nem is hinné, 
hogy megnyílt az út, hogy nincs ellenfele. Most 
hirtelen megelevenedik, körülkocsikázza a térséget, 
éppúgy, mint annak idején Szakáll tette, mámoro- 
san élvezi, hogy szabadon gördülhet, ahova akar, 
mindent sorra szemügyre vesz, ez a játék jó né- 
                               hány pillanatig eltart.) 
DOMA (megáll): Nem engedtek be, beengedtem ma- 


gam. (Ismét elindul, most már a lépcsőig jut el, most 
veszi észre Igazgatót.) Igazgató úr! (Meg akarja ragadni 
a kezét, hogy megcsókolja, Igazgató kissé finnyásán 
húzza el.) Haragszik rám, Igazgató úr? Mert én győz- 
tem? Haragszik rám? (Tétován fejével arrafelé int, 
amerre Szakáll eltűnt.) Neki kellett volna győznie? 


(Kis szünet.) 
IGAZGATÓ: Nem haragszom, Doma. Magának meg- 


mondtam a tegnap, amikor az utcán megállított, hogy 
adok magának valami állást. Mondtam, hajnalban jöj- 
jön, hogy maga legyen az első, mert ide nagyon sokan 
jönnek. Én a frontkollégákat nem szoktam elfelejteni. 
Együtt szenvedtünk, nem igaz? Egész éjjel törtem a fe- 
jem a maga ügyén. Majd csak lesz valami üres hely. Az 
ilyen elszánt, ilyen erős embereknek mindig akad va- 
lami hely. Egy asztal, egy szék, egy telefon. Egy ilyen 
hivatalban mindig akad valami. Na jöjjön! (Indul föl a 
lépcsőn, Doma utána a tolókocsin, de csak két lépcsőfokot 
tud megtenni így, a kocsi visszagördül, Doma keze kap- 
kodva a lépcső felé nyúl, Igazgató visszanéz, biztatóan 
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mondja.) Na jöjjön! (Továbblépeget, Doma hatalmas erő- 
feszítéssel, mint valami sánta Sziszüphosz, mert ez kell 
hogy eszünkbe jusson küzdelméről, a harmadik lépcső- 
fokig jut el, de onnan is visszagördül, Igazgató ismét 
hátrapillant, ha lehet még nyájasabban, még barátságo- 
sabban hívja.) Na jöjjön csak, jöjjön, ha mondom! (To- 
vábblép, Doma arca görcsös a lendülettől, a negyedik 
fokig jut el, onnan is visszahull, Igazgató megáll, báto- 
rítóan, atyáskodón mondja.) Jöjjön csak bátran, Doma! 
Jöjjön utánam bátran, ne féljen, jöjjön! (Indul, most el- 
tűnik, Doma kétségbeesetten bámul utána, arca megfe- 
szül, eszeveszett gyorsasággal gördíti kocsiját a kilincsig, 
ahol még mindig tátong az űr, majd meghajtja nagy 
erővel, úgy igyekszik, hogy szinte nyög bele, verejtéke- 
zik, e nagy lendülettől majdnem odáig jut el a lépcsőn, 
ahol az igazgató eltűnt, a kocsi azonban most is tehetet- 
lenül gördül vissza, egyre sebesedve, s amikor félúton 
van a lépcső és a tátongó fekete űr között — függöny.) 


(1964—1970) 
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TÖBB SZEREPLŐVEL 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Az eb olykor emeli lábát 


98 


Bemutatta a temesvári Diákszínpad „Thália” színjátszó cso- 
portja 1970-ben, első ízben Temesváron, majd az Aradon és 
Temesváron megtartott Utunk-est keretében, Cseresnyés Gyula 
rendezésében. 
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ELSŐ RÉSZ 
 
 
Szerkesztőségi iroda. Felirat: Zoológiai Könyvkiadó, 


Széles asztal mellett ül a szerkesztő, akiről sem jó, sem 
rossz nem rí le, bár igen komor arcú. Jelen pillanatban, 
épp a körmeit tisztogatja és reszeli. Alacsony férfi be: 
sovány, egérszerű, kalapot visel. Hóna alatt vastag könyv. 
A falon plakát: Brehm: Az állatok világa. Könyvújdon- 
ság! 


ALACSONY (energikusan): Jó napot, szerkesztő úr! 
SZERKESZTŐ (föl sem nézve, nagyon szívélyesen, 


melegen, mintha látná, mintha tudná, kiről van szó): Jó 
napot! 


ALACSONY (közelebb lép, leteszi Szerkesztő aszta- 
lára a könyvet, mintha azt mondaná: Íme!). 


SZERKESZTŐ (értetlenül bámul a könyvre): A 
Brehm? 


ALACSONY (vésztjóslóan): A Brehm. 
SZERKESZTŐ (közönnyel süllyed vissza előbbi 


„munkájába”): Az állatok világa. 
ALACSONY (fojtottan): Az állatok világa. 
SZERKESZTŐ (dolgozik): Az új kiadás. (Kijelentő 


hangsúly.) 
ALACSONY (állító hangsúly): Az új kiadás. 
SZERKESZTŐ (körmeit vizsgálgatva): Mit parancsol? 
ALACSONY: Emiatt jöttem. 
SZERKESZTŐ (fásultan belenyugszik): Emiatt. (Kis 


szünet.) Mit parancsol? 
ALACSONY (fenyegető árnyalattal): Emiatt jöttem. 
SZERKESZTŐ (körmeit nézi, megértően): Sajtóhibák? 
ALACSONY: Szarvashibák. 
SZERKESZTŐ (óvatosan körülnéz): Valami tragiku- 


sabb? 
ALACSONY: Attól függ, kinek. 
SZERKESZTŐ (részvétteli árnyalattal): Önnek? 
ALACSONY (alapvetően biccent): Nekem. 
SZERKESZTŐ: Szóval? 
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ALACSONY (kitör): Áldozata lettem a legocsmányabb 
dolognak, ami valaha is történt. Egyszerre közjogi bűn- 
tény és morális károsodás. 


SZERKESZTŐ (körmeit a lámpa felé tartva): Mi tör- 
tént? 


ALACSONY: Mondom, a legocsmányabb, legjellem- 
telenebb, legkannibálisabb, leg... 


SZERKESZTŐ (súllyal ejti le az ollót, közbevág): Mi? 
ALACSONY (meghökken a hirtelen erélytől, hebeg): 


Mi, hogy mi? (Pillanatnyi szünet.) 
SZERKESZTŐ (csattanóan): Mi? 
ALACSONY (halkan, de fenyegetően): Kimaradtam a 


Brehmből. 
SZERKESZTŐ” (egy ideig még a körmeivel bíbelő- 


dik, amíg a másik mondata föl nem szívódik tudatába, 
aztán sunyin a másikra nézve, nagyon lassan, szinte kö- 
rülményesen elrakja a körömvágó és -tisztító szerszámo- 
kat, kínos pontossággal mindegyiket a saját rekeszébe. 
Felnéz): Szóval? 


ALACSONY (kihívóan): Kihagytak a Brehmből. 
SZERKESZTŐ (fiókjába teszi az egész körömvágó 


felszerelést, kulccsal bezárja a fiókot, a kulcsot zsebre 
vágja): Valóban? 


ALACSONY: Egyszerűen nem vettek be. Engem a 
Brehmbe. 


SZERKESZTŐ (távolba nézően): Különös. 
ALACSONY: Én azt mondtam: furcsa. Furcsa. Fur- 


csának találom. Furcsállom. 
SZERKESZTŐ: Furcsának tartja, ugyebár? 
ALACSONY: Őszintén szólva, annak. 
SZERKESZTŐ: Úgyszólván felháborodik? 
ALACSONY: Úgyszólván felháborodom, úgyszólván 


legnemesebben. 
SZERKESZTŐ: Ezen. 
ALACSONY: Ezen. 
SZERKESZTŐ: Sejti, hogy mi történhetett? 
ALACSONY: Nem, nem is sejthetem. Mert úgy ér- 


zem, nekem be kellett volna kerülnöm. Ha valakinek — 
nekem igen. Érti ezt? 


SZERKESZTŐ: Ezt? 
ALACSONY: Ezt. 
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SZERKESZTŐ: Ezt igen. 
ALACSONY: Nos? 
SZERKESZTŐ: Nem értem. 
ALACSONY: De hiszen azt mondotta, hogy érti. 
SZERKESZTŐ: Azt értem, csak ezt nem értem. 
ALACSONY (fenyegetően): Az imént azt mondta, 


hogy ezt érti. 
SZERKESZTŐ: Azt értem, nem ezt. Rosszul fejeztem 


ki magamat. 
ALACSONY (előrehajol): Mit ért? 
SZERKESZTŐ (távolba): Azt hiszem, mindent. 
ALACSONY: Tehát? 
SZERKESZTŐ (szeme sarkából rásandít): Hallatlan! 
ALACSONY: Úgy van, uram: hallatlan! 
SZERKESZTŐ: Észbontó. 
ALACSONY: Enyhén szólva. 
SZERKESZTŐ: Testvérek között. 
ALACSONY: A legnagyobb jóindulattal. 
SZERKESZTŐ: Elnézésünkkel együtt. 
ALACSONY: Mert: mindenki mást igen, de engem, 


éppen engem nem lehetett kihagyni. Itt a bökkenő. 
SZERKESZTŐ: Világos. 
ALACSONY: No ugye? Megérti az esetemet. 
SZERKESZTŐ (előzékenyen): Hogyne! 
ALACSONY: Érzi már, mi történt? 
SZERKESZTŐ (komoran): Tragédia. 
ALACSONY: Naiv tragédia, uram: mind a mai napig, 


ma reggelig, amíg meg nem vettem az új kiadású Brehm- 
et, abban a hiszemben éltem, hogy benne leszek. Sorba 
álltam érte. Tudja, milyen cécó szokott lenni az új 
könyvekkel. Elkapkodják. Nos, felnyitom: és... a töb- 
bit már tudja. 


SZERKESZTŐ: Nem volt benne. 
ALACSONY (bólint): Noha benne kellett volna len- 


nem. 
SZERKESZTŐ: Jóllehet igen. (Kis tűnődés.) Puhates- 


tűek? Ízeltlábúak? 
ALACSONY: Rágcsálók... (Pillanatnyi tűnődés után.) 


Ó, maga csak az eszével fogja fel ezt a dolgot. De ha 
az én bőrömben lenne. 


SZERKESZTŐ (megrezzen): Az ön bőrében...? 
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ALACSONY: Mit tanácsol? Mit tegyek? 
SZERKESZTŐ (előrehajol, megnyugtató, szinte duru- 


zsoló hangon): Nyugodjék meg, uram. Panasza jogos. 
Határozottan jogos. Majd megjelenik a következő kiadás, 
és abba ön is feltétlenül bekerül. Én hiszek ebben. Ez 
különben is rövidített kiadás. Lehet, hogy azért... 


ALACSONY (nemes felháborodással): Uram! Nekem 
a rövidített Brehmben is benne kellene lennem. És 
nincs, és nem lesz az a Brehm, amiből én hiányozhat- 
nék! 


SZERKESZTŐ: Rosszul fejeztem ki magam: önnek 
valóban semmiféle Brehmből nem szabad hiányoznia... 


ALACSONY: Uram, elég a részvétből: gyakorlati ta- 
nácsot kérek, hogy kerülhetek én a Brehmbe? Ide! (Fel- 
kapja a könyvet, belelapoz.) Bele! 


SZERKESZTŐ (vigasztalóan, tettetett könnyedséggel): 
Ó, uram, semmit... szent meggyőződésem, hogy sem- 
mit... Önnek nem kell semmit tennie, hogy a Brehmbe 
kerüljön... 


ALACSONY: Ön vigasztal! Én tanácsot akarok: gya- 
korlati tanácsot, érti? Gyakorlati tanácsot arra nézve, 
hogy kellene kijavítani és megtorolni egy szarvashibát?! 


SZERKESZTŐ (sunyin, keresőn néz körül, egyre meg- 
nyugtatóbb hangon): Nem, uram, önnek nem kell sem- 
mit tennie. Minden helyrejön: ön feltétlenül be fog ke- 
rülni a Brehmbe. 


ALACSONY (felvillanyozódva): A következő kiadás- 
ba: megígéri? (Ebben a pillanatban egy hivatalnok lép 
zajtalanul a szobába, Szerkesztő némán int, hogy álljon 
meg az ajtóban, hallgasson és várjon.) 


SZERKESZTŐ (emelt hangon, mintegy a hivatalnok 
értésére hozva): Megígérem ünnepélyesen, hogy mostani 
kívánságát teljesíteni fogjuk: a Brehm következő kiadá- 
sában már ön is ott lesz. Mert, mint ahogy ön mondotta 
az imént: önnek valóban a Brehmben kellene lennie, 
ha valaki, ön nem hiányozhat belőle. Nyugodjék meg, 
uram, nyugalom, nyugalom... 


(A hivatalnok meghökkenve, értetlenül néz Szer- 
kesztőre, az azonban int a szemével.) 


ALACSONY: Uram, végtelenül hálás vagyok, hogy 
ezt megígérte. Megjegyzem azonban, hogy csupán egy 
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félresiklást billent helyre vele, azt ugyanis, hogy engem 
nem tettek be a Brehmbe, jóllehet nekem ott lett volna 
a helyem. 


(Hivatalnok arca megvilágosodik, mindent megért, 
int Szerkesztőnek, hogy nyugalom, ő majd mindent 
elintéz, és ugyanolyan zajtalanul, ahogyan jött, ki- 
                                                    surran.) 
SZERKESZTŐ: És higgye el, mindezt nem azért 


mondtam csupán, hogy megnyugodjék, nem: itt valóban 
méltánytalanság történt. Önnel valóban ez történt. 


ALACSONY: Csak egy baj lesz. Tudja, az embernek 
keserű szájíze marad, ha arra gondol, hogy mégiscsak 
panasszal, közbenjárással jutott a Brehmbe... Egészen 
más lett volna, ha objektíve ismerik fel, hogy nekem 
feltétlenül benne kellene lennem... 


SZERKESZTŐ: A cél szempontjából — jelen esetben 
— az eszköz másodlagos. A cél pedig az, hogy ön be- 
kerüljön a Brehmbe. Így kívánja a valóság, amely nem 
tűri, hogy meghamisítsuk. 


ALACSONY: Mégis, biztosan lesznek majd irigyek 
is, akik azt fogják mondani: no, az is csak azért kerül- 
hetett a Brehmbe, mert fellebbezett a szerkesztőségben, 
vagy: biztosan barátja van ott, és így tovább... Nem 
gondolja, hogy lesznek ilyen hangok is? 


SZERKESZTŐ: Nem hiszem, s ha igen: mit számít ez 
a tőlünk függetlenül is létező valóság viszonylatában? 


ALACSONY (egyre jobban aggódva): Tudja, félek a 
világ szájától, sokszor megégettem magam. S akinek egy- 
szer a forró kása megégeti a száját... 


SZERKESZTŐ: Úgy van, az megfújja majd a jeget 
is. Önnek azonban elvitathatatlan joga van bekerülni a 
Brehmbe. Ön illik a Brehmbe. És a Brehm illik önhöz. 
(A beszéd hevében eljön az asztaltól.) 


ALACSONY (kicsit aggódva): Bár igaza lenne! Bár- 
csak senkinek se tűnne fel, senki se venné protekciónak, 
hogy én bekerülök a Brehmbe. 


SZERKESZTŐ: Az így értelmezők többsége irigység- 
ből beszél: mi azonban minden esetben a tudomány szem- 
pontjait követjük: márpedig önnek a tudomány szem- 
szögéből nézve kell haladéktalanul a Brehmbe kerül- 
nie... 
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(Ebben a pillanatban zajtalanul kinyílik az ajtó, 
két marcona alak társaságában egy orvos lép be. 
A két marcona megáll az ajtóban, Orvos előrejön.) 


ORVOS: Jó napot, uraim! Ugye nem zavarok? Foly- 
tassák csak. 


SZERKESZTŐ (jelentőségteljesen bólintva Orvos felé): 
Nem, dehogyis, sőt! Ha érdekli, beszélgetésünk tárgyát 
is megmondhatom. Épp most ígértem meg az úrnak, hogy 
be fog kerülni a Brehmbe. 


ORVOS (szúrósan néz Szerkesztőre): Értem, szóval, 
hogy őt maga bejuttatja a Brehmbe. 


SZERKESZTŐ: Igen, kérem. Mert az úrnak valóban 
ott a helye. A Brehmben. Ez az én szent meggyőződé- 
sem is. 


ORVOS Értem. S ön azt hiszi, hogy az úr jogosan 
kerülne a Brehmbe? . 


SZERKESZTŐ: Feltétlenül, uram. Az úrnak a Brehm- 
ben a helye. 


ORVOS (finoman int a két ápolónak, azok közeled- 
nek): Vagyis ön jótáll azért, hogy ennek az úrnak a 
Brehmben a helye? 


SZERKESZTŐ (szemeit forgatja, egyre jobban izzad): 
Alaposan kielemeztem, és arra a logikus, nagyon logi- 
kus következtetésre jutottam, hogy ennek az úrnak a 
Brehmben a helye! 


ORVOS (veséig ható pillantással): Olyan nagyon biz- 
tos ön ebben? (Erősebben int az ápolóknak, azok köze- 
lebb lépnek.) 


SZERKESZTŐ: Legjobb lelkiismeretem szerint... 
(Orvos int, a két marcona Szerkesztőre húzza a 


kényszerzubbonyt.) 
ORVOS (Alacsonyhoz): Hallotta ezt? Látta ezt? 
ALACSONY (nem értve a dolgot): Én őszintén szólva, 


nagyon örülök, hogy most már végre valóban bekerülök 
a Brehmbe. Régi vágyam volt ez... 


ORVOS (int, rámutat, a marconák Alacsonyra is rá- 
húzzák a kényszerzubbonyt): Ne lepődjenek meg és ne 
nyugtalankodjanak, uraim. 


SZERKESZTŐ (hebegve): Nem értem: én őt akartam 
a Brehmbe juttatni... ő akart a Brehmbe jutni... itt 
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valami félreértés... nem én akartam a Brehmbe jut- 
ni... őt akartam odajuttatni... 


ORVOS (fojtottan): Milyen Brehmről beszélnek? 
ALACSONY (szinte nyögve, fejével az asztal felé int): 


Arról. 
ORVOS (felveszi a könyvet, arca felsugárzik): Ahá, 


a Brehmbe! (Hirtelen, mint akinek eszébe jut valami, 
izgatottan lapozgatni kezd a könyvben.) Ez az új ki- 
adás?... Igen. Vagyis ebbe... (Ismét lapoz, izgatottan.) 
Ebbe... ebbe... (Lecsapja a könyvet.) Őrültség, nem 
vagyok benne! 


SZERKESZTŐ (őszinte döbbenettel): Ön sincs ben- 
ne... ? 


ORVOS: Kimaradtam. Kihagytak. Csak azt tudnám, 
ki merészelt engem kihagyni a Brehmből! 


(A két ápoló értetlenül néz egymásra, közelebb lép- 
nek.) 


ALACSONY: Örvendek, uram, hogy nem vagyok 
egyedül sérelmemmel. Tudja, bár nem túl emberi, de 
engem mindig vigasztalt, hogy másnak is fáj, ami ne- 
kem... Mintha egy kicsit az én fájdalmamból is lecsí- 
pett volna az ön fájdalma... 


ORVOS: Ez aztán a baromság! Hallottak még ilyet: 
engem kihagyni a Brehmből! 


(A két ápoló közel lép.) 
ELSŐ: Doktor úr... 
ORVOS: Hagyjatok békén. Olyan dühös vagyok, hogy 


legszívesebben széttépném az egész Brehmet... 
MÁSODIK (aggódással): A doktor úr (a könyv felé 


bök) is kimaradt? 
ORVOS: Mi van ebben csodálnivaló? Nézzétek meg, 


hátha megleltek benne. 
(A két ápoló lapozgatni kezd, de közben Orvost 
figyelik árgus szemmel, végül a könyvet az asz- 
                                         talra teszik.) 
ORVOS (diadalmasan): Nos, igazam volt? 
ELSŐ: Nincs benne, doktor úr. 


(Lassan közeledik.) 
Nincs benne, doktor úr, de ez ne bántsa a doktor 
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urat. Nyugalom... (Ráhúzzák az orvosra a kényszerzub- 
bonyt.) 


MÁSODIK: De most siessünk... Mi sem vagyunk 
benne... 


(Függöny) 
 


MÁSODIK RÉSZ 
 
Elmegyógyintézeti szoba. Rácsos ablakok. Szerkesztő 


sakkozik Alacsonnyal. Orvos kibicel. Két beteg sétál a 
szobában. 


SZERKESZTŐ (a sakkozók közismert szórakozottságá- 
val, komikus rögtönzéseivel): Én most lépek... lépni fo- 
gok... lépni muszáj... lépni szép... a muszáj szép... 
a szép muszáj... (Elnyújtottan, kicsit énekelve beszél.) 


ALACSONY: Nagyon megtisztelne... ha lépne... 
SZERKESZTŐ: Vagyis... tisztelettel kell lépnem... 


(hirtelen) léptem, tisztelettel! (Lép.) 
ALACSONY: Ő lépett... vagyis... nekem most őt 


kell követnem... de ki mondja azt, hogy nekem utánoz- 
nom kell őt... ki mondja azt... nini, a kis ravasz... 
ragaszkodik, hogy én lépjek... hogy én őutána lépjek... 


