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PÉNTEK, SZOMBAT, 
VASÁRNAP

Egyfelvondsos színpadi játék

Személyek: PÉNTEK  
SZOMBAT  -  VASÁRNAP (Robinson)

Színhely: „lakatlan” sziget. A háttérben homokos part, buckasor, mögötte 
a tenger. A színpad jobb oldalán néhány pálma, bal oldalán pálmalevelekkel 
fedett, ágakból összerótt kunyhó, előtte, egészen közel a rivaldához, bambuszból 
vagy dorongokból tákolt ketrec — a háttérből, a tenger felől érkező számára 
csak akkor válik láthatóvá, ha már elhaladt a kunyhó előtt. A bezárt, pon
tosabban valami zsineggel bekötött ajtajú ketrecben Péntek hever, viselete mind
össze egy kis ágyékkötő — színes bőrű mivoltát nem kell különösebben hang
súlyozni, lehet, hogy Péntek nem is az, jobb, ha a néző e tekintetben bizonytalan
ságban marad.

Amikor a függöny felmegy, csak Pénteket látjuk, teljesen apatikus, semmiről 
sem vesz tudomást. A szín kezdetben sötét, aztán világosodni kezd: percek 
alatt hajnal, majd fényes reggel — a folyamatot esetleg valami zenei aláfestés 
is kísérheti. Meglehetősen világos van már, amikor a buckák mögül támolyogva 
felbukkan Szombat: hosszú vörös szakálla van, felsőteste meztelen, nadrágja 
valami ismeretlen tengerészuniformis tartozéka is lehet, csuromvizes, láthatólag 
a tengerről érkezik; derékszíját, rajta pisztolytáskát visel. Kezében evező, 
kimerültén ledobja, szédelegve körülnéz.

SZOMBAT (zihálva) N ahát... ezt is megúsztam . . . Pedig, isten bizony, 
egy lyukas garast se adtam volna az életemért... (Kezéről, hajáról lecsapja 
a vizet, arcát, homlokát törli) Azt hittem, végleg befellegzett. . .  (Váratlanul 
egészen más hangon, mint aki kiesett a szerepéből) Különben, fontos ez? A 
bevezetést akár mellőzhetném is, hiszen... (Fürgén, határozott léptekkel 
előre induly de aztán megtorpan) De talán mégse. Jobb, ha igyekszem minél 
élethübb lenni, önmagamat is meggyőzni. T e h á t... (Üjra felveszi előbbi 
roskatag testtartását, tántorogva tekint szét) Igen. . .  az utolsó pillanatban 
értem partot, nem soká bírtam volna m ár. . .  (Karját tapogatja) A karomat 
nem is érzem, alaposan elintézte az evezés. . .  Mindegy, fő, hogy életben 
maradtam. . .  És ez a sziget nem is olyan rettenetes, pálmák, kókusz, tulajdon
képpen disznó szerencsém van. . . (Észreveszi a kunyhót, elámulva felkiált) 
Te jó ég! Egy ház! (Ujjongva) Egy valóságos, igazi ház! Nyilván laknak 
is benne! Emberek!. . .  Szavamra, burokban születtem!. . .  (Hirtelen elbizony
talanodva) Bár az, hogy „emberek”, végül is sok mindent jelenthet. . .  (Revol-



véréért nyúlna, de keze félúton megáll) Eh, hagyjuk, fő a bizalom . . . (Roskadozó 
léptekkel közelít a kunyhóhoz; fennhangon, mint aki idegen lakásba tévedt) 
Halló! Van itt valaki?. . . (Pár pillanatig csendben figyel) Ügy látszik, nincsenek 
itthon. . . Vagy még alszanak. . . (A z ajtóhoz megy, előbb halkan, majd 
erősebben zörget) Halló, halló! (Éneklő hangsúllyal) Egy szegény hajótörött 
kér bebocsátást!. . .  (ŰjrafüleU majd vállat von) Ügy látszik, tényleg senki. . . 
(Óvatosan még előbbre jön, s a kunyhó mögött észreveszi a ketrecben embrionális 
pózban kuporgó Pénteket. Riadtan megtorpan, aztán odafut) Hát te ? . . .  Ki 
vagy? Hogy kerültél ebbe a fura kalickába? (Péntek nem mozdul, semmiről 
sem vesz tudomást) Na, mi az? Alszol talán?. . . (Kissé megrázza a ketrecet) 
Ébredj föl! Hallod!. . . (Péntek még mindig nem mozdulj Szombat most már 
erélyesebben rázza a ketrecet) Ébredj már, az ördögbe is! Reggel van!. . . 
(Ünnepélyesen) Ragyogó reggel!
PÉNTEK (felriady rémült ordítás szakad ki belőle) Áááááááü 
SZOMBAT Na, na, nyugalom, semmi vész.
PÉNTEK (ugyanúgy) Áááááááá! Ááááááááááááááááááü!
SZOMBAT Ugyan mit ordítsz? Béééééééééééééé! Aki át mond, mondjon 
bét i s . .  . Beszélj értelmesen. Ki vagy? Ki zárt be ide?
PÉNTEK Áááááááá!!. . . Nem bántani! Nem bántani Péntek. . . 
SZOMBAT Ki a fene akar bántani? Nem bántalak, persze, hogy nem. 
Se pénteken, se szombaton, se vasárnap. Még csütörtökön se.
PÉNTEK (még mindig rémülten) Péntek lenni jó, Péntek lenni jó. . . 
SZOMBAT Jó, hát persze, hogy jó. Bár állítólag kissé szerencsétlen. 
És jó a szombat is, meg a vasárnap. Még a hétfő is. (Bátorítóan rámosolyog) 
De mondd már meg, ki vagy. Hogy hívnak?
PÉNTEK Péntek.
SZOMBAT Ja úgy. Gondolhattam volna. Szép név. . .  (Hirtelen ötlettel) 
Rendben van, akkor én Szombat vagyok. Péntek után szombat jön. (Mivel 
Péntek értetlenül bámul rd, erélyesebben) Szombat vagyok! Értetted? 
PÉNTEK (félénk buzgósággal) Péntek érteni. Te lenni Szombat ú r . . .  
SZOMBAT Csak Szombat.
PÉNTEK Érteni téged, érteni. Csak Szombat úr.
SZOMBAT Szombat, „úr” nélkül. Hagyd az úrázást.
PÉNTEK Érteni, érteni. És Péntek hagyni úrázást, Szombat úr. 
SZOMBAT (legyintve) Érted a fen é t... De inkább bökd ki, hogy ki 
zárt be ide?
PÉNTEK Robinson úr.
SZOMBAT Ezt is gondolhattam volna. Kitelik tőle. És mért zárt be az 
a disznó?
PÉNTEK (bűnbánóan, de hangjába némi büszkeség is vegyül) Péntek lenni 
rossz: megenni vadkecske máját.
SZOMBAT Hát aztán?. . . Ezért zárt be? Ketrecbe, gyalázat. . . 
PÉNTEK (tovább meakulpázva) Úgy lenni, ahogy te mondani: Péntek 
lenni gyalázatos. . .  De Péntek soha, soha többet. . .
SZOMBAT Ugyan ne óbégass! Nem te vagy gyalázatos, hanem az a te 
Robinsonod, vagy hogy a fenébe hívják. . .  De hát hogy is volt azzal a májjal? 
PÉNTEK (mint aki csodálkozik, hogy a másik nem érti) Péntek megenni. 
Megzabálni. Megtömni bendőjét vele. Gyalázatosán. . .  De májat szeretni 
Robinson úr is. Jobban, mint Péntek.



SZOMBAT (felnevet) Jobban szerette? Hát ez rem ek!... Ezt persze ő 
mondta neked, és te el is hitted? Kár, nagy kár. Mert én azért megkérdeztem 
volna tőle, hogy honnan tudja ezt. . .  De mondd csak, ki ölte meg azt a 
vadkecskét?
PÉNTEK (önérzetesen a mellére bök) Péntek! Fogni dárdát, és kecske 
mindjárt kész. Kicsit kalimpálni lábával égnek, és vége.
SZOMBAT Nahát, ha egyszer te ejtetted e l . . .
PÉNTEK (meggyőződéssel) Kecske lenni Robinson úré. Szigeten minden 
Robinson úré. (Buzgón mentegetve) De Robinson úr adni Pénteknek kecske 
húsából. Nem hagyni éhes Péntek.
SZOMBAT Csakugyan? Hát ez szép tőle!
PÉNTEK (tisztelettel kinyilatkoztatva) Robinson úr lenni ura Pénteknek. 
Péntek kell fogadni neki szót.
SZOMBAT És ha nem tennéd? Akkor mi van? Mit tenne veled? 
PÉNTEK (ámulatában roppant szemeket mereszt) Robinson úr kilukasztani 
Péntek bőrét. Golyóval.
SZOMBAT Aha, értem . . .  Szóval így állunk! Szép kis alak a te Robinsonod, 
mondhatom.. . (Harciasán pisztolytáskájára csap) Csakhogy most már én 
is itt vagyok. És én is kilukaszthatom az övét. Meg is teszem, csak kerüljön 
a szemem elé. Akarod, hogy megtegyem?
PÉNTEK (elvigyorodik, aztán elszomorodva) Robinson úr elmenni. Csónak
kal. Nagy hajóra. (Hirtelen hangosan bőgni kezd) És itt hagyta Péntek! . . . 
Egyedül!. . .  Ketrecben!. . .
SZOMBAT (örömmel) Elment? Hát akkor mit bőgsz, te szerencsétlen? 
És mi a nyavalyának gubbasztasz itt? (A ketrechez lép, s kioldja az ajtót 
csukva tartó zsineget) Na tessék, itt van. Ezt magad is megtehetted volna. . . 
(Látva, hogy Péntek nem mozdul) Most mire vársz? Bújj ki gyorsan. 
PÉNTEK (félénken) És ha Robinson úr jönni vissza?
SZOMBAT Dehogy jön. Hajóval ment el. Na mozgás! Bújj már ki! 
PÉNTEK Péntek félni. Robinson úr nem engedni meg, hogy Péntek kijöjje 
ketrecből. . .
SZOMBAT De az ég áldjon meg! Csak nem akarsz itt megrohadni? Értsd 
meg: a te nyomorult vérszopó gazdád, aki úgy itt hagyott a ketrecben, hogy 
felőle akár meg is dögölhettél volna, soha többé nem jön vissza. Kifelé, de 
rögtön! Egy kettő!
PÉNTEK (ijedten kimászik, tagjai láthatólag elgémberedtek, nagy keservesen 
föláll, de valami görnyedt tartásban marad, bizalmatlanul pislog Szombatra) 
SZOMBAT Na látod, hát nem jobb így neked?
PÉNTEK (hirtelen Szombathoz fu t, földre veti magát előtte)
SZOMBAT Hát ez meg mi? Mit fetrengsz itt előttem?
PÉNTEK (kezével elkapja Szombat lábát, és tulajdon nyakára helyezi) 
SZOMBAT (leveszi a lábát Péntek nyakáról, hátralép) Az ördögbe is, 
mi ütött beléd?
PÉNTEK (hasán fekve előrébb csúszik, megpróbálja újra megragadni Szombat 
lábát) Te lenni ura Pénteknek. . .
SZOMBAT (hátralép) Semmi kedvem sincs hozzá . .  .
PÉNTEK (újra előrébb csúszik) Péntek lenni te szolgád . . .
SZOMBAT (hátralép) Nincs szükségem szolgára . . .



PÉNTEK (folytatja a csúszást, kezét Szombat lába felé nyújtja) Péntek lenni 
hűséges hozzád . . .
SZOMBAT (hátralép) Ne légy hűséges. A hűség azonos a rabsággal. 
PÉNTEK (ismét közelítve) Péntek fogadni szót neked...
SZOMBAT (hátralép) Ne fogadj szót. Inkább értsd a szavamat... 
PÉNTEK (feléje csúszik) Péntek tenni mindent meg neked. Míg te aluszni, 
Péntek hajtani legyeket orrodról . . .
SZOMBAT (hátralép) Hajtsd a magadéról inkább. És én is a magaméról 
hajtom majd.
PÉNTEK (feléje csúszik) Péntek mosni lábadat, ha megtérni ú tró l. . .  
SZOMBAT (hátralép) Két lábam van, ha még nem vetted volna észre. 
Először az egyikkel mosom a másikat, aztán a másikkal az egyiket. De megesik, 
hogy fordítva csinálom.
PÉNTEK Péntek vakarni hátadat, ha viszket . . .
SZOMBAT Inkább egy fatörzshöz dörzsölöm majd. (Erélyesen) Kelj föl! 
Ne csússz a porban előttem.
PÉNTEK (fölemelkedik, de térdelő helyzetben marad, kezét összeteszi) 
Uram! Lenni ura Pénteknek! Péntek kérni rá.
SZOMBAT Hát az a Robinson nem volt épp elég?
PÉNTEK (térdén feléje csúszik) Robinson úr elm enni... (önérzetesen) 
Péntek lenni jó vadász. Fogni dárdát és megölni vadkecskét neked..  . 
SZOMBAT Magadnak öld meg inkább. . .  - Mert mi lesz, ha nem adok 
a májából? És ketrecbe duglak, ha mégis hozzá mersz nyúlni? 
PÉNTEK Péntek nem enni máj, ha te nem adni neki. De ha adni picit — 
ilyen picit csak (ujjával mutatja) —, és Péntek lenni még hálásabb neked. 
SZOMBAT Hálás akarsz lenni? Hát nem tudod, hogy a hála megaláz 
és megnyomorít? És megvetést vált ki.
PÉNTEK De te kiengedni ketrecből, uram . . .
SZOMBAT Ezért bújnál most az én ketrecembe? És ezért térdelsz még 
mindig? Állj föl, de azonnal! Utálom a térdelőket!
PÉNTEK (gyorsan föláll, de görnyedtsége megmarad. Aztán legörbült szájjal, 
sírós hangon) Szombat úr nem szeretni Péntek?
SZOMBAT Nem vagyok „úr”, mondtam már. És mért ne szeretnélek? 
PÉNTEK Mert nem akarni, hogy Péntek legyen te szolgád. És nem akarni 
ura lenni Pénteknek.
SZOMBAT Hátha azért nem akarom, mert szeretlek? Elhiszed? 
PÉNTEK Péntek elhinni, mert te mondani. De mit akarni akkor? (Széttárja 
karját, mint aki valami abszolút képtelenséget említ) Te lenni Péntek szolgája?. 
SZOMBAT Van is eszembe! Azt akarom, hogy szabad légy. És magam 
is szabad akarok lenni.
PÉNTEK (értetlenül) Szabad?. . .
SZOMBAT Tudót te egyáltalán mit tesz az?
PÉNTEK (fejét rázza)
SZOMBAT Szabadnak lenni azt jelenti, hogy tiéd a vadkecske szőröstül- 
bőröstül, ha te ölted meg. Még a mája is. És az enyém, ha én ejtettem el. 
De jelentheti azt is, hogy megfelezzük. Igazságosan, akármelyikünk zsák
mánya legyen is. Ahogy akarod, majd megállapodunk. . .  És azt is jelenti, 
hogy azt csinálsz, amit akarsz. Akár a fejed tetejére is állhatsz. . .  (Látva, 
hogy Péntek csak bambán bámul) Na, mit állsz itt, mint egy rakás szerencsét



lenség? Szabad vagy, értsd már meg végre! Más ember ugrálna, bukfencet 
vetne örömében, te meg . . .
PÉNTEK (mint aki csak most érti igazán, nagyot rikkantva felszökken> 
majd hatalmas bakugrásokkal tarkítva körbefutja a színpadot, néhány bukfencet 
is vet, közben az örömtől megmámorosodva hajtogatja) Péntek szabad, Péntek 
szabad! (Egy idő múlva megáll, ujját orrára téve komikusán töpreng, aztán 
megpróbál fejre állni, többször egymás után megkísérli, de ügyetlenül mindig 
eldől. Feladja és újra rohangálni, ugrálni kezd, egyre ismételgetve) Péntek 
szabad, Péntek szabad!
SZOMBAT (maga körül forogva egy ideig megértő, szinte meghatott tekin
tettel kíséri Pénteket, majd látva, fogy Péntek mindinkább kifullad, levegőért 
kapkod, rákiált) Na jól van. Ebből elég volt!
PÉNTEK (ijedten abbahagyjay ismét szolgálatkészen görnyedt tartásába 
zökken vissza) Parancsolni, uram?
SZOMBAT Az ördög parancsol, nem én. De pihenj egy kicsit. 
PÉNTEK Péntek nem lenni fáradt. ..
SZOMBAT Nem a fenét. Kilóg a nyelved.
PÉNTEK De Péntek örülni! Mert lenni szabad! (Űjra kezdi az ugrándozó 
rohangálást)
SZOMBAT (rákiált) Hagyd ezt! Valami mást ajánlok.
PÉNTEK (megtorpan, ugyanabba a tartásba helyezkedik, mint az előbb) 
Ajánlani, uram?
SZOMBAT Ajánlok, persze, hogy ajánlok. De az ajánlás nem parancs. 
Ajánlani annyit tesz, mint javasolni.
PÉNTEK (mint fent) Javasolni, uram?
SZOMBAT (oktatólag) És amit javasolok, nem kell feltétlenül megtenned. 
Csak ha te is akarod.
PÉNTEK (még mindig ugyanúgy) Péntek akarni, uram.
SZOMBAT Ezt később mondd. Amikor már tudod, hogy mit akarsz vagy 
mit nem akarsz. Vagy ne mondd, ha nem akarod. Értetted?
PÉNTEK Péntek érteni: Péntek majd később mondani, mikor már tudni, 
mit akarni vagy mit nem akarni. Vagy nem mondani, ha nem akarni. Jól 
mondani, uram?
SZOMBAT Jól, jól, csak máskor ,,uram” nélkül mondd.
PÉNTEK Máskor majd úgy mondani, u . .  .
SZOMBAT (gyorsan a szavába vág) Hallgass! . . . Hát akkor. . . Talán 
azt javasolom, hogy . . .  izé. . . mondjuk táncolj. Jobban illik hozzád, mintha 
összevissza ugrálsz. De csak ha te is akarod.
PÉNTEK Péntek akarni. .  .
SZOMBAT (gyorsan, hogy az esetleges „iuramnak” elejét vegye) Na rajta: 
táncolj!
PÉNTEK (táncolni kezdy bár most is inkább ugrály azzal a különbséggel 
hogy egy helyben teszi)
SZOMBAT (egy ideig csendben figyeli Péntek yytáncátyyy aztán először halkany 
majd hangosabban fütyülni kezd. Péntek szinte azonnal a füttyszóhoz igazodik~ 
Szombat egyre gyorsabban dallamokat fütyüly ütemesen tapsoly combját csapkodja. 
Péntek mind sebesebben ropja a táncoty Szombat érezhetően megrészegülvey 
egyre vadabb iramba kergeti. Azután hirtelen abbahagyja; kedvetlenül) Elég*.



elég! Hagyd abba!. . . (mint aki észbe kap, hangot vált) Abba is hagyhatod, 
ha akarod . . .
PÉNTEK (mint egy automata, hirtelen leáll; kimerültén liheg, mégis, szokásos 
alázatos tartásában, várakozásteljesen pislog Szombatra)
SZOMBAT (pár pillanatig látható megértéssel nézi, áe ugyanakkor nem 
tudja, mit is kezdjen Péntekkel) No?. . . Kidöglöttéi? Belefáradtál a szabad
ságba?
PÉNTEK (hevesen fejét rázza)
SZOMBAT Hát akkor?. . . Mit akarsz most csinálni?.. .
PÉNTEK (vigyorog, tanácstalanul vállat von)
SZOMBAT Cigánykereket is hányhatsz, ha akarsz. De csak, ha akarsz! 
PÉNTEK (lelkesen igent int, néhány cigánykereket hány, aztán újra várako
zóan néz Szombatra)
SZO M BAT Na mi van? Nem tudsz mit kezdeni magaddal? Javasoljak tán 
még valamit?
PÉNTEK' (lelkesen) Javasolni, uram.
SZOMBAT Csak semmi „uram” ! Hányszor mondjam még? Ugrálj fél 
lábon.
PÉNTEK (jobb lábán ugrál, közben boldogan, hangosan röty őr észik) 
SZOMBAT (kis idő múlva) Most a másikon!
PÉNTEK (lábat vált, ugyanolyan boldogan folytatja)
SZOMBAT (ezt is megelégeli, ingerülten) Elég, elég! Fejezzük be a cir
kuszt !
PÉNTEK (szinte varázsütésre abbahagyja) Ahogy pa . . . javasolni, uram! 
SZOMBAT (elönti a méreg) Urad a hóhér! Semmit se javasolok!. . .  Engem 
nem fogsz átejteni. Akárhogy ügyeskedj is, nem csempészheted vissza magad 
a szolgaságba. . . És ne állj ilyen szerencsétlenül! Ha lenne nadrágod, azt 
hinném, becsináltál. Húzd már ki magad! Elvégre szabad vagy! 
PÉNTEK (megpróbál kissé egyenesebben állni, de tartása még mindig gör
nyedt)
SZOMBAT Jobban! Ahogy emberhez illik!
PÉNTEK (már majdnem egyenesen áll, de bármely pillanatban kész újra 
összehúzni magát)
SZOMBAT Még jobban! Értsd meg már, hogy szabad vagy. Szabad 
ember büszke a szabadságára.
PÉNTEK (átcsap a másik végletbe: fejét fölvágja, mellkasát felfújja, kidülleszti, 
mérhetetlenül komikusán hat; Szombat nem bír magával, kitör belőle a nevetés, 
Péntek azonban tudomást sem vesz erről, két ököllel döngetni kezdi a mellét, 
miközben hajtogatja) Péntek szabad! Péntek szabad! . . .
SZOMBAT (a nevetéstől gömyedezve) Péntek hülye! Péntek hülye! . . . 
így nem szabad vagy, csak hülye!. . . Könyörgöm, hagyd abba. Nem gorilla 
vagy, hanem ember!
PÉNTEK (megrészegülve tovább folytatja) Péntek szabad, Péntek szabad! 
Lenni büszke, lenni szabad!. . .
SZOMBAT Az isten szerelmére! Sír a lelkem, ha rád nézek! Drága, egyetlen 
Péntekem, hagyd abba végre!
PÉNTEK (ijedten abbahagyja, bátortalanul) De Péntek lenni büsz. . . Te 
mondani, hogy ki szabad, lenni büszke . . .
SZOMBAT Persze, persze, de nem így. Nem így kell szabadnak lenni.



PÉNTEK (kerekre nyílt csodálkozó szemmel) Hát hogy? . . . Hogy kell 
lenni szabad?
SZOMBAT (tűnődő sóhajjal, halkan) Hja! Ha én azt tudnám . . . (Han
gosabban, fölényesen) Ha te azt tudnád!
PÉNTEK Te megmondani. És Péntek megtanulni.
SZOMBAT Gondolod? Nos, rendben . . .  De előbb azt tanuld meg, hogy 
nem „Péntek megtanulni” , hanem „én megtanulom” . Érted?
PÉNTEK Érteni : te megtanulni.
SZOMBAT Dehogy érted. Nem én tanulom meg, hanem te. Érted? 
PÉNTEK Érteni : Péntek megtanulni.
SZOMBAT Úgy van. Csakhogy ehelyett azt mondod: „én megtanulom” . 
Érted?
PÉNTEK Érteni: Péntek tanulni meg, de helyette mondani „te megta
nulni” .
SZOMBAT Frászkarikát! Te tanulod meg és úgy is mondod. (Szájba- 
rágón) De ha ezt te mondod, akkor úgy mondod, hogy „én” . Ez az „én” 
te vagy. Érted?
PÉNTEK Érteni! (Boldog büszkeséggel) Én lenni te.
SZOMBAT Egy nyavalyát! Te te vagy, és én én vagyok. Mint eddig. 
Érted?
PÉNTEK (szomorúan) Érteni. Mint eddig . . .  Te lenni Szombat, én lenni 
Péntek. Mint eddig . . .
SZOMBAT Úgy van. Mint eddig. Azzal a különbséggel, hogy mostan
tól fogva, ha te arról beszélsz, hogy megtanulsz valamit, nem azt mondod, 
hogy „Péntek megtanulni”, hanem „én megtanulom” . Remélem, érted
végre?
PÉNTEK Érteni végre! Péntek tanulni meg, de azt mondani „Szombat 
megtanulni” .
SZOMBAT (kétségbeesetten a fejéhez kap, sírva) Hát csakugyan nem érted, 
te szerencsétlen? Tudod te egyáltalán, mi az, hogy „én” ?
PÉNTEK (mintha a legtermészetesebb dolog volna a világon, Szombatra 
mutat) Péntek tudni: te!
SZOMBAT Dehogy tudod: te! (Péntekre mutat)
PÉNTEK De Péntek tudni: te! (Szombatra mutat)
SZOMBAT (Péntekre mutat) Te!
PÉNTEK (Szombatra mutat) Te! (Kölcsönösen egymásra mutogatnak, 
egyre sebesebben, mint a kisgyerekek, ismétlik: „Te, te, te, . .” Szombat mind 
dühösebben, Péntek valami szelíden bárgyú vigyorral)
SZOMBAT (torka szakadtából ordít) De a szentségedet, ha egyszer én 
azt mondom, hogy te, akkor az te vagy! Igenis te! Te állat!
PÉNTEK (elhallgat, pár pillanat után halkan) Látod, uram? Mégis én 
lenni „te” . Most mondani . . .
SZOMBAT Mit mondtam én, te idióta?
PÉNTEK Mondani Pénteknek: „te állat” .
SZOMBAT Mert az vagy . . .  És mert én mondtam neked. De ha te mon
danád magadnak, hogy mondanád?
PÉNTEK (ártatlanul) Péntek állat.
SZOMBAT (tnegrendülten, magában suttogva) Nem. Ez nem lehet igaz . . .



