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történik: az Úrnak alig elbeszélhető 
1932 esztendőjében

Európa és az egész emberiség valamikor majd törvényt fog ülni, hogy megvizs
gálja, hogyan gondolkoztak az entellektüelek a veszedelem percében, 1932-ben, száz 
évvel Goethe, a nagy bölcselő halála után, aki egyformán volt az eszme és a cse
lekvés embere. Életével ő megmutatta, hogy a józan ész mindenkor úrrá lehet a 
szervezetlen káoszon és hogy a szétroncsolt világot csak önmaga segítségével lehet 
megegészségesíteni. Kövessük példáját s akkor az utókor látni fogja, hogy Goethe 
hagyatékának örököseiben tudatossá lett a lelkiismeret s hogy ráébredtek arra a 
legelső kötelességükre, hogy a mai fiatalságra nem szabad egy irányavesztett, szét
zilált Európát, egy züllött világot hagyományozniok.

(Stefan Zweig)

Európában a divat minden évtizedben változik, mint ahogyan az évszakok változ
nak a természet törvényei szerint, így az európai felfegyverkezés kérdése is lénye
gében csak egy divatfogás, mint a női krinolin-, muff- vagy kalapforma kérdése.

(Miroslav Krleža)

Mindnyájunknak gyermekkori emléke az a varázstükör, amely a mesebeli kis her
cegnőnek kérdésére, hogy ki a legszebb az országban, mindig saját képét mutatja. 
Minden gyermekéveit élő nacionalizmusnak van ily varázstükre. Kritikát csak 
nagykorú népek bírnak elviselni és ha paradoxnak hangzik is, a nacionalizmus 
annál kevésbé tűri a bírálatot, minél több okot szolgáltat rá. Legszembeszökőbb 
jele azonban valamely kormányzat gyöngeségének, ha nemcsak a kritikától idegen
kedik, hanem a tények hamisítatlan föltárását is hazafiatlanságnak minősíti. Ezért 
szerepelnek a »hazafias« sajtóban mint »nemzetünk barátai« az adófizetők keser
ves fillérein megvásárolt vagy a grófi vendégszeretet varázsától elbűvölt külföldi 
újságírók, akik a kormánypropaganda készséges szócsövei, ezért apostola a magyar 
ügynek Elinor Glyn, aki »rajong a magyar arisztokráciáért«, aminek igazolására 
legújabb regényében »egy gyönyörű és előkelő angol nő végül egy magyar arisztok
rata oldalán találja meg élete boldogságát«.

(Vámbéry Rusztem) *
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Mondhatom, Hölgyeim és Uraim, minden várakozást felülmúlóan, lélegzetállítóan 
gyönyörű. Csodaszép, csodaszép, csodaszép! Majd minden tekintetben tökéletesen 
kielégíti a magyar szópségeszmény követelményeit. Tünemenyes szépség! Már maga 
a keze is — költemény! Csodálatos keze van. Áz az — engedelmévél — urasam fehér 
bőr, az a valószínűtlenül keskeny kézfej, azok az arisztokratikusan hosszú u jjak...
— a faji vonások legtisztább remekműve. Igazi parasztszópség!
Nemhiába mondjuk, hogy a magyar faj igazi szépségét mindig a falu, a vidék 
fogja kitermelni.
Amíg bele nem fullad az is a nemzetköziességnek minden egyénit lefaragó, min
dent leszűkítő áradatába. A főváros nemzetközi keverékében a jellegzetes faji 
vonások éppúgy elmosódtak, mint ahogy nyelvünk is, a főváros nyelve, elvesztette 
minden faji szépségét, minden színességét, minden zamatét, elvesztette földszagát. 
S a megjelenésében micsoda légiesség! Micsoda báj, micsoda kellem, micsoda ke
csesség minden mozdulatában! Ügyszólván nem is földi jelenség. Talán csak az 
angyalok lehetnek ilyen módon szépek, szépek úgy, hogy szépségük előtt az ember
nek le kell borulnia. A bűnösök, akik előtt egy angyal megjelenik, megtérnek. 
Szép testben szép léleík ...
A szépség valóban ellenállhatatlan. S mi, oltalmazói, gyámolítói mindannak, ami 
szép, m i megrendültén állunk a szépség előtt, amelyet minden oldalról fenyeget 
a haiszonelvűség, az érdekhajhászás, a gyűlöletig szított irigység áradata.
Nincs benne semmi művi, semmi mesterkélt, maga a megtestesült természetesség! 
A magyar falu barnapiros szépségei! Mennyi szépséget talál az ember falun, még
pedig kendőzetlenül, csak a ragyogó magyar nap és levegő pirosította ki arcukat 
és a magyar lélek szépségei tették csillogóvá szemüket...
(magám mutat): Ez a mostani divat valóban olyan nagyon csinált, oly sűrűn vál
tozik és annyira nemzetietlen. Nekünk üdvözölnünk, támogatnunk kellene azokat 
a mostanában elhangozó követeléseket, hogy viseljenek a magyar nők gomb helyett 
zsinórt, nyírott haj helyett bogiáros főkötőt, buggyanós ingvállat, pruszliikot, viga- 
nót, cipő helyett piros csizmát.
Esernyő helyett kardot!
A frankfurti konzuli testület bálján külön magyar termet csinált a magyar kon
zul, Mankiewitz bankár. Ebben a teremben a nők matyóviseletben fogadták a ven
dégeket, akiket rögtön csárdával, betyárral, tokajival, csirkepörkölttel és töltött 
káposztával kínálgattak.
A bugaci puszta!
A mezőhegyesi ménes!
A hortobágyi délibáb!
A vendégeknek nagyon tetszett és ízlett minden. El voltak ragadtatva. —■ Ezek a 
magyarok, ezek a magyarok! Aki magyar, nem cserélne senkivel!
Kalocsán nemrégen rétesevési verseny volt az Űri Kaszinó szervezésében. Har
mincnégy féle rétesből lehetett válogatni! Tessék csak elképzelni! (A Hölgyek 
ámuldoznak.) Az első díjat a polgármester úr kedves öccse nyerte. Nem kevesebb 
mint huszonhét rétest fogyasztott el!
Huszonhét rétes! Huszonhetet mondott?
Huszonhét, kegyelmes uram, huszonhét! És azt mondja utána: — Megettem volna 
még vagy hetet-nyolcat, de hát huszonegynél az utolsó vetélytársam is kidőlt, item: 
nem tudtam megállni, hogy már a verseny előtt meg ne kóstoljam a mákosat, a 
meggyeset meg az almásat. (A Hölgyek ámuldoznak.)
(a Kozmetikushoz): Ügy hírlik, változás történt a missek programjában. Mi igaz 
ebből?
Valóban így van, kegyelmes uram. Az eredeti elképzelés szerint februárban ejtet
ték volna útba Európa nagyobb városait, s ezután mentek volna Madridba. Mind
össze annyi változás történt, hogy az európai körutat a miss-választás utánra, 
májusra halasztották.
Egy májusi utazás mindenképpen több örömet tartogat a missek és kísérőik szá
mára, mint a februári út a téli Európán keresztül.
A hölgyeket biztosan érdekelni fogja szabászunk remeklése; merem állítani, hogy 
el fogja nyerni tetszésüket. Az estélyiruha: elől két laza ezüstfehér lebemyeg, alig
hogy elfedi a kebleket, hátul viszont egészen a tarkóig ér a széles, lepkeszerű 
gallér. A pipacspiros pizsama viszont teljesen szabadon hagyja a hátat, jóval deré
kon alul.
Milyen káprázatos volt az a lovasünnepély karácsonykor a Nemzeti Lovardában; 
a társaságbeli lovasdámák az óriási ívlámpák fényében, meggyvörös testőrruhában, 
kócsagos kalappal, piros mentével karcsú termetükön!...
A kesztyűdivatban valóságos forradalom van . ..
Az üzleti élet átkos megosztottsága, lám, a divat területén is megmutatkozik: 
ha rövid ruhát viselnek hölgyeink, a Heilig harisnyaházban a kezüket dörzsölik, 
a földig érő szoknya diadala viszont halálos csapást mérne rájuk. Mánt mindenütt, 
itt is meg kell találnunk a legszerencsésebb egyensúlyt, az arany középutat. Gátat 
kell vetnünk a fogyasztás asszonyos szeszélyeinek. Amerika példája mutatja, ez 
a jövő útja. Csak hát a »demokrácia« ott sem hagyta, hogy sarkukra álljanak. 
Adott esetben például döntő fontosságot kell tulajdonítanunk az erkölcsi szempon
toknak. Nem tehetünk engedményeket a bomlasztó szabadosságoknak.
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Ez a vásári szépségkultusz 
nem véletlenül, ötletszerűen 
keletkezett. A szélső, önmagát 
feladó polgárság, amely vala
m ikor csak a függöny résén 
engedte a világba kukucskál
ni a lányát, akire kérlelhetet
len apák és vadul érzékeny 
idősebb férfitestvérek vigyáz
tak, m int a vérebek —  ma 
azon a ponton lett a legha- 
zárdabb, ahol valamikor a 
legóvatosabb volt. Az agyon- 
őrzött fiatal lány ma kinn 
van a piacon, nemcsak m int 
szépségkirálynő, de m int egy
szerű testi plebejus is.

(Zsolt Béla)
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KOZMETIKUS: 
MIND:

Nagyon helyes! A magam részéről csak helyeselni tudom azt a miniszteri intézke
dést — végre akadt egy ember, aki helyt adott tisztes úrhölgyek, matrónák, zász
lóanyák és leánykáik jogos panaszának, s akit nem riasztottak vissza holmiféle fes- 
tőcskék ilyen-olyan hivatkozásai, tiltakozásai, hanem határozottan tenni mert — , 
hiszen tudják, ilyen hózika-félét parancsolt a Képzőművészeti Főiskola akt-mo- 
delljeire.
Igazság szerint a missválasztáson is csupán feddhetetlen előéletű kisasszonyoknak 
lett volna szabad részt venniük. Hajadonöknak. De hát ki láthat manapság a lelkek 
mélyére! A »párizsias« szemétdombokon nem teremnek liliomok. Botrányt bot
rány követett, hisz hallhatták is; aki több zsűritagnak kedveskedett azzal, amije 
nem volt, hehehe, annak felragyogott a csillaga. ■— A mi missünk, biztosíthatom, 
szinte gyermek, frissen hullott harmat. A katolikus Spanyolországban remélhető
leg méltányolni fogják és kellő komolysággal kezelik ezt a kérdést.
Spanyolország sem a régi. Estella márkija nélkül nem a régi, nem a régi.
Nem kell a spanyolokat félteni. Maga a kormányzat is előbb-utóbb belátja, hogy 
rossz szolgálatot tesz azzal a nemzetnek, ha a fenekedő osztályokat nem hozza 
össze erélyes kézzel a közös ügy, a nemzeti egység érdekében. A német példa majd 
megmutatja: fészkében kell a kígyót eltaposni.
Eljön majd a föltámadás!
Szent István jobbja hint majd új magot.
Az ország egyetlen sikeres magyarosító intézménye: a váci fegyház v o lt ...
Tegyük a kezünket a szívünkre: nálunk jobbról is, balról is egyaránt követtek el 
hibákat és tévedéseket — az egyetlen fontos dolog most az, hogy pontosan meg
állapítsuk, melyik oldal követte el a helyes tévedéseket.
Olvasta? Jean Harlow csak az idén tette le a sofőrvizsgát és máris hatalmas túrára 
vállalkozott.
Bátorkodom felhívni becses figyelmüket az alsó és a felső test kivételes arányos
ságára! A legritkább eset, hogy az organizmus e két összetevője összhangban áll
jon egymással. Mondhatnám: isteni adomány. A függőleges testtartás az — enge- 
delmükkel —, ami úgyszólván lehetetlenné teszi az egyenletes testi fejlődést. Hang
súlyozom, a testi fejlődést, mert adottságaink meglennének hozzá. Ilyenfajta ará
nyosságra legtöbb példát a ragadozók: a párducok, a tigrisek, a leopárdok kö
zött találunk. Még a sportolók is torzaknak mondhatók ebben a tekintetben, sőt, 
ők a leginkább. A legtöbb ember vagy csupaláb, vagy csupa váll.
Mindazonáltal némi kisebb módosításra feltétlenül szükség van. Mindössze néhány 
apró szépséghiba eltüntetéséről van szó. Semmiség, bagatell. Szemölcsök, szőrszá
lak, miegymás. A tökéletességet a legapróbb folt is leronthatja. Kiemelni a test 
formáiból azt, ami híven tükrözi ízlésünket, ami a legjobban megfelel a kedvező 
összbenyomásnak. — És! E műveletet betetőzzük azzal, hogy nem bízva a vélet
lenre, magunk helyezzük el a tökéletességet csak még jobban kiemelő flastromo- 
kat. Szépségtapaszok fekete tafotából! Nem egyszerű s^építgetés a kozmetika, Höl
gyeim és Uraim! Nemcsak elveszünk, hozzá is teszünk. Ez a hatás titka. — Művé
szet ez, kegyelmes uram, művészet, sőt talán nem túlzás tiszta művészetnek, sőt, 
sőt, a művészetek művészeténeik nevezni, hiszen a kozmetika magának a szépség
nek a művészete, anyaga a szépség, a tiszta szépség! A kozmetika!
És a ruhadarabok megválogatása!
A toalett!
A szép ruha magáért beszél.
A zsorzsett és muszlin sálak!
A szatén!
A fodrok, a csipkék, a pántok!
A selymek, a bársony!
Ruha teszi az embert!
Ruha teszi az embert!
Ruha teszi az embert!
Ruha teszi az embert!

tükröm, tükröm, mondd " m eg ) nékem, ki a legszebb a világon
FODOR ANDRÁS: Apám, néhai Fodor András és Ácsai Borbála 1900. február 13-án esküdtek egy

másnak örök hűséget a moholi Szent György templomban. »Jó az Isten« — gondol
hatta a plébános, aki eskette őket, miközben szeme hosszan megpihent Fodor 
András nagy kezén és rápillantott az embere oldalán most már bízó ragaszko
dással áltó' leányra, és áldást osztó kezét kiterjesztette föléjük, mint későbben 
két ízben is az aprócska koporsó fölé, melyet megtört szívvel, de Isten akaratában 
megnyugodva kísértek, s melyben a torokgyík újabb kis angyalkát szállított az 
égi gyermekkertbe, hogy hancúrozásával, csimpaszkodásával megédesítse az úris
ten öreg napjait. Fekete esküvői ruháját sógora, Radics Gyula csantavéri szabó
mester varrta meg, ajándékba, merthogy vőfélye volt.
Apám napszámba járt, anyám a vásárokat járta mint pecsenyesütő-asszony. 1915- 
ben apámat az orosz frontra vitték. Egy évre rá hazaengedték, de még jóformán 
meg se melegedett otthon, újra behívták. Jelentkezett. Módos gazdák kimódol
ták, hogy egyetlen fiuk otthon maradjon, szemük fénye el ne vesszen a vérziva 
tarban; s a létszámnak ki kellett lenni. »Nincsen igazság, nincsen igazság!« — ezt 
hajtogatta apám szegény, amikor megint visszatért. Mert Fodor András megjött 
az olasz frontról is, csak a haja váltott hófehérre. Megóvta a könyörgés Szent 
Andráshoz, amit anyám írt le, s nyolcrét összehajtva bevarrt az ingébe. Hogy más 
helyett vitték a vágóhídra, azt nem bírta el. Mindig szófukar ember volt, de attól- 
fogva hétszámra elüldögélt a tűzhely mellett és gondolkodott, gondolkodott. »Nin
csen igazság, nincsen igazság.« A kertek alatt a völgyben járkált néha álló óráig 
oda-vissza, botladozva, elmerülten. Egyszer látták emberek a mezőről, hogy megy 
a Tiszának. Mire küldtek utána, sehol se volt. Harmadnapra megtalálták. Anyámat 
megkérte Szekfü Menyhért. Bátyám, húgom ottmaradt, engemet ángyomék, hogy 
gyermektelen volt a házasságuk, magukkal vittek. Szegénységből a nyomorúságba.
Itt ez a kabát rajtam. Néhai Fodor András kabátja, melyet magára öltve a mo
holi templomban Isten színe elé járult, hogy ünnepélyesen megfogadja: Ácsai Bor- 276 277



bála mellett, akit szíve szerint magának választott, kitart jóban-rosszban, s a pa
rancsolatokat betartja. Állta a szavát. S az Isten is ott ígéretet tett, hogy meg
tartja őt Fodor Borbálának s a gyermekeknek, akiket nemzeni fognak, s felnevel
nek tisztességgel, istenfélelemben. Nem szegte meg szavát — nagy úr az Isten a 
lélek dolgaiban, ad a becsületére —; de egy szava sincsen a lélekért, hogy oly 
helyen lakik, ahol nincs maradása. Vagy nincs beleszólása háza dolgaiba, melyet 
lelkűnkért cserébe bérbe adott nekünk? Fodor András megrendült bizalmában, s 
nem várhatta már, míg szólítják, maga járult az Ür elébe, hogy alázatosan meg
kérdezze, miért nem, miért nem lakik a Ház Ura közöttünk.
Itt ez a kabát — minden örökségem. S ezt is úgy hagyta rám, hogy csendben ki
lépett belőle, kilopakodott, hogy nekimenjen a Tiszának, tisztára mosni lelkét, 
mielőtt bebocsáttatását kémé az égi irodába, az Isten ítélőszéke elé. Sovány su- 
hancon, apám kabátja lötyögött rajtam, mikor a kukoricakenyeres, hadikávés Bu
dapestre értünk, ahol a két kenyérjegyből és egy közibe fektetett tojásjegyből álló 
»berlini szendvics« járta. Lassanként mégiscsak belenőttem. Néhai Fodor András 
hiányát immár maradéktalanul kitöltőm az Isten ege alatt. Most már bennem 
visszhangzik, hogy nincsen.
Templom ez. Templomi a csönd is. Viseltes ruhában állok itt, tán méltatlanul a 
perchez, melyben háromszor elhangzik a kérdés: akarom-e, akarom-e, akarom-e 
ezt a világot itt?
És nem lehet válaszom más, nem lehet más esküvésem, csak az igen — vagy 
a nem.

ANCSA (Andrásnak): Rossz helyen jár az úr. A Teleki tér amarra van.
BOLHA (Ancsának): Jaj nekem, oktondi! Azt tudja ő. Azt is tudja, amit te nem, hogy ennél 

rosszabb hely néki csak egy van: ahova végül is menni fog. Azért van itt, hogy ne 
kelljen másutt lennie.

ANCSA: Ne hallgass rá, uram! A semmittevéstől kótyagos. Nincs más dolga, hát csak azt 
nézi, a más beszédét hogy forgassa ki. Maga se tudja néha, mit beszél. Csak jár 
a szája. Nem fog rajta semmi. Én sírhatok, ő csak nevet. Nem ismer ez se istent, 
se embert. És szentül hiszi, hogy nincsen nála eszesebb, hogy amit ő kisüt, ahhoz 
hozzátenni nem lehet. Hát szóljon hozzá az úr! Hova tettem az eszemet, hogy a 
sorsomat hozzá kötöttem! Isten a megmondhatója, akadt volna kérőm — nála 
különb — egy tucat. Ha nem több. Még kalauz is udvarolt nekem! Volt köztük 
egy olyan szőke péklegény! . . .  Csendes volt, rendes volt — nem ilyen hebehur
gya —, jaj, annak a péklegénynek mindig olyan jó  kenyér szaga vo lt ... De hát mit 
csináljak! — Olyan szívhezszólóan beszélt az úr, hogy igazán.

FODOR ANDRÁS: Beszéltem volna? . ..  Hangosan beszéltem? ...
ANCSA: A kabátot emlegette ...
BOLHA: A kabátot ám! Hogy tán — gazdát cserélt...
ANCSA: Jesszusom!
BOLHA: Vagy hogy a gazdája cserélte el tudta nélkül — semmiért...
ANCSA: Nem mindenki Bolha, hogy akkor kerülgesse a ruhatárakat, ha fázik, s aztán 

azon melegében túladjon rajta . ..
BOLHA: Nézd csak meg jobban! Fél órája nincsen, hogy még a szabó lapogatta. Ez itt 

mi? Férc! Most nyis szén tették le a farkát. Még tekereg. Ez a gomb? — Ügy áll, 
mint a silbak a fagyon. Nézt meg a könyökét! (Mutatja a magáét) Ilyen egy kabát, 
ha csak dologtalan is nyüvi! — És hozzá a nadrág? Ha sokáig nézem, kilyukad. 
Sehogyse pászol. Még ha ketten mondanak kétfélét, akikor is csak az lehet, hogy 
lódít ez is, lódít az is, tyúkeszű az, aki ezt is hiszi, meg azt is. Ö meg egymaga 
beszélne kettő helyett. Ha egyik ő, a másikat csak vette valahonnan.

ANCSA: Hát aztán! Megér vagy ötvenet.
FODOR ANDRÁS: Nem vásárra hoztam. Előbb vinném talán a bőrömet.

BOLHA: Akkor venni tán. ..? Nadrágot szerezni hozzá.
FODOR ANDRÁS: Venni se.

BOLHA: (Ancsának): Na, látod, lopta mégis! Máskülönben minek habozna? Ezen a világon 
minden így megy: hopsza-nesze! A tolvajok közül meg csak az nem siet, aki már ele
get lopott. Az ráér kotolni rajta, kotkodálni. Meg aki először teszi, mint ez is. Annak 
szegénynek ég az arca, és úgy áll a holmival, mint a pózna a lobogóval. Alig várja, 
hogy rajtakpják. Kis szajrén minek tartsam a kezem, ha egyszer tízen is kapva 
kapnak rajta. Elrántom én — még rátenyerelnek, s a karom is ottmarad.

FODOR ANDRÁS: Voltál-e úgy, te két szegény bohóc, hogy amit magadra öltöttél, égetett?...
BOLHA: Haj aj! A gazdája födetlen fővel szaladt a szélben ...
ANCSA: Bizony volt, hogy nyüzsögtek alatta a tetvek ...

FODOR ANDRAS: . . .  égette a bőröd, téged meg majd kilelt az isten hidege?...
BOLHA: Nem válogathatok: ha lötyög a gúnyám, ugyan szoríthatom, csak befú a szél, ha 

meg szűk, kezem-lábam a tél elől nincs hova dugni. — De miket beszélsz te itt? 
Döntsd el előbb, hogy fázol-e, avagy meleged van!

FODOR ANDRÁS: . . .  Hogy te voltál a zsákban, és mégis a te válladat húzta, mert minden benne 
volt, egymás hegyén-hátán, és te voltál az is, aki vitte. — És nem tudtad, letedd-e, 
vagy ő tesz le téged?

BOLHA: Hogy én a zsákban — és a zsák a hátamon? Ez egyre érthetetlenebb. Jó uram, 
nem való neked ez a cudar élet. Jobban teszed, ha szépen visszamész, és a holmit 
ügyesen visszaakasztod. Bajod eshetne még. Ha meghúzódd, tán nem is bántanak. 
Ne nézz te minket! Velünk csak a halál számol, azzal meg nekünk mi dolgunk? 
Csak bolhái vagyunk mi ennek a világnak! A beteg föld meg rakva piócákkal, oly 
sűrűn, hogy amelyik nem fér hozzá, a másik testét szívja. Mind telik és mind ürül. 
Kering a vér a telhetetlen tömlők láncaiban körbe-körbe, az élet vérvörös aranya 
csörgedez, és nem látni belőle mást, csak a sokasodó hurkák dagadását. Egy bol
hacsípés mit számíthat itt? Már ugrunk is tovább! Csak hát sokan vagyunk, sökan 
és aprók, hát ránk vadásznak. Csak a fürgeség segít. S ebben, uram — zokon ne 
vedd! — nem versenyezhetsz velünk. Közöttünk az járja: segíts magadon, az Isten 
is megsegít — másra csak úgy számíts, mint ellenségre. Bolha a bolhának is 
bolhája.

FODOR ANDRÁS: S én kinek is vagyok k ije ...? A kabátot hordom én, vagy a kabát vonszol enge- 
m et...? Hallgass ide, Bolha! És te is. Ezt a kabátot apám viselte, míg élt. Hogy 
meghalt, rám maradt. Ügy hagyta rám, mint szűcsök, bognárok fiukra a mester
séget. Ti úgy látjátok, új, s tán mindenki úgy látja itt. Hogy esőben nem ázott, 
nincs rajta zsírpecsét, s nem volt még hol fennakadnia. De én csak azt tudom,
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hogy régi, régi, hogy megvolt már nélkülem, s nekem mégsem lehet meglennem 
nélküle. Kifordíttattam, hát hogy lenne új! Ami bal felől volt, azt most, megfor
dítva és jobb felől van, s ami jobbról, az balra került. Hogyne lenne így, hisz te 
magad mondod, a világ is fejtetőre állt. Tetszelgőnek látszom én, s tolvajnak, aki 
nem vétettem senkinek és sohasem voltam nagyra magammal. Te sem vagy az, 
amit mutatsz. — Lám, milyen egyszerű lenne ez, ha csak ennyi volna.
Apám helyett viseltem ezt a kabátot. Testemet ott ölelte, ahol őt. Viseltem: .kamaszko
romban szégyenkezve kissé, később meg konok örömmel, s tudtam, ahol takar a 
vértem, addig én vagyok, s túdnam van minden idegen, és a párja — közülük vá
laszthatok. Idebenn, e szövettel szilárdan összefogva együtt van az életem, s amott 
külön a közege az életemnek, mely ha tehet is ellenemre, vagy átitathat teljesen, 
de belőlem semmit el nem moshat, nem törhet dirib-darabra úgy, hogy minden 
porcikám, amit letép, külön-külön is az egész életem kínjával rángatózzon.
S most, hogy tisztább felét mutatja, már lenne rá vevő, volna rajta hamisság. 
De hol találom azt, aki voltam? Szanaszéjjel? Ahova lépek, magamba kellene üt
köznöm mindenütt. S abból, ami szerteszét van, belül a kabáton, azazhogy felő
lem nézve körülötte, hogy keresgéljem össze: én — nem én, én — nem én, én — 
nem én. Az áldott eső is azt oldaná szét, ami én vagyok, mint a sót a homokból, 
mert a homok az örök. — Én itt maradtam. Kívül a kabáton, kívül a létemen. 
A világ kitúrt belőle. Rajtam van, mégis csak én vagyok takaratlan. A világ meg
fogott és szorosan tart, és célja nincs velem. Odakünn mindenki belül van. Ide
benn kívül csak én vagyok.
Emberek! Emberek, halljátok, ez a — sün-királyfi mit beszél? Hogy fázik ő és láza 
van! Hogy háza nincsen! Szegény barátom, jaj, meghalok! Sün, te, sün, te, sün-ki
rályfi! ...
Ö, te durva! Csak bántani tudsz te mindent! Hagyd már szegényt, nem látod, mi
lyen árva? Te durva, te durva! Szegény, szegény...

(énekli):
Egy sünkirályfi mendegélt. . .
Palástja volt a sünkirályfinak —
Csúf palástja.
Én vagyok a sünkirályfi,
Palástom van, be csúf, beh szúr!
Hozzám ne nyúlj, hozzám ne nyúlj!
Hozzám ne nyúlj, hozzám ne nyúlj!
A sünkirályfi álldogált,
Palástját forgatta, nézte:
No hát, no hát, fordítva vette fel! —
Be szép, be szép!

A sünkirályfi sírdogált. . .
Hozzám ne nyúlj, hozzám ne nyúlj!
Hozzám ne nyúlj! — A szívem járja ált
al.

Tüske légy vagy darázs, bolha, bogáncs, elefánt, akármi! Légy borostás, mogorva, 
tedd a némát, add az ostobát! Vess keresztet, ha szenteket látsz! Bukfencezz, kur
jongass, süttesd a hasadat! Légy madárijesztő! Jártasd a szád, ha félnél! Ne lás
son senki, de te láss! Hát szörnyű az, hogy vannak hölgyek, akik 24 pengőt költe
nek havonta hajápolásra a Váci utcában, és a moziba járnak sírni? Hogy a bor
délyházak törzsvendégei, akik tejszínhabbal meg prágai sonkával etetik a kutyá
jukat, erkölcsöt prédikálnak? Hát szörnyű az, hogy jók vagyunk ha halni kell, s 
keresztülnéznek rajtunk, ha élnünk kellene? Szörnyű az, hogy nincsen igazság? — 
Nem szörnyű, csak nevetséges.
(Bolhához simul): Legyen goromba, mint te? Rugdalózzon, sziszegve gömbölyödjön 
össze, ha bárki közelítene, marjon belé, szúrjon a tenyerébe annak, aki a javát 
akarja?
(Andráshoz): Aki ismer és szeret, az tudja majd, hogy simogasson. — Hát ez 
miféle csúszómászó? (Korcsoly közeledik.)
(morfondírozva jön ): Nem lesz jó mégsem elsietni. A sietség rossz tanácsadó. 
A hirtelenkedés —  elhamarkodás. Bizony, bizony! Természete bár — tündéri, kedé
lye oly változékony... Ki tudja, milyen kedvében találom? Lám, az este i s ...  hogy 
elpirult! Képen teremtett! Ó, micsoda kacsóval! — De félre, gyávaság! Ez férfiat- 
lan! Egy ily tündérnek férfi kell! Lovag! Ür és parancsoló! Férfikéz, erős, mely 
gyenge lelkét megóvja minden bajtól! Minden kísértéstől! Dacol az elemekkel! Az 
elemek tombolásával! Szorítja a lelkét! — Minden je l arra vall, hajlik felém. Haj
lik a szavamra. Ügy áll a dolog, hogy kitartó udvarlásom nem hagyja hidegen, sőt, 
sőt, csodálattal tölti el. Ügy van, úgy van, ezért oly bizonytalan. Vonakodása a 
szeméremé, mely bájak között a legüdvösebb, s a félelemé, hogy az érzelmek sötét 
viharai elragadják, és nem tud majd ellenállni vágyai hívó szavának — s ha en
ged, úgy becsületét játssza el — (homlokára csap) úgy van, úgy van! — Csak ne 
hatna meg úgy a szépség! Ne kezdené ki elhatározásomat az átkos engedékenység! 
Gyötör a sejtelem, hogy sokan, akik erővel kitépték magukból a nemesebb érze- 
ményeket, tán nevetnek rajtam! (Körülnéz.) Ám legyen! Bátorság, bátorság! Nem 
hagyhatom, hogy a bűnös város megfertőzze tiszta lelkét, hogy a kárhozatos élve
zetek penésze lehervassza angyali arcáról a pírt. — Csak azt tudnám, hogy hű-e 
hozzám?
(mutatja, hogy szalajt): Hűha!
(lecsap): Hű — h a ...?  Ha mi? Ha álnok kezek eddig megkímélték? Ha ocsmány 
mancsok nem illették? Beszélj, beszélj! Te ismered, ne is tagadd! Hol van, hol ta
lálom?
Hóha, hóha!
Vagy te magad vagy az az álnok, az az ocsmány! Ne is tagadd! Látom a szemeden! 
Csak a kezem közé kaparintsam a torkod! — Jaj, esdekelve kérlek, ne taszíts el! 
Látni engedd legalább! Akarsz pénzt? Trafikot, állást? Mindent megkapsz, csak őt 
mutasd!
Tévedsz, barátocskám ...
Bár lenne úgy!
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... az angyalok arca nem pirul. Hókák az angyalok.
Azt mondod, hóka? — Jaj nekem!
Arcukat borítja égi púder. Fehér az arcuk, mint a márvány. Sápatagok, mint a 
nagy kicsapongók... Szoknyájuk szélén az Isten üldögél. ..  — Kit is keressz?
A neve: Júlia, és minden álmom ő. Érte jöttem, hogy visszaszerezzem a nagyvilág
tól, melynek csábításai megszédítették, s tán bánja is már, hogy elhagyta azt — 
engem —, aki mindent megtett volna érte. A  csalóka ábrándok szertefoszlanak! 
És ő a párnáját telesírja könnyel és a nevemet suttogja... és nincs aki vigasz
talja ...
Lassabban, hékám! ...
És mondd csak, ígérte-e szerelmét, biztatott-e?
Hogy biztatott-e! Ó, mindennel kecsegtetett! Hogy hitvesem lesz, kertes házban 
élünk... a családi tűzhely, a hintaszék... én röpdöstem körülötte, és ő megille- 
tődve elmerült a jövendő képeiben, melyeket lefestettem neki. Lesütött szemmel 
elmerült! Csak mi ketten! — És ha ebédre hívtak, mindig volt galuska!
Ne ezt mondd, hanem hogy milyen volt hozzád amúgy: dorombolt? karmolt? Né
zett rád szerelmesen?
(jóindulatúan): Mint te a galuskára ...
Kalimpált-e a szíve, tüzelt-e az arca? Évődött-e veled, bántott-e meg szerelemből? 
Sírt-e néha titokban? Ismered-e minden szusszanását?
Szavakon nem lehet semmi adósságot behajtani. Tekints magadba, mielőtt csele
kednél. Hátha ömlengéseiddel te magad üldözted el. Elárasztottad a szavaiddal, 
hogy moccanni se tudott.
(eddig hitetlenkedve-értetlenül bámult): Miket fecsegtek összevissza?! Mit képzel
tek róla alantas eszetekkel? Hogy tán állástalan cselédlány vagy nevelőnő, akinek 
jó a zsidó, jó  a keresztény? Garniszálló a V III. kerületben — eddig terjed a vilá
gotok ...
Ö csak tudja.
...Tapogatni a húst, mint a lovakét szokás! Förtelem! A tisztességről mit se tud
tok. Júliám oly légies! Ürilány, ha nem tudnátok! Maradjatok csak lovak! Mi dol
gom veletek! — Azazhogy; bőkezű leszek, ha megmondod, hol találom.
Kezdted volna így. Ily tisztességes — alkuval. Megmondtam volna mindjárt: — 
Nem tudom.
(Andrásra): Te is, te ott! Te! Pedig jobbfélének néztelek. Csak fülelsz. Csak bólo
gatsz, vagy ingatod a fejed jobbra-balra. Sajgó szívemen nevetgélni mersz?! Júlia, 
ó, Júliám! Megvárom itt, hátha jön valaki, akivel szót érthetek. (Félrevonul.) 
(csipkelődve, gúnyosan): Lánynézőbe így menjen az ember, Bolha, látod-e? 
Lánynézőbe — galuskára.
(Ancsára sandít): Hacsak nem keresztelőből lesz a lagzi.
Jár a szád.
Fordítva tán: lagziból keresztelő!?
Éppen hogy úgy! Igaz-e, Ancsa?
(Andráshoz): Senkim se volt. Mit tehettem volna.
(Andráshoz): Látom én, hogy valaki lenn a parton vetkezik. Gönceit lerakja szépen. 
A gazdasszonyom kitett. Pedig Isten a tanúm rá, nem loptam meg. Szégyenszem
re visszamenjek?
Lábal befelé a Dunába. A könnyei folydogálnak. Csak nem hagyom, hogy elölje 
magát!
Cseléddel mindenki azt tehet, amit akar. Élet az, hogy mindenki rúg rajtad egyet? 
Inkább aludjak lenn a vízfenéken.
Senkim, semmim, de kár lenne érte. Rákiáltok: — Ancsa!
Tudtad a nevét?!
Tudta az ördög! Nem tudhattam. Megtorpant, az a fontos! Rétközben volt, hogy 
kinek kiáltok. — Aztán ment volna beljebb — »menjen innen«, azt hajtogatta —, 
ha hagytam volna. »Itthagynád ezt a szép világot, Ancsa?«
»Fulladjon bele, akinek szép!«
»No lám! Hát dúskáltunk benne te meg én, elteltünk vele, hogy nem jöhet más? 
Mi beérnénk a semminél is kevesebbel, és bennünket fosztanak ki!«
»Nem élem túl a szégyent!«
Hogy rúgkapál, hogy vedel, aki hátat fordít a halálnak, és hogy sápadoz, aki azt 
hiszi, mert ő bérelte fel, rá nem emel kezet! Meghalok én is, de ne legyek nála 
butább, s oly szégyentelen, mint a halál! Szégyent csak az élet ismer, s mert szé
gyenkezni csak nagyon lehet, a fél-élet, mely hátra nem tekint: csak azt lesi, mi 
falható most abból, ami hátravan — a mások étkét rabolja. Mégis elveszett. Mi 
csak kallódunk, de nem veszünk el, csak ha elveszejtenek.
Halál, halál. ..  A víz az égbe v isz ...? Országút a víz. Száz kapu áll a vízen. Ha 
meg is járná a lélek, igazáért — sebzett maradna. A lélek igaza az, hogy testet 
ölthet. És amit megélt, az fogva tartja, abban benne van. Csak azzal együtt állhat 
ki maga mellett. Védtelen bár, de nem reménytelen. Kósza lélek, te boldogtalan! 
Ha hírt hozhatnál is, a tudásod mit sem ér! Ne hívj! Légy velem! Csak azt tudom 
tehát, hogy itt vagyok, és lépnem adatott. . .  Rajtam á ll . . .
(Szabómester és segédei jönnek. Szöveteket hoznak. Bolhát jellökik, Andrást is 
elsodorják.)
(Bolhának): Pattanj! Félre az útból! Mi dolgod itt, csavargó? Helyet, helyet! 
(Andrásnak): Lám, milyen könnyű lépni, ha taszítanak rajtad egyet. — Ő útban 
van, sajátmagának — vagy másért ügyködik, de nagy buzgalommal, annyi szent — , 
mi meg neki. (Szabómesterhez.) Útban vagy te is, hallod-e!
Hogy mondod?! — Gyorsabban! Vigyétek!
Már úgy értve, hogy dolgod után jársz.
Mi meg dologtalanul tengünk-lengünk.
(oldalról): Aki dologtalan, az csak rosszban sántikálhat.
(Korcsolynak):  Rosszban ám. Rossz világban. Rossz világ az, mely dolgot nem ád. 
A dolgot adják? Keress magadnak!
Jó hogy mondod. Már találtam is. (Szétterjeszti karját.)
(Andráshoz): Mit csinál?!
(suttog): Psszt! Madárijesztő!
(suttog): Madárijesztő? (Hangosan.) Kell is itt madárijesztő!
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Ilyen gúnyában mi más lehetnék? Legfeljebb ha útonálló!
Az is vagy, bitang!
Mester uram! Mester uram!
Beszélj, mihaszna! Nyakon váglak! Mit tettél tönkre már megint?!
Mit csináljunk, mester uram? Nem bírunk a kuncsafttal. Egyre csak ordibál, hogy 
ő magával nem így alkudott.
Lárifári! Ö tudja jobban, vagy én? Megmondtam, puhítsátok! Lódulj! Aztán ne
kem térítsétek észre!
Igenis. (El.)
(Bolhának): Madárijesztő! Ütonálló!
Tudnék én mesterséget jobbat is. Elnéztem itt a kirakatokat. Mennyi kelme, meny
nyi szőrme a viaszbábukon! S alig tavaszodik, ők már lengébbre váltanak. De köz
ben is, csak úgy, kedvtelésből! Én meg ebben teleltem. Hát miből állna, hogy 
helyettük én álljak ott? Legfeljebb ha vakaróznék. Aztán néha fordulnék egyet az 
utcán, hogy a tagjaim el ne zsibbadjanak az álldogálásban.
Meglépnél vele! Csakhogy a ruha leltári tárgy! Az nem arra való, hogy sétifikálja- 
nalk. (Szabómesterhez.) Nem bíznék rá egy kalapácsot. Nyomban eladná. 
(Korcsolynak): Menj csak a Teleki térre, majd meglátod, eladni viszik oda asztalo
sok a gyalut, kovácsok a kalapácsot...
(rikácsolva): Mert e mai züllött korban már a hivatásukat sem becsülik! Megfertőz
ték őket a magadfajta semmirekellők! — Ép, egészséges, fiatal emberek ruhát lop
nak, úgymond, hogy farsangra kiöltözködjenek. Ilyen léha a mai fiatalság, szépen 
öltözködni, könnyen élni, mulatni, vigadni, sok pénzt szerezni, csak ezen jár az 
eszük. Pedig az emberi élet rendeltetése az, hogy betöltse legfőbb rendeltetését: 
a munkát. Dolgozni kell, izzadni kell és ha kell, vért hullatni, nem pedig mulatni, 
könnyen élni és ej, haj, csuhaj. A munkanélküliség nem kényszeríti az embert, hogy 
rabolni menjen, legfeljebb arra kényszeríti, hogy kimenjen az utcára, vegye le a 
kalapját és kolduljon.
(újra megjelenik): Mester uram! Mester uram!
Már megint mi van? Te átok!
Jaj, mester uram, a kuncsaft megszökött!
Szaladj utána, a lábad se érje a földet! A föld alól is kerítsd elő! (Szabóinas el.) — 
Ilyenekkel ver még az Isten! Ti meg mit tátjátok a szájatokat! Dologra! (Ancsá
hoz.) Te lány, hallod-e, helyre cseléd vagy. No, gyere már idébb! Akarsz-e szép 
ruhát? Nem ilyen göncök valók terád. Nézd csak ezt a selymet! Haj, hogy állna 
rajtad! Szinte látom. Méretre!
Kell is az nekem! Megvagyok ebben is.
Szemed, szád elállna, ha meglátnád magad odabenn a nagytükörben. Nekem van 
szemem az ilyesmihez. Micsoda termet! Irigyed lenne minden grófkisasszony. — 
Ügy nézz rám, főszabómester a tisztem! Nincs többé vakoskodás! Toldozgatás, fol- 
tozgatás. Felvitte az isten a dolgom, úgy ám! Mit szabnak, hogy szabnak, e műhely
ben én szabom meg!
Aki itt elszabja — elmehet.
Főszabómester a tisztem! (A Segédekhez.) Tűzzétek-fűzzétek, szabj átok-varrj átok
— én itt felügyelek!
Befűzzük, rátűzzük, kiszabjuk, elvarrjuk.
De méretet venni már nagy felelősség! Kontár kezébe nem való. Mellbőség, hát 
hossza, csípő és fenék — rám tartozik.
Nagy kópé őkelme, nagy kópé őkelme. (E l.)
(Ancsához): Ha akarod, beszerellek. Van itt mindenféle munka, hajaj! Aztán, ha 
szólok, lehet hogy akad neked is.
(Bolha néma unszolására): Jaj, mester uram, hát beszerezne?
Aki ide bejut, megfogta az isten lábát! A legszebb lány ruháját varrjuk! Ilyet 
még nem láttál! — Csak jó l viseld magad! (Indulna Ancsával.)
(észbe kap): Mester uram! Mester uram! Várjon, mester uram! A legszebb lány, 
azt mondja. Júlia, Júlia!
Hagyjon már, nem érek rá, majd később! Ne ráncigáljon! Hallja-e, megbolondult?! 
(újra feltűnik): Mester uram! Mester uram!
Széthasítalak! Hányan vagytok!? Hányfelé szakadják? — (Az inashoz■) Mondd előbb 
te! Ki vele!

(Ancsa, Bolha, Fodor András közben észrevétlenül el.)