SZERKESZTŐ: Nagy örömet okozna... 
ALACSONY: Neki örömet okozna... a lépés... egy 


örömteli lépés... gyönyörteli lépés... kéj-lépés... No, 
tessék! (Lép.) 


SZERKESZTŐ: Meglépte... csak meglépte... nem is 
olyan fekete az ördög, mint amilyen fekete a... 


ELSŐ BETEG (aki séta közben ki-kinézett az ajtóha- 
sadékon, hirtelen): Jön a professzor! 


SZERKESZTŐ: Vizit! 
(Gyorsan besepri a sakkfigurákat az asztalfiókba. 
Nyílik az ajtó, Professzor be, mögötte két asszisz- 
                                       tens és a két ápoló) 
ELSŐ ASSZISZTENS: Professzor úr! Ön egyelőre itt 


marad a betegek között, hogy a Brehm-kérdést közelebb- 
ről tanulmányozhassa. 


(Gyorsan, szinte kiugranak mind, kivéve Profesz- 
szort, aki megdöbbenve néz utánuk. Hallszik, ahogy 
                            kattan a zár, s ráhúzzák a reteszt.) 
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PROFESSZOR: Mi történt? Miért zártak be? Nem ér- 
tem... Önök kik? 


ALACSONY (tisztelettel): Mi, kérem? Mi nem va- 
gyunk benne... 


PROFESSZOR: Ó, maguk sincsenek? Nagyon örven- 
dek, hogy így összekerültünk, legalább kicserélhetjük ta- 
pasztalatainkat... önnek például van konkrét panasza? 


ALACSONY (velősen): Nem vagyok benne a Brehm- 
ben. 


PROFESSZOR (bólogat, Szerkesztő felé): Önnek? 
SZERKESZTŐ: Én be akartam őt juttatni a Brehm- 


be... 
PROFESSZOR (összeráncolja homlokát, Orvos felé): 


És önnek?... 
ORVOS: Kihagytak a Brehmből! 
PROFESSZOR (egyre komorabban, Első beteg felé): 


Ön? 
ELSŐ: Én nem akartam bekerülni a Brehmbe... Rö- 


vidített kiadás... Visszautasítottam... A tegnap talál- 
koztam a szerkesztővel, s azt mondtam neki: jó, hogy 
nem kerültem a Brehmbe... vacak ez az új kiadás... 
Ő rám nézett, és megkért, hogy jöjjek vele. Ide hozott. 


PROFESSZOR (aggódva): Értem. És ön? 
MÁSODIK BETEG: Én bekerültem... mindenkinek 


elújságoltam... aztán idehoztak... 
PROFESSZOR (mint aki összegez): Szóval ön azért, 


mert nem került be... ön azért, mert mást akart a 
Brehmbe juttatni... ön azért, mert nem akart a Brehm- 
be kerülni... ön pedig, mert bekerült... Nos, én... 
(hangja megállapító) én... szintén nem vagyok benne. 


ALACSONY: Részvétem, professzor úr! 
PROFESSZOR: Nincs részvét. A mások részvéte reá- 


lisan nem enyhíti az egyén fájdalmait... 
SZERKESZTŐ: Nyugodjék meg, professzor úr, amint 


látja, másokkal is megesett! 
PROFESSZOR: Nem vigasztal mások sorsa. Különben 


is, hogy önök nem kerültek be... ez... más... ez eset- 
leg... rendben volna... de én egyszerűen nem vagyok 
benne... 


ALACSONY (gúnyosan): Nem értem a professzor úr 
részéről ezt a diszkriminálást. Remélem, nem fajelméleti 
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alapon akarja bebizonyítani, hogy nekünk nincs helyünk 
a Brehmben? 


PROFESSZOR: Nem fajelmélet ez. Önök valószínűleg 
nem valók a Brehmbe. 


ALACSONY (felháborodással): De professzor úr, ha 
lenne szíves a szavait megválogatni... Ne feledje el, ez- 
zel nem csupán engem sért meg, hanem a társaimat is... 


ORVOS: A barátomnak igaza van, professzor úr... 
Ön felelőtlen kijelentéseket tesz, s ezzel egy egész közös- 
séget sért meg... Nem ártana bocsánatot kérnie tő- 
lünk... 


PROFESSZOR: Ugyan, kérem! Önök nem kerültek 
volna jogosan a Brehmbe. 


ORVOS: Professzor úr! Ne ismételje még egyszer, 
mert tekintve körülményeinket, bizonyos felelősség alól 
fel vagyunk mentve... ami az ön esetleges meggyilkolá- 
sát illeti... 


PROFESSZOR (döbbenten): Uraim, de hiszen önök 
bolondok, önöknek valóban semmi keresnivalójuk a 
Brehmben. 


ALACSONY: Pofa be! Ha még egyszer megsért ben- 
nünket, szétverjük a koponyáját... 


PROFESSZOR (látszik, hogy megijedt): Uraim! Rend- 
ben van! Kiegyezem. Valamennyiüket nagy sérelem érte. 
Oktalanul hagyták ki a Brehmből. 


MÁSODIK BETEG: Szóval én... bekerültem... 
ORVOS (legyint): Maga az a kivétel, amely a szabályt 


erősíti... 
ALACSONY: Kedves barátaim! Bár a professzor úr 


a szavait visszavonta, meg kell mondanom, hogy bizonyos 
gyanúmat nem hallgathatom el a professzor úr személyét 
illetően... 


HANGOK: Halljuk! 
ALACSONY: Nincs kizárva, hogy a professzor úr nem 


került be a Brehmbe... 
SZERKESZTŐ: De hiszen ő is azt állítja! 
ALACSONY (legyint): Várjon a végére. Szóval, ott 


hagytam abba, hogy a professzor úr valóban nem került 
be... ez eddig rendben volna. De hátha a professzor úr 
nem is akart bekerülni! 


(Döbbent csend.) 
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ORVOS: Nem értem. Ha a professzor úr nem akart 
a Brehmbe kerülni, akkor miért háborodik fel? És főként 
hogy jutott ide? 


ALACSONY (diadalmasan): Ez az! Mi okból jött ide... 
nyilván: kikémlelni annak az okát, hogy mi miért nem 
kerültünk a Brehmbe... 


MÁSODIK BETEG: Én... bekerültem... 
ALACSONY: Nincs semmi jelentősége. (Folytatja.) 


Egyszóval a professzor úrnak ebben az esetben van oka 
nem benne lenni a Brehmben: az tudniillik, hogy nem is 
akart odajutni. 


ORVOS: Van egy másik lehetőség is. A professzor úr 
bekerült a Brehmbe, be is akart kerülni, viszont mégis 
panaszkodik: vagyis nem mond igazat. Miért nem mond 
igazat? Hogy bennünket félrevezessen. Miért akar ben- 
nünket félrevezetni? Mert ki akarja kémlelni, hogy mi 
miért nem kerültünk a Brehmbe. 


SZERKESZTŐ: De miért érdekli ez a professzort, ha 
ő egyszer már bekerült a Brehmbe? 


ALACSONY: Ez csak feltételezés. Lehet, hogy nem 
került be. De be akar kerülni: s ezért kémkedik. Vagy 
nem akar bekerülni: s akkor azért kémkedik, hogy meg- 
tudja, mit kell tennie azért, hogy ne kerüljön be. Lehet, 
hogy nem akart bekerül... 


ORVOS: Világos... Lehet, hogy nem akart bekerülni, 
nem is került be, akkor viszont ittléte gyanús. Lehet, 
hogy be akart kerülni, de nem került be, akkor viszont 
azt akarja kikémlelni, hogy mit kell tennie, hogy be- 
kerüljön. És végül: lehet, hogy nem akart bekerülni, de 
bekerült, s így azt akarja megtudni, mit kell tennie, hogy 
legközelebb ne kerüljön be. És végül, de nem utolsósor- 
ban: lehet, hogy be akart kerülni, és be is került, akkor 
viszont ittléte ismét gyanús... És végül... khm... szó- 
val... ennyi... több nincs... (Szinte sajnálják.) Nincs 
több változat. 


ALACSONY: Úgy van. Minden változat logikusan 
mutatja, hogy a professzor csak kémkedni jöhetett. 


PROFESSZOR (aki eddig ámulva, nem kis ijedelem- 
mel hallgatta az okfejtést): De uraim... önök fel sem 
tételezik a legnyilvánvalóbbat... hogy nem is volt cé- 
lom, és nem is kerültem be... és ezért vagyok itt. 
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ALACSONY: Ez már volt! De ilyen változatban pláne 
nem fogadhatjuk el. 


PROFESSZOR: De hát miért? 
ALACSONY: Mert akkor okfejtésünk kárba vész. 
ORVOS: Nem tékozolhatjuk el érveinket. Önnek el 


kell fogadnia érvelésünket, hogy meg ne sértse közössé- 
günk szellemét. Alá fogja rendelni önmagát — nekünk. 
A többség érve az igazság érve. 


PROFESSZOR: De ha ez az igazságnak ellentmond... 
ALACSONY (széttárja karját): Nem hagyhatunk ennyi 


érvet dugába dőlni, mert önnek úgy tetszik. Önnek al- 
kalmazkodnia kell a mi érveinkhez. Erőfeszítést kell ten- 
nie. S akkor szent lesz a béke... (Vállon veregeti Pro- 
fesszort.) 


PROFESSZOR: Rendben van, uraim, legyen, ahogy 
akarják, csak arra kérném önöket, együtt elemezzük ki 
az okát, hogy miért nem kerültek a Brehmbe... 


MÁSODIK BETEG: Én... bekerültem... 
ORVOS (eréllyel): Ön kivétel, s mint ilyen viselkedik 


körünkben. Mi vagyunk a Szabály. Önnek erősítenie kell 
bennünket. Erősítsen! (Katonásan szól rá.) 


PROFESSZOR: Szóval, uraim, mi történhetett, hogy 
önök nem kerültek a Brehmbe? Nem lenne méltó valaki 
önök közül, hogy a Brehmbe kerüljön? 


ALACSONY: Ahogy magukat nézem, jótállok, hogy 
körünkben mindenkinek a Brehmben lett volna a helye. 


ORVOS: Úgy van, a tudományosság teljessége köve- 
telte volna meg, hogy benne legyünk. 


PROFESSZOR: Mert így dobhatják a tűzbe az egész 
Brehmet. Önök nem kerültek be: tehát hiányos. 


SZERKESZTŐ: Rövidített kiadás. 
PROFESSZOR: Ez nem érv. Önöknek még így sem 


szabadott volna kimaradniok belőle. 
ALACSONY: De mit gondolhattak, amikor csak úgy 


egyszerűen kihagytak bennünket? 
PROFESSZOR: Elárulták a tudomány objektivitását. 


A teljességen esett csorba. 
SZERKESZTŐ: Uraim, itt valami egész különös do- 


lognak vagyunk tanúi. Valami egészen furcsa esetnek... 
PROFESSZOR: Csak azt ne mondja, hogy a Brehm- 


komplexusnak! Az asszisztenseim ezzel fogadtak, hogy új 
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lelki komplexus ütötte fel a fejét, a Brehm-komplexus. 
Hogy vannak emberek, akik azt állítják, hogy nincsenek 
benne a Brehmben! 


ALACSONY (csodálkozva): Halljunk oda! 
PROFESSZOR: Igen, ezt mondták asszisztenseim. S 


amikor én rájuk néztem, s azt mondtam, hogy ezen nincs 
mit csodálkozni, mert én sem vagyok benne... rám néz- 
tek... és idehoztak... 


SZERKESZTŐ: Várjunk csak, kérem, hogy is volt? 
Szóval az asszisztensei beszéltek önnek arról, hogy bizo- 
nyos emberek azt állítják, hogy nincsenek a Brehmben. 
Mire ön? 


PROFESSZOR: Erre én csodálkozva rájuk néztem, és 
azt mondtam: miért lenne ez komplexus, hiszen én sem 
vagyok a Brehmben. Erre ők csodálkozva néztek rám, 
és a többit tudják. 


SZERKESZTŐ: Vagyis nekik feltűnt, hogy ön csodál- 
kozik, és önnek feltűnt, hogy ők csodálkoznak? 


PROFESSZOR: Természetesen. Hiszen ha ön azt 
mondja, hogy nincs benne, és valóban nincs benne, akkor 
az egy valóságban is ellenőrizhető tény. Nemde? 


SZERKESZTŐ: Természetesen. De hogy jutott ön ad- 
dig a felismerésig, hogy önnek benne kellene lennie. Hi- 
szen ha jól emlékszem, ön azt mondotta, hogy csupán 
csodálkozott, és ennyi... vagyis: csak ténymegállapítás 
volt az ön részéről, hogy ön nincs benne...? 


PROFESSZOR: Úgy van. Valóban, én csodálkozva ál- 
lapítottam meg, hogy hát mi van abban, ha bizonyos 
emberek azt állítják magukról, hogy ők nincsenek a 
Brehmben... hiszen én sem vagyok. 


SZERKESZTŐ: De hogy jutott arra a gondolatra, hogy 
ezt igényelje is? Vagyis azt, hogy benne legyen. 


PROFESSZOR: Én nem igényeltem, ők igényelték tő- 
lem. Az asszisztenseim. 


SZERKESZTŐ: Ezt nem értem, professzor úr, ha le- 
hetne kissé világosabban... 


PROFESSZOR: Amikor rám zárták itt az ajtót, és meg- 
kérdeztem önöktől, hogy miért vannak itt, és elmond- 
ták, rájöttem, ahhoz, hogy egészségesnek tűnjek, igényel- 
nem kell, hogy a Brehmben benne legyek... 
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SZERKESZTŐ: Kissé világosabban, professzor úr, ha 
lehetne... 


PROFESSZOR: Ha nekem azt mondják tízen, hogy 
nem helyes, ha megállapítom, hogy nem vagyok a Brehm- 
ben, akkor ez azt jelenti, hogy az ellenkezője lenne a 
helyes: vagyis hogy benne legyek. 


ORVOS: Még mindig nem értem. Az asszisztensek 
azért hozták ide önt, mert azt jelentette ki, hogy nincs 
benne. Ha viszont be akar kerülni, akkor azért hozták 
volna ide. Ha nem akart volna a Brehmbe jutni, akkor 
szintén itt kötött volna ki. Ha pedig bekerült volna, 
ugyanaz a sors várja, akárcsak minket. Ezért nem értem. 


ALACSONY: Bizony, professzor úr, ne higgye, hogy 
az ön logikája megmenthet bármilyen ügyet is. Az ön 
logikája, tudja, mire jó? Megmondom: arra, hogy a logi- 
kátlanságnak érveket teremjen! Az ön logikájával, pro- 
fesszor úr, se bekerülni a Brehmbe, se kikerülni a Brehm- 
ből nem lehet. Az ön logikájával egyedül — ide lehet 
jutni. 


PROFESSZOR: Akárcsak az önökével. 
ORVOS: Mi nem állítjuk, hogy valamilyen logika 


alapján kerültünk ide. 
PROFESSZOR: Annál sajnálatraméltóbb. Ha bárhová 


is jutunk — legalább logikusan jussunk. Ha halni kell, 
haljunk logikusan! 


SZERKESZTŐ: Vagyis ön mindezt csupán ezért tette? 
A logika diadaláért? 


PROFESSZOR: Természetesen. Hiszen ha holnap azt 
fogom nekik mondani: Uraim, nem fulladtam bele az 
Atlanti-óceánba, ami nagyon valóságos és ellenőrizhető 
tény, ugyanígy kényszerzubbonyt húzhatnak rám — a 
saját logikájuk szerint. Jóllehet, tulajdonképpen az ő lo- 
gikájuk a helytelen, hiszen: azzal, hogy kényszerzub- 
bonyt húznak rám, azt akarják bizonygatni, hogy őrült- 
ségeket beszélek, mert hiszen én belefulladtam az Atlanti- 
óceánba... értik most már? 


SZERKESZTŐ: Vaslogika, uram. 
ORVOS: A professzor úrnak igaza van: egy ellenőriz- 


hető tényt kétségbe vonni valóban őrültség, míg egy el- 
lenőrizhető tényről megállapítani az igazságot: józan, ép 
gondolkozásra vall. 
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ALACSONY: Úgy van! Vagyis... de uraim, ezek sze- 
rint, az asszisztensek és az ápolók kellene hogy a he- 
lyünkre jöjjenek! 


PROFESSZOR: No, csakhogy rájött! 
ALACSONY: Szavamra, hogy igaza van, uram! Hi- 


szen: az ellenőrizhető dolog, hogy nem vagyunk benne, 
márpedig mi ezenkívül semmi egyebet nem állítunk, csak 
azt, hogy nem vagyunk benne... 


MÁSODIK BETEG: Én... benne vagyok... 
SZERKESZTŐ (leinti): Mondtuk már, maga a kivétel. 


(A többiekhez.) Van azonban egy zavaró körülmény is. 
Önök még egyebet is állítottak. 


ORVOS: Mit? 
SZERKESZTŐ: Azt, hogy jog szerint benne kellene 


hogy legyenek. 
ALACSONY: De kérem, ez az állítás legalább annyira 


ellenőrizhető, mint a másik. 
SZERKESZTŐ: Gondolja? 
ALACSONY (fensőbbségesen): Szerkesztő úr, mindent 


kétségbe vonhat, még azt is, hogy nem kerültem be, de 
azt nem, hogy nekem a helyem valóban a Brehmben 
lenne! 


ORVOS: És én... hogy maradhattam ki a Brehmből? 
SZERKESZTŐ: Uraim, az a gyanúm, hogy valami 


nagy-nagy félreértés áldozatai vagyunk. 
PROFESSZOR: Semmi félreértés. Csupán az arányok 


eltolódása a nemzetközi pszichopatológiai statisztikában... 
SZERKESZTŐ: Nem beszélhetne világosabban a pro- 


fesszor úr? 
PROFESSZOR: De igen: önöknek tudniuk kell, hogy 


az emberek épelméjűségét vagy betegelméjűségét eleddig 
nagyon könnyű volt megállapítani. 


ORVOS: No és? 
PROFESSZOR: Azért volt könnyű, mert a többséget 


vettük normálisnak, a kisebbséget pedig abnormálisnak. 
No már most: az a gyanúm, hogy a statisztika elért az 
ötven százalékhoz. Vagyis: ötven százaléka az emberiség- 
nek épelméjű, ötven pedig nem. 


ALACSONY: Hát akkor rendben van. Tudjuk, hogy 
ki az abnormális... A másik ötven. Mindig a másik 
ötven. 
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PROFESSZOR: Épp az, hogy nem: mert mind a két 
ötven százalék joggal kérheti a közvéleményt, hogy őt 
számítsa normálisnak. Értik ezt? 


SZERKESZTŐ: Vagyis mivel a két rész egyenlő, nem 
tudunk dönteni, ami az épelméjűség normáit illeti? 


PROFESSZOR: Úgy van! Erről van szó. 
SZERKESZTŐ (tűnődve): De milyen közvéleményt 


kérjünk fel, hogy megállapítsa rólunk, épeszűek va- 
gyunk-e? Milyen közvéleményt? Hol van az a közvéle- 
mény? Mind a két ötven százaléknak külön közvéleménye 
van. Hova forduljunk? Mire apelláljunk? Ki ad nekünk 
igazat? Van-e ilyen közvélemény egyáltalán? Vagy va- 
lami felsőbb, valami felsőbb közvéleményt kellene ala- 
pítani? Vagy van ilyen, csak mi nem tudunk róla? De hát 
miért nem üzen, hogy ne ácsorogjunk... itt... most... 
(Szünet.) Valami bonyolult félreértés áldozatai vagyunk. 
Mintha más nyelven beszélnénk, uraim, igen, mi nem 
beszélünk egy nyelven, csak látszólag! 


(Függöny) 
 
 


HARMADIK RÉSZ 


 


Szín ugyanaz. Ideges a hangulat. A betegek fel s alá 
sétálnak. 


 
ALACSONY: Nem bírom tovább, uraim! Érzem, ha 


még sokáig leszünk ebbe a szobába zárva, valóban meg 
fogok bolondulni. 


PROFESSZOR: Igen, ez az emberi psziché normális 
magatartása, uraim. Ha bizonyos normális egyedeket 
hosszabb ideig abnormálisként kezelünk, egy idő után a 
kezelésnek megfelelően az abnormitás jelei kezdenek mu- 
tatkozni... 


SZERKESZTŐ: Tűrhetetlen állapotok! Ennyi idő óta 
rájöhettek volna, hogy mi nem vagyunk betegek. 


ALACSONY (gúnyosan): Ez nem olyan egyszerű. Mert 
ha az asszisztens urak elismerik, hogy mi nem vagyunk 
betegek, akkor nekünk igazunk volt, tehát mi épeszűek 
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vagyunk, de ezzel már azt is beismerik, hogy ők viszont 
nem normálisak. 


ORVOS: Olyan bonyolult ez az egész. Sokat gondol- 
koztam ezen. Valóban, mintha egy furcsább Bábel-tornyot 
építenénk, mint az a régi volt. Mi ugyanis egy nyelven 
beszélünk, de más nyelven gondolkozunk, nem érzik ezt? 


SZERKESZTŐ: Legszívesebben kiugranék az ablakon! 
Uraim, elveszítem az állásomat e miatt a Brehm-ügy 
miatt. Önök miatt veszítem el... 


ALACSONY: Mert az igazat mondta? Ne féljen, én 
tanúsítom, hogy maga valóban azt állította, hogy benne 
kellene lennem a... 


SZERKESZTŐ (szinte felüvöltve): Elég! Elég, ne hall- 
jam ezt az átkozott szót. Ez a név az oka mindennek, 
minden bajnak... 


PROFESSZOR: Uraim, csend legyen! Lépteket hal- 
lok!... 