(Tűnődve Péntekhez) Lehetséges lenne, hogy neked nincs is éned?. . . De 
csakugyan. Van neked éned?
PÉNTEK (csodálkozva) Pénteknek ?
SZOMBAT Hát persze. Neked. Van éned?
PÉNTEK (halálos komolyan a fejét rázza) Pénteknek nincs.
SZOMBAT Nem is volt?
PÉNTEK (a fejét rázza)
SZOMBAT Az nem lehet. Kellett, hogy legyen. Feltétlenül. Még ha te 
nem is tudsz róla.. . Valami egészen ócska, szaros kis éned csak volt vala
mikor . . . Mondd meg, hová lett?
PÉNTEK (vállat von)
SZOMBAT Pedig meg kell találni. Mindenképpen. Nélküle nem lehetsz 
ember. És szabad sem . . .  Vajon ki vihette el?
PÉNTEK (széttárja karját)
SZÓMBA^ Persze, nem tudod. Honnan is tudnád?. . . De ne is próbálj 
válaszolni. Tudom már: a te Robinsonod, az a nyomorult vérszopó! Nemcsak 
a vadkecske máját vette el tőled, nemcsak kiszipolyozott, ketrecbe zárt, 
de még az énedtől is megfosztott... Te, mondd csak! Robinson úr is „én” 
volt?
PÉNTEK (meggyőződéssel) Mint te, uram.
SZOMBAT És te? Mi voltál?
PÉNTEK Péntek.
SZOMBAT Szóval csak Péntek. Azt hiszem, értelek. Megfosztott az énedtől, 
Péntekké tett. Rád ragasztotta a szerencsétlen, gyászos és bűnös nap nevét, 
aztán elvette az énedet. . .  Vagy csak úgy tett, mintha elvette volna. Elhitette 
veled, hogy nincs is éned és nem is volt soha. De én most visszaadom neked. 
PÉNTEK (csodálkozva) Visszaadni? Pénteknek, mije nem is volt soha? 
Hogyan, uram?
SZOMBAT (újjáéledő optimizmussal) Szépen! Keresni kezdjük, és meg
találjuk.
PÉNTEK (maga körül tekinget) Hol, uram?
SZOMBAT Ha azt mondod „uram”, sohasem fogjuk megtalálni. 
PÉNTEK Hol?. . . Hol megtalálni?
SZOMBAT Benned.
PÉNTEK Péntekben? (Testét tapogatja) Hol?
SZOMBAT Jobb, ha magadtól jössz rá. Próbáld meg kitalálni. 
PÉNTEK (a hasára üt) Itt?
SZOMBAT Na persze, szerinted nyilván ott. De máshol keresd. 
PÉNTEK (a mellére bök) Itt?
SZOMBAT Rossz. Az csak mese, hogy ott van valami. Keresd csak tovább. 
PÉNTEK (jobb kezét mutatja) Itt?
SZOMBAT Rossz. Tovább!
PÉNTEK (mint aki a maga módján élvezi a játékot, bal kezét mutatja) 
Itt?
SZOMBAT Tovább!
PÉNTEK (jobb lábát emeli) Itt?
SZOMBAT Tovább! Tovább! Kitartás!
PÉNTEK (bal lábát emeli) Itt?
SZOMBAT Most is rossz, de ne add föl. Előre!



PÉNTEK (megfordul, a fenekére csap) Itt?
SZOMBAT Hibás! Éppen ellenkezőleg.
PÉNTEK (visszafordul, ágyékához kap) Itt?
SZOMBAT Rosszabb nem is lehetne. Az emberé nem ott van! Illetve 
nem ott kéne, hogy legyen . . .  Folytasd!
PÉNTEK (gyámoltalanul megáll, már nem tudja, hová nyúljon) 
SZOMBAT No rajta! Gondolkozz! Hol nem kerested még?
PÉNTEK (tehetetlenül leengedi karját) Mondani te, uram. Péntek nem 
tudni.
SZOMBAT Csodálatos vagy! Egyenesen csodálatos! (Dühösen saját homlo
kára üt) Hát itt, te torzszülött!
PÉNTEK (boldogan, mint aki érti, Szombat homlokára bök) Itt? 
SZOMBAT (egy pillanatig leforrázva áll, aztán döbbenten) Csak azt tudnám, 
hogy ez most vád, vagy csak a hülyeség csimborasszója! Mert, ha azt mered 
mondani, hogy az énedet én raboltam e l. . .  Na nem, a te hülyeséged végtelen, 
mint az óceán. . .  (Először saját fejét, aztán Péntekét böki meg, az utóbbi 
erőteljes lökés is lehet) Nekem itt, neked itt!
PÉNTEK (saját homlokára mutat) Itt?
SZOMBAT Na végre! Hol is lehetne másutt, mint a fejedben?
PÉNTEK (fejét kezdi tapogatni)
SZOMBAT Ügy, úgy. Ott keresd, o tt . . .  ( Ünnepélyesen szavalva) Mert 
a fej az ember egyetlen valamire való része, általa emelkedett ki az állatok 
sorából. A tragédia csupán az, hogy a fej mégis a test függvénye, a test visszahat 
rá, s pusztulása a fej pusztulását is maga után vonja. A fejben, a koponyacson
toktól védve fészkel az agy, latinul cerebrum, görögül enkephalon, az az 
ember egyetlen olyan szerve, amely minőségileg alapvetően különbözik az 
állatétól, ilyenformán az agy jelenti egyben az állat és ember közötti egyedüli 
igazán lényeges eltérést is. Az ember egyéb tulajdonságai ugyanis, amilyen 
például a felegyenesedett testtartás, ami különben a pingvinekre is jellemző, 
tulajdonképpen csak sajátosan faji jellegzetességnek tekinthetők, s önmagukban 
semmivel sem csodálatosabbak az elefánt ormányánál vagy a zsiráf nyakánál. 
Az emberi agy sajátos funkciója, a gondolkodás, az agykéregben, a cortex 
cerebriiben játszódik le. Az ember agykérge minden más állatfajénál fej
lettebb és differenciáltabb, ami, a tudomány feltevése szerint, évmilliós 
fejlődés eredménye. Az agyvelő, amennyiben nem tudnád, idegsejtekből, 
szaknyelven neuronokból áll, az emberi agy idegsejtjeinek száma mintegy 
tizennégy milliárd, finom szerkezetük mellett, elsősorban a kérdéses sejtek 
nagy szám a... (Türelmetlenül Péntekre pillant) Na mi van? Megtaláltad? 
PÉNTEK (Szombat tirádája közben szüntelenül fejét tapogatta, két keze 
közé fogva lötyögtette, mint valami ledugaszolt edényt, kopogtatta, mint a dinnyét. 
Most csüggedten) Pénteknek nincs. Pénteknek sehol. . .
SZOMBAT (ingerülten) Dehogy nincs. Vagy akkor te sem vagy. 
PÉNTEK (valami halvány daccal) De Péntek lenni.
SZOMBAT Honnan tudod?
PÉNTEK Látni téged.
SZOMBAT (felélénkül) Látod, ez az! És mit látsz még?
PÉNTEK Mindent. Péntek látni mindent.
SZOMBAT Mégis mit? A „mindenen” belül?. . . (Látva, hogy Péntek



csak zavartan topog, ide-oda néz, de nem mond semmit) Na ki vele! (Fölfelé 
mutat) Látod az eget?
PÉNTEK (örömmel igent int)
SZOMBAT A tengert?
PÉNTEK (igent int)
SZOMBAT A kunyhót?
PÉNTEK (igent int)
SZOMBAT Hát a fákat, a füvet, a homokot a parton? A sirályokat, ahogy 
a hullámok felett lebegnek és várják, hogy egy-egy hal a felszínre vesse magát, 
teste ezüstösen csillanjon meg a napfényben, hogy nyomban lecsaphassanak 
rájuk? És a felhőket? Észrevetted-e, hogy reggel még olyanok voltak, mint 
az áttetsző tüllfátylak vagy parányi tollpihék, de most már, egyre növekedve, 
inkább holmi karfiolfejekre hasonlítanak, s még mindig tovább híznak, 
estére talán vihar lesz ... (Türelmét vesztve) De az istenit, mondj már te 
is valamit! Lásd meg te magad a dolgokat!. . .  Na, nyögd már ki! Mit látsz
mi g?PÉNTEK (mint aki hosszas tétovázás után végre elszánta magát, határozott 
mozdulattal Szombat pisztolyára mutat) Eztet látni. Eztet látni Péntek. 
SZOMBAT (elképedve) Éppen ezt?
PÉNTEK (vigyorogva) Éppen eztet.
SZOMBAT És mért éppen ezt?
PÉNTEK Mert te lenni „én” .
SZOMBAT Ezért?. . . És ha neked lenne? Akkor én lennék te? 
PÉNTEK (sunyi vigyorral) Adni Pénteknek és Péntek lenni „én” . 
SZOMBAT (még a gondolattól is megrémülve) És én? Én mi leszek akkor? 
PÉNTEK Te lenni Szombat.
SZOMBAT (mint fenn) Csak Szombat?
PÉNTEK Csak! (Hülyén elröhögi magát, gyerekesen ugrál és tapsol, úgy 
ismétli) Csak, csak, csak! (Kezét a pisztoly felé nyújtja) Adni Pénteknek. 
SZOMBAT (hátralép) Hogyisne, barátom. Még kárt tehetnél magadban. 
PÉNTEK (elszontyolodva, de valami rejtett diadallal) Akkor Péntek nem 
lenni „én” . Sohase lehesse szabad.
SZOMBAT Már mért ne lehetnél?
PÉNTEK Mert te lenni ura Pénteknek.
SZOMBAT Épp elégszer mondtam már, hogy nem vagyok az. 
PÉNTEK De lenni. Mert mondani: „kárt tehetnél magadban” . Robinson 
úr is eztet mondani.
SZOMBAT A te Robinsonod alávaló képmutató volt. A maga bőrét féltette, 
és úgy tett, mintha a tiédet féltené. De én nem ezért teszem, és nem ezért 
mondom. Nekem csak elhiheted.
PÉNTEK (előre lép) Adni pisztoly. És Péntek lenni szabad. 
SZOMBAT (hátrál) így is az vagy. Jól tudod.
PÉNTEK Ha pisztoly nem lenni Pénteknek, Péntek nem lenni szabad. 
(Ismét előre lép) Adni pisztoly Pénteknek. . .
SZOMBAT (hátrálva, közben valahová Péntek mögé egy távoli pontra 
tekint) Egyszer majd neked adom. Ha már rátaláltál az énedre és beletanultál 
a szabadságba. Ha megértetted a szabadság fogalmának lényegét és tudatoso
dott benned a felelősségnek az a roppant súlya, ami szabad emberre nehezedik. 
Majd ha világossá válik előtted, hogy szabadnak lenni nem azt jelenti, hogy



cigánykereket hányhatsz, amikor jólesik, hanem hogy. . . khm ,. . .  khm 
ö6ö . . . szóval az egyéniséged kiteljesedik, megvalósíthatod önmagadat és . . . 
Akkor majd megállapodunk a pisztoly dolgában, mondjuk délelőtt nálad 
lesz, délután nálam, feltéve, ha megérem a délutánt. Vagy fordítva, ahogy 
akarod. . .
PÉNTEK (megbűvölten lépked előre) Most adni. Most lenni délelőtt. 
SZOMBAT (tovább hátrálj a két szereplő lassan köröz a színen) Az egy 
másik délelőtt lesz. Ahogy mondtam: „egyszer” majd. . .
PÉNTEK Péntek nem bántani téged . . .
SZOMBAT Persze, hogy nem. Csak úgy kinyiffantanál, hogy észre sem 
venném. Vagy rögvest a szolgád lehetnék.
PÉNTEK Te lenni szabad. Mint Péntek . . .
SZOMBAT „Mint Péntek” . Jó vicc. . .  És én még azt hittem, hogy ostoba 
vagy.
PÉNTEK Adni pisztolyt Pénteknek, és Péntek lenni nagyon okos. Lenni 
„én”, lenni szabad, teljesedni ki az ő egyénisége szép kerekre kecskemájtól 
és valósítani meg önmagát. És akkor Péntek lenni minden, minden. . .  (Karjá
val széles kört ír le, aztán két kezét könyörgőn összeteszi) Adni pisztolyt szegény 
Péntekecskének.
SZOMBAT Ezt neked! (Durván mutatja) Most már végképp nem is lehet 
róla szó többet!
PÉNTEK (előre lendül, mintha el akarná ragadni a fegyvert Szombattól) 
SZOMBAT (hátraugrik, kirántja a pisztolyt, és Péntekre szegezi; rikácsoló 
hangján rémület érzik) Hozzám ne nyúlj! Kilukasztom a bőrödet, te tetves! 
Két lépést hátra! Egy, kettő!
PÉNTEK (engedelmeskedik) Parancsolni, uram ..  .
SZOMBAT (ellentmondást nem tűrő hangon) Nem parancsolok! És nem 
vagyok urad! Kisezerszer mondtam már!
PÉNTEK (meggyőződéssel) Te lenni Pénteknek ura. És parancsolni Pén
teknek.
SZOMBAT (fenyegetően előrelép) Pofa be!
PÉNTEK (hátrál, a körözés most ellenkező irányban kezdődik el) Neked 
lenni pisztoly. Pénteknek nem. Ezért parancsolni. . .
SZOMBAT K u ss!...
PÉNTEK Te lenni Szombat, lenni „én” . És lenni ura Pénteknek, mert 
Péntek csak Péntek.
SZOMBAT Vigyázz, te rohadt, ne ellenkezz velem, m ert. . .
PÉNTEK Péntek nem ellenkezni, m ert. . .
SZOMBAT M ert? !...
PÉNTEK Mert te paran . . .  mert te kilukasztani Péntek bőrét. . .  
SZOMBAT Ki is lukasztom, ha nem mondod azonnal, hogy nem pa
rancsolok !
PÉNTEK N . . .  nem . . .  p a . . .  parancsolsz. . .  Ahogy parancsolni, uram. 
SZOMBAT Hát még mindig azt hiszed, hogy tréfálok?
PÉNTEK (sírós hangon, reszketve, de kétségbeesett ellenállással) Te paran
csolni Pénteknek. Mert ha nem parancsolni, akkor miért parancsolni, hogy 
Péntek nem mondani „parancsolni” ?
SZOMBAT (magából kikelve ordít) Teeeee! ! ! . . .  (Nekironty a revol
veraggyal fejbevágjay fellöki, aztán a pisztolyt a földön fekvő Péntek homlo



kának szegezi) Na most beszélj! Akarod, hogy parancsoljak neked vagy nem 
akarod?
PÉNTEK (síri hangon) Péntek nem akarn i... Csak kérni r á . . .  
SZOMBAT Hát nem akarsz szabad lenni?
PÉNTEK Péntek akarni. És Péntek lenni is szabad. Ezért szabad neki 
te szolgád lenni.
SZOMBAT Hát akkor nincs más hátra, mint hogy. . . (Hirtelen felugriky 
belép a kunyhó ajtajány de nyomban újra megjelenik korbáccsal a kezében) 
Ezzel a szerszámmal a te Robinsonod nyilván a szolgaságra tanított. Hát 
•én most a szabadságra tanítalak meg vele. Fordulj hasra, te piszok! (Péntek 
engedelmesen hasra fordul, Szombat ütni kezdiy Péntek fetrengve jajveszékel, 
de menekülésre mintha nem is gondolna) Nesze neked, te hitvány, te koszos! 
Te akarsz a szolgám lenni? Te nem akarsz szabad lenni? (A z ütések ritmu
sára) K i . . .  v e ...  rém ... be ... lő . . .  le d ...  a z t .. .  a . . .  n y o ... m o ... 
rult. ..  szol... g a . . .  le l. . .  ke . . .  d e t. . .  é s . . .  meg . . .  t a . . .  n i . . .  t a . . .  
lak... e ...  melt... fő . . .  vei. . .  já r . . .  n i . . .  D e . . .  meg. . .  ám . . .  d e . . .  
úgy . . .  hogy; . .  (Kimerültén abbahagyjay homlokát törli. Péntek némány mozdu
latlanul fekszik. Tűnődve néziy hoszzabb szünet után) Na?. . . Akarsz már 
szabad lenni?. . . Felelj, ha kérdezlek! (Péntek nem mozduly lábával megböki) 
Vagy talán nem volt elég? Kaphatsz még, ha akarsz. (Váratlanul kissé szelí
debben) Na mondd szépen: akarsz szabad lenni?
PÉNTEK (arcra borulvay anélkül, hogy megmozdulna) Péntek akarni. . . 
SZOMBAT Helyes. És örülsz is a szabadságnak?
PÉNTEK (mint fenn) Péntek örülni.
SZOMBAT Helyes. És nem akarsz a szolgám lenni?
PÉNTEK Nem akarni.
SZOMBAT (jókedvűen) Na látod. Ettől a kis testvéri segítségtől igazán 
megkímélhetted volna magadat. Tudhattad volna, hogy a szabadsággal 
szemben nem védekezhetsz. . .  Most pedig állj föl,
PÉNTEK (engedelmesen fölálly görnyedt tartásban ijedten pislog Szombatra) 
SZOMBAT Na, húzd ki magad szépen. (Péntek kihúzza magáty kifeje
zéstelen arccaly szobormereven áll) Úgy, látod, tudsz te, ha akarsz. Csak ne 
vágj olyan képet, mintha a saját temetéseden lennél. Öröm sugározzon az 
arcodról. Hiszen szabad vagy. (Gyanakvással) Vagy talán mégsem?. . . 
(Péntek bárgyún és lelkesen optimista vigyorra kényszeríti vonásait. Szombat 
örömmel) Ez az! Ez az igazi! íme egy szabad ember! Egy ember, aki érzi, 
hogy szabad!. . .  De mondd csak: érzed te, hogy szabad vagy?
PÉNTEK (bólint)
SZOMBAT Mondd is, ne csak bólogass.
PÉNTEK Péntek érezni.
SZOMBAT Egész lényeddel?
PÉNTEK Péntek egész lényével. Minden porcikájával.
SZOMBAT És ugye mindig is érezni fogod? ígérd meg, hogy egy percre 
se feledkezel meg róla.
PÉNTEK Péntek ígérni.
SZOMBAT Helyes. És most kezdj is valamit a szabadságoddal. Akarj 
valamit, csinálj valam it... Na gyerünk! Nehogy újra tőlem várj tanácsot. 
Fel kell találnod magad.



PÉNTEK (bambán bámul egy ideig, aztán hirtelen a ketrechez fu t, belebújik, 
és magára rántja az ajtót)
SZOMBAT (bőszülten feléje indul, de aztán megálly legyint) Te akartad 
így. Elvégre szabad vagy. (Kétségbeesetten) De hát mi vagy te? A megrögzött 
állandóság? Perpetuum stabilé?
PÉNTEK (hallgat, embrionális pózba kuporodik)
SZOMBAT így is jó . . .  De ha netán még szabadabb kívánnál lenni, 
akár gúzsba is köthetlek.
PÉNTEK (örömmel) Péntek akar még szabadabb. Gúzsba, gúzsba... 
SZOMBAT Rendben van, ha ez a kívánságod... (Felveszi a földről a 
kötelet, amellyel korábban a ketrec ajtaja volt bekötve. Miközben közelebb 
lép a ketrechez) Ám ne feledd, egyedül a te akaratodból történik. Szabad 
elhatározásodból. És én is szabad ember vagyok: akkor oldozlak fel, amikor 
kedvem tartja. Ha egyáltalán kedvem tartja.
PÉNTEK (sóváran, mint aki alig győzi kivárni, kezét-lábát összeilleszti) 
Gúzs, gúzs, gúzs . . .
SZOMBAT (bebújik a ketrecbey megkötözi) így! Ebből nem egykönnyen 
szabadulsz. . .  Most aztán élvezhetsz. . .  (Kibújik a ketrecbőly töprengve 
előre jön)
PÉNTEK (miután Szombat hátat fordít, nyelvet ölt utána; suttogva) Péntek 
lenni te szolgád, te lenni ura Pénteknek.
SZOMBAT (meghallva a suttogást) Felőlem mondhatsz, amit akarsz. Jogod 
van a magad módján boldognak lenn i... (Előre jöny magában tűnődve) 
Persze kérdés, eltűrhetem-e, hogy kifogj rajtam. Nem kellene-e mégis mindent 
elölről kezdeni? És másképpen. . .  Mert valahol eltoltam, az nem kétséges. . .  
(Pár pillanatig töprengve álly majd megforduly a tengert kémleli) De hiszen. . .  
(Örömkiáltással) De hiszen az ott egy hajó! (Nyilvánvaló tüntetéssel az 
egész láthatólag Pénteknek szól) Hurrá, egy hajó! Egy pompás nagy hajó! 
Itt a szabadulás! Hamar a csónakhoz, még elérhetem. . .  (Fölkapja az evezőty 
és a part felé fut)
PÉNTEK (tétován) Uram . . .  U . . .
SZOMBAT (egy pillanatra megtorpan) Sajnálom barátom, sietek. És egy 
ilyen csomót nem könnyű kibogozni... (Eltűnik a buckasor mögött) 
PÉNTEK (mint aki csak most ébred helyzetérey kiáltva) U ram !. . .  Várni! 
Oldozni föl Péntek! Uúúúúúúraaam! Neeeeem eeeelmeeeeennííííü Uúúúúú- 
raaaaaamü! (Torkaszakadtából bömböly a szín elsötétüly a függöny részben 
vagy egészen összemegyy ugyanakkor oldalty egészen jobbra fénypisztoly gyúly 
fénykörében megjelenik Szombat)
SZOMBAT (a hóna alatt cipelt evezőt ledobvay a közönséghez) Hallják, 
hogy ordít? Úgy kell neki, a maga kelepcéjébe esett. . .  Persze azért megijedni 
mégsem kell, egy éjszakát csak kibír valahogy. . .  Csodálkoznak? Fölösleges. 
Hiszen hajóról szó sincs, nem is volt. . .  Hát azt hiszik, szabadulhatok tőle? 
Éppúgy nem, ahogy ő sem éntőlem. Vagy ahogy egyikünk sem szabadulhat 
erről az átkozott szigetről. A szombatnak ugyan vége, de jön a vasárnap és 
kezdődik elölről az egész. . .  (Közben leveszi vörös álszakálláty elhajitjay 
zsebéből fekete álszakállt vesz előy fölteszi) Nos? Mit gondolnak, rám ismer? 
(Legyint) Á, dehogy. Ahogy Szombatban sem ismert Robinsonra, Vasárnap
ban sem fog Szombatra ismerni. Amilyen hülye szegény... Más kérdés viszont, 
érdemes-e folytatni. H m . . .  Igen is, nem is, nem könnyű eldönteni. . .  És



sehol egy százszorszép vagy margaréta, hogy kiszámoljam. . .  De talán önök 
is megteszik. Nézzük csak: (Számolni kezdi az első sorban ülőket) érde
mes — nem érdemes, érdemes — nem érdemes, érdemes — nem érdemes, 
érdemes — nem érdemes. . .  Szóval nem? Igazuk van, persze, hogy igazuk. . .  
De akkor. . .  végül is . . .  minek élünk? . . .  Vegyünk hát még egyet a következő 
sorból. Elvégre Robinsonnak jóvá kell tennie, hogy Pénteket rabságba vetette, 
ketrecbe zárta, megnyomorította. . . Fel tehát egy újabb kísérletre, kérem, 
szurkoljanak nekem . . .  (Keze a pisztolytáskára téved, megtorpan, kihúzza 
tokjából a fegyvert) És ez? Ezzel mi legyen?... Ha lenne bátorságom a 
tengerbe dobni, talán minden más lenne... Persze, világos... (Tűnődve 
forgatja a kezében, aztán dühösen visszateszi) Eh! Önök talán meg mernék 
tenni? Szó se róla. Nagyon tévednek, ha azt hiszik... (Nyersen) Igenis, 
nagyon tévednek! Vegyék tudomásul! . . .  (Gyorsan el oldalt)

A függöny újra felmegy: a szín sötét, de nyomban világosodni kezd, ismét percek 
alatt reggel. Péntek gúzsba kötve a ketrecben, mozdulatlan semmi életjelt nem 
ad magáról. A háttérben a buckasor mögül felbukkan Szombat, azaz most már 
Vasárnap.