A kuncsaft megkerült!
Hála Istennek! És mi volt a baj vele?
Már helyrehoztuk. A bal lába volt hosszabb a kelleténél.
Mester uram, jaj, mester uram!
Ne szömyülködjék! Ruhához embert. . .  — tudom, sokaknak még szokatlan az 
újmódi szabóskodás. De én amondó vagyok, a szabványosításé a jövő! Micsoda 
pazarlás méricskélni, fontolgatni, igazgatni itt meg ott! Csapott vállakkal, görbe 
lábakkal mit vesződjünk! Egyéniség?! Hogy dédelgessük minden bütykét? A közér
deknek semmi áldozathozataltól vissza nem riadó szolgálatában legyen kivételes, 
ne keresett, kirívó különcködéseiben! — Akiben van mértéktartás, azt manapság 
kutyába se vennék.
Júlia, Júlia, Júliám!
Más lapra tartozik, ha nem nyavalyás tucatember. Ha tartása, alkata, egész habi
tusa megkülönböztetett bánásmódra predesztinálja. . .  Ha formás teremtés . ..  bes
tia . . .  kivételes emberpéldány...
(Öntudatlanul megsimogatja a jajveszékelő Korcsoly fejét.)

tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a világon
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A magyar női eszményt én mindenekelőtt arányosnak képzelem. Nem túl magas, 
karcsú, izmos, de nem sovány. Nem kényelemszerető, mint a keleti nők, nem viszi 
túlzásba a sportokat, mint északi testvérei; ezért mozdulatai harmonikusak, lába 
könnyű, dereka hajlékony, testtartása méltóságos, de nem merev. Kecsesen hordoz
za fejét, melynek ékessége, a haj, legtöbb esetben gesztenyebarna. Nem rideg álar
cot mutat, de meleg, élő valóságot. Szemének nem vágása vagy színe fontos, de a 
lélek, mely abból beszél. Mert a magyar nő nem flappertipus, nem játékszer, nem 
odaliszk. Húsból-vérből való ember, annak hibáival, igen, de annak minden eré
nyével is. Eszes, okos, tetterős, elszánt a vakmerőségig, tudnivágyó, ügyes, a bal
sorsban szívósan kitartó, panasz nélkül lemondani, nélkülözni tudó, nemzetéért lel
kesedő, azért semmi áldozattól vissza nem rettenő. Mindezek mellett nem sír a 
sírókkal, inkább örül az örvendezőkkel. Életvidámsága nem ragadja túlzásokba, 
vérmérséklete meleg, de nem szertelen; vendégszerető házának őrzőangyala, férjé
nek jóban-rosszban hűséges segítőtársa, gyermekeinek nem engedékeny játszópaj
tása, de öntudatosan gondoskodó irányítója, öregszülőinek gyámolítója, minden 
igaz emberi megmozdulásnak kötelességtudó elősegítője. (Hölgyek és Urak tapsol
nak. Ancsa, Bolha, Fodor András lopott ruhában megjelennek. Fodor András kabát
ját megtartotta. Hölgyek és Urak egy-egy köhintéssel, krákogással, torokköszörülés
sel bemutatkoznak.)
És önök? A becses nevüket ha mondanák.
(zavarban): Kegyelmes, Méltóságos, Nagyságos... Kegyelmes, Méltóságos, Nagysá
gos ... Kegyelmes — Méltóságos, Nagyságos! K  — M, N! Az L betűre nincsen úr!
— Az én vagyok.
Az L betűre úr?!
Igen, hát!
Az isten szerelmére, hol vagyok? A Li,pótmező ez itt?
Nyugodjék meg, uram! Nézzék el neki! Sokszor nehéz rajta eligazodni. Eszejárása 
fölöttébb sajátlagos. Űri társaságban magam is szívesebben nélkülözném, mivel
hogy emelkedettebb szellemeknek botránkozására szól. De néha elszórakoztat. És 
hát felerészben mégiscsak úri származás. Vér szerinti apja báró, anyja megesett 
cselédlány. Az ég és a föld gyermeke ő. Esze is így csap földről égre, föl, s alá. 
S mondom, néha az ég üzen kékjével e nehézkes, tompa sár tavaiból, és hát, mi 
tagadás, nyomós ok, hogy kártya közben, ha velem van, mindig nyerek. — Vitéz 
Mátyás vagyok. Van szerencsém.
Vitéz Mátyás . .. idegenül hangzik — ám az arca oly ismerős valahonnan.
Hogy ő az L, azt mondja már meg, az mi volt?
Ó, hát a név! Merthogy Mátyás ő is, csak — Ludas. Ludas Mátyás.
Ludaspusztai Ludas Mátyás.
Ludas Mátyás ... mily ismerősen cseng a név!
A mátyásmadárnák, úgy tudom, felvágják a nyelvét, hogy szebben énekeljen.
Én szajkónak tudom.
Szajkózni — és énekelni?! ...
Nem a Jogászbálon láttuk Teőke Babával?
Megvan, tudom már! Megálljon, kis ravasz! Leleplezem!
Tévedés lehet...
Bizony nem! Most nem menekül!
Tévedés...
(a többieknek): Széltében-hosszában ezt mesélik. Az idei farsangnak ő a slágere, és 
méltán!
Vitéz Mátyásnak hívják tehát az illetőt — azaz h á t...  ön az ...
(a többiekhez): A Jótékonysági Egylet farsangi bálján hercegi címet adtak a leg
szellemesebb jelmez viselőjének. Ez az úr ...
Hát ő az! ...
. . .  — milyen vakmerő és leleményes! — póri rongyokban jelent meg, képzeljék, 
amilyet nálunk legfeljebb az aljanóp visel, ekkora bajusszal, a süvege a szemébe 
húzva; mit mondjak, ahogy belépett, a hölgyek sikongatva szeitefutottak, a rende
zők — ki akarták dobatni! Azt hitték, valami betévedt koldus vagy csavargó. 
(Orrát befogva.) Távozzon kérem! Ki innen! (Nevet.)
(tétován): A póri külső a pórnak dísze, úrnak szégyene.
Halálra mulattam magam, mikor mesélték. — Tudják, mit takart a jelmez? Mátyás 
királyt — álruhában! Kétszeres álöltözék — hogy eszelhette ki?
Meghalt Mátyás király, oda az igazság! Elbántak velünk ...
Szegény jó  királyunk, hazája megtagadta.
(a közbeszólókhoz): Az öncélú magyar nemzeti államnak kellő erélyt kell tanúsíta
nia a nemzeti akarat érvényesítésében.
(Bolhához, leereszkedőn): A maga neve nekem is ismerős valahonnan, de hát saj
nos rossz az emlékezetem.
Meg kellett érnünk, hogy az alapjában véve békés természetű magyar nép megron- 
tói maguk szemtelenkednek közénk, közénk, akiknek mint jótevőiknek, szivünk 
szakad meg értük.
Meg se törlik a cipőjüket.
Szabadna tudnom, mi járatban vannak itt?
E gy ... (hirtelen ötlettel) szépséges hölgy az, akit keresünk. Júlia.
Ő most senkit sem fogadhat. Mi dolgunk vele?
És egyáltalán honnan tudják, hogy itt tartózkodik? (Az Urakhoz.) Szigorúan meg
tiltottuk, hogy illetékteleneknek tudomásra hozzák, hol található. íme, máris 
kiszivárgott. Itt semmit sem lehet titokban tarani. Mindenkinek a lelkére kö
töttem ...
A világért sem zaklatnánk! Csupán... a hódolatunkat jöttünk kifejezni.
Nem háborgathatja senki! Most az a legfontosabb, hogy megnyerő külsejét megta
nulja előnyére váltani és lélekben felkészüljön küldetésére. Bizony sok lemondás
sal jár ez, de akire választásunk esett, csak büszke lehet arra, hogy öregbítheti 
nemzete tekintélyét a messzi idegenben. Nem lehet mindegy, milyen benyomást 
tesz a pénzügyi élet képviselőire és más kiválóságokra, akiknek bemutatják. Egy 
mosolya, egy elejtett szava aranyat érhet! Nem kockáztathatunk semmit!
Akadhat gazfickó, aki nem átallna kárt tenni benne!
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Távol áll tőlünk még a gondolat is . . .  Aki mehet, menjen ...
. . .  világot lá tn i. ..
... napvilágot.
De ha üzenni kívánnak, szóban vagy írásban, szívesen közvetítjük.
Üzenni? . .. Talán ha magával vinne valamit.
Kis ajándékot ugyebár? Emléktárgyat.
Valamit, amiből oly sok van, s mégis kevés. — Egy marék földet. (Ancsa térdre- 
hull.)
Egy marék földet. — Ön nemes ember. Gondolt erre is.
Marék földet halottra dobnak! Kicsi koporsóra!
Oly sok van belőle. Magyar földből. (»Keserűen«) S mégsincs elég!
Szépen .beszélt.
De hát Júlia visszajön!?
(Ancsának): Aki elmegy, itt — halott.
Ott újszülött. Mindenben másra szoruló. Újszülött, egy aggastyán emlékezetével. 
Rosszul felejt és rosszul tanul.
A föld oly nehéz. Csak annak a szíve nehezebb, aki temet.
Egy éhes szájjal kevesebb.
(Ancsához): Fölüle vigyenek el egy-egy marókkal. Ne nyomja oly nagyon.
A lelkek visszajárnak.
A lelkek ittmaradnak.
Röpülne a lélek! Veréb lába nem arra van, hogy lépjen, lépegessen, hanem hogy 
megpihenjen. De lépre csalják. Csak úgy szabadulhat, ha a lábát odahagyja. S az
tán többé nem tud leszállni, visszajönni. Repül, repül, egyre magasabbra, angyalok 
vállára telepszik.
Mit komédiáznak, jó  urak?!
Ö, semmi, semmi! Azt magyarázom éppen, a sok veréb mily tűrhetetlen zajt csap 
a köztereken. A jó  polgárok hiába húzzák a fülükre a hálósipkát, nem tudnak 
tőlük aludni. Van amúgy is elég gondjuk, bajuk. Fő a fejük, mivel lássák el a nép
konyhát. Volna megoldás, ezt mondom én. A verebek a fákon alszanak. Éjjeli 
álmukban, amikor legnagyobb a hideg, tűzoltófecskendőkkel le kell öntözni és 
reggel a fagyott verebeket le kell rázni a fákról, aztán elvinni a népkonyhára, ahol 
a szegények egymás sarkára hágnak — a veréblevesért.
Verébleves?!
Nem is mond ostobaságot! Megfontolandó javaslat!
Egy marék föld!
A magyar föld!
(a derekát tapogatja): Kissé kemény.
Szabad ég alatt hálni?!
» Lakoma Ladányban, —• muzsika, mulatság;
Ej, haj! dinom-dánom: mienk az igazság. . .«
A falvak népe ma végső erőfeszítéssel küzd a világkrízis mindent elborító áradata 
ellen, de ami még nagyobb baj: sokhelyütt kezdi elveszíteni hitét és bizalmát s 
letargikus kétségbeeséssel várja az elkövetkezendőket. Ez a lelkiállapot, ha tovább 
terjedne és mélyülne, igen veszedelmessé válnék az egész nemzet számára, mivel 
egyrészt kedvezőtlenül befolyásolja a termelés munkájának nyugodt menetét, más
részt alkalmat és lehetőséget nyújt a társadalomellenes törekvések és különböző 
téveszmék elterjedésére is.
A vidéken tervszerű izgatás folyik a munkakerülésre!
Jól tudjuk, hogy a magyar falvak mai nyomasztó helyzete nem egyedülálló jelen
ség s a válság az ország minden rétegét nagy nehézségek elé állította. A falu válsá
gát azonban nemcsak kell, de lehet is enyhíteni olyan reformokkal s intézkedések
kel, amelyek korántsem veszélyeztetnék a többi társadalmi osztály érdekeit, hanem 
határozott megkönnyebbülést és a lelkek feszültségének enyhülését eredményeznék.
(csevegve): A képviselő úr nem únja még e hosszúra nyúlt parlamenti vakációt? 
Tán unnám is már, bátyámuram. De elintézetlen dolgom annyi van. Minden per
cem a közé. Hátra van még, hadd nézzük csák: a járási tűzoltóság nyári táncmu
latsága; a vadásztársaság első nyúlvacsorája; a polgármester úr névnapja; az Egysé
gespárti Olvasókör első tekeversenye és még bizonyos jogi kérdések is erősen foglal
koztatnak. Mindenütt személyesen kell megjelennem, szinte esdekelve kérnek, hát 
lehetetlen sértés nélkül kitérnem e meghívások elől. — Vitéz úr, nem tudom, 
követte-e a Kamarai Híradó hasábjain kibontakozó vitát? Szerfelett izgalmas — 
és fogas! — kérdést feszegetnek. Alighanem magam is tollat ragadok. A Kegyel
mes úrnak bizonyosan llesz ellenvetése .— Nos, tegyük fel, hogy egy elítélt a 
börtönből megszökik. Rabruháját is viszi magával. Miután kézre kerítették, a szö
kés mellett miért felel még: a rabruha eltulajdonításával lopást vagy sikkasztást 
követett el? Erre válaszoljon, ha tud!
Lopott!. . .  sikkasztott! . . .  — mégiscsak lopott!
A rabruha nyilvánvalóan nem tulajdona. De ideiglenes használatra neki utalták ki, 
az ő gondjaira bízták. Nem sajátította ki magának, csupán szabály- és törvényelle
nesen magánál tartotta újabb bűncselekménye elkövetésekor. Sikkasztott tehát.
Ügy van, úgy van!
Nem éppen úgy. Merthogy a ruha kétségkívül az államé. Nem sikkaszthatott, hi
szen önmagában azzal, hogy a ruha nála volt, még nem csalt — a vétség pedig, 
amelyről szó van, csak ennyi —, tehát lopást követett el, mihelyt a rabruhát a 
börtönigazgatóság birtokából — s ez jogi tény — elsajátította.
Ügy van! . . .  úgy van! (Gondba esik.)
Az rendben volna, hogy míg a börtönben viselte, nem sikkasztotta el. De addig 
nem is lopott.
Kegyelmes úr, ön túl nemes ahhoz, hogy ne legyen enyhébb a kelleténél.
Ó, ismerem, én ism erem !...
Azt, aki tette?! De hisz ez a példa tisztára elméleti!
Az öltözek — az elnevezés. Tolvajt kiáltanak r á .. .  Megjelölték. Aki meglátja, fel
ismeri: ezt körözik. Fegyenc. — Nos hát, a ruha, melyben megszökött, kié is?
Az államé.
Ez világos.
S az állam — miért adja másra? Vegye fel ő és szabadon járhat-kelhet benne.
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Egyedül ő az, akire nem fognak így tolvajt kiáltani.
Vitéz úr, milyen beszéd ez? Az állam nem személy!
Lám, most derül ki, költő áll előttünk. — Ne rögtönözzön, gondolja végig! Rab
ruhát bűnösök viselnek.
Nem vétkezünk, ha nem vét kezünk... — Uraim, féligazságot mondtak mind a 
ketten.
Sikkasztott...?
... és lopott is?
Az nem lehet.
Nem bizony.
Ön igazat mondott abban, hogy nem sikkasztott, ön meg abban, hogy nem is lopott. 
Sem ez, sem az?! Ez merő képtelenség!
Ezt meg honnan veszi? Felmentené talán?!
Csak egyet kérdezek: — Mit tett volna ön vagy ön az ő helyében?
Hogy én! — Mit tettem volna? •— Mint szökött rab?!
No jó! — Hát civilruhát szereztem volna, ez csak egyszerű.
Helyben vagyunk. Lopott volna hát! Ha kell, tán gyilkol is. Habozás nélkül, úgy 
bizony! — Lám, az elítélt számára az egész földkerekségen nincs egyetlen olyan 
öltözék, mely lopott ne lenne! Melyet úgy ölthetne fel, hogy ne kelljen lopnia! Mind 
a másé! Tolvajlásra van ítélve hát! A sziget, ahol meghúzódhat, a bűntelenség — a 
börtön — büntetése. Mikor kap hát — jutalmul — lehetőséget a jócselekedetre? 
Csak ha addig jó volt, mert tehette? Hogy büntetésnek tudhassa — bűnt elkövetni!
— Ez van vele, hogy fellélegzik, ha lophat. Mert szabadon teszi! Ugyanis: nincs más 
választása.
Költő! És prókátor! Költő és prókátor —  egyszemélyben! Ilyet se láttam! Adok 
egy jótanáasot: maradjon egyik — mindegy, hogy melyik — , könnyebben boldogul. 
Ügyvédnek ne menjen. Nincs érzéke hozzá.
De urak, csendesedjenek! Akinek pályáját egy egész ország kíséri féltő gonddal, 
akiben minden reményünk, minden bizalmuk — készen áll arra, hogy megte
kintsük. Mi lehetne most nála fontosabb! (Teatrálisan.) Magyarország szépe, re
ménységünk!

(A háttérben Korcsoly — mintegy Júliaként —  a Szabómester előtt térdel, aki 
Ancsát szidalmazva mintegy Korcsolyt »beszéli k i«.) ■
Hol vagy, ó, hol vagy? Guszti, Guszti! Jaj nekem, szegény fejemnek, te mindent 
láttál jóelőre! Idejében szóltál, hogy nem vezethet jóra az, ha letérünk az igaz 
útról. És én nem hallgattam rád ...
Ö, a rüfke, a rüfke! Hogy kibabrált velem! Szép ruha kéne? Biztos állás? Az anyád 
szentségit! ...
Ö, Guszti, Gusztikám! Milyen jó lett volna minekünk a kertes házban. — Én vét
keztem ellened, megérdemlem a büntetést. Töredelmesen megbántam mindent, itt, 
vagyok, esedekelve kérlek, hagyd, hogy vezekeljek azért, amit ellened tettem ... 
Alávetem magam a te belátásodnak... Tégy velem amit akarsz... S tudom, te 
jószívű vagy, és tán nem késő még semmi.. .  tán jóvá lehet tenni mindent... 
Kerülj csak a kezem közé, te büdös kurva, megemlegeted! Behajtom rajtad az 
adósságot! Engem akarsz átverni, engem?! Tudod te, ki vagyok én?!
— És én megbocsátok! — Ö, milyen megható!

FÜGGÖNY

második felvonás
A bőr, a bőr, a bőr! Az isteni bőr! Nincsen anyag, hozzá hasonló. Bőrrel dolgozni
— a legnemesebb munka. Petrissage! Effleurage! Friction! Vibration! Taipotage! — 
A hús, mihelyt elszáll belőle az élet, már ontja a bűzt. A hús a romlás. Harapni, 
falni, tépni — erre van. Sötétlila sár a hús, romlandó, mint minden, ami lágy, 
földdé rothad, akárcsak a szürkés agyag a koponyánkban. Csak a csont és a bőr
— a bőr, a bőr, a bőr — dacol a pusztulással. A húsban nyersen és alantasan tom
bol az erőszakos élniakarás, pusztulása ezért oly visszataszító, a hús rángatózása 
egyetlen torz és viharos agónia. Csak a fák halála szép. Milyen méltóságosan tud
nak halni a fák! Némán és szinte észrevétlen múlnak el és kiszáradt testük meg
marad. Belőlünk csak a osont az, ami a fához hasonló. A fa, a kő anyagához. S a 
bőr, mely csontjainkhoz tapasztja húsunk véres sarát, a növényi rostokhoz hasonló. 
Csak a csont és a bőr őrzi bennünk a tiszta, a nemesebb élet emlékét, a halállal 
testvér életét, melyet az idő nem gyalázhat meg. A hús, közöttük — a lázadás, a 
pokol, a halál megtagadása, a bűn. A hús a tökéletlen anyag, a hulladék, mely 
nyálkásan rátapadva elcsúfítja a tiszta formát, s melyet a teremtő keze élével levá
laszt és visszacsapja a világ teknőjébe, ahonnan vétetett, hogy megismételje útját 
a fortyogó csatornákban, leválasztja és visszacsapja újra meg újra, míg ki nem 
izzadja magából egészen a kínt. Csak ha megbékélt már, akkor méltó arra, hogy 
megmaradjon.
Mi az, Hölgyeim és Uraim, ami szemünkben a legnagyobb értéket képviseli? Éle
tünknek mi a dísze, mi az ékessége? Mi adja a megjelenés nemességét, mióta világ 
a világ? A szőrmék, az elefántcsont, a krokodilbőr s az ékszerek, a gyöngyök, drága
kövek, brilliáns, gyémánt és arany, csontja és bőre a mindenségnek. Jáva szigetén 
élő kígyónak nyúzzák le a bőrét, hogy egy darabban maradjon. Ebből készülnek 
dámáink kígyóbőr cipői, kígyóbőr táskái. A kígyó teste órák múlva is vonaglik. 
Mintegy vezeklésül régi vétkéért...
Meddő és keserves foglalkozás azoké, akik a földet túrják, vagy a húsban vájkál- 
nak. Parasztoknak, henteseknek, szakácsoknak való. örökös foglalatosság, a minden
kori kontárság értelmetlen hadakozása. Toldozásra-foltozásra pazarolt e rők ... 
Becsülöm a lelkesedését, szépítőmesterem, de ebbe ne bocsátkozzunk bele, ne 
ragadtassuk el magunkat. Maga csak tegye a dolgát! Az önhitt materializmus 
könnyen megfertőzi a megbízható lelkeket is, ha, meg kell hagyni: dicséretes buz
galommal de túl sokat pepecselnek az anyagi világ holmiféle látszataival. Nem
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látnak tovább az orruknál. Hajlamosak túlzott jelentőséget tulajdonítani a legkö
zönségesebb dolgoknak. Tisztelet, becsület a kivételnek. Ön, úgy látom, az emel- 
kedettebb szellemek közül való. Biztos vagyok benne, hogy nem dől be az olcsó, 
látszólag ártalmatlan s a tudományosság köntösében jelentkező tanításoknak, mint 
például az is, hogy »a női szépség a zsiradék helyes eloszlása a testben«. Igenám!
— de az emberi test tán mégsem egyszerű zsírosbödön egy falusi zsidó kócerájá- 
ból, hanem a fa ji tényezők egybejátszása. Faggyút látni ott, faggyút, ahol az 
isteni gondolat lakozik! Csak egy lépés, és már az anyagi javak »helyes« elosztá
sáról szónokolnak, hogy az a tökéletes, az a hasznos, az a szép! Hol a test, az 
eggyéforrt, eggyékovácsolódott nemzeti test? Szétmérnének mindent, aztán el
kótyavetyélnék.
Népbolondítók! — A fékezetten bábeliek a nyelvzavar miatt nem értették meg 
egymást, a mai emberek pedig az önzés miatt, a mértéktelen érdekhajhászás miatt 
nem értik meg egymást. Van technikánk, van iparunk, van kereskedelmünk, de az 
ezek ellenére is ránk szakadt bábeli zűrzavar mutatja, hogy a nyugodt, emberies 
élethez mindezeken kívül még valami kell és nem szabad az embernek a lélek 
elsőszülötti jogát eladnia a materiális javak tál-lencséjéért. Hiányzik köztünk a 
lelkek egészsége. Amíg pedig ez nem lesz meg, addig pusztán gazdasági intézke
désekkel a gazdasági válságok süppedékes talajából nem emelkedhetünk ki. 
Művészek, művészecskék külföldi »tanulmányutai«! Mielőtt a hazai földben, a 
magyar szellemben meggyökerezett volna a tehetségük! Előbb a Kárpátok zöldjét 
és sziklabérceit, az Alföld természeti gazdagságát és ami a nagy összeomlás után 
egyedül maradt meg nekünk, a Balatont lássák meg. Csak ha már beteltek a 
magyar levegővel, magyar éggel, a magyar föld illatával, akkor szabad a külföldre 
bocsátanunk őket, hogy ott is ezek a hazai benyomások mélyüljenek el bennük, 
és az összehasonlítás által ismerjék meg a hazai szépségek igazi becsét. A legna
gyobb tehetség is értékét veszti, ha idő előtt idegen befolyások alá kerül.
Dante poklának magyar közönyösei itt hemzsegnek körülöttünk, itt futkosnak a 
minden nemzetietlen iránynak bókoló zászló körül, tapsolnak a nemzeti irodaT 
lom, a nemzeti szellem, a nemzeti nyelv és a nemzeti erkölcs elleni legvakmerőbb 
merényletnek. Mert félénkek, lusták, kényelmesek, és mert nincs, nem mer lenni 
nemzeti véleményük, esetleg mert így hasznosabb nekik. Utasítsátok vissza a 
nemzetköziség áfiumával házaló szellemi üzérek merényletét a magyar nyelv, a 
magyar eszmények, a magyar erkölcs, a magyarosan magyar nemzeti szellem el
len. — Ide jutottunk saját hazánkban ...
A »Heimatskunde«! A honisme! Most itt az alkalom, hogy a nagyvilág tudomást 
szerezzen rólunk.
Szép hazánk! A meseszép Budapest!
A kis-Royalban a legszebb a cigányzene!
A ligeti Gerbeaud-nál legjobb a csokoládé!
A Ritz, a Dunapart!
Budapest a világ legolcsóbb városa! Sehol sem ilyen olcsó a pezsgő és a cigaretta. 
Csak ne rontanák a meseszép Budapest é jje li képét azok, akik, a városliget vagy 
a Népliget bokrai alatt, az még hagyján, de: a körúti padokon, tereken, kapu
mélyedésekben, üzletek kirakatai alatt alszanak.
Miss Magyarország testén összesen tizenkét szemölcs található. Pontosabban tizen
egy. A tizenkettedik ugyanis anyajegy. Ez utóbbi szerencsére olyan helyen, ahol 
nem lesz kitéve illetéktelen pillantásoknak. A szemölcsök nagyobbik hányada úgy
szólván jelentéktelen elszíneződés a felsőkaron és a combon. A többiek a háton 
helyezkednek el, szétszórtan, és egy hármas csoportozatban a bal lapocka tájé
kán. De közülük a legnagyobb sem haladja meg egy húszfilléres nagyságát. Kiir
tásuk tehát minden megerőltetés nélkül elvégezhető. A modem kozmetika lénye
gében két eljárást ismer. Egyik a szénsavhófagyasztás szénsavhópálcikákkal. A leg
több esetben beválik, de nagy hátránya, hogy költséges, kezelése kissé bonyolult 
és a kezelésre szoruló terület nehezen határolható el, vele szomszédos területek is 
megsérülhetnek. A másik használatos eljárás a szemölcsök kiégetése. Több válfa
ja van, így a platinasodronyos galvanokausztika, az elektrolízis — mi azonban 
nagyfrekvenciájú váltóáramot hívunk segítségül. Égetéssel biztonságosan, nyomta
lanul és teljes sikerrel távolíthatjuk el a nem kívánatos szemölcsöket; nem szá
mítva azt, hogy a fagyasztással ellentétben kissé fájdalmas, minden tekintetben 
előnyösebb eljárás annál.
Ez az elmés szerkezet itt az elektrokoagulátor. Ezek az elektródok. Az elektródok 
tűi cserélhetők: a szemölcsök alakja, nagysága mutatja meg, milyen fejet hasz
náljunk. A feszültség lépcsőzetesen növelhető, aszerint, milyen tömegű a szemölcs 
és milyen szilárdságú. Az elektródok kezelése igen egyszerű, kis gyakorlattal elsa
játítható. A katódot a bőr alá szúrjuk, közvetlenül a kiirtandó szemölcs tövénél. 
Ezután beállítjuk a munkafeszültséget. Most van szükség a legnagyobb ügyesség
re: a bőr felett kis távolságban beirányított anódot a bőrbe szúrjuk a szemölcs 
ellentétes oldalán, nem mélyebben, mint ahogy azt a helyzet megkívánja. Mind
össze egyikét másodperc az egész és a feszültséget megszüntethetjük. Az égetés 
helyén pörk képződik, amely néhány nap múltán leválik, s egy-két héten belül a 
heg teljesen begyógyul. Ha gyakorlott kozmetikus kezeli a készüléket, kizárt do
log, akár hogy új szemölcsképődés induljon, alkár hogy a beavatkozásnak tartós 
nyoma maradjon.
(részvéttel): Nem fog nagyon szenvedni?
(Júliához): Szorítsa össze a fogát, drágám, erősen!
Talán nem ártana egy kis limonádé.
Én megteszek minden tőlem telhetőt. De hát — a szépségért szenvedni kell. 
Legyen óvatos!
Kezdjük már! Essünk túl rajta mielőbb!
Én majd fogom a homlokát. (Szorosan körülveszik, lefogják.)

tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a világon
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Júlia, Figyeljen rám! Rám figyeljen! (A többiekhez.) El kell terelni a figyellmét. 
(Júliához.) M I A BALATON?
Ez az, ez az! Mondja szépen!
Ne féljen, Júlia!
Ez jót tesz magának.
FAJ!
Vigyázzon, mester!
A Balaton! Mi a Balaton?
Fáj! Fáj!
Csillapodjon, drágám! Minden jó lesz!
Az egész világ a lába előtt fog heverni!
Nizza! Sevilla, Madrid! Hollywood!
A Balaton, a Balaton! Mi a Balaton?
A ... BALATON ... A MAGYAR ...
Ez az! Tovább, tovább!
... A MAGYAR ISTEN-HAZÁNAK ... A MAGYAR ISTEN-HÁZÁNAK SZENTELT ...  
FAJ!
Tartson ki, Júlia!
Mi itt vagyunk maga mellett!
Szedje össze magát, Júlia!
A hazájáért! — A nemzetéért! — A magyar föltámadásért!
Menni fog, Júlia! Még egy kicsit! Csak még egy kicsit!
A BALATON ... A MAGYAR ISTEN-HÁZANAK ... SZENTELTVÍZ-TARTÓJA ... 

(Elájul.)
(A szín elsötétül, a zene hirtelen megszakad.)

(Ancsa, Bolha, Fodor András jönnek.)
Bebalzsamozzák, és múmia lesz Júliából. Bepólyálják szorosan. Júlia, gyönyörű 
múmia! A múmia nem az, ami, vagy ami lehetne, hanem ami volt. Múmiák, mú
miák, haramiák! Aki megérinti őket, halál fia. — Jussomtól foszt meg az élet, 
megdézsmálja minden napomat, úgy éreztem. S ha híznék, gyarapodnék, már fél
teném a részemet. Gőgös lennék és riadt.
Mit tehetsz? . . .  A  falat benned húzzák ...
Ha gyerek lehetnék újra, kilopnám anyám kezéből a tű t...
Azt megtehetjük, hogy nem vétkezünk, ha törvényt, szokást szegünk is ezzel. Mint 
az elítélt, aki a vád és megszégyenítés bélyegével is bűntelen megy végig ott, ahol 
a bűn a törvény.
Én csak azt tudom, az Isten büntet, az ördög bosszút áll, ha kedve ellen teszel. 
Félelemben élsz.
Aki fél, a gonoszabbhoz pártol.
Tanácsosabb messze elkerülni őket.
Ártatlannak nincs oka félni.
Ártatlan csak az, akinek a lelke nincs befalazva a testbe. Akinek előtte jár a gon
dolat, annak úgylehet, olyat sugall egy nagyobb bűntelenség, ami bűnnek számít; 
aki meg gondoiattalan halad, az arra eszmél, hogy vétkezett. Egyre megy: akár
mit rádfoghatnak. Ártatlanok csupán az angyalok. Mert létük éppen gondolat
nyi. Jó az angyaloknak. Jó nekik. De jók-e? — Ha jók az angyalok, hogy tudják 
elviselni az elkárhozottak szenvedéseit, a kitaszítottakét, azokét, akik ártatlanul 
bűnhődnek?
Épp ez az! Élni itt, nem angyalul, de úgy, hogy ami lehetnél, azt meg ne tagadd. 
Ne javadra vétkezz, és ne mások ellen. Ne bűnnel váltsd meg a szabadságod. — 
Bizony úgy van, hogy az angyalok örömüket lelik a földi pokolban, az emberi 
szenvedésben.
Imádkoznak érettünk.
örömüket kell hogy leljék. Merthogy Isten rendelte így, örvendeznek. Ártatlannak 
minek lelkiismeret? Minek a kísértés? Hűtlenség lenne a részvét, istentagadás.
Aki nem leli örömét mások szenvedésében, az nem lehet más, csak áldozat. — 
S az az »elkönyvelt« bűn ...
... önmagam. — Az elítélt, aki kilép ártatlansága engedélyezett börtönéből, a vá
lasztás megváltó lehetőségét hozza nekünk. Ezt választotta sorsául. Hogy magadra 
ébresszen... Lehetek én az, aki önszántából ruhát ad neki. Hogy megtarttassunk, 
arra alkalom ő nekem, s én neki.
Volna mit mondanom, sünkirályfi. Tudod te is, hogy ősz lesz. Az Illatos út végén 
megint őrszemek vigyázzák majd a szenet, a fát a tehervagonokban. Jó, ha éjjelre 
sikerül bejutnod egy rendőrségi melegedőbe. Délben reggelizel, mint most is — és 
ez lesz a vacsorád. Legalább három hónapot kapj, ezért fohászkodsz, hogy ne kell
jen télen az utcára kerülnöd. — Segíteni? Az úri hölgyeket, akik karácsonyfát osz
togatnak a szegényeknek, nem az elesettek nyomora hatja meg könnyekig, hanem 
az, hogy lám, ők milyen jók tudnak lenni. Téged vesztedbe visz a jóság. Egyet 
választhatsz a rászorulók közül, s nem emelheted fel, legfeljebb a helyébe áll
hatsz.
(rátalál az eszméletlen Júliára):  Valaki fekszik itt!
Ne bántsuk, legyen az álma könnyű.
Nézd! Mi lelte? — Boldog Isten!
Iszonyú!...
Vége van ...
Mit áesorogtok! (Bolhához.) Vizet hozz, de gyorsan! Él!
Valóban él! — És minden csontja ép!
Mit vétettél, hogy ilyen cudarul elbántak veled?
Ó, aljasok!
Csupa seb a teste. Merő fájdalom.
Sebek, sebek! Szúrt, lőtt, vágott sebek és véraláfutások. Nézz körül, mindig is ez 
volt! Ronggyá tépett bőrünkkel vánszorgunk időtlen idők óta. Időtlen szenvedé
seink sérült hangszere a bőr. A ránk gyújtott, ránk döntött födél alól összetört 
tagokkal, összesülve kimászunk és ellepnek bennünket a gennyes kelések, a himlő 
ragyái csúfítják el arcunk, a vérbaj, a tífusz, a rüh- kiütései elborítanak. A bőr
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története a sebek története. Tüzes ujjával hátunkra rója az Isten sorsunk könyvét. 
Ez a bőr a fontos. A halál síkja.
Vigyük oda, ott jó  helye lesz. Aztán: iszkiri!
Még mit nem! Csak nem fogjuk sorsára hagyni!
Értem én. De nem magunkfajta ez — úrinő. Ha itt érnek bennünket, még ránk 
fogják, hogy kiraboltuk. Szólásra se nyithatod a szádat. Aztán van is már a ro
vásunkon. Majd így szednek fel téged is. Tudom én!
Te csak mentsd az irhád! Én megvárom, míg feleszmél.
Maradok én is.
Jól van, jól van! Én szóltam időben. Magatokra vessetek, ha belétek botlanak. — 
Aztán mi van, ha éppen ők látták el a baját? Mi meg ajnározzuk. Azért mondom, 
jobb lesz nekünk elszelelni. Nélkülünk is feléled, ne félj!
Még most is itt vagy? Szedd a lábad!
óóóh! — Legalább ne itt ácsorogjunk. Ne szúrjunk szemet.

(Félrehúzódnak. Ancsa gondozásba veszi Júliát.)

Futkosol, tekingetsz — mi ütött beléd? Félni látlak, Bolha, téged, aki szamárfület 
mutatsz a halálnak is?
Jó apám, vagy akit annak mondanak, idejében kihajózott Amerikába. Meg se vár
ta, hogy megszülessek. Nem is jött hír felőle. Nekem is jobb lenne nem itt lennem. 
Mi vesztenivalód van?
Rossz sejtelem gyötör, sünkirályfi. Nem ez bánt engem. Nagyobb balsejtelem. Ha 
már ilyen szegény ördögnek is, mint én vagyok, összeszorul a gyomra, citerázik a 
lelke, összeszorul a torka... Jobb lenne odébbálni, azt mondom én. Az ám, elisz- 
kolni!
Mert ágrólszakadtak mindig voltak. Kegyelemkenyéren tengődött, akinek nem ju
tott más, vagy aki vénségére koldusbotra jutott. Mi meg beértük azzal, ami mor
zsa lehullott. De nézz most körül a népkonyhák környékén! Hogy meglett embe
rek szédelegnek a sorban, az már nekünk nem újság. S persze hát mit vetnének 
eléjük, ha nem a hulladékot, a maradékot. De az ínségkonyhák hátsó ablakánál 
most már külön sor áll! S ezek arra várnak, hogy a csapnivaló maradéknak a 
maradékából tán ők is megízesíthetik a szájukat, ha odabenn megszánja őket va
lami jótét lélek, és suttyombon kimér nekik is fél-fél adaggal. — Vagy térjünk be 
a pálinkamérésekbe! Azelőtt tele voltak gyűrött munkásokkal, elvétve láttál ott 
tisztviselőt. Most? Egyre sűrűbben szállingóznak az aktatáskások. Ezek abban a 
hitben ringatták magukat, hogy a szülők hátán majd ők is feljebb kapaszkodnak, 
s most azon veszik észre magukat, hogy egyre lejjebb csúsznak. Ezek mindig 
tudták, mit engedhetnek meg maguknak, s hogy lassan, de biztosan megtérül, 
amiről lemondanak. Enyhe rosszallással és maguk előtt is gondosan titkolt irigy 
sóhajokkal azokra pislogtak, akik otthonosak Európa minden divatos fürdőhe
lyén, és akiknek az okoz gondot, 20 vagy 30 frank borravalót adjanak a francia 
hálókocsi-kalauznak. Most elnehezül a fejük, a hivatalban még jobban lapulnak, 
odahaza néha ki-kitombolják magukat. Valami nem stimmel, ezen kérődznek. 
És mit látnak itt? Hogy ez zúgolódik, az nagyokat köp, amaz meg fittyet hány 
mindenre, csak a napot lopja. Hát ilyen is van?! Sörrel van tele a koponyájuk. 
Egyszer csak megrázzák, szétveti a hab. Hát ettől félek én. A nagyurak? — fütyül
tek ránk. A rend kedvéért néha megreguláztak. Jódolgukba belecsömörlöttek, néha 
még szórakoztatta is őket, mi hogy ficánkolunk. Sírva vígadnak. Életuntak. 
(nevetve): » Életüket elpipázták . . .«
De ha ezek a fejükbe veszik, hogy rendet kell tenni, rajtunk kezdik. Abban hiba 
nem lesz! De köszönet se!
Gyávábbak annál. Kicsi nullák. Törpe haragot, szorulós bánatot van mivel gyó- 
gyítgatni. Tudod, mi most a legkelendőbb? »Amíg ön durmol, a DARMOL dolgo
zik. Milliók használják állandóan és megelégedéssel. Biztos, enyhe, ártalmatlan.«
— Csokoládés hashajtó! Gyomor- és bélzavarokra, étványtalanságra, szorulásra, 
fölfúvódásra, gyomorégésre, felböfögésre, szédülésre, bágyadtságra és levertségre, 
alhasi pangásra — egy pohár természetes Ferenc József keserűvíz! (Szünet.) 
(Júliára): Mélyen alszik.
Alszanak. Álomtalan, tompa kábulatban. Elnehezült a testük: lassabban fordul a 
Föld is. Elalvófélben hadarnak még, nyöszörögnek. Félelemben, félálomban, Hogy 
pislog az a csillag! Elfolyik fekete vére az időnek és megalvad körülöttünk. Fel
púposodnak a vizek, és az alvók össze-összeütodnek, alább-alább ereszkednek. 
Mindent betölt a hortyogásuk. Patkányok surrannak, tejszag után. Amott, a Nagy
mező utcai fényes mulatóban brummog a bőgő, áll a bál. Ropják a táncot inuk 
szakadtából. Kiskakast tálalnak és halat; jó  fogás. »Csak egy nap a világ!« »Sose 
halunk meg!« — Zsibbadás, zsibongás. Alvóról, vigadóról szakad a veríték! Valaki 
lépdel az éji csendességben, és a szívük fulladtan futna előle.
Ugyan szólongathatjuk.
Nem is szólni kell. Aki a legszebbet álmodja róla, arra hallgat az alvó, annak a 
nevével ébred.
Nem, nem!
Csakha él!
Ne félj tőlünk!
Ki vagy te?
Majd meghaltál.
Ki műve?
Szebbnek akarnak ...
Mit mond?
Félrebeszél.
Víz. Igyál belőle.
A Balaton...
Nyugodj meg!
Nem bántunk.
(Júlia a fejét rázza, megriadva.)
Mit vétettél?
Haragosod tette?
Hazaviszünk.
(Júlia mint előbb.)
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FODOR ANDRÁS: Mit kívánsz?
(Júlia m int előbb. Szünet.)
Igazad van, Bolha, menjünk innen. Nincs itt semmi keresnivalónk. Amit teszünk, 
az nem elég. És többre nem vagyunk képesek. Aki nincs hasznára senkinek és 
ártalmára lenni nem akar, az ne lábatlankodjon. Ütban van, hát legyen fölösleges. 
(Szünet.)

KORCSOLY (beront): Gazfickók, megálljatok! Most számolunk! (Júliához) Ezt kellett megér
nem szegény fejemnek! Mit tettek veled? Ezt kellett megérnem! Hogy tolvajok, 
hazátlan bitangok között kell viszontlátnom téged, szennyben és mocsokban. Té
ged, aki dísze lehettél volna életemnek! Akinek lába elé hodtam volna egy szorgal
mas élet minden gyümölcsét. S te mindezt könnyelműen, igen, végzetes könnyel
műséggel eldobtad magadtól. Kiélt kéjenceknek vetetted oda a tested, nagy lábon 
élni, ezt akartál, hálókocsi-kalandokat és grandhotel-orgiákat, pezsgővel és kavi
árral, osztrigával, homárral, langusztával — hát való ez? Futó örömökért elcserél
ted a boldogságot! Harsányságért a meghittséget! Nem becsülted meg magad. 
Méltatlanra pazaroltam a szerelmemet. — (A többiekre) Szemét népség!
Hallod-e!
Tudod te egyáltalán, mit beszélsz?
(sírásán): Hagyjatok! — Arra nem gondoltál, mit kell kiállnom? Senki se tudja, 
hogy mit szenvedtem érted! Senki se tudja, min mentem keresztül! Senki, senki! 
A szívem vérzett a gondolatra, hogy akit az Isten nekem rendelt, az most hitvány 
fajzatok, elpuhult sarjak lábtörlője. Mit ér a jóság? Mit ér az állhatatos hűség? 
Vérzett a szívem. De összeszorítottam a fogam. Megedződtem a szenvedésben. 
Majd megmutatom én ...

FODOR ANDRÁS (hitetlenkedve): Ez megveszett. Megáll az ész!

(A háttérben, ásítozva és nyújtózkodva, egyenként megjelennek az Urak és Höl
gyek. Nem ismerik fel Júliát.)
Magammal viszlek. Távol a nagyvilágtól, eldugott helyen, ahol lábujjhegyen jár
kálnak majd körülötted, csupa romlatlan, egyszerű ember vesz körül, s egy jósá
gos anyóka ápol majd, ki Juliskának szólít kedvesen, e meghitt, családias környe
zetben megtelik majda lelked áhítattal, s amit tettek veled, olybá tűnik, mint 
egy rossz álom. A kéményen gólyafészek. Elnézed majd a kelepelő gólyapárt, 
ahogy fészkük körül sürgelődnek... Jóleső érzés bujkál benned, és szájad szög
letén m osoly... És a tulipánok szemérmesen bólogatnak... Mikor lelkedet egé
szen betölti már az anyaság feladatának magasztos érzés, kiszemelünk egy jóra- 
való, egészséges legényembert; gyermekeinek anyja leszel. S én majd őrködöm, 
hogy felhőtlen boldogságtokat semmi se zavarhassa. Atyád hölyett atyád leszek. 
Szigorú, de igazságos gyámolítód.
(Júlia mint előbb.)
Meg se kérdezed, hogy menne-e?
(rikácsol): Hiszen éppen azzal éltek vissza, hogy lelke oly gyermeteg! Holdkórossá 
tették! Nincsen hold! Nincsen kérdés! Nincs okoskodás! Alázat, alázat! Később majd 
ő maga is be fogja látni, hogy a javát akartuk. Ő maga fogja megköszönni, hogy 
nem engedtük szabadjára.
Miféle tűrhetetlen lárma ez?!
Ebben az idegtépő ordítozásban megsüketül az ember.
Csendrendelet is van a világon!
(A Hölgyek is szállingóznak.)
Végre, végre! — Menyasszonyom elé siettem éppen a néptelen utcákon, balsejte
lemtől gyötörve, s íme, milyen állapotban kellett rátalálnom. Meglesték ezek a 
csirkefogók, és leteperték! Félholtra verték. Egy védtelen nőt, uraim! Gyalázat! 
(lelkendezve): Vitéz úr! Tényleg ő az! Milyen véletlen!

Egy szó sem igaz az egészből, asszonyom. Ájultan hevert itt az utcán szegény, úgy 
találtuk. S valami iszonyatos eshetett meg vele, mert úgy látszik, megháborodott 
a szerencsétlen.
(homlokára csap): Megálljunk! Minden világos! Ezek ólálkodtak errefelé a jóelőbb! 
Veszedelmes emberek ezek! Istentől elrugaszkodott csavargók! Sejtettem én! 
Rongyokban láttam őket. Nem úri szerzet ez. Lopták az öltözéket. Minden világos! 
Csakis így lehet, hogy elvetemült módon menyasszonyom közelébe férkőztek és 
idecsalták. Tartózkodó és bizalmatlan természet tudniillik, igen szemérmes; nem 
ereszkedik szóba csak úgy akárkivel. Ütonállók!
Csillapodjon!
A farsangi bálon láhatta, nemdebár, póri öltözékben?
(borzongva, felélénkülve): Ö, ó, borzalom! Milyen tragikus! Milyen vérfagyasztó! 
Nem tudta elviselni, hogy a nője élet-halál között lebeg. Ó!
Hát nem értik?! Tolvajok! Ütonállók! Gyilkosok! Akasztóiéra velük! Ártalmatlanná 
kell tenni őket!
(ő is borzongva): Hogy tombol! — Nem közveszélyes?
Ez a fertő: ez a magyar átok! Titeket kéne legelőször ráncba szedni, titeket kéne 
móresre tanítani, hogy egyenesbe jusson ez az ország!
(azon kapja magát, hogy bólogat): Az Isten se tud itt eligazodni.
De mit vesztegetem a szót hiába! Akárha a falakat beszélnék! Tűrtem, bizakod
tam, félreálltam. Kinéztek mindenhonnan, megvetettek. Romlás, romlás! — (Jú
liához) Te most velem jössz, gyerünk! Fellélegezhetsz. Minden úgy lesz, ahogy 
elterveztem.
(Júlia rémülten elhúzódik.)
(Korcsolyhoz): Megállj te! Most már bennem motoszkál a gyanú. Egyszerre oly 
sietős! Csak vádaskodsz, de mintha nem is bánnád, hogy így elbántak vele. Alig 
vártad, hogy elaléljon, futnál vele, ha szépszerével nem vihetted! Hozzá ne nyúlj! 
Végül is mi itt a kérdés, hogy így kivetkőztek magukból, uraim? Hogy ezt a ... 
kóbor macskát ki vegye pártfogásba?
De uram! A menyasszonyom!
(Ancsáékhoz): És maguknak kije? Kicsodák maguk neki?
Itt találtuk. Ájultan feküdt.

KORCSOLY: 
. . .  a kispolgárt még az 
önzésénél is jobban jel
lemzi, hogy nincs fan
táziája, hogy nem tud 
elképzelni másfajta 
életviszonyokat, mint 
amilyenekbe beleta
nult; . . .  (Zsolt Béla)

ANCSA:
KORCSOLY

KEGYELMES ÜR: 
NAGYSAGOS ÜR: 

MÉLTÓSÁGOS ÜR:

KORCSOLY:

KEGYELMES ASSZONY:

FODOR ANDRAS:

KORCSOLY

KEGYELMES ÜR: 
NAGYSÁGOS ÜR: 

NAGYSAGOS ASSZONY

KORCSOLY:

MÉLTÓSÁGOS ASSZONY 
KORCSOLY:

KEGYELMES ÜR 
KORCSOLY:

FODOR ANDRAS

KEGYELMES ÜR:

KORCSOLY: 
KEGYELMES ÜR 

ANCSA:



KEGYELMES ÜR: 
KEGYELMES ASSZONY: 

KEGYELMES ÜR: 
NAGYSAGOS ŰR:

MÉLTÓSAGOS ÜR: 
MÉLTÓSAGOS ASSZONY: 

KEGYELMES ÜR: 
NAGYSAGOS ÜR: 

NAGYSAGOS ASSZONY: 
MÉLTÓSAGOS ASSZONY: 

JÜLIA 
KEGYELMES ÜR: 

KEGYELMES ASSZONY: 
MÉLTÓSAGOS ÜR: 

KORCSOLY: 
ANCSA:

KEGYELMES ÜR:

KEGYELMES ASSZONY: 
KEGYELMES ÚR: 

KEGYELMES ASSZONY 
MÉLTÓSAGOS ÜR: 
KEGYELMES ÜR:

KORCSOLY: 
KEGYELMES ÜR 

KEGYELMES ASSZONY: 
MÉLTÓSAGOS ÜR: 

KEGYELMES ASSZONY: 
KEGYELMES ÜR:

FODOR ANDRAS:

BALLÓ JÓZSEF:

FODOR ANDRAS: 
MÉLTÓSAGOS ÜR: 

BALLÓ JÓZSEF:

KEGYELMES ÜR: 
KORCSOLY 

MÉLTÓSAGOS ASSZONY: 
KEGYELMES ASSZONY: 
NAGYSAGOS ASSZONY: 

NAGYSAGOS ÜR: 
KORCSOLY: 

ANCSA-
b a l l ó  Jó z s e f !