(Hallgatóznak.) 
ELSŐ BETEG: Jönnek... többen... 
MÁSODIK BETEG: Vajon benne vannak... ők ben- 


ne vannak? 
ALACSONY: Nem, biztos, hogy ők sincsenek benne. 
ORVOS: Jönnek az átkozott komplexus új áldozatai! 


(Az ajtó kicsapódik, a két asszisztens jön, a két 
ápoló és egy ismeretlen férfi, Új szerkesztő.) 


ELSŐ ASSZISZTENS: Uraim, bemutatom önöknek a 
Zoológiai Kiadó új szerkesztőjét. Utánanézett az önök 
ügyének, s most azért jött, hogy tisztázzon bizonyos ké- 
nyes kérdéseket. 


SZERKESZTŐ (orvoshoz): Az utódom... persze. Új 
seprű jól seper... 


(Új szerkesztő leül egy székre az asztal mellé, dosz- 
sziét vesz elő, a két asszisztens melléje ül, az ápo- 
lók az ajtóban maradnak szétvetett lábbal. Csend 
van. Feszült csend, csak a dosszié papírlapjainak a 
suhogósa hallatszik. A „betegek” szintén leülnek, 
ki székre, ki az ágyak szélére. Nagyon izgatottak.) 
ÚJ SZERKESZTŐ: Uraim! Elnézésüket kérem, hogy 


hamarabb nem jöhettem, de hivatalomat mindössze két 
hete vettem át, s így sorra kellett vennem minden füg- 
gőben maradt ügyet. Az önök ügyét az asszisztens urak- 
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kal minden oldalról alaposan meghánytuk-vetettük. Ez- 
úton mondok köszönetet az uraknak a szíves segítségért. 


(Két oldalra biccent, az asszisztensek, visszabiccen- 
tenek.) 


Uraim! Az önök ügye meglehetősen kényes ügy. Ezért is 
a legnagyobb körültekintéssel kellett eljárnom, mondhat- 
nám, a legnagyobb tudományossággal. A rendelkezésemre 
álló források alapján a legtüzetesebben vizsgáltam meg 
az önök ügyét. Elemeztem az eseteket egyedi, de általá- 
nos mivoltukban is. Objektíve próbáltam lemérni min- 
den körülményt, anélkül, hogy a túlzó általánosítás ve- 
szélyébe — egyfelől, vagy a röghöz tapadt egyediesítés 
hibájába estem volna — másfelől. A legszigorúbb óva- 
tossággal mérlegeltem minden tényt, még a legapróbbat 
is, igyekeztem, hogy figyelmemet el ne kerüljék azok a 
meghatározó jegyek, amelyekről valamennyien tudunk. 
Távol szerettem volna kerülni minden részrehajlástól, 
minden tudománytalan szubjektivizmustól, hiszen mint 
ismeretes, a zoológia tudományában nincs mit keresnie 
a lírának. Uraim! Engedjék meg, hogy még mielőtt a 
kérdésre rátérnék, tiszta szívből magam és munkatár- 
saim, az egész Zoológiai Könyvkiadó nevében erőt, egész- 
séget és hosszú életet kívánjak önöknek! 


(Az asszisztensek tapsolnak, a két ápoló szintén, 
a „betegek” nem.) 


Uraim! Ezek után pedig engedjék meg, hogy rátérjek 
az ügy konkrét részére, és tekintsenek el attól, hogy 
előző mondataimban csupán nagyjából érintettem ügyünk 
általános, mondhatnám elvi részét. Abban a reményben, 
hogy megbocsátanak nekem ezért, elkezdem hát az ügy 
konkrét vonatkozásainak vizsgálatát... Átadom a szót 
az asszisztens uraknak... 


ELSŐ ASSZISZTENS: A szerkesztő úr említette már, 
miről van szó. Nos: ehhez kérjük az önök segítségét. 


MÁSODIK ASSZISZTENS: Szóljanak hozzá merészen, 
bátran, hiszen ez az ügy elsősorban önöket érinti. Tehát? 


(Csend, szünet.) 
ÚJ SZERKESZTŐ: Akkor talán megengednék, hogy 


én tegyek fel önöknek néhány kérdést... (Alacsonyhoz.) 
Önnek mi a panasza? 


ALACSONY: Nem vettek be a Brehmbe. 
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ÚJ SZERKESZTŐ (odahajol az egyik asszisztens fü- 
léhez, valamit kérdez, jegyez, majd a dossziét vizsgál- 
gatja): Köszönöm, uram, panaszára később még visszaté- 
rek. (Orvoshoz.) Önnek mi a sérelme? 


ORVOS: Ugyanaz. Helytelenítem, sőt tudománytalan- 
nak tartom, hogy kihagytak a Brehmből. 


ÚJ SZERKESZTŐ (ugyanaz a játék): Köszönöm, az 
ön sérelmére is vissza fogok térni a későbbiekben. (Pro- 
fesszorhoz.) És önnek? 


PROFESSZOR: Nekem?... Kérem... nem is tudom, 
hogy mit mondjak. Nekem az asszisztens urak ellen van 
kifogásom. 


ÚJ SZERKESZTŐ: Akkor talán ezt lenne szíves az 
asszisztens urakkal megbeszélni... (kihúz valamit, oda- 
hajol az asszisztensekhez, azok fölírnak valamit.) Önnek? 
(Első beteghez.) 


ELSŐ BETEG: Én, kérem, nem akartam bekerülni a 
Brehmbe. 


ÚJ SZERKESZTŐ (jegyez valamit, odahajol az asz- 
szisztensekhez, azok is jegyeznek): Köszönöm, uram. Az 
ön ügyére is visszatérek még. És önnek? (Második be- 
teghez.) 


MÁSODIK BETEG (feláll): Én kérem... nekem nincs 
panaszom... én bekerültem... 


SZERKESZTŐ (odahajol, jegyeznek, mindhárman): 
Köszönöm, foglaljon helyet. No és önnek? (Szerkesztő- 
höz.) 


SZERKESZTŐ: Én... (Alacsonyra mutat) megígér- 
tem neki, hogy a Brehmbe legközelebb be fog kerülni... 


ÚJ SZERKESZTŐ (kissé fagyosan): Milyen minőség- 
ben tett ilyen irányú ígéretet? 


SZERKESZTŐ: Szerkesztői minőségben, kérem. 
ÚJ SZERKESZTŐ (összevont szemöldökkel hajol az 


asszisztensekhez): Köszönöm. (Néhány pillanatig suttog- 
nak, majd Új szerkesztő rendezi papírjait, jegyzeteit, 
megköszörüli torkát, feláll.) Uraim! Kétségkívül kényes 
ügyet jöttünk kibogozni, ezért is szólítottam fel önöket 
teljes komolysággal, hogy nyújtsanak ehhez segítséget. 
Ezúton, bár azt már külön-külön minden esetben meg- 
tettem, most mindannyiuknak egyszerre mondok köszö- 
netet, hogy vizsgálatomban voltak szívesek őszinte se- 
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gítséget nyújtani. Olyan tény ez, melyet nem méltá- 
nyolni az önök részéről számomra lehetetlen. Engedjék 
meg, hogy búcsúzóul ismét erőt, egészséget és hosszú 
életet kívánjak önöknek! Minden jót, uraim! 


(Asszisztensek és ápolók tapsolnak, „betegek” nem. 
Indulni akarnak.) 


ALACSONY (fölugrik): Uram! Tudni akarom, jogos-e 
az igényem vagy sem? 


ÚJ SZERKESZTŐ (megtorpan): Mire nézve, uram? 
ALACSONY: Arra nézve, hogy a Brehmbe be kellett 


volna kerülnöm. 
ÚJ SZERKESZTŐ (ránéz, majd a dossziéjába): Nem, 


uram, igénye nem volt jogos. 
ORVOS (szintén feláll): És nekem, nekem be kellett 


volna kerülnöm, vagy sem? 
ÚJ SZERKESZTŐ (rápillant, majd a dossziéba): Igen, 


uram, az öné jogos volt. Egyébként erről írásban volt 
szándékomban önöket értesíteni. 


ALACSONY (aki egy pillanatra magába roskadt, de 
most hirtelen dühvel): És miért, szerkesztő úr? Miért 
nem volt jogos? 


ÚJ SZERKESZTŐ: Alaposan utánanéztem az ügynek. 
Ön nem igényelhette jogerősen, hogy bekerüljön a 
Brehmbe. 


ALACSONY: De miért, kérem, az ön elődje, a szer- 
kesztő úr elismerte... 


ÚJ SZERKESZTŐ (hidegen): Uram, az elődeim által 
tett ígéretekért továbbá jogi baklövéseikért engem, be- 
láthatja, semmi felelősség nem terhelhet... 


SZERKESZTŐ (felhördül): Milyen jogi baklövésről 
beszél, uram? 


ÚJ SZERKESZTŐ (gúnyosan): Önnek mint a Zoológiai 
Kiadó régi szerkesztőjének kötelessége, de ha nem is 
kötelessége, legalább illett volna tudnia, hogy (Alacsony- 
ra mutat) ennek az úrnak semmi jogalapja nincs arra 
nézve, hogy a Brehmbe való bekerülést igényelje. 


SZERKESZTŐ (kissé zavartan): Én az ígéretet nem 
jogi alapon tettem az úrnak. 


ÚJ SZERKESZTŐ: Márpedig egy szerkesztő csakis 
jogi alapon tehet ígéreteket... 
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SZERKESZTŐ: Én, kérem, meg voltam győződve, hogy 
az úr, hogyismondjamcsak... (Bizonytalan mozdulatot 
tesz, az elmezavartságot akarva jelezni.) 


ÚJ SZERKESZTŐ (szigorúan): Önnek tudnia kellett 
volna, hogy (Alacsonyra mutat) az úr leadott egy kéz- 
iratot, amelyet viszont a kiadó nem kért, vagyis nem 
szerződött az úrral, következésképpen meg nem jelenés 
esetében a kiadót semmilyen jogi felelősség nem terheli. 


SZERKESZTŐ (összekuszálódva): Milyen kéziratról 
van szó, kérem? 


ÚJ SZERKESZTŐ: Amint önök azt bizonyára tud- 
ják, a kiadó ezelőtt két évvel elhatározta, hogy kiadja 
Brehm híres könyvét, Az állatok világát, rövidített ki- 
adásban. Éppen ezért szükség volt néhány olyan jónevű 
zoológus tollából írt tanulmányra, áthidaló fejezetre, 
amely megteremti a kapcsolatot a kihagyott és a bevett 
részek között. Másfelől: valamennyien jól tudjuk, hogy 
Brehm kitűnő könyve nem mentes a pozitivista módszer 
gyöngéitől. Éppen azért, szükségünk volt egy értékelő 
előszóra is. Harmadsorban: az állattan tudománya Brehm 
óta fejlődött, új tudományos tényeket fedeztek fel, szük- 
ség volt tehát egy kiegészítő függelékre is. Nos, ezekhez 
a pótló munkákhoz felkértük a doktor urat (Orvosra 
mutat), hogy írjon egy tanulmányt ,,Az állatvilág ideg- 
térképe” címen, szerződtünk is vele, sajnos azonban a 
megrendelt tanulmány anyagtorlódás miatt nem kerülhe- 
tett be a könyvbe. A doktor úr tehát jogosan léphet fel 
kiadóval szembeni igényeivel, ugyanis be kellett volna 
kerülnie a Brehm-kiadásba, csakis a mi hibánkból maradt 
ki... Az úr viszont (Alacsonyra mutat) írt egy tanul- 
mányt a rágcsálókról, azonban nem a felkérésünkre, ha- 
nem önszorgalomból, szerződést nem kötöttünk vele, így 
hát nem igényelheti, hogy tanulmánya bekerüljön a 
Brehmbe. Követelése jogilag megalapozatlan. Nos, kérem, 
röviden erről volt szó. 


SZERKESZTŐ (kábultan): Vagyis... én most...? 
ÚJ SZERKESZTŐ: Nem értem a kérdését. 
SZERKESZTŐ (kinyögi): Megyek... innen... vagy... 


maradok...? 
ÚJ SZERKESZTŐ: Kérem, ez az asszisztens urak ha- 


táskörébe tartozik... A doktor úrért természetesen fe- 
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lelősséget vállal a kiadó, hiszen igénye teljesen jogos volt: 
nem szabad lett volna kimaradnia a Brehmből. 


ALACSONY (hebegve): De kérem... itt valami vég- 
zetes... félreértés... ez... itt... (Még tétovább.) El- 
árultak az ismérvek. A kritériumok lázadása. A krité- 
riumok már nem értenek engem. Én is értetlenül, isme- 
retlenül, köszönés nélkül, idegenként megyek el a krité- 
riumok mellett. A kritériumok mellett — a világban. 
Nem értem... Nem értem: miért maradok, ha mindenki 
más megy? Engem is a kritérium szült! Elsőszülött gyer- 
meke vagyok a kritériumnak. Kritérium, kritérium, miért 
hagytál el engem? 


ÚJ SZERKESZTŐ: A kritérium nem kedveli önt. A 
kritérium megválogatja embereit. 


ELSŐ BETEG: Én... kérem... én nem akartam be- 
kerülni... nem is kerültem be... Velem mi lesz? 


ÚJ SZERKESZTŐ: Sajnálatos félreértés történt, 
amelyért az asszisztens urak minden bizonnyal bocsána- 
tot fognak kérni öntől. 


ASSZISZTENSEK (bólintanak). 
SZERKESZTŐ: És én? Én... 
ÚJ SZERKESZTŐ: Az ön (kis szünet) sorsa nem raj- 


tam múlik... 
ALACSONY: Vagyis én... maradok... itt... én... 


(Dadog, ijedt.) Itt... most... maradok... de hiszen 
másról van szó... mindig mindenütt másról van szó... 
másokról... másról... nem értem, hogy nem értenek. 
Én nem vagyok... bolond. Nem logikus, hogy bolond 
vagyok. Ez, kérem, nem logikus! Nem logikus! (Ordítva.) 
Nem logikus! 


PROFESSZOR: Én nem kérdezek semmit. Itt nincs 
mit kérdezni. (Belenyúl a zsebébe, hatalmas konyhakést 
vesz elő, a társaság felé fordul.) Én... nem kérdezek... 
én felelni akarok... az asszisztenseimnek... az ápolóim- 
nak... Akik szintén nincsenek a Brehmben... Vagy 
benne vagytok? Be akartok kerülni?... (Közeledik fe- 
léjük, mindenkiben megfagy a vér, megdermedve állnak, 
az ápolók ott lapítanak az ajtónál, nagyon lassan köze- 
ledik Professzor.) Feleljetek! Feleljen mindenki! Ki van 
benne a Brehmben? Kinek kellett volna bekerülnie? Ki 
méltó a Brehmbe!? (Az asszisztensek, ápolók felé.) Ti...? 
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Ti. Kérjétek, panaszkodjatok! Igazságtalanság történt. Az 
igazság percről percre, óráról órára, napról napra, évről 
évre, századról századra szüli az igazságtalanságot. (Hal- 
kan.) Állatok. (Felemeli a kését — függöny.) 


1964 
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Ezekre a párbeszédekre az jellemző, hogy hőseink át- 


menet, áthajlások nélkül, egyik percről a másikra kez- 
denek fennkölten, szónokian, paposan, régiesen vagy éppen 
közönségesen vagy — ilyen is van — őszinte hevü- 
lettel beszélni. Ugyanazok beszélnek fennkölten, akik az- 
előtt egy pillanattal közönségesen vagy őszinte hévvel. 
Sőt olykor egyik mondatról a másikra átmenet nélkül 
váltanak. Nem is jelezzük, ez érezhető. Ez a beszédmód 
a tudatrétegek egymásrahelyezettségét jelenti, olykori 
megcsuszamlásait a beszédben, a nyelvben, a tudatban a 
múltat, jelent és az esetleges jövendőt. A nyelvben — az 
időt. A szavakba zárt időt. Ezért nemcsak szöveget válta- 
nak hőseink, hanem hanglejtést, beszéd-zenei ritmust, sőt 
szinte hangszínt is. Amikor pl. régiesek, mintha érzékien 
szeretnék azt a nyelvet, amelyen beszélnek, a szavak 
révülete, mámora sodorja mindegyiket; amikor durváb- 
bak — maibbak, a nyelv csak érzelmeik, gondolataik át- 
tetsző üvege, külön nem él. 


Ha arra gondolunk, hogy az ember általában eléggé 
felszínesen él, csak egy-egy pillanatra világosul meg előtte 
a világ és a lét értelme, a dolgok és a helyzetek valódi 
mélysége, egy-egy villanatra szökken tudatába az általá- 
nos, hiszen az egyesek megtévesztő sokaságában él, ha 
erre gondolunk, az itt olvasott beszédmódot nem tartjuk 
furcsának. Úgy is mondhatnánk, hogy az emberi tudat- 
ban 8 történelmi lét, a volt-lét párlata, az időtlen gondo- 
lat csak néha-néha jelentkezik, egyébként csupán közön- 
ségesen cselekszünk, és ezen vagy azon jár az eszünk, de 
nem a miénk a gondolat, a maga súlyával, nem gondol- 
kodunk. 


ELSŐ RÉSZ 
 


1 
(EZ AZ ÚR — öregecske — már rég ott ácsorog és 


topog pizsamában saját szobájának ajtaja előtt, amelyre 
két nulla van rajzolva. A szoba előtt többen elhaladnak. 
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EZ AZ ÚR mindegyik után utánaszalad, heves szóváltás, 
hadonászás, de senkit sem sikerül a szobájába csalogat- 
nia. EGY NAGYON SZÉP NŐ megjelenik, EZ AZ ÚR 
utánalép motyogva. Ők nem látják az olvasót, ezt nem is 
szabad, ám az olvasónak látnia kell őket.) 


EZ AZ ÚR: Honom szebbkeblű hölgye! Ó, nő! Kis- 
asszonyka! Asszonyka! Becses nej! Nagyságos asszony! 
Tekintetes asszony! Méltóságos asszony! Nagyasszony! 
Nemzetes asszony! Őfőméltóságú asszony! Hercegasszony! 
Királyasszony! Elvtársnő! Naccsád! 


EGY NAGYON SZÉP NŐ (megáll): A megszólítás a 
folytatás prelűdje. (Más hangon): Mit óhajt az öregúr? 


EZ AZ ÚR (motyog): Az ügy... Az ügy... Az ügy... 
EGY NAGYON SZÉP NŐ: Milyen ügyről beszél? 


(Eszébe jut valami.) Ja? Jó, hogy eszembe jut, majdnem 
elfelejtettem. Én azt az ügyet már rég lezártam. Kis va- 
cak ügy volt. Megjavultam. Igazán. Abbahagytam a kis 
vacak ügyeket. 


EZ AZ ÚR (lélegzetet véve): Az ügy... (Motyogva.) 
Az ügy... 


EGY NAGYON SZÉP NŐ: Mit motyog? Nem értem. 
Vagy egyebet akar? Beszéljen nyíltan. Felnőttek va- 
gyunk. Ki vele, bácsi! A szükség minket megszólítni 
késztet. 


EZ AZ ÚR (átszellemülten): Az ügy. Az ügy. 
EGY NAGYON SZÉP NŐ: Na, tata, mi kéne, ha vóna? 


Nyögje már ki! Én se vagyok mai csirke. Értem én az 
idők szavát. Nem én vagyok Avillai Szent Teréz. (A fülé- 
hez hajol, mintha az süket lenne.) Ő csak a barátnőm! 
De útjaink elváltak, összevesztünk Szent Ágostonon. 
Mondja csak bátran! Segítsek? 


EZ AZ ÚR (nyögve): Az ügy (az iroda felé bök). 
EGY NAGYON SZÉP NŐ: Ja...? Pisikálni? 
EZ AZ ÚR (még jobban nyögve): Az ügy. 
EGY NAGYON SZÉP NŐ: Nagyobb? (Kézen fogja.) 


Na jöjjön! 
EZ AZ ÚR (ellenáll, húzza a kezét): Nem! Nem! Az 


ügy… 
EGY NAGYON SZÉP NŐ: Ejnye! De rossz kisfiú vagy! 


Inkább a nadrágba pisikálsz? Na gyere, majd segítünk, 
hogy semmi baj ne legyen... 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Az eb olykor emeli lábát 


127 


EZ AZ ÚR (ellenáll, lábát megvetve): Nem! Nem! Az 
ügy... Az ügy... 


EGY NAGYON SZÉP NŐ: Hát akkor a néni elmegy 
és itthagy, és útközben sírni fog... Akarod? A kisfiú 
ilyen kegyetlen, nem sajnálja a szegény nénit? Nem szebb 
lenne inkább pisikálni? 


EZ AZ ÚR (görcsösen): Nem! Nem! Az ügy! 
EGY NAGYON SZÉP NŐ: Hát akkor hasadj ki, vén 


tökfej! (Elrohantában megtorpan.) Majdnem elfelejtettem. 
(Kiáltva): Ó, sancta senilitas! 


EZ AZ ÚR (egy ideig ácsorog, topog az ajtó előtt, csak 
az ajka mozog, mintha azt mondaná: az ügy, az ügy...) 


KOMOR ÚR (megjelenik, mint a neve is mutatja, ko- 
mor, de nagyon disztingvált és rá van írva: Vigyázat! Az 
értelem érintése életveszélyes! De a táblát most leveszi 
és zsebrevágja. Ez az úr felé): Mi még valahol találko- 
zunk. 


EZ AZ ÚR (mintha régi ismerőse lenne, karonfogja): 
Tudod, kérlekalássan, az ügy... 