VASÁRNAP (hangsúlyozott kimerültséggel ledobja az evezőt, támolyogva 
megáll) N ahát. . .  ezt is megúsztam. . .  Pedig isten bizony egy lukas garast 
sem ... (Hangot vált, sietve előre jön) satöbbi, satöbbi, satöbbi, ez mind 
hanta, hagyjuk, kezdjük ott, hogy... (Megállva a ketrec előtt, csodálkozást 
színlelve) Hát t e . . .  Ki vagy? Hogy kerültél ebbe a fura kalickába? . . .  (Kis 
ideig vár, Péntek egyáltalán nem reagál) Na mi az? Alszol? . . .  Ébredj! Hallod? 
(Kissé megrázza a ketrecet, Péntek még mindig nem mozdul) Ébredj már, 
na! (Erősebben rázza, megint hiába) Na nyögd ki már, hogy kerültél ide!. . .  
Vagy megnémultál?. . .  (Egyre tovább rázza a ketrecet) Csak n em ?... Á, 
az mégsem lehet. . .  A fenébe is, ordíts legalább: „Ááááááááá!,,, ahogy szok- 
ta d . . .  Valahogy csak el kell kezdeni.
PÉNTEK (felriad, állati ordítás szakad ki belőle) Ááááááááá! Áááááááááü 
VASÁRNAP Jól van, jól, hagyd abba. Nem bántalak.
PÉNTEK (tovább ordíty összekötözve rángatózik, minden erejével igyekszik 
a ketrec túlsó végébe húzódni) Ááááááááááááááü Ááááááááááááááááááááá!!! 
VASÁRNAP Na, na. Nem kell túlozni a dolgokat. Mondom, hogy eszem 
ágában sincs bántani... Ellenkezőleg: azért jöttem, hogy kiszabadítsalak. 
PÉNTEK (tovább üvölt, tagolatlanul nyöszörög) Áááááá! . . .  Óóóó . . .  
Üüüüüüü-ü-ü-e-e-e-e-á-á. . .
VASÁRNAP Hát ez meg mi? Tegnap ezt nem csináltad . . .  (Péntek tovább 
nyöszörög) Nézd, én kedvelem a variációkat, de erre most nincs idő . . .  Na, 
térj eszedre. Most már igazán az jöhetne, hogy „Nem bántani Péntek” . 
Na mondd szépen. (Egészen közel hajol a ketrechez, nyugalmat erőltet magáray 
szelídebben beszél a még mindig nyöszörgő Péntekhez) Ejnye, ejnye, ne félj 
tőlem. Láthatod: én nem vagyok se Robinson, se Szombat. Én Vasárnap 
vagyok. A vasárnap más. Ünnepnap, a nyugalom napja. . .  És ne feledd, 
hogy az utolsó a napok sorában. . .  Na mi az? Hát csakugyan megkukultál? 
PÉNTEK (arca erőfeszítést fejez kiy mintha mondani akarna valamit) G . . .  
g . . . grrr . .  . ö-ö-ö-ö . . .  b bb l. . .  1 . . .  b l . . .
VASÁRNAP (szinte már könyörögvey úgy beszél Péntekhezy mint egy yybeteg



lóhoz") Na, na, szegénykém. Próbálj értelmesen felelni. A nevedet csak tudod. 
Na, szépen, mondd, hogy hívnak. Biztosan nagyon szép neved van. . .  
PÉNTEK Ö-ö-ö-ö. . .  b b b . . .  b . . .  b . . .
VASÁRNAP (biztatva) Igen, igen. Valahogy így. . .  Csak nem „b” , ha
nem „p”. (Mint egy gyógypedagógus, száját formálva) Mondd szépen: p . . .
p . . .  p . . .
PÉNTEK P . . . p . . . p . . .
VASÁRNAP Úgy úgy. . .  P é . . .  p é . . .  Tovább.
PÉNTEK P é . . .  p é . . .
VASÁRNAP Na látod! Megy ez, csak egy kis türelem kell hozzá. Még 
megérjük, hogy az egész nevedet ki tudod mondani. Gyerünk hát: Pén . . .  
pén . . .  (A  függöny kezd összezárulni)
PÉNTEK P é n ...  p é n ...
VASÁRNAP Nagyszerű! P é n t...  p é n t...  Na, hogy van tovább? 
PÉNTEK P é n t...  p én t...
VASÁRNAP Pénte. . .  Pénte. . .
PÉNTEK Pénte . . .  Pénte. . .
VASÁRNAP . . .  tek . . .  Péntek. . .
PÉNTEK Péntek. . .  Péntek. . .
VASÁRNAP (örömmel) Péntek! Hát persze, hogy Péntek! És most mondd 
meg szépen, ki az a Péntek? N o?.. .
PÉNTEK Péntek.
VASÁRNAP Az ám! Péntek az Péntek. Hát nem nagyszerű? Haladunk, 
haladunk. . .

A függöny közben lement, az utolsó szavakat már csak hallottuk.

(1970)
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1. kép

Szín: kopáry sziklás táj. Nátán próféta remetetanyája. Balra egy barlang 
szájay úgy sej tjük y Nátán és Simon ide húzódnak éjszakára vagy itt találnak 
menékéket az eső előly bejárata körül esetleg kialudt tűz nyomai. A színt mind
három oldalról magas sziklafalak határolják: afféle rejtett kis medence ez, 
amelyről elképzelhető, hogy a falakon túlról nem látható, és csak a beavatottak 
tudnak a létezéséről. Szerteszét kisebb-nagyobb kövek, némelyikük ülőalkalmatos
ságnak is megteszi. Amikor a függöny felmegy, Nátán egy kövön ül, szemben 
vele Simon éppen egy másik kőre lép fel, aztán mereven megáll.



SIMON (kérdőn Nátánra pillant) Mit gondolsz, jó lesz így?
NÁTÁN (szakértői arccal szemléli Simon testtartását) Talán ne húzd ki 
magad ennyire. A túlzott peckesség éppúgy nem prófétához illő testtartás, 
mint holmi esetlen trotykosság vagy idétlen nyegleség. Mindhárom egyaránt 
nevetségesen hat. Márpedig egy próféta semmiképp sem engedheti meg 
magának, hogy nevetség tárgya legyen. Igyekezz természetesen, elfogulatlanul 
állni.
SIMON (kissé elengedi magát) így gondoltad, próféta?
NÁTÁN Körülbelül, gyermekem. Bár ezt soká kell gyakorolnod még. 
De nagyjából megteszi.
SIMON Akkor hát kezdhetem?
NÁTÁN Kezdheted. Előbb azonban hunyd le a szemed pár pillanatra, 
és kíséreld meg elképzelni, hogy nagy sokaság előtt állsz. Persze nem először 
életedben, hanem ki tudja, hányadszor már.
SIMON (néhány pillanatra lehunyja szemét, aztán hangosan és nem is egészen 
a maga hangján elkezdi) Két ember élt egy városban, egyik gazdag, a másik 
szegény. A gazdagnak számtalan juha és ökre volt. . .
NÁTÁN (int a fiúnak, hogy hagyja abba) Egy pillanat, gyermekem... 
SIMON (lelépve a kőről, kissé csalódottan) Most sem jó, próféta?. . . 
NÁTÁN Még mindig túl emelt hangon kezded. . .  De emlékezz csak rá, 
hogyan mondtam el én ezt a példázatot. Halkan, nyugodtan, mosolyogva. 
Hiszen ártatlan kis történetről volt csak szó, amelyben hallgatóinknak kellett 
a célzást felfedezniük. És amint tapasztalhattad, fel is fedezték. . .  
SIMON (örömmel) Igen, próféta, felfedezték. Mialatt beszéltél, én szünte
lenül az arcokat figyeltem. Roppant érdekes volt látni, amint összenéznek, 
s úrrá lesz rajtuk az izgalom. . .
NÁTÁN No látod, gyermekem. Szükségtelen a dörgedelem, a falrengető 
indulat.
SIMON De ha egyszer képtelen vagyok leküzdeni. Ha úgy érzem, belülről 
fojtogat valami, kiáltanom kellene, gyújtani a szavammal. . .  Vagy te nem 
érzed így, ha a bűnnel, mindenekelőtt a hatalmasok bűnével találkozol? 
Nem érzed, hogy villámként kellene lesújtanod rá és gyökerestől kiirtanod? 
NÁTÁN De igen, úgy érzem. Arra is törekszem, tudhatod.
SIMON Mégis fékezni tudod magad? Nem értem, hogyan vagy erre képes. 
NÁTÁN Képes vagyok, mert az Űr megtanított rá, hogy az indulat csak 
akkor fegyver, ha alárendeljük akaratunknak. Okosan kell hát élnünk vele, 
és csakis olyankor, ha előre tudjuk, hogy hatása a legnagyobbnak ígérkezik. 
SIMON De indulat-e még az indulat, ha ennyire megfontoltan kezeljük? 
NÁTÁN Ugyanígy azt is kérdezhetnéd, kard-e a kard, ha a vívás mester
ségének ismeretével forgatjuk, ahelyett, hogy esztelenül vagdalkoznánk. 
SIMON Bizonyára igazad van, próféta. Mégis, a megfontoltan alkalmazott 
indulat mintha csak látszata volna az indulatnak. Megzabolázott, gátak közé 
terelt. . .
NÁTÁN Az Űr törvényének alávetett, az igazság szolgálatába állított. 
És e célra a látszatindulat talán jobb is a valóságosnál. A nép így is valóságosnak 
hiszi, de mert látszólagos, könnyebben irányítható.
SIMON Nem furcsa mégis, hogy az igazság szolgálatába a látszatot, a 
színleltet állítjuk?
NÁTÁN Az Úr csodája, hogy ami önmagában alantas és megvetendő, 
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az igazság szolgálatában megtisztul és felmagasztosul. De talán kezdd el 
újra. Csendesen, nyugodtan. Ne látszódjék rajtad a felháborodás, ami volta
képp szólni késztetett. Hisz nem felháborodni akarsz, hanem felháborí
tani . .  .
SIMON (ismét fellép a kőre, újra „koncentrál”, aztán az előbbinél kissé 
visszafogottabban) Két ember élt egy városban, egyik gazdag, a másik szegény. 
A gazdagnak számtalan juha és ökre volt, a szegénynek viszont nem volt 
semmije, csupán. . . (Hirtelen elhallgat; mintha valami neszre figyelne) 
NÁTÁN (pár pillanatnyi csend után) Folytasd. Miért hagytad abba? 
SIMON (tovább fülelve) Mintha hallanék valamit. . .  Alighanem lódobo
gás . .  . Most nem, de az előbb. . .
NÁTÁN Ki járna erre? Jól tudod, mennyire kihalt a környék, s hogy. . .  
SIMON (ujját a szájára téve félbeszakítja) Egy pillanat. . . Újra hallom. . .  
Hangosabban, mint az imént. Még mindig nem hallasz semmit, próféta? 
NÁTÁN (rövid fülelés után) De igen. . .  Hallom már. Egyre erősebben. 
SIMON (lelépve a kőről, egy lépést tesz a hátteret lezáró sziklafal felé) 
Felmegyek és körülnézek. Talán jobb lenne, ha a barlangba rejtőznél. .  . 
NÁTÁN (nyugodt marad) Tekints szét, ha jónak látod. De a barlangba 
nem megyek.
SIMON Pedig azt kellene tenned. Ne tudja meg senki, hogy itt vagy. ..  
Példázatodat bizonyára a király kémei közül is hallotta valaki. Hátha téged 
keresnek . . .
NÁTÁN (változatlan nyugalommal) Bizonyosan hallotta. És bizonyosan 
engem keresnek. Attól tartok, meg is találnak.
SIMON Épp ezért rejtőzz el. Ha ide jönnek, majd csak mondok valamit, 
hogy mit keresek itt. Szóval tartom őket, amíg távozol a barlang túlsó kijá
ratán . . .
NÁTÁN Gondolod, hogy prófétához illő dolog a rejtőzködés?
SIMON Próféta, kérlek, fontold meg a dolgot. Épp az előbb szóltál arról, 
hogy az indulatokat gátak közé kell szorítani, s okosan kell élni velük. Nem 
gondolod, hogy ez a bátorságra is vonatkozik?
NÁTÁN Az okosság nem mindig a rejtőzködést jelenti. Jelentheti a nyílt 
vállalást is.
SIMON Próféta, én úgy vélem . . .
NÁTÁN (egy árnyalattal emeltebb hangon) Nézz körül inkább, ahogy 
szándékodban volt. (Határozottan) Én azonban itt maradok továbbra is. 
SIMON (megadással) Ahogy parancsolod. (Felkapaszkodik a sziklafalra, 
és körültekint. Halkan leszól) Hárman vannak. .  .
NÁTÁN (felkel, s maga is a sziklafal felé közeledik) Lóháton?
SIMON Vágtában jönnek. (Erősödő lódobogás hallatszik)
NÁTÁN Fegyveresek?
SIMON Úgy hiszem. Egyikük öltözéke igen előkelő. A király valamelyik 
főembere lehet. . .
NÁTÁN Amolyan kecskeképű?
SIMON Távol vannak még. . .  Bár felőlem kecskeképű is lehet. . .  Ismered 
talán?
NÁTÁN Fájdalom, igen. Bár nem kellene ismernem. Neki viszont kötelessé
ge ismerni engem. Hárim lesz az, Dávid királyunk első számú füle és minden 
füleinek parancsolója. Bizonyára hallottad már a nevét.



SIMON Főleg éjszaka, suttogva. . .
NÁTÁN Attól tartok, pillanatokon belül abban a szerencsében lesz részed, 
hogy szemtől szembe láthatod. Amiként engem is az a megtiszteltetés ért, 
hogy személy szerint induljon keresésemre. Nem mondhatom tehát, hogy 
Dávid nem becsül érdemeim szerint, amiképp az Űr száját megilleti. 
SIMON Megálltak. . .  Leszállnak a lóról. . .  Egyenesen ide tartanak, fel 
a kapaszkodón . . . (Sietve lemászik, Nátánhoz fut) Próféta, még egyszer kérlek, 
fogadd meg tanácsomat és rejtőzz el.
NÁTÁN (nyugodtan visszaül a kőre) Aligha lenne prófétához méltó, 
hogy egyik pillanatról a másikra változtasson elhatározásán.
SIMON (izgatottan) De próféta, könyörgök . . .
NÁTÁN Te félsz, gyermekem.
SIMON Nem félek: féltelek. Az Űr igazságát féltem, aminek hirdetője 
vagy. Féltem, hogy elvész nélküled.
NÁTÁN A félelem gyakorta a féltés álarca mögé rejtezik. Maradj csendben, 
és erőltess nyugalmat az arcodra. Ne szerezd meg nekik azt az örömet, hogy 
félelmedben gyönyörködjenek. Bármi történjék csakis Izrael egy és igaz 
Istene akaratából történhet. Mindjárt itt lesznek.
SIMON (ruhája alól tőrt von elő) Ha csak egy ujjal is hozzád merészelnek 
nyúlni. . .
NÁTÁN Ne légy esztelen. Azonnal tedd vissza! És őrizd meg nyugal
madat . . .

Simon sápadtan engedelmeskedik, de Nátán mellé lép, s mintegy testőrként 
megáll mellette. Szemben velük belép Hátim, mögötte a két poroszló.

HÁRIM (belépve megállásra inti a poroszlókat, akiknél pár lépéssel közelebb 
megy Nátánhoz, és megáll előtte. Egy pillanatig mintha arra várna, hogy a 
próféta felálljon tiszteletére, de miután az ülve marad, mellén keresztbe tett 
kézzel gúnyosan meghajol) Üdv néked, próféta. Hát itt talállak?
NÁTÁN (nem kel föl; mintha trónon ülne, fensőséges nyugalommal) Üdv 
néked, Izrael és a király biztonságának oszlopa. Rég keresel? Nehezen leltél 
rám?
HÁRIM (hangsúlyozott magabiztossággal) Tudtam, hogy itt vagy. Egyenesen 
ide indultam.
NÁTÁN Örülök, hogy nem okoztam gondot neked. Mélyen fájlalnám, 
ha kifárasztottalak volna a keresésemmel.
HÁRIM (önelégülten) Ahhoz, hogy kifárassz, agyafúrtabban kellett volna 
megválasztanod rejtekhelyedet.
NÁTÁN Csak a nyugalom kedvéért tanyázom itt. Hogy zavartalanul 
hallhassam meg az Űr üzenetét.
HÁRIM Ha így van, bocsásd meg, ha mégis háborgatnálak. (Simonra 
pillantva) Ámbár kissé mintha unalmasnak találtad volna az Űr társaságát. . .  
NÁTÁN A fiú a tanítványom. Ha nincs kifogásod ellene, most tanítom 
meg szót érteni az Űrral. Hogy legyen, aki örökömbe lép, ha végleg lehunyom 
a szememet. Rendkívüli fogékonyságot árul el a prófétaság magasztos hivatása 
iránt.
HÁRIM (észrevéve, hogy Simon ellenségesen méregeti) Rám viszont kissé



morcosán tekint. Fogékonyabb is lehetne a tisztelettudás iránt. Modorát 
is csiszolgathatnád.
NÁTÁN Hiányosan tájékoztattak, ha úgy hiszed, hogy nem teszem. Tudja, 
kinek tartozik tisztelettel. Nem szokott adósa maradni azoknak, akiknek 
kijár — vagy akik megkívánják a tiszteletadást. (Simonhoz) Hajolj meg 
hát, gyermekem . . .
SIMON (mellén keresztbe tett kézzel meghajol)
HÁRIM (fojtott dühvei) Tudom, hogy nem kedvelsz, próféta, sőt azt is, 
hogy megvetsz tisztségemért. De mások előtt talán mégsem helyénvaló kimu
tatni érzéseidet. (Bizonyos kedélyességgel) Végül is mindketten ugyanegy 
célért fáradozunk: az Űr akaratának érvényesüléséért. Ki-ki a maga módján. 
Te az Űr szándékát tolmácsolod Izraelnek és a királynak, én viszont a király 
parancsainak tiszteletben tartása felett őrködöm. És mert Dávid akarata 
az Űr akarata is, mi ketten voltaképp csak felosztottuk egymás közt a fela
datokat.
SIMON (mielőtt még Nátán válaszolhatnay hevesen) Túl merészek az 
összehasonlításaid! És nem tudom, honnan veszed magadnak a bátorsá
g o t. . .
NÁTÁN (letorkolja) Csend, fiú! Ne hidd, hogy amit egy próféta megtehet, 
megteheti az inasa is. Ez az ember az atyád lehetne, ha másért nem, hát 
ezért csak tisztelned kell.
HÁRIM (nagylelkűen) Hagyd, próféta, ma kegyes hangulatban vagyok.. . 
Még szavaid kétértelműsége is csupán ámulatra késztet. Ma mindent meg 
tudok bocsátani . . .
NÁTÁN Ugyan mi örvendeztetett meg úgy, hogy ennyire úrrá lett szíveden 
a megbocsátás?
HÁRIM Magam sem tudom. Talán mert az a tisztesség jutott ki nekem, 
hogy tolmácsolhatom Dávid királyunk meghívását: Izrael felkentje arra 
kér, hogy még ma jelenj meg házánál egy kis beszélgetésre. Sok ideje nem 
szólt már véled.
NÁTÁN Arra kér? így mondta?
HÁRIM Nem szokásom a király óhaját enyhébben továbbítani, mint 
ahogyan elhangzott. Sokkal inkább keményebb formában. Persze, mint 
bizonyára jól tudod, egy király kérése . . .
NÁTÁN (kiveszi szájából a szót) Parancsnak számit. . .
HÁRIM Pontosan így, próféta. De mivel királyunk régi barátja és egykori 
harcostársa is vagy, óhaját pusztán kérésnek is veheted.
NÁTÁN Kérés és parancs közt annyi a különbség, hogy az előbbit megta
gadni is lehet. . .
HÁRIM Azzal a kockázattal, hogy barátunk megneheztel érte . . . 
NÁTÁN És ha vállalom a kockázatot?.. .
HÁRIM Próféta, én úgy vélem, szívesebben teljesítesz egy kérést, mint 
engedelmeskedsz egy parancsnak. (Futólag a poroszlókra pillant) De amennyi
ben . . .  Hidd el, mélységesen fájlalnám, h a . . .
NÁTÁN (felállvay nyugodtan) Értelek. Felőlem máris indulhatunk. . .  
SIMON (hirtelen előrelép) Engem vitess a király elé! A bűnös én vagyok! 
HÁRIM (bosszús nevetéssel) Ki beszél itt bűnösről, ostoba tacskó? 
SIMON (figyelmen kívül hagyjay hogy Nátán csendre inti) Kész vagyok



felelni mindenért. Azt a példabeszédet nekem sugallta az Űr. Én ajánlottam 
a prófétának, hogy . . .
HÁRIM (az értetlent játszva) Ugyan miféle példabeszédről fecsegsz itt? 
Süket vagy talán, hogy nem hallottad: a király meghívását hoztam meste
rednek?
NÁTÁN (Simonhoz) Észnél légy, gyermekem. Hazugságod, amivel nem 
létező bűnöket kívánsz vállalni, aligha kedves az Űr előtt. . . (Hátimhoz) 
Légy elnéző iránta. Nagyon fiatal még. . .
HÁRIM (kegyesen) A kedvedért mindent, próféta, még elnézést is. Bár 
a siheder szigorú fenyítést érdemelne: szavaival bemocskolta Izraelt. Mintha 
bizony Dávid államában holmi példabeszédekért üldöznék a prófétákat, 
s bárki is korlátozná a prófétálás szabadságát. . . Ügy vigyázz, próféta, 
még egy ilyen közbeszólás, és kénytelen leszek láncra verve elvitetni. 
NÁTÁN (jelentőségteljesen Simonra néz, aztán komolyan Hátimhoz) ígérem, 
hogy nem fog szólni többet.. .  De talán mehetnénk is. Királyi barátom 
bizonyára türelmetlen, ne várakoztassuk. . . (Indulásra készen Hátim mellé 
lép, Hátim azonban visszatartja)
HÁRIM Egy kis türelmet, próféta. Királyunk azt kívánja, hogy egyedül, 
a magad akaratából menj hozzá. Ha velünk jönnél, azt a látszatot keltenéd, 
mintha elfogatott volna. Holott. .  .
NÁTÁN (mosolyogva) Értem. Jobb, ha az a látszat, hogy szabad vagyok . . . 
HÁRIM Annyira feltétlenül szabad vagy, hogy magad döntsd el, mit 
tekintesz látszatnak. . .  De én az embereimmel máris indulok, és jelentem 
a királynak, hogy a kérését teljesíted.
NÁTÁN Ennyire bízol bennem?
HÁRIM Dávid bízik benned, próféta.
NÁTÁN Ezek szerint te nem bízol, belbiztonság fejedelme?
HÁRIM A biztonság legbiztosabb alapja a bizalmatlanság. (Mellén keresztbe 
tett kézzel meghajol) Béke veled hát, próféta. Sietek vissza. A király házában 
remélhetőleg ismét találkozunk majd . . .
NÁTÁN (ugyancsak meghajolva) Béke veled, Izrael trónjának legszilárdabb 
lába. . .
HÁRIM (elmenőben) Ügy nézd, hogy mielőbb útra kelj. . .
NÁTÁN Épp csak azt várom meg, hogy elüljön a porfelhő, amit lovaitok 
kavarnak. Szeretem, ha tiszta körülöttem a levegő. . .
HÁRIM (mielőtt eltűnne, visszaszól) Ha így van, jobb, ha azon igyekszel, 
hogy lépteiddel magad se verd föl túlságosan az út porát. . .  (El)
SIMON (a foga közt sziszegve) Undok viperafajzat. .  .
NÁTÁN Helyes, gyermekem, most már mondhatod. Hanem az előbb 
(elkomotodva) enyhén szólva felette együgyűen és hebehurgyán viselkedtél. . .  
SIMON Tudom, próféta. Bocsánatodat kérem, de képtelen voltam hara
gomon úrrá lenni. Hallva, hogy miként űz csúfot az Úrból s belőled is, szinte 
eszemet vesztettem.
NÁTÁN Annyira, hogy az Úr minden kegyére s minden tőle kapott ügyes
ségre szükségem volt, hogy a vasra veretéstől megmentselek.
SIMON Köszönöm neked, próféta. Ismét hálára köteleztél.
NÁTÁN Nem tudom, mi mással köteleztelek még hálára.
SIMON De hiszen részesévé teszel az isteni tudománynak és világosságot 
gyújtasz bennem. Minden szavaddal hálára kötelezel.