KEGYELMES ASSZONY: 
BOLHA

No, lám! Hát hadd vigye, ha minden vágya ez! Hadd vesződjön vele.
Kicsit megviselt állapotban kapja vissza. De majd helyrepofozza.
Ezért csapni ekkora lármát!
No, menjenek Isten hírével. (Közelebb lép Júliához.) Nem is csúnya. — Szentséges 
Isten! Uram, el ne hagyj!
Mi a baj? (Közelébb lép.) ördög és pokol! Kire volt bízva? Megölöm!
Júlia! (Általános riadalom.)
Júlia? A mi Júliánk? Mindenki félrebeszél?
Júlia ez, Júlia!
Hogy került ide?
Elrabolták! Elrabolták!
(rémülten): A Balaton . ..  A Balaton ...
Hallatlan!
Botrány! Botrány!
Csak előkerítsem! (Júliához.) Jöjjön kedves!
Nem engedem! Nem engedem! Nem tépheti el tőlem senki!
Ne ráncigálják! Nem látják, alig áll a lábán! Darabokra tépik!
(Fodor András csupán szemléli a tülekedést: egy »szépítőeszközt« talált, azt néze
geti.)
így nem jutunk semmire, uraim! Türtőztessék magukat! Hagyja már! —  Ne
hogy híre menjen, csak nehogy híre menjen! (Ancsáikhoz.) Miért nem nekünk szól
tak mindjárt?
Ha egyszer nem voltak beavatva.
De hát őt keresték.
(Ancsáikhoz): Jól tették, hogy itt tartották.
Minden fáradságunk kárbavész.
Nyugalom, csak nyugodtan. Higgadjunk le. (Korcsolyhoz) ön a vőlegénye ugye
bár? Higgye el, aggodalmaiban mi is osztozunk. Lám, most is végzetes mulasztás 
történt, és kis híja, hogy komolyabb következményei nem lettek a felelőtlenség
nek ... Szerencsére megbízható úriemberek vették gondozásba. (Korcsoly türelmet
len mozdulatára.) Várjon! Elgondolni is szörnyű, mi lett voíLna, ha valami hebe
hurgya léhűtő akaszkodik bele ebbe a szerencsétlen ügybe. — Júliára nehéz, fele
lősségteljes feladat vár. Júliának küldetése van! Méltányoljuk az ön érzelmeit; 
nemes szívére apellálunk: ne gördítsen akadályokat szereplése elé, ne törje derék
ba pályafutását! Júliára fényes jövő vár!
Szavak, szavak! Júlia az enyém, az enyém!
(gyorsan): Kárpótolni fogjuk.
Nem léphet a világ elé férj oldalán. Lánysága kincset ér!
Jobban ügyelünk rá, biztosíthatom. Csak némi halasztást kérünk öntől.
A széltől is óvni fogjuk.
A közügy érdekében áldozatot hozni, honszerető szívnek magasztosabb célja lehet-e 
ennél? Van-e érdem hervadhatatlanabb? Gondolja meg!
(Korcsoly fontossága tudatában színészkedve erőt vesz magán. Júlia halkan sír- 
dogál.)
Sorsáról dönteni csak az lenne méltó, aki bűntelen szenved, akárcsak ő, és nála 
is nyomorultabb. Akin megesik a szíve.
(Balló József, aki eddig meghúzódott a homályban, most előbújik. Rokkant — mind
két lába hiányzik.)
Szánjanak meg, szánjanak meg! Szánják meg vén fejemet, keserű sorsomat és hogy 
így kell esdakelnem betévő falatomért! Áldja meg magukat az Isten, jóemberek, 
tartsa meg erőben, egészségben, könyörüljenek rajtam! Egy húszfilléres elgurul...  
Ember, mit csinál, az istenért?! ...
öreg, a törvényt nem ismered?! A koldulást tiltja a kihágási törvény!
A törvény nem éltet. Áltat a törvény! Bár ne kéné ilyet mondanom nagyságotoknak 
Jámbor ember voltam én világéletemben. Nem vétettem senki ellen, nem ártottam 
senkinek. Két jó  lábam volt, urak! Hogy nyargaltam én azokkal, hogy dobbantot 
tam! És most úgy megyek csak, ahogy sánta béka vánszorog. Volt két erős karomi 
Munkára, ölelésre. Két rossz mankó lett belőlük, íme! — Legyen átkozott a nap is, 
amikor világra szült anyám!
így  megvert az Isten, s te átkozódol?! Alázatra nem tanított meg a szenvedés? 
(dühösen, hogy elterelődött róla a figyelem): Siránkozás a kenyerük.
Hogy elpimaszodtak!
Nincs benne semmi érzés.
így lealacsonyodni!
így mutatkozni békés járókelők előtt!
Vén iszákos!
Szegény barátom, senkid sincsen?...
Bár lennék százszor nyomorultabb, néha már azt kívánom! Lennék világtalan, sü
ket, kezem is lenne csonka, csomókban hullana a hajam, hátha-hátha így megszán
na még a kő is. Nem láthatnám az arcát az adakozónak, de a lába nyomát is meg
csókolnám. Csak néma ne legyek! A hangom ha elhaló is, de szólhatok vele. Semmi 
kis jelenemben is megrövidít a nyomor, de amíg beszélek, motyogok, tudom, hogy 
ki .voltam. Akárha nékem kedves vidéken járnék-kelnék.
Nagy fényesség támadt körülöttem, ahogy ott szunnyadoztam! S a fényességben 
szelíd alakok jöttek derűsen, hajladozva, és karjukkal hívón integettek. »Tán lako
dalomba hívtok, leikecskéim? Jaj, megyek, megyek!« Ruhájuk suhogott utánuk! Pa
lota állt odafönn, annak tárt kapuján át zuhogott a fény. »Nosza vedd fel e két 
puha papucsot, aztán megyünk az Ür elébe!« — és tartották elém; micsoda finom 
papucsok voltak, szattyánból, puha posztó a talpuk — »Az Ür nagybeteg, suttogva 
járnak körülötte, csendesen.« Valami sírásra riadtam, s hogy magam sírtam vagy 
hallottam csak, nem is tudom m ár... Olyan hideg van itt. És fázik a lábam, hogy 
fázik, pedig nincsen is.
Dobjátok ki, dobjátok ki — meghasad a szívem!
(a rokkanthoz): Süketnek, vaknak hiába lennél vak, süket! Láttam én asszonyt, aki 
az utcára ment szülni, hogy kórházba kerüljön. Könnyen fásuló jószág a szív, nem 
esik meg azon, amit lépten-nyomon tapasztal. Aki restellné a nyomorod, azt elijesz
tenéd az eltúlzott nyomorúsággal. Beszélő persely, annak kéne lenned... De bűnös
nek mondd magad, mindenesetre, ne panaszolj —  bánkódj; mert az eumenidák hi- 28i m



valkodó részvéte csak a megérdemelt büntetésen enyhít: ártatlanul bűnhődő szen
vedéséért vétkesnek kit vehetne? önmagát? Jóvátenni, igazságot szolgáltatni? — 
de hát ha van megérdemelt bűnhődés és meg nem érdemelt, akkor üdvözülésből is 
kétféle van, s ki tudja, a részvét hálát követel-e, vagy tartozik vele? Megtérő légy, 
ne térítő, ha rászorulsz a könyörületre! Ha kéred, ami, mondjuk, járna, tán meg 
is kapod. — És aztán, adakozó hányféle van! Ahányan vannak, annyiféle ízlés! 
Tudnod kell, mikor légy vak, mikor süket, s mikor csak ittas. Kinek megjuhászodó 
rátartiság kell, kinek hányaveti könnyelműség. Kinek megtört magyar apa, kinek 
sebzett fiúi önérzet. Az ám! (A koldus a jámborok értetlenségével figyeli.)

ANCSA: Krisztus urunk teste ebek harmincadjára vettetett...
FODOR ANDRAS: Júdáspénz lett az ostya . ..

MÉLTÓSAGOS ÜR (a koldushoz): Meg kell emberelned magad! Manna, manna, az kellene?!
BALLÓ JÓZSEF: Cipész volt a szakmám a nagy háború előtt. Galíciában maradt a lábam. Micsoda 

fáint kis topánkák kerültek ki az én kezem alól, könnyűk mint a szellő, és puhák
— öröm volt járni bennük, de csak rájuk nézni is.

KEGYELMES ÜR: (kissé megenyhül): Hol szolgált?
BALLÓ JÓZSEF: A 2. tüzérezrednél, uram. A háború után a bőrgyárba kerültem, Üjpestre. Nem
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FODOR ANDRÁS: Nem perelte őket?
BALLÓ JÓZSEF: \7em kaptam én semmi kártérítést. Még örülhetek, azt mondták.

MÉLTÓSÁGOS ÜR: Sajnálat, nem is kaphatott. A magyar törvények ugyanis fájdalomdíj megítélését 
nem ismerik. Ügy bizony.

KORCSOLY: A törvény az törvény.
BALLÓ JÓZSEF: Ezt tették velem! Mivelhogy koldus vagyok, az a foglalkozásom, a tekintetes bíró 

úr ezt mondta, így, koldulásból élek, tehát hogy másik lábam is odalett, a kereseti 
lehetőségeim megnövekedtek. Jobban megesik az adakozók szíve rajtam! Igazság 
ez?!

KEGYELMES ÜR: Jogi szempontból kifogástalan döntés. Ám bátor... No, de mit lehet tenni?
MÉLTÓSÁGOS ŰR: Az indoklás helyénvaló. Tagadhatatlan.

BOLHA (a koldushoz): Neked egyre jobban megy, öreg! Ha majd a fejed vágják, örömödben 
fütyöréssz!

FODOR ANDRÁS: Mire apránként egészen eltűnsz, boldog leszel. Mind megsiratnak! Mire nem leszel, 
ingyen ellátásban részesítenek.

BALLÓ JÓZSEF (Júliához): Szép kisasszony! Szájon meg maga legalább! Maga tán egy az angya
lok közül, akiket értem küldtek. Megyek, megyek! (Feléje csúszik. Az Urak és Höl
gyek közéjük lépnek. Júlia, habozva, riadtan hátrál.) Két jó  lábam volt, kisasszo
nyom! Két szép csikóm! Cipész vagyok! Józsi, a cipész! Ha széttáncolja a cipőjét, 
hozzám jöjjön! Vagy ha elveszik az egyik, én a helyébe szakasztott olyat csinálok! 
Józsi, a cipész! ...

ANCSA (Andráshoz): Vele cserélj! (Bolhához.) Adj szárnyakat neki!
(Fodor András ráteríti a koldusra kabátját.)

MÉLTÓSÁGOS ÜR: Az egészségvédelem betegségmegelőző törekvései mindaddig hatástalanok marad
nak, amíg embervédelmi intézkedéseinkben a fogyatékos elemek túlzott védelmét 
nem korlátozzuk. A nagy tömegek szomorú életkörülményei és lakásnyomora mel
lett paradox jelenség a pompás kertekkel körülvett szanatóriumok és börtönök la
kóinak viszonylagosan luxuriózus élete, amely egyenesen csábítja a népesség mun
kakerülő és fogyatékos elemeit, hogy akár bűnözés útján is állami gondozásba kerül 
jenek! Véget kell vetni a hamis szentimentalizmus köpenye alatt felburjánzott szo
ciális parazitizmusnak és gondoskodni kell arról, hogy szociálpolitikai és egészség- 
ügyi intézményeink működésében olyan eugenikai szempontok érvényesülhessenek, 
amelyek megakadályozzák, hogy az antiszociális és fogyatékos elemek hatósági gon
dozásban részesülhessenek akkor, amikor az egészséges es dolgozó emberek ezrei 
kerülnek önhibájukon kívül a testi és lelki züllés útjára.

sokáig. Földönfutóvá lettem. — Mindenki úgy ismert engem a környéken: a féllá
bú Józsi, a cipész. Bőrgyári munkás.
(az Urakhoz): Hadirokkant. Mégiscsak nagyobb gondot kéne fordítanunk azokra, 
akik a hazáért ontották vérüket.
(»keserű indulatossággal«): így vágták le a magyar hazának is kezét-lábát. Megcson
kították! Mintha legalábbis cukorbeteg volna. Az istenit!
Mégiscsak ember ő is ...
Adhatnánk neki koldulási engedélyt, ha megbízható.
Azt kaptam én! Kaptam engedélyt! Akár ne is lenne!
Féllábú, azt mondtad, féllábú, jól hallottam?
Hadirokkant. Galíciában ellőtték a bal lábamat. Arra kaptam aztán engedélyt. A fél- 
lábú Józsi, a cipész, tudja mindenki. A jobb lábamat a villamos vágta le tavaly. Alá
estem. A villamostársaságban hallani se akartak rólam. Pedig nem én voltam a 
hibás. Kidobtak. Erre van a törvény!

tükröm, tükröm, mondd meg nékem, ki a legszebb a világon

(Közben Júlia a háttér emelvényéig hátrál. Fellép rá. Kezdetét veszi az öltöztetés. 
Látványos. Elképzelhető például hajfestés oly módon, hogy Júlia fejére óriási ka
lapkarimát húznak, melyre felülről kiteregetik a »haját«, és hosszú botokra erő
sített szivaccsal vagy meszelővel festik. Színes tollak. Az öltöztetők, díszítők tevé
kenysége szemmel láthatóan nincs kellően összehangolva, ennek ellenére Júlia öltö
zéke fokozatosan »épül«.
A zene hirtelen megszakad, mindenki megmerevedik. Elsötétül.)
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Gondoljátok-é, hogy 
azért jöttem, hogy bé
kességet adjak e föl
dön? Nem, mondom 
néktek; sőt inkább 
meghasonlást.
(Lukács evangéliuma, 

12. 51.)

Szent Márton odaad ja  ruháit a koldusnak. Spanyol oltárkép
az 1150 körüli időkből
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harmadik felvonás
{M ielőtt a függöny felmegy, Ravel Spanyol rapszódiájának néhány üteme hangzik 
el, majd a zene belevész a sevillai köztársaságpárti tüntetők zajongásába, ütemes 
kiáltozásaiba. A hangok lassan elhalkulnak.
Szín: az első jelenetben Sevilla környéki erdő (háttér). A továbbiakban egy sevillai 
hotel halja (előtér), szobája és pincéje (háttér).]

Meglásd, barátom, jobbra fordul minden. A fecskék is délre szállnak melegedni. 
Délen nem kell annyit fagyoskodnunk. A kutakba eresztett vödrökben ánizs! — és 
szekfű a kertekben! Hajnalra Sevillába érünk. Veszettül hideg tél volt a sierrán. 
Micsoda szelek fújtak! Még a völgyekben is. Kifordult derékkal járták a szélkaka
sok!
Bánja is a telet, akinek van hol meghúzódni! Ha a tűzhelybe kerül tüzelő, jut a ha
sadba étel, szalmazsákban ropog a szalma.
A telet legjobb volna egyvégtóben átaludni. Megvackolni, összegömbölyödni. Aztán 
jöhetnek a fagyok. Megfagyott a télen még a krumpli is a földben, s még azt is 
vigyázták, úgy bizony! Kopogott a szemünk. Cudar idők jártak. Tavasszal bejártuk 
Kasztíliát. Sose láttam még ennyi sündisznótetemet az erdőszélen, csalánosokban. 
Százával, ezrével pusztultak el. Hidegtől-e, háborgatástól, vagy hogy elgyengültek a 
hosszú tél alatt? Mire kitavaszodott, nem tudtak lábraállni.
Azt mesélik mindenütt, újra megjelent az öregsün. A falvakban házról házra jár. 
A tüskéi hófehérek, és a melle balfelén egy barna folt van, arról lehet megismerni. 
Szilkében tejet tesznek ki a küszöbre éjszakára a parasztok, mert tejet kér az 
asszonyoktól, emberi hangon. Ahol a kérését megtagadják, a tehén teje elapad, és 
véresre válik a szoptatós anyáké.
Május — a sün hava Andalúziában ...
Jó, ha sün neszez a ház körül a kertben.
Jó, akinek jó. Tudok egy bizonyos Don Tahót, aki nűsülésre adta a fejét öregkorá
ra, merthogy pénznek bőviben volt, ha észnek szűkiben is. Rositája ablaka tárva, 
s a vénecske férj mellett nem tud elaludni. »M i -neszez a 'kertben, lelkem, Rositám? 
Valaki jár ott!« »Nem jár ott senki, sün neszez.« »Minek nekünk a sün? Lerázza az 
epret, aztán elhordja a hátán. Megmondom Jósénak, lesse ki, aztán intézze el a 
bestét.« »Minek is kapaszkodna eperfára szőrösszívű medve? Ne bántsd a kis sünt! 
Oly szeretetreméltó!« »A  féltés beszél belőlem, Rositám. Rá találsz lépni a sötét
ben, aztán felsebzi pici lábad.« »Méhe a rózsát? — A rózsa azt, akinek nem áll a 
kezére a dereka!«
(elkomolyodva): Tréfálkozol, ha kell, ha nem.
Megbántottalak? Bocsáss meg, barátom! Ne hidd léhaságnak a bohóckodásom: bá
nattól esik a legjobb nevetés, ugye, így van? Don Tahó már százéves is elmúlt, s 
fél lábával a sírban is e gyenge virágszálat úgy szorítja, magával rántja tán a 
sírba, vagy markában fonnyad el a szorítástól. (Gúnyosan.) Széltől is óvja, harmat
tól, napsugártól. — Ollóvá fente két kezét a rák.
Más sün az, amit én emlegettem. De nem neheztelek azért. — A románcot Pedro 
százados haláláról, hallottad-e? (A Cigány és a Cigánylány összenéznek.)
Hadd halljam!
Egy sün volt, senki más, aki útját állta a dölyfös csendőrszázadosnak. Figyelj csak! 
(Énekli.)

Ne keresd a halált, Pedro, 
ne keress halálra engem.

Házam dúltad •— roskadj, ég, rá!
(Galambom szíve: lakásom.)

Ne keresd a halált, Pedro, 
ne keress halálra engem.

Cipóm szegted — váljék kővé!
(Két kis melle: puha párnám.)

Ne keresd a halált, Pedro, 
ne keress halálra engem.

Megcsapattál — verjen Isten!
(Karja, öle: menedékem.)

Ne keresd a hálált, Pedro, 
ne keress halálra engem.

Elvitettél — lákolj hétszer! 
katonának — lakolj hetvenhétszer!

Pedro vágtat sötét éjjel.
(Szegett szó — torkodra forrjon !)

Cipóm holddá, házam köddé, 
rózsám reszkető csillaggá!

Pedro nyargal sötét éjjel.
(Szegted szavad —  szegd nyakadat!)

Lova vágtat árkon-bokron.. .
Árkon-bokron csak a lova vágtat. . .  (Félbeszakítja a dalt.)

Egy sün gurult a ló elé, egy sebes árnyék, az riasztotta m eg.



ANDRÉS: Más és mégse más. — Szép volt a dal, barátom. Színigaz. Fosztogatók földje Spa
nyolország. Övék a-világ, azt hiszik. Akinek az élet annyit ér, hogy amire szemet 
vetett, abból mennyit tud magának megszerezni, megtartani, annak az öröme kár
öröm lehet csak. Szerezni, örömet, úgy lehet, ha másnak szerzel.

C IG ÁNYLÁNY: Koldusok országa Spanyolország.
CIGÁNY: És papoké.
ANDRÉS: Papoké, akik Istennek a hátukat mutatják, úgy prédikálnak. Meg papoké, akik a 

szegények nevében folyamodnak az égi és földi hatalmasságokhoz. (Szünet.)
CIGÁNY: Aludjunk valahára.
ANDRÉS: Kialudt a tűz is.

C IGÁNYLÁNY: Narancsvirágot visz a Guadalquivir. Ne menjünk mégse Sevillába, félek!
CIGÁNY: Majd továbbállunk innen is. Ki gondja velünk!

C IGÁNYLÁNY: Árnyékot láttam este a vízen!
CIGÁNY: Nyughass már! Rossz álmot hozol ránk.

C IGÁNYLÁNY: Valaki jár a folyóparton! Pata dobogását hallom! (Fülelnek.)
CIGÁNY: Nem jár itt senki. Semmit se hallok. Képzelődsz.
ANDRÉS: A gonoszok fényes nappal járnak. Aki előlük bujkál, nem árthat nekünk.
CIGÁNY: S ha rossz szándékkal jönne, alattomban, (kését mutatja) tudom, ez a penge majd 

testében a legforróbb zugot megtalálja. Cigány, fél szemét a koporsóban is nyitva 
tartja.

(Lefeküsznek. Alighogy lehajtják a fejüket, fokozatosan gyenge fény vetődik a Szer
zetes fölébük magasodó alakjára. A Szerzetes öszvéren ül, félrebillent fejjel, gör- 
nyedten, mintha le akarna esni. A kámzsa eltakarja arcát. Oldalán, durva láncon, 
sima kereszt függ. A beszélgetés alatt nem változtat testtartásán. A Cigány felszök
ken, kését előkapja, hátraugrik. A Cigánylány és Andrés is felpattannak.)

CIGÁNY: Ki vagy! Beszélj! (Szünet.)
CIG ÁNYLÁNY: Jóságos Isten! (A Szerzetes felé indulnának Andrással.)

ANDRÉS: Atyám, megsebesültél!? (A Cigány visszatartja őket.)
CIGÁNY: Menj utadra, ha kedves az életed! (Szünet.)

SZERZETES: Bizony megsokasodott a gonoszság. És a szeretet sokakban meghidegült.
C IG ÁNYLÁNY: S ír...? ! (A Cigány habozik, majd lassan elteszi kését.)

SZERZETES: Gyertyákat gyújtsatok! Gyertyákat gyújtsatok Spanyolföld asszonyai! Ártatlanok 
vérét ontják Sevillában!

ANDRÉS: Mi történt?
SZERZETES: Sirasd a fiaid, Spanyolország! Dúlt vetésedet, tizedelt nyájad! Sirasd leölt fiadat, 

akik holtukban is téged ölelnek! Sirasd fiaid, az ádáz katonákat, akik nem tudják, 
mit cselekszenek!

ANDRÉS: Pronunciamiento!
SZERZETES: Mindezeknek meg kell lenniök, hogy próbára tétessék kinek-kinek az állhatatossága. 

Sok nyomorúságnak kezdete ez.
C IG ÁNYLÁNY: Pihenj meg! Hadd segítsek!

SZERZETES: Madridba kell hogy érjek virradatra.
ANDRÉS: Ott voltál. Láttad. Mi volt?
CIGÁNY: Mi volna? Valami tábornoki ökörnek eszébe ötlött, hogy elkelne még egy-két bádog, 

néhány fityegő a zubbonyára.
SZERZETES: Uram, hát nem telt-é be azoknak a száma, akiket meghurcolnak és elveszejtenek?

Végy magadhoz inkább, semmint hogy szörnyű látását boosátod rám a csúfságnak, 
gyalázatnak, kínhalálnak! Tedd, hogy engem követeljen minden gyilkos akarat, és 
adj Tci nékik! Inkább ez, mint hogy így emésszen el a kétség... — Az nem lehet, 
hogy itt fogjanak el engem.

ANDRÉS: (az egyes csoportokat mutatja): Tüntettek! — Éltették a Köztársaságot! — Földet 
követeltek, az ígéreteik beváltását! — Hangoskodtak, fenekedtek! — Küldöttségeket 
választottak! — Öklüket rázták, foguk csikorgatták!

CIGÁNY: Köztársaság ide, köztársaság oda — a csendőrök nem szelidebbek azért. Ha emberi 
szót hall tőlük az ember, nem tudja mire vélni.

SZERZETES: Parancsot kaptak éjjel a katonák és megszállták az utakat, tereket és a város épü
leteit.

ANDRÉS: Nyílt lázadás! Pronunciamiento!
SZERZETES: És akik ellenszegültek, azokat nem volt szabad kímélniük. Körülzárták a kaszárnyá

kat, amelyek nem álltak melléjük. Sokukkal tiszti fegyver végzett, mert nem vol
tak hajlandók fegyvert fogni a baj társaikra.

CIGÁNY: Űri huncutságért...
SZERZETES: Az osztagosoknak szabad kezet adtak. Ágyukból rángatták ki, akiket halálra szán

tak, s másokat is, megfélemlítésül, vagy akik tiltakozni merészeltek.
C IG ÁNYLÁNY: Szűzanyám, ne hagyd! ...

SZERZETES: Egy diák állt mellettem, fiatal volt! Egy férfi támogatta, úgy remegett. »Félek 
senor, kegyetlenül félek, oly gyenge vagyok!« »Az ő félelmük megmarad.« — Uram, 
uram, hogy káromoltak, hogy ne lehessen fülük se szóra, se hallgatásra! A katonák 
viaszos arccal álltak. Egyiküknek úgy rázkódott a teste, mint a fuldoklóé.

ANDRÉS: Sosincs vége, sosincs vége ...
SZERZETES: Erősítsétek meg szíveiteket, mert a törvénytelenség az, amely törvényt ül, és a go

noszság az, amely ítélkezik!
ANDRÉS: Mi lesz velünk? ...

SZERZETES: Sevilla, halál-vár. — Szent Márton hídján által ne menjetek! ... Szent Márton híd- 
ján által ne menjetek! . . .  (A rávetülő fény kialszik.)
(Zavaros lárma. Andrésék felváltva kapkodják sietve holmijukat és ténferegnek 
meg-megtorpanva. Fényszórók keresztezik mozgásukat.)

ANDRÉS: Madridba, virradóra? Madridba, virradóra? Madridba — virradóra?
CIG ÁNYLÁNY: Egy hídon jöttünk át, Toledónál. Szent Márton hídja volt az! Szent Márton híd

ja! ... (Elsötétül.)

(A felvonás eleji zene, lárma, messzebbről szórványos lövöldözés. Szín: a hotel hall
ja (előtér). Késő éjjel. A missek (esetleg bábuk?) és kísérőik színes, részeg forga
taga.)
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— MICSODA FOGADTATÁS! A SPANYOL TEMPERAMETUM!
— QUIEN NO HA VISTO SEVILLA, NO HA VISTO MARAVILLA!
— PETÁRDÁK! PETÁRDÁK! PETÁRDÁK!
— M ENNYI EMBER AZ UTCÁKON! M INDENKI BENNÜNKET AKAR LÁTNI!
— A FLAMENCO! A KASZTANYETTEK!
— A TOREÁDOROK! A TOREÁDOROK!
— Ó, A SPANYOL FÉRFIAK!
STB. STB.
(igyekszik erőt venni feldúltságán): Hölgyeim !... Legnagyobb sajnálatomra félbe 
kell szakítanom vidám mulatozásukat. (A missek tiltakozó közbeszólásai.) Sajná
latos és előre nem látható események bekövetkezése folytán sürgősen vissza kell 
térnünk Madridba. Egyelőre semmi bizonyosat nem tudok mondani, de arra kérem 
önöket, csomagoljanak össze és készüljenek fel arra, hogy amint a körülmények en
gedik, útnak indulunk... Megtörténhet azonban, hogy több napig itt kell marad
nunk ... Kérem, őrizzék meg nyugalmukat! Mindannyian nehéz perceket élünk á t ... 
A hadsereg ma éjjel átvette a hatalmat Sevillában. A harcok még folynak. A szállót 
nem fenyegeti veszély, de testi épségünk megóvása érdekében, míg nem konszoli
dálódik a helyzet, kérem, ne hagyják el az épületet. Ismétlem, nincs ok aggodalom
ra, elővigyázatosságból azonban felszólítom a jelenlevőket, hogy ne tartózkodjanak 
az ablakok közelében... A vízszolgáltatás, sajnos, megszűnt, de a szálló a rendkí
vüli állapotra való tekintettel természetesen rendelkezésünkre bocsátja teljes pezs
gőkészletét. (A missek helyeslő közbekiáltásai.) Bármely pillanatban fennakadás 
állhat be az áramszolgáltatásban is. A hotelboyok gyertyákat fognak szétosztani 
önök között, ezeket tartsák készenlétben... (Gyertyákat osztanak szét.) Őrizzék 
meg nyugalmukat minden körülmények között!. . .  Bízzunk a gondviselésben!

(Szín: hotelszoba. A Nagyságos asszony a Kegyelmes asszony körül sürgölődik. 
A Kegyelmes úr később jön. Júliát korholják.)

(méltatlankodva, Júliához): Honvágy, honvágy! Bizsergést érez az orrában, könny
be lábad a szeme — és az első gondolata, haza kéne menni. A bizsergés az orrban, 
jegyezze meg, legfeljebb azt jelzi, hogy nátha van közeledőben! Nátha — nem 
honvágy!
(Júliához): Kellett ez magának!
Szégyen, ó, micsoda szégyen! A fejem, a fejem, széthasad a fejem! Van magának 
fogalma arról, mit kockáztat? Micsoda botrány lesz ebből, uramisten, micsoda 
botrány!
Hova tette az eszét, kedvesem, hova tette?
Elég volt a sziipogásból! Nagyon téved, ha azt hiszi, ez majd használ.
Egész Európa rajtunk fog nevetni. Egész Európa! — Osalódtam magában, Júlia, 
vegye tudomásul. Rémesen csalódtam! Hányan epednek mindhiába ilyen dicsősé
gért! Mindenütt odaadnák a királynőségért. Minden álmuk ez! Egyszerűen nem 
megy a fejem be... Mindent megkapott. Világot láthat, a legszebb ruhákban járat
juk, odahaza minden kirakatban a maga lábáról vett mintán feszül a selyemharis
nya, hódolók veszik körü l... igazán nem tudom, mi viheti rá, hogy úgy viselked
jen, mint egy vidéki szubrett! . . .  Sok lemondással jár, nem mondom, de semmi
ség ez ahhoz képest, amiben része lehet. Amit művelt, az legalábbis hálátlanság. 
Há-lát-lan-ság!. . .  Százszor megmondtuk magának: felejtse el, mi volt — mi is el
felejtjük; ne gondoljon azzal, mi lesz — mi majd gondot viselünk magára; — de 
most tessék betartani a játékszabályokat, és vesse alá magát mindenben a mi aka
ratunknak! Ez a siker ára. A magáé és a mienké.
Nemhogy a walesi hercegnek járt volna a kedvébe! Vagy annak a tagbaszakadt 
porosz bankárnak. Olyan fagyos volt, mint egy jógcsap!
Mindent eljátszott, mindennek vége, végünk van! Maga szerencsétlen! Szégyen, 
szégyen és gyalázat!
Nem tudott szólni idejében?! Elvégre: asszonyok vagyunk ...
Csak ki ne tudódjék! (A Méltóságos asszonyhoz.) Jaj, drágám, tegyünk vallamit, 
belehalok, ha kitudódik!
Ha szólt volna otthon, minden egyszerűbb. Honnan a csodából kerítünk orvost egy 
vadidegen országban, aki ráadásul tud titkot tartani!?
(jön ): Orvost emlegettek, hölgyeim? Júlia, csak nem beteg! Oly soká maradtak 
távol, már aggódtam önökért. Nagy a felfordulás odalenn.
Ó, semmi, semmi, drágám! A migrénem kínoz megint.
Attól félek Júlia meghűlt kissé. A szokatlan hőség után ez az esti szél...
Oly sápadt szegény!
(szórakozottan) :  A szé l... (élénken) Spanyol barátunk, a neves lótenyésztő — 
igen kellemes ember! — bájos adomákkal szórakoztatott...
(Hirtelen elsötétül, a közelben szapora lövöldözés.)
Mi volt ez? Mi volt ez?
( izgatottan): Csak semmi izgalom, hölgyeim !... Az imént közölték, lázadás tört 
k i ... Harcok folynak városszerte, ám mi itt biztonságban vagyunk... A legtelje
sebb biztonságban! ... Nem eshet bántódásunk! A hadsereg hamarosan úrrá lesz 
a felforduláson ... Bennünket egy ujjal sem fognak érinteni... — Bocsánat! Bo
csánat!
Szorítson erősen, félek!
Mi lesz velünk?
Segítség! Segítség!
(A lövöldözés egyre hevesebb.)
Mondjon valam it!. . .  Akármit! ... Beszéljen!. ..  Szörnyű a némaság ebben a lövöl
dözésben!
Mi volt a széllel?... A szél!
A szél. A szélről. . .  Sokáig tartotta m agát... itt Spanyolországban ... az a hiede
lem, hogy . ..  a lovak a széltől. ..  vemhesednek ... spanyol barátunk így mesélte. 
(Csend.)
Júlia! Kisasszony!
Mi történt?
Júlia nincs itt! Nincs a szobában! Nincs sehol!



KEGYELMES ASSZONY: Júlia! Júlia!
MÉLTÓSÁGOS ASSZONY Júlia, feleljen!

KEGYELMES ÜR: Hol van, Júlia?
(A lövöldözés zaja mindent elnyom, majd hirtelen, a fények felgyulladásával egy idő
ben, megszakad.)
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Az értelem az ördög 
szajhája.

( Göbbels)

(Szín: a hall. Korcsoly mint Őrnagy és a katonák.)
Mindenki maradjon a helyén! A nemzeti hadsereg ezennel megszállja a szállót! 
Megszervezi a szálló védelmét! Az itt tartózkodók mindenben engedelmeskedni 
tartoznak a parancsaimnak! Saját érdekükben! Megértették? (Csend.)
De uraim, ezt nem tehetik! Itt kérem idegen állampolgárok tartózkodnak!
Majd leellenőrizzük, kik azok. Kérem a vendégkönyvet!
De uraim, tiltakozom! A szálló nem válhat hadműveleti területté! Ebből nemzet
közi bonyodalom lesz! K i szavatolja a vendégek testi épségét?
A város egyes pontjain felforgató elemek bandái garázdálkodnak. Mindaddig, amíg 
fel nem számoljuk a haza ellenségeinek e maroknyi csoportjait, kénytelenek va
gyunk oltalmunkba venni a szállodát és vendégeit.
A raktárkulcsokat kérem! — Mindenkit toloncoljatok a fehérneműraktárakba!
A legerélyesebben tiltakozom!
Hölgyeim! Történelmi pillanat ez! A spanyol hadsereg megmenti a hazát! Meg
tisztítja a hazaárulóktól, és visszaállítja a rendet! Spanyolország megújhodására! 
(Iszik.)

(Intésére mindenkit kituszkolnák. Miközben intézkedik, a Tanácsadó telefonál.)
Ketten a balszárnyba! Ketten emide! Maguk a bejárat fölül lövik a főteret. — In
nen minden sugárutat tűz alatt tarthatunk.
Madrid nem jelentkezik. Ha Madridban baj lesz, elpuskáztuk.
A maguk ötlete volt éjjel kezdeni. Minden normális lázadás hajnalban kezdődik. 
A villanytelepen kártyázáson kaptam a katonáimat. Nesze neked rajtaütés, el
hárítás!
Hagyja csaik! (Gúnyosan.) Akihez mi kopogtattunk be, az nem támadt fel.
A kivégző osztag parancsnokát leváltottam. Hajnalig kapott haladékot. Ha nem 
keríti elő azt a fránya tanítót, főbelövetem. — A nagyobb baj az, hogy a csendőr
ség nincs mellettünk. Mi van?
Alázatosan jelentem, megjöttek a technikusok.
A pincébe! Mi van a tüzérségi laktanyával?
Még nem adták meg magukat.
Kész?
Álba százados jelenti, elfogták a tanítót.
(a Tanácsadóhoz): Mit mondtam? Kísérjék ide!
Igenis! (E l.)
Szép kis százados! Egy német tábornok fenomenális módszert dolgozott ki a 
katonatisztek osztályozására. A tapasztalat azt mutatja, legjobb tisztek azok
ból válnak, akik buták, de szorgalmasak. Aki buta is, lusta is, az nehézkes, nehe
zen kezelhető. Aki okos is, szorgalmas is, az törtető, veszélyes, aki meg okos 
ugyan, de lusta, az mételye a katonaságnak, potenciális pártütő. A maga századosa 
összetett jellem lehet. Elég bamba az a parancsnok, aki ötven főnyi csoportot 
kísér a temetőbe, és csak negyvenkilenc hullát tud összeszámolni. És útközben 
nem lépett meg senki. Ki volt az a bizonyos ötvenedik?
Nem tudni biztosan, de nem is ez a fontos. Valami tanítóról suttognak. A fontos 
az, hogy előkerítették, mert elő kellett keríteni, ha a föld alól is. A katonáink ne 
suttogjanak olyan »csodákról«, amelyek ellenünkre történnek. Csoda csak egyfé
le lehet: ami velünk szövetségben mutatkozik meg.
Épp ez az. Mi a fenének csinált ügyet belőle a legénység előtt? Mit számít, hogy 
ki az ötvenedik? Van itt elég fickó, akitől meg kell szabadulnunk. Elkaphatott vol
na akárkit, aztán kivan az ötven! Ha meg a számadásban volt a hiba, annál jobb! 
Egy gálád árulóval kevesebb.

(A kísérők lerontanak, Júlia nevét kiáltozva.)
Micsoda ribillió ez? Mindenkit a fehérneműraktárba! Vissza, vissza! 
Megbolondultak? Mi ütött beléjük?
Júlia! Júlia elveszett! Miss Magyarország! Elő kell keríteni! Magyarország, Hun
gária, Ungam!
Hungaro? Hungaro? — Alighanem valami cigányt keresnek. Nem értem.
Biztosan valaki meglopta őket.
Mozgás, mozgás! Erre most nincs időnk. (Elvezetik őket.) (Egy katona bekíséri a 
négy foglyot, köztük Andrést és a Cigányt.)
Üdvözlöm az urakat! Jimenéz úr, sajnálom, hogy egy köztiszteletnek örvendő vá
rosi tanácstag szeméből ki kellett vernünk az álmot. Mi szépet álmodott?
Aljas gazember!
A gyászos köztársasági álmodozásnak vége, Jimenéz úr! Befejeztük a köztársasá- 
gosdit. Sokan ringatták magukat cifra álmokba, és aki nem tart a józan ébredők
kel, az alhat tovább, az idők végezetéig. Nem élt hiába, Jimenéz úr. ön az életé
vel felel a cimborái túlkapásaiért. Manuel elvtárs, nem túl bőbeszédű! Odalenn 
majd megered a nyelve. Lesz szíves gondolkozni azon, hol kujtorognak a szakszer
vezeti felelősök éjnek idején ...
... amikor minden rendes ember az igazak álmát alussza.
(Andréshoz): Majd sor kerül magára is.
Netán — horgászni járnak. — Lódulás!
Csak a tanító maradjon.
Melyik a tanító? (Csend.)
Melyik a tanító?
(vállat von): Együtt fogták el őket az erdőben. A nyomukban voltak. A harmadik 
megszökött.
Harmadik?! Nekem csak egy kell! Mit mondott Álba százados, melyik a tanító? 
Melyiktek az?
A századost találat érte. Rálőttek egy kapualjból. Félrebeszél.
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Egyiküknek itt semmi dolga, elmehet, szabad. (Csend.) Mire várnak? Bármelyikük 
legyen is a tanító, kímélje meg a másikat. Ha van egy csöpp vér a csutkájában, 
álljon elő! (Csend.) Csak szónokolni van mersze?
Ártatlanok vagyunk.
Szóval te vagy az! És nem átallsz a szemembe hazudni, nyomorult! Mit vétett ne
ked, hogy magaddal akarod rántani? Ilyenek vagytok! Semmi se szent előtte
tek. A saját szülőapátok élete se számít, ha menteni akarjátok az irhátokat! 
Ártatlanok vagyunk!
Nézd csak, nézd! Már összefogtak!
Gyerünk! (A foglyokkal el.)
Egyiktek gyáva féreg, a másik sültbolond! Ha hagyja, hogy a nyakába varrják a 
cinkosságot. Akinek nem inge, ne vegye magára!
Ha mondom, tiszt uram, nem vétettünk mi senkinek, Isten a tanúm rá, ehliheti. 
Be se tettük volna a lábunkat Sevillába, ha nincs az őrjárat.
Meghiszem azt! Meg sem álltak volna a sierráig.
Nekünk semmi közünk az egészhez, hát nem igaz, Andrés? Tévedés ez. Alkonyai
kor értünk a híd elé. Ott éjszakáztunk. Táját se láttuk Sevillának mostanában, 
csak most, hogy bekísértek. Hát mondd meg nekik te is, Andrés, így volt-e! (Az ő r 
nagy tekintetétől megzavarodva.) Azazhogy éppen hogy Sevillába igyekeztünk ... 
(Esedezve néz Andésra, zavartan elhallgat.)
Hol kapták le őket?
A córdobai úton.
Ehhez mit szólsz?
(rémülten): Nem tettünk mi semmi rosszat, instállom!
Pucoltatok volna, mi?!
(letámolyog): Tiltakozom! Tiltakozom!
Vissza! Vissza, ha mondom! Tűnjön el!
Vadállatok! Részeg disznók! (Kihúzza magát.) A katonái, őrnagy úr, méltatlanok 
arra, hogy a spanyol hadsereg egyenruháját viseljék!
Mit keres itt? Takarodjon!
A katonái, őrnagy úr, odafönn megerőszakoltak egy hölgyet. Egy miss-szet kérem, egy 
külföldi szépségkirálynőt! Tudja, mi lesz ebből, őrnagy úr? Nemzetközi botrány. 
Felelősségre fogják vonni, őrnagy úr!
(a Katonának): Vigyázz rájuk! (El.)
(A Katona csőre tö lti fegyverét. Az Ütvezető beszéde alatt észrevétlenül megjelenik 
a Tanácsadó.)
(remeg a felindulástól): Felháborító, felháborító! Bezártak kérem az illemhelyre. 
Az illemhely egyik fülkéjébe. Szerencsére felül ki lehet mászni, erről megfeledkez
tek, és amikor a sikoltozást hallottam, kimásztam. Borzasztó, kérem, borzasztó! 
Micsoda röhögés! Barbárok! A katolicizmus, kérem szépen, évszázadok óta hiába 
puhítja ezeket a baromi, megátalkodott, durva parasztkoponyákat! Ez az állatias- 
ság, kérem! A spanyol katona, kérem tisztelettel, lovagias és fegyelmezett! Ez itt 
csupa mór-ivadék. Barbárok!
(Andréshoz): Operetthadsereg, nemde? Operetthadsereg.
Nem operetthadsereg. Polgárháborús hadsereg. Sehol a világon nem jut mmaen 
nyolc közkatonára egy tiszt. Tábornok nincs ennyi egész Európában együttvéve. 
És mind zsebel. Csupa megfutamodás, csupa megvesztegetés, megtorlások — ez 
a spanyol hadsereg. Fegyverteleneket kordában tartani — arra jó.
Nicsak, nicsak!
(ijedten): Én, kérem, nem vagyok szocialista! Se anarchista! Se kommunista! Egy 
szóval se mondtam! A vallás, kérem, a vallás! Szegény királyunknak hat éve 
könnyei peregtek a körmenet alkalmával arra a gondolatra, hogy ő Európa egyet
len uralkodója, aki még az Oltáriszentség mögött halad.
(az Űtvezetőnek): Mondok magának valamit, senor! A jó  király és a legfőbb urak 
a nép kedvéért magukra öltik az úrnapi körmeneten középkori, ragyogó fehér 
johannita köpenyüket, de gondosan ügyelnek arra, nehogy a köpeny szétnyíljék, 
mert alatta modern póló-ruha van rajtuk: alig győzik a körmenet végét bevárni, 
hogy máris rohanhassanak a póló-pályára.
(lassan leballag): Hol is történt mindez, senor? És hányan voltak?
(feláll): Ketten, őrnagy úr. A 147-es számú szobában.
És szemtanúja volt magán kívül más is?
Senki más.
Érdekes. Én ott egy fia hölgyet se láttam. Pedig még a szomszéd szobákban is 
körülnéztem.
(felháborodva): A saját szememmel láttam, őrnagy úr! Két katona leteperte. A 
puskatus helye, nézze! (Mutatja a vállát.)
Azt mondja, valami külföldi hölgy?
Az egyik szépségkirálynő. Ennek kérem, nemzetközi visszhangja lesz. -
Káprázott a szeme, senor. A 147-esben két hullát találtam. Két bátor katonánk 
hősi halált halt Spanyolországért. Csak nem akarja azt állítani, hogy halottak 
követtek el erőszakot egy hölgyön, akiknek ráadásul egyszerűen nyoma veszett?