KOMOR ÚR: Ha szabad csalódnom... 
EZ AZ ÚR (sziszegve): Nem szabad! (Megszállottan.) 


Az ügy... (Megmarkolja Komor úr karját, s legnagyobb 
meglepetésünkre bevonszolja az ajtó mögé, ahol — még 
nagyobb meglepetésünkre — jól berendezett irodai szoba 
látható, székbe nyomja Komor urat, ő maga az asztal 
mellé ül.) 


(Szünet, méregetik egymást.) 
KOMOR ÚR: Furcsállom a szobád ajtaján a jelzést. 


Félrevezető, nemde? 
EZ AZ ÚR: A morfiumcsempészek ládáikra déligyü- 


mölcs-címkéket ragasztottak. A muníciós ládákra patkány- 
méreg-címkét, hogy senkinek se legyen kedve benne 
turkálni. 


KOMOR ÚR: De itt éppen az van, hogy az a címke, 
hogy úgy mondjam, csábít. Erre a címkére sokan ráha- 
rapnak. Szükségből, ha szabad ezt a kifejezést használ- 
nom: szükségből harapnak rá. 


EZ AZ ÚR: Ezt is akarom. Ez a legáltalánosabb címke, 
ez a címke mindenek felett van! Csalétek. Álca. Hát csak 
jöjjenek! (Feláll.) Van, aki hátsó felével jön be, lehúzott 
nadrággal... 
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KOMOR ÚR (döbbenten): Rettenetes! És te? Csak tán 
nem... Csak tán nem így beszélsz a fejükkel? 


EZ AZ ÚR (keményen): Felhúzatom a nadrágot, és el- 
kezdek nekik beszélni az (kis szünet, suttogva) ügyről. 


(Szünet, méregetik egymást.) 
KOMOR ÚR: Bocsáss meg... de tőlem... mit pa- 


rancsolsz? 
EZ AZ ÚR (hirtelen leül, majd meggondolva magát, 


feláll): Kérlek becsülettel, azért ragaszkodtam jelenlétem- 
ben jelenlétedhez, hogy nyílt sisakkal, kiteregetett kár- 
tyákkal és nem utolsósorban kerek-perec — így négy- 
szemközt intézzek hozzád üzenetet. 


KOMOR ÚR (elámulva): Négyszemközt — üzenetet? 
EZ AZ ÚR: Igen, kérlek, min csodálkozol? Meg kell 


ragadnunk egymásban az alkalmat, hogy időnként be- 
ugorjunk egy kis meghitt — üzenetre. 


KOMOR ÚR (aggályosan): Inkább kiáltvány, vagy 
felhívás... 


EZ AZ ÚR: Igen, igen. Ez is. Az is. Az összes analó- 
giás kázusok. Egyetértésemben vagyok melléd felzárkó- 
zandó — feltétlen módban. 


KOMOR ÚR: Vagyis? 
EZ AZ ÚR: Vagyis mi most azért találkoztunk meg- 


hitt kettesben, hogy üzenetet intézzünk egymáshoz. Hogy 
kiáltványt intézzünk egymáshoz. Hogy felhívást tegyünk 
közzé — egymásnak. Magyarosan, szabatosan, világosan 
és tömören: leültünk egy kis üzenetre, felhívásra, kiált- 
ványra. 


KOMOR ÚR: Miről? 
EZ AZ ÚR: Mi miről? 
KOMOR ÚR: A felhívás. Az üzenet. A kiáltvány. 
EZ AZ ÚR: Ah! (Motyogva.) Az ügy... az ügy... 
KOMOR ÚR: Kérlek szépen, ha lennél olybá felhívá- 


sodban üzenni a figyelmemnek arról, ami kiáltványodban 
szerepel. (Kis szünet.) Miféle ügyről van szó? 


EZ AZ ÚR: Nem! Nem! Így nem kérdezünk. Nem, 
így nem. Ez más. Ez nem „miféle”. Nem! Így nem kér- 
dezünk. Ez az ügy. 


KOMOR ÚR: Bocsáss meg, rossz volt a kérdés. Ha 
lennél olybá az ügyben foglaltakat elém taglalni fel- 
hívásodban, üzenetedben, kiáltványodban... 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Az eb olykor emeli lábát 


129 


EZ AZ ÚR (igeszerűen): Az ügy magában őrzi ön- 
magát. 


KOMOR ÚR: Nem értem. Kérlek, ahogy tudom a víz- 
ről, hogy két rész hidrogént és egy rész oxigént tartal- 
maz, szeretném tudni az ügy összetevőit is. Az ügy kom- 
ponenseit, kérlekalássan. 


EZ AZ ÚR (leül, hátradől, mintha nem is hallotta 
volna a másik kérdését, lehunyja szemét, suttogva): Az 
ügy... 


KOMOR ÚR: Tehát? 
EZ AZ ÚR (mélyen): Az ügy oka önügyének. 
KOMOR ÚR (fejét dörzsöli): Nem értem. Nem értem. 
EZ AZ ÚR (átlényegülve): Célja önügyének. 
KOMOR ÚR (felugrik): De kérlek! Ha már a kompo- 


nenseit nem mondod meg, legalább azt mondd meg, kik 
képviselik. A neveket mondd, a neveket. 


EZ AZ ÚR: Önmagát önmaga által. 
KOMOR ÚR: Nagy ügy? 
EZ AZ ÚR: Nagy. Nagy. 
KOMOR ÚR: Szép? Nemes? 
EZ AZ ÚR: Igen. Igen. 
KOMOR ÚR: Elvont? Konkrét? 
EZ AZ ÚR: Persze, persze. 
KOMOR ÚR: Jó? Rossz? Mély? Magas? 
EZ AZ ÚR: Hm... Hm... Ez is, az is. Hideg is, 


meleg is. Ahogy tetszik, de főként: ki-ki magára vessen. 
KOMOR ÚR: De a személyek... az emberek... kik? 


Tudnom kell, kik... Nem kívánhatod tőlem, hogy látat- 
lanba, így látatlanba... nem, nem kívánhatod tőlem... 


EZ AZ ÚR (hipnotikus mélységgel a tekintetében): 
Mondd, én fiam, nem elég neked, ha azt mondom én, 
hogy az ügy (suttogva), az ügy! Nem elég neked, ha azt 
mondom én, hogy az ügy oka öncéljának? Nem elég ne- 
ked, ha azt mondom én, hogy az ügy nem más, mint a 
hic et nunc, a most vagy soha, ez a kérdés, válasszatok, 
sau — sau, melyik fülem cseng: a jobb vagy a bal? Ezt 
épp te, éppen te, szerelmetes fiam, akiben én törvényke- 
zem, éppen te — ne értenéd? 


KOMOR ÚR (térdre roskad): Nem, atyám. Vágj fát 
gerincemen, agyamban főzzél kígyót-békát, fürdess kopo- 
nyám kádjában rimák szombatján böjti boszorkát, bűvös- 
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bájos asszonyt, nem, atyám (feláll, leporolja nadrágját), 
ezt épp én, szerelmetes fiad, akiben te törvénykezel, nem 
értem. 


EZ AZ ÚR: Kárhozat lészen a te sorsod, vérnek ke- 
lése sebhed ki lobbal testeden, és megmártanak téged a 
szent atyák szuroknak hordójában, és szemed golyóját 
siheder gurítja fal tövén el. 


KOMOR ÚR (bólint): És tudom, hogy lábszárcsonto- 
mon, midőn velőm kiszikkad, telefonhuzalt vezetnek ke- 
resztül, s talpamon át így telefonál majd a föld fel-fel a 
fülembe, ezt mind tudom, de mégsem értem én (meg- 
hajol), ó, atyám. 


EZ AZ ÚR: Sátán fattya! Belzebub belének szellete! 
KOMOR ÚR: Setét bivaly lepénye logikád, fűben la- 


pul, s még rátaposni sem jó! 
EZ AZ ÚR: Szavad varangyos béka-húgy szemünk- 


ben, csak csípni tud, de mocsárból való! 
KOMOR ÚR: Úgy pattognak szavaid, mint kecskéből 


a som, elöl kaptad, de hátul engeded! A szellem sorsa ez, 
midőn beléd jutott! 


EZ AZ ÚR: Elég! Fordítsuk komolyra a szót. Mit kí- 
vánsz? 


KOMOR ÚR: Tudni akarom, ki van az ügy mellett? 
EZ AZ ÚR: Mindenki! (Szünet.) Mindenki és senki! 


Senki és mindenki! Mert nem kér embert az ügy... 
(Transzban.) Az ügy. 


KOMOR ÚR: Kik állnak mögötte? 
EZ AZ ÚR: Mindegy. Mondhatnám azt, hogy János 


fia... 
KOMOR ÚR: De hiszen... 
EZ AZ ÚR: Igen, te erre azt mondanád, hogy a János 


fia... 
KOMOR ÚR: Igen, azt mondanám, hogy a János fia 


megölte apját pénteken, alvás közben fejszével verte 
fejbe... 


EZ AZ ÚR: Erre én azt mondhatnám: de mert ügye 
az ügy, lelkének elnézni ezt lelkünknek küldetés. Meny- 
nyivel másabb elveszni rokoni kezektől, mennyivel má- 
sabb, szebb és nyugalmasabb. Ha rokon öl meg, mégis... 
tudja, hol van gyenge pontod, s nem a kemény lapoc- 
kádra sújt, hiszen jól ösmeri, hogy tarkód oly parázs és 
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zsenge s vajként szelhető. Az idegen meg matat, órákig 
elkínozgat, nem tudja, hogy hová döfje kését, hogy rög- 
vest kimúlhass. A rokoni kéz villámgyors halált nyújt, 
az idegen kéz ügyetlen kínzatót. 


KOMOR ÚR: Hagyjuk János fiát. Ki van az ügy mö- 
gött? 


EZ AZ ÚR: Ez csak szónoki dísz, és mind-mind nem 
igaz... 


KOMOR ÚR (makacsul): Kik vannak mögötte? 
EZ AZ ÚR: Egyes számban! Az ügy önmaga mögött 


áll. Önnön őrzője. Az ügy saját zászlója alatt áll. Mert 
ez az ügy nem az az ügy (legyint), ez az ügy az az ügy, 
fiam. 


KOMOR ÚR (konokul): 
Nézd meg az anyját, vedd el a lányát. 
Madarat tolláról, embert barátjáról. 
Mutatis mutandis: 
Amilyen az adjon isten, olyan a fogadj isten. 
Amilyen a mosdó, olyan a törülköző. 
És végül, de nem utolsósorban: 
Cum e turcul şi pistolul. 


EZ AZ ÚR (döbbenettel): Csak tán nem azt akarod 
mondani? 


KOMOR ÚR (bólint): De igen. Amilyen az ügy — 
olyan az ember. Amilyen az ember, olyan az ügy. Ezért 
kérdem: ki az az ember, aki az ügy mögött van?! 


EZ AZ ÚR (láthatólag magába roskadt): Az ügy... 
az ügy... (fájdalmasan), ó, az ügy... 


KOMOR ÚR (támadásba menve át): Igenis, tudni jo- 
gom van: kik képviselik az ügyet? Nincsenek képviselőik- 
től, nincsenek emberektől független ügyek! S nincsenek 
ügyektől független képviselők! Az ügyek nem lebegnek! 
Az ügyet pajzsára lélek emeli! 


EZ AZ ÚR (ünnepélyesen feláll): Ez az ügy — lebeg. 
Nincs semmi pajzs és semmi emelés. 


KOMOR ÚR: Nincs ügy, mely hótiszta lehetne, ha 
lápból kilépők emelik karjaikba. Az ügy nem cölöpépít- 
mény, uram, hogy csak a cölöpök mélyednek az iszapba 
— sárba, de a ház maga, a fedél s a fal s az ablak vilá- 
gos, tiszta és szép és meleg. Az ügy nem cölöpépítmény, 
barátom! 
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EZ AZ ÚR: Az ügy cölöpépítmény! Világos, tiszta, 
szép, meleg! 


KOMOR ÚR: Az ügy nem ömleszt magába válogat- 
lan búzát konkollyal együtt. Az ügy, uram, szelekció 
szülötte. Az ügy nem statisztikai átlag-csoda, az ügy nem 
egy főre eső szervezett szellem, mely mindenkinek egy 
és ugyanaz, az ügy nem rezervátuma mindennek, ami 
halna már, de még élne becstelen,— — — az ügy nem 
Noé bárkája, mely mindenegy példányra kegyelmét te- 
rítve, jóból-rosszból, szépből-csúnyából bementett vala- 
mit! Az ügy nem állatmentő Noé bárkája ám! 


EZ AZ ÚR (üvöltő-ünnepélyesen): Az ügy Noé bár- 
kája! 


KOMOR ÚR: Léket fog kapni, jól tudom! Vagy a 
galamb meggondolja magát a félúton, és kiejti a zöld- 
ágat, mint holló a sajtot, mert az ész, az értelem őt di- 
csérni kezdi, vagy az Ararát hegye víz alá süllyed szé- 
gyenében. 


EZ AZ ÚR: A sátáné vagy! Nem az ügyé! (Motyog.) 
Az ügy... az ügy... 


(Szünet, méregetik egymást.) 
KOMOR ÚR: Szeretnél megnyerni az ügynek. Látom 


arcodon. 
EZ AZ ÚR: Már nem. Már látom rajtad, az ügyé so- 


sem lehetsz. Erre az ügyre te nem születtél. De már 
nincs is szüksége rád az ügynek. 


KOMOR ÚR: Pápám, kiátkozol? 
EZ AZ ÚR (maga elé): Úgy kezdtük ezt, szépen... 


vidáman, jó reménnyel, s mosolygó arcunk beborult. 
Mikor kezdtük, arcunkon hajnal s délelőtt volt, s las- 
san éjfél, halál s szellem órája lesz. (Hangosan.) Az ügy 
átkozott ki önmagából. 


KOMOR ÚR (lecsap): Miattad! Ó, atyám, miért nem 
mondtad meg, hogy kik képviselik? Hiszen így elvesz- 
tettél engem. Hiszen én vaksötétben is látni születtem 
Atyám, nekem nem érv a motyogás, atyám, nekem nem 
érv az üvöltő szó, a kakasrikoltó szó, ha értelem nincs 
begyében, atyám, nekem nem érvek a számok, a sok-sok 
mennyiség, atyám, nekem nem érv a fegyvered se, ne- 
kem értelmes hit kell: hinni az értelemben és a hit vi- 
lágát szépen érteni, atyám, én nem állhatok üres papír- 
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lap zászlaja alá, üres fogalom zászlaja alá, vaktában én 
nem élhetek, mert hunyt szemmel csak meghalnom sza- 
bad... Atyám, így elvesztettél engem. Ó, miért nem 
tömted meg a fogalmat, mint csodás bőségszarut, miért 
nem mondtad: íme, a te ügyed. De így, atyám, elveszí- 
tettél engem. 


EZ AZ ÚR: Én nem. Az ügy veszített el. (Előbbre 
jön.) És te veszítetted el az ügyet. (Tagoltabban.) Az ügy 
mellé kellett volna állnod, ha vaktában is, az ügy mögé, 
igen. Bár nem tudtad, mi az ügy, mi van benne s ki van 
mögötte — vállalnod kellett volna lélekből mégis, érved 
lelked lett volna, s vállaltad volna a szent kockázatot, ó, 
mert csupán kockázat nemesít, minden, mi biztos, tunyát 
tunyára szül. (Közelebb lép Komor úrhoz.) Az ügy ve- 
szített el. És te az ügyet. 


KOMOR ÚR: S érzem, bár lakcímemben semmi vál- 
tozás nincs, érzem, nem lel meg már az ügy soha. És mi 
még valahol találkozunk. 


EZ AZ ÚR: Van még egyéb mondanivalód? 
KOMOR ÚR: Van. 
EZ AZ ÚR (súlyosan): Tessék. 
KOMOR ÚR (először ünnepélyesen): Nincs ügy raj- 


tam kívül. Ügyön kívül én sosem lehetek. Jóllehet: mi 
még valahol találkozunk. 


EZ AZ ÚR: Nem kell az ügynek a hitetlen. Az ügy 
nem vesz öntestébe téged. Az ügy kivet minden eret- 
neket. 


KOMOR ÚR (ugyanúgy): Minden ügy, mely fajomon 
túl létel, omolni fog, mert festett gyökerű. Minden ügy, 
mely rabnak módszer kezébe adna és praktikának belét 
tömdösi, minden ügy, mely nem értem ég, de engem 
éget önmagáért, mint tűzifát vagy szenet a hajók, min- 
den ügy, melynek csak eszköz vagyok s nem cél — nem 
lesz valóság s nem lesz emberi... 


EZ AZ ÚR: Az ügy lebeg. És idegen testet nem fo- 
gad be. (Zsebébe nyúl, kis fémrudat vesz elő, Komor úr 
mellé lép, nagyon egyszerűen a tarkójára sújt. Komor 
úr a székbe roskad.) 


KOMOR ÚR: Belekalkuláltak engem is az ügybe. 
Csak kellettem hát én is lám az ügynek. (Kis csend.) Így. 
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(Feje mellére hull, majd kissé felemeli.) Még akkor is, 
mi még valahol találkozunk... 


EZ AZ ŰR (előrenézve, konokul): Az ügy... Az ügy 
lebeg. Benne semmi biztos. Csak az van, mit érte s ne- 
vében megteszünk. Mögötte ember nincs, s ha van, sze- 
mélye névtelen. Kell az ügy, hogy cselekedni kelljen. 
(A széket s benne Komor urat a falhoz húzza, falba épí- 
tett nagy szekrényajtót tár ki, ahonnan emberi kezek és 
lábak látszanak elő, megemeli Komor urat, s közéjük 
dobja, arccal előre; lassan csukja be az ajtót s közben) 
Az ügy... embert tán csak ennyiben kíván. (A szekrény 
felé bök fejével, s az ajtót végleg becsukja.) 


 


MÁSODIK RÉSZ 
 
(A szekrényajtó látszik, előtte egymás hegyén-hátán 


öt ember. Legfelül KOMOR ÚR. Nem vitás, a szekrény- 
ben vagyunk. Középen rogyásig terített asztal: kupák, 
tálak, üvegek, korsók, kancsók, pulykacombok, libacom- 
bok, ürücombok. Gyümölcs, kalács, kenyér, egyebek. Az 
asztal körül székek, az asztal közepén óriási torta, gyer- 
tyák. KOMOR ÚR megmozdul, lecsúszik az emberhal- 
maz tetejéről.) 


KOMOR ÚR (tarkóját tapogatja): Hát meg kellett 
halnom. S ezeknek itt... (odalép, elég gyengéden, láb- 
bal, mint aki ébresztget, rugdossa őket.) Keljetek fel! 
Felkelhettek, meg vagytok halva. (Azok lassan mozog- 
nak, kecmeregve, kigabalyodnak a csomóból, tagjaikat 
tapogatják, egymást nézegetik méregetve. Furcsa öltöze- 
tűek, egyedül Komor úr nagyon disztingvált: szmoking, 
díszzsebkendő, sétapálca. A sétapálcát később az asztalra 
teszi. És minden olyan tárgy, amelynek sorsáról írás köz- 
ben megfeledkezünk, útközben elvesztődik.) 


VADÁSZ (vadászöltönyben, füle mellett egy nagy toll 
van, nem tudni, melyik madárból): Ilyet még nem pi- 
páltam! 


LOVAGLÓ (lovaglóöltöny, csizma hatalmas sarkan- 
tyúval, a férfi mellére a szíve köré rozsdás patkó van 
varrva): A lovam hátáról húzott le, képzeljék, a lovam 
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hátáról. A lábam a kengyelbe akadt, még most is sán- 
tikálok. (Tesz egy-két sántáló lépést, majd): Ó, az erő- 
szak téged bármi lóról leránt, ülhetsz nyeregben, akkor 
is kiüt. Zabolát rak a Pegazusra, vagy a jólét jászlához 
köti. 


CSAVARGÓ (festőien rongyos, hosszú haja van és ci- 
lindere): Örvendek, uraim, hogy társaságukban lehetek. 
(Meghajol.) 


FŰSZERES (kövérkés, hasáról nagy óralánc lóg): A 
legjobb gondolatokkal, de esküszöm, a legjobb gondola- 
tokkal sétáltam, amikor... (Legyint.) Ej, ebből is látszik, 
hogy a kiskereskedelmet mindenki üldözi. Pedig a kis- 
kereskedelemtől nem kevesebb, mint az ország jövője 
függ, ezt már a Kormányzó úr is megmondotta még a 
háború előtt, és Reményi-Schneller és Keresztes-Fischer. 


KOMOR ÚR: És sokan mások. 
FŰSZERES: Nem. Határozottan emlékszem, hogy a 


Kormányzó úr és az említettek. Még mondtam is: na, 
erre nem számítottam: sose tudja az ember, hol a szö- 
vetséges, ki a szövetséges. (Hirtelen.) Közénk még jön- 
nek mások is? Vagy teljes a létszám? Névsorolvasás 
lesz? 


CSAVARGÓ: Uraim! Talán foglalkoznánk egy kissé 
közvetlen környezetünkkel. (Az asztalhoz lép.) 


KOMOR ÚR (megragadja a karját): Bocsásson meg, 
de — megőrült? Mit akar? 


CSAVARGÓ (az asztalra néz): Egyelőre tájékozódom. 
Nem érti? Egyelőre tájékozódom. Slussz. 


KOMOR ÚR: Az más. Egészen más. De nehogy hoz- 
zányúljon valamihez. 


VADÁSZ: Éhes vagyok. Akárhogy is meghaltam, de 
azért a test csak kéri a magáét. Hát nem? 