NÁTÁN (kedvetlenül) A jelek szerint egyelőre kevés okod van hálásnak 
lenni. Igencsak parányi mécses pislákol még az agyadban. Mintha csak 
sejtelmed sem lett volna róla, mekkora veszedelmet zúdíthattál volna magadra. 
(Pillanatnyi szünet után) És rám is . . .
SIMON Ha téged sodortalak volna veszélybe, mélységesen fájlalnám. De 
ha csupán rólam van szó, kész vagyok minden veszély vállalására. Ha kell, 
életemet is áldozom az Űr igazságáért.
NÁTÁN Nem bizonyos, hogy azzal szolgáljuk legjobban az igazságot, 
ha életünket érte áldozzuk. Jobb, ha élhetünk érte.
SIMON Tudom, próféta. Mégis félek, hogy magad is súlyos veszély válla
lására készülsz. Csakugyan el akarsz menni?. . .
NÁTÁN Furcsákat kérdezel. A király meghívását utasítsam viszza? Azért 
a királyét, akit egykor én kentem fel az Űr nevében, s akivel együtt Saul 
zsarnoksága ellen küzdöttünk? ő  karddal és sereggel hadakozott, én gyújtó 
és lázító szóval. Dávid a barátom volt, gyermekem, vagy talán még ma is 
az. Valaha gyakori vendég voltam a palotájában.
SIMON Valaha. De akkoriban nem a poroszlóival üzent érted.
NÁTÁN (csendes mosollyal) Egy régi barát meghívásának akkor is örül 
az ember, ha kissé szokatlan formában történik.
SIMON De a régi barát nem barát többé. Sem néked, sem az Űr igazságá
nak. Kezéhez ártatlan vér tapad. Bűnös nem lehet barátja a bűnök ellenségé
nek. Próféta, nem kellene elmenned.
NÁTÁN Nátánt nem úgy ismerik, mint aki nem tartja be ígéretét. De 
mennem is kell már. . . (Kifelé indulva) Indulok a királyhoz. Ha az Űr is 
így akarja, bűnbánatra kényszerítem, s érvényt szerzek az igazságnak. Bízzál 
az Úrban, és nem esik bántódásom.
SIMON Bízom, de hadd tehessek is érted valamit. Engedd, hogy én is
veled mehessek. Ha kell, a testemmel védelmezlek meg.
NÁTÁN Inkább a lelkeddel védelmezz. Imádkozz, hogy teljesíthessem 
küldetésemet, és meggyőzhessem a királyt, hogy bűnével tisztére méltatlanná 
vált.
SIMON (belátva vereségét) Akkor h á t. . .
NÁTÁN Itt kell maradnod. És imádkoznod. ígérd meg, hogy ezt teszed. 
SIMON ígérem, próféta. E helyen várakozom rád.
NÁTÁN Legyen hát véled az Ur! (Kezével áldó mozdulatot tesz, majd
megöleli)
SIMON Béke veled. . .
NÁTÁN Béke veled, gyermekem... Egy lépést se k ísérj...! (Lassan 
távozik)
SIMON (hosszan utána néz, halkan magában) Tudtam, hogy ezt teszi. 
Tudtam, hogy nem csalódhatok benne. (Pár lépést tesz előre, majd térdre 
ereszkedik. Fennhangon) Uram! Ne hagyd elveszni az igazat! Adj erőt néki 
a gonosszal vívott küzdelemben! Vezéreld vissza épségben hozzám! (Kis 
szünetet tart> mintha válaszra várna) Uram, ígérd meg méltatlan gyermeked
nek, hogy ezt teszed! Uram, ígérd meg! Uram válaszolj!. . .  Uram! Uram !. . .  
(Pár pillanatig várakozón feltekint, mintha valami jelenésre váma9 azután 
a függöny gyorsan le)



2. kép

Szoba Dávid palotájában. Afféle „belső szentély”, ű/k>/ a fe'rd/y csafc legközvet
lenebb munkatársait és barátait fogadja. Egyben a magányos elmélkedések és 
a pihenés óráinak színhelye is. A háttérben és a jobb oldali falon ajtó, baloldalt 
ablak. A fenékfalon levő ajtótól balra alacsony, széles heverő, valami színes, 
keleties szőttessel letakarva, éa/ra hatalmas, díszesen faragott hárfa, mögötte 
alacsony ülőalkalmatosság. Ettől nem messze ugyancsak alacsony asztalka 
íróeszközökkel — írónáddal és a hozzá való f  estékes edénnyel —, egy-két papirusz- 
tekercs: a szoba légköre keltse azt a benyomást, hogy esetenként itt komoly 
munka is folyik. A földön szőnyegek, esetleg egy-két kerek ülő párna, ez a keleties 
jelleg azonban ne hasson túl fényűzőnek, inkább viszonylagosan puritánnak, 
olyképpen, Aogy Dávid és Bethsabé intim együttlétét kissé a környezethez nem 
illőnek érezzük. A helyiség „szentély”-jellegét esetleg az is fokozhatná, hogy 
valahol a nevezetes hétágú gyertyatartó egy kisebb, „házi használatra” készült 
példánya is helyet kap. Amikor a függöny felmegy, Dávid és Bethsabé ernyedten 
egymás karjában fekszenek a heverőn: nyilvánvalóan nem sokkal egy szerelmi 
együttlét után vagyunk.

DÁVID (az asszony haját simogatva) Alszol, kedves?...
BETHSABÉ Ébren vagyok, uram és parancsolóm. Csak a szemem tartom 
lehunyva.
DÁVID És? Mit látsz lezárt pilláid mögött?
BETHSABÉ (anélkül, hogy szemét kinyitná) Ne azt kérdezd, hogy mit 
látok. Azt kérdezd, kit látok inkább. . .
DÁVID így is kérdezhetem. . .
BETHSABÉ Feleslegesen. Hisz úgyis tudod, hogy csak téged látlak. 
DÁVID Ha így van, miért hunyod le a szemed? Olyankor is, ha melletted 
vagyok?
BETHSABÉ Miért nyitnám ki, ha anélkül is láthatlak?
DÁVID Talán nem is egész olyannak, amilyen vagyok. Fiatalabbnak. . .  
BETHSABÉ (a királyra néz, szakállával játszik) Ne rémíts meg, királyom! 
öregnek hiszed magadat?
DÁVID Vannak gyermekeim, akik idősebbek tenálad.
BETHSABÉ Épp az imént bizonyítottad be, mennyire fiatal vagy még. 
DÁVID Na persze. . .  Mi mást is mondhatnál egy királynak? Ha valaki 
azt akarja, hogy mindig fiatalnak találják, igyekezzék király lenni. 
BETHSABÉ Az asszony pedig, aki a fiatalság erejét kívánja érezni, legyen 
király asszonya. Legalábbis olyané, mint te vagy.
DÁVID Ha pedig mégsem érzi, legalább tegyen úgy, mintha érezte volna. 
BETHSABÉ Nem vetted volna észre, hogy mit éreztem?. ..
DÁVID De igen. S ez mindenesetre jobb bizonyíték a szónál. Ám ha mégsem 
érezted volna, akkor sem mondanál mást. Vagy talán mernél egy királynak 
mást mondani?
BETHSABÉ Ki tudja? Talán mondtam is . . .
DÁVID (kissé megütközve) Nem emlékszem, hogy bármikor is ilyet mondtál 
volna nekem.
BETHSABÉ Nem neked mondtam. Egy másik királynak.



DÁVID Hány királyt ismertél rajtam kívül? Nem tudok arról, hogy királyok 
nyüzsögtek volna körülötted.
BETHSABÉ Minden férfi királynak akarja érezni magát asszonya ágyában. 
És sohasem bocsátja meg, hogy az asszony őt nem érzi annak.
DÁVID (játékosan) De az asszony sem, ha férje képtelen éreztetni vele 
királyi voltát.
BETHSABÉ (felnevet) Való igaz, bölcs vagy, mint m indig ... De hisz 
tudod jól, hogy neki nem is bocsátottam meg.
DÁVID (maga is nevetve) Ejnye, csak nem ezért kellett neked egy valóságos 
király? És ha erről volt szó csak, másban is megtalálhattad volna a magad 
királyát. . .
BETHSABÉ Ha ezt teszem, megköveznek.
DÁVID Valóban. Kár lett volna a szép fejedért.
BETHSABÉ (kissé komolyabban) Ugye, még rágondolni is borzalmas?. . . 
De egyszer láttam is ilyet, szörnyű v o lt...  (Pillanatnyi szünet után) Kirá
lyom, tiltsd be a megkövezést! Kíméld meg szegény bűnös asszonyokat! 
DÁVID Gondoltam már rá. De ha most tenném, mindenki tudná: kedve
dért teszem, hogy téged igazoljalak. A vak is látná, hogy csak azért törlőm 
el a büntetést, hogy bűntelennek mondhassalak.
BETHSABÉ (kicsit provokálón) Valaha azt hittem, egy király mindent 
megtehet. . .
DÁVID De ma már tudod, hogy éppúgy engedelmességgel tartozik alatt
valóinak, mint azok őneki.
BETHSABÉ Egy kis különbség talán mégis van a kettő között. . .  
DÁVID Például annyi, hogy bizonyos bűnös asszonyokat megvédelmezhetek 
a büntetéstől. Amennyiben velem bűnöznek.
BETHSABÉ Nekem ennyi is elég. . .
DÁVID Többet nem is tehetek. Magamat is meg kell védelmeznem. 
BETHSABÉ Magadat?
DÁVID Nem hallottad rosszul. És ne hidd, hogy nincsenek olyanok, 
akik ki akarják használni ellenem, hogy e percekben is itt heversz a karomban. 
Ebben a szobában, ahol azelőtt főleg imába vagy elmélkedésbe merültem, 
vagy hűséges barátom, Nátán próféta bölcs intelmeit hallgattam az Űr akarata 
szerint való országlásról, néha órákon á t . . .  (A hárfára mutatva) Légy 
nyugodt, kedvesem, számosán akadnak, akik jól eszükbe vésték, hogy ezeket 
a húrokat valamikor zsoltáraimhoz pengettem, míg most a te szerelmes 
énekedet kísérem rajtuk.
BETHSABÉ (őszinte felháborodással) De hát ki merészel szólni ellened? 
Az irigyeid? Az ellenségeid?
DÁVID Meg a barátaim is.
BETHSABÉ Ugyan mifajta barátok lehetnek azok?
DÁVID őszinte barátok, akik a Törvény betartását követelik, s fájlalják, 
hogy áthágtam a parancsát. Olyanok, akik az igazságot mindennél előbbre 
valónak tartják. . .  És nekem most védekezni kell ellenük. . .
BETHSABÉ Gondolj arra, hogy engem védelmezel. . .
DÁVID Ettől még a bűnöm megmarad. És Nátánnak igaza lehet. 
BETHSABÉ (megdöbbenve) Nátánnak?. . .  Hát még ő is? .. .
DÁVID Ha nem róla volna szó, eszembe se jutna aggódni. De éppen hogy 
ő, aki királlyá kent, s akinek talán legfőképp köszönhetem a hatalmat Izrael



felett. . . Elmondott egy példamesét egy szegény ember egyetlen bár ánykájá- 
ról, s egy gazdagról, aki azt elragadta. .  .
BETHSABÉ Ha csak ennyit tett, miért gyötrőd magad? Egyszerűen ne 
értsd meg.
DÁVID Hiába tenném, ha egyszer mások megértették. És máris megindult 
a suttogás : hogy belém fészkelte magát a bűn, engedtem a hatalom csábítá
sának, s árnyéka sem vagyok már annak, aki szabadságot és jobb életet ígérve 
harcba szólította Izrael szegényeit Saul önkénye ellen. Már ahogy ez ilyenkor 
lenni szokott. . .
BETHSABÉ (tűnődő felháborodással) Furcsa, hogy éppen Nátán. . . Ha 
elgondolom, hogy mikor te száműzetésben voltál, mint Saul kegyvesztett 
hadvezére, titokban surrant a szegények házaiba, úgy jövendölte meg vissza
tértedet. . . Suttogó beszéddel, hogy Saul kémei meg ne hallják. . . 
DÁVID Sajnos, épp ezért szól több joggal ellenem bárki másnál. . . 
BETHSABÉ Emlékszem, egyszer nálunk is járt, házunkban töltötte az 
éjszakát. Tőle hallottam rólad először. . .
DÁVID Gyermek lehettél még . . .
BETHSABÉ Talán nyolcesztendős csak. . . Mégis emlékezetembe véstem 
az eljövendő nagy király nevét, aki mindannyiunkat megszabadít majd a 
nyomorúságtól. De azután is hallottam még a prófétát rólad beszélni. Mikor 
már elnyerted a trónt, és nagy sokaság előtt szabadon szólhatott. Arról, 
hogy bízzunk benned, és sorsunk megjavul. Mindig meghallgattam, valahány
szor beszélt. Mert tudtam, hogy rólad fogok hallani. . .
DÁVID És ez annyira jó volt?
BETHSABÉ Már akkor arról álmodtam, hogy egyszer az asszonyod 
leszek...  És mikor atyám hozzáadott Uriáshoz, ehhez a durva nyergesmester
hez, s láttam, hogy palotád tetejéről házunk udvarára látsz, elhatároztam, 
hogy addig nem nyugszom, míg meg nem valósítom az álmomat. . . 
DÁVID Meglepően célratörő álmodozás. . . Tehát mégsem csak arról 
volt szó, hogy az ágyban kívántál királyt érezni. . .
BETHSABÉ Nem, király. Mindig is világosan láttam, mit akarok. 
DÁVID Szinte hinni sem tudom, hogy képes voltál ekkora nagyralátásra. 
Mint ahogy magamról sem hittem volna sosem, hogy asszony így behálózhat. 
Csak tudnám, mivel láncoltál így magadhoz?
BETHSABÉ Talán azzal, ami rokon veled. És ami többi asszonyodból 
hiányzik.
DÁVID Meglehet. S mi lenne az?
BETHSABÉ A lelkem, uram és királyom.
DÁVID Papjaink és szent könyveink szerint asszonynak nincs lelke. 
BETHSABÉ De nekem van. Elhiszed?
DÁyiD Neked mindent elhiszek. És szívesen. . .  Bár érdekes, hogy elsőnek 
mégis a testedet mutattad meg.
BETHSABÉ Mi mást tehettem volna? A lelkemet nem vetkőztethettem 
pőrére, hogy palotád tetején sétálva észrevedd, amint a házunk udvarán 
fürdőzöm ... (Hangot váltva) De mondd, mit szándékozol tenni a pró
fétával?
DÁVID Egyelőre magam sem tudom. Hárimot érte küldtem. Úgy hiszem, 
még ma megérkezik.



BETHSABÉ Ne légy túl szigorú hozzá. . .  ő  ébresztette fel érzéseimet 
irántad . . .  Végül is neki köszönhetsz. . .
DÁVID Nem hinném, hogy a próféta meghatódna, ha ezt hallaná. . . 
Szegény jó Nátán, ha tudná, hogy ő indított el a bűn ú tján . . . 
BETHSABÉ Hagyd a bűn t. . . Hát olyan rettenetes, amit tettem? . . .  És 
mit akar a próféta? Hogy megkövezzenek?
DÁVID Nem a te bűnödről van szó, hanem az enyémről.
BETHSABÉ Ugyanaz a bűn terhel mindkettőnket. . .
DÁVID Tévedsz. Nátán nem a kettőnk közös bűnéről beszélt. Hanem ami 
legfőképp engem terhel: Uriás haláláról.
BETHSABÉ Volt férjem hősi halált halt érted. Elesett az ostromlott Rabba 
falai alatt.
DÁVID Az én akaratomból. Tudod, hogy én rendeztem olyképpen a 
dolgokat, hogy a halálát lelje. És ez az, amit a próféta nem bocsáthat meg. 
BETHSABÉ Én viszont hálás vagyok neked érte. És büszke, hogy egy
szerre lehetek egy halott hős özvegye és egy eleven király asszonya .. . Olyan 
jó tudni, hogy nem él. Végtelenül megnyugtató. . .
DÁVID Megnyugtató, igen. . .  Az lenne, ha nem tudnának mások is 
róla. így viszont. . .  (A  bal oldali ajtó felől halk, bizalmas kopogtatás, megbe
szélt jelnek is vehetjük) Te vagy az, Hárim?
HÁRIM (hangja kívülről) Én vagyok, engedelmeddel. .  . Egyedül vagy, 
királyom?
DÁVID Pillanatokon belül egyedül leszek. (Bethsabéhoz) Távoznod kell, 
kedvesem, még mielőtt bebocsátanám ezt a jó szimatú, hasznos háziállatot. 
Még ha tudja is, hogy te vagy itt velem, legalább ne lásson ebben a szobában, 
őrizzük meg a formákból, ami megmaradt még belőlük..  .
BETHSABE (felkelve Dávid mellől) Ahogy kívánod, uram és parancso- 
lóm. Csak éppen . . .  ha arra gondolok, hogy ma nem is látlak már többé . . . 
DÁVID (felállva) Visszajöhetsz még . . .
BETHSABÉ (sóváran) Ide, a belső szobádba?. . .
DÁVID (szembefordul az asszonnyal, felemeli az állát, és a szemébe néz) 
Csak tudnám, miért esik néked jobban itt?. . .
BETHSABÉ Mert odaát az ágyasházadban csak egy vagyok a sok közül. 
Lélek nélküli test a többi lélek nélküli test közt. Csak itt érzem igazán, hogy 
a legszorosabban hozzád tartozom . . . (Kisurran a fenékfalon levő ajtón) 
DÁVID (miközben az asszony távozik, inkább magában) Vagy a hatalmat, 
amit fölöttem gyakorolsz... (Egy-két pillanatig elgondolkozva áll, majd 
sietve rendbe szedi öltözékét. Kiszól Hárimnak) Beléphetsz. És elnézést, 
amiért kissé megvárakoztattalak.
HÁRIM (belépve mélyen meghajol) Alattvalók dolga, hogy királyukra 
várakozzanak . . .
DÁVID (kedvetlenül) Ha lehet, mellőzd az alázatot. Jelentsd inkább, 
amit intéztél.
HÁRIM A próféta még ma idejön. Egyedül, parancsod szerint. 
DÁVID Azt mondtam, kérésről beszélj.
HÁRIM Arról beszéltem. A király kéréséről.
DÁVID És a barátéról?
HÁRIM Arról is. A királyéról és a barátéról egyaránt. Kérésednek remél
hetőleg eleget is tesz. . . Mert kissé vonakodott. És felette felfuvalkodottan



viselkedett: fel sem állt, amikor eléje léptem, úgy ült ott egy kövön, mintha 
csak trónuson ülne. Mintha nem is egyik legbizalmasabb tanácsadód volnék.. . 
DÁVID A személyes sérelmeidre nem vagyok kíváncsi. Azt kívánom 
tudni, miből következtettél vonakodásra.
HÁRIM Nem átallotta kijelenteni, hogy amennyiben csupán a barát kéré
séről van szó, azt talán meg is tagadhatja.
DÁVID Na persze. . .  Mindig szívesen hangsúlyozta, hogy egyedül az 
Űmak tartozik engedelmességgel.
HÁRIM Éppen ezért veszedelmes ember. Tudja jól, hogy az Űr akara
tának letéteményese te vagy, király, mégis jobban akarja ismerni az Űr 
szándékát tenálad. S nem tudom, kívánatos-e, hogy az Űmak kétféle szán
déka legyen? Egyébre sem jó ez, mint hogy zavart támasszon.
DÁVID Éppen erről kívánok szólni véle.
HÁRIM (puhatolózva) És ha mégsem jönne el?
DÁVTD (gyanakvással) Persze, te ebben reménykedsz . . .
HÁRIM (ünnepélyesen) De hisz ismersz, király! Tudod, hogy csak abban 
reménykedem, amiben magad is!
DÁVID (éllel) Már hogyne tudnám. Csak éppen túl jól véled ismerni 
a reményeimet.
HÁRIM (alázatosan) Ha terhel is efféle vétek, hidd el, csakis az irántad 
érzett féltés szülöttje.
DÁVID Elhiszem. Csakhogy féltésedben néha túlzott félelmeket tulajdo
nítasz nekem.
HÁRIM A félelem gyakran ajánlatos, de nem túl dicsőséges feladat. Azért 
vállalom magamra, hogy te, király, bátor maradhass. Hagyd, hogy féljek 
helyetted, és meglátod, nem lesz okod a félelemre.
DÁVID S persze bízzak is rád mindent? Hogy magad válaszd ki, akiktől 
féltened kell. . .
HÁRIM Rosszkedvűnek tűnsz ma, királyom. . .
DÁVID (folytatva a megkezdett mondatot) . . .  És ezért kötekedem veled, 
így gondolod?. . .  (Hangot váltva) Igazad v a n ... téged gyötörlek, amikor 
voltaképp a próféta ingerelt f e l . . .  (Elgondolkozva) Igen, a próféta. Aki a 
barátom volt. . .
HÁRIM . . .  És ellenségeddé lett.
DÁVID Hogy ellenségemmé, az talán túlzás.
HÁRIM De igen, bármennyire is nehezedre esik hallanod. Ellenséged 
lett. Ez ma már nem is kétséges.
DÁVID A te gondolkodásod szerint nem. De én még nem vagyok ennyire 
biztos ebben. Éppen az gyötör, hogy nem tudom.
HÁRIM Ellenedre szólt a néphez.
DÁVID Csupán egy példabeszédet mondott.
HÁRIM Amit mindenki megértett. Szemedre merészelte vetni a . . .
(Elakad)
DÁVID Mondd ki bátran, hogy a bűnömet.
HÁRIM Amit tettél, mégsem nevezhető annak. . .
DÁVID Ugyanolyan jól tudod, mi a bűn, akárcsak én.
HÁRIM Túl szigorú vagy magadhoz, király.
DÁVID Csak őszinte vagyok. Mivel te nem mersz az lenni hozzám. 
HÁRIM Meglehet. . .  De ha bűn is, akkor is a királyé.



DÁVID Felfogásod szerint ez többet jelent vagy kevesebbet?
HÁRIM Inkább m ást. . .  De hiszen egyetértettéi velem abban, hogy a 
próféta merészsége példátlan és megengedhetetlen. . .
DÁVID (tűnődve) Pedig csak az igazat mondta.
HÁRIM Az igazság, ha a hatalom érdeke felől közelítjük meg, gyakran 
megengedhetetlen.
DÁVID És ha nem (Hátim hanghordozását utánozva) „a hatalom érdeke 
felől közelítjük meg” ?
HÁRIM Mi csakis a hatalom érdeke felől közelíthetjük. És a hatalom 
legveszedelmesebb ellenségei éppen azok, akiknek igazuk van. Ezért ellenséged 
a próféta.
DÁVID Ne kerüld meg a kérdést. Téged cseppet sem zavar, hogy a prófé
tának igaza lehet?
HÁRIM (rendíthetetlenül) Királyom, neked hatalmad van. Ne kételkedj 
a magad igazában. Mert ha ezt teszed, mások is kételkedni kezdenek benned. 
DÁVID (felnevet) Csodálatos vagy, Hárim! Nem kételkedsz önmagadban, 
annyira egyszerűen látsz mindent.
HÁRIM Aki cselekedni akar, annak egyszerűen kell látnia a dolgokat. És 
a hatalom cselekvés mindenekelőtt.
DÁVID Néha azért gondolkodás is . . .
HÁRIM Csak annyira, hogy képes légy felismerni a hatalmadat fenyegető 
veszedelmet.
DÁVID (mint aki hiábavalónak érzi a további filozofálást, lemondóan legyint) 
Mit tanácsolsz hát? Hogyan járjak el?
HÁRIM Ha eljön, ne bocsásd el többé, királyom. Ne engedd, hogy tovább 
mételyezze a lelkeket maga körül. . .  Nátán már csinált egy uralkodót, és 
ki tudja, nem áll-e szándékában holnap egy másikat csinálni. Ma még kicsi 
a veszély, de idővel. . .
DÁVID (közbevág) És ha nem jön el?
HÁRIM Keríttesd elő, akár a föld alól is. De nem csúszhat ki a kezünk 
közül. Embereim minden lépését ellenőrzik.
DÁVID (sóhajtva) Bízom benne, hogy mégis eljön. Gyalogszerrel sokáig 
tart az útja.
HÁRIM Amennyire ismerem rátartiságát, nem is siet túlságosan. Meg 
kell tömöd a dacosságát, különben. . .
SZOLGA (megjelenik az ajtóban, mellén keresztbe tett kézzel mélyen meghajol) 
Nátán próféta megérkezett, és meghallgatásért esedezik.
DÁVID Szívesebben venném, ha ő hallgatna meg engem. . .  Bocsásd be 
tüstént.
SZOLGA (néma meghajlással el)
DÁVID Ezek szerint talán mégsem annyira ellenségünk, mint ahogy 
hiszed.
HÁRIM Egy hűséges alattvaló csak azt kívánhatja, hogy királyának legyen 
igaza. De azért óvakodj. Mert az ellenség többnyire a barát álarca mögé 
rejtőzik. . .
DÁVID (éllel) Köszönöm a figyelmeztetést... Egyébként távozz. Egyedül 
kívánok a prófétával szót váltani.
HÁRIM (meghajolva) Legyen parancsod szerint. Én feladatomhoz híven



készen és résen állok. . .  (Kifelé indul a bal oldali ajtón, ahol majdnem a 
belépő Nátánba ütközik)
NÁTÁN Ó, biztonságunk pillére, te itt?
HÁRIM Tisztem szerint mindig ott, ahol éppen kell. Megérkeztél hát? 
NÁTÁN őszinte sajnálatodra.
HÁRIM Léleklátó szemed ezúttal téved: őszinte öröm öm re... De máris 
távozom. Nem kívánom kellemetlen jelenlétemmel zavarni magasztos lel
kedet. (Sietve el)
NÁTÁN Üdvözöllek, király. Úgy látom, munkádban zavartalak meg. Pedig 
útban hozzád attól tartottam, túl korán érkezem, és pihenésed órájában 
háborgatlak. . .
DÁVID Üdvözöllek, próféta. Nem érkeztél túl korán: épp eleget pihentem 
már. Talán túl sokat is.
NÁTÁN Ne becsüld le a pihenést. Boldog a nép, ha pihent az uralkodója. 
DÁVID És boldog az uralkodó, ha népe pihenni hagyja... (Nátánhoz 
siet, és bardtilag megöleli. Kedélyesen) Derék Nátán, rég láttalak, de úgy tapasz
talom, a régi vagy még. (Miközben a heverő felé vezeti) Gyere hát, ülj le 
mellém. Úgy, mint egykor. . .
NÁTÁN (mialatt a szintén helyet foglaló királytól „tisztes" távolságra a 
hever őre ül; hangjában érezhető szemrehányással) Úgy, mint egykor?.. . 
Nagyon megtisztelsz, király.
DÁVID Te tisztelsz meg. Azzal, hogy eljöttél hozzám. . .
NÁTÁN Ha jól tudom, hívattál. De kettős parancsnak is engedelmes
kedtem.
DÁVID Részemről kérés volt csak, próféta.
NÁTÁN Az Úr részéről viszont parancs. Mert ő is elküldött hozzád. 
DÁVID Tehát hívásom nélkül is jöttél volna?
NÁTÁN Rég jönni készülök már.
DÁVID S mégis a hívásomat vártad? Tudhattad volna, hogy házam 
számodra mindig nyitva áll.
NÁTÁN Az Űr azt sugallta, hogy hívatni fogsz. És magam is azt reméltem. . .  
DÁVID Amint látod, reményed teljesült. . .  (Közben belép a szolga, tálcán 
bronzkancsót és két serleget hoz, leteszi a heverő közelében álló kis asztalkára, 
mindkét serlegbe tölt, majd nesztelenül távozik. Dávid közben zavartalanul 
folytatja) Bár úgy tudom, reményeid teljesülésére nem várakoztál tétlenül. 
NÁTÁN (pár kortyot iszik az eléje tett italból) Az Úr szemében nem kedves 
a tétlenség. Még a prófétáké sem.
DÁVID (éllel) Csak azért voltál ennyire buzgó?
NÁTÁN Igyekeztem, király. Bár nem tudom, megérdemlem-e, hogy 
buzgónak nevezz.
DÁVID Attól tartok, túlságosan is.
NÁTÁN (az értetlent játszva) Túlságosan?.. .  Ártatlan példázatokat mon
dok csak. Oly egyszerű szavakkal, hogy a legtudatlanabb pásztor is meg
értse.
DÁVID (pár pillanatnyi hallgatás után) Példázatokat, persze. Mi mást 
is mondhattál volna? (Ingerült kifakadással) Egyebet sem tudsz, mint pél
dálózni ! . . .
NÁTÁN (megőrzi nyugalmát) Azelőtt kedvelted a példázataimat.