(Az Ütvezető elképedve hebeg-habog.)
Beláthatja, ez képtelenség. Halottak, hullák! Nevetséges. Előbb tehették mond
juk — ezek ketten i/tt (Andrésékre mutat.) Vagy éppen — ön.
(megvetően): Erre nincs mit válaszolnom. Jelentést teszek a parancsnokságon. Van
nak még bírák ...  (A telefon felé indul.)
(útját á llja ): Ne fáradjon! Nem működik. Sajnos.
Talán személyesein tessék. A parancsnokság itt van nem messze a gyalogsági lak
tanyában. Szívesen adok maga mellé egy kísérőt.
(gőgösen): Nincs rá -szükségem, őrnagy!
A park fái mellett még szabad az út.
(Az Ütvezető habozva, zavarodottan elindul. Az Őrnagy a kijáratig kíséri. Előhúzza 
pisztolyát, amint amaz eltávolodik.)
Csak óvatosan, fától fáig. Vigyázzon, lőnek! (Lelövi.)
(elszántan): Mire vár! Puffantson le minket is! Lövesse halomra Sevillát! Löves
sen mindenre, ami mozdul! Ügy talán eltalálja azt is, akit keres. Csak észrevegye, 
ha eltalálta!
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Olts ki minden szempárt, amelyben megnézhetnéd, ki vagy. Aztán nézd meg magad 
pisztolyod vak szemében.
(Andrásra): A fickó igen épületesen zengedezett a jóalőbb.
Egy domb — egy gödör. Ugyanaz az arc tűnik fel, hol itt, hol ott. Egyetlen dider
gő testben jár-kel, ketyeg az ólom: a félelem idejét méri. És ennek az időnek min
dig ugyanaz a darabja, ugyanakkora felülete látszik, de egyre nő a súlya.
Elég volt a haszontalan fecsegésből!
(gyorsan súgva): Isten veled, Andrés!
Nem sietjük el a dolgot, barátocskám! Más lapra tartozik, hogy odakinn célszerű 
bizonyos üdvös iszonyatot kelteni a lakosságban, és más ez itt. Nekünk vallomás 
kell! Vallomás! (Szünet. Andráshoz) Bevallód tehát, hogy eddig tisztázatlan körül
mények között te szöktél meg a temetőből?
Nincs mit bevallanom.
Helyes! Akkor majd bevallja ő! (In t a Tanácsadónak, aki egy katona segítségé
vel elvezeti a rúgkapáló Cigányt.)
Hová viszik?! . . .  (Szünet.)
Igyál, tanító!
(Andrés nem veszi el a feléje nyújtott poharat.)
Vérszomjas vadállatnak vélsz, tudom. — Hóhérnak. — Akinek a gyilkolás a szen
vedélye. Vértolulásos hóhérnak képzelsz. Halálban tobzódó hóhérnak. — Mire ta
nítanád az embereket, tanító?
Szeretetre.
Szeretet?! Aki vezetni akarja az embereket, az arra építsen, ami a legerősebb 
bennük! Tán azt hiszed, a szeretet az? Dehogy. Az érdek! Az érdek, tanító! Aki 
a szeretet tanításának bedől, az az élet iszámára végleg elveszett. — Vesszen, ami 
veszendő! Nem kár érte.
Az érdek a te szádban: haszonlesés.
A szeretet testvérisége — gyámoltalanság. Alázat?! Aki megtagadja magát, az 
becstelen! És árnyék van bennünk, súlyos sötétség: a sorsunk! — A szeretet maga
tehetetlenné tesz, mert ezt a baljós, fennséges feketeséget osztja meg, és kiszol
gáltat a kételynek; a jóság és az érdek egymásnak feszül, de sorsdöntő megütkö
zésük mindegyre elodázódik valamiféle tejszínhabos emberiesség nevében. Saját 
levében keseredik meg az élet. — Az érdeket, a természetes gyűlöletet fokozni, ad
dig szítani, míg el nem szakad talajától, és érdek nélkülivé válik! És' íme, a pu- 
hányok és csökönyösök hasznavehetetlen, szétzüllött csőcseléke egyetlen akarat je
gyében, egyetlen nyalábbá vált.
Vedlett.
A gyűlölet testvérisége! Nincs áhitatosabb érzés a gyűlöletnél! És nincs szilárdabb 
tanítás a parancsnál.
A nő, aki téged ölel — ha van ilyen — nem viszolyog?
(erőltetetten nevet): Hhaha! Hhaha! — Hhaha! — Nem vagy fé r fi,... Andrés! Nem 
vagy férfi! Nincs vér a csutkádban. Az erő, a hit, az akarat — az hiányzik belő
led. Az élet! A férfiasság! Vajszívű vagy, pipogya, anyámasszony katonája. — 
Mondok neked valamit. Nem is bánnám, ha nem te volnál azon a listán az ötvene
dik. A tanító, vagy tudom is én kicsoda, aki oly előkelően meglépett, amikor szo
rult a hurok. Miért is lennél éppen te? Hátha rád akarja kenni...  — Jó, jó, rend
ben van, egyikőtök sem az. Semmi közötök hozzá. — Lásd, én megértelek. A bű
nös fejetlenség az oka, hogy gyökértelen spekulációkba, ernyedtségbe menekülsz 
az élet elől. Célt! Célt kell adni a tétováknak, nemes szolgálattételben bizonyítsák 
hűségüket! Az egyéni mámor mákonya helyébe kollektív mámort! Történelmi má
mort! Segítő kézre van szükséged, hogy kilábalj a kilátástalan álmodozás, képzel
gés, szemlélődés mocsarából. A kemény, férfias cselekvés meg fog váltani minden 
gyötrő gondolattól. Alávetni magad egy mindent betöltő, diadalmas gondolat
nak . .. Segítő kézre van szükséged, barátom! Nagy, nagy bizalmadba befogadni 
az irányító akaratot,... hogy átjárja lelked minden zugát! ... Most még undo
rodsz, irtózat fog el, reszketsz az előtt, ami valójában lenyűgöző ...
Te nem szereted az életet. Szánlak.
(ellágyulása és a visszautasítás feletti szégyenében hirtelen feldühödve): K i vagy 
te? Senkiházi! SENKIHÁZI! Alávaló, utolsó, arcátlan gazember. SENKIHÁZI! 
SENKIHÁZI! — Há! Hogy a gyávaságod tegyen hőssé, vártanúvá! Abból nem 
eszel! — Ártatlan vagy? Hát jó! Te ártatlan vagy!

(Az előtér elsötétül. A háttérben a két technikus látható az elektrokoagulátorral. 
A szálló pincéje.)
Beismerem! Beismerem! Én tettem! Én tettem! Én voltam az! Mindent beisme
rek!
Nincs mese! Az ipse vall. Az ipse köp.
Töredelmes vallomás.
Kihajtani! Kihajtani belőle ami terheli.
(a közönséghez): Könnyíts a lelkeden!
(a közönséghez) :  Kihajtjuk belőled ami terhelő. Nyugodt lehetsz!
Tiszta munka. — Szinte hihetetlen, mennyit pancsoltak hajdanában! Még a legvé
gén is, amikor már csupa kíméletesség az ember. Pallos és nyaktiló — ugyan! 
Teatrális kisipari fogások hátráltatták a haladást. Mennyi hercehurca, fölösleges 
pepecselés egy-egy máglya körül! Vagy a zsák, amelybe három macskával együtt 
bevarrnak, úgy dobnak a vízbe. Pfuj! Forró ólom és a szemek kitolása, éheztetés 
és szomjaztatás, kerékbetörés és felnégyeltetés, keresztrefeszítés és nyársrahúzás
— lomtárba e barbár szokásokkal! Semmi européer finomság nincsen bennük. 
Ormótlanok és bestiálisak. — Ez az elmés szerkezet forradalmasítja a vallatás 
technikáját. Az elektrokoagulátoré a jövő! Általa megvalósul, amiről, míg gyer
mekcipőben járt az inkvizíció, csak álmodoztak: az egynemű, lépcsőzetes és tetszés 
szerint szabályozható, eszményein tiszta halál. A halál nem megszakítás, kegyelem
döfés, csupán a kín egy pontosan kimutatható mennyisége. Minden áramütés csak 
átmenet.
A tortúra esztétikumának megszállott kereséséből megszületett a tortúra tudo
mánya. A mechanikai, termikus és más ósdi eszközök alkalmazásában szabály,
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hogy a műveletek a test periférikus részeire korlátozódnak, a legérzékenyebb test
részek, a szív, az agy — érthető okokból — kerülendők. Ebben is változás észlel
hető: az elektródok ideális felületei a nyelv és a nemi szervek, az élvezetnek e 
szuperérzékeny gócai. A kéj pályája: a fájdalom útja.
(A fények felgyulladnak. Láthatóvá válnak a gúzsba kötött túszok és a földön heverő 
Cigány. A technikusok Andréshoz mennek.)
Találós kérdés! Melyik a legártalmasabb növény, tudja-e? — A kender, a kender! 
Mert ennek olyan a hatása, hogy a belőle font kötelet csak néhány percig tartják 
az illető nyakán, máris belepusztul.
Hát azt tudja-e, a legtermékenyebb fa melyik? Az akasztófa, az akasztófa! Mert 
ennek az a tulajdonsága, hogy ha elültetik, már egy óra múlva gyümölcsöt hoz, 
anélkül, hogy levelet hajtana vagy kivirágoznék — sőt, alighogy leszedik róla a 
termést, már új gyümölcs érik rajta.
(az Őrnagyhoz): Engedjék szabadon! ö  valóban ártatlan. Az ötvenedik — én 
vagyok.
Hogy elsiette!
Mindent elrontott!
Elveszi a kenyerünket!
Kicsinyesség!
Nagyzolás!
(leverten): Majd kideríti, aki erre illetékes.
(a sebesült Júliát vonszolja. Ő maga is meg van sebesülve): Őrnagy úrnak aláza
tosan jelentem, a tűzvonalban mászkált, a hátsó bejáratnál. Megsebesült. Elfogtuk. 
A tizedes úr arra gyanakodott, hogy gránátot akar dobni — de hát nem találtunk 
nála fegyvert. Vagy hogy ki akar lógni. Hát elfogtuk. Észnél van, de nem válaszol. 
Talán kuka. (Az Őrnagy legyint.)
(beront): Gyorsan, gyorsan! A hátsó bejáratot nem tudjuk tartani! Gyorsan, gyor
san! Maguk is! Gyerünk! (A vonakodó Technikusoknak is fegyvert nyom a kezükbe 
és maga előtt tereli őket. Az őrnaggyal el.) A gyalogsági laktanya megadta magát!
(A Közlegény zavarodottan, ijedten nézelődik, aztán észbe kap és fegyverét a fog
lyokra szögezi■)
(Manuelhoz): Hallottad? Hallottad?
(elhaló hangon): Ne vallj be semmit, Andrés! Nem érdem es... Nekem végem 
van ... Ne vallj be semmit... Én csendőrt öltem, Andrés ... Elöbb-utóbb így is, 
úgy is kézre kerítettek volna . ..  Eleget bújdostam előlük ... Mentsd magad! . ..  Ke
resd meg . ..  Keresd m eg... (Szünet.)
Végül is .. .  Ügy láttam én e földet, mint törzsek, nemzetek és hatalmak harci tábo
rát, melyben tüzek égnek, s közöttük kormos gyerekok és sovány kutyák csámbo
rognak; s benne én, magamat szelíd papnak hittem, aki szorongva nézi ezt az örö
kös felfordulást, mely oly egyforma mindenütt: bárányok forognak sercegve a 
nyárson, frissen betört, tajtékos lovakat vezetnek, bolondul szólnak a hegedűk, 
sípok és dobok, és a szekerek, batyuk, szerszámok és fegyverek szertehányva és 
összedobálva, örökös készültségben, és a durva férfiak otromba tréfát űznek egy 
szegény, őrült leánnyal; úgy hittem, egyike vagyok ama régi papoknak, akiknek 
riadt lelkét mégis betölti a jóságból, hitből, türelemből gyúrt himnusz e barbár 
boldogság láttán — ez a szenvedés, ez a kín, gyötrelem, ujjongó sírás az, mely meg
tart engem, mert nincsen benne megvetés sem Isten, sem ember, de önmagam 
iránt sem, az emlékezet és a képzelet, a tapasztalt és a vágyott boldogtalan szerel
mének a megtisztító passiója, mely nem követel bosszút, elégtételt, és nem üres 
önsanyargatás. Isten országát hívtam én a madarak, virágok és kövek és a csilla
gok, a csillagok szavára szoktatva az asszonyokat, akik lopva esznek, a gyerekeket, 
akiket korán dologra fognak és a könnyes szemű véneket, és a szolgák és a foglyok 
seregét, akik lehajtott fejjel járnak.
És azt láttam én, hogy ez a tábor csak egyre nő, terjeszkedik, folyvást elnyeli ön
nön részeit és kiokádja, és hánykolódik, összezúz! Istent is talán egy portyázó no
mád találja meg, reszketeg öregembert, aki a hideg tér egy szegletén gubbaszt; 
és összekulcsolt két kezét, mely pokollal teljes menedékünk, tőből lecsapja... 
Tükör a semmi arcán, úgy lehet, kék tükör, beleütöd fejed, s ha orrod odanyomod, 
magaddal nézel farkasszemet...
Látom én, hogy élnem nem lehet más törvény szerint, mint az az Isten eljövendő 
országából származó: adni és nem elvenni — életet; adni és nem megtartani — azt, 
ami életünket teszi.. .
És látom azt is hogy halála érlelődik a tisztáknak, akik e törvény szerint élnek, s 
minden halál amaz országból mos el egy darabot. Ezért mondom én is, 
ha gyötrődve is és teli aggodalommal: aki azért vesz el, hogy ínségeseknek ad
jon, s nem hogy háziúrnak és hazaőmek nyakadba telepedjen, nem hogy oly gúnyát 
húzzon le rólad, melyet nála moly rág, s nem nyúz, hanem pólyái — az elvehet és 
nem vétkezik.
É n ...?
Életemet nem tartottam meg, hát nem is veszítettem el. Így tarthattam meg . ..
(A lövöldözés mind hevesebb.)
(a Közlegényhez): Oldozz el bennünket, barátom! Mindjárt itt lesznék a mieink! 
Oldozz el, hadd menjünk elébük, hadd segítsünk! Ne száradjon a lelkeden a vé
rünk, hisz nem vétettünk senkinek!
Nem lehet. Visszajönnek. Lepuffantanának.
A kormány mellettünk van, feloldott minden katonát az eskü alól, nem kell a lá
zadó tiszteknek engedelmeskednetek. Mire vársz? Neked nem eshet bántódásod, 
a vezetők felelnek majd a lázadásért! Tudjuk, hogy nem önszántatokból harcoltok 
a Köztársaság ellen. Mi hasznod belőle, miért ontanád hiába a véred!
Nekünk azt mondták, meg kell menteni a Köztársaságot...
A Köztársaságot?!
Ki mondta?
Az ezredes.. .  Mindenki kapott két pohár rumot, és azt mondták, kommunista 
összeesküvést kell elfo jtan i. ..  Mert hát a bolsevikok . ..  meg a zsidók . ..  meg az 
anarchisták rátették a kezüket...
És te azoknak hiszel, akik százával öldösték le az embereket a temetőben? Akik 
a tüzérségi laktanyában a saját bajtársaidra lövettek? Meg a munkásokra? M i lesz 
a jutalmad? A »hősi halál«?



JIMENÉZ: A tisztek meg akarják dönteni a Köztársaságot! Vissza akarják állítani a régi 
rendszert. Ezeket szolgálod? Ezek fasiszták. A Köztársaság mindenkinek a javát 
akarja. A Köztársaságban szabadon élhetsz ...

KÖZLEGÉNY (vállat von): fin katalán vagyok ... Apám szőlőbérlő v o lt . ..  Maga ültette a szőlőt, 
négyven éve művelte, mégis elvették tő le ... földönfutóvá tették! A filoxéra pusz
tított, mit lehet tenni, és elvették, mert a törvényben az áll, hogy akinek a földje 
parlagon hever, annak nincs joga hozzá. Hát tehetett róla, ő akarta? A saját sze
memmel láttam, hogy sírt az apám, amikor a szőlejét, amit ő ültetett, pusztulni 
lá tta ... Másoknak adták... És a kommunisták minden üzemet, minden birtokot el 
akarnak venni, ha akkora is, mint a zsebkendőm! Jósé boltját is elvennék... (Szü
net.) — Egyre megy. Oroszországban a gyerekeket is elveszi az állam! . ..  Gyilkol
nak, éheznek, fáznak...

MANUEL: Nézd meg, mit műveltek velünk! Hát ember az, aki ilyet tesz? Nézd meg csak, nézd 
meg! A legelvetemültebb gonosztevővel se tesznek ilyet! Krisztus urunk sebeire, 
nézz ide!

JIMENÉZ: Félrevezettek! Gálád módon félrevezettek!
(A Közlegény elbizonytalanodik. Behátrál a Tanácsadó és az Őrnagy. Az Őrnagy 
ide-oda szédeleg, majd megtorpan.)

ŐRNAGY: Végünk van . ..  Mindennek vége ...
TANÁCSADÓ: Arriba, Espana! (Ügyetlenül magára lő. Elesik, de élve marad.)

(Az Őrnagy rámered. Lassan előveszi pisztolyát, lelövi a Tanácsadót. Révetegen kö
rülnéz. Hirtelen kihúzza magát. Andrásra tekint. Belelő a földön heverő Cigányba.) 

ŐRNAGY: ÖTVEN! (Andrást is lelövi.) ÖTVEN!
(A Közlegény egész testében reszketve ráemeli a puskát, de nem tudja magát rá
szánni a lövésre.)

ŐRNAGY (belelő Jimenézbe): ÖTVENEGY! (Manuelba.) ÖTVENKETTŐ! (A Közlegényt is 
lelövi.) ÖTVENHÁROM! (Júliát.) ÖTVENNÉGY! (Ősszsevisza lövöldöz.) ÖTVENÖT! 
ÖTVENHAT! ÖTVENHÉT! ÖTVENNYOLC! ÖTVENKILENC! (K iürült pisztolyát el
hajítja. Nevetgél. K im ért lépésekkel odamegy Júliához, lehúzza róla felső ruháit 
és magára ölti. Nyugodtan megigazítja magán. Parókát húz. Sietség nélkül leballag 
a nézőtérre és helyet foglal. Zene, lövöldözés, majd csak zene. Megjelenik a Cigány
lány, fegyveresen. Sorra megérinti a fekvőket, azok felkelnek. A Cigánylány előre
jön.)

CIG ÁNYLÁNY: Én láttam mindent. Megjegyeztem. Két vaksi sünre vak csizma lépett.
(Fény vetődik az Andrés és a Cigány között álló csöpp fekete kislányra, aki puskát 
tart a vállán.)

CIG ÁNYLÁNY: (természetes hanghordozással, egyszerűen): Európa szépe: Spanyolország.
(Svanyol forradalmi dal hangzik fel.)

FÜGGÖNY

1975. július—október

rezime
Drama Antala Bognara Mis Evrope odigrava se 1932. godine po motivima izbora misa Evrope i vojne 
pobune iz 1932. u Španiji. Autor —  kojem öve godine izlazi iz štampe prva knjiga, zbirka novela, do- 
bitnik je  Šinkove nagrade za 1972. godinu — ispituje tri vida senzibiliteta kao ljudske egzistencije: ko_ 
munikacioni, egzistencijalni i sooijalni.

RADNJA:

1. Mis Mađarske za 1932. godinu pripremaju na odlazak u Španiju na izbor Mis Evrope. Njen bivši 
verenik, malogradanin iz provincije koji je  do kraja bio protivan njenom nastupu, polazi u potragu za 
njom, naleće, međutim, na vetropire Andraša Fodora, Buvu i Anču. SLuti da su upravo oni »iskvarili« 
njegovu Juliju. Andraš Fodor, glavni junak, »zalutali« intelektualac i skitnice Buva i Anča kradu 
odeću od Krojača — koji rukovodi JuLijinim oblačenjem i koji Korčolija navodi na trag —  i u tim 
ukradenim odelima umešaju se u gospodsko društvo kője okružuje Juliju. Pravni problem, o kojem 
raspravljaju Gospoda —  da li je  osudenák koji je  pobegao u robijaškoj odeći proneverio ili ukrao 
odeću u kojoj je  pobegao — András Fodor rešava na táj način što postavlja kontrapátanje: šta bi uradili 
na njiegovom mestu (tj. osudenik u begstvu može da se oslobodi svoje robijaške odeće samo novom 
kradom).
2. U toku odstranjivanja bradavica, kojim rukovodi Kozmetičar, Julija pada u nesvest. Društvo Andraša 
Fodora nailazi na nju i uzima je  pod svoje okrilje. Nailazi, međutim, i Korčoli i  uveren da su Juliju 
bas oni upropastili nadiže galamu. Hoće da je  vodi sa sobom, ovoga puta u svojstvu staratelja. Razbu- 
dena Gospoda, kada shvate da se radi o Juliji, trude se iz petnih žila da ga odvrate od njegove namere. 
Julija ostavlja utisak kao da je  poludela, preplašena, beži od sviju. Pojavljuje se prosjak Jožef Balo, 
(nedostaju mu obe noge). Gospodi je  trenutno simpatičan jer se ispostavlja da je jednu nogu izgubio 
na frontu, međutim ubrzo prohuji među njima žamor negodovanja na njegove optužujuće reči: drugu 
nogu odsekao mu je  tramvaj, bez njegove krivice, ali je  sud odbio njegov odštietni zahtev time da mu 
se, kao prosjaku na ovaj način povećavaju mogućnosti zarade. András Fodor poklanja prosjaku, svoje 
odelo. Ovaj čin završava se Julijinim stilizovanim oblačenjem.
3. Blizu Sevilje, pred španskim inkarnaoijama Andraša Fodora, Buve i Anče (Andres, Giganin i Ciganka) 
pojavljuje se Hrist u obličju Kaluđera koji beži iz Sevilje, gde su, zajedno sa još četrdeset i devetori- 
com, fašistički oficiri nameravali da ga pogube. Umesto njega, progonitelji hvataju Andresa i Ciganina 
i sprovode ih u jedan seviljski hotel koji je  glavni štab Korčolija, fašističkog oficira. U istom hotelu 
nalaze se i misevi kője su se zatekle u njemu na jednom izletu. Juliji, čiju  trudnoću njeni pratioci 
nastoje da zabašure, gubi se svaki trag. Andres i Giganin poriču da je jedan od njih begunac. Korčolj 
sumnja na Andresa i zbog tóga šalje Ciganina u podrum gde ga dvojica Tehničara (Krojač i Kozmeti- 
čar) saslušavaju. (N jihova sprava za mučenje, elektrokoagulator, ista je  ona naprava s kojom su ranije 
ulepšavali Juliju.) Korčoli oseća pmvlačnost prema Andresu, ali iz  njega može da iznudi samo sažaljenje. 
U podrumu i Ciganin i Andres primaju na sebe krivicu begunca, da bi spasli drugog. Nailaskom Re- 
publikanskih snaga Korčoli redom ubije pištoljem sve prisutne, a potom, oblaceói Julijine haljine, traži 
svoj spas u redovima publike. Ciganka stiže s oslobodilačkom vojskom.



dráma három felvonásban 

lengyelből fordította gömöri györgy

SZEREPLŐK

Ignác (Apa és Király)
Katalin (Anya és Királyné)
Henrik (Fiú és Herceg)
Laci (Barát és Udvaronc)
Mariska (Szolgálólány és Hercegnő)
Részeg
Kancellár
Udvarmester
Rendőrfőnök
Pandulf püspök
Az Áruló Főember
Udvari Méltóságok, Részegek,
Udvaroncok, Hölgyek, Haramiák, Lakájok

Witold Gombrowicz (1904— 1969), lengyel 
novella-, regény- és drámaíró. 1939-től ha
zájától távol (főképpen Argentínában) élt. 
Itt írta 1945 és 1947 között Menyegző című 
drámáját, mely magyarul most jelenik 
meg először. Gombrowicz, kritikusai és 
a maga írói hitvallása szerint is, az eg
zisztencialisták közé tartozik. Drámáit 
(Operett, Iwoina, a burgundi hercegnő, 
Menyegző), melyek felépítésükben élesen 
eltérnek az ún. irodalmi színpad, a viisz- 
sza tükröző színház hagyományos drama
turgiájától, kritikusai az ellen-drámák 
európai élvonalába sorolják.
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A DRÁMA ESZMÉJE A JÁTÉKKAL ÉS A RENDEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS UTASÍTÁSOK

Az ember alá van vetve annak, ami az emberek 
»között« teremtődik, jön létre és nincs számára 
más istenség az emberekből született istenségen 
kívül.
Ilyen az a »földi egyház«, ami Henriknek álmában 
megjelenik.
Itt az emberek valamiféle Fájdalom, Félelem, Ne
vetségessé vagy Titok alakjaivá állnak össze, vá
ratlan dallamokba és ritmusokba, abszurd kapcso
latokba és helyzetekbe fonódva, és megadva magu
kat ezeknek, az teremti őket, amit ők maguk te
remtettek. Ebben a földi egyházban az emberi 
szellem az »emberköztiség« szellemét imádja. 
Henrik apját királyi méltóságra emeli, hogy az 
menyegzőt tartson neki; később magát kiáltja ki 
királlyá és maga akar menyegzőt tartani magá
nak. Ezért megpróbálja arra kényszeríteni alattva
lóit, hogy töltsék fel istenáséggel: a saját Istenévé 
akar lenni.
De mindez a Formán át történik, ami annyit je
lent, hogy az emberek egymáshoz kapcsolódva köl
csönösen egymásra kényszerítenek egy ilyen vagy 
amolyan életformát, beszédmódot, cselekvésfor
mát ... és mindegyik deformálja a többit, de 
ugyanakkor ő maga is deformálódik a többiek 
által.
Ezért a darab mindenekelőtt a Forma drámája. 
Itt nincs szó arról, mint más darabokban, hogy 
megtaláljuk a megfelelő formát valamilyen eszmei 
vagy személyi konfliktus visszaadására, hanem ar
ról, hogy újrateremtsük saját örök konfliktusun
kat a Formával. Ha Shakespeare egyik drámájá
ban valaki azt kiáltotta volna az apjának, »te disz
nó«, a dráma abban állna, hogy a fiú megsérti az 
apját; amikor azonban ez az itt következő darab
ban történik, a dráma a sértést elkiáltó alak és 
saját kiáltása között játszódik l e ... mert ez a ki
áltás hangozhat jól vagy rosszul, hozzájárulhat 
alkotója megdicsőüléséhez, illetve, ellenkezőleg, 
beletaszíthatja őt a szégyen és gyalázat szakadé- 
kába.
A deformáció, amelynek elsősorban a főhős, Hen
rik esik áldozatul, a következő módon érvényesül:
Egyfelől — Henrik belső világa deformálja külső 
világát: mindezt csak álmodja, ő »egyedül« van, s 
ezek a személyek csupán álomfigurák, akik nem
egyszer közvetlenül kimondják a saját érzelmi ál
lapotát. Ha tehát egyszerre csak, minden különö
sebb ok nélkül, a színpad hangulata kicsapongó, 
patetikus vagy titokzatos lesz, ha az adott személy 
hirtelen dühbe jön, vagy elszomorodik, az Henrik 
feszült szellemi tevékenységének a következménye. 
Másfelől azonban a külvilág is rányomja bélyegét 
Henrikre. Mint ahogy már mondottuk, néha elő
fordul, hogy a szereplők hirtelen beszédmodort 
változtatnak és mondanak valami váratlant — 
mert éppen ezt várta tőlük Henrik. Megint csak 
máskor Henrik a várakozástól eltérő és a maga 
számára is érthetetlen módon viselkedik, mert al
kalmazkodnia kell partnereihez: azok diktálják 
stílusát.
Kölcsönös deformáció esete áll tehát fenn — két 
erő szüntelen birkózása, a külső és a belső erőé, 
amelyek kölcsönösen elhatárolódnak. A művészi 
alkotás minden aktusa alá van vetve egy ilyen ket
tős deformációnak, s ezért van az, hogy Henrik 
jobban hasonlít egy ihletett állapotban lévő mű
vészhez, mint valakihez, aki álmodik. Itt minden 
az állandó »teremtődés« állapotában van: Henrik 
teremti az álmot és az álom — Henriket, a cselek
mény is szüntelenül teremti önmagát, az emberek 
kölcsönösen teremtik egymást és minden előretör 
az ismeretlen megoldások felé.
A fentiekből következnek

1. Senki sem beszél közvetlenül; mindig mindenki 
mesterkélt; szüntelenül folyik a játék. Ezért a da
rab az álarcok, gesztusok, kiáltások és grimaszok 
körtánca ... »Mesterkélten« kell játszani, de ennek 
a mesterkéltségnek sohasem szabad elvesztenie 
kapcsolatát azzal a normális emberi hanggal, ami 
kiérződik a szövegből.
Ennek a mesterkéltségnek két elem ad igazi tra
gikumot: Henrik érzi, hogy képzelgései nem ártat
lan szórakozások, hanem benne végbemenő, valódi 
lelki folyamatok; továbbá érzi azt is, hogy szavai 
és cselekedetei mintegy mágikus módon titkos és 
veszélyes erőket idéznek föl; érzi, hogyan formaija 
őt a forma. Henrik tulajdonképpen rendező.
2. A kettős deformációból létrejön valami, amit 
Witkiewicz »tiszta formának« nevezett volna. A 
dráma szereplői élvezik saját játékukat, sőt még 
saját szenvedéseiktől is megittasodnak, de minden 
csak ürügy arra, hogy beleilleszkedjenek egy ilyen 
vagy amolyan színpadi hatásba.
Az egyik szó kiváltja a másikat... nemegyszer va
lamelyik részlet feldagad, vagy mivel ismétlődnek, 
egyes mondatok roppant jelentőséghez jutnak ... 
Fontos tehát, hogy megfelelően kidomborodjék a 
mű »zeneisége«. Egyes »témáit«, crescendóit és de- 
crescendóit, szüneteit, a sforzatá-t és a tutti-t va
lamint a szólókat épp úgy ki kell dolgozni, mint 
egy szimfónia partitúráját. Minden egyes színész 
hangszernek kell, hogy érezze magát a zenekarban 
és a színpadi mozgásnak össze kell fonódnia a be
széddel. Az egyes jelenetek és helyzetek képléke
nyen átfolynak egymásba, s az emberek színpadon 
összeálló csoportjainak valamilyen rejtett értelmet 
kell kifejezni.
Egy szokványos darab szövegét áttanulmányozó 
színész a mondat tartalmából következtet arra, ho
gyan kell ezt vagy azt a mondatot kimondani. Eb
ben az esetben komplikáltabb a dolog; a dialógus 
itt mesterkéltebb, olykor még a legegyszerűbb sza
vak is mesterkélten hangzanak. Továbbá a párbe
széd irama is dinamikusabb: pl. ha valaki halkan 
és érzelmesen mond valamit, arra a másik zengze- 
tesen és öblös hangon válaszol, majd a harmadik 
versbe vált át és elszaval egy ritmikus versszakot.
3. Ahogyan Henrik ingadozik a Bölcsesség és az 
Ostobaság, a papi méltóság és az őrület pólusai 
között, úgy a darabot is szüntelen fenyegeti a 
giccs, a nevetségesség, a hülyeség egy eleme. Meg
nyilvánul ez a szereplők nyelvében is, különösen 
amikor versben beszélnek. Néha a darab Shakes
peare nyilvánvaló pariódiájává fajul. A díszletek
nek, ruháknak és a színészek álarcainak az örök 
játék e világát kell kifejezniök, az örök utánzás, 
mesterkéltség és misztifikáció világát.



MÁSODIK FELVONÁS

Készülődés Henrik és Mariska »tisztességes« me- 
nyegzőjére. A Király hatalmát azonban árulás fe
nyegeti (az udvari méltóságok összeesküvése). Hen
rik érzi, minden attól függ, ő maga hogyan viszo
nyul álmához: »okosan« vagy »ostobán«. «Okos« 
szónoklatot tart és ezzel pillanatnyi fölénybe ke
rül az Árulókkal szemben.
De abban a percben, amikor már sor kerülne a 
menyegzöre, betör a terembe a Részeg (akinek 
sikerült megszöknie a börtönből), és az Árulók tá
mogatásával újra meg újra a Királyra támad, 
megpróbálva őt »megérinteni« roppant erőre ka
pott Ujjával.
Henrik apja és menyasszonya segítségére siet. A 
valóság ingadozik az »ostobaság« és az »okosság« 
között. A Részeg, akit Henrik »okossága« legyőzött, 
látszólag félreáll... de ugyanakkor négyszemközti 
beszélgetésre hívja félre Henriket, hogy más mó
don, csellel érje el célját.
A szín ötórai teává alakul át. — Segíts nekünk 
megdönteni ezt a gyönge és védtelen királyt —  
csábítja a Részeg Henriket —, s akkor megteszünk 
téged királynak és tarthatsz magadnak a magad 
erejéből Menyegzőt.
Henrik, félig ittasan, ijedten látja, hogy bevonták 
egy összeesküvésbe... de az utolsó pillanatban 
visszanyeri önuralmát és miközben úgy tesz, mint
ha elfogadná az ajánlatot, államcsínyt provokál ki 
és megparancsolja a Részeg letartóztatását.
A Király-Apa azonban már nem tudja fékezni sa
ját roppant »királyi« félelmét... Félni kezd a sa
ját fiától és ez a félelem teszi Henriket igazi áruló
vá: apja ellen fordul, detronizálja és Királlyá nyil
vánítja magát. Most végre ura lett a helyzetnek! 
Most majd, mint Király, menyegzőt tart saját ma
gának!
A Részeg azonban mesterkélt módon, az egész ud
var szemeláttára, összeköti Mariskát Lacival, Hen
rik barátjával, s ezzel az új Királyt a féltékenység 
poklára taszítja.

HARMADIK FELVONÁS

CSELEKMÉNY

Hogy megkönnyítsük az olvasást, alább következik 
a cselekmény leírása.

ELSŐ FELVONÁS

Henriknek, aki katona Franciaországban a máso
dik világháború idején, álmában megjelenik len
gyelországi otthona és szülei.
Ügy tűnik, mintha a ház kocsmává változott volna, 
Henrik szülei pedig — kocsmárosékká. A kocsmai 
szolgálólányban Henrik csak nehezen ismeri fel 
jegyesét, Mariskát. De íme, belép más Részegek 
élén a Részeg és amikor az Apa-Kocsmáros megtilt
ja neki, hogy hozzányúljon Mariskához, elkezdi 
zaklatni az Apát.
Az Apa rémülten felkiált, hogy ő: érinthetetlen...
— Érinthetetlen, mint egy király! — kiáltják a Ré
szegek. Ekkor Henrik, akin már egy idő óta rend
kívüli pátosz vett erőt, letérdel apja előtt és azzal, 
hogy hódol neki. Érinthetetlen Királlyá változtatja. 
Ez az »érinthetetlenség« védi az Apát a Részeg 
»érintésétől«, így menekül meg annak zaklatásától. 
Amikor Henrikben gyengülni kezd a fiúi tisztelet 
érzése, az Apa a következő egyezséget javasolja: 
te engem elismersz királynak, én pedig királyi ha
talmammal visszaállítom szolgálólány-jegyesed szű
zi erényét és tisztaságát, amelyet a kocsmában 
vesztett el, »érinthetetlen szűzzé« változtatom és 
megparancsolom, hogy tartsanak nektek »tisztes
séges« menyegzőt, amely mindent megszentel és 

W tOI megtisztít...

Henrik uralma — zsarnokság. Készül menyegzőjére. 
Megértvén, hogy az embert más emberek ruházzák 
fel hatalommal, teszik felsőbbrendű lénnyé, sőt Is
tenné, arra kényszeríti alattvalóit, hogy azok tiszte
letnyilvánításaikkal és engedelmességük jeleivel 
»telepumpálják« őt isteniséggel. Ugyanakkor igyek
szik magának »igazán szent« menyegzőt rendezni, 
olyat, amelyik visszaadja szolgálólány-jegyesének a 
tisztaságot és a szüzességet.
De a féltékenység meggyengíti. A szülők, hogy meg
bosszulják üldöztetésüket és megkínzatásukat, még 
jobban felszítják gyanakvása lángját.
Csupán Laci halála tudná visszaadni Henrik ere
jét és lelki nyugalmát. De ahhoz, hogy ez a halál 
a királyi hatalom végleges szentesítésévé váljon, az 
kell, hogy Laci Henrik parancsára önkezével ves
sen véget életének. Henrik sugalmazza barátjának 
ezt a gondolatot, bár tisztában van azzal, hogy ezt 
»nem is gondolja komolyan«.
A döntő pillanatban, mikor már megtartaná a me
nyegzőt, a Király, akit lelkiismeretfurdalás és fél
tékenység gyötör, elkezd gyengülni a Részeg csa
pásai alatt. Ekkor előkerül Laci holtteste — barát
ja megölte magát, hogy eleget tegyen Henrik kí
vánságának.
Henrik nem tudja, hogy mindez »igaz-e vagy nem 
is igaz«. A világ fikciójának, az álomnak, a hazug
ságnak és a formák világának prizmáján át látja 
magát. De ez a világ mégis megegyezik valamiféle 
valósággal, valamit mégis kifejez.
A tett (Laci halála) súlyától meggömyedve, a tet
től, amit elkövetett, de mégsem követett el, ami 
tőle származik, de mégsem azonos vele, Henrik ár
tatlannak vallja magát. Ugyanakkor azonban meg
adva magát a helyzet logikájának, a Forma nyo
másának, amely neki a gyilkos szerepét szánta, pa
rancsot ad a saját bebörtönzésére.



első 
felvonás

(Nyomasztó, reménytelen táj. A homályból egy 
templom rommá-torzult maradványai vehetők ki.)

H E N R IK :

Fölment a függöny . .. Homályos templom ... 
Ormótlan mennyezet...  Furcsa bolthajtások ...
S a pecsétet elnyeli a mélység a szférák 
Szféráinak sötét és dermedt mélyei s a kő a kő ...

Itt lehetetlen kapuk állnak szüntelen forgatom
őket fejemben

Amott idegen zsoltár eltorzult oltára
Melyet á kehely értelmetlenségének kapcsa zár
Mozdulatlanná meredve is egyre őrli a pásztort

Ür. Üresség. Semmi. Egyedül én vagyok itt.
Én magam 
Én magam

De az is lehet, hogy nem vagyok magam, ki tudja, 
mi van még mögöttem, például lehet, hogy valami 
vagy valaki van még itt oldalt, itt arrébb, arrébb, 
valami hü .. .  hülye, valami féktelen, legyűrhetet- 
len, hülyintő hülyönc, aki megérint...  és . . .  (ré
mülten) jobb, ha nem mozdulok... ne mozdul
junk . ..  mert ha megmozdulunk akkor... ő is 
megmozdul... és m egérint... (fokozódó nyugta
lansággal) ó, ha valami, vagy valaki itt valahon
nan valahogyan, ha mondjuk például... aha, ott, 
ott, mozog valam i... (Előtűnik Laci.) Laci! Hiszen 
ez Laci!
LACI: Henrik!
H E N R IK : Képzeld milyen rettenetes álmom volt. 
Valami embertelen szörnyről álmodtam és 
Menekülni próbáltam, de hiába!
LACI:
Nehéz pörköltet adtak vacsorára, megfekszi 
Az ember gyomrát. Néha én is 
Á lm odom ...
H E N R IK : De te legalább valódi vagy. Vagy téged 
is csak . . .  álmodlak . ..  Hogy kerülsz ide?
LACI: Mit tudom én.
H E N R IK : Te Laci, te Laci, te Laci, miért vagy 
olyan rettentően szomorú?
LACI: És te miért vagy szomorú?
H E N R IK : Dehogy vagyok.
LACI: Nem vagyok én sem.
H E N R IK : Valami furcsa dolog történt velünk. Hol 
vagyunk? Attól tartok, hogy elátkozott környéken 
vagyunk.. .  mi magunk is el vagyunk átkozva ... 
Bocsáss meg, valahogy nem beszélek természete
sen . ..  képtelen vagyok természetesen beszélni... 
És végtelen szomorúság,
Ó, valami határtalan és parttalan bánat 
És szörnyű, süket és sötét 
Csüggedés üli meg lelkemet. Ö, Uram!
Istenem, istenem!
LACI (fiatalosan):
Minek neked Isten, ha itt vagyok veled én?
Hiszen láthatod — olyan vagyok, mint te!
Mi az ördögnek viaskodsz rémálmokkal 
Ha mindketten hús-vér emberek vagyunk,
Ha te olyan vagy mint ón, s én olyan, mint te! 
H E N R IK  (öröm m el): És ha te olyan vagy, mint 
én, s én olyan, mint te! Hát mindegy! Egye fene! 
De jó, hogy megszülettél, Lacikám! Mindjárt más 
minden, ha velem vagy. D e ... végül is hol va

gyunk? Ügy tűnik, mintha mégiscsak lennénk ... 
valahol. Nézd csak . ..  onnan mintha valam i... 
(Kibontakozik egy falrészlet, néhány bútordarab . . .  
egy szobarészlet.)
H E N R IK : Ezt én már láttam valahol.
LACI: Én is . . .
H E N R IK  (drámaian):
Valahol tehát vagyunk 
Vagyunk valahol. De hol, de hol?
Ez itt micsoda?
(A sötétségből kibontakozik egy szoba; egy lengyel 
vidéki udvarház ebédlője, de mintha söntéssé lenne 
átalakítva.)
LACI (akadozva): Szavamra, ez a szoba engem em
lékeztet valamire . ..  Kicsit olyan, mint az ebédlő
tök Malosicében . . .  Hasonlít is, meg nem is ... 
Ott egy óra. Egy szekrény. Arra volt a szobám, 
amikor vakációban meglátogattalak benneteket... 
H E N R IK : Igen, de most nem vagyunk Malosicé
ben, hanem Észak-Franciaországban vagyunk, a 
fronton — Észak-Franciaországban, a fronton. Ha 
pedig egyszer itt vagyunk, akkor ott nem lehe
tünk!
LACI: Hasonlít, de valahogy mégis más ...  Ugyan
az az ebédlő, de mintha vendéglő lenne, vagy sön- 
tés ...  vendégfogadó . ..  éjjeli szállás . . .  kocsma ... 
H E N R IK : Ez a szoba álcázva van és minden rend
ellenes.
LACI:
Ne bolondozz, ne akadékoskodj,
Mit számít az, hogy valami nem normális 
Ha mi magunk normálisak vagyunk!
Ezek a székek is valódiak, fából vannak, és a

büfében biztosan lesz valami ennivaló . ..  
De miért nincs itt senki? Hahó!
H E N R IK  (rémülten): Ne kiabálj! Várj! Jobb, lia 
nem kiabálsz!
LACI:
Miért ne kiabálnék?
Hahó! Van itt valaki? Meghalt mindenki? Hahó! 
H E N R IK :
Te marha! Fogd be a szájad!
Hagy abba! Hallgass már, ha mondom! Hahó!
Mér nem jön senki? Csend van. Hahó!
Hahó, s megint hahó!
LACI: Hahó!
H E N R IK : Hahó!
LACI: Hahó!

(Bejön az APA, öreg, merev, szklerotikus, gya
nakvó.)

H E N R IK : Na végre valaki... Bocsánat, itt mintha 
vendéglő lenne... (Csönd.) Vendéglő ez?
APA: Mi kéne?
H E N R IK  (utas-modorban):
Kaphatnánk 
Valamit enni?
APA (kocsmáros modorban):
Lehetni lehet 
De nem kő ordibáni.
H E N R IK  (Lacihoz): Ismerős ez a hang.
LACI: Nagyon hasonlít az apádhoz... szavamra, ez 
ő, bár tudom is én .. .  valahogy más . ..  Nem tu
dom ... És elég rosszul látni.
H E N RIK : Ne légy hülye. Ha az apám lenne, meg
ismert volna bennünket. Nem, hagyjuk ezt. Ez 
nem az apám. Üljünk le.
(Az Apához.) Ez itt vendégfogadó? Meg lehet itt 
szállni?
APA (kedvetlenül): Megszállni, meg lehet, mert
hogy van kiadó szobám. De finoman kell kérn i... 
H E N R IK : Aha, finoman ...
APA (megemeli a hangját): T isztelettel... illendő
en ...
H E N R IK : Aha, tisztelettel...
APA (ord ít): Illendően... udvariasan!

(Belép az ANYA, idősebb, elnyűtt, fáradt nősze
mély, kiáltása beleolvad az Apa ordításába.)

ANYA: Jólnevelten! és hogy ne legyen botrány! 
mert mi nem vagyunk affélék ... mert velünk azt 
nem lehet!
LACI (Henrikhez): Ez az anyád.
H E N R IK  (hangosan):
Nekem is úgy tűnik 
De azért nem egészen biztos.
Ez az egész olyan zavaros, de majd én



A végére járok!
(Lacihoz.)
Bocsásd meg, hogy olyan természetellenes módon 
beszélek, de elég természetellenes helyzetben va
gyok. (Felemeli a lámpát.)
Gyertek csak közelebb,
Közelebb ... közelebb, ha mondom
Még, még ... Szavamra, mintha csak tyúkokat...
tyúkokat hívogatnék ...
Még közelebb, még ... Nem szívesen 
Jönnek közelebb. Gyerünk, mert ha nem, én

közeledek
És ha én megyek közelebb, hogyha én, akkor 
Közelebb jössz te i s . ..  A jjaj, tisztára mintha pe- 
cáznék... halakat próbálnék horogra kapni. De 
mért van itt ekkora csönd?
Apám előbukkan a homályból
De szinte fölismerhetetlen, úgy megváltozott,
Nem könnyű ráismerni.
Meg aztán furán hallgatag, s így tulajdonképp 
Folyton nekem kell beszélnem. Nekem,
S ettől átváltozom apám,
Saját apám papjává!
S íme itt jön anyám, bevonul mint egy anyahajó, 
De igazán nem is nagyon hasonlít az anyámhoz.
De talán
Hagyjuk ezt. Milyen furcsán cseng 
A hangom. Hagyjuk ezt, hiszen ők 
Kérnek, hogy hagyjam őket.
LACI: De lehet, hogy ezek nem is a szüleid? 
H E N R IK :
Ők azok, egészen biztos vagyok benne, hogy ők, 
de valami történt velük és valami oknál fogva 
úgy tesznek, mintha mások lennének ...
Talán megőrültek ...
LACI: Beszélj hozzájuk kertelés nélkül, Henrik. 
H E N R IK : . . .  De nem tudok egyszerűen beszélni,

mert van valami 
Ünnepélyes és titokzatos az egészben —
Mintha csak istentisztelet folyna!
Nevetnem kell: milyen ünnepélyes vagyok!
Be magasztosan hangzik, amit mondok!