LOVAGLÓ: Én későn reggeliztem... Az én vélemé- 
nyem... 


CSAVARGÓ (legyint): Nem számít. (Felvesz egy puly- 
kacombot.) Pulyka! Ha meggondolom, hogy tegnap még 
az udvarban szaladgált, pulykatársához pulykanyelven 
beszélt, pulykalélekkel pulykanőnek vallott szerelmet — 
pulykaésszel, és pulykaszív dobogott benne, és ő maga 
is igazi, hamisítatlan, élő, egyszeri, soha meg nem is- 
mételhető pulyka volt! Ha erre gondolok, a szívem szo- 
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rul el: ez hát a sors, urak! Én mindig könnyes szemmel 
eszem. Ha csirkét, ha borjúhúst, ha bármit... Egész éle- 
tem egy könnyes lakoma volt, igen, egy könnyes lakoma. 
Szívemben már-már hasogató sajnálattal, valódi bűnbá- 
nattal és mélységes lelkifurdalással csak ettem, ettem, 
ettem. Pfuj! (Szájához emeli a combot, hogy harapjon 
KOMOR ÚR kikapja kezéből és a háta mögé rejti.) 


KOMOR ÚR: Ezer bocsánat, de — ön valóban meg- 
bolondult. 


VADÁSZ: Hagyja békén, hadd egyék. Nem látja, mi- 
lyen éhenkórász? 


CSAVARGÓ (vésztjóslóan): Halász, vadász, madarász, 
mind éhenkórász. 


VADÁSZ: He, he. Hát az igazat megvallva, most én 
is ennék egy kicsit, egy egészen kicsit. (Közel lép az 
asztalhoz.) 


FŰSZERES (zsebéből kis rekeszes, feliratos fűszertar- 
tót vesz elő.) Paprika, gyömbér, bors és majoránna... 
Enélkül a papát senki ne zabálja! Hát együnk! De előbb 
legyen névsorolvasás. Vagy még jönnek mások is? Együnk 
hát! 


LOVAGLÓ: Én későn reggeliztem, de önök azért 
ehetnek, én addig majd a bokámat masszírozom. (Leül 
egy székre s kezdi.) 


VADÁSZ (Lép egyet az asztal felé, Komor úr eléje 
ugrik.) 


CSAVARGÓ (Szintén. Komor úr most őelébe ugrik.) 
FŰSZERES (Szintén, Komor úr folytatja.) 
KOMOR ÚR (kissé lihegve): Urak, hát Önöket így 


hatalmába vette az evés?... Az evés ördöge? Hát aka- 
rat, józan ész, értelem, kultúra, művészet, tudomány, 
technika, civilizáció önöknek semmi, ha egy terített asz- 
talt látnak? Uraim, én szégyellem magam. 


CSAVARGÓ: Szégyellje magát! 
VADÁSZ: Mi ez a nagy hűhó? Miért kerít olyan nagy 


feneket egy ilyen kis evésnek? Maga tán nem szokott? 
FŰSZERES (apró gúnnyal): Ő rántott bárányfelhőt 


eszik. 
VADÁSZ: Fokhagymás nyúlárnyékot. 
CSAVARGÓ: Akarat, sóskamártással. 
FŰSZERES: Kultúra, félig sütve, még véresen. 
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VADÁSZ: Civilizáció vagdalva. 
CSAVARGÓ: Művészet felfújva, francia módra. Jó- 


zan ész — magyarosan. Ez az! 
LOVAGLÓ: Kerüljék a vitás kérdéseket... Jaj de 


fáj... (Bokáját tapogatja.) 
CSAVARGÓ: Hagyjon enni! Hiszen meghaltam. Leg- 


alább a halálban ne parancsoljon senki. Éljen a szabad 
akarat! Gyerünk enni! 


KOMOR ÚR: De uraim! Próbáljanak gondolkodni. 
Akármennyire is nehézséget okozna, próbáljanak gondol- 
kozni, tegyenek erőfeszítést. Nézzenek körül. Teszem azt, 
mit látnak? 


FŰSZERES: Semmit. 
KOMOR ÚR (a szekrényajtóhoz lép, vállával meg- 


nyomja): Be van zárva. Ablak nincs. Más kijárat szintén. 
Nos, mi következik ebből? 


VADÁSZ: Hát hogy nem tudunk kimenni. 
KOMOR ÚR: Úgy van. 
CSAVARGÓ: Nem értem a logikáját. 
LOVAGLÓ: Cserélje ki. 
KOMOR ÚR (Csavargó felé fordulva): Mert magán 


már a halál sem segít. Maga itt is azt akarja folytatni, 
amit ott künn, az életben tett. 


CSAVARGÓ: Pótolni, uram, pótolni, ami az életből 
hiányzott. Amit nem tehettem. Engem nem lehet átej- 
teni. Én tudom, hogy mi most a pokolban vagyunk. Ne 
csóválja a fejét. Nekem vannak ilyen megérzéseim, én 
azt is megéreztem, hogy meg fogok halni, mondtam is 
magamnak, amikor az a vén manusz leszólított: na, fiú, 
meg vannak számlálva a napjaid. Téged még soha nem 
kértek arra, hogy valamilyen ügyet támogass. Fontos 
lettél az emberek számára, tehát rövidesen meg fogsz 
halni. Így biza! És ha az a vén manusz nem olyan dili- 
verte és próbál a fejemmel beszélni, bedőlök neki. De a 
ködöt valahogy nem szeretem. Amikor először fogtak el 
a hekusok, éppen köd volt. Azóta a ködöt nem állhatom. 
Szeretem a tiszta ügyeket. Miért? — kérdezhetik önök. 
Miért — kérdezem én —, egy zsebtolvaj miért ne szeret- 
hetné a tiszta ügyeket? Egy mészáros barátom civilben 
az Állatvédő Liga elnöke volt. Mert az más, passzió, 
ugyebár. Az egyik a kötelesség, a szakma, a másik a 
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passzió. Na, nekem meg ez a passzióm. Ha nem lopok, 
amikor épp nem lopok, csakis tiszta ügyekbe megyek bele. 
Szabad időmben, uraim, csakis a tiszta ügyeket szeretem. 
(Kis szünet.) Szóval azt akartam mondani, hogy most a 
pokolban vagyunk. Én azt is érzem, hogy innen a tisz- 
títótűzbe kerülünk, holnap, de legkésőbb holnapután pe- 
dig a mennyországba jutunk. Jól jegyezzék meg, mit 
mondtam. Nem szoktam a levegőbe beszélni. Hát éppen 
ezért enni akarok. Ha már ez a pokol, akkor egyek. 


LOVAGLÓ: Eredeti, nagyon eredeti. A pokol arra 
való, hogy együnk, nagyon eredeti. Juj! (A bokáját szo- 
rongatja.) 


CSAVARGÓ: Igenis, ha tudni akarják, arra való. Arra 
való, hogy amit az életben nem tehettünk, itt megtegyük. 
Nem volt jó nőnk, amíg éltünk? Hát itt legyen. És azt 
tegyük vele, ami éppen jólesik. A pokol a kárpótlás az 
életért. Ezért mondom: együnk csak bátran, barátaim. 
(Lép.) 


KOMOR ÚR: Ne! Senki se lépjen közelebb! (Revol- 
vert vesz elő.) Egy lépést se! Távolodjanak el az asztal- 
tól! (Valamennyien kissé fölemelt kézzel eltávolodnak.) 
Így. Most pedig hallgassanak meg. 


CSAVARGÓ: Hát így könnyű. Ha rövid a logikád, 
toldd meg egy pisztollyal! 


KOMOR ÚR: Urak! Szégyellem magam, kérem, értsék 
meg, igazán, ez nem az én módszerem (izzad, homlokát 
törli), kölcsönvettem, rövid időre, csak kibéreltem ezt a 
módszert, mert önök, sajnos, nem értenek a szóból, a 
szép szóból, a jó szóból, igazán bocsássanak meg, hogy 
kénytelen vagyok önökre fegyvert szegezni, higgyék el, 
nem esik jól nekem, egyenesen zavarba hoz, ez a revol- 
ver az én szégyenem, az én egyetlen szégyenem, ezt a 
módszert csak kibéreltem, kölcsönvettem, mert kénytelen 
vagyok ezt tenni, higgyék el, pedig távol áll tőlem. 


(Fűszeres észrevétlenül Komor úr háta mögé lopa- 
kodik, revolvert ránt, a hátának szegzi. Vadász pe- 
dig Fűszeres háta mögé ugrik, és ugyanúgy tesz, 
Vadász hátába pedig a Lovagló, aki most feláll, 
egyedül a Csavargó marad kissé felemelt kezekkel. 
Komor úr érzi a hátában a revolvert, Fűszeres is, 
                                              Vadász is.) 
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KOMOR ÚR: Könyörgöm, higgyék el, nem könnyű 
nekem. Én se mindig azt teszem, amit akarok. Ne ha- 
ragudjon rám. A körülmények, a sajnálatos körülmé- 
nyek. (Felnéz.) És mentsen isten! Én az önök javát aka- 
rom! 


CSAVARGÓ: Hát jó. Most az egyszer megbocsátom, 
hogy a javamat akarja, csak ne álljunk így egyhelyben 
már, mert teljesen meggémberedtem. Sétáljunk egy ki- 
csit. Engedje meg, hogy megforduljak, maga pedig kö- 
vessen. 


KOMOR ÚR: Tessék. Én igazán megértem. Magának 
sem könnyű egyhelyben, felemelt kezekkel állni. Sétál- 
jon. 


CSAVARGÓ (felemelt kezekkel megfordul, lassan el- 
indul, mögötte szorosan Komor úr, s utána ugyanolyan 
távolságra, revolvert hátba szegezve a többiek. Csavargó 
lassan körbesétál, aztán lépteit mind jobban gyor- 
sítja, amíg kör nem alakul, ő maga utoléri a hátulsót, 
Lovaglót, hirtelen revolvert kap elő, és Lovagló hátának 
szegzi, így sétálnak most már körbe egy ideig.): Nos, mit 
teszünk? Nem fáradtak még el? Nem veszik észre, hogy 
az egyensúly teljes? Az erőviszonyok ki vannak egyen- 
lítődve? Most senki se lőhet, mert ha engem lelő ön, 
aki a hátam mögött jön, annyi erőm még mindig lesz, 
hogy meghúzzam a ravaszt, és lepuffantom az előttem 
lévőt, annak is lesz még annyi ideje, hogy lelője az előtte 
sétálót, úgyhogy végül önt is, aki a hátam mögött van, 
hátba lövik, ha engem lelő. Nos, épp ezért senki sem 
engedheti meg azt a fényűzést, hogy lőjön. 


KOMOR ÚR (sóhajtva): Ez igaz. Az egyensúly tel- 
jes. Hát akkor miért is sétálunk tulajdonképpen? Hiszen 
ha mindenkinek fegyvere van, annyi, mintha senkinek 
sem lenne. Tőlem akár meg is állhatunk. 


CSAVARGÓ: Meg, de így, körben. 
LOVAGLÓ: Ezzel a fáradsággal el is dobhatjuk fegy- 


vereinket, ha már semmi hasznát nem vesszük. 
FŰSZERES: Tartsunk névsorolvasást, és dobjuk el 


revolvereinket. 
VADÁSZ: Ne dobjuk el, csak tegyük zsebre. 
CSAVARGÓ: Minek kell magának revolver a pokol- 


ban? 
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VADÁSZ: Sose lehet tudni. 
KOMOR ÚR: Uram, itt nincsenek vadak. Dobja el. 


Bízzunk egymásban. Minket a bizalom fegyverez le. 
Egyet akarunk! 


VADÁSZ: Azt meglátjuk. 
FŰSZERES: Dugjuk a tortába. 
CSAVARGÓ: Ez az! Dugjuk a tortába. 
KOMOR ÚR: Kezdjük. Kezdhetjük? 
CSAVARGÓ: Számolok háromig, mindenki megfordul 


és egyidőben a tortába dugja a revolvert. Egy... 
LOVAGLÓ: Egy pillanat, nyilallik a bokám. 
CSAVARGÓ: Ne a bokájával, a kezével dugja. Ket- 


tő... Há-rom! (Mindannyian megfordulnak, és a tortába 
jó mélyen, kezüket szinte könyökig nyomva, elrejtik a 
revolvert. Csepegő öklökkel bámulnak egymásra. Csa- 
vargó szájához emeli keze fejét, hogy lenyalja. Komor 
úr azonban megragadja.) 


KOMOR ÚR: Ne! (Elővesz egy zsebkendőt.) Tessék! 
CSAVARGÓ (megtörli): De most már elég volt! Nem 


bírom tovább! Éhes vagyok! 
VADÁSZ: Éhesek vagyunk, ne hergelje bennem a va- 


dat! Ó, a vad is itt van bennünk, isten. Ó, vadak s va- 
dászok vagyunk egyszemélyben. És másokban is üldöz- 
zük magunkat! Ne hergelje, én nem felelek, semmiért 
sem felelek, ha nem hagy enni. Én vadász vagyok, ne- 
kem ez nem probléma... Én... 


KOMOR ÚR: Szó sem lehet róla. Senki sem eszik. 
Megértették? Inkább gondolkozzanak. 


VADÁSZ: Én vadász vagyok, nekem ez nem prob- 
léma. (Tőrt húz elő.) Ki nem állhatom az ilyen könyv- 
szagú pasasokat. 


KOMOR ÚR: Erőszak? Hát jó! Rohanjanak a vesz- 
tükbe. 


VADÁSZ: Majd később. Majd később a vesztünkbe 
rohanunk, de előbb megnyúzzuk magát. 


CSAVARGÓ (nyugodt mozdulattal elveszi a vadász- 
tól a kést, markolatig beledöfi a tortába): Nem, barátom, 
a lefegyverzés teljes kell hogy legyen, egy kés előnyt 
sem engedhetünk meg senkinek. Teljes egyensúly kell 
(körülnéz), uraim, kinek van még fegyvere, kése, ütő- 
vagy szúrószerszáma? Gyerünk, amíg a betörő szelíd... 
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FŰSZERES (tétován): A fogpiszkáló. 
CSAVARGÓ: A tortába! (Fűszeres belenyomja.) Nos? 
LOVAGLÓ (mellére mutat): A patkó? 
CSAVARGÓ: Leadni! (Lovagló a tortába nyomja.) 
CSAVARGÓ (Vadászhoz): Mozgás, vén vadölő. Ne 


adja a szentet. Magából egy egész fegyvertárat kinézek. 
(Vadász bal zsebéből elővesz egy másik revolvert, jobb 
zsebéből egy boxert, belső zsebéből egy nagy kést, sor- 
ban a tortába dugja.) 


CSAVARGÓ: Ágyú? Tank? A nagyot, tata! A ne- 
hezét. 


VADÁSZ: Egy gránát? 
CSAVARGÓ: Le vele! (Vadász bal zsebéből előveszi, 


a tortába nyomja.) 
CSAVARGÓ: Na még. Gondolkozzék. 
VADÁSZ: Egy közönséges bicska. 
CSAVARGÓ (Némán int, hogy azt is.) 
VADÁSZ (nadrágzsebéből kiveszi és beleteszi): Hát 


egyenlővé tettek önmagukkal, bíznak bennem, mert hoz- 
zájuk süllyedtem a pokolban. Megnyertem a sokaságot, 
hogy bennük, vélük magamat elveszítsem. 


CSAVARGÓ (Komor úr felé): Ön? Nincsen semmi 
mondanivalója? 


KOMOR ÚR (tétován): Körömreszelő, olló? 
CSAVARGÓ: Abcug! (Komor úr beledugja a tortába.) 
CSAVARGÓ (Sorban alaposan szemügyre veszi őket. 


Vadászhoz): A tollat! A füle mellől. (Az odaadja, Lovag- 
lóhoz.) A sarkantyút. (Fűszereshez.) Az óraláncot. (Oda- 
adják. Komor úrhoz.) A díszzsebkendőt. 


KOMOR ÚR: De kérem, a díszzsebkendő nem ütő- 
szerszám. A díszzsebkendő nem szúr, nem csíp, uram, 
a díszzsebkendő nem harap. 


CSAVARGÓ (vigyorogva): De be lehet vele tömni a 
szájat. Apropó, a cipőfűzőket! 


FŰSZERES: De hát... 
CSAVARGÓ: A cipőfűzővel össze lehet kötni (mu- 


tatja) a csuklót. (Lassan kifűzik cipőiket, leadják a fű- 
zőt, Csavargó mindent beledug a tortába.) Nahát, ez rend- 
ben volna. 


VADÁSZ: És Ön? Önre nem vonatkozik mindez? 
CSAVARGÓ: Jaj, majdnem elfelejtettem. (Kabátjából 
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egy három részre szedett, kisméretű puskát szed elő.) 
Összerakjam? 


VADÁSZ (közelebb lép, szemügyre veszi): Nem szük- 
séges. (Csavargó a tortába teszi.) Azt a fűrészt, a resze- 
lőt és a fúrót szintén leadhatja. 


CSAVARGÓ: Igaza van („leadja”). 
FŰSZERES: A fűzőjét a cipőből. 
CSAVARGÓ (lenézőleg): Mikor látott maga az én ci- 


pőmben fűzőt? (Tüntetőleg felemeli a lábát, a két ot- 
romba, rongyos bakancsot.) 


KOMOR ÚR: Hát akkor ez meglenne. Most már nyu- 
godtan alhatunk. 


CSAVARGÓ: Igen, ezt is akartam, uraim. Itt nem 
lesz Texas; a Kormányzó úr nem venné jó néven. 


VADÁSZ: Na most már végre ehetünk? 
KOMOR ÚR: Nem! Nem és nem! Még mindig nem 


gondolkoztak a dolgon? 
FŰSZERES: Uraim! Én mindent csupa zöld színben 


látok. És kékben. 
CSAVARGÓ: Ez a pokol. Itt van ez az asztal, telisde- 


tele minden jóval, és nem hagynak enni. De ki nem 
hagy? — kérdem én. Vajon a pokol nem más, mint bő- 
ségben az éhség, szabadságban a törvény, vajon a pokol 
nem más, mint az elérhetőben (az asztal felé int tétován) 
az el nem érhető? Ki nem hagy enni? — kérdem én. 


KOMOR ÚR: Én. 
VADÁSZ: Ki maga? 
KOMOR ÚR: Az önök logikája. 
CSAVARGÓ: Akkor legyen szíves és távozzon. 
KOMOR ÚR (feláll egy székre): Urak, innen ki nem 


juthatunk. Az élettér kicsi, hiszen egy szekrényben va- 
gyunk. A helyzet tragikus. A levegőt maholnap elhasz- 
náljuk. Ha eszünk, utána dolgunk akad, de nincs hova... 
Márpedig ha itt bent végezzük a dolgunkat, bűz lesz. 
Megfulladunk. 


VADÁSZ: Így meg éhen halunk. 
KOMOR ÚR: Mi meg vagyunk halva. Következés- 


képpen már nem halhatunk éhen. 
CSAVARGÓ: Hát akkor miért mondta, hogy megful- 


ladunk? 
KOMOR ÚR: Az más. 
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FŰSZERES: Nem szeretem ezt, egyáltalán nem sze- 
retem. Önök mindig olyasmiről beszélnek, amit én nem 
foghatok fel. Önök se különbek, mint ez az öregúr, aki 
engem a másvilágra küldött. Nem értek semmit. És ha 
nem lesz névsorolvasás, nem játszom. Amikor kisdiák 
voltam, akkor is vártam: csak ha névsort olvastak, ak- 
kor éreztem, hogy jelen vagyok... Nem tudom fel- 
fogni... 


CSAVARGÓ: Váltsa be a fejét. 
KOMOR ÚR: Legyünk demokratikusak. Bűzben és 


kínban akarnak-e élni, de jóllakottan, vagy éhezni és 
tiszta levegőben, és várni, amíg valami megoldja a ba- 
jainkat. Döntsenek. Szavazzunk! 


LOVAGLÓ: Hát én... Későn reggeliztem. De azért 
azt mondom, ne együnk. De a legszívesebben én is még 
tájékozódni szeretnék. 


CSAVARGÓ: Tudja mit? Ma még kibírom, de hol- 
nap, ha vénasszonyok potyognak, akkor is megeszem azt 
a pulykát. 


VADÁSZ: Én enni akarok. 
KOMOR ÚR (Fűszereshez): Ön? 
FŰSZERES: Én igazán nem is tudom. Legszívesebben 


elolvasnám a mai lapokat. (Topog.) Mind itt vagyunk? 
Nem hiányzik senki? 


KOMOR ÚR (Vadászhoz): Észrevette, hogy egyedül 
maradt? A többség döntött. 


VADÁSZ: Megmutatnám én a többségnek, csak ne 
vették volna el a fegyveremet! 


KOMOR ÚR: Tehát négy az egyhez. Megszavaztuk, 
nem eszünk. (Ebben a pillanatban a szekrényajtó kis ro- 
bajjal kicsapódik, beesik Egy nagyon szép nő, földre zu- 
han.) 


CSAVARGÓ (elsőnek ocsúdik fel): Ezt a nőszemélyt 
én valahonnan ismerem. (Közelebb lép.) Röhej. Ez is az 
ügynek kellett. Le vagyok hangolva. Eddig azt hittem, 
hogy csak ilyen kiváló férfiakra volt szüksége az ügy- 
nek. De már látom, ilyen feslett nőkre is kivetette a 
hálóját az öregúr. 


EGY NAGYON SZÉP NŐ (mocorogni kezd, felül): 
Kik maguk? 