DÁVID (az előbbinél valamivel halkabban) Még mindig kedvelőnk őket. 
Épp csak nem mindegyiket.
NÁTÁN (rezzenéstelen arccal) Fájlalom, ha így van. S melyik lenne, amit 
nem kedvelsz?
DÁVID Tudnod kell azt, próféta. Végtelenül csodálkoznék, ha nekem 
kellene megmondanom.
NÁTÁN Csak nem egy gazdag emberről esett benne szó, akinek számtalan 
juha és ökre volt? Meg egy szegényről, akinek egyebe sem volt egy kis nőstény 
báránykánál?. . . (Pillanatnyi szünet után egy árnyalatnyi kedélyességgel) 
Elég együgyű kis történet, nem vagyok túl büszke rá, b á r . . .  Félő, hogy 
nem égeszen értelek, király. Nem tudom, miért izgat fel ez az ártatlan kis 
történet, amellyel mindössze a kapzsiság és telhetetlenség rútságát kívántam 
megvilágítani hallgatóimnak.
DÁVID (önuralmát vesztve felugrik) Próféta, ne tégy úgy, mintha nem tud
nád, miről van szó! Az Úr szájához nem méltó, hogy a szemembe hazudjon! 
NÁTÁN (maga is felugrik, indulatosan) Léteznek súlyosabb vétkek is a 
hazugságnál! Azokról beszélj inkább!
DÁVID (mélyet lélegzik, igyekszik uralkodni magán. Fojtott hangon) Tehát 
ismered őket. Ha így van, miért kertelsz?
NÁTÁN Tőled kívántam hallani a beismerést. A tulajdon szádból. 
DÁVID Ha ez volt az óhajod, hát most hallhattad!. . .  Ám tudd meg, hogy 
nem kedvelem a tekervényes beszédet. Nem szenvedhetem, ha sima nyelveddel 
körülnyalogatod a falatokat, s úgy próbálgatod, nem túl forrók-e számodra. 
Ahelyett, hogy bátran a fogaid közé kapnád őket.
NÁTÁN Kettőnk közül sajnos csak te vagy abban a helyzetben, hogy 
a falatokat forróvá tedd a számomra. Vagy csupán azért van kifogásod beszé
dem módja ellen, mert az egyensúly kedvéért szükséged van rá, hogy valamin 
magad is megbotránkozhass? Mivel bűneidet úgysem takargathatod többé. 
DÁVID (dacosan) Nem állt szándékomban takargatni őket, próféta! 
NÁTÁN Mert mindenki előtt ismeretesek már. Es ismeretesek voltak, 
még mielőtt céloztam volna is rájuk. Mindenki róluk suttogott.
DÁVID (nyomatékkai) Suttogott! De hangosan szólni nem mert! 
NÁTÁN (érezhető gúnnyal) Ma is csak suttog, k irály .. .
DÁVID De egy árnyalattal hangosabban. És holnap, ki tudja. . .  
NÁTÁN (lecsapva rá) Tartasz tán tőle?. . .
DÁVID (vádolón) Szeretnéd, mi? Szeretnéd, ha tartanék. És ha okkal 
tartanék.
NÁTÁN (továbbra is kihívóan) És te, király? Hiszed-e, hogy megérdemel
néd, hogy tartanod kelljen?
DÁVID (újra a kitörés határán) Próféta, vigyázz. . .  Kérlek, ne kényszerits 
arra, hogy. . .
NÁTÁN A kényszerítőeszközök a te kezedben vannak. Eddig is csak te 
kényszerítettél. . .  S ezután is te fogsz. . .  (Elszántan) Ne reménykedj, király. 
Nincs szándékomban lehetővé tenni számodra, hogy a kényszerítés kényszerét 
elkerülhesd.
DÁVID Azt akarod talán, hogy újabb bűnöket kövessek el?
NÁTÁN Ki tudja? Meglehet, hogy valóban azt akarom. . .  Hogy aki elkezdte 
önmaga bemocskol ás át, fejezze is be. Hogy az Űr, mint valami szennyes 
holmit, undorral hajíthasson e l. . .



DÁVID (az asztalra csap9 ordítva) Elhallgass!. . .  (Két tenyerét a halánté
kára szorítja. Egy fokkal lejjebb) Még egyszer, utoljára figyelmeztetlek... 
NÁTÁN (szinte megdicsőült nyugalommal) Tekintsd úgy, hogy megtetted 
már, és hiába.
DÁVID (némán9 ökölbe szorított kézell áll, hosszú9 feszült csend9 a két férfi 
szótlanul néz farkasszemet egymással9 majd Dávid a serlegéért nyúl9 iszik; 
majdnem összeroppanva) Próféta. . .  hát ennyire jutottunk. . .  Hogy így kell 
szemben állnunk egymással. . .
NÁTÁN (szintén bizonyos szomorúsággal) Nem rajtam múlott, k irály ... 
DÁVID (ugyanabban a hangnemben) Te, aki a barátom és harcostársam 
voltál. . .  Akinek a szavára a harcosok ezrével tódultak hozzám, hogy Saul 
véres trónját ledöntsük. . .  És aki szentelt olajjal kented meg a homlokom s a 
szívem tá já t. . .
NÁTÁN (halkan) Éppen én, király. És éppen ezért.
DÁVID (tnajdnem szenvelgően) Ezért árulsz el? Ezért döfsz orvul hátba? 
NÁTÁN (csendes konoksággal) Nem bizonyos, hogy bűnössel szemben 
bűn az árulás. Különösen, ha a bűnös hatalmas, és bűne a hatalmából is 
ered.
DÁVID (kis szünet után9 fékezve magát) Próféta, beszéljünk nyíltan: 
semmiképp sem engedhetem meg neked, hogy kiáll) a piactérre és jámbor 
példamesékkel célozgass rám.
NÁTÁN Célozgatni csak akkor lehet, hogy ha van mire.
DÁVID Amire célozgattál, kettőnkre tartozik csak. Miért nem mindjárt 
hozzám jöttél és nekem mondtad el a példázatodat?
NÁTÁN (hangsúlyozott csodálkozással) Ó, hát erről van szó?
DÁVID (legyintve) Hagyd a bohóckodást, próféta, könyörgök. Ne tégy 
úgy, mintha nem tudnád.
NÁTÁN Elnézést, király, de ez valóban eszembe sem jutott, (öngúnnyal) 
Hiszed vagy nem, de javíthatatlan vagyok: ha szembetalálkozom a bűnnel, 
agyamra köd ereszkedik, és minden egyébről megfeledkezem.
DÁVID Ha csupán a bűnöst látod bennem, úgy valóban sok mindenről 
megfeledkezel.
NÁTÁN Arról nem, hogy bűnös voltod mellett Izrael királya is vagy. 
DÁVID (öntudatosan) És semmi több? Tagadod talán, hogy alkottam is 
valamit? Hogy gyülevész hordából, marakodó törzsekből népet teremtettem, 
és rendet állítottam az önkény helyébe? Vagy azt vonod kétségbe, hogy 
napjainkban a Fáraó és Babilónia császára is megtanulta már tisztelni Izraelt, 
és kétszer is meggondolja, ujjat húzzon-e velünk?
NÁTÁN Szükségtelen arra emlékeztetned, mit tettél Izraelért. Legalább 
annyira tudom, mint te, mi volt itt Saul alatt és mi van most. Azt is számon 
tartom, hány csatát nyertél és hányféle ellenségtől védelmezted meg országunk 
határait.
DÁVID Tehát jól tudod: ha mérlegre vetnék tetteimet, nem az a serpenyő 
szállna alá, amelyre bűneim kerültek. Hát akkor mit akarsz tőlem? 
NÁTÁN Emlékeztetni rá, hogy végzetesen tévedsz, ha azt hiszed, hogy 
épp elég jót és hasznosat tettél, s most már néhány apró bűnt megengedhetsz 
magadnak. És nem a te dolgod mérlegre vetni tetteidet.
DÁVID Nincs is szándékomban mérlegre vetni őket. Lehet, hogy az Úr 
számára — s a te számodra is — csak az a fontos, hogy bűnös vagyok-e,



de nekem másra is gondolnom kell. És mit gondolsz, kinek használtál azzal, 
hogy odaálltál az utca népe elé, és báránykákról példálóztál? Mondd meg te 
magad, próféta. Mondd meg, hisz tudod jól!
NÁTÁN Az igazságnak, király. Az Űr igazságának. Mert más az igazság, 
és más, hogy kinek használ.
DÁVID Próféta, az égre kérlek, ne folytasd ezt a bújócskát. Néha csodála
tosan bölcs vagy, máskor meg oly oktalannak látszol, mint azok a báránykák, 
melyekről mesélsz. Hát azt hiszed, egy király kezdhet valamit ilyen igazsággal? 
NÁTÁN Nem tudom, hogy egy király mit kezdhet vele. De egy próféta 
csak ilyen igazsággal kezdhet valamit.
DÁVID Ha így van, szívemből irigyellek. Irigylem a mesterségedet, hogy 
ilyen egyszerű igazság is elég hozzá.
NÁTÁN Az igazság, ha valóban az, mindig egyszerű. És az Űr előtt csak 
ilyen igazság lehet kedves. (Méltósággal) A próféták igazsága.
DÁVID De az Úr mégis a királyoknak adott hatalmat.
NÁTÁN Ez teszi veszélyessé a mesterségünket. Ne irigyelj hát. 
DÁVID Mégis irigyellek. Mert a mesterséged önmagad számára veszélyes 
csak.
NÁTÁN És a tiéd? Mások számára is? Vagy nem így gondolod? 
DÁVID Sokak számára. A nép számára. Izrael számára. Egyetlen hibás 
lépés, egyetlen gyenge pillanat, ami a hatalom birtokában oly könnyen adódik, 
s máris veszélybe kerül minden,
NÁTÁN Mi az a minden, király?
DÁVID Tudnod kellene. A hatalmam.
NÁTÁN Az előbb a népről beszéltél.
DÁVID Most is arról beszélek. Ha meginogna a hatalmam, ez a népet 
sújtaná.
NÁTÁN Saul is így hitte ezt. Minden uralkodó így hiszi. De számos 
uralkodóról kiderült már, hogy a nép egészen jól megvan nélküle. 
DÁVID S a prófétákról ugyanez talán nem derülhet ki?
NÁTÁN A próféták a haláluk után is próféták maradnak. Vagy ép
pen haláluk által lesznek azzá. Szerepük ott kezdődik, ahol a királyoké vé
get ér.
DÁVID Ezért kell megértened, hogy a királyok féltik hatalmukat. Ezért 
nem engedhetem meg, hogy lehetővé tedd ellenségeimnek, hogy ócsároljanak 
és gúnyt űzzenek belőlem.
NÁTÁN Akkor sem, ha ezt valójában magad tetted nekik lehetővé? 
DÁVID (határozottan) Akkor sem !... Hibáztam, tudom . . .  (Miközben 
lassú léptekkel az ablakhoz megy és a prófétának hátat fordítva kitekint rajta; 
tompán) Mert ami megtörtént, megtörtént. . .  Mire megyek vele, ha bűneimért 
emésztem magam? Egy király számára csak az lehet fontos, hogy bűneinek 
következményein úrrá legyen.
NÁTÁN (Dávid után megy, megáll a háta mögött) Egy harcosod halála, 
ami a te akaratodból történt, tehát csak ebből a szempontból számít. . .  
DÁVID (hirtelen szembefordul Nátánnal) Szóval már ezt is tudod? 
NÁTÁN A suttogók nyelvén sokféle hír körbejár. Igaz is, hamis is. Sokáig 
vonakodtam elhinni, de izgalmadat látva megértettem: a suttogók az igazat 
suttogták. És most tudom csak, mennyire helyesen cselekedtem, amikor



példabeszédemmel nem siettem mindjárt hozzád, hanem az utca népének 
mondtam el előbb.
DÁVID (idegesen) Helyesen cselekedtél? Ugyan miért, ha szabad kér
deznem?
NÁTÁN Mert most meggyőződtem róla, hogy okuk van rettegni azoknak, 
akik bűnt merészelnek olvasni a fejedre és számon kérik tőled az igazukat. 
DÁVID Nem tudom, miért hiszed, hogy miután néhány utcán ténfergő 
és szemforgató dologkerülőnek elmondtad a történetedet, kevesebb okod 
van a rettegésre?
NÁTÁN (magabiztosan) Mert többé nem egyedül kell rettegnem. 
DÁVTD Nem mondanád meg mindjárt azt is, hogy rajtad kívül kinek 
kell rettegnie még?
NÁTÁN Készséggel, ha úgy kívánod. Neked, király.
DÁVID Kissé túlzol, barátom, azt hiszem. . .
NÁTÁN Meglehet, király. De a példabeszédet már elmondtam. Mégha 
akarnám, sem vonhatom vissza. Mi haszna lenne hát, ha erre kényszerí- 
tenél?
DÁVID Ennek ellenére elnémíthatlak. Éppen, mert „rettegek”, nem gon
dolod?
NÁTÁN Ha ésszerűen rettegsz, nem némítasz el.
DÁVID (váratlan felismeréssel, szinte játékosan) Csakhogy a királyok gyakran 
esztelenül rettegnek.
NÁTÁN Csakhogy rád eddig nem volt jellemző az esztelenség.
DÁVID Remélem, ezután sem lesz. Éppen ezért érdekel, hogy szerinted 
miért nem némíthatlak el.
NÁTÁN Mesémet a báránykáról sokan hallották, s elég tekintélyes a 
száma azoknak, akik értik is, hogy mire célzott Nátán a példázatával. . .  
(Elhallgat, mintha Dávid válaszára vámay aztán folytatja) És odakinn az 
utcán sokan láttak belépni hozzád. Ezért jó, ha távozni is lámák . .  . 
DÁVID (egy pillanatnyi csend után, derűsen) Próféta, ne légy gyermek, 
könyörgök. . .  (Bizalmasan megérintve Nátán karját) Inkább hallgass meg 
és próbáld elképzelni, mi történne, ha valóban senki nem látna többé palo
támból kilépni. (Közel hajolva hozzáy mindinkább élkomolyodvay egyre fenyege
tőbben) Vagy ha éppen azt látnák, amint kiterített holttestedet viszik ki 
innen? De elképzelheted azt is, hogy teljes épségben távozol, ám teszem 
azt, pár nap múlva úgy találnak rád valami elhagyott helyen általütve az 
ötödik oldalbordád tá jékán... (Megmarkolja a próféta mellén a ruháty kissé 
megfázza) No rajta, képzeld e l! . . .  Gyerünk! Beszélj hát! (Látvay hogy 
Nátán néma marady elengediy kicsit lökhet is rajta. Távolabb lépve töley fel
nevet). . .  Próféta, igaz lelkedre, mondd meg nekem, valóban oly nagynak 
hiszed a magad fontosságát, hogy azt képzeled, halálod hírére a nép majd 
fegyveresen özönlik ide és rám gyújtja a palotámat? Csak mert megölettem 
egy prófétát. . .  Na persze, a nép olykor palotákat is gyújtogat, de ahhoz 
nem elég egy próféta halála, akiről egy idő múlva akár azt is elhiszi, hogy 
mégsem volt az . . .  Mert a nép könnyen hisz, próféta, . .
NÁTÁN (szilárdan) Néha a királynak, néha másnak. Ezért adsz a látszatra. 
És ha palotagyújtogatás még nem is lesz, könnyen meglehet, hogy a harmadik 
lépést készülsz megtenni, amely feléje vezet.
DÁVID Mi az, hogy a „harmadikat” ? Szerinted már eddig is tettem?



NÁTÁN Az elsőt, amikor engedtél az asszony csábításának, a másodikat, 
amikor férjét a halálba küldted. A harmadikat most fontolgatod, s ha megteszed, 
követheti a negyedik is.
DÁVID (gúnyosan) Nocsak! Ez egyre érdekesebb lesz. Folytasd! 
NÁTÁN A negyedik az lesz, ha majd azt a prófétát némítod el, aki arról 
mond példabeszédet, hogyan némítottál el engem. És a negyedik után jön 
az ötödik. . .
DÁVID (erőltetett deiűvel) Értelek. Amikor majd ezt az újabb prófétát 
némítom e l . . .
NÁTÁN (tekintetét a király szemébe fúrvay szuggesztíven) Pontosan így! 
Aztán jön a hatodik, a hetedik, a nyolcadik. . .
DÁVID (gúnyolódása mögül bizonyos riadalom üt át) A kilencedik, a tize
d ik ...  (Erőltetetten fölnevet) Szavamra, mulatságos tudsz lenni, próféta. 
Akár udvari tréfamesterem is lehetnél. . .
NÁTÁN (konokul) Hiába ékelődsz! Magad is tudod, hogy a nép nem 
szereti, ha elnémítják azokat, akik az Űr szájaként szólnak hozzá. Nem is 
oly rég tapasztalhattuk.
DÁVID (sértődötten) Hogy a véres kezű Saulhoz hasonlíts,, azt visszauta
sítom!
NÁTÁN Éppúgy kezdte, mint te! (Felemelt ujjal) Vigyázz, király, bölcsnek 
kell lenned!
DÁVID (kissé megenyhültebben) Az akarok lenni. De szeretném, ha te 
is az lennél. (Barátságosan) Azt ajánlom, beszéljünk a bölcsek nyugalmával. 
(Szelíden megfogja a próféta karját) Kíséreljük meg még egyszer barátokként. 
NÁTÁN En is ezt óhajtom. Ennek reményében jöttem hozzád.
DÁVID (ismét a heverő felé vezeti) Ülj le hát, és mondd el, mit kívánsz 
tőlem. (Alig érezhető gúnnyal) Azaz, mit kíván tőlem az Űr, azt mondd 
meg.
NÁTÁN (mint aki sajnálja, de nem tehet mást) Amit bűnösöktől kívánni 
szokott. A büntetés vállalását. És töredelmes bűnbánatot. Az ország és a 
nép színe előtt.
DÁVID (tehetetlen sóhajjal) Ezt már követelte tőlem valaki.
NÁTÁN Sejtem, hogy ki lehetett.
DÁVID Jól sejted. Azt kívánta, ismerjem el mindenki előtt, hogy az asszo
nyával háltam. Hintsek hamut a fejemre, és egyezzem bele az asszony megkö- 
vezésébe. Te is ezt akarod most?
NÁTÁN A megkövezéstől eltekintek. De hogy Uriás halálában vétkes 
vagy, azt be kell ismerned. Venned kell egy tulok vérét és az oltárra hin
tened, úgy, ahogyan azt Mózes törvénye fejedelem számára előírja, hogy
ha embert ölt.
DÁVID (cinikusan) Uriás az ellenség fegyverétől esett el.
NÁTÁN Miután a többiek parancsodra egyedül hagyták a várfalon. 
DÁVID (kis szünet után, sajnálkozva) Az a szerencsétlen Uriás elkerülhette 
volna a sorsát, ha okosabban viselkedik. Illő kárpótlásban akartam részesíteni: 
ötven aranysiklust ígértem neki, s hogy kiválaszthatja a négy legszebbet 
rabnőim közül.
NÁTÁN Sohasem vonzott az arany. Talán ezért is lettem próféta. . .  És 
egyetlen rabnő is túl sok lenne már nekem. . .
DÁVID Neked mást ígérek, próféta. (Nyomatékkai) Többet ennél.



NÁTÁN (csendesen) Értem. Az életemet.
DÁVID Talán még ennél is többet. A szabadságodat.
NÁTÁN Lelkemben láncra verten is szabad lehetek. És az Űr üzenete a 
legsötétebb tömlöc mélyén is rám találhat.
DÁVID Alighanem az Űr se tartaná többé érdemesnek üzenetet küldeni 
neked, ha a néppel nem közölheted.
NÁTÁN (keserűen) Egyszóval, mégis az életemet kívánod tőlem elvenni. . .  
Vagy visszaadni. . .
DÁVID Sajnálom, próféta. Életért cserébe életet. Mert én éppúgy tudom, 
mi neked az élet, mint te, hogy mi nekem. Te a királyságomat veszélyezteted, 
én a prófétaságodat. Csakhogy én előbb foszthatlak meg a prófétaságodtól, 
mint te engem a királyságomtól. Ezért követelhetem, hogy ne meséld többé 
a példamesét a báránykáról, és ne mesélj mást sem, amivel bűnömre célzol. 
S ezért várhatom el, hogy mesélj valami mást helyette, ami eltereli a népség 
figyelmét a vétkemről, melyet különben mélységesen fájlalok... (Rövid 
szünetet tart, közben merőn a próféta arcába néz) ígérd meg, hogy gy teszel, 
és máris elmehetsz.
NÁTÁN Én segítsek helyrehozni, amit elrontottál? (Mereven) Engem az 
Űr nem ezért küldött tehozzád!
DÁVID Próféta, csapataink Rabbát ostromolják. Aligha növelné katonáim 
harci kedvét, ha azt hallanák, hogy mialatt ők véreznek, királyuk holmi 
asszonvhistóriák miatt tart bűnbánatot.
NÁTÁN (mint fenn) Ez más kérdés, király. Más kérdés, hogy ez a bűn
bánat használ-e neked. Vagy akár Izraelnek. Az Űr majd a maga bölcsessége 
szerint rendezi a dolgokat.
DÁVID Bizonyára. . .  (Indulattól remegő hangon) Csakhogy meglehet, nem 
énáltalam . . .
NÁTÁN (rendületlen nyugalommal) Az Űr dolga, hogy ki által. 
DÁVID (felugriky hisztérikusan) Csakhogy én nem engedem meg az Úrnak, 
hogy bármit is nélkülem oldjon meg! És figyelmeztetlek, ha számodra közöm
bös a hatalmam, Izrael ellenségei közé tartozol!
NÁTÁN (lassan felállva) Ennyire megrészegültél a hatalmadtól? 
DÁVID Nem kívánok józanabb lenni nálad. (A jobb oldali ajtó felé megy, 
kilöki, türelmetlenül kiszól) Hárim! Merre vagy?!
HÁRIM (lihegve érkezik, szinte beesik az ajtón) Parancsodra, királyom, 
itt vagyok!. . .
DÁVID Az embereid készen állnak?
HÁRIM Mint mindig, királyom. Várják parancsaidat.
DÁVID Azonnal szólítsd őket. A próféta a vendégem marad. Kísérjék 
a lakosztályába.
HÁRIM (a nyitott ajtó felé int, belép a két poroszló, szótlanul közrefogják 
Nátánty aki némán és eltökélten álly s az ajtó felé kísérik)
DÁVID (anélküly hogy Nátánra nézne) Úgy vélem, próféta, hasznodra 
válik, ha a gondolataiddal kissé magadra maradsz. Kívánom, hogy az Űr 
világosítsa meg az elmédet.
NÁTÁN (őrzői közt kifelé haladvay nyugodtan) Az Űr veled is megteheti 
ezt. Magam is csak ezt kívánhatom... (A poroszlókkal együtt el) 
HÁRIM (amikor magukra maradnaky hosszabb csend utány kissé félénken) 
Azt hiszem, bölcsen cselekedtél, királyom. . .