Megnevettet
Saját fontosságom és jelentőségem,
Bár ugyanakkor reszketek, és remegve kijelentem, 
Hogy reszketek — és ettől a kijelentéstől 
Még erősebben reszketek és erősebben remegve 
Megint kijelentem, hogy még erősebben reszke
tek ... De kinek? Kinek jelentem ki? Valaki hall
gat engem...
De nem tudom, kicsoda — és voltaképpen 
Egyedül vagyok itt, egészen egyedül, mert ti nem

léteztek.
Nem! Nincs itt senki! Csak én magam,
Egyedül, egészen egyedül... Ö sírni, sírni, 
Hulljatok csak könnyeim, hisz magam vagyok,

magam!
LACI: Hagyd abba . ..  Minek mondasz ilyeneket? 
H E N R IK : Ha viszont ezek mégiscsak a szüleim, 
akkor valahogy kapcsolatot kell teremtenem ve
lük, szólnom kell hozzájuk ...
Apám, anyám,
Apukám, anyukám! Én vagyok, én, Henrik! 
Megjöttem a háborúból!
APA (kelletlenül): Hallod, anyjuk... hiszen ez 
Henrik!
ANYA: Henrik! Uram Jézus!
H E N R IK  (f elindult an): Hát megszólaltak!
ANYA: De ugyan ki érethette ezt meg előre szent 
előérzetével, hogy ilyesmi történjen, ó aranyom, 
csillagom, boldogságom, ó, hogy én ostoba vén
asszony ne vegyem észre, de hová is tettem a sze
memet, én kisírtam mind a két szememet, már azt 
hittem, nem látlak soha többé, aranyosom, és 
most itt van, előttem áll az én kicsi szógám, kis
madaram, kincsem, ó hogy megnőtt, megembere- 
sedett, allelúja, dicsértessék, na gyere már ide, 
hadd öleljelek meg, kincsem, madaram, csillagom, 
aranyvirágom, ó te kicsi fiam, kicsi fiam ... 
H E N R IK : Gyere, hadd öleljelek meg.
ANYA: Igen, igen, öleljük meg egymást.
APA: Hát akkor öleljük meg egymást.
ANYA: Gyere, hadd öleljelek meg.
APA: Lassan, csak lassan... így nem lehet. 
H E N R IK  (naivan): De hisz ez a mama!
APA: Mama, vagy nem mama, jobb így távolról. 
H E N R IK : De hiszen . ..  én a fia vagyok.
APA: Akár fia, akár nem, jobb így távolról.. .  Per
sze, hogy a fia vagy, de ki a megmondhatója, hogy

mi lett abból a fiúból annyi év alatt. Mindjárt ölel
kezni akar. (Keményen.) De engem senki se fog 
megszorongatni, mert én nem vagyok egy zsák, 
hogy engem akárki a sarokban szorongasson, ami
kor neki éppen a kedve úgy tartja!
H E N R IK : Megbolondultak.
LACI (Henrikhez): Megbolondultak.
APA: És én semmilyen bizalmasságot meg nem 
engedek senkinek, mert abból aztán olyan csibész 
disznóság kerekedik, hogy szájon ... vagy másho
vá, semmi respektus, semmi udvariasság, csak az 
egyik csibész gazember jön a másik után, és (ne
hézkesen, szklerotikusan) már nyakon is ragad és 
kínoz és gyötör. Irgalom nélkül, és nem néz az 
ilyen a korra, sem a családra, csak jön az irgal
matlan, pokoli gazságával...
H E N R IK  (Lacihoz): Megbolondultak.
LACI: Megbolondultak.
H E N R IK  (hangosan, nyíltan, színpadiasan): 
Nyilvánvaló: nem bírták ki 
A borzalmak hosszú éveit s megtébolyodtak — 
Nincs mit tenni. Tele manapság 
A világ őrültekkel.
LACI (m int fentebb):
Tele őrülttel a világ. Legalább 
Minden második szülő megőrült, nem bírván 
Elviselni a sok szenvedést, betegséget, gyötrelmeket 
Magam is sok ilyen esetről tudok.
H E N R IK : Én is!
(Megszégyenülten elhallgat.) De valahogy mégiscsak 
szót kell értenem velük. (Hangosan, konvencionális 
hangon.) Az igazat megvallva, az első percben nem 
is ismertem rátok.
ANYA: Mi sem terád.
H ENRIK : Nem ismertem rátok, m ert...  m ert... 
nem vártam, hogy.. .  De mindegy. Nem erről van 
szó. Hát hogy ment a sorotok?
APA: Megvoltunk. És te?
H E N R IK : Én is.
APA: Hát akkor ...
H E N R IK : Ügy bizony ...
(Csend.)
H E N R IK : Most pedig mit csinálunk? Mert nem le
het csak úgy álldogálni, hogy ne történjen sem
m i. . .
APA: Semmi.
ANYA: Semmi.
H E N R IK : Semmi.
LACI (váratlanul) :  Én bizony ennék valamit. 
ANYA: Hát hogyne, hiszen máris, mert mi csak te
referélünk, de hova is tettem a fejemet, hát persze 
hogy kéne valamit harapnotok, hát persze, tüs
tént . . .  készítek valamit ebben a minutában, hogy
isne, mekkora ünnep ez, hazajött a Henrik, nagy 
dolog ez, mindjárt találunk valami harapnivalót, 
rögtön-rögvest, gyertek az asztalhoz, itt vannak 
a székek, nincs sok, de amink van azt jószívvel 
adjuk, bár bizony szűkösen vagyunk, nem vet 
fel a bőség, alleluja, allelu ja...
APA: Nohát csak készíts akkor valami harapni
valót, de csak módjával, tisztességgel, ahogy il
l ik . .. Akkor hát az Atya és Fiú, az Anya és Fiú 
nevében, gyere fiam, tiszteld meg az asztalun
kat . . .  De nehogy csak úgy odatelepedj az asztal
hoz, fiam, téged meg, anyjuk, vezessen asztalhoz 
ez a fiatalember, mert ez volt a szokás a mi csa
ládunkban, mindörökké ámen. Most pedig indu
lás, előre!
H E N R IK : Jól van, gyerünk. (Párosával sétálnak.) 
ANYA:
Emlékszem, hogy vezetett karján régen 
Húsvéti ebédkor az esperes úr ...
Az asztal már megterítve, s behallik 
A vendégsereg kellemes zsivaja!
APA (dörgő hangon):
Hajdanában az ember tiszta fehér 
Abrosszal megterített asztalhoz ült le, s akkor 
Belekanalazott a borsólevesbe, de úgy, de úgy 
Mintha harangozna, vagy trombitát fújna!
LACI:
Kellemes így járkálni és kellemes 
így fennhangon szavalva társalogni 
De ha még sokáig így teszünk 
Mikor eszünk?
H E N R IK :
Nem tiszta nekem ez a séta. Nem tudom,
Én vezetem-e apámat vagy ő vezet-e engem,
Meg aztán furcsa körülmények közt találkoztunk 
No de alkalmazkodjunk a közhangulathoz ...



E G Y Ü T T :  t
Alkalmazkodjunk a közhangulathoz!
Hangoljuk magunkat össze! Abból 
Lesz csak a koncert!
H E N R IK :  Milyen különös!

(Leülnek az asztalhoz.)

ANYA: Bocsássátok meg, Henrik és te, Laci, a 
szegény fogadtatást...  Azt kapjátok, ami van. 
Ez itt lópacallal ízesített macskahúgyleves.
APA: Hallgass, asszony, hallgass, mert nem erről 
van szó.
Biztosan észrevetted Henrik, hogy kissé sanyarú 
körülmények között találsz bennünket ebben az 
útszéli bekocsmált kocsmaszagú kocsmában — 
mert látod, nagy vihar dúlt itt, hófúvás, járhatat
lanok lettek az utak, sehol egy lélek, szakadék, 
mennykő és villámcsapás . .. Ne emeld szájadhoz 
kanalad fiam, mert a te Atyád még nem emelte 
szájához az ő kanalát.
H E N R IK : Ez a kocsma.. .  emlékeztet engem va
lamire.
APA:  Jobb, ha elfelejted.
A N Y A :  Volt — nincs.
LACI: Nincs.
H E N R IK :  Semmi sincs.
APA: Megváltozott.
ANYA: Eltorzult.
LACI: Tönkrement.
H E N R IK : Lezüllött.
Jól van, na, jó l van — megzavarodtak. De ők nem 
őrülhettek meg, mert nem is léteznek, hisz én 
csak álmodok.. .  és a legjobb bizonyíték arra, 
hogy nincsenek, az hogy előttük mondom, hogy 
nem is léteznek — hogy csak a fejemben létez
nek — ó, a fejem! Egész idő alatt magamhoz 
beszélek!
LACI: Hogyhogy? Folyton magadhoz beszélsz? 
H E R N IK : Mindegy! (Enni kezd.)
APA: Ne emeld szájadhoz a te kanaladat, mert én 
még nem emeltem szájamhoz az enyémet. 
H E N R IK : Anyám, apám — micsoda gyötrelmes 
álmok — anyám, apám, — hát nincs elég 
bajom nélkülük? — anyám, apám — s még azt 
hittem, régen elpatkoltak, erre nemcsak hogy 
nem patkoltak el, de még meg is jelennek ne
kem ...
APA:  Mivelhogy te hűséges és jóravaló ifjú  vagy, 
tehát nem fogod megelőzni az evésben a te atyá
dat, aki téged nemzett...
H E N R IK :  És nem térek vissza a családomhoz. 
Nekem már nincs is családom. Nem vagyok fia 
senkinek.
APA (mintha prédikációt tartana):. . .  Mert nincs 
az a tisztelet és szeretet, amivel a gyermek ne 
tartozna az ő atyjának, mert az Atya érinthetet- 
lenül szent és megszentelt, mindörökkön örökké 
ámen, roppant tárgya a fiú imádatának, ame
lyet, ha az megszeg, az örök kárhozatra ju t ...  
H E N R IK : Éti a háború fia vagyok!
APA:  És az, aki az Atyára szentségtörő kezét föl
emeli, olyan szörnyű, oly kimondhatatlan, ó 
olyan pokoli, sátáni, embertelen bűnt követ el, 
amelyért nemzedékről nemzedékre bűnhődik, 
szörnyű üvöltéssel, jajveszékeléssel, szégyenben 
és gyötrelemben, Isten és a Természet egyaránt 
megátkozza, kiátkozza, kiveti, elhagyja, örök ma
gányra íté li...
H E N R IK :  Az öreg attól fél, hogy odacsapok 
neki. ..
APA:  Jó a leves.
H E N R I K  (Lacihoz):  Meg tudnád jó l verni ezt az 
apát?
LACI: Ha te igen, akkor én is.
APA:  Adjál egy kis sót.
H E N R IK : És nem lenne miatta lelkifurdalásod? 
LACI: Ha egyedül tenném, akkor igen, de ha ket
ten tesszük, akkor nem, mert akkor csak egy
mást utánozzuk.
APA: De szívesen eszem mindig pacalt. 
H E N R IK  (Lacihoz): Hahaha, jól feleltél. Ez meg
győzően hangzik — ez tetszik nekem, hahaha, 
kedvemre van, amit mondtál. De nem erről van 
szó. (Növekvő nyugtalansággal.) Nem, egyáltalán 
nem erről van szó, hanem egészen másról. Vigye 
el az ördög, nem tudom miről van szó, de itt 
minden borzasztóan fárasztó, mert minden ki van

facsarva — hallod, be van dugaszolva és fel van 
peckelve... igen, fel van peckelve és álcázva 
van ... és úgy tűnik, hogy van még itt valaki raj
tunk kívül, és én meg is nézem és rá is jövök és 
meg is magyarázom... (A lámpafényt a szoba 
belsejébe irányítja, ahol egy széken Mariska al
szik.)
H E N R IK : Kicsoda ez a lány?
ANYA: Az . ..  az egy szolgálólány.
H E N R IK : Szolgáló?
ANYA: Szolgáló . ..  aki felszolgál.. Mariska, hozd 
ide azt az ételmaradékot és a macskafelvágottat 
is add ide az ablakból...  (Az Apa vakaródzik.) 
Megint viszket?
H E N R IK : Igaz is, ha már annyi minden szóba 
kerül...  Élnek még az ismerősök?
APA: Már amelyik.
H E N R IK : De mondjátok csak, érdekelne... mi 
lett Marikával, hiszen tudjátok, emlékeztek a Ma
rikára? A Piglowsiki doktor lányára, arra a Mari
kára, aki itt lakott. . .  szünidőben mindig leuta
zott . . .  és jegyben is jártunk ...
APA: Hova lett az a felvágott.
ANYA: Talán valaki elcsórta?
M ARISKA (közelebb jön ): Az ablakban nincs.
ANYA: Akkor eredj a fogadószobába, ne üldögélj 
itt csak úgy, m ert...  De előbb mosogass el.
H E N RIK : Hogy hívnak?
M ARISKA: Mariskának.
APA (kétértelműen): Ez a Mariska.
ANYA (ugyanúgy): Ez a Mariska.
APA: Ez a szolgálólány, Henrik.
ANYA: Mindenesnek . ..  vettük fel.
APA: Mindenfajta szolgálatot elvégez ez a ... 
lány.
ANYA: Ö szolgálja ki a vendégeket.
APA: Szolgáló, tehát kiszolgál...  ez a Mariska.. .  
ANYA: Mariska ...
APA: Mariska ...
H E N R IK  (Lacihoz, halkan, szomorúan): Mit gon
dolsz erről?
LACI (halkan, tanácstalanul): Tudom is én . . .  tu
dom is én ...
H E N R IK  (Lacihoz): De én biztosan tudom!
LACI (Henrikhez): Ha ő az, akkor miért nem 
szól. ..  Hiszen, nem felejtett el m inket... Szólj 
hozzá.
H E N R IK :
Nem'.
Hogyan szólhatnék hozzá, ha egyszer 
Ő már nem az, nem az, aki 
Ő már csak v o lt ...
Ó, ezt az aljasságot!
Tisztességes apám volt és anyám,
És jegyesem is volt, de most
Apám különös toronyban él, anyám mellébeszél, 
Jegyesem pedig szolgálólánnyá süllyedt,
A ringyóság palackjába van zárva, a ringyóság 
Bedugaszolta örökre... Ó ezt az aljasságot!
A csibészséget! Az alávalóságot! Rothadt ügy, de 

az egészben az a legjobb, 
Hogy nekem teljesen mindegy... Hallod,
Milyen könnyedén mondom: teljesen mindegy.
LACI (könnyedén): Nekem is!
H E N R IK  (könnyedén):
Az igazat megvallva,
Nem is tudom, mitévő legyek:
Ringyó lett hajdani jegyesemből.
LACI: Nem nagy ügy!
H E N R IK :
Nem nagy ügy!
Erről van szó: nem nagy ügy — hiszen 
Csekélység az egész.
LACI:
Csekélység!
Leányok millióival 
Történt ugyanez.
H E N R IK :
Ügy van!
Jegyesek milliói kerültek 
Ugyanilyen helyzetbe.
LACI: Szerte a világon!
H E N R IK : Varsóban és Pekingben!
LACI: Milánóban és Toledóban!
H E N R IK : Párizsban és Londonban!
LACI: Novgorodban és Kievben!
ANYA: Velencében és Koblenzben!
APA: Boroszlóban és Krakkóban! 3(



LACI: Dublinban és Döblingben!
H E N R IK : Akkor hát táncoljunk egyet!
M IN D  (hirtelen): Ügy van, táncoljunk!
H E N R IK :
A fiú visszatért a szülői házba, de az a ház 
Már nem otthona,
És a fiú sem fiú többé. Kicsoda 
Tért vissza és hova?
Feledjünk el minden emléket! Előre!
Senki se térjen vissza a múltba!
(Csend.)
Itt ültem vele valaha és most megint itt ülök — 
hát aztán? Ami volt, elmúlt. Nincs többé. Vala
mi más van helyette, és holnap újra más lesz. 
Szóra se érdemes.
(Csend.)
LACI: Szóra sem érdemes!
H E N R IK  (romantikus pátosszal):
Látod ott azt a széket? Azon ültem vele 
Azon az emlékezetes estén! Itt ült anyám,
Ott meg az apám! Szakasztott úgy, ahogy 
Most ülünk.

Emlékeztek?
Emlékeztek arra a felejthetetlen, utolsó 
Együtt töltött esténkre?
ANYA: Emlékszem, fiam, ó hogyne emlékez
nék .. .  Én ezen a szent helyen ültem és aludtte
jet vacsoráztunk...
APA: Én itt ültem.
LACI: Én meg i t t . . .  ezen a széken, mert kinéz
tem az ablakon, és azt mondtam, hogy sok a légy. 
Hogy eszembe jut egyszerre minden!
H E N R IK : És itt ültem én ... (Leül.) . . .  és vajat 
kentem egy darab kenyérre. Ö meg itt ült mel
lettem . .. Vajat kentem a kenyérre. (Lacinak.) Mi
ért nem ülsz le? Ülj már le. Vajat kentem a ke
nyérre.
És azt mondtam: — a szomszéd 
Megint a kézifecskendő felől kérdezett. Emlékeztek 

még, miről beszéltünk azután? 
APA: Én mondtam valamit, de hogy mit, az tel
jesen kiment a fejemből.
ANYA: Rossz a memóriád, de az enyém még 
j ó ...  Mit mondtál, mit is? Megvan! Azt mondtad: 
»az ujjam« ...  csak ennyit, merthogy a kabátuj
jad éppen beleakadt a salátástálba.
APA: Igaz, igaz, szentigaz! Azt mondtam: »az uj
jam«, szavamra! Rendkívüli emlékezőtehetséged 
van.
H E N R IK : És akkor én elkezdtem az ujjammal 
dobolni az asztalon és azt mondtam: »Mához há
rom hónapra megtartjuk az esküvőmet.«
ANYA: Ezt mondta a drágaságom, ezt mondta, 
ezeket a szavakat ejtette ki a száján, úgy bizony! 
Én meg letettem a teáscsészét, elhessegettem a 
legyeket és azt mondtam: »Ejnye, Henrik, hát ez 
meg mi? Miben sántikáltok? Eljegyeztétek ma
gatokat? De hiszen. . .« De nem, előbb még azt 
mondtam: »M it mondasz, fiacskám? Add már 
ide azt a cukrot. . .«
APA: Ügy, úgy, s én erre azt feleltem: »Egészsé
günkre váljék, mama! Nincs min keseregni. Ad
jál, no, valami innivalót! Kissé még fiatalkák 
vagytok, de hát mit számit az!« Erre aztán fülig 
pirult. Szégyenkezett, piros lett, mint a bazsaró
zsa, haha, úgy biz ám!
ANYA: Mondott is valamit.
H E N R IK :
Igen, mondott — de ő már nincs többé.
Nem lett menyegző. Vége. Semmi. Ür.
— De ott bujkál a szekrény mellett! Nem akar

idejönni.
Ha! Micsoda űr vesz körül, ö  meg elhúzódik. 
Előre hát, előre!
M IN D  (Mariska kivételével): Előre!
APA: Essen belé a kórság, meg a jobbféle dög
vész.
H E N R IK  (Lacihoz): Nincs mit tenni, ez egy kö
zönséges szolgálólány, érted?
LACI: És mi van akkor, ha egy szolgálólány. 
H E N R IK : Igaz is, mi van akkor.
LACI: Meg aztán . ..  elég szemrevaló.
H E N R IK : Hát szemrevalónak éppen szemrevaló. 
LACI: Ez a lány itt alszik?
H E N R IK : -Ez a lány itt alszik?
LACI (játékosan): Innék egy kis teá t... 
(Mariskához.) Fsszt... psszt...

„  APA: Aztán mire való ez a pisszegés? Nem kell
»05 itt pisszegni. Ha még kell valami, csak szóljatok.

De jobb, ha nem engedtek meg magatoknak min
denfélét, mert ez nem egy kocsma... lám csak, 
lám, már kedve is támadt hozzá, valóságos is
tenverése ez a lány, mindenki csak tapogatni 
akarja, csak fogdosnák és fogdosnák, miközben a 
húslevest kanalazzák, és ez így megy szüntelen, 
éjjel-nappal, csipkedik, fogdossáik, ahol érik, szo
rongatják, és egyik botrány a másik után ... (Éle
sen.) Nagyon kérlek, ne csináljatok nekem bot
rányt!
ANYA: (lármásan): Ignác!
APA: Hagyjál békén!
ANYA: Nyugodj meg, Ignác!
APA: Semmiféle disznóságot itt nem tűrök, mert 
ez nem disznóól, azt a disznópofájú disznófülű 
kondás mindenségit ennek a disznó világnak! 
ANYA: Habzik a szája!
APA: Disznók, disznók, disznók!

(Betántorog a Részeg.)
RÉSZEG: Mariska, disznó!
APA: Takarodj innen!
RÉSZEG: Mariska, adjál nekem disznóságot, ad
jál disznöhúst!
APA: Majd én kihozom!
H E N R IK  (a másik oldalról, vidáman): Mariska, 
disznó!
APA (odaszalad hozzá): Majd ón!
RÉSZEG: Mariska, adjál nekem disznót! 
H E N R IK  (konokul): Mariska, disznót! 
RÉSZEG: Disznóságot, disznót!
H E N R IK : Disznólkodva!
APA: Jézusmária!
RÉSZEG: Disznó!
H E N R IK  (beleordítja a levegőbe): Disznó!
LACI: Disznó!
ANYA (oldalról): Te meg mi az Istennek nem 
hagyod a disznókat!
APA (a Részeghez): Takarodj innen!
RÉSZEG: Egy üveg gyomorkeserűt!
APA (Henrikhez): Takarodj!
H E N R IK : Gyomorkeserűt!
RÉSZEG (hangosabban): Gyomorkeserűt! 
H E N R IK  (hangosabban): Gyomorkeserűt!
APA: Jézusmária!
RÉSZEG: Gyomorkeserűt, disznóhúst!
H E N R IK : Gyomorkeserűt, disznóhúst!
LACI: Gyomorkeserűt, disznóhúst!

(Bejönnek a RÉSZEGEK.)
RÉSZEGEK: Tram, trarn, tram-tadaramm!
APA: Uraim, legyenek egy kis belátással!
Késő éjjel van. Mariska, zárunk!
RÉSZEGEK (leülnek az asztalhoz):
Egy pikoló csapolt sört!
Ide egy korsóval!
Disznósajtot!
Pálinkát, dupla rummal!
Mariska, pikoló! Mariska, szafaládé!
Mariska, disznósült! Mariska, disznósajt! 
H E N R IK  (oldalt): Mariska, disznósajt! 
RÉSZEGEK: Marónit árult a Tóni, 
jó  forró volt a maróni, h u jju jju jj!
APA (Mariskához): Hallod-e... ne szolgáld ki 
őket!
RÉSZEG: Gyere mán ide, Mariska, súgok neked 
valamit, Maris ...
APA: Meg ne mozdulj.
RÉSZEG: Befogjuk a pofánkat... Én a pincér
nőhöz szóltam, és annak nincs joga nem kiszol
gálni a vendéget, azt a nemjóját, velem kivételez
ni, és ha te öregapám, sokat ugrálsz, akkor én 
begurulok és rákenlek a feszületre!
H E N R IK  (oldalt): Rákeni a feszületre!
APA: Mingyá, no, mingyá. Engedelmükkel. Maris
ka, hozd ki, amit kértek.
RÉSZEG (végigméri): Na ez begyulladt. 
RÉSZEGEK (tárgyilagosan): Begyulladt.
H E N R IK  (oldalt): Begyulladt.
RÉSZEGEK: Nem pofááá ...
Sorakozó! Menet, indulj!
Előre, egy-kettő! Rajta!
(Vadul menetelnek.)
RÉSZEGEK: Marónit árult a Tóni, 
jó  forró volt a maróni, h u jju jju jj!
T  ram-tram-tram!
(Megállnak az Apa előtt.)



RÉSZEG: Ne pofááá . .. azt a disznó ...
Disznó!
Begyulladt.
Az a helyzet, hogy iszonyúan begyulladt, és 
Beleosdnált, a hétszentségit, a gatyájába!
M ÁSODIK RÉSZEG (komoran): Berezelt. 
HARM ADIK RÉSZEG: Majrésnak máj rés az 
ö reg ...
RÉSZEG: És minthogy tőlem gyulladt be, most 
ennek jeléül én lekenek neki egyet. Nem igaz, 
Maris kisasszony?
RÉSZEGEK: Kenj le neki egyet, keverj le! 
RÉSZEG: Hát akkor lekenek egyet.
RÉSZEGEK: Kenj le neki egyet, keverj le! 
RÉSZEG: Lekenek neki egyet!
RÉSZEGEK: Kenj le neki egyet, keverj le!
RÉSZEG: Lekenek neki egyet!
ANYA (ijedten): Ignác, ezek most megvernek, 
megvernek téged!
RÉSZEGEK: Hát akkor gyerünk!
RÉSZEG: Hát akkor gyerünk!

(Közelednek az Apához.)
RÉSZEGEK: Gyerünk, kenj le neki egyet! 
RÉSZEG: Akkor egyet lekenek neki.
(Csend.)
RÉSZEG: Lekennék én neki egyet, de a nemjó
ját, nagyon egyenesen áll a po fá ja ...
Meg sem rezzen a ...  pofája ... Ha meg nem 
mozdul, akkor... (Mariskához.) Mariska ... 
Merthogy túl széles itt ez a padló!
RÉSZEGEK (komoran): Nem mozdul...  (Maris
kához.) Mariska...
RÉSZEG: Ráadásul még csönd is le t t ... 
H E N R IK  (magában, hangosan): Valóban, milyen • 
csönd le t t ...
RÉSZEG: Tram-tram-tram!
(Vadul menetelnek.)
RÉSZEGEK: Marónit árult a Tóni, 
jó  forró volt a maróni, h u jju jju jj!
T ram-tram-tram!
RÉSZEG: Hát akkor kenj le. neki egyet!
RÉSZEG: Hát akkor kenj le neki egyet! 
H E N R IK  (magában): Mikor lesz már vége ennek 
az egésznek?
RÉSZEG: Mindjárt.
H E N R IK  (A Részeghez): Mi van ott az ablak mö
gött?
RÉSZEG: Szántóföldek.

(A Részegek közelednek az Apához.)
RÉSZEG: Nahát akkor legelőször is annak rend- 
je-módja szerint lekeverek neki egyet a képébe, 
aztán ha már begurultam, leköpöm, rátaposok és 
kibelezem — mert tudja-e Mariska, én nem félek 
tő le ...
De mikor meg se rezzen a képe!
És ha meg se rezzen, akkor nem m egy...
De mekkora képe van, mekkora képe!
ELSŐ RÉSZEG: Akkora pofája van, mint egy 
ház!
MÁSODIK RÉSZEG: Egy papnak se lehetne na
gyobb!
(Csend.)
NE G YE D IK  RÉSZEG (hirtelen): Nézd csak, légy 
szállott az orrára!
RÉSZEG: Hát aztán?
N E G YE D IK  RÉSZEG: Mért nem csapod le róla 
a legyet?
Hát csak úgy hagyod, hogy az a légy rászálljon? 
Nem igaz, Maris kisasszony?
RÉSZEG: Ejnye, te nyavalyás légy, te nyavalyás 
légy, te ...
(Felemeli a kezét.)
APA (nagyon csendesen): Ne m erészelj... 
H E N R IK  (oldalt, drámaian): Ö, hát megszólalt! 
APA (halkan): Ne merészelj, mert én azt 
Ki nem állom
Nem bírom ki, mert ki nem bírom 
Mert nem lehet kibírni!
És ha nem bírom ki, akkor... akkor...
Nem tudom mi lesz ...
RÉSZEG (bizalmasan): Adok neki egyet, nézze 
Mariska, adok neki egyet!
RÉSZEGEK (bizalmasan): Kenj le neki egyet, 
kenj már le neki egyet!
APA (ord ít): Disznók!
Táguljatok, mert bizonyuccse!

Hogyha valaki megérint, borzasztó.
Halljátok, borzasztó dolog történik!
De olyan borzasztó, hogy az elmondhatatlan.

Kénköves
Pokol, tömlöc, kaloda, hóhér, kínvallatás,

a teljes
Földkerekség átka, akkora sivítás és süvöltés,
Hogy az szétvet mindent és megöl, úgy lesz, igen, 
Mert engem nem szabad, mert nem és nem és

nem
Lehet, mert én érinthetetlen, igen, érinthetetlen

vagyok!
Mert én benneteket megátkozlak!
RÉSZEGEK: Nocsak, nocsak, íme a király, az 
érinthetetlen király!
RÉSZEG: íme a király!
Hát én most megérintem ezzel az ujjal!
Nem igaz, Mariska kisasszony?
APA (menekül): El innen, mert megátkozlak! 
H E N R IK  (hirtelen): Állj! Megállni!
(A szín megdermed.)
H E N R IK : Nem is tudom, hogyan viselkedjek ... 
(Lacihoz) L ac i...  De azt hiszem, mégis csak kell 
viselkednem valahogy... (Szomorúan.) Bocsásd 
meg, hogy ilyen erőltetett módon beszélek. De 
itt semmi sem természetes!
LACI (frissen, kihívóan): Oda se neki!
Mit törődsz vele, hogy valami erőltetett 
Ha te magad természetes vagy!
H E N RIK :
Igen, természetes vagyok, az akarok lenni 
És nem ünnepélyes! De hát hogyan 
Ne legyek ünnepélyes, hogyha a hangom 
Ünnepélyesen cseng?
(Elhallgat.)
Szörnyű ez a csönd.
Vacog tőle a fogam.
És igazán furcsa, de milyen
Furcsa is az, hogy egyáltalán beszélek.
Viszont ha hallgatnék
Az is furcsa lenne, hogy hallgatok.
Mit csináljak?
Leülök, mondjuk 
Erre a székre

(Leül.)
és elkezdek 

Viccelődni, nevetni, meglóbálom 
A kezemet vagy a lábamat... Hiába! Még ezek 
A természetes mozdulatok is mesterkéltek.
Mágikus műveletté változnak... Most, mondjuk, 
Fölteszem a lábamat az asztalra, fejemet föleme
lem, előveszek egy cigarettát és azt mondom: —
Mi közöm hozzá, hogy verik az apámat és meg 
akarják erőszakolni a jegyesemet?... Minek ezt

eltúlozni?
Ne túlozzuk el a dolgokat!
Eggyel több vagy kevesebb . . .  Nem bírná ki?
Én ugyan kibírom azt, hogy ő nem bírja k i ... 
Apám, apám ...
Mi az, hogy apa? Közönséges apa.
A lehető legközönségesebb... Mi mindnyájan a 
legközönségesebb emberek vagyunk ...  Mondjuk, 
hogy mindezt
Elmondom és még ennél is többet. Jó.

Kimondtam.
De amit kimondtam, az 
Megint csak fennkölten hangzik,

NYILATKOZATTA
Változik és mint egy kő, elsüllyed
Ebben a csendben... Aha, már tudom, miért
Nyilatkozom, ahelyett, hogy beszélnék. Ti

ugyanis nem
Léteztek, csak én, egyedül én, én ... Nem beszélek 
Tehát senkihez és nem lehetek természetes,
Mert ha nincs itt senki, és én mégis beszélek,

akkor
Mesterkéltnek kell lennem.
Mit csináljak? Maradjak ülve? Nem. Sétáljak? 
Annak sincs értelme. Mégsem tudok úgy temii, 
mintha nem lenne semmi közöm az egészhez. Mit 
szokás tenni ilyenkor? Például letérdelhetnék, mi
ért ne, letérdelhetnék... Igaz, hogy ez már túl
zás lenne... de mondom, le is térdelhetnék... és 
bár az eléggé... de azért mondom, le is térdel
hetnék ...
(Letérdel, kicsit oldalt.)
Ejnye, az ördögbe is, letérdeltem, de valahogy túl 
csöndben térdeltem le és nem is magamnak, ha- 3<



nem nekik, de nem is nekik, hanem magamnak, 
mintha pap ... valamilyen pap ... vagy tudom 
is én micsoda lennék ...
APA: Tudom is én micsoda.
ANYA: Nem tudni micsoda.
RÉSZEG: Nincs itt senki.
LACI: Senki se ért semmit.
H E N R IK : Mindegy!
Én térdelek előtte! És próbáljátok csak 
Semmibe venni térdhajtásomat, megkerülni,
Vagy eltüntetni ezt a térdelést!
(A Részeghez.) Üsd, mire vársz?
Én letérdeltem előtte!
MÁSODIK RÉSZEG: Király!
ANYA: Király!
RÉSZEG: Király!
RÉSZEGEK: Király! Király!
H E N R IK : Hogyhogy — király?
RÉSZEGEK (teljesen részegen): Király, mert ki- 
rály!
(A » király, király!« kiáltások egyre gyorsabb tem
póban felerősödnek — bejönnek az Udvari Mél
tóságok.)
APA: Henrik,
Ó, ó, Henrik!
ANYA: Ó, Henrik!
H E N R IK : Ó, Henrik! (Feláll.)
APA: Köszönöm, fiam, hódolatodat, szívesen

fogadtam
És máskor is és mindig szívesen fogadom 
És soha nem tudok betelni véle ...
(Őszintén.) Már nagyon kellett nekem a

tiszteletadás.
H E N R IK : Mi ez a színházasdi?
(Csönd.)
APA (nehézkesen, belső ellenállást legyőzve): Fő
urak! Méltóságok!
UDVARI MÉLTÓSÁGOK: Király, ó király!
APA: Személyem körüli Méltóságok!
UDVARI MÉLTÓSÁGOK: Király, ó király!
APA: Méltóságom körüli méltóságok!
Köszöntsétek alázatos, alázatos meghajlással 
A h er... A herceget, Henrik fiamat, ki íme 
Most megtért a messzi háborúból.
H E N R IK : Ez meg micsoda ostobaság?
APA: (zihálva, szklerotikusan): Segítség, segítség! 
Názáreti Jézusom! Drágalátos Szűzanyám! Meny- 
nyeknek angyalai! Jézus, ó Jézusom, segíts most! 
íme hát itt van ő, az én fiam, az én magvam, 
legszentebb ivadékom, aki az imént megváltott 
engem
Ettől a disznóképű disznótól, aki pálinkagőzös 
Bódulatában féktelenül és elvakultan 
És valami hihetetlen vakmerőséggel 
Megtámadott és Érinthetetlen Személyemet

mancsával
Disznólábával
Próbálta érinteni! Az én személyemet! Az én sze
mélyemet! Engem, aki érin t... akit meg nem 
érinthet... mert az tilos . ..  Meg van tiltva! Min
denkinek!
UDVARI MÉLTÓSÁGOK: Krisztusom!
APA: De már nem nyúl hozzám!
Fel sem fújhatja magát, ki sem zsigerelhet,

le sem köphet, 
Mert itt a Henrik, a Henrik, ó itt a Henrik! 
ANYA (diadalmasan): Henrik, fiacskám!
UDVARI MÉLTÓSÁGOK: Ó, Henrik, fiacskám! 
H E N R IK : Ó Henrik!
Ez kezd egyre hülyébb lenni...
APA: Térdelj le,
Térdre, fiam, Henrik!
H E N R IK : Ugyan miért?
ANYA (ijedten): Térdelj le, Henrik!
APA: Térdre, térdre, én is letérgyelek. Térgyelj, 
Térgyejjen le mindenki... (Letérdel.)
(A Méltóságok is letérdelnek.)
H E N R IK : Nem fogok itt egyedül álldogálni... 
(Bizalmatlanul körülnéz és térdre ereszkedik.) Az 
ördög tudja, mi van itt. (Észreveszi, hogy szem- 
től-szembe térdel az Apával.) Én előtte térdelek, 
ő meg előttem. Majmoljuk egymást. Mint a maj
mok! (Egyre dühösebben.) Ez undorító!
APA: Várj, én nem erre térdelek. (Hátat fordít 
Henriknek, úgy térdel.) Én az Üristen előtt térde
lek! Én Hozzá könyörgök! Én a Mindenható ke- 

w gyeimébe ajánlom magam, a Szentlélek kifogyha
tó? tatlan könyörületébe, legszentebb kegyelmébe,

legmagasabb oltalmába... Haj, fiacskám, én Hen
rikem ... benne vagyok a menedék, benne a vigasz
talás, őhozzá futunk, ha futnunk k e ll...
Atyám,
Én a te fiad vagyok 
És te az én atyám vagy ...
H E N R IK : Imádkozik.
APA: Te vagy az én királyom!
H E N R IK : Most már nem állhatok fel, mert nem 
illik.
APA: Mennyei atyám és királyom, íme
Szeretetet
Tiszteletet
És engedelmességet esküszöm neked.
H E N R IK : Istennek esküszik, de úgy mintha én 
esküdnék neki. (Hangosan.) Hát én ezt már unom. 
(Föláll.)
APA: Henrik, Henrik... Atyám, én véled vagyok, 
s te énvelem. Nem hagylak el, atyám, és te nekem 
ezért. .. ezért visszaadod az én kedvesemet, mát
kámat, ámen, ámen, ámen ...  hogy szép tisztesség
g e l... ahogyan azt illik ...
H E N R IK : Ez meg mi? Istennek suttog, vagy az 
én fülembe?
APA: Visszaadod nékem az én jegyesemet! 
H E N R IK : Visszaadja nékem az én jegyesemet? 
APA: Megyegzőt tartasz nekem?
H E N RIK : Menyegzőt tart nekem?
APA: Tisztességes menyegzőt tartasz nekem, ren
des menyegzőt, ahogy az mindig is szokás volt a 
mi családunkban... Mint régen! Mindent úgy, mint 
hajdanán! Összeadsz engem egy tiszta, szeplőte
len, köztiszteletben álló szűzzel, az én kedves mát
kámmal . ..  tisztességes menyegzőt tartasz ... 
(Lassan mind fölállnak.)
H E N R IK : Menyegző lesz?

APA: Menyegző
ANYA: Menyegző.
H E N R IK : Menyegző?
APA: Menyegző.
M ARISKA: Menyegző!
UDVARI MÉLTÓSÁG: Menyegző.
ANYA: Menyegző.
UDVARI MÉLTÓSÁG: Menyegző.
H E N R IK : Menyegző?
I
(Az Apa és az Anya mosolyogva, derűsen, elérzéke- 
nyülten nézik Henriket.)
APA: Az Apa és 
A Fiú nevében! Látjátok ott 
Azt a leányt, aki látszatra 
Csak közönséges szolgáló?
Kocsmai szolgálólány?
UDVARI MÉLTÓSÁGOK: Látjuk, Uram.
APA (hevesen, mintha rájuk akarná erőszakolni, 
amit mond): Az a leány
Nem ringyó, nem is szolgálólány! Hanem rendes, 
Szemérmes, érintetlen leányzó, akit ezek 
A gazember csibészek elragadtak,
Megkötöztek, megkínoztak, megdömöcköltek, 
Leköpdöstek és kihasználtak, pfuj, Isten és 
Ember akarata ellenére . ..  Hulljatok, mennykövek!

Disznók!
Ez a lány különb nálatok! Emberek, legyen 
Bennetek belátás! Megértés!
Legyen bennetek könyörület! Ezért kijelentem és 
meghagyom, minden erőmmel megparancsolom, 
egyszer s mindenkorra kijelentem, mindenek színe 
előtt, hogy
Felemelem ezt a leányt, visszaállítom régi

becsületét
És megparancsolom, hogy úgy tiszteljék
Mint tulajdon személyemet és mint a legszentebb
Szüzet, a szeplőtelent,
Az Atya és a Fiú nevében!
H E N R IK  (Lacihoz): Ez csak álom, hallod-e, csak 
á lom ... talán egy kicsit naiv, de mit számít az. 
LACI: Világos! Nem számít, hogy álom, ha egy
szer örömet szerzel vele magadnak.
H E N R IK : örömet.
(Közben körülveszik az Apa, Anya, Mariska és a 
Méltóságok.)
ANYA: Ö, hogy elpirult!
APA: Hahaha, szégyenkezik ... No, no, kedves Hen
rikem, emeld fel a szemedet, nézz rám ... 
H ENRIK : Minek?
APA: Holnap lesz az esküvőd ...



H E N R IK : De nem értem, hogyan ...
APA . (csak Henrikhez) :  Psszt... csak nem fogsz 
egy szutykos némberrel henteregni a moslékban, 
ha feleségül vehetsz egy tisztességes leányzót.. .  A 
mi családunkban mindig tisztességesen házasodtak. 
Én rendesen megesküdtem az anyáddal, így hát ne
ked is ez illik ...  Meglátod, Henrik, minden rend
ben lesz . ..  (Hangosan.) Köszönöm, fiam, a figyel
mességedet . . .  hamarosan elközelg menyegződ ide
je, örömödre és anyád örömére, aki az én hitve
sem, és minden, ami közben történt, minden, ami 
közben történt, minden, amit átszenvedtünk és el
vesztettünk, az legyen a múlté, pusztuljon, az nem 
is volt, az nincs . ..
ANYA (nagyon hangosan): Allelúja!
(ZENE: NASZINDULÓ. AZ APA AZ ANYÁVAL, 
H E N R IK  MARISKÁVAL, LACI ÉS A M ÉLTÓSÁ
GOK ÜNNEPÉLYES M ENETBEN, MEGHATOT- 
TAN KÖRBEM ENNEK A SZÍNEN .)
H E N R IK  (nagyon hangosan):
Vajon elképzelhet-e furcsábbat az ember 
E dévaj árnyékmenetnél, mely csalás ködébe vész? 
És mégis ujjongok és repes, dalol a lelkem,
Mert ez a menet ahhoz a régi lányhoz visszavisz. 
(A többiekhez.) Bocsássatok meg, versre forog a

nyelvem.
ANYA: Melyet oly régen csak kín s kétség lep el, 
Most az anyai szív is örvendez, s ünnepel.
APA: A zene szól, s a párok sorban
Állnak, mint a bálon! Mint a régi szép időkben!
Utánam, urak! Isten, segíts!
Csak szaporán! Gyerünk, gyerünk!
Előre, hej! Csak járjon a láb!
Mindent bele! Tartsuk a lépést!
Csak frissen, urak, a sorra vigyázni!
Adjuk meg a módját!
Rajta, csak rajta, előre, tovább!
(Meglátja a Részeget.)
Megállni, állj, állj! Még itt cselleng ez a fickó! 
Lefogni, lecsukni, a tömlöobe 
Vele, a sötét, a titkos, az eldugott, rácsos 
Kazamatába! Majd én ellátom!
Majd én megmutatom neked!
RÉSZEG (vadul): Én is neked!
APA: Te?
Nekem?
RÉSZEG: Egyszer még megérintelek ... 
(Mariskához.) Nem igaz, Maris kisasszony?
APA: Disznó!

RÉSZEG: Disznó!
APA: Disznó!

F Ü G G Ö N Y

második 
felvonás

(Nagy terem, félhomályban.)
H E N R IK  (egy oszlopnak támaszkodva): Megfejteni 
Az álom értelm ét...
(Párosával bejönnek az Udvari Méltóságok és fö l
mennek egy emelvényre, amely homályba vész.)
ELSŐ MÉLTÓSÁG: Az a szolgálólány mindenkit 
kiszolgált!
M ÁSODIK MÉLTÓSÁG: Tapintható kocsmáros ez 
a kocsmai király!
(Mindketten el.)
HARMADIK MÉLTÓSÁG: Mindjárt kezdődik az es
küvő.
N EG YED IK  MÉLTÓSÁG: Esküvő? Komédia! (E l.) 
ÖTÖDIK MÉLTÓSÁG: Vajon sokáig fogunk még 
így hülyéskedni, otrombaságunkat beleütve a szol
gálólány szégyenébe?
HATODIK MÉLTÓSÁG: Az a részeg pedig megló
gott a tömlöcből és errefelé kujtorog. (El.)
(Előbukkan az Apa.)
H E N R IK : Apám!
APA: Én vónék csak, H ern ik ... Készül ám a me
nyegző. Ojjan fáin esküvőd lesz mingyárt, hogy b> 
lekáprázik a szemed... (Ujjával a sötétbe bök.) 
Ahun készül a menyegző. Csak tartsd magad ke
ményen, az a fő!
H E N R IK : De milyen lesz az a menyegző, hol lesz 
és ki tartja?
APA: Kicsoda? Hát a püspök. Szereztem neked egy 
püspököt, hogy úgy legyen minden, ahogy az illik 
és mindent jól kigondoltam, csak vigyázz a figu
rára, Henrik, vigyázz a figurára . ..  nehogy isten 
ments, elbolondozzad a dolgot, mert alkkor elvitte 
az ördög a menyegződet...  Ne felejtsd el, hogy itt 
nemcsak az Apádról van szó, hanem a te mátkád
ról is ...
H E N R IK  (maga elé): Néha úgy tűnik nekem, hogy 
ami történik, az mind nagyon értelmes dolog, né
ha meg, hogy ...
APA: Psszt...  Kedves Henrikem, csak te el ne 
árulj, mert itt annyi az áru ló ... Ne tégy engem 
nevetség tárgyává, Henrik, mert i t t . . .  a levegőben 
van az árulás, árulás, árulás ...
Az árulás! (Eltávolodik, felmegy az emelvényre.) 
H E N R IK : Nem vagyok tisztában a saját érzéseim
mel!
(A szín megvilágosul; a homályból kibontakozik az 
Apa alakja fenn az emelvényen, körülötte tanácso
sok és az udvar. Az udvari méltóságok arca már- 
-már karikaturisztikusan kifejező: okos — vagy 
gúnyos — ruháik pompásak, de szinte bohócmód 
rikitóak.)
H E N R IK : Ó , micsoda hatalom!
(K ijön a trón elé.) Itt vagyok!
APA: Fiam, Henrik!
TANÁCSOSOK ÉS AZ UDVAR: 0, Henrik! 
H E N R IK : Ó , Henrik!
APA: Henrik, kedves fiam, elkezdjük hát 
Az esküvői szertartást. Nemsokára 
Szüzek kíséretében bejő ama szűz,
Akivel életed örökrer összefűzöd —
Ámen, ámen.
ANYA (buzgón): Ámen.
KANCELLÁR (bölcsen és méltóságteljesen): Ámen. 
Jelentős és súlyos volt e közlés.
ÁRULÓ FŐEMBER (fé lre ): Ámen.
Ostoba volt és nevetséges.
APA (mintha félne): Mint mondtam,
Mindjárt meglesz az esküvő. Csakhamar. Meg kell 
lennie, hisz megparancsoltam és kihirdettem ... 
Csak próbálja meg valaki útját á lln i!.. .  Mars ki,

mars,



hitvány ebek, pusztuljatok, bitangok!
Ó, ó, tisztelt tanácsurak! Mint tudjátok 
Akadnak oly kocsmázó alja bugrisok,
Részeg disznók elcsürhült csibészek,
Kik megtámadtak s meg akarták érinteni 
Felkent személyem!
TANÁCSOSOK ÉS AZ UDVAR: Irgalmas Jézusom! 
APA: Noha Király vagyok!
TANÁCSOSOK ÉS AZ UDVAR: Irgalmas Jézusom! 
APA: Noha érinthetetlen vagyok!
TANÁCSOSOK ÉS AZ UDVAR: A Krisztus öt se
bére!
APA (zihálva, szklerotikusan): Ö jaj, segítség, se
gítség, mely iszonyú szentségtörés, tűrhetetlen ká
romlás esett, hihetetlen, megbocsáthatatlan bűn 
történt! Ráadásul állítólag az a részeg disznópofá- 
jú disznó megszökött a tömlőéből és nyoma ve
szett, mert leitták magukat az ő rök ... Zárasd be 
a kapukat, Kancellárom, és jól vigyázzon minden 
őr, mert ittas fe jje l minden előfordulhat! Ejnye, 
de viszketek. Zárasd be a kapukat!
ÁRULÓ FŐEMBER (váratlanul, szemtelenül): . 
Hahaha, azt nem lehet ám, 
haha, nem ám!
ÁRULÓK: Hahaha, nem ám!
APA: Mért nem?
ÁRULÓ FŐEMBER: Már megbocsássa, Felséged, 
már megbocsássa Felséged, de nem zárhatja be a 
kapukat mindenféle szedett-vedett részeg előtt, mert 
ez azt jelentené, hogy Felséged fél minden szedett- 
-vedett részegtől, s ez olyan gondolat, amit el sem 
lehet képzelni, mert felségsértést jelent Felséged 
személyével szemben és Felséged nem sértheti meg 
Felséged méltóságát!
ÁRULÓK: Ügy van!
APA: Mi az, mi az, mi van?
Én ezt csak úgy mondtam, merthogy ez a részeg 
disznó annyira nekibátorodott. ..  de ha nem lehet, 
hát nem lehet. Ejnye, disznók, túl sokat engedtek 
meg magatoknak... Tudom már, mi mozog a fű
ben!
Nincs is szükségem efféle rendszabályra 
Mert ez a szertartás olyan naccerű lesz 
Olyan magasztos, fennséges, ünnepélyes,
Királyi méltóságában olyan pompás,
Hogy hiába próbálná egy csibész . ..  (Mámorosán.)