CSAVARGÓ: Szintén zenész? 
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EGY NAGYON SZÉP NŐ: Ja? Maguk is az ügy 
miatt? Aha! (Nézegeti őket.) Szép kis banda. 


KOMOR ÚR: Kisasszony! Mi meghaltunk. (Leugrik a 
székről.) 


EGY NAGYON SZÉP NŐ (feláll): Hát én mi a fenét 
csináltam? 


VADÁSZ: Kisasszony, ha valamire szüksége lenne, 
csak szóljon nekem. Csakis nekem. Mire van szüksége? 


EGY NAGYON SZÉP NŐ: Hogy tűnjön el. 
FŰSZERES (Csavargóhoz): Ez nem egy finom nő. 


(Suttogva.) A névsorban benne van? 
CSAVARGÓ: Aki meghalt, mind ott volt a listán. Va- 


lamelyik listán. Tudja, én hány listán voltam életem- 
ben? (Ujjain.) Veszteséglistán, felvételi listán, beadási 
listán, iskolai listán, szavazási listán, árvaházi ebédosztó 
listán — fekete listán... 


KOMOR ÚR: Kisasszony, még mielőtt bármilyen 
tárgyra is térnénk, szeretném közölni, hogy itt nem sza- 
bad enni. 


EGY NAGYON SZÉP NŐ: Enni? Jó, hogy eszembe 
juttatta. Olyan éhes vagyok! 


KOMOR ÚR: Szigorúan tilos. 
EGY NAGYON SZÉP NŐ (körülnéz): Látom, itt min- 


den van. Utoljára akkor láttam ilyen asztalt, amikor ti- 
zennégy éves voltam. Tizennégy? Igen, tizennégy, és Bal- 
dachin úr felcsalt a lakására, és a fejedelmi lakoma után 
elkérte a szüzességemet. Akkor még nem tudtam, hogy 
evés után nem olyan jó szeretkezni. Akkor még nem 
tudtam, hogy mája is van az embernek, meg emésztése, 
meg minden... Akkor még naiv voltam. 


CSAVARGÓ: Azok a régi szép idők, midőn a rózsa 
még töviseit se tudta. (Hőseink nem mindig értik, amit 
mondanak, de az olvasó számára ez kötelező.) 


EGY NAGYON SZÉP NŐ: Maga csak hallgasson, 
maga úgy néz ki, mint akinek mindig csak bordélyházi 
nőkkel volt dolga. 


CSAVARGÓ (kihúzza magát): Nem szoktam dicseked- 
ni, de kénytelen vagyok közölni Önnel, hogy legutóbb 
egy atomfizikus nővel volt viszonyom, előtte pedig egy 
grófnőhöz jártam. 


KOMOR ÚR: De kérem... Hagyjuk ezeket a témá- 
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kat. Itt most arról van szó, hogy itt most nem szabad 
enni. 


EGY NAGYON SZÉP NŐ: És miért, ha szabad kér- 
deznem nemem bájával, szemérmesen és halkan? 


KOMOR ÚR: Mert... Mert... 
VADÁSZ: Hát tudja, kisasszonyka, ha az ember eszik, 


akkor bizony egyebet is csinál... Hehe! 
EGY NAGYON SZÉP NŐ: Kikérem magamnak! Ha- 


lál után megjavultam. Különben is, sokan vannak. 
CSAVARGÓ: Hogy sokan vagyunk, azt még ki le- 


hetne bírni, de az úrnak valami igaza van. Ha eszünk, 
túl nagy lesz a bűz. És nincs vécénk. 


EGY NAGYON SZÉP NŐ: Ja, igaz is. Erre nem is 
gondoltam. Jó, hogy eszembe juttatták. Már amikor ahhoz 
a szenilis öregúrhoz beléptem, nagyon kellett, rengeteg 
sört ittam... 


KOMOR ÚR: Látják, uraim, micsoda problémák 
adódnak? Látják? Ilyen kínokat és még ennél sokkal na- 
gyobbakat kellene átélnünk, ha ennénk és innánk. Íme, 
szemükkel láthatják, fülükkel hallhatják: igazam volt, a 
történelem engem igazolt! 


VADÁSZ: Pokolba a történelemmel, éhes vagyok. 
KOMOR ÚR: Mindig előre kell nézni, mindig a hol- 


napra kell gondolni. Több lépést előre kombinálni, mint 
a sakkozók. (Mutatja, mintha a figurákkal lépne.) Pak- 
pak. Nem, nem ehetjük meg az eszünket, nem zabál- 
hatjuk meg a logikánkat, nem nyelhetjük le a remé- 
nyeinket, nem tömhetjük a hasunkba jövendőnket, a 
megváltást, a feltámadás eszményét, a holnaputáni szép- 
ségeket. Nem adjuk el jellemünket, akaratunkat, méltó- 
ságunkat egy pulykacombért! 


EGY NAGYON SZÉP NŐ: Jaj, ez mind olyan szép! 
Igazán meghat. Csak adjanak előbb valami edényt. Még 
mielőtt elfelejteném, valami edényt! 


KOMOR ÚR: De hölgyem! 
EGY NAGYON SZÉP NŐ: Igazán, huszonhárom éves 


vagyok, nem tehetem meg, nem lenne szép tőlem. Túl 
vicces lenne. (Odalép az asztalhoz, felemel egy díszes 
kupát, a sarokba viszi, leteszi, int.) Jöjjenek elém, hát- 
tal, álljanak sorfalat. (Azok sorfalat állnak. Kis szünet.) 
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FŰSZERES (Csavargóhoz): Uram, ön jártas ebben. A 
pokol után mi szokott következni? 


CSAVARGÓ: A tisztítótűz, uram. De most fütyöl- 
jön... Fütyöljünk, uraim. (Fütyölni kezdenek mind.) 


 


HARMADIK RÉSZ 
 
(Ugyanott. A sarokban már négy kupa van, némelyek 


a szőnyegen heverésznek, CSAVARGÓ karjával megfor- 
dított széken ül, EGY NAGYON SZÉP NŐ az asztal sar- 
kán lábát lógázva. KOMOR ÚR sétál, meg-megáll.) 


EGY NAGYON SZÉP NŐ (leugrik az asztal sarkáról. 
Komor úrhoz lép): Tudja mit? Én maga mellé állok, 
mert maga az egyetlen jobb kinézésű. Tudja, van magá- 
ban valami bizalomgerjesztő. Az úgy látszik magáról. 
Ezekből semmi jót nem nézek ki. Arról nem is beszélve, 
hogy meg akarnak erőszakolni. 


CSAVARGÓ: Erről, nagysád, nem beszélünk. Meg- 
várjuk Szent Pétert. 


EGY NAGYON SZÉP NŐ: Át akar dobni az öregnek? 
Csak ne legyen olyan nagylelkű. Az éjjel kihallgattam, 
mit pusmogott azzal, ni. (Vadászra mutat.) Hát mi va- 
gyok én? Postakocsi? Váltott lovakkal? Szolgálatos 
gyógyszertár? Én egy szabad, szerelmes nő vagyok! (Ka- 
ronfogja Komor urat.) Én szeretem ezt az urat. 


KOMOR ÚR (sétálva csillapítgatja): Jó, jó, kedves 
kisasszony, míg én itt vagyok, nem lehet semmi bántó- 
dása. Bízzék bennem, támogasson. Álljon mellém. Ne- 
künk most a legfontosabb feladatunk, hogy ne együnk, 
és ne engedjünk másokat enni. Nem enni és nem enni 
hagyni. Nem élni és nem élni hagyni. Ez a mi felada- 
tunk 


EGY NAGYON SZÉP NŐ: Ó, ezzel tiszta szívemből 
egyetértek, mert tudja, arra gondolok, hogy ha ezek itt 
enni fognak, akkor jó erőbe kerülnek, és végül mégiscsak 
megerőszakolnak. 


KOMOR ÚR: Pszt! Ne hangoztassa ezt túl sokat, mert 
bogarat tesz a fülükbe. Amit túl sokat emlegetnek, az 
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nehezebben megy ki a fejből. Vagy be sem fogadja a fej, 
vagy örökre befogadja. 


EGY NAGYON SZÉP NŐ: Nekem mindenről eszembe 
jut valami. Hát nem szörnyű? És mindig más jut eszem- 
be. És mindig mást felejtek el. Én, sajnos, nem vagyok 
olyan okos, mint maga, mert tudja, a szépségem lefog- 
lalja az egész eszemet. Az eszemnek nincs ideje mással 
foglalkozni, csak a szépségemmel. Ezért mondják azt, 
hogy a szép nők mind buták. Pedig ez nem igaz. Ugye, 
nem igaz? 


KOMOR ÚR: Én sem értek vele egyet. Ez a tévhit azért 
kaphatott lábra, mert senki sem vágyik annyira az okos 
és tehetséges emberek társaságára, mint a szép nők, 
senki sem becsüli olyan nagyra az okos és tehetséges 
emberek társaságát, mint a szép nők. Mert a szép nő is 
fel akar nézni valakire, azt akarja, hogy le legyen igázva. 
A szépség által nem lehet, mert a maga szépségénél 
szebbet nem tud elképzelni és nem is érdekli. Hogy úgy 
mondjam, konveniál neki, hogy a szépsége felcsigázott 
egy észt, egy értelmet, egy tehetséget. Hogy úgy mond- 
jam, tulajdonképpen ez a hiú érzés igázza le a szép nőt, 
nem pedig a férfi okossága és tehetsége. Hogy úgy mond- 
jam, így állunk az okosság s szépség frontján, ám szá- 
munkra mindez most másodlagos, mert a legfontosabb, 
a legégetőbb, a legelemibb... 


EGY NAGYON SZÉP NŐ: Tudom, az evés. 
KOMOR ÚR: Az evés elleni küzdelem. 
VADÁSZ (ásítva): Éhes vagyok. (Lovaglóhoz.) Olyan 


kedvem lenne szétverni az úrnak a koponyáját, pedig 
igazán nem természetem. 


FŰSZERES: Maga csak hallgasson. Hogy tud maga 
egyáltalán vadászni? Én egyszerűen szégyellnék va- 
dászni. 


CSAVARGÓ: Egy csirkének sem tudnám elvágni a 
nyakát. Pfuj! 


VADÁSZ (röhögve): De bezabálni, azt jó? A piszkos 
munkát végezze el más, maga meg csak a készre jöjjön. 
Én legalább nem csapom be sem magamat, sem az álla- 
tokat. Maguk olyanok, mint az asszonyok. Egész nap a 
tyúkokkal kárálnak, beszélgetnek, hogy tyu-tyu-ru, mu- 
tyu-ru, meg pi-pi-pi, de közben a kötényük alatt ott a 
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kés. Az én állatom tudja, félnie kell tőlem, mert én le- 
lövöm, tudom, hirdetem, nem leplezem, hogy le akarom 
lőni, s aztán megtisztítom, megsütöm és megeszem. Vál- 
lalom ezt, nem hunyom le a szemem evés közben, még 
azt is elárulhatom magának, hogy evés közben eszembe 
jut, ahogy inalt árkon-bokron át, evés közben az üldö- 
zés ízét, a leselkedés izgalmát is érzem. Még a puskapor- 
szagot is. És annál jobb ízűen eszem. 


CSAVARGÓ (ásít): Egy vadász sosem lehet huma- 
nista. 


VADÁSZ: A humanizmus az emberekre vonatkozik, 
nem az állatokra. 


CSAVARGÓ: Egy humanista az állatokkal is embe- 
ries. 


VADÁSZ (szórakozva): És az emberekkel állatias. 
Láttam állatorvost, aki olyan szépen beszélt a tehenek- 
kel meg a lovakkal, majdhogynem virágcsokrot nyújtott 
át nekik, és láttam ember-orvost, aki úgy beszélt a pá- 
cienssel, mint egy lóval. De mindez nem érdekes. A va- 
dászat saját érdekükben harcol az állatok túlszaporodása 
ellen, a vadászat megteremti a természet, az állatvilág 
belső egyensúlyát, a vadászat nem hagyja, hogy az ál- 
latok az ember fejére nőjenek, a vadászat levezeti az 
ember öldöklő ösztöneit... még mindig jobb, ha egy-két 
nyulat lövünk le, mint ha (Komor úrra bök) a tanár urat 
vagy (Egy nagyon szép nőre néz) a kolleginát. 


KOMOR ÚR: Nem vagyok tanár. 
VADÁSZ: A borbélyom engem művész úrnak szólít, 


pedig tartalékos pénzügyőr vagyok. Ezért mondom, 
uraim, a vadászat az egyetlen, ami levezeti, más irányba 
viszi az emberben az ölés vágyát. 


CSAVARGÓ: A vadászok a háborúban több embert 
ölnek meg, mint mások. 


VADÁSZ: Honnan szedi ezt? 
CSAVARGÓ: Jobban tudnak célozni. Előnnyel indul- 


nak. Csúnya sport ez, uram, csúnya sport. 
VADÁSZ: Gennyes civil-duma ez, kérem. Inkább 


együnk. 
FŰSZERES: Valóban, teljesen megfeledkeztünk... 
LOVAGLÓ: Már én is kezdem érezni. Már elég rég 


reggeliztem. 
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CSAVARGÓ: Én azt mondom, szavazzuk meg: 
együnk, vagy ne együnk. 


FŰSZERES: Szavazzuk meg, de előbb jobb lenne név- 
sorolvasást tartani. Szavazzuk meg. Szavazni az istenek 
parancsa, szavazva a mi Urunkhoz hasonlít orcánk. Olyan 
rég nem szavaztunk meg semmit. Szavazzuk meg. 


VADÁSZ: Úgy van, szavazni emberi dolog. 
LOVAGLÓ (csizmája szárát csapkodja): Egyetértek. 


Csatlakozom. Felzárkózom. 
EGY NAGYON SZÉP NŐ (halkan, látszik, hogy a 


Komor úr miatt nem szeretné hangosan mondani): Jó. 
CSAVARGÓ: Hát hódoljunk a többség istenének, 


uraljon minket is a vak, de nagy s fogható mennyiség 
urunk, a szám fenség fölénye legyen parancsolónk! 
Emelje fel a kezét az... 


KOMOR ÚR (aki összehúzott szemmel nézte az egé- 
szet, most hátrálni kezd, a tortából félkézzel revolvert 
húz elő, rájuk szegzi): Helyes. Emelje fel a kezét az, de 
mind a kettőt, aki amellett van, hogy ne együnk. (Min- 
denki felemeli mindkét kezét.) Rendben. A dolgot tehát 
közkívánatra szavazással, kézfelemeléssel eldöntöttük. 
Nem eszünk. Leereszthetik (leengedik a kezüket, Komor 
úr a pisztolyt visszadugja). 


EGY NAGYON SZÉP NŐ (Komor úrhoz simul): En- 
gem ezek nagyon néznek. Félek, előbb-utóbb csak meg 
fognak erőszakolni. Nem élném túl. Ne értsen félre. 
Higgye el, ha nem az erőszak, az öröm ölne meg. Ezért 
nem szabad hagyni, hogy ezek engem megerőszakoljanak. 


KOMOR ÚR: Furcsa beszéd, leányom. A te elméd já- 
rása fölöttébb furcsa s rusnyán parlagi. Ily logikát asz- 
szonyfőben fortyogni-főni nem hallottam soha. 


EGY NAGYON SZÉP NŐ: Ó, szent atyám, kihez gyó- 
násra gyötrő lelkem eljött, megmondhatom, testem te- 
herbírása végtelen. Már mint zsenge kislány felfedeztem 
ezt, midőn városunkban vész dúlt, háború, s a katonák, 
kik tankokon bejöttek, egy raj volt csupán, igencsak 
megszerettek. Aztán így ment ez jó sokáig, míg egyszer 
meg nem leltek ájulatban, s ápoló orvosom azt mondot- 
ta: ájulásom örömömben történt. Azóta félek, hogy az 
örömtől, ha egyszerre túl sok és hosszan hull reám, tán 
meghasad szívem. Így volt, atyám, semmit sem hallgat- 
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tam el füledtől, szemedtől, mit sem takartam el, hisz az 
Isten, mi bennem néma, azt is hallja ám. 


KOMOR ÚR: Leányom, hogy ily őszinte voltál, meg- 
mondhatom, vigyázz magadra, mert a kéj letör, mint vil- 
lám az ágat, s szénné üszkösít. Érd be kevéssel, lányom, 
hogy sokáig élj. 


EGY NAGYON SZÉP NŐ: Ó, atyám, ez nehéz lesz 
nekem, de megígérem, mindent megteszek. Itt könnyebb 
lesz, mert e társaságot együtt nem szívlelem. A tagjait 
külön-külön nem kevésbé. Ha az egészet együtt, mint 
egy társaságot, jobban szívelném, vagy tagjait külön- 
külön, nem mondom, nem lenne oly nehéz, de így, e ban- 
dát, nem vállalhatom. Segíts nekem! 


CSAVARGÓ: Ó, hagyjátok e zsibvásári nyelvet! Tér- 
jünk vissza a szent nyelvhez megint. (Más hangon.) 
Eszünk, vagy nem eszünk? (Megmozdulnak.) 


KOMOR ÚR: Nem! Aki közel lép, azt én... azt én 
(vörös lesz, erőlködik), azt én (majd a guta kerülgeti) 
eszem meg! 


VADÁSZ: Ő is éhes. Csakhogy ő reánk... 
KOMOR ÚR: Elég! Eddig érveltem. Világos nyelven 


beszéltem. A szép szót kerestem eszközül, de nem megy... 
CSAVARGÓ: S ha nem megy? 
KOMOR ÚR (diplomatikus-fagyosan): Próbálunk majd 


új utat keresni. 
FŰSZERES: Miféle új utat? 
KOMOR ÚR (súlyosan): Amelyre rálépve majd többé 


semmi nem lesz már vitás. A vita megszűnik majd. (Át- 
szellemül.) Csend lesz. Teljes csend és teljes egyetértés. 
Mindenki egyet vall majd. Teljes csend és teljes egyet- 
értés. E csönd lesz az érvem, s csöndem lesz az érv. 
Beleegyező a némaság és a hallgatás a teljes egyetértés. 


(Szünet.) 
SZENT PÉTER (Lassan belép, eddig nem látott bejá- 


raton, a falon át. Csizmában van, fején tányérsapka, mely- 
nek kerülete foszforosan világít, glóriaszerűen. Széles 
derékszíján hatalmas kulcs. Kezében tálca, rajta vécépapír- 
tekercsek, szótlanul odalép mindegyikhez, s int, hogy ve- 
gyenek, mindenki áhítatosan vesz magának egyet, majd 
Szent Péter leteszi a tálcát az asztalra. Kissé recsegve be- 
szél.): Sorakozó! (Valamennyien vigyázzba, sorba állnak 
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Szent Péter megszámlálja őket, előbb elölről hátrafelé, 
aztán hátulról előre.) Villanyégetés tíz óra után nincs. 
Földön heverés nincs. Fütyölés nincs. Zajongás nincs. 
Lábszag nincs. (Egy nagyon szép nőre néz.) Nemi életi 
nincs. Ennyi. Egyébként mindenki azt csinál, amit akar. 
Pihenj. (Indul, majd hirtelen megáll.) Majdnem elfelej- 
tettem: káromkodni tilos. A vészféket meghúzni tilos. 
A padlóra köpni tilos. A fűre lépni tilos. A lokálban éne- 
kelni tilos. (Kis szünet.) Ennyi. (Kifelé indul, hirtelen for- 
dul meg.) Kihajolni veszélyes. A dohányzás tilos. A veze- 
ték érintése életveszélyes. (Ismét indul, azok oszolnának. 
Szent Péter villámgyorsan fordul meg, eléjük ugrik.) Gon- 
dolkodni tilos. Na igen, hinni kötelező. (Mint akinek 
eszébe jut.) Ja... a kulcs a lábtörlő alatt. Az ablak ki- 
felé nyílik. Az ajtó frissen mázolva, a kulcs nehezen 
nyitja a zárat, a vízcsap befagyott, a pápa szent, a gáz 
csak reggel ég, három az isten, a lift elromlott, nagy az 
ő hatalma, a házmester süket, a szomszéd zongorista. (El- 
indul, az ajtóból visszafordítja fejét.) Vigyázzunk magunk- 
ra, szeressük barátaink felét, imádkozzunk és dolgozzunk, 
háború van, ne válogass! Egyébként csináljatok, amit 
akartok. (El. Szünet.) 


FŰSZERES: Ez, ez, ki volt? 
KOMOR ÚR: Ő. Szent Péter. 
CSAVARGÓ (ünnepélyesen): Ez már a tisztítótűz. 
LOVAGLÓ: Én későn reggeliztem. Persze, persze. Ki- 


ben a szükség kisebb, az időt kivárja önmagának. Másokra 
gondol, s önmagában él. 


CSAVARGÓ (ujján némán számol valamit): A máso- 
dik megálló. 


LOVAGLÓ: Akkor már közel van. 
EGY NAGYON SZÉP NŐ (felemeli a vécépapírt): 


Ezt mért adták? 
KOMOR ÚR: Várnunk kell, és majd felvilágosítnak. 
VADÁSZ: Ennyi eszünk nekünk is van. Miért mondja 


azt, hogy nekünk nincs annyi eszünk, amennyi éppen 
kell? 


LOVAGLÓ: Hehe, hehe! Reggeli eszünk... Déli 
eszünk... Estéli eszünk. Naponta háromszor: eszünk. 


FŰSZERES: Ahányszor eszünk. 
CSAVARGÓ: Nem várunk, amíg megmagyarázzák. 
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majd mi megmagyarázzuk magunknak, mit jelent ez... 
(Felemeli a tekercset.) 