DÁVID (megvetően végigméri) Lehet, hogy mégsem annyira, mint ahogy 
vártad tőlem. A próféta a vendégem és nem a foglyom. Gondoskodj róla, 
hogy semmiben se szenvedjen hiányt.
HÁRIM És a népnek mit mondunk, király?
DÁVID Hirdettesd ki, hogy Nátán, Izrael legnagyobb élő prófétája, az 
Úr akaratának tolmácsolója megbetegedett, és a király orvosai mindent 
elkövetnek, hogy egészségét helyreállítsák. A papok szólítsák fel a népet, hogy 
könyörögjön az Úrhoz a próféta felépüléséért.
HÁRIM Minden úgy lesz, amint parancsolod.
DÁVID Közben figyeltesd a hangulatot. Embereid fürkésszék ki, mennyire 
hiányolja a nép a prófétát és mennyire ad hitelt közleményünknek. Csak a 
túl hangosan kételkedőket fogasd el. Figyelmeztetlek, hogy a fejeddel játszol, 
ha a legcsekélyebb mértékben is pontatlanul tájékoztatsz. Hogy meddig 
tart a próféta betegsége, az éppúgy függ a közhangulattól, mint magától a 
prófétától.
HÁRIM Ezek szerint tehát felépül? . . .
DÁVID Legnagyobb fájdalmadra, jó orvosa leszek, és mindent megteszek, 
hogy felépüljön. Ez Izrael érdeke!
HÁRIM Király, ha megengeded . . .
DÁVID (ellentmondást nem túrón) Semmit sem engedek meg! S ha egyetlen 
haja szála is meggörbül, kettéhasíttatlak! Megértetted?!
HÁRIM Értettem, király . . .
DÁVID Távozhatsz. Nézz utána, hogy a prófétának mindene meglegyen. 
És ma már nem kívánlak látni többé.
HÁRIM (gyors meghajlással el)
DÁVID (megvetéssel utána néz, magában) Hitvány csúszómászó féreg . . . 
Szegény Dávid! Hová tűnt az idő, mikor még a próféták szavára hallgathat
tál . . .  (Pár pillanatig töprengve maga elé mered, majd a kancsóhoz megy, fárad
tan, lassú kortyokban iszik. A fenékajtó felől halk kopogtatás hallatszik) 
BETHSABÉ (hangja kívülről) Egyedül vagy, uram és parancsolom!. . . 
DÁVID (tompán) Egyedül, hála az égnek ..  .
BETHSABÉ (hangja kívülről) Engem sem kívánsz látni? . . .
DÁVID (ugyanúgy) Azért hála, mert éppen téged kívánlak.
BETHSABÉ (belépve) A próféta látogatásának tehát vége?
DÁVID (éllel) Vége. Jöhet, aki örökébe lépett.
BETHSABÉ (tétován) Épp az imént mehetett csak e l . ..
DÁVID (komoran) Nem ment el. Itt maradt.
BETHSABÉ Mit akarsz tenni vele?
DÁVID Semmit. . .  Még nem tudom . . .  Ne kérdezz róla.
BETHSABÉ (Dávidhoz lépve, gyengéden) Miatta oly komor a tekinteted? . . . 
DÁVID (ismét éllel) A királyságom miatt.
BETHSABÉ (hozzásimulva) Hagyd a királyságodat. Legyél az én királyom 
újra, s a gondjaid messze szállnak . . .
DÁVID (vadul, majdnem durván magához rántja) Űzd el őket! De rög- 
lön! . . .  (Miközben az asszonnyal a heverő felé halad) Hogy mielőbb raegfe- 
tedkezzem egy újabb királyi bűnről. . .



MÁSODIK RÉSZ

3. kép

Szín: Nátán börtöne. Sötét helyiség, berendezéséből — ha egyáltalán van 
ilyen — nem sokat láthatunk. Mindenesetre valami kezdetleges fekhely, „priccs” 
vagy csak csupasz deszkalóca, mellette a földön agyagkorsó. Magasan fenn 
valami szellőztetőnyílás, oar azonban lehetőleg ne nagyon emlékeztessen a mai 
börtönök rácsos ablakára — a helyiség egyébként fényt alig kap innen. Amikor 
a függöny felmegy, a ssmí mindössze egy a földön álló gyertya világítja meg. 
Nátán a priccsen ül, Hárim türelmetlenül fel-alá járkál.

HÁRIM Hát nem érted, próféta, hogy a király türelme fogytán? Hallani 
kívánja az Űr üzenetét. . .
NÁTÁN Sajnálom, de meg kell mondanod a királynak, hogy semmiféle 
üzenet nem érkezett. Lehet, hogy az Űr úgy döntött: egyelőre nem is szól 
hozzám . . . S ugyan mi haszna lenne is? Ha egyszer a nép szavamat úgysem 
hallhatja.
HÁRIM (ingerülten) A nép nem, de a király igen. Sőt szomjazik rá. 
NÁTÁN Az Űr viszont, úgy látszik, szomjazni hagyja. Nem kíván szólni 
véle.
HÁRIM Akkor szólj te az Úrhoz. Vedd rá, hogy változtassa meg elhatá
rozását.
NÁTÁN Hiába tenném. (Ironikusan) Annyira magad is ismerheted az 
Urat, hogy tisztában légy vele, mennyire keményfejű. Egyszer már szólt 
hozzá általam, de a király nem hallgatta meg.
HÁRIM Mert az üzenet nem volt számára megfelelő. Kérd meg, könyörögj, 
küldjön mást helyette.
NÁTÁN Ritkán szokása az Úrnak olyan üzenetet küldeni, amilyet várnak 
tőle.
HÁRIM Királyoknak már nemegyszer küldött ilyet.
NÁTÁN De nem mert kérték tőle. Hanem mert így látta jónak. 
HÁRIM (sóhajtva) Próféta, így semmire sem megyünk. . .  Meddig kívánsz 
még itt ülni egymagádban, a világtól elzárva?
NÁTÁN Ameddig az Űr rendeli.
HÁRIM Gondold meg! Neked is érdeked, hogy az Űr üzenete mielőbb 
megérkezzék. Legalább annyira, mint a királynak.
NÁTÁN Valóban. Éppannyira, mint neked az ellenkezője. .  . Azt hiszed, 
nem tudom, hogy legszívesebben megfojtanál egy kanál vízben?
HÁRIM (éllel) Nem az én dolgom eldönteni, kiket kell egy kanál vízben 
megfojtani.
NÁTÁN Őszinte sajnálatodra. Mégis úgy hiszem, örömödre szolgál, ha 
minél hosszabb időn át tarthatsz i t t . . . Már csak a kényelem kedvéért is: 
nem kell szüntelenül a nyomomba küldened az embereidet.
HÁRIM Ezúttal tévedsz, próféta. Cseppet sem könnyíted meg a dolgomat. 
A király egyre türelmetlenebb hozzám, már-már azzal gyanúsít, hogy nem 
tolmácsolom néki híven a szavaidat.
NÁTÁN Hogy gyanúja alaptalan, arról bármikor meggyőződhet.



HÁRIM  ̂Tudod jól, hogy a király úgy döntött: mindaddig nem szól hozzád, 
amíg az Űr új üzenetét nem hallja tőled. Nem szokása elhatározását éretlen 
gyermekként egyik percről a másikra megváltoztatni.
NÁTÁN Dicséretes tulajdonság. Kár, hogy az Űrtói meg épp azt várja, 
hoey éretlen gyermekként viselkedjék.
HÁRIM (tehetetlen mozdulattal a gyertyáért nyúl) Próféta, mennem kell. 
Szólít a kötelesség ... Holnap majd újra meglátogatlak. Abban a reményben, 
hogy több mondanivalód lesz a számomra.
NÁTÁN Emlékezz rá: tegnap ugyanezt mondtad. S tegnapelőtt is. 
HÁRIM Néked meg jusson eszedbe: minél tovább késik az üzenet, annál 
világosabb, hogy Izrael ellenségei közé tartozol.
NÁTÁN Hogy ki ellensége Izraelnek s ki nem, azt nem te határozod meg. 
És nem is a király.
HÁRIM (felcsattan) De hogy ki kerül az ellenségnek szánt börtönökbe, 
afelől a király dönt. S egy kicsit magam is . . . (Figyelmeztetően felemelt 
ujjal) Vigyázz, próféta, nehogy azt gondold, hogy ez már az igazi tömlöc, 
csak mert kissé sötétebb a vendégszobánál, ahol a király végtelen jóságából 
egy ideig tartózkodtál. Van olyan börtönünk is, amelyben térdig ér a víz, 
és olyan is, ahol férgek nyüzsögnek... (Indulóban) Béke veled hát. És gondol
kozz! Szüntelenül, amíg nem késő!. . . (Kezében a gyertyával el. Távozása 
után súlyos ajtó csapódását halljuk. A színre most majdnem teljes sötétség borul. 
Nátánnak épp csak a sziluettjét látjuk: magára maradva tartása görnyedt 
leszy tenyerébe temeti arcát)
EGY HANG A SÖTÉTBŐL Na, csakhogy elment. Ma már nem látod 
többet. Ez is valami. . .
NÁTÁN (riadtan felüti fejét) Ki az? Ki szólott hozzám?. . .
HANG Én vagyok, Nátán . . .
NÁTÁN Te vagy az, Uram?. . . (Megrendülve, a könnyek határán) Hát 
mégis felkerestél?.. . Itt a sötétségben is?
HANG Nem személyesen. . .
NÁTÁN Tőle jössz?. . . Az Űr angyala vagy?
HANG Meglehet. . .  A te hited szerint bizonyára . . .
NÁTÁN (kissé megütközve) Furcsán beszélsz. .  . Tudnom kellene: igen 
vagy nem?
HANG Kétled talán, hogy tőle jöttem?
NÁTÁN Különös szavaiddal te kényszerítesz erre.
HANG Vigyázz, próféta. A látomás elillan, ha kételkednek benne, ezt 
magad is tudod.
NÁTÁN (tekintetével hasztalan keresi) Nem látlak. . .
HANG Most sem?. . . (A kérdéssel egyidejűleg fénypisztoly gyúl ki, fényköré
ben láthatóvá válik az Angyal. Megjelenése semmiben sem emlékeztet a szokványos 
angyalábrázolásra, nincsenek szárnyai: sötét nyakkendőt, fehér inget és sötét 
színű mai európai öltönyt visel; kifogástalanul elegánsnak hat)
NÁTÁN (megdöbbenve) De igen. . . Látlak. . .
ANGYAL S elhiszed már, hogy az Űr angyala vagyok?
NÁTÁN (tétován) Sok angyalt láttam már, de egy sem hasonlított hozzád. . .  
ANGYAL Az Úr olyan alakot ad angyalainak, amilyet jónak lát. Mit találsz 
szokatlannak rajtam? Az öltözékemet?
NÁTÁN Azt is. De a szárnyaidat sem látom. . .



ANGYAL (miközben közelebb jön, könnyedén) Na persze, te szárnyakkal 
szoktad meg az angyalokat, hosszú, fehér köntösben. Jobban mondva, 
ilyennek képzelted őket.
NÁTÁN (határozottan) Láttam őket!
ANGYAL Láttad vagy képzelted, egyre megy. Az ember néha képzel 
valamit, és azt hiszi, látja. Máskor meg lát, és azt hiszi, képzeli csupán. 
NÁTÁN Ha így van, hogyan ismerheti meg a valót, az igazat? Az igazsá
got.
ANGYAL (rezignáltan) Hát, ami azt illeti, az igazságot nem is olyan 
könnyű megismerni . . .
NÁTÁN (tiltakozva) Az igazság tiszta és egyszerű. Világos, mint a nap! 
ANGYAL Boldogok, akik ezt hizszik.
NÁTÁN (határozottan) Én hiszem! (Tétován) Bár nem tudom, hogy 
boldog vagyok-e. . .
ANGYAL (gúnyolódva) Ó, hát csakugyan? Nem lennél boldog? Ezt igazán 
nem hittem volna . ..
NÁTÁN Itt ülök, elzárva a napfénytől. Magam sem tudom, mióta. Nap 
és éj egyetlen sötétségben olvad össze számomra. . .
ANGYÁL No, lám. Az igazság, mint mondod, világos, mégis sötétség 
borult rád. Sötétség, amely a megvilágosodás leghatásosabb eszköze. 
NÁTÁN (meggyőződéssel) Megvilágosodás csak világosság által lehet
séges!
ANGYAL A próféták szerint. De a királyok rég rájöttek az ellenkezőjére. 
Ezért küzdenek eredményesen az igazságért.
NÁTÁN (elképedve) Úgy mondod, eredményesen?
ANGYAL Te nem így gondolod?. . . Természetesen, a maguk igazsá
gáért.
NÁTÁN Próféta vagyok, tehát a próféták igazságában hiszek. És a próféták 
igazsága az Űr igazsága.
ANGYAL De a királyoknak hatalmukban áll érvényt szerezni a maguk 
igazságának.
NÁTÁN Vesztükre. Az Űr lesújt rájuk.
ANGYAL Néha igen, néha nem. Ha mindig lesújtana, a népek király 
nélkül maradnának.
NÁTÁN Az Űr mindig támaszthat új királyokat.
ANGYAL Mi végből? Hogy újra le kelljen sújtania reájuk?
NÁTÁN Úgy véled hát: minden király bűnös?
ANGYAL Azzá válik! Elkerülhetetlenül! Tudnod kellene, hogy a hatalom 
lehetőség a bűnre, s ez azt jelenti, hogy bűn is. Szabadság a cselekvéshez 
a bűnhődés veszélye nélkül. Minél hatalmasabb valaki, annál bűnösebb. 
NÁTÁN A királyoknak is tudni kell: az Űr minden bűnt megtorol. Amiként 
ők is megtorolják alattvalóik vétkeit. . .
ANGYAL Csakhogy az alattvalók láthatják királyukat. És a büntető ostorát 
a tulajdon bőrükön érzik. A tolvaj, ha a bárd lesújt csuklójára, tudja, hogy 
a király büntető akarata teljesül be. (Rövid szünetet tart) De lám, a te királyod 
kezére nem csapott le semmiféle bárd . . .
NÁTÁN Még lecsaphat. . .  Vagy azt állítod, hogy a királyok nem is félik 
az Urat?
ANGYAL Van, aki igen, van, aki nem.



NÁTÁN És Dávid?
ANGYAL (egy pillanatra elgondolkodik) H m ...  Talán igen ... Éppen 
csak túl távolinak érzi magától, s ez számára olyan, mintha az Űr nem is 
létezne. Ebben van az ereje: a királyok szabadsága, amit csak egy még nagyobb 
szabadság győzhetne le. Másként szólva: nála is nagyobb hatalom. 
NÁTÁN Az Űr hatalma.
ANGYAL Ami, sajnos, nem elég valóságos ahhoz, hogy a király számára 
veszedelmet jelentsen. . .  (Egész közel lép Nátánhozy és a vállára teszi kezét; 
a szemébe nézve, bizalmasan) Próféta, fogadd meg a tanácsomat, és vedd 
figyelembe magad is az Űr hatalmának ezt a távoliságát. Ne feledkezz meg 
a király közelségéről. . .
NÁTÁN (riadtan) Ez tehetetlenségem beismerését jelentené... 
ANGYAL Ha beismered, csupán a valóságot ismered be. Egy királlyal 
nem dacolhatsz. Védtelenül, fegyvertelenül. . .
NÁTÁN (önérzetesen) Egyszer már megtettem. És sikerrel. Akkor is 
védtelen és fegyvertelen voltam, amikor vagy tíz esztendeje kimondtam: 
Saul a bűnei miatt méltatlanná vált az uralkodásra, s Izrael trónját Dávid 
érdemelte ki. (Pátosszal) És szavamra megmozdult a föld: Izrael valamennyi 
prófétája átvette tőlem a gyújtó jövendölést. Hiába gyilkoltatta Saul esztelenül 
halomra a prófétákat és jövendőmondókat, helyettük az Űr újakat küldött. 
Engem pedig megőrzött, ahogy ígérte.
ANGYAL (elismerő együttérzéssel) Tudom, próféta, tudom. Ismerem a 
tetteidet. Akkoriban történt, hogy útban Dávid tábora felé, egy mocsárba 
húzódtál Saul martalócai elől. Hanyatt feküdtél a sekély iszapos vízben, 
s nádszálon át szívtad a levegőt. Már amennyire szívhattad, mert lélegzeted 
is visszafojtottad. És Saul poroszlói ott csörtettek közvetlen közeledben, 
dárdáikkal időnként a nád sűrűjébe döftek. Csak a véletlennek köszönhetted, 
hogy szúrásuk nem érte a testedet. . .
NÁTÁN Az Űr kegyelmének köszönhettem. Tudtam, hogy az Űr velem 
van, s ezért nem találnak rám. Ezért nem rettegtem.
ANGYAL Rettegtél, próféta. Csak lelkedet elzártad a rettegés elől. És 
szakálladban azóta megnövekedett az ősz szálak száma.
NÁTÁN Lelkem ma is fiatal még.
ANGYAL De akkor ott volt Dávid, az igazságot ígérő győztes hadvezér. 
Fegyveres seregével.
NÁTÁN Az igazságnak ma is támadhat fegyveres védelmezője. Ha Dávid 
méltatlannak bizonyul tisztére, helyét másnak kell átadnia.
ANGYAL De ki legyen az, próféta? Talán a kegyetlenségéről hírhedt 
Joáb, aki a bűnös asszony férjét királyi parancsra Rabba falainál az első 
sorba állította? Vagy Hárim, akinek épp az előbb mondtad, hogy egy kanál 
vízben is kész lenne megfojtani? Esetleg a király valamelyik siheder fiát 
véled alkalmasnak, hogy apja örökébe lépjen?
NÁTÁN Dávid egyszerű pásztorfiú volt. Az Űr bármikor kiszemelhet egy 
újabb pásztorfiút.
ANGYAL Akiből király lenne, királyi szabadsággal. Valóban kifizetődő 
cserének érzed?. . .  Próféta, jól gondold meg, mit teszel. A nép szereti Dá
vidot, aligha hagyná cserben a királyát.
NÁTÁN Szereti? Még így bűnösen is?
ANGYAL így bűnösen is. Mert Dávid igazságos . . .  illetve többször



az, mint nem . . .  De hiszen emlékezhetsz: amikor példamesédet elmondtad, 
hallgatóid a porba sütötték tekintetüket. Alig hallhattál néhány bátortalan 
kuncogást csak.
NÁTÁN Mert féltek, azért.
ANGYAL És féltették, amit Dávid uralma számukra jelent: a biztonsá
gukat, a nyugalmukat, a viszonylagos jólétüket. Tudták, hogy a király bűne 
nagy, ám úgy vélték, mégsem akkora, hogy meg ne bocsáthatnák azt. Kedves, 
jó prófétám, ne feledd: könnyű a bűnt megbocsátani, ha nem ellenünk követ
ték el.
NÁTÁN (konokul) Amit a nép megbocsát, nem bocsátja meg az Űr. És 
magam sem, mint akaratának tolmácsolója.
ANGYAL Ahhoz, hogy az Űr akaratának tolmácsolója légy, ismerned 
kell az Űr akaratát. Miért vagy oly biztos benne, hogy az Űr nem kívánja 
megbocsátani Dávid vétkét?
NÁTÁN Csakis nyilvános bűnbánat után teheti. Szemet nem hunyhat 
felette.
ANGYAL És ha mégis?. . .
NÁTÁN Ha ismered az Űr szándékát, szólj, és én aszerint cselekszem 
majd.
ANGYAL Az Űr parancsa, ho^y gondolkozz. Okosan, higgadt fővel. 
NÁTÁN Azt teszem. . .  De az Ur nem akarhatja, hogy a vétkező királyok 
sora végtelen legyen.
ANGYAL (hirtelen felnevet) Próféta! Talán még soha nem kívántál annyit 
az Űrtói, mint most!
NÁTÁN Hiszem, hogy mindenre képes!
ANGYAL Na persze, hiszen mindenható . . .  De amit te kívánsz tőle, 
mégsem teheti. .  .
NÁTÁN (keserűen kitörve) Akkor nem mindenható!
ANGYAL (kenetteljesen) Próféta, ne káromold az Urat! (Ismét fesztelenül) 
Inkább engedd meg, hogy kérdezzek valamit tőled.
NÁTÁN Minden kérdésedre kész vagyok válaszolni.
ANGYAL Az előbb, nemde, furcsa öltözékemen csodálkoztál. Sejted-e, 
miféle ruha ez rajtam?
NÁTÁN őszintén szólva, felette ízléstelen. Sohase láttam még hozzá 
hasonlót.
ANGYAL (zsebéből cigarettát és öngyújtót vesz elő, rágyújt) És ezt isme
red-e?. . . Látod, ég, füstjét a tüdőmre szívom. . .
NÁTÁN Honnan ismerhetném? Megszámlálhatatlan dolgokat teremtett 
az Űr, s közöttük temérdek, amit nem ismerek.
ANGYAL Nem is ismerheted, mert még nincsenek. Lesznek csupán. 
A ruhát, amit rajtam látsz, háromezer esztendő múlva viselik majd. Ezt 
pedig (a cigarettát mutatja) az élvezet kedvéért szívják...
NÁTÁN (elámulva) Tehát ismered a jövőnket?
ANGYAL Teljességében az Űr ismeri csak. De a mester mellett rendszerint 
a tanítvány is megtanul egyet-mást. Érdekel a jövő, próféta?
NÁTÁN Hivatásomhoz tartozik, hogy a jövendőbe lássak. . .  Hogy mondtad, 
mennyi idő múlva viselik majd az öltözéket, amelyben megjelentél előttem, 
és szívják ezt a valamit, aminek füstjét, engedelmeddel, igen büdösnek érzem? 
Háromezer esztendőt mondtál?



ANGYAL Annyit, próféta. Jól hallottad.
NÁTÁN Mérhetetlenül nagy idő. Tudni szeretném, miféle kor lesz az. 
ANGYAL Azt te elképzelni sem tudod.
NÁTÁN Mégis . . .  Jobb lesz vagy rosszabb a miénknél?
ANGYAL Ahogy vesszük. Inkább más. Látszólag más csak. . .
NÁTÁN És királyok lesznek-e vajon?
ANGYAL Lesznek bizony. Kicsik és nagyok. . .  Szegény prófétám, nem 
is képzeled, mennyire királyok lesznek.
NÁTÁN Ezek szerint vétkesek is?
ANGYAL Természetesen. Azt mondtam: királyok lesznek.
NÁTÁN És büntetlenül vétkezhetnek?
ANGYAL Többnyire igen. De azért elvétve akadnak, akik meg is bűnhőd
nek. Főleg olyanok büntetik meg őket, akik vétkesebbek náluk.
NÁTÁN És a még távolabbi jövőben? Mondjuk, négyezer esztendő múlva? 
ANGYAL (nevetve) Roppant kíváncsi természetű vagy. Azt hittem, már 
háromezer évtől is szédülni fogsz. Nem jó túl sokat tudni, próféta! 
NÁTÁN Bizonyosságra van szükségem. Ha lehet, válaszolj. Négyezer 
esztendő múlva is lesznek királyok? És vétkesek?
ANGYAL (vállat vonva) Sajnos, az Űr történelemóráin még nem jutottunk 
el addig. De őszintén szólva, a kilátások nem sok jót ígérnek, legkevésbé 
a vétkes királyok eltűnését. (Nátán füléhez hajolva) Nézd, próféta, köztünk 
maradjon, de ha az Űr az elkövetkező háromezer év alatt nem lesz képes 
megoldani ezt a kérdést, kevés a remény, hogy ezután majd megoldja. 
NÁTÁN (megbotránkozva) És még te mondod, hogy káromolom az Urat! 
ANGYAL Nem lenne jobb, ha felháborodás helyett inkább azon gon
dolkodnál, amit hallottál tőlem? Hogy okosan cselekedhess.
NÁTÁN Engedjek a királynak? Magam segítsek betömni még azokat a 
parányi repedéseket is, amelyeket példázatommal okoztam a trónja lábain? 
ANGYAL A királyok között a jobbak közé tartozik. S az is valami, hogy 
nem ostoba. (Rábeszélő hangon) Hallgass rám, próféta...
NÁTÁN És az igazság?. . . A király halálba küldött egy embert, mert 
útjában állt, kérlek . .  .
ANGYAL Izrael érdekében sok bűnöst küldött halálba. Miért ne tehetné 
meg a maga érdekében egyszer ugyanezt egy ártatlannal is?
NÁTÁN Hát ezért küldött ide az Űr? Hogy a király tetteit mentegesd! 
Hogy az érdekében szólj.
ANGYAL Hogy a te érdekedben szóljak.
NÁTÁN Ha túl fontosnak éreztem volna a magam érdekét, elkerülöm 
ezt a helyet.
ANGYAL Ha már ezt elmulasztottad, ki kell kerülnöd innen.
NÁTÁN Bármilyen áron?
ANGYAL (továbbra is bizalmasan) Elfogadható áron, próféta. Végül is, 
a király közölte veled, hogy megbánta vétkét, és arra kér, bocsáss meg neki. . .  
illetőleg. . .  eszközöld ki számára az Űr bocsánatát.
NÁTÁN Közöltem vele, hogy milyen feltételek mellett vagyok erre haj
landó.
ANGYAL Csakhogy a király is feltételeket szabott, próféta. És ilyenformán 
a találkozás lehetőségét valahol félúton kell keresni. . .
NÁTÁN Sehogyan sem értelek, Úr küldöttje!... Mi dolog az, hogy a



bűnös szabja meg a maga büntetését, és miféle büntetés az olyan, amely 
hasznára válik a bűnhődőnek?
ANGYAL Királyhoz illő büntetés, kedves próféta.
NÁTÁN (elszántan) Amit tőlem a király sohasem fog megkapni! 
ANGYAL (hevesen, mintegy azzal a szándékkal, hogy felrázza Nátánt) 
Próféta, térj eszedre! Ha nem egyezel meg a királlyal, itt maradsz a sötétben, 
ahonnan csak még sötétebb sötétbe juthatsz. Végérvényesen és megmásít- 
hatatlanul. . .
NÁTÁN A világosság érdekében. És az Űr tudni fogja ezt.
ANGYAL ( szuggesztíven> közelről Nátán szemébe nézve) Az Űr talán 
igen, de rajta kívül senki más sem. Vértanú lehetsz, de vértanúságodnak 
nem lesz tanúja... (Szelíden, barátilag átkarolva a próféta vállát) Míg ha 
kiegyezel a királlyal, a világ még háromezer esztendő múlva is csodálni 
fogja, hogy volt merszed a fejére olvasni bűnét. így lesz, hidd el ezt nekem! 
NÁTÁN ( egy kicsit meginogva) És ezenkívül?... Mi haszon származik 
még abból, ha engedek?
ANGYAL Semmivel sem kevesebb, mint amennyit észrevétlen és értel
metlen vértanúságod eredményezne... Gondold meg: benne leszel a szent 
könyvekben . . .
NÁTÁN (rövid hallgatás után, töprengve, keserűen) Igen, persze. . .  Értem 
már.
ANGYAL (mosolyogva) Ez is valami, nem gondolod?. . .
NÁTÁN És kinek az okulására szolgál ez? .. .
ANGYAL (fanyarul) Természetesen senkiére, próféta. Feltártam előtted 
a jövendőt.
NÁTÁN (lefejti magáról az Angyal karját; kétségbeesetten összeszedve 
maradék ellenállását) És ha nem hiszem, hogy a jövő ilyen lesz? 
ANGYAL (sértődötten) Azt hiszed, hazudtam neked ? Vagy nekem hazudott 
az Űr?
NÁTÁN Nem hiszem el, hogy tőle jössz! Nem az Úr küldöttje vagy! 
ANGYAL Miért? (Felnevet) Talán mert nincsenek szárnyaim, azért? 
NÁTÁN Nem a te szárnyaidat hiányolom, hanem az üzenet szárnyait 
inkább.
ANGYAL Ügy véled talán, hogy olyan üzenetnek lehetnek szárnyai csak, 
amilyenben te hinni szeretnél?
NÁTÁN Csak ilyen üzenet adhat szárnyakat. . .  Nem, ismeretlen, te nem 
lehetsz az Űr küldöttje.
ANGYAL Számodra mindegy lehet, hogy kinek a küldöttje vagyok. Minden
képpen az igazat hallottad tőlem.
NÁTÁN (kiáltva) Hazugságod hallottam! Mert a Sátán küldöttje hazug
ságot mondhat csak! Távozz a szemem elől!
ANGYAL (egy lépést hátrál) Ahogy óhajtod, próféta... Amit akartam, 
elmondtam. Gondolkodni rajta már a te dolgod.
NÁTÁN Távozz tőlem! Ne halljam a szavadat többé!
ANGYAL (tovább háti ál) Amint látod, megyek már, egyedül hagylak. 
Hogy gondolkozz, gondolkozz, amíg nem késő . . .
NÁTÁN (magánkívül) Hordd el magad, alávaló! Takarodj! (Felkapja 
a vizeskancsót, és feléje hajítja^ az edény csörömpölve darabokra törik a falon;



ezzel egyidejűleg a fénypisztoly kialszik, az Angyal eltűnik, a színre sötétség 
borul)
NÁTÁN (gyűlölettel sziszegve) Légy átkozott, nyumorult... (Sziluettje 
ökölbe szorított kézzel pár pillanatig tanácstalanul áll, aztán téidre borul) 
Uram! Hallasz engem?. . . Uram, ugye nem igaz?.. . Ugye nem te küldted 
őt hozzám?. . .