Szóljatok, harsonák, 
Mert a fiú apja dicsőségére kel egybe 
Királyi akaratomból, ó, igen, a legmagasabb 
Fórum szentesíti, előre hát, előre,
Rajta!
TANÁCSOSOK ÉS AZ UDVAR (indulatosan talpra- 
ugranak):
Előre, előre!
Rajta!
APA: Álljunk meg, álljunk meg, előbb mindent 
jó l meg kell gondolni, hogy sikerüljön... Aj, de 
viszketek. Kancellár uram, vakarj meg. Hol az a 
ciremóniához való kabát? Adjátok rá a fiamra a 
ciremóniás kabátomat, a nagyhercegi kalpagot, 
oszt övezzétek föl a szent karddal!
M ÁSODIK MÉLTÓSÁG: Ámen.
H ARM ADIK MÉLTÓSÁG: Bölcsen szólt.
ÁRULÓ FŐEMBER (félre): Buta, mint a csizma! 
M ÁSODIK MÉLTÓSÁG: Nagyszerűen s pompásan 
fog majd festeni e köntösben a tisztes ifjú. 
ÁRULÓ FÓEMBER: Komikusán és hülyén fog fes
teni, de ez az ő baja.
(Szünet.)
H E N R IK : Ez kell magamra vennem? (Laci feladja 
rá a ruhadarabokat.)
Mi az, ez te vagy?
LACI: Én.
H E N R IK : K i vagy — vagyis hogy mi vagy most? 
LACI (ügyetlenül, mintha szégyellné): Szolgálatod
ra vagyok rendelve, h er... hercegem ...
H E N R IK : Nem tudok veled beszélni. Zavarban 
vagyok.. .  gátlásaim vannak. Add ide azt a kala
pot. Furcsán nézek ki, nem?
LACI: Nem is áll rosszul.
H E N R IK : övezz fel a szent karddal. Komédia az 
egész, de annyi baj legyen. Egy biztos, hogy elve
szem őt feleségül.
(És egyszerre ez a színpad »oldalán«  folyó párbe
széd hangossá és nyilvánossá válik, mintha a sze
replők elfeledkeztek volna a Király és az Udvar 
jelenlétéről.)

•8 W  LACI: Persze, hogy mindegy.

A legfontosabb, hogy elveszed feleségül.
H ENRIK : Alkalmazkodnom kell a

körülményekhez, de ne hidd 
Hogy komolyan veszem ezt a cirkuszt... Inkább 
Kíváncsiságból teszem, meglátjuk 
Mi lesz belőle; sosem árt kicsit 
Szórakozni...
LACI: Az már biztos 
Hogy az unalomnál jobb 
A szórakozás...
H E N R IK : Erről van szó!
(Ahogy ünnepi öltözékében a Király felé fordul, 
felcsattan az Árulók nevetése; élesen sértő, gúnyos 
megjegyzéseket hallani.)
ELSŐ ÁRULÓ: Pojáca!
MÁSODIK ÁRULÓ: Bohóc!
HARM ADIK ÁRULÓ: örült!
APA (közönségesen):
Lesz itt csönd!!!
Mindenki: pofa be! Nem adok szót!
A fiamnak adom meg a szót 
Beszéljen ő. (Rémülten.)

Beszélj, Henrik.
H E N R IK : Mit mondjak?
APA (páni félelemben): Mondj valamit, Henrik, de 
az ég szerelmére, okosan beszélj. . .  Meggondoltan! 
Kussoljatok most, disznók, majd meglátjátok, ha 
megszólal a fiam ... majd ő emlékeztet rá, hol 
vagytok, kinek a színe előtt, ő majd móresre tanít 
benneteket. . Mondj valamit Henrik, de okosan be
szélj, okosan, mert ha nem, h á t...
H E N R IK : Akkor mi lesz?
APA: Ezek csak arra várnak!
(Várakozás.)
ÁRULÓ FŐEMBER: Ostobaságot fog mondani, 
mert ostobának látszik.
M ÁSODIK MÉLTÓSÁG: Bölcsen fog beszélni — 
nézzétek, milyen bölcsnek látszik.
(Várakozás.)
H E N R IK  (lassan): Igazán
Nemigen tudom, mit mondjak, de hamarosan
Meg fogom tudni, mit mondtam —
ELSŐ CSOPORT: Pompás gondolat!
M ÁSODIK CSOPORT: Tiszta hülyeség!
H E N R IK  (elgondolkozva):
Ostoba vagyok
De okosan kell beszélnem ...
M INDNYÁJAN: Beismeri...
H E N R IK  (őszintén): Mégis, szavaim 
Különös erővel telnek meg, amikor 
Egyedül én szólok hozzátok. De mit is 
Mondjak? (Magában.) Ha okosan beszélek, 
az ostobaság lesz, mert ostoba vagyok. Ha viszont 
valami ostobaságot mondok ...
APA: Ne, ne, Henrik!
H E N R IK  (magában): Ha nem vagyok képes meg
maradni méltóságom szintjén, akkor ez a méltóság 
lesüllyed komédiám szintjére. Nem tudok kigon
dolni semmi okosat. Silány gondolatok és silány 
szavak . ..  Megvan! Tudom már, mit mondjak.
(Az egybegyűltekhez.)
Meglehet, silányak szavaim 
De visszaverődnek rólatok és megnöveszti őket 
Tekintélyetek — nem a szónok, de a hallgatóság 
Tekintélyétől lesz súlyos a szó.
ELSŐ CSOPORT:
Jól beszélt!
Okosan beszélt!
H E N R IK : Ostobán beszélek,
De ti bölcsen hallgattok, s ettől 
Magam is bölcs leszek.
TANÁCSOSOK ÉS AZ UDVAR: Ó bölcsesség! böl
csesség!
ANYA: Hogyne! Micsoda ész!
H ENRIK : Nincs méltóságom,
Régen elvesztettem méltóságomat. De apám 
Most új méltósággal ruházott föl, s így válók 
Bölcsebbé és tisztségre méltóbbá, mint vagyok.

Elfogadom, 
Igen, elfogadom bizalmát. És kijelentem,
Hogy magasztos menyegzőt akarok tartani. Rajta!

Hol a menyasszony? 
Vezessétek ide, s azzal rajta, előre!
TANÁCSOSOK ÉS AZ UDVAR (felemelkednek, 
indulatosan):
Bölcsesség, méltóság, menyegző! Rajta hát,
Előre, előre, előre!



APA (harsányan): Roppant méltósággal és igen- 
-igen bölcsen szólott a fiam! Nyissátok ki a kapu
kat és vezessétek elő a menyasszonyt, valamint a 
szentéletű Püspököt, és harsogjanak ' azok a har
sonák hatalmas rikoltással a teremtés velejébe ha
sítva, hogy elijesszék és megfélemlítsék mindazo
kat, akik valamilyen disznóságban sántikálnak, 
mert mindig van elég csibész disznó . ..  disznóóó... 
disznóóó...
(Harsonák; bejön a szüzek kíséretében Mariska, 
gyönyörű esküvői ruhában; harsonák; a másik aj
tón át bejön Pandulf püspök kíséretével.)
APA: Fiam, Henrik!
TANÁCSOSOK ÉS AZ UDVAR: Ó, Henrik! 
H E N R IK : Ó, Henrik!
APA (fo jto tt hangon, mintha félne valam itől): Kez
dődik . ..  A mi családunkban csak rendes esküvő
ket szokás tartani. Ne sírj, mama. (Mariskához és 
Henrikhez.) Na álljatok csak ide együtt... hajtsá
tok le a fe jeteket...  (Hangosan.) Az atya és Fiú 
nevébe most megkezdjük a menyegző szent szer
tartását... (Félre.) Térdeljetek le és szóljanak azok 
a harsonák... Nyoszolyólányok, emeljétek fö la z t  
a fá ty la t...  Add ide a jogart, kancellár. . .  tegyétek 
föl a koronámat... (Hangosan.) Az Atya és Fiú ne
vében ... (Félhangon.) És most a Püspök kösse 
össze kezüket a szent szalaggal, annak jeléül, hogy 
a frigy megköttetett...
Hogy fenséges akaratunkból végbement 
Ez a lenyűgöző és megsemmisítően nagy,
Mindent elsöprő szertartás! Szóljatok harsonák! 
Adjátok a szent szalagot! Mindenki térdre! 
Jézusmária! Teremtőm! Emberek! 
így kell történnie! Így! Én rendeltem így!■
Ez az én akaratom!
ÁRULÓ FÖEMBER (hangosan, kihívóan): Árulás!

(Betántorog a Részeg.)
APA (hülyén): Né ... hát e meg mi?
RÉSZEG: Engdelemével. . .  Semmi rossz . ..  Én 
csak úgy ...
APA (rémülten): Azonnal megtudni ettől az ember
től, ki hagyta hogy bejöjjön és tüstént eltávolítani 
a teremből.
RÉSZEG: Kisüsti, tüstént! egy litert, cseresznyét, s 
hozzá négy korsó sört ruszlival!
EGY HANG: Ez részeg...
M ÁSIK  HANG: Tökrészeg ...
(Nevetés, megkönnyebbült zsivaj.)
H E N R IK :
Nem ismerem ezt az embert, és mégis 
Valahogy Ismerősnek tűnik ...
(Elérzékenyülve az ünnepi hangulattól)
De hát biztos vagyok benne:
Semmi sem lehet számomra ismeretlen 
Abból, ami ma történik i t t .. .
APA: Részeg . ..
Kidobni, eltávolítani, hogy ne legyen ... 
KANCELLÁR: Hallod-e, te, honnan csöppentél ide 
és vajon nem tudod, hogy őfelsége színe előtt 
állsz?
RÉSZEG: Hukk . ..  Hogy ez a Király Ür Őfensége?! 
Szűzmária!
APA: Jól van, na, jól,
Szerencséd van, fickó, láttad a királyt.
És most menj haza szépen és aludd ki magad.
Be szomorú kór az ittasság, urak:
Gyötrelmes átka a népnek!
AZ UDVAR: Szentigaz, úgy van!
KANCELLÁR:
Nesze, egy pohár borra, és szedd a sátorfádat... 
Miért nem kotródsz?

(A  következő mondatokat valamiféle fásult, eltom
pult gépiesség jellemzi.)
ÁRULÓ FŐEMBER: Miért nem kotródsz? 
RÉSZEG: Mert nem tok mozdúni.
M ÁSODIK MÉLTÓSÁG: Nem tudsz?
RÉSZEG: Nem én.
H ARM ADIK MÉLTÓSÁG: Aztán miért nem? 
RÉSZEG: Mert valahogy furcsán érzem magam. 
KANCELLÁR  (az Apához):
Elszégyellte magát a süvölvény, mozdulni se tud, 
Nem tudja mihez kezdjen, hahaha, de mulatságos! 
APA: Hahaha!
KANCELLÁR: Hahaha!
(Az ajtóra mutat.) Kotródj innen, azt mondtam! 
RÉSZEG (áhítattal): Ujj!

KANCELLÁR: Takarodj!
RÉSZEG: U jju jju jj!
KANCELLÁR: Mars innen!
RÉSZEG: De ez akkor is — ujj!
AZ UDVAR: Ujuj, hahaha, ujujuj!
RÉSZEG (nézegeti az u jjá t): Nem olyan, mint az 
enyém . . .  Az én hitvány, fekete ujjam . . .  amolyan 
házi, paraszti ujj ez . . .  csak arra való, hogy az em
ber az orrát piszkálja vele.
(Nevetés.)
Vastag, bugris u j j . . .  valósággal szégyellem ilyen 
úri személyek előtt mutogatni...
KANCELLÁR: Takarodj innen!
RÉSZEG: Mennék má’ — de nem tudok, merthogy 
mindenki az ujujamat bámulja.
ÁRULÓ FŐEMBER: Mért nem teszed zsebre az 
ujjadat?
HANGOK:
Rakd a füledbe!
Vagy a szemedbe!
RÉSZEG:
Eltenném én, de nem tudom, mert mindenki aztat 
bámulja!
De csak mutassak rá ezzel az ujjal valakire 
(hanyagul rámutat Henrikre) 
mingyá’ mindenki oda bámul.
H E N R IK  (halkan): Disznó ...
RÉSZEG (halkan): Disznó ...
(Fennhangon.) És lám csak, úgy bámúnak az uj- 
jomra, mintha az valami Csuda vóna! És. mentői 
tovább nézzük, antól különlegesebb, és csudább 
lesz és mentül Csudább, antól inkább nézzük és 
mentői inkább nézzük, antól Csudább és mentői 
Csudább, antól inkább nézzük, de mentői inkább 
nézzük...
Ez egy különleges ujujj!
Ez egy erős Uhujuj!
Nekem jó l föl van pumpálva az ujjam!
És ha én most ezzel az ujujjal valakit. ..  megér ... 
APA: Hallgass!
RÉSZEG: . . .  mégha az illető érinthetetlen vóna 
is ...
APA: Hallgass!
RÉSZEG (durván): Ha pedig eccer megérintem, 
akkor dühbe jövök!
ÁRULÓK: Rajta! Előre! Előre!
APA (nagyon nyugodtan):
Emberek, tanácsurak és mind 
Ti személyem körülötti személyek ...
(K itör.) Fogjatok le, mert összetöröm!
(A saját kitörésétől megszeppenve.) K itö rök ... és 
összetöröm ...
Olyan rémítő haraggal török ki, olyan 
Félelmetessel, hogy ... ó . . .  ó . . .  ó . . .  rémület, ó

rettenet!
(Elgyengül.) Rosszul vagyok ...
ANYA: Ignác! Rosszul lett!
AZ UDVAR: A király rosszul lett! Beteg a király! 
APA (gyenge hangon, kérlelően): Fiam, H enrik ... 
TANÁCSOSOK ÉS AZ UDVAR (harsányan):
Ö, Henrik!
H E N R IK : Ó, Henrik!
Henrik, az Atya és a Fiú,
Az Atya és Fiú nevében!
(Henrik odalép a Részeghez, akinek felemelt ujja 
uralja a színpadot.)
H E N R IK : Disznó!
RÉSZEG: Disznó!
H E N R IK : Te disznó!
(Nyugodtan.) Dugd el az ujjadat!
RÉSZEG (részegen): Én nem tudok semmiről! 
H E N R IK : Tedd el, mert ha nem, eltetetem erővel! 
RÉSZEG: Egy üveg kisüsti.
H E N R IK : Tedd el, mert nekiugrok az ujjadnak 
és úgy elteszem neked, hogy ... Nekiugrom ... 
(Percnyi szünet után.) Olyan hülyén meredezik ez 
az ujj . . .
A terem kellős közepén... Nem, nem ugorhatok 
neki. .. mert ostobaság az egész . ..  túl hülye, min
den ...
ÁRULÓK (élesen):
Ostoba ügy!
Sötét és buta, mint a csizma!
H E N R IK : Megállj átok, megállj átok, nem én vagyok 
ostoba, csak ez az ujj ostoba! Ez a fickó szándé
kosan húzta elő az ujját, hogy mindenkit elbutít
son — s hogy belőlem bolondot csináljon! 
RÉSZEG (rámutat ujjával Henrikre): Bolond! 
ÁRULÓK: Bolond!



H E N R IK : Lassan a testtel.. .  Mert ha túlságosan 
fárasztóak vagytok, akkor felébredek... és mind 
eltűntök...
(Mariskához) És te is eltűnsz ...
(Csönd. A szín megdermed.)
H E N R IK :
De az is lehet,
Hogy ez nem álom, hanem valóság — és én bolon
dultam meg,
És talán nem is állok és beszélek itt, hanem a va
lóságban valahol egy kórházban fekszem és geszti
kulálva félrebeszélek, azt képzelve, hogy itt ál
lo k ...
Ki tudja mi történt velem?
Talán egy golyó mesértette az agyamat?
Vagy légnyomás nyomott meg?
Vagy fogságba estem és megkínoztak, vagy talán 
Valamibe beleestem — vagy valami belémesett 
Vagy talán unalomból...  vagy nem bírtam

tovább ...
Vagy valami olyat parancsoltak — olyan helyre 
küldtek — olyanra kényszerítettek, amit már nem 
bírtam ki. Nem, nincs az a szörnyűség, ami ne tör
ténhetett volna meg velem — minden lehetséges 
és még annál is több. De tegyük föl, hogy nem va
gyok kórházban és semmi rendellenes nem tör
tént velem. Jó . ..  de akkor is ... Hány őrültségben 
voltam benne eddig? Ó ..
Még ha a legegészségesebb, legjózanabb,
A legjobban kiegyensúlyozott ember lennék 
De mások borzalmas ... vérengző tettek 
Elkövetésére kényszerítettek, sőt elkövettem 
Eszeveszett és hülye, igen: természetellenes

tetteket is ...
Felmerül az egyszerű kérdés: aki éveken át őrült
ként működik, vajon nem őrült-e az? S mit ér az 
egészség, ha cselekedeteim betegesek... Laci!? De 
akik az őrültségre kényszerítettek, azok is egész
ségesek voltak,
És megfontolt
Kiegyensúlyozott emberek ... Barátaim,

elvtársaim, testvéreim,
Mennyi egészség! s ebből
Hogyan lesz annyi morbid tett? Annyi józan

észből
Hogy jöhet annyi őrület? Annyi emberséges

érzésből
Annyi embertelenség? És mit ér, ha az emberek 
egyenként véve színjózanok, kiegyensúlyozottak és 
megfontoltak, . hogyha együtt egyetlen roppant 
őrültté változunk, aki dühében 
Fetreng, rikoltozik, üvölt, vaktában 
Rohan előre, átlépve önhatárait 
És kitépve énjét önmagából... Őrületünk 
Rajtunk kívül ölt fo rm át... Ott, ott kinn,
Ahol én végződöm, ott kezdődik 
Szörnyű szertelenségem... és bár magamban 
Saját bőrömben nyugodtan lakom, ugyanakkor 
Magamon kívül bolyongok s az éjszaka 
Sötét s kietlen pusztaságán átadom magam 
A végtelenség roppant érzetének!
KANCELLÁR: Hiszen ez gyászinduló!
APA: Gyászinduló!
H E N R IK : Igen, ez gyászinduló!
Ismét megszólaltak. És én is beszéltem.
Közben ez az ujj úgy mered itt középen, mint egy

őrült ujja,
Én pedig magamban beszélek és gesztikulálok

teljesen egyedül, mint egy őrü lt...

RÉSZEG: Örült!
ÁRULÓK: Örült!
(Közelednek Henrikhez.)
H E N R IK : Megállj! Én a király parancsára állok 
itt!
RÉSZEG: A király bolond!
H E N R IK : Álljatok meg!
Tegyük fel, hogy apám megőrült — de még őrült
ségében is védi az erényt és a becsületet — tehát 
mégsem őrült!
Igen, ez az igazság, a legigazabb igazság — és én 
ettől teltem el bölcsességgel és komolysággal, et
től érzem magam ünnepélyes hangulatban. Néz
zétek, milyen bölcsen állok itt! Legyőzhetetlen az 
én méltóságom és az én bölcsességem! Ez meg 
úgy áll ott az ujjával, mint aki meghibbant! 
Próbáljatok csak megérinteni!

APA: Henrik!
TANÁCSOSOK ÉS AZ UDVAR: Ó, Henrik! 
H E N R IK : Ó, Henrik!
Kidobni azt a részeget!
(A Méltóságok közelednek a Részeghez.)
RÉSZEG (lassan leengedi és elteszi az u jjá t): No
csak, nocsak, nem eszik a kását olyan forrón ... 
mert nekem is van ám eszem.
(És hirtelen rendkívül értelmes lesz; Henrikhez.) 
Mert nem vagyok én olyan ostoba ...
(Rövid szünet után.) Hát miért ne beszélgethet
nénk mi egymással négyszemközt... mint két 
értelmes ember ...
H E N R IK  (meglepetten): Miről?
RÉSZEG: Majd meglátjuk. Okosan elbeszélge
tünk .
(A többiekhez.) Mer’ én is okos vagyok ám ... 
H E N R IK  (habozik): Nem. Ámbár ...
Ha értelmesen akar beszélni...
ÁRULÓ FŐEMBER (kihívóan): Ha értelmesen?! 
UDVAR (álmosan): Hogyha

hogyha
értelmesen...

H E N R IK : Hát legyen!

(F IV E  O’CLOCK: A LAKÁJOK KÁVÉT ÉS SÜTE
M ÉN YT HOZNAK BE. A MÉLTÓSÁGOK K IS  
CSOPORTOKBAN ÁLLDOGÁLNAK. A HÖLGYEK  
NAGY LEGYEZŐKKEL LE G Y E ZIK  MAGUKAT.) 
AZ UDVAR:
Mily kellemes ez a diszkrét és finom,
Könnyű társasági flö rt a király teáján 
Ó az urak szelleme s a hölgyek kelleme oly bódító 
S maga a Felséges Űr a házigazda!
Tessék talán ebből a süteményből. Hálásan kö
szönöm. Milyen nagyszerű társaság! Bocsánatért 
esedezem. Leborulok Ön előtt, asszonyom. Milyen 
gyönyörű ez a toalett!
AZ APA HANGJA (hátulról): Adjatok már nekem 
is egy csészével!
EGY HÖLGY (miközben egy Méltósággal átmegy 
a színen): K i az a fura úriember, aki a trónörö- 
kössél beszélget?
MÉLTÓSÁG: Külföldi követ, de az is lehet, hogy 
nagykövet.
H E N R IK : Igaz is, én is kérek egy csésze teát! 
(A Részeghez.) Parancsol ezekből a sütemények
ből?
RÉSZEG: Igazán lekötelez. Itt nem hallhat ben
nünket senki.
H E N R IK : Ó, mint látja, mindent megtesznek, 
hogy megkönnyítsék nekünk a beszélgetést... 
teljes a diszkréció ...
(Átmennek a színpad oldalára.)
RÉSZEG: Hát akkor megmondom, mi bántja a 
csőrömet... Én nem is vagyok olyan nagyon ré
szeg, de azért csinálok jeleneteket, hogy a király 
tekintélyét aláássam, mert itt összeesküvés ké
szül a király ellen . ..  Számos főúr esküdött össze 
ellene és ők húztak ki engem az orromnál fogva 
a börtönből. ..  De a Herceg úr bölcsessége átlá
tott a szitán . ..
H E N RIK : Igazán hízelgő ...
RÉSZEG: S így hiába próbálkoztam. Egy dolog 
van, ami azér’ kicsit ostobának tűnik ebbe a nagy 
bőcsességbe’ . . .  A herceg úr hisz Istenben? 
H E N R IK  (maga elé): Megkérdezett és most ne
met kell mondanom.
RÉSZEG: Akkor pedig hogyan fogadhatja el a 
menyegzőt a királytól? Ha nincs Isten, akkor mi
lyen király a király? ... Mert állítólag Istentől 
kapta hatalmát. Ez a Püspök sem csak úgy ma
gától Püspök.
H E N R IK : Már mondtam... erre már megfelel
tem ... Még ha apám közönséges őrült lenne is, 
aki csak beképzeli magának, hogy király, akkor 
is az erényt és a méltóságot védelmezi...  és bár 
én Istenben nem hiszek, hiszek az Erkölcsi Tör
vényben és az Emberi Méltóságban ezen a föld
golyón.
Hű de ünnepélyesen hangzott ez!
RÉSZEG: És ha nincs Isten, ki alkotta meg a 
törvényeket?
H E N R IK : Kicsoda? Hát az emberek.
RÉSZEG: Hát hogyha ez éppolyan emberi alko



tás, mint minden egyéb, akkor meg mire való ezt 
akkora ünnepélyeséggel cilebrálni?
H E N R IK  (szégyenkezve):
Lényegében
Bizonyos fokig igaza van. Én nem hiszek 
Az egészben . .. Ügy teszek,
Igen, úgy mintha hinnék, de nem hiszek 
Tisztelgek neki, de nem tisztelem... Térdelek is 
Meg nem is .. .  Megalázkodom,
De közben egyáltalán nem alázkodom meg,
És tudom, hogy mindez komédia. Ezért 
Minél bölcsebb vagyok, annál szörnyűbb 
Az ostobaságom .. . Psszt... halkan . . .  halkan ... 
Nehogy ez rájöjjön!
RÉSZEG: Minek ismerné el a Herceg maga fölött 
valónak a királyt, ha egyszer maga a Herceg tet
te őt királlyá?
H E N R IK  (magában): Ez igaz. De ha ő nem az 
én királyom, akkor én sem vagyok a magam 
hercege.
RÉSZEG: És ugyanez áll menyasszonyra is. Ha a 
herceg nevezte ki a királyt és a király emelte a 
menyasszonyt szűzi méltóságra, akkor ez annyit 
jelent, hogy maga a herceg tette őt szűzzé...
És milyen szűz az ilyen?
H E N R IK : Én magam alkottam szüzet belőle. Ez 
a részeg józanul látja a dolgot...  És mégis 
Ha mindez ennyire egyszerű lenne, miért van az, 
Hogy úgy érzem, mintha valamilyen magasztos 
Szertartást — misét celebrálnék?
RÉSZEG: Misét?
H E N R IK : Misét.
RÉSZEG: Misét?
H E N R IK : Misét.

(Komolyan.) Távozz tőlem: én pap
vagyok.

RÉSZEG (lassan): Én is ...
AZ UDVAR:
Ó az urak szelleme, s a hölgyek kelleme oly bódító 
S maga a Felséges Űr a házigazda!
H E N R IK  (szomorúan): Csak utánoz engem — 
utánoz és majmol, hogy bolonddá tegyen. Az 
előbb még értelmesen beszélt, most meg megint 
valami ostobaságot mondott...
RÉSZEG: Ostobaságot?
H E N R IK  (elgondolkodva): Azt. Azt hittem, hogy 
okosabban...
RÉSZEG: Hogy okosabban 
H E N R IK : Okosabban.
RÉSZEG: Okosabban?
H E N R IK : Okosabban!
RÉSZEG (k itör):
Okosabban mondom tehát el, milyen vallásnak 
Vagyunk mindketten papjai. Közöttünk 
És belőlünk lesz az Isten,
És a mi egyházunk nem égből, de a földről való, 
Nem felülről jön vallásunk, hanem alulról,
Mi magunk teremtjük Istent és ezzel kezdetét

veszi
Embermód emberi misénk, ez a meghitt, evilági, 
Vak és sötét, vad és földhözragadt 
Szertartás, amelynek papja én vagyok! 
(Mindketten vadul, patetikusan gesztikulálnak.) 
H E N R IK : Amelynek papja én vagyok?
De ...  mégsem értem.
RÉSZEG: Nem érted,
De azért valahol mégis érted. Érted,
Hisz én is értem.
H E N R IK : Érted,
Hisz én is értem. Te? Én? Melyikünk 
Beszél most és kihez? Nem látom . ..
Nem, nem, nem látom tisztán...
RÉSZEG:
De látod
Ezt az ujjat? (Mutatja az ujját.)
H E N R IK :
De látod
Ezt az ujjat? (Mutatja az ujját.)
RÉSZEG:
Igen, látom,
Látom ezt az ujjat!
H E N R IK : És én is látom!
Micsoda mélység, mennyi bölcsesség! Mintha 
Ezer tükörben látnám magamat! Ez az enyém-

-tied ujj!
RÉSZEG:
Enyém-tied, tied-enyém! Közöttünk,
Közöttünk folyik minden! Akarod, hogy ujjammal

Fölkenjelek a papi méltóságra?
H E N R IK :
Akarod, hogy ujjammal 
Fölkenjelek a papi méltóságra?
RÉSZEG: Hogyne, örömmel.
H E N R IK : Hogyne, örömmel.
(A részeg meg akarja érinteni.)
Megint ez az ujj! Disznó!
RÉSZEG: Disznó!
H E N R IK : Disznó!
Csak meg akart tapogatni!
(Fékezi magát.) Parancsol süteményt?
AZ UDVAR:
Milyen kellemes ez a diszkrét és finom,
Könnyű társasági flö rt a király teáján 
Ó az urak szelleme s a hölgyek kelleme oly bódító 
S maga a Felséges Ür a házigazda!

H E N R IK  (magában): Hagytam, hogy szép szavak
kal rászedjenek, de ez a fickó csak meg akart ta
pogatni. Meg tudnám érinteni ezt a hülyét, aki 
hülyét csinál belőlem . .. meg tudnám érinteni és 
ki tudnám dobni, de túl sok a fény, túl sok hölgy 
és udvari méltóság van körülöttem. (NekigyÜr- 
kőzik, de az Árulók közbelépnek.)
ELSŐ ÁRULÓ (a Részeghez): Drága nagykövet úr! 
HÖLGY (séta közben): K i az a rejtélyes úriem
ber, akivel a trónörökös oly hosszan elbeszélge
tett?
MÉLTÓSÁG (nyomatékkai): Külföldi követ, de 
az is lehet, hogy nagykövet.
HÖLGY: Nagykövet!
ELSŐ ÁRULÓ: Drága nagykövet úr!
MÁSODIK ÁRULÓ: Kedves nagykövet úr!
HARM ADIK ÁRULÓ: Igen tisztelt nagykövet úr! 
RÉSZEG (választékosán): Üdvözlöm önöket, ked
ves, drága uraim!
HÖLGY: Kedves teljhatalommal felruházott nagy
követ úr!
RÉSZEG: Leborulok Ön előtt, drága asszonyom! 
(Ünnepélyesen hajlonganak.)
H E N R IK : H m ... Részegből nagykövetté avan
zsált. Megérinthetném, de nem akarom nevetsé
gessé tenni magamat... Meg kell őrizni a látsza
tot.
RÉSZEG: Bocsásson meg, drága asszonyom, és 
önök is, kedves uraim, de még két szót szeretnék 
szólni a herceghez, a trón várományosához. Utá
na azonnal rendelkezésükre állok.
ÁRULÓK: Nem alkalmatlankodunk.
(Nagy hajlongás közepette távoznak.)
RÉSZEG (Henrikhez): Micsoda pompás fogadás! 
H E N R IK : Valóban az.
AZ UDVAR:
Ó az urak szelleme, s a hölgyek kelleme oly bódító 
S maga a Felséges Ür a házigazda!
(A fogadás tovább folyik a háttérben; elől a nagy
követ sétálni kezd a herceggel.)
RÉSZEG (diplomáciai stílusban): Mert látja, her
ceg úr, amiről az előbb beszéltünk... Higgye el, 
hogy bár külföldi nagykövet vagyok, különlegesen 
meleg hódolatot és baráti érzelmeket táplálok 
Őfelsége iránt. . .  Másrészről azonban éppen ez a 
szeretet és tisztelet késztet arra, hogy úgy mond
jam ... attól tartok . ..  attól tartok ... illetve azt 
gyanítom... sőt, szinte tudom ... hogy az utóbbi 
időben számos kiváló főúr eltávolodott a trón
tó l...
H E N R IK  (diplomatikusan): Ó igen?
RÉSZEG: Mintegy kötelességemnek tekintem, hogy 
erről bizalmas jelentést tegyek a herceg úrnak, 
úgy is mint a királyi ház őszinte barátja és oda
adó híve.
H E N R IK : Rendkívüli módon lekötelez.
RÉSZEG: Atyád, hercegem, kétségkívül, mond
hatnám szinte biztosan nagy uralkodó... de nem 
lehetetlen, attól tartok, hogy a hatalomról alko
tott nézetei mintha nem mindenben állnának 
összhangban a modern idők szellemével.
ELSŐ ÁRULÓ: Remekül rátapintott a problémá
ra, nagykövet úr.
RÉSZEG: Nem kétséges, hogy monumentális 
egyéniség... de elképzelései fölöttébb anakro
nisztikusak, amely korszerűtlenség jellemző az 
idősebb korosztályra. (Bizalmasan.) Vajon higy- 
gyünk valamely egyszer és mindenkorra lefekte- 312



tett erkölcsi kódexben? Köztünk maradjon, de sze
rintem a modern embernek sokkalta hajléko
nyabbnak kell lennie; korunk embere tudja, hogy 
semmi sem állandó vagy abszolút, hogy minden 
szüntelenül alakul...  alakul és teremtődik az em
berek között... és általuk ...
H E N R IK : Tagadhatatlanul fennáll ez a hajlékony
ság ... és a szüntelen alakulás... az ön eseté
ben ...
RÉSZEG: Ha józanul nézzük a dolgot... De talán 
innánk egyet? Őfelsége egészségére!
EGY ÁRULÓ: Őfelségére!
H E N R IK : Őfelségére!
RÉSZEG: Miről is beszéltünk? Aha... A fenti ok
nál fogva számos főember mintha eltávolodott 
volna... Hahaha, de Őfelsége legnagyobb ellensé
ge Te vagy, hercegem ...
H E N R IK : Én?
RÉSZEG: Hahaha! Mivel erényeidet annyian cso
dálják ...
H E N R IK : Véleménye hízelgő.
RÉSZEG (bizalmasan): Sokan vannak, akik úgy 
vélik, hogy itt téged illet meg a hatalom... De 
igyunk egyet... Őfelsége egészségére!
EGY ÁRULÓ: Őfelsége egészségére! De jó  kis bor 
ez! Sokan vannak, akik arról álmodoznak, hogy — 
miután őfelsége az emberi kor legfelső határáig 
élt — egyszer majd te kerülsz uralomra... 
RÉSZEG: És akkor, hercegem, tarthatsz magad
nak menyegzőt...  sőt még anélkül is meglehetsz, 
hahaha! nem kell beletörődnöd ilyen elavult cere
móniákba!
ÁRULÓ: No még egy pohárral! Jó erős ez a bor ... 
Az ember alig áll a lábán, inog, mint a király alatt 
a trón . ..
RÉSZEG: Bruhaha! De igazán úgy látszik, hogy 
csak kicsit meg kell lökni!
ÁRULÓ: Meglökni az egész udvar színe előtt! 
RÉSZEG: Ha valaki meglökné a királyt... 
ÁRULÓ: Váratlanul!
RÉSZEG: Meglökné ...
ÁRULÓ: Meglökné, csak úgy, mindenki szemelát- 
tára! Hogy mindenki lássa!
RÉSZEG: Bruhaha! Mégse löki meg senki, mert 
félnek a herceg haragjától és bölcsességétől. Hi
szen az természetes, hogy a fiú védi az ap ját... 
ÁRULÓ: Még egy pohárral! De ha maga a her
ceg . ..  ha maga a herceg menne oda é s . .. Nem 
gondolom ezt komolyan, de fúrja az oldalamat... 
mert be kell ismernem, ha ilyen sérthetetlen... 
érinthetetlen személyt látok ... akkor, a nemjóját, 
nem is tudom miért, de mindig kedvem támad rá, 
hogy ... odamenjek és ...  izé ... meglökjem, nem 
igaz? Az ujjammal. Hm, hm ...
RÉSZEG: Juhhahhahha! Én a király mögött ott 
áll a menyasszony, és az is, a nemjóját, érinthe
tetlen ... Érinthetetlen! Jaj, ha csak egy ici-pici kis 
ujjal, egyetlen árva ujjal meg lehetne, bruhahaha! 
Jaj, jaj, iuhhahha!
H E N R IK : Ujj!
(Nyugodtan.) Megint ez a hülye ujj!
Disznó!
RÉSZEG (mogorván): Disznó!
H E N R IK : Disznó!
Parancsol ebből a süteményből?
AZ UDVAR:
Mily kellemes ez a diszkrét és finom,
Könnyű társasági flö rt a király teáján! 
H E N R IK : Aha, szóval arról van szó,
Hogy m eglökjem .. . ujjammal a királyt. Mert ha

én
Meglököm, akkor ti is meglökitek, igaz . ..  Árulásra 
Próbáltok hát rábeszélni...
M IN D K E TTE N : Ó, ó, dehogyis!
Mi csak úgy borozgatás közben . ..  Erős ez a bor... 
Azt mondja az ember, ami éppen eszébe jut! 
H E N R IK : Te nyavalyás részeg csibész, te le akarsz 
engem ita tn i. ..  de én mindjárt megmutatom nek
tek és magamnak is, hogy józan vagyok ... igen, 
teljesen józan.
Micsoda ostoba intrika! De csel van emögött az 
ostobaság mögött is. Mert ez az intrika olyan idét
len, olyan nyilvánvalóan mesterkélt, hogy ha eluta
sítanám naiv ajánlatotokat, az éppoly nevetséges
sé, sőt komikussá tenne, mintha elfogadnám. Mert 
ugye ezt akarjátok? Ezért kijentem nektek és ma
gamnak: nem veszlek komolyan sem benneteket,

sem ezt a beszélgetést, sem a követ úr váratlan, 
megtisztelő ajánlatát...  azét a követ úrét, aki az 
imént még közönséges részeg volt. Csak gúnyolód
ni lehet rajta! És ha még mindig itt állok veletek, 
ahelyett, hogy nektek ugranék és megérintenélek 
benneteket, annak csak egy az oka: meg akarom 
őrizni a látszatot, és amíg lehet, nem kívánok bot
rányt okozni...  Na? Józan vagyok!
RÉSZEG: Burgundit vagy tokajit!
EGY ÁRULÓ: Tokajit vagy portóit!
H E N R IK : Világos! Józan vagyok. Bármelyik pilla
natban felébredhetek és megsemmisíthetlek mind
nyájatokat — de nem akarom elrontani ezt a re
mek ... ezt a bódító fogadást... mert akkor mel
lesleg a menyasszonyom is eltűnne, elillanna ... 
Meg vagyok értve?
RÉSZEG: Burgundit, burgundit!
EGY ÁRULÓ: Tokajit, tokajit!
H E N RIK : Én a vagyok a világon a legjózanabb! 
Hozzátok hangolom magam, de teljesen tudatosan, 
tiszta fejjel, hahaha ... Hozzátok alkalmazkodom, 
mert végül is az egész... gyönyörűséget szerez ne
kem ...
Csiklandoznak a szavak, simogatnak a gondolatok, 

érzelmeim egyre dagadoznak, 
Minden m ozog... minden zeng és dalol

körülöttem ... 
Ö, a fények és a legyezők tengere, a szavak

óceánja
Körülvesz, beléjük süllyedek . ..  Mint a részeg
— Na látjátok, milyen józan vagyok?
Mint a részeg, nem állok biztosan, fejemben

minden háromfelé hasad, 
Hallásom és látásom is bizonytalan 
És úgy tűnik, hogy értem, de mégsem értem ...

Zúgás. Zsibongás. És ebben a hangzavarban 
Egyetlen makacs gondolat: őrizd meg a látszatot, 
Ne áruld el, hogy részeg vagy, hahaha! —
— Látjátok, milyen tisztán látom a helyzetet; és

senki se vegye észre, hogy ittál 
Ha pedig valaki udvariasan szól hozzám, én 
ugyanolyan udvariasan válaszolok neki, hohó, úgy

bizony!
Ha pedig valaki komolyan szól hozzám, 
én ugyanolyan komolyan válaszolok neki,

igazán, úgy bizony! 
És hogyha vaiaiki részegen szól hozzám, hát akkor 
én is részegen felelek neki, bim-bam, sej-haj!
— Látjátok, milyen tökéletesen tisztában vagyok

a helyzettel...
RÉSZEG (ittasan):
Azt a kutya . ..  kurr . ..  tafülű 
Árgyélusát!
H E N R IK : Várj csak, várj, mindjárt
Még ékesebben bebizonyítom, milyen józan

vagyok. Tegyük föl 
Hogy ti is benyakaltatok — és az itt jelenlévők 
Mind be vannak kicsit. . .  hm ... Az egyik berúg

a másiktól 
De mindegyik a józant szeretné játszani,

akárcsak én. Ha, ha! 
De hisz ez akkor merő komédia!
Az egyik részeg, hogy megjátszhassa a józant, 
alkalmazkodik a másik részeg részegségéhez, az 
pedig, hogy adhassa a józant, alkalmazkodik egy 
harmadik részeg részegségéhez, ak i...
Akkor mindez hazugság! Senki se mondja
Azt, amit akar mondani, csak azt, ami illik. Hátunk
mögött áruló szövetséget kötnek a szavak,
És már nem mi mondjuk őket — ők mondanak

minket,
Elárulják gondolatunkat, amely szintén elárulja 
Áruló érzéseinket, ó mennyi árulás.
(Részegen.) Szüntelen árulás, árulás!
RÉSZEG (felkapja a szót): Ügy van, árulás!
EGY ÁRULÓ:
Árulás! Le a királlyal!
Le a királlyal!
ÁRULÓK (körülveszik őket, tompítva hangjukat): 
Le a királlyal!
H E N R IK :
Árulók! Én nem ezt akartam mondani!
ELSŐ ÁRULÓ (összeesküvő hangon):
Uraim, a herceg velünk van!
Le a királlyal!
Éljen az új király!
ÁRULÓK: Éljen!
RÉSZEG (összeesküvő hangon):
Őrizzük meg a látszatot!



Tartsuk készenlétben a fegyvert! Rá a királyra!
Először én,

Aztán ti. Előre, előre!
Rajta!
H E N R IK : Én nem ezt akartam mondani!
AZ UDVAR:
Mily kellemes ez a diszkrét és finom  
Könnyű társasági flört a király teáján 
Ó az urak szelleme, s a hölgyek kelleme oly bódító 
S maga a Felséges Ür a házigazda!
(A vendégsereg szétnyílik, látni engedve a Királyt, 
aki a Királynéval és Mariskával együtt teázik. Nem 
messze tőlük áll Laci.)
APA (nyomatékosan): Hallod-e, Főkancellár, vakarj 
már meg, viszket a hátam.
ANYA (ugyanúgy): Nem fázik Felséged?
APA: Az ott ugye Henrik, de kivel beszélget? Hova 
tettem a szemüvegemet?
EGY HÖLGY (a színen áthaladva odaszól): Kül- 
országi követ, de az is lehet, hogy nagykövet. 
RÉSZEG (Henrikhez, nagyon hangosan): Hahaha, 
rendkívül érdekes volt ez a beszélgetés, de nem 
gondolod, hercegem, hogy túl régóta fosztjuk meg 
magunkat Őfelsége társaságától?
H E N R IK  (halkabban): Nem, ne folytasd. Hagyjad. 
Hagyd abba.
RÉSZEG (még hangosabban): Nem volna mégis 
illendő, hercegem, odaj árulni Őfelségéhez, hogy pár 
szót szóljunk hozzá? Attól tartok, nem lenne ré
szemről udvarias, ha ezt elmulasztanám ... Meg
kérhetnélek, hercegem, hogy nyújtsd a karodat, 
minthogy kissé sántítok a bal lábamra?
H E N R IK  (ezt nem utasíthatja vissza): A legna
gyobb örömmel, drága nagykövet úr ... (Odamen
nek az Apához.) Felséges Uram, a nagykövet úr 
fel óhajtja önnek ajánlani szolgálatait. (Mariská
hoz.) Mély hódolatom.
APA: örömmel köszöntjük hajlékunkban a nagy
követ úr ő excellenciáját.
RÉSZEG: Nagy megtiszteltetés ez számomra. 
APA: örömmel köszöntjük hajlékunkban. 
RÉSZEG: Nagy megtiszteltetés ez számomra. 
(Meghajol Mariska előtt.) Engedd meg, ó szüzek 
legszebbike, hogy lovagi szolgálataim virágát föl
tűzzem násznagyod feje fölé.
M ARISKA: Köszönöm.
APA: Nagykövet úr, hadd fejezzem ki önnek abbeli 
óhajomat, hogy a viszony hatalmaink között le
gyen összhangban a nemzetközi együttműködéssel, 
szolgálja annak biztosítását és megszilárdítását, 
valamint az örök békét, melyet századok óta kíván 
az egész emberiség, amelynek érdeke. Ha pedig 
hozzám nyúlsz, te disznódén szájonváglak és vasra 
veretlek.
RÉSZEG: A béke biztosítása és megszilárdítása, 
valamint az emberiség az együttműködés szellemé
ben és a béke érdekében rendíthetetlen és legfőbb 
követelménye békés törekvéseinknek, melyeket a 
kölcsönös egyetértés szelleme élénkít. Meglöklek 
és begurulok és nekedmegyek és rádmászok, te 
disznó.
APA: Talán ebből a süteményből...
RÉSZEG: Hálás köszönet. Kormányom el van tel
ve jószándékkal és az együttműködés szellemé
vel ...
KANCELLÁR: Épp most kaptuk a hírt, hogy önök 
mozgósítottak a lengyel határon. (Táviratot nyújt 
át az Apának.)
(Izgalom a teremben.)
RÉSZEG (igyekszik csökkenteni a hír jelentősé
gét): Közönséges rémhír.
Nem kaptam erre vonatkozólag kormányomtól 
semmiféle hivatalos információt, s így felhatalmaz
va érzem magam a hivatalos cáfolatra.

Remek ez a sütemény.
APA:
Remek ez a kávé.
De még ha a hír igaznak is bizonyulna, mi bízunk 
híres Hadseregünk és győzhetetlen Flottánk ere
jében, és senkitől sem félünk. És nyugodtan iszo
gatjuk tovább a kávénkat.