LOVAGLÓ: Nekünk van tízezer hold birtokunk. Van 
tízezer holdra kiterjedő eszünk. Ezt is örököltük. A nagy- 
apám a testamentomban rám hagyta az... eszünket. 


CSAVARGÓ: Nagyon el van adósodva? 
LOVAGLÓ: Nem, nem. De az én nagyapám Bécsben 


volt testőr és kártyás. Egy este mindenét elkártyázta. 
És akkor feltette az eszét. Elnyerték tőle, kártyán, az 
eszét. De nem tudta odaadni. De tudják, mi az Osztrák— 
Magyar Monarchia? A posta az posta, a becsületszó be- 
csületszó, és így, véresen komoly volt minden. Véresen 
komoly. Aki nem tudta fizetni a becsületbeli adósságot, 
annak itt egy lyuk (mutatóujjal a halántékára bök három 
ízben), itt egy lyuk... (révetegen) itt egy lyuk. (Kis szü- 
net.) Nekünk még találkozásaink vannak valakivel, amint 
ezt már önök is többször kifejtették. 


CSAVARGÓ: Add meg a mi mindennapi eszünket, 
miképpen mi is megbocsátunk mindazoknak, akik elle- 
nünk vétkeztek, most és mindörökké. 


VADÁSZ: Ezt a papírt azért hozták, mert... 
CSAVARGÓ: Ó, hány papírt hoztak már életünkben, 


kezdetben mind fehér volt. Remegve vártuk, mit hoz a 
papíron a sors... Azért hozták, mert... 


KOMOR ÚR: Ne, ne. Ne gondoljanak erre. Nem lehet 
tudni. A papír útjai kifürkészhetetlenek. 


EGY NAGYON SZÉP NŐ: Hát csuda egyszerű. Vinni 
fognak a vécére. (Látván, hogy Komor úr a szemét hir- 
telen eltakarja, megzavarodik.) Vagy nem jól mondtam? 


KOMOR ÚR: De, de. De mit tettél, leányom? A pokol 
ördögei most majd megindulnak. A fogalommal eldobtad 
a gyeplőt. 


CSAVARGÓ: A veszély elmúlt. Enni fogunk. A ve- 
szély elmúlt. Éljen a veszély! 


VADÁSZ: Enni fogunk. Enni. Az evés a nagy kaland. 
FŰSZERES: Só, bors, paprika, szegfűszeg, gyömbér... 
LOVAGLÓ: Én már elég rég reggeliztem. Ma még ta- 


lálkozások várnak ránk. 
EGY NAGYON SZÉP NŐ (Komor úrhoz): Igazán, lo- 


vagom, milyen gavallér vagy te, hogy a szerelmednek 
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még enni sem adsz? (Duruzsolva.) A szerelem is meg- 
éhezik néha. 


KOMOR ÚR: Nem értitek ti ezt. (Fennhangon.) Urak, 
ez a papír csalétek. Ez a papír ki akarja ugratni a nyu- 
lat a... pokolból. Ez a papír... a történelem engem fog 
igazolni. 


VADÁSZ: Pokolba a történelemmel. Enni akarok! 
KOMOR ÚR: Hát egyetek. De én tudom, mit esztek 


ma itt. Tudom, hogy üdvösségeteket, lelki üdvösségeteket 
faljátok fel, és nem veszitek észre, hogy csak próbára 
akarnak tenni titeket. Lelketek erejét akarják kipróbálni, 
mellyel a lélek úrrá lehet a testen. De ti vakok vagytok, 
mert beletek pokla elvakít. Hasatok megnő, és nem lát- 
játok tőle lenti tagotokat sem, mellyel a szerelem örömét 
szerzitek meg, és gyermekáldást is hoz olykor, ha már 
muszáj, és szemetekre háj nő, fehér hályog terül, és nem 
láttok majd semmi színt s csodát, és fületek kövér cim- 
pája mint párna elfogja vagy elűzi a zenét fületek édené- 
ből, s szemetek édenéből a látványt, s fejetek édenéből 
zsírpallossal űzetik ki a gondolat. Hát ez kell nektek, 
atyámfiai? Hányszor elmondtam néktek, mennyi veszélyt 
hoz rátok az evés. Bűzfelhő fojt meg minket, és ha evés 
után jó erőben lesztek, a parázna tervek hálójukba fog- 
nak: rögvest asszonyi testre gondol, száját alighogy meg- 
törölte a halandó, s ha nőstény nincs, tán hímre is rá- 
fanyalodik. Íme, lássátok, mennyi bűn, vétek, latorság, 
esendő tett kerít körül, ha kinyúltok e földi eledelért. 
Az éhezés meg tiszta, szent kedélyt nyújt, derűs, sejtel- 
mes látomást, igaz akaratot, temérdek elmés véleményt, 
mélységet minden gondolatban, fáradhatatlan szűz erényt 
és férfivirtust, meditációt, revelációt, kontemplációt, cogi- 
tót, dubitót, mind-mind az éhezés ad. A bölcs csak éhes, 
az ostoba jóllakott. A feszes potroh, otromba pókhas 
minden vért elszív a gondolattól. A has buta, a koponya 
okos. A has puha, a koponya kemény. A hasban sár van, 
gőz, szellet, az agyban akarat, szellem, jellem és remény. 
Éhezzetek és gondolkozzatok! Éhezzetek a szent gondo- 
latért, az éhség mennybe visz! 


(Szünet.) 
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LOVAGLÓ: Hehe, érdekes... Meg kell mondanom, 
hogy a száj, amivel eszünk, a fejünkben van, melyben 
az agyvelő is... 


KOMOR ÚR: A fej szégyelli a szájat, föléje bajuszt 
s alája szakállt azért növeszt, hogy rejtse ezt a gyaláza- 
tot, mit evő szájnak hívnak, s csak a beszédes száj nyíl- 
jon majd elénk. 


VADÁSZ: Nem, ezzel nem megy... Ez annyit beszél, 
hogy ezalatt az isten egy világot megteremt. 


CSAVARGÓ: Most már tenni kell... 
EGY NAGYON SZÉP NŐ (megcsókolja Komor urat): 


Jaj, de szépen beszéltél, igazi okos emberem, te, ó, em- 
berem, te... De közben a gyomrom korgott, s csak min- 
den negyedik szavadat hallhattam tőle. 


CSAVARGÓ: Ne egymást nézzük, az asztal ott van 
(lassan félkört alkotnak Komor úr körül). 


LOVAGLÓ (rámutat): És vele mit teszünk? 
VADÁSZ: A tortába, a tortába... (Lassan közeled- 


nek.) 
KOMOR ÚR: Akarattalan massza, ami vagy. Én majd 


védem magam. Megvédem az igaz... ügy jogát. Csak 
nem veszejtem el magam ezért a csőcselékért, amelynek 
nyála csurran s megenne minden eszmét, egy tál len- 
cséért ügyet adna el... Nem. Eszme s igazság mindenek 
felett. A paradicsomba kell jutni... De ezekkel?... De 
más nincs. Mások nincsenek. És az édenről én nem mon- 
dok le soha. Holnap én a paradicsomban zenét és szelle- 
met veszek magamhoz, és angyalok simítják testemet. A 
paradicsomba kell jutnom mindenáron. Mindenáron? Igen, 
ez a cél az ő céljuk is, ha felismerik. S ha felismerik, 
jöjjenek velem. Ha nem, én magam majd társtalan me- 
gyek. 


CSAVARGÓ: Fogjátok meg! (Kezük kilendül, ebben 
a pillanatban a szekrényajtó kinyílik, és beesik Ez az úr, 
kicsit fekszik a földön, valamennyien megdermednek.) 


KOMOR ÚR (halkan): Isten akarta így. Ő dobta elénk 
őt, hogy figyelmük megoszoljék, s én e széthúzáson újra 
úr lehessek. Isten akarta így, hogy dühük, mely eddig 
rám lövellt, most elinduljon más irányba már. Haragju- 
kat láthatatlan csatornáin isten így elvezette... Mert 
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vár a Paradicsom engem, Isten paradicsoma, Isten élete 
a paradicsomban. 


CSAVARGÓ: Ni csak, a vén fiú. (Enyhén rugdosni 
kezdi.) Milyen gépszíj kapott el? (Valamennyien elfor- 
dulnak Komor úrtól, s közelednek Ez az úr felé.) 


EZ AZ ÚR (nyöszörögve): Meghaltam. Az ügy... 
VADÁSZ: Hát csővégre kerültél te is. 
FŰSZERES: Hamarabb kellett volna, míg mi élünk, 


Így már semmi hasznát nem vesszük halálodnak. Tudtam 
én, hogy nem teljes a létszám. 


CSAVARGÓ: Majd hasznát látják a kintiek. A fő, hogy 
ez itt van, ez a hullarabló. 


EZ AZ ÚR (felugrik): Hullarabló? Miért? Mitől? En- 
gem az ügy... az ügy... 


CSAVARGÓ (vállon ragadja): Az ügy... (Legyint.) 
Hullarabló voltál, barátom. Amikor engem leütöttél, nem 
haltam meg azonnal, szempilláim mögül láttam, hogy 
névjegykártyát csempésztél zsebembe, amelyre ez volt 
írva: Az ügy fia. S mindezt azért, hogy akik hullámra 
ráakadnak, higgyék azt, hogy hozzád tartozunk, higgyék 
azt, hogy halottaid vagyunk, ügyed mártírjai. Ezért csem- 
pészted kártyáid zsebünkbe, mert kellettünk a nagy sta- 
tisztikához. (Elővesz egy kis kártyát.) Ez volt az! (A töb- 
biekhez.) Keressétek ti is. (Belenyúlnak, mind előveszik.) 


FŰSZERES: Én azt hittem előbb, hogy ruhatári szám 
vagy sorszám a borbélynál... Mert én mindig ilyenre 
gondolok, pedig elgondolom, mennyi más minden van 
még, amire gondolhatna lelkem. Ó, miért nem gondolunk 
valami másra, mint amire gondolunk. 


CSAVARGÓ: Hullarabló voltál, mert tőlünk, halottak- 
tól elraboltad valódi hitünket, és hamisat adtál helyébe 
nekünk e cédulákkal (gúnnyal), e bűnbocsánati kis cédu- 
lákkal. Emlékünket meghamisítottad, emlékünket az élők 
előtt. 


EZ AZ ÚR: Az ügy eszközében az ügy munkálkodik. 
Minden szent, mit szent ügyért teszünk. 


VADÁSZ: Ne hallgassuk, csak félrevezet. Üssük fejbe 
és kész. Nem kell sokat beszélni hagyni. A szívünket lá- 
gyítja ezzel is. A nyulakat sem hagyom vallomásokat 
tenni, mert félek saját szánalmamtól. Megelőzöm saját 
szánalmamat a lövéssel. Lelövöm, s akkor nem lesz al- 
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kalma magyarázkodásra. Nekem sem kell ezt meg azt he- 
begni. A hulláknak nem tartozunk magyarázatokkal. 


CSAVARGÓ: Akasszuk fel a csillárra, és tartsunk a 
talpa alá gyertyát. 


KOMOR ÚR (halkan): Akasszatok csak, mert addig 
legalább nem esztek. (Valami eszébe jut.) De mégsem. 
Megmentem, hogy legyen támaszom. Hálás lesz érte. 


CSAVARGÓ: A cipőfűzőből kötelet fonunk. 
KOMOR ÚR (egy tálcát hirtelen a torta tetejére tesz, 


kihúz egy revolvert, aztán felugrik a tálca tetejére): Fi- 
gyelem! Vége a szép békeidőknek. (Lassan megfordul- 
nak.) Minden érvemet elmondtam. Több nincs. Fel a 
kezekkel. (Felemelik a kezüket.) Még utoljára mondom, 
higgyétek el, az evés nem szép, az evés nem okos. Az 
evésben nincs ráció és nincs esztétikum. Az evés csúf, mi 
több, nem esztétikus, sokkal szebb egy... egy... orosz- 
lánt nézni, vagy bármi mást, mint enni, százszorta szebb. 
A világ szájatokba nézhet kíváncsian, a torkotokba le, 
mintha titkos hálószobátokba lesne idegen. És van, ki 
hangot hallat közben... Csettintgetnek, csámcsognak, 
szürcsölnek és nyögnek... ahelyett, hogy csudás dalt 
énekelnénk... Mivé fajult az emberben a hang?! Az 
evés megront, az éhség üdvözít. Elhiszitek-e ezt velem, 
és valljátok-e halálig? Elhiszitek-e, vagy végül is lövök. 


CSAVARGÓ: Rohanjunk rá, csak egyet-kettőt lőhet 
le közülünk, de akik megmaradunk, majd elbánunk vele. 
Gyerünk! (Elindulnak lassan az asztal felé.) 


KOMOR ÚR: Tévednek, uraim, önöket hátulról lövik 
le. (Ez az úrhoz.) Ön lesz a szövetségesem. Fogja a pisz- 
tolyt! S ha mozdulnának, hátulról lőjön. (Átdobja a pisz- 
tolyt a fejük felett. Ez az úr elkapja.) 


EZ AZ ÚR: Senki ne mozduljon. (Lassan felemelt ke- 
zekkel megfordulnak.) 


VADÁSZ: Közeledjünk feléje, mindenkit nem lesz 
ideje lelőni. (Elindulnak Ez az úr felé.) 


KOMOR ÚR: Dobja vissza a pisztolyt, én majd há- 
tulról sakkban tartom őket. (Ez az úr visszadobja.) Lát- 
hatják, nem tehetnek semmit. (Mind megfordulnak.) 


LOVAGLÓ: Kérem, annyit forgunk, hogy beleszédül- 
tem. Hagyjuk abba. Egyezzünk ki, legyen béke már. Ül- 
jünk le, és tárgyaljunk. 
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VADÁSZ: Nem bírom tovább. Éhes vagyok. Előre! 
(Meglódulnak most már gyorsabban, mint az imént, Ko- 
mor úr villámgyorsan átdobja a revolvert Ez az úrnak.) 


KOMOR ÚR: Lőjön. Ne kímélje őket! Vagy ők min- 
ket, vagy mi őket. 


(Ez az úr hátuk mögé lép, tarkójukhoz illesztve 
ötször egymás után meghúzza a revolver ravaszát, 
kis pukkanások, azok lassan lehullanak a székek- 
re, háttal az olvasó felé, az asztalra dőlve, olykor 
könyökölve, mintha ülve alvó emberek lennének.) 
VADÁSZ (asztalra dőltében felemeli a fejét): Mond- 


tam, hogy a rókával legjobb a hulláján ülve szóba állni. 
LOVAGLÓ (felemeli a fejét): Itt egy lyuk. 
EGY NAGYON SZÉP NŐ: Majdnem elfelejtettem, jó 


hogy eszembe jutott. 
CSAVARGÓ: Ez a tiszta ügy. 
FŰSZERES: Névsorolvasás lesz? 


(Szünet.) 
EZ AZ ÚR (a pisztolyt nézi saját kezében): Köszö- 


nöm, hogy megmentett. 
KOMOR ÚR: És ön engem. 
EZ AZ ÚR: Ó, dehogy, ön mentett meg engem. Ide- 


adta a pisztolyt. 
KOMOR ÚR: De ön lőtt. És amikor megjött, a jelen- 


léte is megmentett. Szét akartak tépni. 
EZ AZ ÚR: Jó, hogy csak ketten maradtunk. Lega- 


lább nem osztozunk a Paradicsomban. 
KOMOR ÚR: Ó, igen, a Paradicsomban. A lépcsőn... 


ott lépcsők vannak. Mi van a szívbajával? 
EZ AZ ÚR: Köszönöm, megvan. De azért azt a né- 


hány lépcsőt kibírom. Egy kicsit lihegve. 
KOMOR ÚR: Apropó, a végtisztesség, a gyertyák. 
EZ AZ ÚR: A gyertyák? Honnan? 
KOMOR ÚR: Levesszük a tortáról. (Odalép, s a torta 


körül elveszi a gyertyákat, tartóba állítja, mindegyik fe- 
jéhez tesz egyet-egyet s meggyújtja. Valamivel sötétebb 
lesz.) 


EZ AZ ÚR: Még kellene mást is tennünk. 
KOMOR ÚR: Mást? 
EZ AZ ÚR: Valami jelt. 
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KOMOR ÚR: Aha, persze. (Leszel öt szelet tortát, tá- 
nyérkákon a gyertyák mellé helyezi.) Úgyis ezt akarták. 


EZ AZ ÚR: Még valamit tegyünk. Ez kevés a szer- 
tartáshoz. 


KOMOR ÚR: Mit? 
EZ AZ ÚR: Valamit, aminek az ügyhöz köze van. 
KOMOR ÚR: Énekeljünk? 
EZ AZ ÚR: Azt is, de előbb tartsunk beszédet. Gyász- 


beszédet, halottaink felett. 
KOMOR ÚR: Kezdje ön. 
EZ AZ ÚR: Csak ön után. 
KOMOR ÚR: De igazán, tessék csak kezdeni. 
EZ AZ ÚR: Hát jó. (Az asztalhoz lép, egy kancsó vizet 


a keze ügyébe helyez, iszik, torkát köszörüli.) Ti vagytok 
a mi halottaink. Ti a mi halottaink vagytok. A mi halot- 
taink ti vagytok. Legyen nektek könnyű az ügy, az örök 
ügy fényeskedjék nektek. Béke ügyeitekre. 


(Elsétál az asztaltól, helyére Komor úr áll.) 
KOMOR ÚR: Hát nincs több vita. A némaság — a 


teljes egyetértés. Nézlek titeket, mint megannyi igenlést. 
Testetek megannyi éljen és hurrá kiáltás... mert halá- 
lotok élteti az érvet, mely megóvta lelketeket a gondolat- 
nak. Halálotok csöndje az igenlés. Nyugodjatok, fiúk, 
nyugodjatok, lányok. Isten veletek. 


EZ AZ ÚR (elérzékenyülve): Most pedig énekeljünk. 
(Komor úr és Ez az úr eléneklik a Ballag már a 
vén diákot, egymás háta mögé állva lassan körbe- 
mennek az asztal körül, kezüket egymás vállára 
téve, illetve Komor úr karja a levegőben kinyújtva, 
amikor befejezték, megállnak középen összekulcsolt 
kezekkel, mintha némán imádkoznának. Ezután so- 
                      káig pislognak egymásra zavartan.) 
EZ AZ ÚR: Hát most már akár ehetnénk is. Ők már 


nem látják, nem kívánják. 
KOMOR ÚR (bólint): Tessék. (Helyet mutat maga 


mellett, egyszerre imádkoznak.) „Édes Jézus, légy ven- 
dégünk, amit adtál, áldd meg nékünk, ámen”. 


(Leülnek szemben a széken ülőkkel, s lassan, apró- 
lékosan, akkurátusan enni kezdenek, a csontokról 
alaposan lerágják a húst, a csontot elszopogatják.) 
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EZ AZ ÚR: Látja. (Közben nyel.) Maga is, ön is, te 
is... 


KOMOR ÚR: Mi? 
EZ AZ ÚR: Az eszköz. (Egy pulykacombbal mutatja 


a revolverlövést.) Mint én... nekem is. Oda lyukadtunk 
ki. Te is. Ön is. Maga is. 


KOMOR ÚR: Én érveltem. Én magyaráztam. Én igye- 
keztem. 


EZ AZ ÚR (legyint): Á. (Esznek, aztán bort töltenek, 
koccintanak, isznak, állkendőjüket többször megigazítva, 
a fogpiszkálót sokáig tartják fogaik között, felállnak, az 
olvasók felé mondják.) Egészségünkre. Köszönjük szépen 
a vacsorát. (Komor úr hirtelen a tortához ugrik.) 


EZ AZ ÚR (háttal neki, ijedten): Mit akar ott? 
KOMOR ÚR: Egy szelet tortát. (Úgy áll, hogy a má- 


sik nem láthatja, amint kihúz egy revolvert, Ez az úr 
még mindig a fogát piszkálgatja.) 


EZ AZ ÚR: Hozzon nekem is. 
KOMOR ÚR: Türelem. (Odalép, s a tarkójához téve 


a revolvert, meghúzza a ravaszt. Ez az úr a székre esik.) 
KOMOR ÚR: A tanú. Evésem tanúja. A lakoma ta- 


núja. Meghalt, mert engem enni látott. És meghal majd 
mindenki, önök is, mert engem enni láttak. 


(Szünet.) 
SZENT PÉTER (be): Mi az? A tanítványok mind alusz- 


nak? 
KOMOR ÚR (halkan): A Tanítványok, persze. Furcsa 


végzetre tanítottam őket... 
SZENT PÉTER: A papírra, amit az imént hoztam, ír- 


ják le egész élettörténetüket a bölcsőtől mind a mai 
napig. Tele kell írni. Részletesen, ne hagyják ki fiatal- 
kori vétkeiket sem. Az Úr kéri így. (El.) 


(Szünet.) 
KOMOR ÚR: Egyedül maradtam. Láthatják, az ese- 


mények engem igazoltak. Hiszen a papír másra kellett. 
Kár, hogy ők nem hallhatták ezt, épp ők, akik kételked- 
tek ebben. (Sétál.) Egyedül indulok a Mennybe, egyedül 
lépek a Paradicsomba. Most talán jól esne valaki, akivel 
együtt örüljek, akinek elújságolnám, vagy aki elmon- 
daná örömét... De így is jó. Így is jól van, uram... 
(Kis szünet. Farkasszemet néz az ülő halottakkal, majd 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 
Páskándi Géza: Az eb olykor emeli lábát 


160 


szinte arcukba.) Az események engem igazoltak. A tör- 
ténelem engem igazolt. Hát nem hall senki? Eh, úgysem 
hallják. Ki előtt igazoljam, kiért és kinek, hogy nékem 
igazam volt? (Kis szünet, Szent Péter be, némán köze- 
ledik, megáll Komor úr előtt.) 