4. kép

Szín: Dávid palotájának trónterme. Balról ajtó a trónterem valamiféle előcsarno
kába, ahonnan a király elé járuló felek lépnek be; a fenékfalon ugyancsak 
ajtó: itt a király és a környezetéhez tartozók jönnek a színre, vagyis mindazok, 
akik a palota lakóinak számítanak. Jobboldalt a trón, felette nagyméretű Dá- 
vid-csillag. A trón lépcsőjéhez közel, kissé oldalt alacso/iy asztalka, rajta papirusz
tekercsek, írónál, festékss edények. Amikor a függöny felmegy, a színen csak 
Sérája, az íródeák tartózkodik, az asztalkán levő íróeszközök között matat. 
Több írónádat is kézbe vesz, hegyüket a fénybe tartja, hosszan vizsgálja őket.

SÉRÁJA (az egyik írónőd használhatóságát megállapítva) N na!. . . (Be
mártja, valamit ír az egyik papiruszlapra, közben mintegy hangosan gondol
kodik) A dátumot máris ideírhatom: ez még az egyedüli, amiben biztos 
lehet az ember. Ámbár ki tudja. . .  Lassan már azon sem csodálkoznék, 
ha a király elrendelné, hogy a mai nap holnap legyen, vagy kihirdetné, hogy a 
holnapután két héttel ezelőtt vo lt. . .
JÓSAFÁT (a krónikás, belép a fenékajtón, körültekint, észreveszi Sáráját, 
beljebb jön) Á, te már itt vagy?. . .
SÉRÁJA (meglátva a krónikást, feláll, és lelkes üdvözléssel feléje siet) Üdv 
néked, krónikások gyöngye! Amint látod, már itt vagyok. Kihegyezett tollal 
és füllel, ahogy szorgos íródeákhoz illik. . .  És te? Mi szél hozott ide, ebben 
a korai órában?
JÓSAFÁT A szimatom, Sérája, a szimatom. Fontos döntések előszelét 
érzem. Úgy sejtem, mozgalmas nap lesz a mai.
SÉRÁJA Alighanem jól sejted. A király perceken belül itt lesz, és elkezdődik 
a küldöttségek fogadása.
JÓSAFÁT Sok küldöttség iratkozott fel?
SÉRÁJA Akadnak jócskán. . .  Várj csak. . .  (Listát vesz elő, onnan olvassa) 
Elsőnek egy papi küldöttség, élén személyesen mindannyiunk szeretve 
tisztelt főpapjával, Abjáthárral. . .
JÓSAFÁT Aha, a vén huncut. Kedvelem az öreget... És rajta kívül? 
Kik jönnek még vele?
SÉRÁJA Sádók és Akhimélek.
JÓSAFÁT (füttyént) Ejha! Akkor itt valami súlyos ügyről lesz szó. Nem 
sejted véletlenül, mi lehet az?
SÉRÁJA Véletlenül csakugyan sejtem. Alighanem Nátánról kívánnak 
tárgyalni a királlyal.
JÓSAFÁT Szegény próféta. Rágós falat, megfeküdte a király gyomrát. 
Meg a papokét is . . .  Persze, azért okosabban viselkedhetne. Tudhatná, hogy 
szél ellen nem lehet. ..



SÉRÁJA Ne bántsd a prófétát, Jósafát. Attól tartok, a saruját sem oldhatjuk 
meg.
JÓSAFÁT Tudom, szeretett barátom, tudom. Magam is nagy tisztelője 
vagyok a prófétának. De ha hozzá volnánk hasonlatosak, már rég a magunk 
saruját sem lenne módunkban megoldani. Legalábbis nem itt a palotában. .  . 
Na és aztán? Kik vannak még? A papok küldöttségén kívül?
SÉRÁJA (a listát nézve) A takácsok küldöttsége, a rézműveseké, az ácsoké, 
az olajütőké . . .
JÓSAFÁT Ez már kevésbé érdekes. Természetesen adócsökkentésért 
folyamodnak?
SÉRÁJA (vállat von) Mi másért folyamodnának?...
JÓSAFÁT Ha így van, mondd meg nekik, hogy ne zaklassák a királyt. 
Jöjjenek inkább hozzám. Mert hogy hiába jöttek, azt én is megmondhatom 
nekik. Hová gondolnak? Háború van . . .
SÉRÁJA Aztán itt van még a rabszolga-kereskedők küldöttsége is . . . 
JÓSAFÁT No, ebben már több a fantázia. Még szerencséjük is lehet. 
Izraelnek munkaerőre van szüksége.
SÉRÁJA (még mindig a listát böngészve) Továbbá egy deputáció Idumeából. 
Törhetetlen hűségük ismételt kinyilvánítása mellett arra kérik a királyt, 
kegyeskedjék legalább egyharmadával csökkenteni a hadisarcot, amit két 
esztendeje rótt ki rájuk . . .
JÓSAFÁT Ajjaj. Erről még beszélni sem érdemes. Van még valami? 
SÉRÁJA Piszlicsár ügyek, tyúkperek, de azok aztán garmadával. A király 
az oka: minek szoktatta hozzá ezt a népséget, hogy minden aprósággal hozzá 
forduljanak. . . Mindenesetre, ma belegebedhetek az írásba. Hidd el, nincs 
miért irigyelned.
JÓSAFÁT Eszemben sincs, hogy irigyeljelek. Tudom, hogy nehéz a dolgod. 
De azért aligha tévedek, ha azt mondom, hogy az enyém még a tiédnél is 
nehezebb, mivel az íródeák munkája csupán a kezet fárasztja ki, míg a törté
netíróé, aki a politikát az örökkévalóság számára teszi tisztába, az agyat 
is kimeríti. (Fellengzős panaszkodással) Mert ugyan mi lehetne nehezebb, 
mint gyakorta alantas szándékból fakadó tetteket, az utókor bámulatára, 
s persze a király megelégedésére, nemes indítékok aranyával vonni be és 
a bölcs előrelátás dicsfényével övezni. Vagy fordítva: ürülékkel szennyezni 
be, ami minden tiszteletet megérdemel, és befeketíteni, ami lelkünbkől 
fakadó elragadtatásunkat váltja ki.
SÉRÁJA Kissé talán túlzol, barátom. A király úgyis átnézi a fogalmaz
ványodat, és maga javítja ki, ami nem nyerte meg a tetszését. Nemcsak csinálja 
a történelmet, hanem írja is.
JÓSAFÁT Ügy tetszik, nincs tiszta képed a dolgok állásáról, szeretett 
barátom. Mert a király, noha minduntalan mesterségembe ártja magát, 
sosem mulasztja el szememre vetni hibáimat, bármilyenek is legyenek azok. 
Ha netán olyasmi kerülne a tőled kapott nyers gyapjúból az én finom szőtte
sembe, ami nem épp kedvező színben tünteti fel őt, azért korhol, ám ha 
szépítő igyekezetemben esetleg túlságosan magasztalni találom tetteit, nyom
ban talpnyalónak nevez, ha ugyan nem rosszabbnak. Máskor meg azt vágja 
a fejemhez, hogy együgyű vagyok, és amit elmondok róla, senki sem fogja 
elhinni eljövendő korokban. (Körültekint, majd bizalmasan suttogva) Köztünk 
maradjon, de e tekintetben még Saul is jobb volt nála. Agya tompább volt,



s ezért többnyire elégedett volt, ha rettenthetetlenségét magasztaltam, és 
nem várta el, hogy minden cselekedetében nagylelkűséget és államférfiúi 
bölcsességet mutassak ki. Nemegyszer leírhattam a legszörnyűségesebb 
vérfürdőit is, hősi tettnek tüntetve fel azokat. Dávid azonban rendkívül 
finnyás, roppant találékonyságra van szükségem, hogy eleget tehessek minden 
kívánságának. (Egy lélegzetnyi szünet után) Egyébként, milyen hangulatban 
van ma a király?
SÉRÁJA A szokásosban. Amióta a kedvenc állapota annyira előrehaladt, 
hogy nem ölelheti többé, roppant ingerlékennyé vált. Ügy látszik, ezt az 
asszonyt a legnagyszerűbb rabnő sem képes megfelelő színvonalon helyettesí
teni. Sokért nem adnám, ha tudnám, miben is rejlik a varázsa. . .
JÓS ÁFÁT (közbevág) Csitt! Mintha jönnének. .  . (Fülel) Alighanem a 
király. És mintha a sakálképű Hárim is vele volna. . . Máris menekülök, 
még a szagát sem bírom. (Súgva) De azt hiszem, nemcsak én vagyok így 
vele, hanem maga a király is, mivel parancsára ezt a förtelmes alakot teljesen 
ki kell hagynom a krónikámból. . .  Érik az embert efféle apró örömök munka 
közben. . . (Kifelé indul) Tehát már itt sem vagyok. Béke veled h á t . . . 
SÉRÁJA (a bal oldali ajtó felé kísérve) Benézel még?
JÓSAFÁT Lehet. . .  Bár a jegyzőkönyveket úgyis megkapom tőled . . .  Ég 
áldjon hát, és az Űr könnyítse meg a munkádat. . . (Kisiet, Sérája gyorsan 
helyére megy, és ismét írószerszámaival foglalatoskodik. A fenékajtón Dávid 
és Hárim lép be, érezhetően egy már megkezdett beszélgetést folytatnak) 
DÁVID Egyszóval a nép hiányolja a prófétát?
HÁRIM Ez így talán túlzás. Inkább úgy mondanám, megérzi a hiányát. 
DÁVID Nem hiányolja, de megérzi a hiányát? Beszélj világosabban. 
HÁRIM Ügy értem, hogy nem is annyira a nép érzi a próféta hiányát, 
inkább a próféta hiánya érzik a népen. Mert bizonyos jelek arra mutatnak, 
hogy Nátán helyét lassanként mások foglalják el. A legkülönfélébb hóbortos 
szószátyárok. Hisz tudod, király, milyen a nép, különösen a nincstelenje. 
Szomjazza a dajkameséket, a délibábot eléje pingáló szót, s akad is persze, 
aki ez irányú igényeit felszítja és ki is elégíti. Itt van mindjárt ez az Élóm. . .  
DÁVID Miféle Élóm?
HÁRIM Egy kelekótya hőbörgő, Jerikó környékéről. Arról lefetyelt, hogy 
a Rabba elleni háború igazságtalan, emellett rengeteg pénzt emészt fel, és 
ez az oka a magas adóknak. Meg hogy minden ember egyforma, legyen bár 
gazdag vagy szegény, sőt, hogy a királyok, beleértve téged is, nem az Űr 
akaratából uralkodnak a népek felett. . .
DÁVID (közbeszól) Elég, ne is folytasd. Szerencsétlen flótás. . . Mit 
tettetek vele?
HÁRIM Természetesen elfogtuk. De előbb még tíz filiszteus aranyat 
csempésztünk a tarisznyájába.
DÁVID No lám! Ez a módszer még mindig beválik. Ezért is tartózkodom 
a filiszteusok teljes megsemmisítésétől. Az ősi és megszokott ellenségre hivat
kozni mindig hatásos.
HÁRIM Túlzás nélkül mondhatom, poroszlóim alig tudták megakadályozni, 
hogy akik az előbb még szájtátva hallgatták, ott helyben fel ne koncolják. . .  
Csak hát efféle alakok bármikor felbukkanhatnak, mi pedig, ha minduntalan 
ugyanezzel a cselfogással élünk, előbb-utóbb hitelünket veszítjük. Akkor



már ezerszer inkább Nátán, aki nem a törvény ellen szól, hanem a túlzott 
betartásáért száll síkra inkább.
DÁVID Ennyit magam is tudok. Csak az a megátalkodott makacssága 
ne bőszítene. Még mindig nem mutat hajlandóságot, hogy észre térjen? 
Voltál már nála?
HÁRIM Ma még nem, de tegnap még csökönyös volt, akár egy öszvér. 
DÁVID Pedig én torkig vagyok már az egésszel. Dönteni kell sorsa felől, 
így vagy úgy, de dönteni mindenképpen.
HÁRIM Sajnos, nehéz siettetni a dolgokat, ha nem engeded ellenségként 
kezelni. Pedig így minden bizonnyal elérhetnénk, hogy többé ne legyen 
ellenségünk.
DÁVID (határozottan) Mondtam már neked: erről hallani sem akarok! 
HÁRIM Akkor meg nincs más hátra, mint kihirdetni a szomorú hírt, 
hogy a király orvosainak fáradozása hiábavalónak bizonyult és . . .
DÁVID (ingerülten) Erről még annyira sem kívánói hallani!
HÁRIM Marad tehát a harmadik megoldás. Szabadon engedni, és tűrni, 
hogy diadalmaskodjék feletted. És hogy diadalát az ellenség kihasználja. 
Vagy erről sem kívánsz hallani?. . .
DÁVID (nyersen) Erről sem.
HÁRIM Ez esetben, be kell vallanom, tanácstalan vagyok. .  .
DÁVID (dühös sóhajjal) Mondhatom, alaposan megvert az Úr tanácsta
lan tanácsosokkal. . .  (Kedvetlenül) Eredj, és látogasd meg újra. Hátha közben 
megvilágosodott az elméje.
HÁRIM Ahogy parancsolod, király. Ámbátor . . .
DÁVID Tégy, ahogy mondtam! Menj hozzá rögtön. (A trón felé indul) 
Én közben elkezdem a küldöttségek fogadását. Nehéz napom lesz. . .  
HÁRIM Egy pillanat. Hogyan viselkedjem a prófétával? Fenyegessem 
vagy inkább hízelegjek? ígérjek fűt-fát, ha hajlandó belemenni az általad 
ajánlott egyezségbe?
DÁVID (kirobbanó indulattal) Bánom is én! Fenyegess vagy ígérj, ahogy 
jónak látod. De vigyázz! Mondtam már, ha a prófétának csak a legkisebb 
bántódása is esik. . .
HÁRIM Értettem, királyom . . .  (ijedten kisiet)
DÁVID (a trónhoz megy> sóhajtva leüly a trón lábánál kuporgó Sérája ijedten 
pislog föl rá. Kis szünet után) Ha jól tudom, elsőnek az Űr papjainak küldöttsé
géhez lesz szerencsém . . .
SÉRÁJA Parancsod szerint őket tettem a lista élére.
DÁVID (leereszkedően) S vajon azt is tudod, miért rendelkeztem így? 
SÉRÁJA (mint aki leckét mond) Mindig azt a küldöttséget fogadod először, 
amelyhez a legtürelmesebbnek kell lenned. Akiket a legkevésbé kívánsz 
megsérteni.
DÁVID Helyes. Szeretem, ha tisztviselőim tudják, miért kell tenniük 
valamit. . .  De talán kezdhetjük is . . .  (Tapsol. A bal oldali ajtón belép az 
Ajtónálló, némán, szolgálata készen meghajol) Bocsásd be Adonáj papjainak 
küldöttségét. (A z Ajtónálló távoziky nyomban utána belép a papi küldöttség: 
elől Abjátháry mögötte Sádók és Akhimélek)
ABJÁTHÁR ( társaival együtt mellén keresztbe tett kézzel kimérten meghajol. 
Amint megszólal, Sérája buzgón jegyezni kezd) Izrael felkentje, fogadd üdvöz
letünket.



DÁVID Üdv néktek, Adonáj papjai. Mi lenne hát a kérés, amellyel elém 
járultok? Remélem, teljesíthetem . .  .
ABJÁTHÁR (enyhe iróniával) Az Űr szolgái csakis olyan kérésekkel igye
keznek színed elé járulni, amelyekről úgy érzik, teljesíthetők.
SÁBÓK És méltányosak . . .
AKHIMÉLEK Mind a királyra nézve, mind pedig a kérelmezőkre. . .  
ABJÁTHÁR Sőt arra nézve is, akinek sorsát kérelmünk érinti.
DÁVID Tekervényes szavaitokból úgy veszem ki, kegyelemért folyamodtok 
valaki számára . .  .
ABJÁTHÁR Számunkra különleges kegyelem, ha bárki érdekében kegye
lemért folyamodhatunk. S még inkább, ha eredménnyel tehetjük ezt. 
DÁVID (felvont szemöldökkely de mint aki már sejtig miről lesz szó) Felette 
örvendetes ezt hallanom tőletek. De vajon kit ért a szerencse, hogy érdekében 
szóltok?
ABJÁTHÁR Azt, aki már hosszú ideje vendéglátásodat élvezi. Arra kérünk, 
bocsásd el őt házadból.
DÁVID (enyhe gúnnyal) Ejnye hát! Oly kegyetlen dolog Izrael királya 
vendégének lenni, hogy kegyelem számára, ha a házából eltávozhat? 
ABJÁTHÁR Abban a reményben, hogy nem vonom magadra haragodat, 
kissé nyíltabban szólok. Amint az mindannyiunk előtt ismeretes. . .  
DÁVID (kissé türelmetlenül közbevág) Ügy! Szóval a prófétáról beszéltek. 
Ügy látszik, ma nem kerülhetem el, hogy egyre csak felőle halljak. De ha 
már így van, ugyan mi késztetett rá, hogy érdekében szóljatok? 
ABJÁTHÁR Amint bizonyára tudod, a prófétával kapcsolatban különféle 
hírek keltek szárnyra a nép körében. Még olyanok is, hogy nekünk, az Űr 
papjainak is részünk van abban, hogy a próféta... (Nyel egyet) a házad 
vendége le tt . . .
AKHIMÉLEK Mint ahogy alkalmasint az sem titok előtted, hogy az 
együgyűek szívébe befészkelte magát a gyanú, hogy nem táplálunk rokon- 
szenvet a próféta irán t. . .
DÁVID (cinkos értéssel) S annyira alaptalan feltevés lenne ez? Ha jól 
tudom, a próféta titeket is megfeddett már bűneitekért.
SÁDÓK Talán joggal is tette. A király alattvalói nem lehetnek bűntele- 
nebbek a . . .
AJBÁTHÁR (sietve közbevág) Nézd, király, ha él is bennünk bizonyos 
ellenszenv a próféta iránt, ez mindig csupán érzés maradt, sohasem vont 
tetteket maga után. És ez az érzés voltaképp nem is abból a tényből fakad, 
hogy a próféta néha fejünkre olvasta vétkeinket. Inkább abból, hogy a prófé
tának hivatása van, nékünk meg hivatalunk . . .
AKHIMÉLEK . . . Márpedidg a kettő tudvalevőleg nemigen jár együtt. . .  
SÁDÓK Legfeljebb egészen kivételesen, mint a te esetedben, király. . .  
ABJÁTHÁR Vagyis, amikor a próféta érdekében szólunk, tulajdonképpen 
jobbik énünk sugallatának engedelmeskedünk, és hisszük, hogy az Űmak 
tetszőn cselekszünk, ha rábírunk, bocsásd szabadon őt.
DÁVID (sóhajty néhány pillanatig töprengve maga elé néz) Tudjátok-e, 
mit mondott a próféta, mikor arra kértem, hogy Izrael érdekében ne mesélje 
többet csúfolódásra alkalmat adó példabeszédét? Azt, hogy mindaddig nem 
hagy fel vele, amíg az egész nép szeme láttára meg nem vallom bűnömet



és ki nem engesztelem az Urat. Hát mit képzel, vegyek egy tulkot és hintsem 
vérét az oltárra? Vagy ti is ezt kívánnátok tőlem?
ABJÁTHÁR (óvatosan) Talán nem is lenne rossz, ha valóban fontolóra 
vennéd . . .
DÁVID (megvetően végigméri őket) Ejha! Ahogy így elnézlek benneteket, 
kezdem azt hinni, hogy nektek is tetszene, ha pojácát csinálnék magamból. 
Alighanem még örömest segédkeznétek is ebben a látványosságban. Csakhogy 
én nem kedvelem a komédiát.
ABJÁTHÁR Olyan kereteket biztosítanánk a szertartáshoz, hogy senki 
szemében nem hatna komédiának . . .
SÁDÓK Ellenkezőleg, emelné tekintélyedet. . .
AKHIMÉLEK Mert a kellő méltósággal megvallott bűn szinte már erénynek 
tekinthető . .  .
ABJÁTHÁR Minden a formákon múlik, király. Nem az a döntő, mi történik, 
hanem hogy miképpen is történik. Túlságosan nyüszítened a bűntudattól 
persze nem lenne szabad, mivel a népnek inkább a kemény és erős lelkű 
fejedelem imponál, amilyen magad is vagy, király, úgy vélem azonban, van 
rá mód, hogy bűnbánatodat ehhez a férfias képhez idomítsd. . .
DÁVID (ingerülten közbevág) Nincs mit idomítanom. Semmiféle bűnbá
natot nem érzek. Sem azt nem érzem megbánandónak, hogy magamévá 
tettem a legnagyszerűbb asszonyt, akivel eddig találkoztam, sem azt, hogy 
félretoltam utamból egy fajankót, aki számára még az is túl nagy megtisztel
tetés, hogy Izrael hősi halottai közt tartja számon. Láthatjátok hát, hogy 
mit sem érzek abból, amit a próféta fel akar kelteni bennem. 
ABJÁTHÁR Ami az érzéseket illeti, úgy vélem, szükségtelenül gyötrőd 
magad. . .
SÁDÓK Mivel a próféta szemében talán csakugyan fontos lehet, érzed-e 
a bűnbánatot, amit, ha tanácsunkat megfogadod, fennen kellene hirdetned, 
a nép számára azonban ennek jelentősége meglehetősen csekély. .  . 
AKHIMÉLEK A nép mindenképpen őszintének fogja hinni uralkodója 
vezeklését, vagy legalábbis úgy tesz, mintha annak hinné. . .
SÁDÓK Ami végső fokon egyre megy . . .
ABJÁTHÁR Te ne tudnád, király, hogy egy uralkodónak a tettei számíta
nak csak?
DÁVID (elgondolkodva) De egy uralkodónak érzései is lehetnek... 
ABJÁTHÁR (ünnepélyesen) Amelyet feláldoz népe és országa érdekében. 
Nagyságát is ez jelenti mindenekelőtt.
DÁVID (nagyon határozottan) Egyet máris tudathatok veletek: az asszonyt 
nem űzöm el. Nincs szándékomban megválni tőle.
ABJÁTHÁR De hát ki kívánja ezt? A próféta, ha netán kívánná is, bizonyá
ra eláll követelésétől, ha bűneid súlya alatt összetörve lát.
SÁDÓK Sőt, ha semmiképp sincs kedved a bűnbánó szertartáshoz, úgy 
tetszik, az is elégséges lesz, ha a nép csupán közvetve értesül bünbánatodról, 
s talán holmi büntetésről is, amellyel az Űr sújtott le rád. S hogy el is higgye, 
legjobb talán, ha egyenesen a próféta szájából hallja mindezt. 
AKHIMÉLEK Egyedül a prófétát kellene tehát meggyőznöd megbá
násod őszinteségéről, s ő majd meggyőzi róla a népet. Mutass egy kis töre- 
delmet előtte.