Egész jó ez a kávé! 
RÉSZEG (hangjában burkolt fenyegetéssel): 
Osztom Felséged véleményét, miszerint a kávé ki
tűnő . . .  és hangsúlyozom, nincs ok az aggodalom
ra. Nem, aggodalomra igazán nincsen ok.
APA (félelme fokozatosan növekszik):
Nem, neem, igazán nincs miért aggódnunk. Hogyan

is lenne, mikor hadseregünk ... és flottánk ...
Mi senkit sem provokálunk . ..  de nem is félünk... 
senkitől. . .  és még ha valaki árgus szemekkel is 
figyelne, akkor sem vemné észre Személyünkön 
a nyugtalanság legcsekélyebb jelét sem ... (az Ud
varhoz) mint látjátok, királyotok nyugodtan iszo
gatja kávéját... és ezt még külön hangsúlyoznom 
sem kell, hiszen bárki láthatja, milyen nyugodtan 
iszom a kávémat... De mégis beszélek róla, mert 
tudom, hogy ilyen pillanatokban minden alattvaló 
a királyra szegzi tekintetét. ..  és hogyha a Király 1
akár a legcsekélyebb nyugtalanságot mutatná, a #
nép mindjárt elkezdene reszketni a félelemtől és J
akkor borzasztó, iszonyú félelem lepné el a váró- ,
sokat és a földeket, a ligeteket és a réteket. Egyik 
ember szalad a másikhoz, súg neki valamit, az 
egyik mondja a másiknak, amaz a harmadiknak, 
a harmadik a negyediknek, és máris Mérhetetlen,
Rettentő, Felfoghatatlan Félelem honol...  és mind
ez csupán azért, mert a Király egy kicsit meg
borzongott, mert kezében megremegett a csésze.
(Kezében megremeg a csésze.)
És még ha remegne is az a csésze! Akkor mi van?
Talán remeg is egy kicsit, de nem a félelemtől, ha
nem a haragtól, nem a félelemtől, hanem a harag
tól, nem, nem a félelemtől, a haragtól, a haragtól, 
a haragtól. (A Részeghez.) Nagykövet úr! „
H E N R IK  (félre): Nagykövet úr!
(Az Apa dühösen és félelmet keltő módon rámu
tat a Részegre.)
APA: Nagykövet úr!
(Gyöngébben.) Nagykövet úr, folt esett. . .  a kávé 
foltot hagyott. ..  a kávé . ..  (Keze lehanyatlik; 
leül.)
RÉSZEG (Henrikhez):
Most, vagy soha,
Menj neki és döfj bele
Az ujjaddal, bele az érinthetetlen hasába!
Mi veled vagyunk! Rajta hát!
H E N R IK  (oldalt, a. Részeghez):
És
Ha nem megyek neki?
RÉSZEG:
Akkor mi megyünk neked —
... te áruló!
H E N R IK :
Áruló . ..  Ejnye, kioldódott a cipőfűzőm.
(Lacihoz.) Kösd meg, kérlek,, kedves ifjú.
(Halkan.) Látod
Ezt az embert? (A Részegre mutat.)
LACI (ugyanúgy):
Persze, hogy látom 
Hiszen előttem á l l ...
H E N R IK  (m int fentebb):
Ha ráveti magát 
Apámra, a királyra, te meg 
Vesd rá magad.
LACI (mint fentebb): Rendben.
H E N R IK  (halkan, a Részeghez):
Előre hát!
Rajta! Veletek vagyok!
De el ne felejtsd, amit
Ígértél. (Rámutat az Apára és felkiált.)
Előre! Menj neki! Csak bele! Üsd-vágd!

Ne sajnáld! Árulás!
ÁRULÓK: Árulás!
RÉSZEG (ujja l a Királyra mutat és ráveti magát):
Árulás!
H E N R IK  (Lacinak, a Részegre mutatva):
Ezt fogd meg! Árulás!
(Laci, aki a Részeg mögött áll, karonragadja.)
RÉSZEG: Árulás!
AZ UDVAR: Árulás!
H E N R IK  (erős hangon):
Letartóztatni!
Fogjátok le az árulót s ezeket 
A hitvány árulókat. Elárultam 
Az árulást!
RÉSZEG (komoran): Áruló! ...
H E N R IK : Áruló ...
RÉSZEG: Hány óra van?
H E N RIK : Fél hétre jár . ..
(Lacihoz.) Jól vigyázz rá.
(Csönd.)
Felséges Ür, ez az ember 
Szakadatlanul lázított 
Méltóságod ellen 
S megérezvén bennem a trón
Legerősebb támaszát, megpróbált bevonni 314
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Az ellened szőtt összeesküvesbe.
Én erre színleg ráálltam, hogy 
Napvilágra csaljam az árulás kígyóját. íme,
Itt van, erősen megkötözve.
APA (magában): Áruló?
H E N R IK :
És most jö jjön  a menyegző! Amit ígértél!
Ö már nem állhat útjába — meg van kötözve! 
Győztünk! Mi lesz a menyegzővel, a menyegzővel!? 
APA:
Senki se mozduljon!. ..  (Henrikhez.) Te se moz
dulj ... senki se merjen moccanni...
Ö ... árulás . ..  árulás ...
RÉSZEG: Árulás ...
H E N R IK  (kétségbeesve):
De én nem ezt akartam mondani...
APA: Ne gyere közelebb!
H E N R IK : Nem jövök.
APA: Ne mozdulj!
H E N R IK : De hiszen semmit sem csinálok ...
APA: Ne kiabálj velem!
H E N R IK : De hiszen nem is kiabálok ...
APA: Lassan a testtel!
H E N R IK : Miért félsz tőlem?! Hiszen

megmentettem az életedet.
Miért félsz tőlem?
APA (halkan): Én nem félek tőled . ..  Henrik, fiam, 
gyermekem; hogyan is félnék tőled, a barátomtól és 
védelmezőmtől. .. aki hús vagy a húsomból és vér 
a véremből. . .  Ó nem, dehogy is, Henrik, én tudom, 
hogy nincsenek rossz szándékaid, efelől nincs 
semmi kétségem... és ha azt mondom, hogy nin
csenek kétségeim, azt nem azért mondom 
Mintha lennének; és amikor hangsúlyozom 
Hogy nem azért mondom, az csak azért van,
Hogy nehogy valaki azt higgye, hogy ezt 
Más okból mondom. De amit az imént mondtam, 
az a végleges magyarázat, és megjegyzésemet nem 
szabad úgy érteni, mintha az valamiféle bizalmat
lanság
Jele lenne. (A Méltóságokhoz.) Mit figyeltek 
Folyton? Miért hallgatóztok 
Szüntelen? Miért meresztitek
Rám a szemeteket? Azt hiszitek, jó az valakinek, 
ha folyton figyelik és bámulják? Kotródjatok 
innen, gyerünk, mozgás, egy-kettő!
Nem, mégse menjetek! Nincs
Semmi takargatnivalóm, és ha azt mondom, hogy 
Kotródjatok, az egyáltalán nem jelenti azt, hogy 
valami tdtkolnivalóm van. Most miért hallgattok? 
Nincsen ok a hallgatásra. Miért beszéltek? Arra 
sincs ok, hogy beszéljetek.
H E N R IK : Nyugodj meg ...
APA:
Igazítsd meg a vállszalagomat, ó, kérlek, igazítsd 
Meg ezt a szalagot...
H E N R IK  (megigazítja):
Apám, reszket, erősen ver a szíve, arcát 
Verejték lepi e l ...
APA: Psszt...  Henrik ...
H E N R IK : M i az?
APA (halkan): Jobb ha elm ész... menj el gyor
san ...
H E N R IK  (halkan): Miért?
APA (halkan): Nem, fiacskám, Henrik, én nem fé
lek tő led .. .  de a Király az fé l . . .  a K irá ly ... Jobb 
ha elmész, mert a Király még valami rosszat tesz 
neked . .. (magában) Óh . .. áruló . ..  az áruló . ..  
H E N R IK : Uralkodj magadon.
APA (kiabál):
Hogyan uralkodjak magamon, ha egyszer 
Nagyobb vagyok magamnál?
H E N R IK : Halkabban! Ne ordíts!
APA:
Nem én ordítok,
Hanem a hangom! Psszt... (Hangosan.) Köszönöm, 
fiam, köszönöm! Tudom: ez a részeg az áruló. Ő 
az, semmi kétségem nincs felőle. Hogy ő az áruló, 
és nem te. Nem, nincs semmi kétségem. Ha ugyan
is a legcsekélyebb kétségem lenne veled kapcso
latban, ha például azt hinném, hogy bár nem 
árulsz el engem, de mégis áruló vagy, és áruló lé
tedre bármely percben elárulhatsz, ha — mondom 

—a legparányibb kétségem volna ebben a te
kintetben, akkor az a kétség ennyi ember pillantá

sának a kereszttüzében és ennyi ember várakozá
sának, igen, várakozásának megfelelően... az a 
kétség, mondom, az a parányi, icipici kétség el
kezdene nőni. . .  egy picurkát...  s az a nagyobb 
kétség már enyhe reszketést váltana ki, enyhe 
reszketést, amely, mivelhogy királyi reszketés, 
nagy félelmet váltana k i ...  igen nagy félelm et... 
és még nagyobbat... még nálam is nagyobbat... 
és az a félelem engem magával ragadna, a király 
ragadna magával!! És ha a Király reszket, én nem 
tehetek semmit ellene, ha a Király ordít, én nem 
tudom lecsendesíteni! És most a Király, hallod, a 
Király, a Király kiáltja: Áruló! Áruló! Áruló!
AZ UDVAR: Áruló!
H ENRIK : Áruló!
A K IRÁLY : Segítség! Őrség! Őrség!
(Berohannak az őrök.)
Ujja van!
Ó, micsoda árulás, árulás, árulás!
H E N RIK :
Fogjátok le,
Fogjátok le ezt az apát! És vessétek 
Egy förtelmes és sötét, nyirkos 
Földalatti tömlöcbe!
(Kétségbeesetten.)
Én nem ezt akartam mondani!
(A jelenlévőkhöz-)
Nem tudom, hogy történt,
De megtörtént. Elárultam 
Saját apámat!
APA (följajdul): Jajj, Henrik ...
AZ UDVAR (nagy erővel): O, Henrik!
H E N R IK  (ugyanúgy):
Ó, Henrik!
Most én vagyok a király!
Megkötözni, összezúzni, elveszejteni!

(Az őrök letartóztatják az Apát.)
ANYA (ijedten): Mit művelsz, Henrik?
H E N R IK :
Most majd én uralkodom! Egyedül én!
Megtartom magamnak azt a menyegzőt! És senki 
sem zavarhat benne! Ez az öreg már le van fogva. 
Rab már a részeg. Én uralkodom, úrrá leszek 
mindenen és megtartom magamnak, amit kívánok! 
Elég a locsogásból! Azt hiszitek 
Hogy vak vagyok? Hogy nem látom, 
hogyan szedtek rá? Na de elég volt ebből, ennek 
vége. Nem akarok úgy táncolni, ahogy ti fütyül
tök. Nem leszek zsinóron rángatott pojácátok. 
Kényszerítelek benneteket, hogy tiszteljétek az én 
akaratomat. Ha ez az öreg nem mer király lenni, 
ha nem akarja megtartani az esküvőmet, majd 
megtartom magamnak. Hol a menyasszonyom? 
(Megpillantja a közeledő Mariskát.)
Íme itt jő, zavarodottan —
Majd én megtisztítom! És fölemelem! 
Menyegzőmet én tartom magamnak! Senki más! 
Bele ne avatkozzék senki! Csak én, csak én!
Mert egyedül én vagyok itt, én egyedül,
Ti nem léteztek!
(ESKÜVŐ I M ENET, AZ ELSŐ PÁR H ENRIK , MA
RISKÁVAL; NÁSZINDULÓ.)
H ENRIK :
Első vagyok a sorban... Nem számít,
Hogy uszályként követnek, én 
Nem látom őket: nincs más előttem 
Csak a teljesen tiszta tér, a puszta űr,
Abban lépkedek...
(Meglátja a Részeget, akit Laci őriz.)
Ezt a hülyét pedig vigyétek és intézzétek e l .. .  
hogy szűnjön végre m eg... Én aztán nem bánok 
vele kesztyűs kézzel. Ítéljétek halálra!
RÉSZEG (koldushangon): Uram... Nagy jó 
uram...
H E N R IK : Milyen ostobán hangzott e z ... de ne
kem már nem árthatsz!
RÉSZEG: Legkegyelmesebb királyom! Bele kell 
nyugodni! Ilyen a sors! Legyen úgy, ahogy paran
csolod!
(A jelenlévőkhöz.) Ha felkötnek, hát felkötnek! 
Nem én leszek az első, akit az utóbbi időben

fellógattak.
Csak egyet kérnék még az akasztás előtt. Hogy 
még mielőtt kivégeznek, jól megnézhessem őt

magamnak.
H E N R IK : Kicsodát?
RÉSZEG: Az én királynémat.
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H E N R IK : Alighanem megint hülyéskedni akar. De 
most már nem félek tőle — most már minden 
csak tőlem függ.
Persze, hogy megnézheted,
De hisz látod — ott van.
RÉSZEG (magában): Jaj, Mariska, Mariska, tüzes 
vagy, mint a pálinka!
H E N R IK  (magában): Hahaha!
RÉSZEG: Nem vettelek el téged Mariska, hát most 
elvesz téged más.
H E N R IK : Mondja csak, ami jólesik. (Lacihoz-) Jól 
vigyázz rá.
RÉSZEG: Ha ez a fiú nem lógna itt a nyakamon, 
ha nem fogott volna el ez a fiú, akkor már tud
nám, hogyan legyek veled együtt én.
H E N R IK : öszevissza beszél.
RÉSZEG: Magammal viszem én a te szépséges kis 
arcocskád kópét még a koporsódeszkák közé is, 
rád gondolva lehelem ki a lelkem . .. (Henrikhez.) 
Azt a kegyelmet kérném alázattal, hogy ez a fiú 
vegyen ki egy virágot a vázából és tarcsa a jány 
feje fölé egy kicsinyég, én meg csak elnézem 
őket...
H E N R IK : Ez megint valami új idétlenség, de ha 
megtagadnám, még azt hinnék, félek . ..  Nem taga
dom meg. (Lacihoz.) Vedd ki azt a virágot és tart
sad magasra. (Mariskához) Engedd meg ezt a ke
gyet ennek a szegény őrültnek, kedves Máriám. 
RÉSZEG: Ó, Királynőm! Ezzel a képpel a szemem
ben akarok meghalni...
Kérem szépen, engedje kicsit lejjebb azt a virá
got . . .  hogy cseppet a szemére hulljon ...  (Laci, 
a virágot lejjebb engedve, átöleli Máriát.)
Még lejjebb ... most még egyszer...  Ö, király
nőm!
H E N R IK : Mi ebben az érdekes? Nincs benne 
semmi!
M ÉLTÓSÁGOK (színpadias döbbenettel):
Nincs benne semmi?
Minő naivitás!
Szegény ördög!
Muszáj nevetni rajta.
RÉSZÉG: Engedelmével, még egy kicsit lejjebb ... 
Hogy az a virág fölülről a nyakacskájára hull
jon ...  Ügy, most még egyszer... Ah micsoda 
gyönyörűség...
MÉLTÓSÁGOK:
Urunk türelme bámulatra méltó.
Nemcsak igazságos ő, hanem kegyelmes. 
Asszonyunk türelme bámulatra méltó.
Asszonyunk roppant elnéző s türelmes!
RÉSZEG (hirtelen, nyomatékkai): És most ne moz
duljatok, mert én ezt a virágot elveszem. (K iveszi. 
a virágot Laci kezéből.) Nem mozdulni... 
M ARISKA: Mintha fényképet csinálna.
H E N R IK  (Lacihoz és Mariskához): Várj csak egy 
kicsit. (Magában.) Hát aztán? (Lacihoz.) Ne moz
dulj. (Magában.) Mit akar ezzel. . .  Ostobaság. Azt 
hittem okosabban ...
RÉSZEG: Okosabban.
H E N R IK : Okosabban?
RÉSZEG: Okosabban...
H E N R IK : Hogyhogy — okosabban?
Mi ebben a ráció? A virág már ki van dobva, ők 
meg egyre állnak ebben a mesterkélt pózban... 
Okosabban?
RÉSZEG: Okosabban ...
H E N R IK : Okosabban?
Mi van ebben? Együtt állnak... hát aztán?

Együtt...
Aha, együtt állnak... A fiú vele, ő  meg
A fiúva l. . .  Na és? Együtt
De nincs értelme . ..  Mesterkélten állnak ...

Várjunk csak ... 
Mi van ebben? . . .  Állnak és mi mind 
Nézzük őket.. .  azt, ahogyan állnak . ..
Te disznó! 
összekötötted őket 
összekapcsoltad őket alantas 
És szörnyű friggyel. Te összeesketted 
őket, te papot játszó disznó!
RÉSZEG: Disznó!
H E N R IK : Disznó!

(A Méltóságok nevetésben törnek ki.)
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harmadik 
felvonás

(Terem a királyi várban, Henrik és a Kancellár.)
KANCELLÁR: Teljes nyugalom honol. Az összes 
felforgató elemek le vannak tartóztatva. A parla
ment is le van tartóztatva. Továbbá a hadsereg és 
a polgári lakosság vezető körei is feltétlen letartóz
tatásba vannak helyezve és a nép széles rétegei is 
ülnek. Ül a Legfelső Bíróság, ül a vezérkar, ül az 
Igazgatóság és ülnek az ügyosztályok, az állami és 
a magánélet vezetői, ül a sajtó, a kórházak és a 
menhelyek, mindenki ül. Le vannak tartóztatva az 
összes minisztériumok és egyáltalán minden és 
mindenki. A rendőrség is le van tartóztatva. Nyu
galom van. Ki-ki nyugalomba. Penészedünk. 
H E N R IK : Valóban, nyugalom van. Milyen nyugodt 
minden.
KANCELLÁR: S miért ne lenne? őszre jár. 
H E N R IK : Hol a rendőrfőnök?
KANCELLÁR: Kinn vár.
H E N R IK : Ha vár, hadd várjon. És apám, a volt 
király?
KANCELLÁR: őrizetbe vettük.
H E N R IK : És az a ... részeg fickó?
KANCELLÁR: Lakat alatt.
H E N R IK  (mogorván, keserűen): És ma lesz az es
küvőm ... Micsoda nyomasztó nap!
KANCELLÁR: Olyan, mint a többi.
H E N R IK : öreg vagy már.
KANCELLÁR: öreg.
H E N R IK :
Enyém lett hát a hatalom —
Mindegy, hogyan. Ürrá
Lettem a helyzeten... és minden úgy lesz,
Ahogy parancsolom ... Most elrendelem,
Hogy gyűljön össze mindenki ebben a teremben,

mivel
A király menyegzőt tart magának. Nyakon ragadni

őket és idehozni!
KANCELLÁR: Igenis.
H E N R IK : Az őrök vezessék elő apámat. Nyakon 
ragadni! Az ő jelenlétében akarok megesküdni. 
KANCELLÁR: Igenis.
H E N R IK : És anyámat is vezessétek elő. Nyakon 
ragadni.
KANCELLÁR: Igenis.
H E N R IK : És azt a részeget is . .. de megkötözve, 
értetted? Ügy akarom megtartani a menyegzőmet, 
hogy mindnyájan lássák; senkitől sem félek; senki 
sem árthat nekem; egyedül én tudom, mit kell 
tennem és kész; enyém a hatalom és minden úgy 
lesz, ahogy én akarom; én uralkodok; úrrá lettem 
a helyzeten. Ha valaki összeesküvéssel vagy sza
botázzsal próbálkozna, azt csak jól nyakon ragad
n i ... A rendőrfőnök már összeszedte a haramiá
kat? Hívd be őket.
(Bejön a RENDŐRFŐNÖK ÉS HÁROM HARA
M IA .)
H E N R IK : Erre van szükségem! Micsoda pofák! Ö, 
ezek aztán nyakon ragadják az embert !Ügy ám! 
Ha valaki helytelenül viselkedik, vagy bármi mó
don megnehezíti vagy akadályozza munkánkat, 
nyakon ragadni az illetőt és jó l képen teremteni 
de nyilvánosan ...  úgy, hogy mindenki lássa... 
KANCELLÁR: Attól tartok Felséges Uram . .. va
gyis én azt akartam ...
H E N R IK : Én józanul gondolkozom. Hallgasd meg 
érveimet, Kérlek, hallgasd meg az érveimet. Én 
már elvesztettem az ártatlanságomat. Nem vagyok 
többé szűz. Mostanában sokat, nagyon sokat töp
rengtem. Egész éjjel le nem hunytam a szemem! 
Mindenféle szentség, méltóság, hatalom, jog, er
kölcs, szerelem, nevetségesség, ostobaság és böl
csesség — mindez az emberekből készül, mint 
szesz a krumploból. Ügy, mint az alkohol, érted? 
Ürrá lettem a helyzeten, és most kényszerítem

ezeket a barmokat, hogy mindenből azt csinálja
nak, amit én akarok; ha pedig már megfelelően 
telepumpáltak hatalommal és méltósággal, akkor 
majd elbánok én a nevetségességgel is. Ha pedig 
ez ostobán jönne ki, ránobaszedem az ostobasá
got. És a bölcsességet is! És ha ez nem tetszik 
Istennek, annak az öreg és dohos teremtőnek, 
majd őt is ráncbaszedem!
KANCELLÁR ÉS RENDŐRFŐNÖK: Igenis, Felség! 
HARAMIÁK: Parancsára, Felség!
H E N R IK : Parancsára, Felség!
M INDNYÁJAN: Parancsára, Felség!
(Bejön PANDULF.)
PANDULF: Nem!
H E N R IK : Nem?
PANDULF: Nem!
H E N R IK : De még ilyet! Püspök úr!
PANDULF: Pandulf vagyok,
A római katolikus egyház bíborosa, és kijelentem, 
Arcodba vágom, hitvány bitorló: él az Isten 
És a frigy, melyet nem az Egyház kötött meg 
Nem menyegző, csupán szentségtörés!
H E N R IK : Hahaha, Pandulf! Ej, Pandulf! 
(Gúnyosan.) Kedves Pandulfom,
Pandulf vagy te, nemdebár?
PANDULF: Igen, az vagyok.
H E N R IK : És . ..  bíboros 
Is vagy, nem igaz?
RUDOLF: Isten szolgája, én Pandulf,
Isten szolgája vagyok ...
HENRIK:
Kedves Pandulfom, mondd csak... nem rúgtál be

esetleg
Nem rúgtál be tán,
Nem rúgtál be tán
Pandulfságodtói? He? Kedves bíboros, csak nem

vagy ittas
Nem vagy ittas,
Nem vagy ittas
Önbíborodtól? Fejedbe szállt a bíborozgatás, akár

a szesz,
A szesz,
A szesz.
Ejnye, drága Pandulfom, te teljesen berúgtál Is
tentől és a római anyaszentegyháztól. Iszákos frá
ter vagy. Szégyen, gyalázat! Ismerem már ezt! Elő
ször csak egy pohárkával, aztán kettővel, a végén 
meg mindent bele, ami csak belefér! Nem vagy te 
normális. Részeg vagy!
PANDULF: Megátkozlak!
H E N R IK : Mi? Már megint kezded? Megittasodsz 
saját átkaidtól az én jelenlétemben. Ez már iga
zán több a soknál. Megérintelek. (Megérinti.) 
PANDULF: Istenem ...
H E N R IK : Börtönbe a csuhással,
Ezzel a részeges pappal. Gyerünk, haramiák, 
Csípjétek nyakon!
(A haramiák kiviszik Pandulfot.)
Milyen nyomasztó ma minden!
KANCELLÁR: Igen, nyomasztó ...
H E N R IK : Én uralkodom ...
KANCELLÁR: Igenis, Felség.
H E N R IK : És úrrá leszek mindenen ... 
KANCELLÁR: Igenis, Felség.
H E N R IK : És mindenkit megérintek!
KANCELLÁR: Igenis, Felség.
H E N R IK :
De engem nem érinthet senki... Apropó,
Kedves Kancellárunk,
Mondd kérlek, az emberek 
Nem nevetnek rajtam nóha-nóha?
KANCELLÁR: Ó, ó, ó, dehogyis!
RENDŐRFŐNÖK: Ö, ó, ó, dehogyis!
H E N R IK : Nem mondják
A hátam mögött és a saját
Hátuk mögött, hogy, hogy... például azt, hogy
Féltékeny vagyok, haha?! Mi? Hát nem
Lenne vicces?
KANCELLÁR: Ó, ó, ó, dehogy is!
RENDŐRFŐNÖK: Ó, ó, ó, dehogy is!
H E N R IK : Ezt azért kérdem,
Mert az a buta dolog történt 
Azzal a virággal, hahaha! Annak 
A nyomorult részegnek a célzása 
Eléggé nyílt volt, és tápot adhatott holmi 
Piszkos és sikamlós fecsegésnek, hahaha! 
KANCELLÁR: Én nem tudok semmiről! 
RENDŐRFŐNÖK: Mi semmiről sem tudunk!



H E N R IK : Mert ha egyszer a részeg
Kettejüket abban a furcsa pózban kapcsolta össze,
Akkor össze vannak kötve ... és meglehet,
Mások is összekötik gondolatban ... őt a lánnyal, 
S a lányt vele . . .  Hogyan? Beszéljetek! Jóllehet 
Senki se mer itt nyíltan beszélni,
De a mosolyok, célzások, pillantások, 
a cinkosan titkos jelek, hahaha ...
Kiszáradt a torkom. Száraz a torkom. Hé, szolgák, 
hozzatok egy almát! Eszem egy almát. (A Kancel
lárhoz.) Nos? Igen?
KANCELLÁR: Felséges Uram, ami azt illeti min
denki illendő módon viselkedik de ami azt illeti, 
illetve nem is illeti, ki tudja, lehet, hogy valaki 
utal valamire, de az is lehet, hogy nem utal, mit 
tudom én, öreg vagyok és vaksi, rossz a szemem ... 
H E N R IK : Te vaksi szamár! Te vak tyúk! 
RENDŐRFŐNÖK: És én is rövidlátó vagyok. 
H E N R IK : Ha én egyszer nektek rontok... (A 
szolgához, aki behozta az almát.) Állj meg, várjál, 
hadd nézzelek. Ki tudja, mit gondol ez az ember 
Ügy magában... Micsoda sötétfejű, zavaros alak. 
Ki tudja? Talán
Valami mégis motoszkál a fejében. Gondolatban
összeköti.. .
összeköti azt a kettőt...
Az is lehet, hogy magában kinevet 
És megcsal. ..  vele .. .  velük ... Ö az árulók! 
Elárulnak engem! Mindnyájan árulók!
Mozdulatlan az arca. De ki tudja, vajon ebben a 
szent pillanatban, amikor előttem áll, nem enged-e 
meg magának valami gúnyos gondolatot, valami
lyen célzást, hogy belül nem rázza-e a röhögés ... 
Ez az alma a kés és a villa között van. Kés és vil
la. Miért van a kés meg a villa között? Aha, • tu
dom, mindig így szolgálják föl az almát, körtét 
vagy az őszibarackot... Nem, hisz ez nonszensz! 
Hiszen Lacinak soha semmi köze nem volt hoz
z á ... Az egészet az ujjamból szoptam, hahaha, az 
ujjamból, az u jjam ból...  Tudom, hogy ez bolond
ság,
De mégis beszélnem k e ll. . .  és ha beszélek,
Akkor ki kell mondanom ...
KANCELLÁR (a Rendőrfőnökhöz): De különösen 
Elgondolkozott urunk ...
RENDŐRFŐNÖK: Ügy látszik,
Rossz álmok kínozzák.
H E N R IK  (magában): Nem akarok többet inni, 
Nem iszom többet...
KANCELLÁR (fé lre): Jaj, az a vodka, az a vodka! 
H E N R IK  (magában): Lehet az is, Lacinak 
Eddig nem volt köze hozzá, de most,
Hogy mindenki összeköti őket, ő is 
összeköti magát v e le ... És közben 
M egérinti...
KANCELLÁR: Hej, haj, mit tesz az a vodka ... 
H E N R IK  (magában): Hallom, amit mondok,
És azt is, amit ő mond. Tudom jól,
Hogy mindez merő komédia,
Mégis beszélnem k e ll...
KANCELLÁR (fennhangon, öröm m el): Leitta ma
gát!
H E N R IK  (A Kancellárhoz): Pofa be! (Pofonvágja 
a Rendőrfőnököt.)
RENDŐRFŐNÖK: Miért engem?
H E N R IK :
Hogy nehezebb legyen kitalálni! Minthogy nekem 
Most kissé brutálisnak kell lennem — a te képeden 
Voltam brutális. Ha a kancellárt ütöm pofon 
igazságos vagyok. De ha én egyszer brutális aka
rok lenni!
Majd én itt rendet teremtek! (Kiabálás.) Mi az 
már megint?
ANYA (a szín mögül): Eresszetek — eresszetek! 
(Beesik a színre.)
Jaj, Henricske, Henyus, az apád, az apád! 
H E N R IK : Ez megőrült?
ANYA:
Édesapád ordít, édesapád üvölt,
Köpköd és hörög, nem emberi módon, ugrál 
És bokázgat!
H E N R IK : Egyszóval megőrült!
ANYA (egy népszínmű drámaiságával):
Meg akart szökni, el akart bujdosni, 
sej-haj, túl a nagy erdőn!
Ott aztán elérték, megfogták,
Verik most és táncoltatják,
Henricske, táncol az apád.

H E N R IK : Hát aztán?
ANYA: Ö mit látok? Kést, kést, kést!
H E N R IK : Csak úgy tartom a kezemben.
ANYA (rémülten): Jézusmária, Henrik!
Én az anyád vagyok!
H E N R IK : Valóban — az anyám vagy — ez nem is 
jön rosszul.. . (Odamegy hozzá.) Meg akarlak ölel
ni, csókolni, Mama. (Átöleli.)
ANYA: Mit csinálsz, Henyus?
H E N RIK : Megölellek téged.
ANYA: Jobb ha békén hagysz ...
Különös ez a te ölelésed, nem, nem, hagyj békén! 
KANCELLÁR: Csudadolgok ezek ...
RENDŐRFŐNÖK: Csuda dolgok, kínos ügyek . ..
(Berohan az Apa, mögötte a Haramiák.)
APA: Segítség, ütnek!
ANYA: Zsiványok!
APA (halkan): Megvertek ...
(Hangosabban.) Megvertek ...
(Üvölt.) Megvertek engem, engem!!
ANYA: Gyere ide, mert ez engem is megvert.
APA (üvölt): Mi? Mi? Megvert téged?
ANYA: Halkan, csak halkan, psszt...
APA (halkabban): Akkor én őt megátkozom ...
ANYA: Psszt, psszt, csak halkan ...
APA: Hogyan? Mit mondtál?
Hogy megvert téged?
H E N R IK : Jó, hogy épp nálam van ez a kés ...  
M INDNYÁJAN: Uramisten!
H E N R IK : Ugyan, micsoda ötlet! Senkit sem fogok

megölni, bár ez a kés
Kiélez engem!
Senkit sem ölök meg — csak
Egyszerűen megérintem ők et...  (Megérinti a Szü
lőket.)
Ijesztő ez az átkozódó,
Iszonyú emberpár! Apa és anya! Szentségek! De én 
Megérintem őket.
Nézzétek, hogyan érintem meg őket, hogyan

piszkálom őket, hogyan turkálok bennük. 
KANCELLÁR: öreg szemeim 
Még sohasem láttak 
Ehhez foghatót...
RENDŐRFŐNÖK:
Agyamon még csak át sem villant 
Soha ilyen szörnyűség!
HARAMIA: Micsoda szégyen!
APA: Hogy fordulnál föl!
ANYA: Bár halva szült volna az anyád!
APA: Bár megfojtott volna az apád!
ANYA: Ne legyenek soha gyermekeid!
APA: Űzzenek ki a házadból a gyermekeid!
ANYA: Fojtsanak meg a saját gyermekeid!
APA: Vakítsanak meg a gyermekeid!
H E N R IK : El ezzel a két részeggel, akik berúgtak 
a szülőségtől!
Én józan vagyok!
(A Haramiák közelednek a Szülőkhöz■)
APA: Henrik, fiacskám !...
H ENRIK : Mi az?
APA: Henricském ...
Henrik, Henrik, én megértem, hogy elvetted tőlem 
a királyságot...  de attól még az apád vagyok ... 
az Isten szerelmére kérlek, ne fosszál meg az apa
ságomtól, mert meghasad a föld, s rettentő roppa
nással hull szét darabokra ...
H E N R IK : Az apaság éppoly hivatal, mint a ki
rályság. Nem tudsz egyszer magánemberként be
szélni? Mindig magadra kell öltened valamilyen 
méltóság jelmezét?
Álmos vagyok. Vigyétek őket.
APA: Ezekkel a szavakkal
Kaput tártál valamely szörnyű tragédiának,
Amely a mélyben füstölög ...  Uram ...
ANYA: Irgalmazz ...
KANCELLÁR: Minekünk bűnösöknek... (Üjságot 
húz ki a zsebéből.) Kitört a háború!
H E N R IK : Micsoda? Milyen háború?
KANCELLÁR: Egy perce sincs még 
Hogy ezt az újságot megkaptam 
(Csönd. Messziről ágyúdörgés.)
H E N R IK : Valóban: már lőnek is.
APA: Mintha az erdőn túlról jönne ...
(Nyugtalanság.)
ANYA: Jobb mindjárt csomagolni.
KANCELLÁR: Ha kell, le lehet menni a pincébe. 3:



APA: A tüzérség az semmi. Legrosszabb a gáz. Tar
talékolni kell, amit lehet...  (Az Anyához.) Vegyél, 
amit csak tudsz, mert bezárnak az üzletek.
ANYA: Volt valahol gázmaszkom... de hol? Vala
hol megvoltak azok a gázmaszkok, de elfelejtet
tem: melyik fiókban ... (Növekvő nyugtalanság.) 
Hová is tettem őket?
(Lövés.)
RENDŐRFŐNÖK: Ez közel volt.
KANCELLÁR: Felség, milyen 
Parancsot adsz ki?
H E N R IK :
Semmiféle parancsot nem adok ki, mert tudom,

hogy ez hazugság! 
Hogy ez nem igaz! De ugyanakkor igaz! 
(Hallgatózik.)
Ó, hogy dúl a harc!
APA: Mi lesz velünk? Mi lesz most velünk? 
Balsors, tűzvész, erőszak, kínzatás és gyalázat... 
H E N R IK : Hagyd a szédítést! A kótyagos 
Fejű képzelgéseket! Csak úgy dől belőlük 
A pálinkaszag! Dobjátok ki őket!
APA (részegen): Hukk... Részeg vagyok ... 
Hukk ... Legyen h á t...
A fiam mondja ... Hát igen .. De hogyha
Részeg vagyok akkor még mielőtt
Belöksz megint a tömlöcbe, meginnék veled
Egy pohárral...  Mondok neked valamit! Valami
Olyat súgok neked, ami
Szöget üt a fejedbe ...
ANYA (részegen): Trallalalla ...
APA: Ne ved el őt feleségül!
Mert igazat mondott a vén korhely. Az a lány 
Lacival hempergett hajdanán.
H E N R IK : Hazudsz!
APA: Nem én!
Nem akartam mondani neked korábban, mert ki
csit szégyelltem magam, de most már úgyis min
dent elvisz az ördög ...
Éppen aznap, amikor
Eljegyezte magát veled, rajtakaptam
Őket a bokorban, beléjük botlottam,
Rájuk léptem!
H E N R IK : Nem igaz!
De ugyanakkor igaz!
ANYA: Oszt én is rajtakaptam
Őket, ahogy a kútnál fogdosták egymást fényes

nappal.
Hogy ölelgette a lányt, s az is őt,
Az is őt, Henrik! Ne vedd feleségül!
(Lövés hallatszik.)
H E N R IK : Megint lőnek!
APA (kinéz az ablakon): Vonul a sereg . 
KANCELLÁR: A sereg.
ANYA: Csupa fiatal gyerek. Még pelyhes az álluk. 
APA: Még pelyhes az álluk, de már véreznek. 
ANYA: Henrik, ne vedd feleségül!
Az a személy fiatalabbakra nevetett,
Fiatal fiúkkal adta össze magát!
APA: Mert nálad fiatalabbakkal 
Vesztegette a lányságát!
ANYA: A bokorban,
Meg az útszéli fa tövében, meg a búzában ... 
APA: Vagy a pincében!
ANYA: Sőt, a padláson is!
APA: Meg az istállóban!
ANYA: De még a csűrben,
Meg a kocsiszínben is!
APA: Hol volt valami a szoknya alatt,
Hol nem volt alatta semmi! (Kinéz az ablakon.)

Hű, hogy fojtogatja, 
Hogy nyomja, hogy szorítja, most, most 
Vágta belé a szuronyát!
ANYA: Tűzvész, istenverés!
APA: Jobb lesz valamivel elfüggönyözni az ablakot, 
mert ha meglátnak minket vagy a világosságot, 
még bejönnek ide és elbánnak velünk.
H E N R ÍK : Te nyomorult, bűnös szokásaidtól
Elvetemült vénember és te, szennyes szavakat
Fröcskendező, tántorgó, roskatag
Banya . ..  Túlságosan is
Elnéző voltam
Hozzátok, s túl engedékeny,
Hagytam ocsmány italozásotokat! De most 
Megismeritek haragom! El innen! El! Én, senki

más!
Verjétek vasra őket!
(A Haramiák megragadják az Apát és az Anyát.) 
APA: Irgalom!

H E N R IK : Azért is megtartom magamnak a me
nyegzőt! Megesküszünk és én sajátkezűleg adom 
össze magunkat! Elég a pálinkabűzös, alantas 
képzelgésekből! Üres locsogás! Locsogás! Hívjátok 
ide a menyasszonyomat! Meg akarom vele beszél
ni az esküvői szertartás részleteit. De azért... 
KANCELLÁR: De azért...
H E N R IK : De azért...
KANCELLÁR: De azért...
H E N R IK : De azért
Hívják csak ide azt az udvaroncomat... azt a 
László nevezetűt...  igen . ..  Lászlót, az udvaron
cot . ..
Beszélnem kell vele . . .  meg a másikkal is ... 
(Mindenki kimegy.)
. . .  és most meglátjuk, van-e valami közöttük ... 
és hogyha van, akkor . ..
(Laci bejön.)
. . .  úrrá leszünk rajta. (Lacihoz.) Á, Laci, hogy 
vagy?
LACI: Megjárja.
H E N R IK : Megjárja, megjárja, és én se jobban, 
megjárja. Attól tartok, hogy valam i... kellemetlen 
helyzetbe csöppenünk...
LACI: Nekem mindegy. Inkább itt vagyok, mint a 
hadseregben.
H E N RIK : Hány óra?
LACI: Fél hat.
H E N R IK : Hol vetted ezt az órát?
LACI: Antwerpenben.
H E N R IK : Na és mit hallani? Kitört a háború, 
nem?
LACI: Ügy mondják.
H E N R IK : De nem tudod biztosan.
LACI: Mit lehet biztosan tudni? Tudod, Henrik, 
nekem úgy tűnik, hogy itt senkinek sem lehet hin
n i ... Tettetés, hazugság minden ...
H E N R IK : Igen, tulajdonképpen komolytalan az 
egész... itt mindenki saját magát játssza... és 
hazudnak, hogy igazat mondhassanak... Ami még 
mulatságos is ...  De már hozzászoktam. És t e ... 
te is ... hm ... beszívtál egy kicsit?
LACI: Én?
H E N R IK : Itt mindenki valami mástól lesz részeg. 
Gondoltam, talán te is . .. ittál valamit.
LACI: Nem én.
H E N R IK : Akkor miért vagy ilyen szomorú?
LACI: Én? Egyáltalán nem vagyok szomorú. Ellen
kezőleg.
H E N R IK  (szomorúan): Látszólag nem vagy az, de 
mégis az vagy... és szomorúságod ott lappang a 
félhomályban . ..  Hopp, hopp, gyere elő, gyere elő! 
(Kibontakozik Mariska alakja.)
Na, mi újság?
M ARISKA: Semmi.
H E N R IK : Jól érzed magad?
MARISKA: Jól.
H ENRIK : Mondanom kell nektek valam it.. . nek
tek kettőtöknek ... Képzeljétek el, azóta, hogy az 
a részeges fráter összekötött benneteket a virág
gal, hahaha, valamilyen groteszk alakzatot, szob
rot formált belőletek, hahaha, nem tudok szaba
dulni attól az érzéstől, hogy van valami közie
tek ... hogy valami közötök van egymáshoz ... 
hahaha!
Hahaha!
Hahaha!
Mit tudom én, micsoda!
LACI: Mit jelentsen ez? Azt, hogy féltékeny vagy? 
H E N R IK : Hozzám beszélsz, de kinek beszélsz? 
LACI: Ezt nem értem.
H E N R IK : Egyedül állsz — de kivel együtt állsz? 
(Mariskához.) Miért nem nézel rá?
MARISKA: Miért kellene ránéznem?
H E N R IK : Ha nem nézel rá, akkor is ... ránézel. 
M ARISKA (színpadiasan): Henrik, én szeretlek té
ged!
H E N R IK : Igen, szeretsz engem és ő pedig a bará
tom. Szeretsz és rendes lány vagy... de miket kö
vettél el? (Lacihoz.) És te miket követtél el? 
LACI: Hogy-hogy?
H E N R IK : Nem követtél el rémtetteket? Több gyil
kosság terheli a lelkiismeretedet, mint egy közön
séges gyilkosét. Rendesek vagytok, ártatlanok, jól
nevelt gyerekek... de mihez szolgáltatok eszkö
zül? Így hát
Szolgáld most ezt a lányt 
És ő is szolgáljon téged!
MARISKA (színpadiasan): Ó, ne kínozz!



H E N R IK : Mind a ketten szerettek engem ... de 
csak akkor, ha kiilön-külön vagytok! De ha 
együtt. . .  de ha együtt vagytok . . .  Együtt egészen 
mások vagytok, mint külön-külön!
LACI: Nem vagyunk semmi együtt és egyáltalán 
hagyd ezt abba, még megkavarsz minket és maga
dat is!
H E N R IK : Minket! Minket! Miért mondod, hogy 
»minket«? Haj aj, furcsa dolgok történnek ezen a 
kerek világon!
Gondold meg, hogy mihelyt az a részeg leejtette a 
virágot, nyomban nyilvánvalóvá lett, hogy ti ösz- 
szetartoztok... és ti is meg kellett hogy értsétek 
e z t . . .  És azóta mindenki folyton összekapcsol ben
neteket, és én is ezt teszem ... persze csak gondo
latban . . .  és így egyre szorosabban egymáshoz tar
toztok!
Ó az a fickó különös módon igazán összeadott 
benneteket...  Pap volt az valóban! Egy furcsa 
vallás istentelen papja! .. .  Lelkek pásztora, lelki- 
pásztor!
LACI: Mi van veled? Izgatottnak látszol.
H E N R IK : Az lennék? Kezdem kétleni, hogy egyál
talán vagyok-e. Mert látszólag én érzek, gondolko
dom, én határozok... de valójában semmi sem 
bennem dől el, hanem valahol. ..  közöttünk . ..  Kö
zöttünk formálódnak azok az erők, varázslatok, ins
pirációk és istenségek, amelyek aztán úgy sodor
nak bennünket, mint egy szalmaszálat.. .  Mi pe
dig ingadozunk, tántorgunk ...
LACI: Hogyhogy?
H E N R IK : Hát vedd például azt, ami velem tör
tént. Az a részeg valahogy összekapcsolt, fölemelt 
benneteket, megszorzott benneteket egymással — 
vagyis téged őhozzá csatolt és őt tehozzád — és 
valami olyat alkotott belőletek, ami engem feliz
gat . . .  amitől én úgy megittasodom, hogy (fenye
getően,) addig nem nyugszom, amíg Mariskát el 
nem veszem feleségül. Ezt jegyezd meg.
LACI: Én nem állok az utadba.
H E N R IK : Miért terelt éppen erre az útra a ter
mészetem? Miért, hogy ilyen zavaros ...  zavaros 
utazás után épp ebbe a kikötőbe jutottam? Mivel 
magyarázzam ezt a jelenséget? Lehet, hogy valami 
vonzalom fűz hozzád — valamilyen földalatti, tör
vénybe ütköző, erkölcstelen és beteges vonzalom. 
LACI: Annyi baj legyen!
H E N R IK : De az is lehet, hogy tudat alatt mindig 
is féltékeny voltam rá ... kettőtökre ...  és hogy té
ged vetélytársamnak tekintettelek?
LACI: Még ez sem olyan nagy ügy ...
H E N R IK : De igazán, ki tudja, vajon egy fé r f i ... 
beleszerethet-e egyáltalán egy férfi egy nőbe egy 
másik férfi közreműködése, hogy úgy mondjam 
közvetítése nélkül? Lehet, hogy a férfiak általában 
nem is érzékelik a nőket másképp, mint egy másik 
férfin keresztül. Vagy az is lehet, hogy ez a szere
lem új változata. Régebben kettesben csinálták, 
most pedig hármasban?
LACI: Az az érzésem, hogy túlzol.
H E N R IK : De az is lehet, hogy mindezt kívülről 
erőszakolja rám valami, és talán nem is érzem az 
egészet olyan mélyen, csak úgy kell tennem, mint
ha érezném. Kavarog a fejem, megszédítenek ezek 
a kanyargós, bonyolult... ösvények . ..  csak járom, 
csak taposom őket... megállás, pihenő nélkül... 
Súlyos ez a kapu. Rámnehezedik a mennyezet. Fur
csa egy Ég, tele rejtélyekkel.
Ó, de leitatott ez a részeg. Ó, valóban pap volt az 
a pap. Az u jjáva l. ..  az u jjáva l...  istenséget terem
tett belőletek ...  aki előtt le kell térdelnem, akinek 
áldozatot kell felajánlanom, mintha csak álmod
nék.
Nem, az ördögbe, nem!
Mégis király vagyok! Uralkodó!
Ürrá leszek mindenen! Ö Henrik, Henrik, Henrik,

aki vagyok!
A menyegzőt én tartom meg magamnak! Hallod,

Henrik!
Ne hagyd magad uralni, uralkodj tenmagad!
Zúzd szét isteneidet, Henrik, törd meg 
A varázslatot, s foglald el saját trónodat!
Milyen furcsán hangzott ez is. Ha! Csak ne beszél
nék ilyen mesterkélten. A menyasszonyom meg itt 
á l l . . .  mellettünk . ..  és hallgatja.
MARISKA (színpadiasan): Miért gyötörsz engem, 
miért kínzód magad?
H E N R IK : Ejnye de erőszakos színésznőcske! Néha 
szinte kedvem lenne . .. (Ütést mímel.)