KOMOR ÚR: A papír, persze. Még nincs meg. 
SZENT PÉTER: Nem baj. Tegye a szemére ezt. (Fe- 


kete kendőt vesz elő, odaadja.) 
KOMOR ÚR: Ezt? Minek? 
SZENT PÉTER: Hogy ne lásson. 
KOMOR ÚR: Ó, igen. Hisz az utat látni nem szabad. 


Az út a Mennyekbe láthatatlan. Csak akit visznek, az 
térhet oda. (Felteszi a kendőt. Szent Péter megigazítja, 
teljes sötét lesz.) 


SZENT PÉTER: Mehetünk. A kendőt ne próbálja fél- 
rehúzni. Nem lenne jó. A világosság árt az egészségnek. 
(Lépteik kongón hallatszanak, hirtelen világos lesz: ha- 
talmas fehér fal emelkedik, Péter melléje állítja Komor 
urat, a fal felső sarkában fekete hangszóró.) 


KOMOR ÚR: Megérkeztünk? Levehetem? 
SZENT PÉTER: Még nem. 
KOMOR ÚR: Már a Mennyekben vagyunk? 
SZENT PÉTER: Isten közelében. 
KOMOR ÚR: Meghallhatnám a hangját legalább? 


(Szent Péter odalép a fal sarkához, láthatatlan gom- 
bot nyom meg. A Jó Isten Hangja hallatszik.) 


A JÓ ISTEN HANGJA (értelmes, egyszerű hang, csak 
bölcsesség van benne, nincs semmi papossága, nem kell 
azt hinni, sem képzelni, hogy a Jóisten is úgy beszél, 
mint a papjai, vagy ahogyan elképzelik): Mi történt, Pé- 
ter? 


SZENT PÉTER: Megjött az ember, ó, uram! 
A JÓ ISTEN HANGJA: Tedd, amit mondtam. 
KOMOR ÚR: Uram, a te hangod ez? De jó, hogy 


hallhatom. 
A JÓ ISTEN HANGJA: Hallgasd, és örökre zárd fü- 


ledbe. 
KOMOR ÚR: Ez már a Menny? 
A JÓ ISTEN HANGJA: Ez még nem a Paradicsom. 
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KOMOR ÚR: Hol vagyok? 
A JÓ ISTEN HANGJA: Egy lépéssel a Mennyország 


előtt. 
KOMOR ÚR: S mikor léphetek be? 
A JÓ ISTEN HANGJA: Soha. 
KOMOR ÚR: Mit tettem? 
A JÓ ISTEN HANGJA: Egyedül maradtál. 
KOMOR ÚR: Ez bűn, ó, Uram? 
A JÓ ISTEN HANGJA: A Mennyországba senki sem 


léphet egyedül. A Mennyországba társakat kell hozni. 
KOMOR ÚR: Árulás. Én nem tudtam... Uram, ez 


nem... valóság. 
A JÓ ISTEN HANGJA: Igaz, mert mondom. A Para- 


dicsomba másodmagaddal jöhetsz csupán. S ha ez a má- 
sodik olyan, akit szeretsz, kell hoznod egy harmadikat 
is, olyat, kit gyűlölsz vagy unsz, utálsz, akire haragszol, 
vagy aki közömbös. A Mennyországom törvénye így szól. 
Mert senki nem lehet magáért és magának a Papadi- 
csomban. Mert senki nem örülhet csupán önmagának. 


KOMOR ÚR: Uram, én megtettem mindent, hogy 
egyedül ne maradjak. 


A JÓ ISTEN HANGJA: Ha mindent megtettél volna, 
nem állnál most itt egyedül. Keresd a rosszat eszközöd- 
ben, mert rossz eszközzel nem lehet jót cselekedni, go- 
nosz eszközzel nem szolgálhatod a jót. A cél nem áll a 
létben moccanatlan, ahogy felé megyünk, maga is mó- 
dosul — az út, az eszköz által. Rossz az az eszköz, mely 
terheli a célt. A cél felé vigyázz az út sarára. Eszköz 
és cél harmóniája kell. Gonoszul nem jutsz jóra, gonosz 
léptekkel nem éred be a jót. 


KOMOR ÚR: Érzem, itt árulás van. Nekem nem szól- 
tak erről, eltitkolták a múltat. 


A JÓ ISTEN HANGJA: Erről nem szóltak senkinek, 
ki ezt a titkot megsejti életében, annak jó lesz, s ki nem, 
sorsodra jut. 


KOMOR ÚR: Árulás! Az Isten árulása. Egyedül hagysz 
gondolkodni minket. Egyedül hagysz százszor dönteni, 
hogy ezt vagy azt és így meg így tegyük, s mégse fo- 
gadsz be, ha egyedül jövünk. Isten! Kitiltod a magányost; 
nem kell a magányos néked, pedig magányra ítéled lé- 
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nyeid. (Szent Péterhez.) Most már leveheted a kendőt a 
szememről. Látok, lássanak. 


SZENT PÉTER: Ha majd egész sötét lesz, láthatsz már 
te is. 


A JÓ ISTEN HANGJA: Péter, juttasd sorsához ezt a 
lényt. 


(Csend, szünet.) 
KOMOR ÚR: Nos, hol a sorsom? Hol késik a sorsom? 


Egyedül van sorsom önmagával, és ti is mind-mind egye- 
dül maradtok végül sorsotokkal. 


(Kis szünet.) 
SZENT PÉTER (oldalra nézve, halkan): Tűz. (Teljes 


sötét lesz, szünet.) 
A JÓ ISTEN HANGJA: Bizony mondom, a társait ölő 


mennyországát pusztítja önmagában. Bizony mondom, 
boldogság sejtjét pusztítja az ember, midőn sötét erőszak 
cselekedteti, a boldogság sejtjét, mely vissza soha nem 
nő, akár velőtök sejtje, s mely nem forr össze, mint pa- 
ripa csontja sem. Bizony mondom, ki mást kizár az aj- 
taján a Paradicsomból, az előtt az én kapum bezárul. 
(Mire fény lesz, az olvasó szeme elől eltűnik a játék.) 


(1966—67—68) 
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[Vákát oldal]
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KÜLSŐ ZAJOK 
 


AVAGY: KOPA ÚRTÓL NEM KELL FÉLNI 
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Bemutatta először a szatmári Északi Színház magyar ta- 
gozata 1968-ban, az Ifjúmunkás matinéján. Szereplők: 
Ács Alajos, Vándor András, Boér Ferenc, Diószegi 
András, Korcsmáros Jenő, Török István. Hang: Kisfa- 
lussy Bálint. Rendező: Cseresnyés Gyula; 
másodszor a temesvári Diákszínpad „Thália” színját- 
szó csoportja 1970-ben, Cseresnyés Gyula rendezésé- 
ben. 
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Beszélő: Tisztelt ház! Tisztelt félház! Tisztelt negyed- 
ház! Tisztelt üres ház! Tisztelt háromnegyed ház! Tisztelt 
teltház! Itt most játék lesz, ha ugyan játék. (Ránk mutat, 
mintha ott lennénk körülötte): Személyek: Valaki, Kopa úr, 
Első, Második, Harmadik, akik közül fontos, a legfontosabb 
megjegyezni Valakit, Kopa urat, Elsőt, Másodikat, Har- 
madikat, nem számítván a szerzőt. (Ismét mutatja.) Eb- 
ben a kétjelenetes egyjelenetben semmi sem kötelező. A 
szerző szerzése, az olvasó olvasása, a színész színészkedése 
és a néző nézése sem. A díszlet nem díszlet, a jegyszedő- 
nő nem jegyszedőnő. Minden jegy elkelt. A szerző az 
előadás előtt a súgólyukban helyezkedik el, és csak az 
előadás megkezdésének pillanatában kezdi írni darabját; 
ahogy mondatról mondatra halad, a színészeknek rögtön 
föl is súgja, azok pedig szépen utánamondják. Ha tolla 
el-elakad, a színészek is kivárnak, a játék addig áll. A 
színészek a térben, a nézők az időben helyezkednek el, 
a szerző anyagból, a mű műanyagból van. A szerző mű- 
anyag-beszerző. A rendező előadás előtt a szerzőt, aki 
fából van, több fokos szögben meghajlítja, azután vas- 
karikát csinál belőle, amit később megtüzesít, s amikor 
kékes lánggal ég, rajta ugratja át a színészeket, a színész- 
nőket, a bestiákat. Mindez ketrecen kívül történik, a né- 
zők tudatában. Eközben a színházigazgatót a szerzők lassú 
tűzön pirítják és gyakran hangosan panaszkodnak, hogy 
„nem sül ki a szeme”. Egy díszletmunkás megijeszti az 
öltöztetőnőt, hogy a holnapi előadástól kezdve a darabo- 
kat meztelenül játsszák. A kosztümtervező kilép a sarki 
készruha-üzletből, hazamegy és megálmodja a Kleopátra 
garderobját. A díszlettervező mentegetőzik, hogy ő csak 
az anyaghiány miatt absztrakt. Eközben a színikritikus 
teteme felett többen pörlekednek, mert felnégyelték, s 
most nem tudják egyenletesen elosztani mind a három 
felvonásra. Az irodalmi titkár megtanulja az ábécét, hogy 
utána olvasópróbát tarthasson. Ezek után a függöny már 
föl is gördülhetne, de előbb azokat a nézőket, akik még 
mindig a lángoló karikán ugrálókat bámulják, vagy a 
lassú tűzön piruló igazgatót szemlélik, berángatják a né- 
zőtérre s háttal a színpadnak ültetik le. Így kell majd 
kitalálniuk, mi is történik tulajdonképpen. S amikor a 
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jegyszedőnő az utolsó szem sós tökmagot is elfogyasztotta, 
beint. (A függönyre mutat, mely lassan nyílik.) Kezdőd- 
het a játék, ha ugyan játék. (Függöny teljesen kinyílik.) 


A színen három asztal mellett három ember. Kör- 
möl. Bejön Valaki, jobbján Kopa úrral, aki fekete szem- 
üveget visel. Mindhárman felállnak, meghajolnak, leül- 
nek. (Időnként furcsa külső zajok hallatszanak.) 


VALAKI: Uraim! Bemutatom Kopa urat. Kopa úr nem 
csinál semmit. Kopa úr nem kap asztalt. Kopa úr nem 
kap széket. Kopa úr nem fogja Önöket zavarni. Kopa 
úr itt fog állani. (Odavezeti Kopa urat a szoba háttérbeni 
falához, biccent neki, mintegy kijelölve helyét és felada- 
tát, Kopa úr is bólint, majd megáll lecsüngő karokkal, 
kicsit szétvetett lábbal — negyedterpesz —, vakon vala- 
hova messzire nézve. Magas, testes férfi és nagyon bizto- 
san áll a lábán.) Még egyszer hangsúlyozni kívánom, hogy 
Kopa úr nem fogja Önöket zavarni. Ne tessék félni Kopa 
úrtól. Kopa úr a légynek sem árt. (El.) 


(Körmölnek, kis szünet.) 
ELSŐ (ingerülten): Már a harmadik másolási hibát 


követem el. 
MÁSODIK: Beszélgessünk. Kapcsolódjunk ki. Mond- 


junk egy viccet. 
HARMADIK (nem nézve Kopa úr felé): Nem tudok 


viccet. Sohasem is tudtam. 
ELSŐ: Én a vállalat legjobb tisztviselője vagyok. Mun- 


kámat becsületesen, szorgalmasan végzem. A főnököm 
szeret. Én is szeretem őt. Rendes családi életet élek. Gyer- 
mekeim színjeles tanulók. Az általános és kötelező sztrájk- 
kal nem értek egyet. 


MÁSODIK: Miért mondja ezt nekem? Hisz ezt én 
tudom. 


ELSŐ: Nem árt néha hangsúlyozni. Régi dolgok új 
helyzetben újdonságként hatnak. 


MÁSODIK: Többször megdicsértek. Szabad időmet in- 
tézményes könyveink olvasásával töltöm. Otthon is sok- 
szor gondolok hivatali munkámra. Néha-néha egy-egy 
nehezebb feladat megoldását a lakásomon végzem el. 
Munkatársaim szeretnek. A főnököm elégedett velem. Én 
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is a főnökömmel. A Kormányzó úr lovához érzékeny szá- 
lak fűznek. 


HARMADIK: Ezt úgy mondja, mintha nem ismernénk 
egymást legalább kilenc éve. 


MÁSODIK (meglepődve): Valóban kilenc éve ismer- 
jük egymást?! Milyen kellemes időnként emlékeinket 
felfrissíteni... 


HARMADIK (maga elé, mintha mikrofonba beszélne): 
Szenvedélyesen szeretem a munkámat. Már zsenge gyer- 
mek koromtól kezdve ott voltam, ahol a munka neheze. 
Mindenki szeret, mindenkit szeretek. Természetesen hi- 
vatalunk ellenségeit kivéve. 


ELSŐ: Lehetne szerényebb is. Fölösleges mindenki ál- 
tal ismert dolgokat ismételni. 


HARMADIK: Repetitio est mater studiorum (a ne- 
gyedszeme sarkából sandítva, de nem Kopa úrra): Az is- 
métlés a tudás anyja. Constipatio mater dolorosa est. 


VALAKI (be): Nem győztem hangsúlyozni, hogy Kopa 
úr nem zavar senkit. Kopa úr nem bánt. Kopa úr nem... 
szóval Kopa úr nem. Hangsúlyozom: ne féljenek Kopa 
úrtól. (El.) 


MÁSODIK: Szép idő van kint. 
ELSŐ: Szép idő van bent. 
HARMADIK: Általában szép idő van. (Keményen.) 


De nem hivatali ellenfeleink számára. 
ELSŐ: Szeretem a Meteorológiai Intézetet. Bízom a 


tudományban. 
MÁSODIK: Tudatosan hiszek a tudományban. Ked- 


vencem: a Meteorológiai Intézet. 
HARMADIK: Általában nagyon szeretjük a tudomá- 


nyokat. A Meteorológiai Intézet valamennyiünk kedvence. 
MÁSODIK: Miért nem beszélgetünk? Beszélgessünk. 


Oldódjunk fel. 
ELSŐ: Oldódjunk fel. 
MÁSODIK: Úgy van. Ez helyes. Hivatalunkban érez- 


zük magunkat otthon, otthon érezzük magunkat hiva- 
talban. 


ELSŐ: A munkaidőben érezzünk szabad időt. A sza- 
bad időben munkaidőt. 
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VALAKI (be): Még egyszer ki akarom emelni, hogy 
Kopa úr jelenléte nem feszélyezheti önöket. Kopa úr 
semmiben sem zavarja önöket. Kopa úrtól nem kell félni. 
(El.) 


HARMADIK: Általában szeretni kell a munkatársain- 
kat. 


ELSŐ: És harcolni hivatalunk ellenfelei ellen. 
MÁSODIK: Gyűlölni és szeretni egyidőben, ahogy az 


a latin költő mondotta... akit... méltán nevezhetünk a 
haladás bajnokának. 


ELSŐ: Én szeretve gyűlölök. 
MÁSODIK: Én gyűlölve szeretek. 
HARMADIK: Én szeretve szeretek és gyűlölve gyűlö- 


lök. (Kis szünet, egymást bámulják, olykor sandítanak, 
nyolcadszemük sarkából, de nem Kopa úr felé.) 


ELSŐ: Fel kell oldódni munkahelyünkön, székeinken 
ülve. Rajongjunk székeinkért. 


MÁSODIK: Meleg emberi szeretettel vonzódjunk asz- 
talainkhoz. 


HARMADIK: Hevülni kell forrón tintatartóinkért. 
ELSŐ: Érezzük magunkénak papírjainkat. 
MÁSODIK: Imádjuk kartotékjainkat. 
HARMADIK: Öleljük magunkhoz az itatóst. 


(Kis szünet.) 
ELSŐ: Félelemre nincs ok. 
MÁSODIK: Féljen, akinek féltenivalója van. 
HARMADIK: A félelem a bátorság hiánya. A bátor- 


ság a félelem hiánya. 
ELSŐ: Mi nem vagyunk hiányosak. 
VALAKI (be): Nyomatékosan felhívom a figyelmüket, 


hogy Kopa úrtól nem kell tartani. Kopa úr mindent meg- 
ért. Kopa úr hallgat. Kopa úr nem zavarja önöket. Fi- 
gyelmeztetem Önöket, ne féljenek Kopa úrtól. (El.) 


ELSŐ: Legkellemesebb perceimet élem. Két remek 
munkatárs vesz körül, északnyugati és délkeleti irányból 
enyhe szél. Asztal mellett. Széken. Papír előtt. 


MÁSODIK: Papírkosár fölött. A takarítónő naponta 
háromszor viszi ki. 


HARMADIK: Néha négyszer is. 
ELSŐ: Szeretnek bennünket. 
MÁSODIK: Megbecsülnek. 
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HARMADIK: Szeretjük egymást, valamint ki-ki a 
másikát. 


ELSŐ: Kiebrudaljuk hivatalunk ellenfeleit. 
MÁSODIK: Elszántan. 
HARMADIK: Könyörtelenül. 


(Kis szünet.) 
ELSŐ: Tárjuk ki a világnak a szívünket. 
MÁSODIK: A világnak, amely szereti hivatalunkat. 
HARMADIK: A hivatalunknak, amely szereti a vilá- 


got, amely szereti a hivatalunkat. 
VALAKI (be): A leghatározottabban figyelmeztetni kí- 


vánom önöket, hogy Kopa úrtól nincs mit félniök. A leg- 
nagyobb nyomatékkal hívom fel figyelmüket: nem félhet- 
nek Kopa úrtól. (El.) 


ELSŐ: Van tollunk. 
MÁSODIK: Van tintánk. 
HARMADIK: Van tintatartónk. 
ELSŐ: Tollunkat elővesszük. 
MÁSODIK: Tintába mártjuk. 
HARMADIK: És írunk. 
ELSŐ: Papírra. 
MÁSODIK: Olvasható betűkkel. 
HARMADIK: Fontos hivatali dolgokat. 


(Kis szünet.) 
ELSŐ: Ki szoktuk nyitni az ablakot. 
MÁSODIK: Nem mintha szobánk nem lenne elég le- 


vegős. 
HARMADIK: Hanem hogy ne zárkózzunk el a világtól. 
ELSŐ: Az alkotó világtól. 
MÁSODIK: Ne zárkózzunk hivatali szobánk elefánt- 


csonttornyába. 
HARMADIK: Ne váljunk lélektelenné. 
VALAKI (be): Keményen felhívom figyelmüket: nem 


szabad félniök Kopa úrtól. (El.) 
ELSŐ: Vannak kartotékjaink. 
MÁSODIK: Fontos ügyekkel tele. 
HARMADIK: Amelyeket egész nap intézünk. 
ELSŐ: Ha kell, éjjel is. 
VALAKI (be): A legélesebben figyelmeztetem önöket, 


nem szabad félni. Kopa úrtól! (El.) 
ELSŐ: Minden gondolatunk a hivatal. 
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MÁSODIK: Minden hivatal a gondolatunk. 
HARMADIK: Benne feloldódik (tagolva, nem szavalva) 


fej, törzs, végtagok, 
múlt, jelen, jövendő, 
atya, fiú, szentlélek, 
főnév, melléknév, ige, 
szabadság, egyenlőség, testvériség, 
líra, dráma, epika, 
sör, bor, pálinka, 
ember, állat, növény, 
anyag, tér, idő, 
érzék, érzéklet, képzet, 
természet, szerelem, halál, 
fogalom, ítélet, következtetés, 
jóság, szépség, igazság, 
ütős, vonós, fúvós, 
mélység, szélesség, magasság, 
hétköznap, vasárnap, ünnepnap. 


ELSŐ: És struktúra. 
MÁSODIK: Három a király. Három a testőr. Három 


a kislány. Három az isten igaza. Három a grácia. Üsd a 
Harmadikat. 


VALAKI (be): Utoljára figyelmeztetem önöket, ne fél- 
jenek Kopa úrtól. Nem szabad félni Kopa úrtól! Nem 
szabad! (El.) 


ELSŐ: Nincs mozdulatunk hivatalon kívül. 
MÁSODIK: Sajnáljuk, hogy csupán öt érzékszervünk 


lehet a hivatalé. 
HARMADIK: És csak múltunkat, jelenünket és jö- 


vendőnket adhatjuk neki. 
VALAKI (be): Szigorúan tilos Kopa úrtól félni. Szi- 


gorúan tilos! (El.) 
ELSŐ: Hivatalunkban van boldogulásunk egyetlen 


útja. 
MÁSODIK: Hivatalunk gyermekeink és unokáink jö- 


vendő hivatala. 
VALAKI (ordítva be): Kirúgom, megfojtom. . .  Ha 


nekem félnek Kopa úrtól! Kirúgom, megfojtom... önö- 
ket! (El.) 
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ELSŐ (felrezzen): De hiszen... mi nem félünk... 
Kopa úrtól. 


MÁSODIK: Szó sincs olyasmiről, hogy mi félünk Kopa 
úrtól. 


HARMADIK: Észre sem vettük, hogy Kopa úr itt van 
körünkben! (Ebben a pillanatban Kopa úr, aki eddig 
mozdulatlan volt, rájuk emeli fekete szemüvegét.) 


KOPA ÚR: Mi? (Súlyosan lép egyet, hirtelen függöny.) 


1964 