MARISKA (közönségesen): Hozzám ne nyúljon, 
hallja!
H E N R IK : Most távozz.
Négyszemközt kell beszélnem vele —
Menj, de maradj a közelben. Szólj 
Az inasnak, hozzon neked teát.
(Mariska kimegy.)
Most pedig
Lássunk munkához. Az igazat megvallva nem

tudom, mi sül ki ebből.
Szörnyű ez a csend ...
Hallgatnak a falak és minden hallgat, arra vár 
Amit mondani fogok.
Régóta nem volt ilyen lámpalázam. (Lacihoz.)
Á, Laci, hogy s mint?
LACI: Jól.
H E N R IK : Beszélnem kell veled.
Ülj le.
LACI: Jó.
H E N R IK :
Valami kellemetlent kell mondanom neked,
Valamit, ami talán nem is egészen normális,
Abban az értelemben, hogy nem mindennapi és

megszokott,
S eléggé eltér a dolgok normális menetétől.
LACI: Mit érdekel, ha valami nem normális 
Ha én magam normális vagyok!?
H E N R IK :
Ügy értem, hogy ha én ezt egyszerűen mondanám,
Ügy nem lenne meggyőző. Minden attól függ,
Hogyan mondunk valamit. Ezért amit most

mondok,
Lehet, hogy kissé mesterkélten 
Fog hangzani.
És megkérnélek, hogy ne úgy felelj nekem, ahogy 
szoktál, hanem — viselkedj, tégy úgy, ahogy én 
mondom neked. Teljesen egyedül leszünk.
Kulcsra zárom az ajtót.
LACI: Nekem mindegy.
H E N R IK : Tudom. Bár még fiatal vagy, már any- 
n y i...  különös dolgot kellett csinálnod életedben.
De biztosíthatlak afelől, hogy ezúttal nem szeszé
lyes ötletről van szó, ez komolyabb dolog. — Mint 
tudod, kedves Lacikám, megdöntöttem apám ural
mát, magam foglaltam el a trónt, és elhatároztam, 
hogy a mai napon menyegzőt rendezek magamnak, 
jegyesemmel, Mária hercegnővel.
Mondd utánam: igen, tudok róla.
LACI: Igen, tudok róla.
H E N R IK : De mit ér az, hogy megesküszünk, még 
ha a lehető legünnepélyesebb keretek között is, ha 
az egész udvar azzal gyanúsít benneteket, hogy 
bizalmas viszonyban vagytok... és hogyha én is
— okkal vagy ok nélkül — azt képzelem, hogy... 
Mondd utánam: igen.
LACI: Igen.
H E N R IK : Persze mi sem lenne egyszerűbb, m int... 
eltávolítani téged ...  eltávolítani, letartóztatni, mint 
azt a részeget. Aztán el is tehetnélék láb alól, mond
juk megölethetlek. De még ha meg is tenném, sem
mi sem változna, m ert... mert továbbra is gyanakod
nék, azt gyanítanám, sőt tudnám, hogy ő igazából 
nem hozzám, hanem tehozzád tartozik. Mondd utá
nam: -igen.
LACI: Igen.
H E N R IK : Rémesek ezek a függönyök. Nem értem, 
hogy lehet ez a palota ilyen ócska és elhanyagolt 
állapotban. Nyüzsögnek benne a szolgák és ragad 
a kosztól. Utána kell néznem ennek. Hallgass! Még 
mindig enyém a szó.
Mit gondolsz rólam?
LACI: Azt, hogy beteg vagy.
H E N R IK : Megmagyarázok neked bizonyos dolgo
kat annyira, amennyire ez lehetséges.
Amióta belebonyolódtam ebbe az egészbe, két vég
let között tétovázok: a felelősség és a felelőtlen
ség, az igazság és a hazugság pólusai között. Egy
felől tudom, hogy ami itt történik, az mind komoly
talan, felelőtlen, mesterkélt, olyan-amilyen . . .  Más
felől viszont roppant komolyan veszem, és úgy 
érzem, mintha végső felelőséggel tartoznék minde
nért.
Nem tudom elkerülni a mesterkélt fordulatokat.
De ugyanakkor az az érzésem, hogy ezek a for
dulatok kevésbé mesterkéltek, mint az egyszerű
ség.
Tudom, hogy igazából nem vagyok király,
Mégis királynak érzem magam.
Egyre játszom, játszom, mint a gyermek. 320



De ugyanakkor tudom, hogy ez a játék egyáltalán 
nem olyan ártatlan, mint amilyennek látszik. Ügy 
érzem, mintha valaminek a színlelésével valóban 
előidézném azt, s mintha minden szavammal és 
cselekedetemmel fölidéznék és alkotnék valam it... 
valamit, ami hatalmasabb nálam.
Mi erről a véleményed?
LACI: Ez elég ködösen hangzik.
H E N R IK : Igen, de néha te is úgy teszel, mintha 
tudnál róla valamit, és mások szintén... Mi az, 
amit tudtok? Többet tudtok róla nálam, vagy ke
vesebbet?
Nem, nem vagyok őrült. Józan, modern ember va
gyok. Tulajdonképpen miért akarom Mariskát el
venni feleségül? Mert olyannak szeretném látni, 
amilyen régen volt — és tudom és biztos vagyok 
benne, hogy ha menyegző nélkül lenne az enyém, 
akkor nem a régi jegyesemet ölelném, hanem csak 
egy elkurvult szolgálólányt. Azt akarom, hogy ez 
a menyegző, amit én tartok magamnak, valóban 
szent legyen. Vajon ez misztikus, vagy őrült gon
dolat lenne? Nem lennék képes az aktus megszen
telésére? Miről van hát szó voltaképpen? Mások
ról. Ha mások elismerik, hogy az aktus szent, ak
kor az szent lesz — mármint az ő számukra. Ha 
elismerik őt szeplőtelen és a királyhoz méltó le
ánynak, hitvesemnek, akkor az lesz — az ő sze
mükben. És ha nekik az, akkor nekem is az. 
LACI: Józanul gondolkodsz, de furcsán viselkedsz. 
H E N R IK : Hallgasd tovább. Ki teremt a közönsé
ges halandókból isteneket, királyokat? A többi em
ber. Ha egy elefántból vagy krokodilusból lehetett 
isten, mért ne lehetne belőlem? Kényszerítem az 
embereket, hogy Istenné változtassanak, hogy áti
tassanak szellemi erejükkel... és ugyanakkor vég
rehajtok egy aktust, ami nagy fontossággal és je
lentőséggel bír abban a mélységben, ahol eldől a 
sorsunk.
És most jó l figyelj:
Mint tudod, rövidesen végrehajtom
Azt a szertartást.. .• Erőre van szükségem hozzá
De te meggyengítesz ...
LACI: Aha.
H E N R IK : Elmondom neked, mit tervezek. Rend
kívül egyszerű ez a terv, szinte igénytelenül egy
szerű.
Meghívtam mindenkit az udvari bálra.
Ezen a bálon jegyesem és én a lehető legforróbb 
szerelmet gerjesztjük fel egymásban pillantások, 
mosolyok, érintések, és így tovább, segítségével. 
Szerelmet, tisztaságot és hűséget ébresztünk egy
másban . . .  mindazt, ami régen megvolt közöttünk. 
Ugyanakkor arra kényszerítem ezt a bandát, hogy 
a tisztelet és a rajongás megnyilvánulásaival fel
töltsön engem isteni tartalommal — s ezután már 
egészen nyugodtan megtarthatom magamnak a 
menyegzőnket, amely mindent legalizál és meg
szentel . . .  Mi ebben a különös. Semmi.
Az égvilágon semmi.
Semmi. De idehallgass, először is le kell győznöm 
azt, ami közietek kialakult...  és ami meggyengít 
engem ... Erőre van szükségem.
S te elveszed ezt az e rő t...
Figyelj, most valami elég 
Váratlan dolgot mondok neked:
Végezned kell magaddal — csupán 
Azért, mert én parancsolom,
Mert erre támadt kedvem ...
LACI: Micsoda ajánlat!
H E N R IK : Tudom, hogy kissé... ostobán hang
zik . ..  Mit gondolsz, nem szégyenkezem miatta? 
Borzasztóan mesterkélt az egész.
De én ezt csak ú gy ... próbaképpen mondtam. K í
váncsi voltam rá, hogyan hangzik — érted? Hát 
persze, hogy
Ezt nem mondtam komolyan,
Ugyan ki venné ezt komolyan!
Csupán arról van szó, hogy halljam a saját han
gomat. De azért azt is szeretném hallani, hogy 
hangzik rá a válaszod. Ezért arra kérlek,
Hajtsd le a fejed, lógasd a karodat, roggyantsd 
meg kicsit a térdedet, húzd össze magad,
És mondjad ezt: »Ha te kívánod, Henrik, nagyon 
szívesen.«
LACI: Nem vagyok színész.
H E N R IK : Képzeld azt, hogy egy verset mondasz 
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LACI: Nem szeretek képzelődni.
H E N R IK : Képzeld magad papnak, aki valamely 
varázsigét, bűvös formulát mond ki.
LACI: Nem akarok semmit sem elképzelni. 
H E N R IK : Nem gondolod, hogy ezer év múlva az 
emberek egészen másképp fognak egymással be
szélgetni, mint mi?
LACI: Nagyon is valószínű.
H E N R IK : És hogy közléseik sokkal gazdagabbak 
lesznek? Sok dallam hiányzik még korunk énekes
könyvéből. Mi bajod lesz abból, ha próbaképpen 
kiejted ezeket a szavakat?
LACI: És mi jó  származik neked abból, ha elsza
valom ezt a szöveget.
A szavak még nem tények.
H E N R IK : Persze, hogy nem. Nem, kérlek ne hidd, 
hogy én hiszek valamiféle mágikus ráolvasásban. 
Én modern gondolkodású ember vagyok. De mit 
árt, ha ezt kimondod... s ha meglátod, mit érzel, 
miután kimondtad. Szeretném, ha megkóstolnád, 
kipróbálnád magadat ezzel a szöveggel, ezekkel a 
szavakkal...  hogy meglásd, milyen érzés. Bizonyos 
fokig tudományos kísérletről van szó. A szavak 
bizonyos lelkiállapotokat szabadítanak föl ben
nünk ... alakítanak bennünket... formálják az 
emberek között létrejövő valóságot... Ha te mon
dasz valam i.. .  különöset... akkor lehet, hogy én 
valami még különösebbet mondok rá, és így egy
mást kölcsönösen ösztönözve elég messze mehe
tünk e l... Látod, na látod, nem is olyan nehéz, 
nem is olyan idétlen dolog ez, amilyennek először- 
re látszott. Kettesben mindent meg lehet csinálni. 
És különben is,
Mit törődsz azzal, hogy valami nem normális 
Ha egyszer te magad normális vagy!
LACI: Hát végül is, ha ragaszkodsz hozzá ... 
H E N R IK : Várj csak, várj, állj ide mellém. Senki 
se lát bennünket, nem igaz? Még a kulcslyukon át 
se látják. Köztünk marad. Phű, de nagy a csönd. 
Nem történik semmi, az ember mégis cudarul érzi 
magát. Ülj le. Nem, mégis jobb, ha ide állsz, a 
szék mellé, most hajtsd le a fejedet,
És csüggeszd le a kezedet. Most én 
Odalépek hozzád, s melléd álva kezemet,
Mint idősebb barát, fiatal nyakadra teszem. Hideg

van!
Érzed a hűvösséget? Megérintelek ...
KEDVES LACKÓM !... Nem, ez fölösleges, nincs 
szükség erre a bevezetésre ... MEG KELL ÖLNÖD 
MAGAD, MERT ERRE TÁMADT KEDVEM. Felelj 
most rá, tudod már mit.
LACI: Jó. HA KÍVÁNOD, NAGYON SZÍVESEN. 
H E N RIK : LÉGY OTT A MENYEGZÖMÖN, S HA 
ELJÖN AZ IDEJE SZŰRD LE MAGAD EZZEL A 
KÉSSEL. (Kést ad neki.)
LACI: JÖL VAN.
H E N R IK : Na mi újság? Legalább rendes az ellátá
sod?
LACI: Tűrhető.
H E N R IK : Hány óra?
LACI: Hét.
H E N R IK : Ha emlékezetem nem csal, ez az óra 
legalább kétszer annyit ér, mint amennyit fizettél 
é r te ...
LACI: Jó üzletet csináltam vele.
H E N RIK : Szép óra. Nahát akkor — viszlát.
LACI: Viszontlátásra. (Kimegy.)
H E N R IK  (egyedül): Csak játék,
Tegyük föl, hogy csak játszottunk,
D e ... mi volt ez? Mennyire veszélyes egy ilyen

játék?
Szeretném tudni, igazából mekkora hordereje van

a szónak?
Meddig terjed az én erőm?
Álom? Persze, persze, hogy álom ... a gyerekkor . .. 
(Egy bútordarabhoz.) Nézel engem? Pillantások 
gyűrűjében, szemek kereszttüzében vagyok, minden 
amire nézek, visszanéz rám —
Bár magam vagyok 
Egyes-egyedül
A csöndben.. .  Kinyújtom a kezem. Ez a

megszokott,
Olyannyira normális 
És mindennapos mozdulat 
Jelentőséget nyer, minthogy nem intéztem 
Senkihez...
Mozgatom ujjamat a csöndben és személyem 
Körülnövi önmagát és



Magjává lesz egy másik magnak. Én-én-én,
egy-magam!

De ha én, én, én vagyok? magam, hogy lehet az. 
Hogy — éljünk ezzel a fordulattal — mégsem

létezem?
Mert mi van abban — kérdem én —, hogy én, én 
vagyok mindennek a középpontjában, ha egyszer

én, én sohasem
Lehetek önmagam,
Én magam,
Én magam.
Most, hogy egyedül, teljesen egyedül vagy, legalább 
egy percre abbahagyhatnád ezt az szüntelen dek- 
lamálást
Ezt a szó-farigcsálást,
Ezt a gesztus-termelést...
De te még amikor magad vagy, akkor is úgy teszel, 
mintha magad lennél, te szakadatlan
— Mondjuk meg őszintén ezen a szent helyen, eb
ben a pillanatban:
Még önmagadnak is 
Megjátszod magad.

Magam vagyok
Magam — hangsúlyozzuk újra — .. .o t t  pedig 
Üvöltés, zaj és jaj és vér, s ó mennyi rettegés 
Ó nem volt még soha emberfia kinek ilyen 
Roppant kérdésekkel kellett vón megbirkóznia, 
Jajongva ily szörnyűséges teher alatt,
Mit félelem s szégyen rakott reá? . ..

De mit tegyök? 
Hogyan tovább? Bah, hisz megtehetném 
Hogy az aljasság e szörnyű, s szégyenletes 
Óceánjára csak felvonjam szemöldököm,
S égnek emeljem karjaim, akár 
ökölbe is szoríthatom kezem, vagy 
Végigsimíthatom okos, tűnődő homlokom —
Én,
Igen, én, én . ..  Vállalhatok
Bármely ilyen szerepet... nektek
És előttetek! De nem magamnak! Nekem
Nem kell semmilyen szerep! A más kínját
Nem érzem! Emberségem
Merő deklamáció! Nem, én nem létezem,
Nem vagyok semmilyen »én«, ó, ó, magamon túl, 
Énemen kívül teremtődöm, ó, ó, »ózásom«

hangtalan.
Üres zenekara, mely bensőm űrjéből 
Szakadsz ki s végre űrben hullasz el.

Ó ti fennkölt szónokok!
(Dühhel ejtsük ki e szót, maró gúnnyal.)
Ti, akik teli szájjal hirdettek erkölcsöt 
És felelősséget! (Most vágjunk gonoszul 
Gúnyos grimaszt és legyintsünk.)
Hiába számos könyvetek, filozófiátok,
És cikkeitek, mind a beszédek, s rendszerek,
Az érvek, meghatározások és megfigyelések,
Ihlet, mámor, kinyilatkoztatás — mind hiába 
E két milliárdnyi embertömeggel szemben,
Amely valami örök, sötét, vad 
Üzekedés hevében tülekszik és szorong ...
Hiába dongtok, mint a légy, a sötétzöld 
Mélység orra körül (halljátok hát diszkrét 
És embermód-emberi nevetésünk, halk, magán- 
Nevetésünk, amelyet eddig még meg nem 
Határoztak, ki nem elemeztek ...) Míg ti szüntelen 
Valamilyen szerepet vesztek magatokra,
Mi, ahogy szoktuk, csipkedjük egymást 
Sorsunk bokra alatt.

(És most, hogy befejezzük 
Ezt a monológot.)
Elvetek minden rendet, minden eszmét,
Nem bízom absztrakciókban, doktrínákban,
Nem hiszek sem Istenben, sem az Észben!
Elég az Istenekből! Adjatok nekem embert! 
Legyen, mint én, zavaros és éretlen,
Befejezetlen, sötét és homályos —
Akivel táncolhatok! Mulathatok! Harcolhatok! 
Akinek megjátszhatom, s kellethetem magam!
Akit megerőszakolhatok, imádhatok, akin 
Magamat mindig újjáteremthetem, s véle

növekedve
Menyegzőt tarthatok magamnak az ember

templomában!
(EGYSZERRE M IN D E N K I BETÓDUL A SZÍN RE : 
AZ UDVARI MÉLTÓSÁGOK, A HÖLGYEK ÉS A

KANCELLÁR, A RENDŐRFŐNÖK ÉS A HARAM I
ÁK. ZENE, BÁL.)

KÓRUS:
Járjad a táncot, a francia négyest,
Felséges Urunk sokáig éljen!
H E N R IK :
Járjad a táncot, a francia négyest!
Feléges Urunk sokáig éljen!
H E N R IK  (A Kancellárba karolva sétál):
Nézd, hogy áll az udvari bál!
Mesés ábrándok víg raja száll,
Káprázat szédít és delejez,
Tündéri csodák éjjele ez ...
KANCELLÁR:
E tánc fenséges dallama 
Visszacseng álmunkban, trallala,
A lélek mást nem is hallana,
S ragyog az éj arany haja!
H E N R IK :
Csengjen a rím! értelme nincs.
De bűvös füstje ritka kincs,
Legyen a rím s ritmus bilincs
Amelynek vége-hossza nincs! B rrr ... Fúj! Fúj!
Elég ebből! Elég!
(A táncosok megállnak.)
Hajoljon meg mindenki előttem!
(A táncosok meghajolnak.)
Még egyszer!
(Ü jra meghajolnak.)
Még egyszer!
(Ü jra meghajolnak.)
Ez a hajlongás megtölt erővel... Hol vannak az 
embereim? (Bejönnek a Haramiák.) Kijelentem, 
hogy ezek rettenetes alakok, ámen. Hol a Rendőr
főnök? (A Rendőrfőnök közelebb jön.) Ezekkel a 
Haramiákkal tarts mindent és mindenkit kordá
ban, ámen. Ha valaki... nekem akarna jönni — 
azonnal essetek neki. Na jól van. (Járkál a vendé
gek között, nézegeti őket.) Mindenki megjelent? 
Ki ez a vénasszony?
KANCELLÁR: Ez Pirulu hercegnő, Felség. 
H E N R IK : Mindjárt tudtam, hogy hercegnő, olyan 
közönséges. És ez az agyalágyult?
KANCELLÁR: Jobb körökből való agyalágyult. 
H E N R IK : Olyan hülye a nézése. És ez a petyhüd
ten fehér, pocakos és nyirkos bőrű úriember? 
KANCELLÁR: Az egy ínyenc.
H E N R IK : Ótvaros a feje. Mit szokott ízlelgetni? 
KANCELLÁR: A saját ízléstelenségeit.
H E N R IK : Jól van, látom, hogy valóban a társa
ság krémjét gyűjtötted össze. (Az egyik Haramiá
hoz, az ínyencre mutatva.) Lépj rá jól a lábára, 
úgy, hogy fájjon.
(Csönd.)
Mi az? Csöndben vagyunk, mi? (Körül jártat ja te
kintetét.) Kitűnő társaság, szavamra. Mindjárt 
látni, hogy itt e nagyhírű királyság legelőkelőbbjei 
gyűltek össze. De miért olyan öreg mindenki? Va
lóságos mammut-kongresszes!
KANCELLÁR: Kegyeskedj megbocsátani, Felség. 
H E N R IK : De hisz ezek nem is emberek! Ezek 
mind karikatúrák! Nézd csak ezeket az ókulárékat, 
szakállakat és bajuszokat — undorítóak ezek a 
testek — ijesztő ez a soványság — ezek a kifa
csart, elnyűtt végtagok — ezek a szánalmas, két
ségbeejtő, elmeszesedett, kéken kidagadó erek, tö
méssel tele fogak, elformátlandodott lábfejek, po
cakká gömbölyödő hasak, beesett mellkasok, szkle- 
rózis, tábesz, paralízis, az összes betegségek és pa
naszok, defektusok és hiányok, ez a szörnyű, szé- 
gyellnivaló meztelenség! De ugyanakkor milyen 
disztingváltak! Elsőrangú fodrászok bodorítgatták 
a frizurájukat, kénveztették-piperézgették őket! Hé, 
te hulla, mutasd a harisnyádat; első osztályú haris
nya, ízléses a mintája, a legjobb selyemből ké
szült — micsoda elegancia! De maga a láb már 
rothad. Ezek a pofák már majdnem kikészültek. 
Micsoda síri tekintetek! És ezeké a hatalom?
A VENDÉGEK (táncolnak):
Járjad a táncot, a francia négyest,
Felséges Urunk sokáig éljen!
(A tánc félbeszakad. Lakájok jönnek be, tálcákon 
palackokkal.)
LAKÁJOK: Burgundit! Tokajit! Malagát! Portóit! 
H E N R IK  (a vendégekről beszél): Az arcvonások 
micsoda züllöttsége! Az orrók és hasak minő fék
telensége, a kopaszság minő kicsapongása!



Húzzad csak, zenekar, féktelenül,
Menyegzőt tartok! Kedvez nekem ez a zabolátlan-

ság.
LAKÁJOK: Burgundit. Tokajit. Malagát. Portóit. 
H E N R IK : Hol a menyasszonyom?
KANCELLÁR: Már jön is, ott ni, a fehér ruhás, 
virágkoszorús szüzek kíséretében.
H E N R IK : Jöjjön közelebb, mosolyogjon rám és 
süsse le a szemét, amikor tiszteleg előttem. Akkor 
majd lehajolok hozzá, gyengéden átkarolom, nem 
hagyom letérdelni, s ugyanakkor rámosolygok, az
zal a régi mosolygásommal. (Mariska és Henrik 
mindezt megcsinálják.)
KANCELLÁR (súgva): Felséges Ür, mindent hal
lani.
H E N R IK  (hangosan): De hisz épp arról van szó, 
hogy mindenki hallja. Mi nem szeretjük egymást
— mi csak szerelmet teremtünk egymás között. ..  
(Mariskához.) Miért nem mosolyogsz? Mosolyogj 
rám, úgy, mint régen, mielőtt még megerőszakol
tak volna, mielőtt kocsmai szolgálólány lettél, ér
ted? Különben lehet, hogy verést kapsz. És ne 
pislogj félre, ne keress senkit a szemeddel, hiszen 
tudod, hogy féltékeny vagyok a Lacira. (A Kancel
lárhoz.) Szántszándékkal mondok mindent hango
san, mert nem kell itt semmit sem takargatni, itt 
minden a nyilvánosság előtt történik. Nézd, milyen 
bájosan mosolyog. Ez a mosoly annyi emléket 
idéz föl bennem és úgy meghat... előttük ...
Ó, legkedvesebbem, bárcsak mosolyod 
Visszaverődne róluk és százszorosán 
Megsokszorozódva térne vissza hozzám ...
Bízz bennem, ne félj, és higgyed el,
Hogy betöltőm majd szívemben az űrt,
És megszeretlek még 
A régi szerelemmel.
Most szorítsa meg titokban a kezemet. Jól van. 
És' most? Mit kell most tenni, udvarmesterünk, 
hogy ez a fogadás rendes udvari fogadássá váljon? 
UDVARMESTER (kihirdeti):
Cercle-t kell tartani.
Cercle!
Cercle!
LAKÁJOK: Portóit parancsoljanak!
(A vendégek »cercle «-t alkotnak.)
UDVARMESTER: Felséged engedelmével, Felséged 
engedelmével, Felséged engedelmével, a legfénye
sebb nevek, roppant vagyonok, magas méltóságok, 
a nemzet színe-virága, elitje, mindenki csak arról a 
megtiszteltetésről álmodik és ábrándozik, hogy ke
zet csókolhasson Neked. Micsoda megtiszteltetés! 
minő szerencse! Van szerencsém bemutatni Öfő- 
méltóságának híres költőnket Paul Valéryt, az em
beriség világszerte elismert fényét és büszkesé
gét . . .  ez itt pedig Rainer Maria Rilke, ugyancsak 
fénye és büszkesége a fent említett emberiségnek. 
Zseniális, halhatatlan férfiak. Utolérhetetlenek! 
H E N R IK : Tisztelegjenek előttem. (Mariskához■) 
Támaszkodj a vállamra.
Az a két vénember miért egymásnak bókol és mi
ért nem nekem? Ha nekimegyek, hát kitaposom a 
belüket!
K i enged itt meg magának tréfát?
Itt tréfa nincs!
UDVARMESTER: Egy pillanat, Felség, megbo
csáss . . .  Mielőtt neked tisztelegnének, kölcsönös 
meghajlásukkal meg kell erősíteniük a saját nagy
ságukba vetett hitet.
H E N R IK : Ez olyan vesebajos formájú. Hogyan? 
Egymásnak hajlonganak?
UDVARMESTER: A dolog úgy áll, hogy a két utol
érhetetlen költő nagyságát és mélységét éppen 
nagyságuk és mélységük következtében senki sem 
képes teljes egészében értékelni — rajtuk kívül. 
Ezért most kölcsönös meghajlással elismerik sa
ját nagyságukat, hogy aztán azt Őfelsége lábai elé 
helyezzék.
(A költők meghajolnak Henrik előtt.) 
KANCELLÁR: Haj, de szomorú, de szomorú ... 
H E N R IK : No jó. Már bekebeleztem e melankoli
kus lantpengetők hírnevét. Tovább pumpálni. Ki 
ez a hosszú hajú őrült?
UDVARMESTER: Zongoraművész.
H E N R IK : És azok a kelekótya nők ott miért do
bálják magukat, szemüket kimeresztve mit kapkod
nád folyton hervadó mellükhöz?
UDVARMESTER: A színészek, zongoravirtuózok és 
énekesek ilyen görcsöket váltanak ki a nőkből.

H E N R IK : Pontosan ilyen másodrendű istenségek
re van szükségem. Rendeld el, hogy hajlongásuk- 
kal pumpálják át belém isteni szubsztanciájukat.
— Ez a pasas sem él már sokáig: tüdőbajos. Fi
nom ujjai vannak. És az a csaj ott? Miért rak elé 
lérdelőzsámolyt az inas?
KANCELLÁR: Haj, de szomorú, de szomorú ... 
UDVARMESTER: Engedje meg Felséged... bo
csássa meg Felséged, de ez a hercegnő, ahogy azt 
Felséged már korábban méltóztatott megjegyezni, 
tulajdonképpen elég közönséges perszóna. Térdre 
kíván hullni Felséged előtt, de a térde... 
H ENRIK  (felemeli a hölgy szoknyáját): Hát bi
zony ... elég csámpás ...
UDVARMESTER: Igen, de van egy szolgálója, és 
az tiszteletet ad a hölgy térdének, mielőtt az meg
adná a tiszteletet Felségednek.
H E N R IK : Az igazat megvallva, jobban örülnék a 
kislány térdének.
LAKÁJ (italt kínál): Burgundit tessék! 
UDVARMESTER: Nem, ez lehetetlen! Hisz ez a 
szolgálója!
KANCELLÁR: A szolgálója. Aki szolgál neki. 
H E N R IK  (a Hölgyhöz): Hogy hívnak?
HÖLGY: Klotildnak.
H E N R IK : Miből tengeted életedet, akarom mon
dani, bocsánat: miből élsz?
HÖLGY: A kegydíjamból.
H E N R IK : Mivel foglalkozol?
HÖLGY: Végelgyengüléssel.
H E N R IK : Minek élsz?
HÖLGY: Hogy köztiszteletnek örvendjek. 
H ENRIK : Csudálatos egy istennő. Nem is az: ol
tár, ékességekkel teleaggatva, oltár, amit ez a szol
gáló tömjénez. Térdeljen le előttem erre a zsá
molyra, a szolgálója pedig csókolja meg a sar
kát. Pumpáljatok csak! Juj, de viszket! Ez az át
kozott rüh — vakarj már meg, udvarmester, itt a 
bal lapockám fölött.
UDVARMESTER: Itt?
H E N R IK : Nem, följebb és balra.
UDVARMESTER: Itt?
H E N R IK : Még egy kicsit jobbra. Mindegy. Ügy 
szenvedek tőle ...
UDVARMESTER (bizalmasan): Szenvedsz tőle? 
KANCELLÁR (kíváncsian): Tőle szenvedsz? 
H ENRIK : Ugyan, semmi, semmi. Még mulatságos 
is az egész. Hol az apám? Vezessétek ide volt atyá
mat, megboldogult volt anyámmal együtt. Mindjárt 
kezdjük a szertartást. (Mariskához.) Szorítsd még 
a kezemet és én is megszorítom a tiédet. De mi
lyen sivár ma minden. Mintha senki sem lenne itt. 
Magam vagyok.
Egyedül veled ...
M ARISKA: Szeretlek...
H E N R IK : Ügy, úgy, csak mondjad hangosan, hogy 
mindenki, mindenki, mindenki hallja. (A Kancel
lárhoz.) Hol az apám?
KANCELLÁR (gépiesen): Mindjárt jön.
H E N R IK  (gépiesen): Miért nincs még itt? 
KANCELLÁR (ugyanúgy): Mindjárt jön.
H E N R IK  (ugyanúgy): Ha jön, hát jöjjön. 
KANCELLÁR (ugyanúgy): Ha rögtön itt kell len
nie, hát rögtön itt lesz.

(A Haramiák elővezetik az Apát és az Anyát, és 
odalökik őket Henrik lábaihoz.)
H E N R IK : Na és mi van?
KANCELLÁR: Semmi.
RENDŐRFŐNÖK: Semmi.
H E N R IK : Semmi.
Egy rongykupac, ami előtt nemrég még

letérdeltem.
(Lábával megérinti őket.)
Tudom is én ...
Ennék valam it...
(Ráül az Apára.)
APA: Én is ennék.
ANYA: Én is.
H E N R IK : Egyelőre nincs semmiféle ennivaló. 
ANYA: Hát ha nincs, nincs.
APA: Te Henrik, emlékszel még, amikor bricská- 
val jártuk a vidéket?
M ARISKA: És néha én is veletek mentem, ha 
szép idő volt.
H E N R IK : Igen, kellemes kirándulások voltak . ..  
(Feláll.) De most nem erről van szó. Ö, egyáltalán 
nem erről! Nincs idő az ilyen mellékes beszélge
tésekre . ..  Menyegzőt kell tartanom magamnak!



KANCELLÁR: Hát tartsál!
H E N R IK : Burgundit ide!
LAKÁJ: Burgundi!
H E N R IK : Burgundit!
Hej, hej, udvarmester, igyunk egy pohárral 
Hölgyem egészségére!
UDVARMESTER: Burgundit!
KANCELLÁR: Burgundit!
LAKÁJ: Burgundit!
H E N R IK : Hűséges alattvalóim 
Egészségére!
A VENDÉGEK (poharat emelnek): Éljen őfelsége! 
LAKÁJOK (tálcákkal): Burgundit, burgundit, bur
gundit tessék!
A VENDÉGEK (táncolnak):
Járjad a táncot, a francia négyest,
Felséges Urunk sokáig éljen!
Csendüljön össze száz pohár,
S álljon tovább a bál, a bál!
H E N R IK  (Mariskával sétál):
Bűvös káprázat édes éje,
Szerelem-csodák lidércfénye, 
örök ábránd fuvallata,
S a mámor furcsa-szép dala!
M ARISKA: A szűzi álmok könnyeit 
S félénk sóhajaid feledd;
A múlt virága újra nyit:
Megtaláltam testvéremet.
H E N R IK : Nézz oda, nézz oda, látod e táncot?
A boldogságról álmot varázsol,
Csodák szállnak arany hajából...
Elég! Elég! Elég a bálból!
(A Lakájhoz.)
Burgundit!
LAKÁJ: Burgundi!
H E N R IK : Burgundit!
LAKÁJ: Burgundi!
H E N R IK  (belegázol a tömegbe):
Táguljatok!
Hátráljatok előttem! Én belétek 
Gázolok! Királyi személyemmel!
Én, én magam! Űrt!
Legyen hát végre űr!

Itt csak én vagyok!
Én a legeslegközépen!

És most figyeljetek!
Tegyetek ide egy széket, egy üres széket. És üljön 
rá ő, a menyasszonyom.
Közeledek hozzá, é s ... és mi lesz? És ha mond
juk megérintem . .. megérintem ... ezzel az ujjam
mal, az azt jelenti, hogy elvettem feleségül és hogy 
ezáltal törvényes, hites, hűséges, ártatlan és tisz
ta hitvesem lett. Nincs szükségem más szertar
tásra. Én alkotom meg a magam szertartásait. 
És hogyha megérintem őt, térdre kell borulnotok 
és térdrehullásotokkal érintésemet a legszentebb 
szakramentumok közé kell hogy em eljétek.. .  az 
ersküvői szertartással egyenértékűvé ... 
Merészeljetek nem térdre hullani! Csak próbál
játok nem szentesíteni cselekedetemet azzal, hogy 
nem hajítotok térdet! És most pedig előre, előre, 
gyerünk, gyerünk, ó Henrik-Hen-rik, Hen-rik! 
UDVAR: Hen-rik! Hen-rik! Hen-rik!
Előre, tovább, tovább! Ö Henrik, Henrik, Hen
rik!
H E N R IK : Tökéletesen mindegy nekem 
Hogy mit gondoltok róla! De m égis...  mit gon
doltok?
Azt hiszitek, hogy... hogy? (Egy hölgyhöz.) Te 
mit gondolsz?
HÖLGY: Én nem gondolok semmit.
H E N R IK : De gondolsz, és ti m ind... ti mind
nyájan gondoltok.
LAKÁJ: Portóit!
KANCELLÁR: Gondolnak valamit. 
RENDŐRFŐNÖK: Mindnyájan ... gondolnak ... 
H E N R IK  (elgondolkozva): Gondolnak valam it... 
(Körü ljárja  a vendégeket, bele-beletekint az ar
cukba, megakad Lacinál.) Á, Laci, hogy vagy? 
LACI: Jól.
H E N R IK : Mi újság?
LACI: Semmi különös.
H E N R IK : Akkor jó. (Egymással szembenállva 
maradnak.)
KANCELLÁR: Urunk
Valahogy furcsán elgondolkozott...

RENDŐRFŐNÖK: Igen, a király gondolataiba 
mélyedt...
H E N R IK  (magában): Nem akarok többet inn i... 
Nem iszom többet...
(A jelenlevőkhöz.) Azt hiszitek talán
Hogy azért uralkodom itt, mert
Azok ketten meg vannak kötözve... Hogy nem

lennék képes 
Megbirkózni velük, ha szabadon lennének?
(A Kancellárhoz.) Ezért
Megparancsolom: íziben
Eloldozni a foglyokat, hadd vessék rám
Magukat!
KANCELLÁR: De uram!
RENDŐRFŐNÖK: Uram!
H E N R IK  (Lacihoz): Tudod 
Mit várok tőled?
(Hangosan.) Gyerünk! Eloldozni őket! Hadd de
rüljön ki végre,
Ki itt az úr!
(Az Apa és az Anya fölállnak. Csak most látni, 
milyen szörnyű pár ez: arcuk elkínzott, összevér- 
zett.)
H E N R IK : Micsoda cirkusz!
Ó ez a szörnyű mesterkéltség! Ez a mesterkéltség 
Igazán borzalmas!
KANCELLÁR: Mintha a pincéből bújtak volna 
elő!
H E N R IK : Meg akartok ijeszteni?. ..
Miért nem jönnek nekem?
Mi az, nem történik semmi?
KANCELLÁR: Semmi.
RENDŐRFŐNÖK: Semmi.
ÁRULÓ FŐEMBER: Semmi.
(Az Árulók csoportja gyanús szándékkal közele
dik Henrikhez.)
H E N R IK : Haramiák, hozzám!
(A Haramiák mögéje állanak.)
Ha nekem jönnek,
Ugorjatok nekik . . .  De mért nem 
Jönnek nekem?
KANCELLÁR: Semmi akció.
RENDŐRFŐNÖK: Semmi.
ÁRULÓ FŐEMBER: Semmi.
UDVARMESTER: Semmi.
H E N R IK : Én nem szégyenkezem,
Nem érzek együtt veletek, nem is félek tőletek, 
DehQgy . ..  csak mégis hátrálnom kell,
Mintha félnék valamitől és szégyellnék valam it... 
Ezek mit akarnak tudtomra adni?
KANCELLÁR: Semmit.
RENDŐRFŐNÖK: Semmit.
UDVARMESTER: Semmit.
H E N R IK : Öóó, egyre közelednek!
Mit akarsz? Mit akartok?
(Odaszalad az Apához, de nem meri megérinteni.) 
Disznók!
RÉSZEG (oldalról, szenvedélyesen): Disznó! 
(Henrik és a Részeg a színpad előterébe rohan
nak.)
RÉSZEG: Disznó!
Te disznópásztor, disznó ringyók disznaja, 
Disznómód disznólkodó disznósí tó!
H E N R IK : Disznópofájú!
RÉSZEG: Disznó!
H ENRIK : Disznó!
APA: Ó micsoda disznóság, micsoda disznóság! 
LAKÁJ: Burgundit tessék, ó, tessék, tessék búr- ' 
gundit!
RÉSZEG: Mocskos disznó!
A disznófajzat ringyóddal együtt! Röf! Röf! Uiii! 
H E N R IK : Magad vagy disznó!
Te disznó, disznó, disznó!
A VENDÉGEK: Ó mekkora disznó, disznó, disznó! 
LAKÁJOK: Burgundit tessék, ó tessék, tessék bur
gundit!
H E N R IK : Te hülye,
Agyalágyult hülye vagy!
RÉSZEG: Te vagy a hülye,
Hülye, mint a disznószar!
H E N R IK : Disznópofájú!
RÉSZEG: Disznómód 
Disznólkodó disznófajzat, disznóféle 
Disznófülű, eldisznult, eldisznult 
Malackodó malac, röfi-röfi-röf!
H E N R IK : Disznó!
ANYA: Ó de elkanászkodott!



RENDŐRFŐNÖK: Ó hogy habzik a szája!
APA: Ó mekkora disznó, disznó!
LAKÁJOK: Ó micsoda burgundi, micsoda burgun
di!
H E N R IK : Hallod-e, te vadkan,
Próbálj csak hozzám érni!
RÉSZEG: Én biza hozzád érek!
Hozzád én, hozzád én,
Azzal megdühödök, nekedmegyek, kibelezlek, 
Leköplek és kiköplek! Nem igaz,
Mariska kisasszony?
(Csönd.)
RÉSZEG: Látjátok itt ezt az Ujjat?
H E N R IK : Mit akarsz ezzel mondani?
Nem félek tőled ..
RÉSZEG: Tisztelt Polgártársak!
Én nem vagyok tanult em ber... Látom, hogy itt 
fényes menyegző készül...  De kérdem én, hogyan 
lehet ezt véghezvinni, ezt a bizonyos menyegzőt, 
ha egyszer a menyasszony már mással hevert le ... 
volt izé, eljegyezve?
Látjátok itt ezt az Ujjat, né?
Figyeljétek jó l meg ezt az Ujjat,
Nézzetek csak erre az én Ujjamra ...
H E N R IK : Mintha engem csiklandozna vele! 
RÉSZEG: Ne nézzetek máshová, csak az én Uj
jamra!
H E N R IK : Egészen 
Libabőrös lettem.
RÉSZEG: Nézzétek csak figyelmesen az Ujjamat, 
oda a terem másik sarkába mutat...
H E N R IK : Nevetnem ke ll...
RÉSZEG: Nézzétek, amit ezzel az Ujjal mutatok: 
ott van ezeknek a Személyeknek a háta m ögött. ..  
Egy fiatalember van o t t . . .  Nézzétek, ahogy most 
az ujjammal afelé m utatok... Tűsként fény derül 
a király szégyenére!
H E N R IK : Érintése 
Szemérmetlenül közelről érin t...

RÉSZEG (kiabálva): Felszarvazták a Királyt,
Mert jegyese másokkal feküdt le!
Húzódjatok csak arrébb
És mindjárt meglátjátok — s azzal bele
A felszarvazott király pofájába!
Aki akarja, megtapogathatja!
(A Vendégsereg szétnyílik és látni engedi a háttér
ben Laci holttestét.)
KANCELLÁR: Halott.
RENDŐRFŐNÖK: Végzett magával.
APA: Megölte magát?
ANYA: Meghalt.
UDVARMESTER: Végzett magával.
RÉSZEG (meglepetten): A holttest!
Késsel van átdöfve, azt a keserves ...
Ki döfte le?
EGY VENDÉG (Henrikhez): Uram!
Késsel végzett 
Magával!
RÉSZEG: Megölte magát? Miért?
H E N R IK : Az én parancsomra!
M IN D : A király, a király!
H E N R IK : De vajon ... komolyan tette?
(Perc szünet után.)
Tegyetek valamit a feje alá.
M IN D : A király, a király!
H E N R IK : K i hinné, hogy ez igaz? Ez csak álom. 
És módfelett mesterkélt. Mégis — ő itt fekszik 
halottan.
Az a másik meg ott áll,
És én — itt vagyok ...
(Egy perc szünet után.)
Most már megtarthatom a menyegzőmet!
M IN D : Király, királyunk, ó Henrik, Henrik, Hen
rik!
LAKÁJOK: Burgundit tessék, ó tessék, tessék bur
gundit!
H E N R IK : K i hinné el az egészet? Ez csak álom 
És módfelett mesterkélt. Mégis — ő itt fekszik 
halottan,
Amaz meg ott á l l ...

■ I  (Halkabban.) Most odamegyek hozzá, és mindjárt

azt csinálok vele és belőle, amit akarok, ahogy ne
kem jólesik . ..  fogom és feleségül veszem ... fe
leségül veszem ... feleségemmé teszem ... teljes ha
talmammal ...
De mit is akartam mondani?
Valamit akartam mondani, de elfelejtettem.
Igen, mi is v o lt . . .  Aha! Az az érzésem, hogy eb
ből már nem lesz semmi, mert . . .
Már nincs hozzá kedvem ...
(Mariskához■) Ne haragudj ...
KANCELLÁR (a háttérben, Laci teste fö lö tt): ösz- 
szevérezte az in gét...
APA: Hát igen, ez már föl nem támad.
ANYA: Talán megzavarodott! Eleinte azt hittem, 
hogy csak tréfából, d e ... aztán látom, hogy csak 
egyre . ..  fekszik ...
RÉSZEG: Kár a szóért. Kész. Kaputt.
H E N R IK : Ó én pontosan tudom, hogy ez nem 
igaz!
És mégis ...
Uraim,
Hölgyeim,
Térdeljetek le, hajtsatok fejet —
Temetés lesz i t t ... a menyegző helyett!
KANCELLÁR: Temetés.
APA: Hát hogyha temetés, legyen temetés.
H E N R IK : Hozzátok ide. (Mariskához.) Állj mellé. 
Ez a holttest az én művem,
De ez a mű érthetetlen ...
Homályos ...
Sötét...
Erősebb nálam és 
Talán nem is az enyém!
Álljon fel a gyászmenet!
KANCELLÁR: Ez gyászinduló!

APA: Ez gyászinduló!
H E N R IK : Nem! Én nem vagyok itt felelős

semmiért!
Nem értem saját szavaimat!
Nem vagyok ura saját tetteimnek!
Semmit, semmit, semmit sem tudok, semmit sem

értek!
Aki közületek azt állítja, érti — hazudik!
Ti sem tudtok semmit,
Akárcsak én!
Csak egymáshoz kapcsolódva minduntalan újabb

formákat öltünk 
És e formák lentről fölfelé nyomulnak.

De furcsa füst!
Felfoghatatlan dallam! Tébolyult tánc! Zavaros

menet!
S egy földi, emberi egyház 
Amelynek papja én vagyok!
RÉSZEG: Amelynek papja én vagyok...
APA (lágyan): Henrik, fiacskám ...
ANYA (lágyan): Henrik, fiacskám .. .
H E N R IK : Én ártatlan vagyok.
Kijelentem, hogy ártatlan vagyok, mint egy gyer
mek, semmit se tettem, nem tudok semmiről!
Itt senki sem felelős semmiért!
A felelősség nem is létezik!
De ha van holttest, akkor kell lennie temetésnek, 
és ha kell lennie temetésnek, akkor ti négyen 
álljatok mellé, hogy az adott jelre majd fölemel
jétek ...
Nem, nincsen felelősség,
De a formalitásoknak ettől függetlenül 
Eleget kell tenni...
(Négy Udvari Méltóság Laci teste mellé áll.)
De ha már négyen odaálltatok mellé, álljatok ide
mellém is négyen
Ő és én ... Négyen-négyen . .. Ott és i t t .. .
ANYA: Gyermekem, ne izgasd föl magad, hagyd 
ezt az egészet Henrik, ezt én mondom neked, én, 
az anyád. Nem tudsz végre normálisan beszélni? 
Nem tudsz úgy megcsókolni, ahogy szoktál? 
H ENRIK :
Nem. Senki sem beszélhet normálisan senkihez. 
Hiába próbálsz minden erőddel elérni engem,

hiába próbállak elérni téged, 
Hiába próbálnék bőrömből kibújni, hogy hozzátok

elérjek,



Igen, rab vagyok...
Rab,
Jóllehet ártatlan.. .  De mit is akartam mondani? 
Ahogy itt állok 
És beszélek ...
Érintsetek meg 
...  A kezetekkel...
(A mögötte álló Őrök vállára teszik a kezüket.) 
Még egy perc.
Ez még nem minden.
Bár itt most elítélnek engem, azért ott, ott valahol 
messze hadd magasztosuljon fel a tettem,
S keljetek, induljatok föl mind 
Gyászindulótok hangjainál!

( Fölemelik Laci testét. A menet megindul.)
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