DÁVID (keserűen) Más szóval, arról győzzem meg, hogy győzedelmeske
dett felettem?
ABJÁTHÁR Izrael felkentje, egy vesztes király még mindig mérhetetlenül 
több egy győztes prófétánál. Különösen, ha vereségét győzelemmé tudja 
változtatni.
AKHIMÉLEK Arra kérünk hát, ne téveszd szem elől, hogy számodra 
a próféta szabadlábon sokkal kevésbé káros, mint a tömlöc mélyén. 
SÁDÓK Emellett pedig, úgy tudjuk, hadba is készülsz szállni.
DÁVID Legfőbb ideje. Joáb már félig bevette Rabbát. Ha soká késle
kedem, egyedül veszi be, részvételem nélkül. Ez pedig túlságosan is megnö
velné dicsőségét, ami végső fokon Izraelnek is kárára lenne.
ABJÁTHÁR Bölcsen gondolkodol, király, az Úr mentse meg Izraelt Joábtól. 
De kérdés, nem lenne-e jobb a sereg élén egy bűnbánó király egy bűneit 
takargató királynál?
SÁDÓK Különösképp, hogy bűnéről mindenfelé suttognak. . .  
AKHIMÉLEK Nem is beszélve arról, hogy Joáb, miután segítségedre 
volt, hogy az asszony csakugyan fajankó férjét a hősi halál dicsősége érhesse, 
még talán fel is használhatná ellened a szívességet, amit néked tett. Semmiképp 
sem kívánatos, hogy ő mondja ki elsőként, amiről eddig csendben vagy 
burkoltan esett szó csupán. . .
SÁDÓK Míg ha te magad teszed e z t. . .
ABJÁTHÁR . . .  Úgy egyszerre lezárt ügynek számítana az egész. 
DÁVID (bosszúsan, amiért olyasmiről győzték meg, amit lényegében maga 
is tudott) Alighanem magát a kihallgatást is lezárhatnánk m ár. . .  
ABJÁTHÁR Valóban. Mindent elmondtunk, ami szándékunkban volt. 
Kívánságod szerint távozhatunk is.
SÁDÓK Mindössze arra kérünk, vedd fontolóra szavainkat.
DÁVID Ennyit mindenképp megígérhetek.
ABJÁTHÁR Akkor hát béke veled, király. . .
DÁVID Béke veletek, Adonáj szolgái. . .  (A  három pap mellén keresztbe 
tett kézzel meghajol, majd méltóságteljesen kivonul a bal oldali ajtón) 
DÁVID (észreveszi Séráját, aki épp leteszi írószerszámait; bosszús nevetés
sel) Te szerencsétlen, csak nem jegyezted le ezt a beszélgetést is? 
SÉRÁJA (ijedten) Parancsod szerint, u ra m .. .
DÁVID Megtakaríthattad volna a fáradságot. (Kissé megenyhülten) Bár 
magam vagyok a hibás, amiért nem szóltam, hogy hagyd abba: ilyen jelentős 
és lényegbevágó dolgoknak nem lehet helyük a jegyzőkönyvben.
SÉRÁJA Parancsod értelmében a jegyzőkönyvet Jósafát úgyis teljességgel 
átértékeli és . . .
DÁVID (erélyesen) De az itt elhangzottakat Jósafátnak sem kell megismer
nie! És neked is el kell felejtened! Legjobb, ha azonnal ideadod, amit írtál. 
SÉRÁJA (a királynak nyújtja a tekercset, s az gyorsan ruházatába rejti, 
ugyanakkor a háttérben levő ajtón sietve Hárim érkezik)
HÁRIM (lelkendezve) Király, úgy hiszem, örömhírt hozok.. .
DÁVID Rég volt részem benne. No, ki vele, ne kertelj túl sokat, szokásod 
szerint.
HÁRIM A próféta útban van hozzád az Úr új üzenetével! Közölte velem 
hogy az Űr megvilágosította elméjét, és arra kér, kegyeskedj mielőbb őt



fogadni. Tüstént itt lesz. . . Vagy tartóztassam fel inkább? Talán nem is 
ártana, ha megvárakoztatnád kissé, magad is épp eleget várakoztál r á . . . 
DÁVID (látszólagos hanyagsággal, igyekszik leplezni örömét) Eh . . . Essünk 
túl rajta mielőbb. (Sétájához) Szólj ki, hogy halaszthatatlan államügyek 
miatt ma már senkit sem fogadok. A várakozók távozzanak, holnap mindannyi- 
ukat kész vagyok végighallgatni. (Hátimhoz is) És magatok is tűnjetek 
el. Az állam érdekében komédiázni is kész vagyok, de ha lehetséges, történjék 
négyszemközt inkább. . .  (Sér áj a a bal oldali, Hátim a hátsó ajtón sietve 
távozik. Egyedül maradva, Dávid először elégedetten hátradől a trónon, aztán 
mint aki észbe kap, valami görnyedt, megtört tartást vesz fel. Magában) Hát 
persze, most bűnbánónak kell lennem, megtörtnek kell látszanom. . .  Ha 
előbb gondolok rá, néhány napig böjtölök, úgy talán meggyőzőbben is hat
nék. . . (Előrehajol, kezébe temeti arcát, különböző testtartásokba helyezkedik, 
arckifejezéseket próbál ki. Hirtelen kifakadva) Az ördögbe is, miért nincs 
egy tükör kéznél!. . . Hej, Uram, Izrael egy és igaz istene, legalább egy 
csepp valóságos bűntudatot adj! Nincs megyőzőbb hazugság az őszinteség
nél. . . (A fenékajtón belép Nátán, néhány pillanatra megáll az ajtóban, mereven 
néz a királyra)
DÁVID Üdvözöllek, próféta, lépj közelebb.
NÁTÁN (lassan közelebb lépve) Üdvözöllek, király. Vártál rám? 
DÁVID (halkan, tompán, de magatartása nyilvánvaló színészkedés) Az 
Űr üzenetére vártam, próféta. És rád is, persze, aki az üzenet közvetítője 
vagy.
NÁTÁN Magam sem vártam egyébre, mint az Űr üzenetére. De az Úrnak 
hatalmában áll szolgáit megvárakoztatni.
DÁVID (sajnálkozva) Talán nem is az Űr akaratából, hanem az én hibám
ból kellett várakoznod. Lehetségesnek tartom, hogy az Űr üzenete nehezen 
hatol oda le a sötétbe.
NÁTÁN (ironikus mosollyal) Ellenkezőleg, király: úgy tetszik, nagyon 
is könnyen lehatol. Hiába tapasztod be füledet, mindenképp égi hangokat 
hallasz. Talán mert a földieket, ha akarnád, sem hallhatod.
DÁVID őszintén irigyellek, próféta. Én itt a palotában sajnos kizárólag 
földi hangokat hallok.
NÁTÁN Mert túl magasan lakozol, azért. Kissé talán alább kellene szállnod. 
DÁVID Ezért küldtelek le téged magam helyett. Hogy az Űr szavát meg
halld.
NÁTÁN Királyhoz illő eljárás. Másokkal végeztetili, ami számunkra terhes, 
gyötrelmes vagy éppen visszataszító.
DÁVID (majdnem őszintének hat) Meggyötörtelek, próféta, tudom, de 
hidd el, magam is sokat gyötrődtem. És gyötrődöm e pillanatban is. 
NÁTÁN Azt hiszem, értelek. Bizonyára a kíváncsiság gyötör most. 
DÁVID A vétkeim miatti gyötrelemre gondoltam. Bár azt sem tagadom, 
hogy égő türelmetlenséggel várok az Úr üzenetére. Mielőbb hallani is sze
retném.
NÁTÁN Egyszer már alkalmad volt rá, de nem örvendeztél neki valami 
nagyon.
DÁVID (értve a célzást) Az az üzenet nem lehetett az Űré. Attól tartottam, 
rosszul hallottad. Ezért kértelek, fordulj újra hozzá, s könyörögj, ismételje 
meg üzenetét.



NÁTÁN S miből véled tudni, hogy ezúttal jól hallottam? Hátha most 
értenem félre igazán?
DÁVID Magából az üzenetből fogom megtudni. De hát beszélj már. 
NÁTÁN (ünnepélyesen) Súlyos bűnben talált az Űr vétkesnek, király! 
DÁVID (ugyanígy) Mélységesen fájlalom vétkemet, próféta. Érzem, hogy 
az Űr keze rám nehezedik.
NÁTÁN (mint fenn) Senki sem kerülheti el igazságos büntetését, ha 
vétkezett!
DÁVID (lehajtott fejjel) Kész vagyok alázanal fogadni az Űr rám szabott 
büntetését. Ám gyarló ember lévén, remélem, hogy az Űr kegyes volt hoz
zám . . .
NÁTÁN Az volt, király. (Egy árnyalatnyi gúnyos felhanggal) Amiként 
te is a prófétájához . .  .
DÁVID (nem nézve föl) Amennyire egy király teheti, kegyes voltam. 
NÁTÁN Maga az Űr is annyira volt kegyes hozzád, amennyire megtehette. 
Kemény, de elviselhető büntetést mért rád. Hogy utána ismét kegyeibe fogad
hasson.
DÁVID (feltekintve) Szavaid mélységes megnyugvással töltik el lelkemet. 
De mi legyen a büntetés?
NÁTÁN Előbb kérdeznék valamit, király.
DÁVID Kész vagyok válaszolni, próféta.
NÁTÁN Készséged örömmel tölt e l . . .  Az az asszony terhes, hogyha 
jól tudom?
DÁVID (pillanatnyi meghökkenés után) Értesüléseid pontosak, próféta. . . 
NÁTÁN És a te gyermekedet hordozza méhében?. . . Vagy Uriásét, aki 
Izrael dicsőségére elesett Rabba városánál?
DÁVID (bizonyos öngúnnyal) Az Űr előtt bizonyára nem titok, melyikünk 
élete nyert folytatást. . .  De a gyermeket mindenképp kész vagyok a maga
ménak tekinteni.
NÁTÁN (hangot vált, valami cinkos, bujkáló vidámsággal) Ezek szerint 
a büntetés enyhébb, mint hittem. . .  Bár mellesleg ez nagy megelégedésemre 
szolgál. . .
DÁVID Miért, próféta? Csak nem arra gondolsz, hogy az Űr keze a gyer
mekre nehezedik majd? Az ártatlan gyermekre, aki még meg sem látta a 
napvilágot?
NÁTÁN A gyermek valóban ártatlan, király. De mert bűnös kapcsolatból 
fogant, nem lehet az Űr előtt kedves.
DÁVID És ha mégsem a bűnös kapcsolat gyümölcse lenne?
NÁTÁN (a cinizmus határán; a párbeszéd komédiajellege különben is mind 
nyilvánvalóbbá válik, a két ellenfél egyre kevésbé érzi szükségét az alakosko
dásnak ) Akkor meg számodra nem lehet kedves, király. Az Ur döntése tehát 
mindenképpen mérhetetlen bölcsességről tanúskodik. . .
DÁVID (mosolyogva) Tudjuk, hogy az Úr bölcsessége végtelen. . .  De mi 
lesz a gyermekkel? Beteg lesz? Vagy meg is hal talán?
NÁTÁN Az Űr akaratából. . .  És a te érdekedben. . .
DÁVID (halkan, megfontolt „államférfiúi” komolysággal) Értem . . .  Azt 
hiszem, ez így helyénvaló. (Felkel, és Nátánhoz lépve bizalmasan megérinti 
a karját) Csak nem tudom . . .  úgy érted-e, hogy csupán a nép számára 
hal meg?



NÁTÁN (rövid gondolkodás után) A nép számára mindenképpen. Amiként 
ezt az én számból is hallani fogja. De jobb, ha a titok olyan, hogy kipattanása 
sem másíthatja meg a történteket. (Mintegy szerepéhez visszatérve) Mondom, 
az Űr akarja, hogy így történjék.
DÁVID Nem gondolod, hogy túl szigorú hozzám az Űr?
NÁTÁN (csúfondárosan) Ne lázadozz, király! Ábrahámtól egyszülött 
fiát követelte az Űr, mégsem lázadozott. Tőled csak számtalan gyermekeid 
egyikét kéri, akiről még azt sem tudod biztosan, tiéd-e. És Abrahám még 
csak nem is sejtette, mi célja az áldozatnak . . .
DÁVID Én viszont tudom: a népnek éreznie kell, hogy hozzám is szigorú 
lehet valaki.
NÁTÁN Ha más nem, legalább az Úr legyen az.
DÁVID Igen, ez most Izrael érdeke. . .  Bár kissé talán furcsa, hogy bünte
tésképp az Ur újabb bűnnel terhel most.
NÁTÁN A hatalom bűnei egyedül bűn által tehetők jóvá. És büntetésed 
épp az lesz, hogy sohasem tudod meg, mekkora bűn terhét vetted magadra: 
tulajdon magzatod halálában vagy-e vétkes, vagy csupán — egy gyermeké
ben . . .  És valamiképp az asszonyt is büntetni kell. Elűzni, tudom, úgysem 
lennél hajlandó.
DÁVID (maga elé tekintve) Igazad van. Legyen h á t . . .  (Energikusany 
mint aki döntött) Majd intézkedem, ha az ideje eljön.
NÁTÁN (elhárító kézmozdulattal) Ez már a te dolgod, király.
DÁVID (cinikus megértéssel) Mintha csak magamat hallanám. De a részle
tekről, ha lehet, magam sem kívánok értesülni. (Felnevet) Próféta, most 
döbbenek csak rá, hogy kettőnk közt mindössze annyi a különbség, hogy 
én birtokában vagyok valaminek, ami neked nem jutott osztályrészül. 
NÁTÁN Elég ok, hogy egymással szembekerüljünk. De lehetséges, hogy 
szerepeinket fordítva is eljátszhatnánk.
DÁVID (bizalmasan; a párbeszéd a továbbiakban mindinkább baráti beszél
getéssé oldódik) Szívesen cserélnél velem?
NÁTÁN Éppoly önhitt vagyok, mint te magad: szívesen hiszem, hogy én 
tudom legjobban, mi válik Izrael javára.
DÁVID Mindketten tudjuk, próféta. Csak nem egészen egyformán. Éppen 
ezért: kiegészítjük egymást. És tudd meg, hogy csodállak, amiért volt bátor
ságod velem szembeszállni.
NÁTÁN (keserűen) Sajnos, e pillanatban én kevésbé csodálom magam. . .  
DÁVID Vigasztalódj: a világ talán évezredeken át tudni fogja, hogy mi
képpen leckéztetted meg Izrael királyát. Jósafát megírja majd a történteket, 
úgy, ahogyan azt, kívánságod figyelembevételével, meghagyom neki. 
NÁTÁN Vagyis a dicsőség nekem jut, a belőle származó előnyök neked. 
Bűnödtől megtisztulva állhatsz néped színe elé és sereged élére, hogy Rabba 
ellen vonulj. . .  Nos, mindegy, megtettem, többet nem is kívánhatsz tőlem. 
DÁVID Tökéletesen elégedett vagyok veled, próféta. . .  Végtelenül örülök, 
hogy barátságunk helyreállt. Hidd el, ha csakugyan gyötört valami ebben 
a nevetséges históriában, az csupán a te neheztelésed. Mindazok közt, akiket 
barátaimnak nevezek, te vagy az egyedüli, akivel érdemes szót váltani. 
NÁTÁN Megtisztelsz, király . . .
DÁVID Nincs okod megtisztelve érezni magad. Inkább te tisztelj meg 
azzal, hogy velem ebédelsz. Mint régi barát a régi baráttal. . .



NÁTÁN (egy kis meglepett hallgatás után) Űjabb megtiszteltetés... (Té
tován) Csak hát tudod, hogy a magány embere vagyok. Nem híve a zajos 
társaságnak..  .
DÁVID Ketten leszünk csak. Úgy, mint régen, mikor még mindennapos 
vendégem voltál.
NÁTÁN Értelek . . .  Amennyiben tehát ez számodra örömet jelent. . .  
DÁVID (harátilag Nátán vállára teszi kezét) Ismét szomjazom a szavad, 
próféta. Nagy szükségem van rád. Ne utasíts vissza. . .
NÁTÁN Tudod, hogy mindig nagy örömmel töltött el, ha szolgálatodra 
lehettem . . .
DÁVID (kitörő örömmel) Boldoggá teszel, próféta! (Hirtelen keblére öleli) 
Nátán, hűséges öreg harcostársam! Gyere hát, tálaltatok... (Belekaroly 
és a fenékajtó felé indul vele) Mégiscsak te vagy az egyetlen, igaz barátom. .. 
NÁTÁN (kifelé haladva) Persze, persze... A derék, jó N á tá n ... A vén 
csepűrágó, akit nem kell komolyan venni. . .  ( Távoznak. A szín pár pillanatra 
üres marad, a fények csak ezután alszanak ki)

5. kép

Ugyanaz a szín, mint az első képbeny ezúttal éjszakay a holdfénytől elárasztott 
sziklás táj, különös, yynem evilági” benyomást kelt; a barlang közelében tűz 
maradványai, a hamu közt kevés parázs is pislákol még. A z első pillanatokban 
a szín üres, majd Nátán a bizalmasan belekaroló Angyal kíséretében érkezik: 
az utóbbinak ezúttal szárnya van, hosszú fehér köntöst visel, egyszóval „klasszi
kus” angyalként mutatkozik meg. Beszélgetésük mintha egy ideje tartana már.

ANGYAL (az első szavakat míg kívül mondja) No hallod, ha ez számodra 
megnyugtató, kedvedért ennyit igazán megtehet az Ű r . .  .
NÁTÁN Mit tehetek, ilyennek szoktam meg az Űr küldöttjét. Ha börtö
nömben is ilyen alakot öltesz, talán rögtön hinni tudtam volna minden sza
vadat . . .
ANGYAL így is elhitted. Vagy tévednék talán?
NÁTÁN Miután teljesítettem az Úr parancsát és gondolkodni kezdtem. . .  
De mondom, ha így látlak, bizonyára azonnal hittem volna neked. . .  Hiába, 
a megszokás . . .
ANGYAL Minden a megszokáson múlik. Más korok emberének éppen 
ebben a formában lennék a legszokatlanabb és a leginkább valószínűtlen. 
NÁTÁN (kissé riadtan) Már megint eljövendő korokról beszélsz?. . . 
ANGYAL Nem szívesen veszed, hogyha ezt teszem?
NÁTÁN Félek, hogy eleget tudok már a jövöröl. Talán túl sokat is már . . .  
ANGYAL Próféta vagy. Magad mondtad, hogy a jövő tudása hivatásod 
részét képezi.
NÁTÁN Egyre inkább úgy érzem, hogy csupán voltam próféta. . .  
ANGYAL Ejnye!.. .  Hiszen épp az előbb közvetítetted a királynak az 
Űr üzenetét. . .
NÁTÁN Éppen ezért. . .  Ezért érzem úgy . . .
ANGYAL Próféta, értsd meg, te csak azt mondtad a királynak, amit az 
Űr küldöttjétől hallottál. Az üzenet tartalmáért nem vagy felelős.



NÁTÁN Tudom . . .  De egyetlen üzenet átadása sem volt még számomra 
oly nehéz, mint éppen ez az utolsó. Ezért kérem az Urat, ne terheljen többé 
efféle feladatokkal. És semmilyennel: gyengének érzem magam minden 
további megbízatáshoz.
ANGYAL Az egyszer vállalt terhet nem lehet többé levetni.
NÁTÁN Legfeljebb összeroskadni alatta. Ez a legbiztosabb jele a gyenge
ségnek . . .
ANGYAL (vigasztalóiéig) Próféta, bízz az Űrban. (Kezével körbe mutat) 
Láthatod, itt vagy újra. A nyugalom tanyáján, ahol csend vesz körül. Mert 
gondolatok csendben születhetnek csak. És az Űr szavát is csendben hallhatod 
csak meg.
NÁTÁN Mindig is a csendet kedveltem. De most részeg gajdolást, hangos 
röhögést kívánok hallani inkább. Mindazt, amit azelőtt nem szerettem. 
ANGYAL Hogy elnyomja az Űr hangját, igaz?
NÁTÁN Tudom, hogy ezért még lesújt rám az Űr haragja. . .  De hogy 
igazat szóljak, nem is értem, miért jöttem vissza erre a helyre. . .  
ANGYAL Mert ide irányítottalak. Meghagytad valakinek, hogy itt várjon 
rád, s én megígértem neki, hogy épségben visszavezetlek hozzá.
NÁTÁN (hirtelen észbe kapva) Simonra gondolsz? Kedves tanítványom
ra ? ...  Ki tudja, azóta merre jár m ár. . .  Látod, hogy senki sincs itt . . . 
ANGYAL (feddőleg) Ügy látszik, újabban nemcsak az Űrtói vonod meg 
a bizalmat, hanem azoktól is, akik rendületlenül kitartanak melletted. Tekints 
szét tüzetesebben.
NÁTÁN (észreveszi a tűz maradványait) Csakugyan: a hamu még mele
get áraszt, és parázs is hunyorog közte. . .  Nemrég mehetett el csak. . .  
ANGYAL Hogy hamarosan itt legyen újra. Bizonyára élelemért ment. 
Pusztán hitből és reménységből mégsem élhet.
NÁTÁN (tűnődve) Nem lett hát hűtlen hozzám ... (Zavartan) Lehetsé
ges, hogy perceken belül megérkezik?
ANGYAL Későre jár, már itt is lehetne.
NÁTÁN (tétován) Ezek szerint tehát. . .
ANGYAL (gyanakodva) Nem örülsz a viszontlátásnak?
NÁTÁN (szomorúan) A viszontlátás azt jelenti, hogy szembe kell vele 
néznem.
ANGYAL (feléje fordul) Ejnye, próféta? Hát mégsem győztelek volna meg, 
hogy az Űr igazságának szellemében jártál el?
NÁTÁN (nem valami meggyőzően) De igen, tu d o m .. . A lehetőségekhez 
képest. . .
ANGYAL Minden igazság csak a lehetőségeken belül igazság. Ezt jól 
vésd agyadba!
NÁTÁN Már megtettem. De vajon meg tudom-e őt is győzni róla? 
ANGYAL Mióta tartozik számadással mester a tanítványának?
NÁTÁN Nemcsak a tanítványnak kell méltónak lennie mesteréhez, hanem 
a mesternek is tanítványához.
ANGYAL (erélyesen) Próféta, elég legyen! Ha nem kételkedsz többé önma
gadban, mások sem kételkednek benned. Én mondom neked ezt, így, ahogy 
itt látsz, szárnyasán! Vagy ebben az alakban sem akarsz már hinni nekem? 
NÁTÁN (engedelmesen) Minden szavadat hiszem.



ANGYAL Akkor hát légy erős. És sziklaszilárd a te hitedben. Bz most 
az Úr parancsa!
NÁTÁN (mintegy vigyázzban) Az Úr akarata mindig szent volt előttem. 
ANGYAL Legyen hát ezután is! (Kis szünet után szelidebben) És vigaszta
lódj. Gondolj rá, hogy ismét szabad vagy, s újra elmehetsz az emberek közé, 
hogy az Úr tanítását hirdesd nékik.. .  (Elhallgat, pár pillanatig figyel) De 
mintha lépteket hallanék, alighanem tanítványod jött meg. .  . Jobb, ha el
tűnök . . .
NÁTÁN (hangjában bizonyos félelemmel) Itt akarsz hagyni?. . . Ne menj 
még. Segíts nekem. . .
ANGYAL Próféta, ezzel a feladattal egyedül kell megbirkóznod. 
NÁTÁN Pár percig maradj csak. Hogy a nehezén átsegíts. Az is elég, ha 
itt lát velem ..  .
ANGYAL Nem szívesen jelenek meg többeknek is egyszerre: legyen meg 
mindenkinek a maga külön angyala. És sürget az idő: rengeteg megbízatást 
kell még teljesítenem . . .
NÁTÁN (tétován feléje fordul) Akkor h á t . . .
ANGYAL . . .  Távozom ... (Karját áldón kiterjeszti; miközben hátrálva 
mind magasabbra jut a hátteret alkotó sziklafal lejtőjén, ünnepélyesen) Az 
Úr legyen hát veled! És ha mégis elfogna a kétely, gondolj arra, hogy te való
jában olyan vagy, amilyennek hallgatóid és követőid szívében élsz. Hidd, 
hogy mindenki olyan, amilyennek mások látják. Formáld széppé önmagad 
alakját, és nem érhet csalódás többé. Béke veled, próféta, nyugodalmas jó 
éjszakát. . . (Hirtelen eltűnik a sziklafal mögött, az alakját megvilágító fény 
kialszik. Szinte ugyanebben a pillanatban, vállán tarisznyával, Simon érkezik. 
Azonnal észreveszi Nátánt, aki mozdulatlanná merevedve arrafelé tekint, 
ahol az Angyalt eltűnni látta. Tarisznyáját ledobva, örömkiáltással feléje 
szalad)
SIMON Próféta! Hát lehetséges ez?.. . Te vagy, valóban?! . .  . (Hozzáfűz 
megöleli)
NÁTÁN (könnyekkel küszködve) Láthatod. . .  Én vagyok. . .
SIMON (még mindig a prófétát ölelgetve) Tudtam, hogy megjössz. Az 
Űr megígérte. . .
NÁTÁN Megígérte?. . . Ezért vártál rám rendületlenül?
SIMON Ezért, próféta. Nem mozdultam e helyről. Kivéve, ha mint most 
s, élelemért mentem a pásztorokhoz... (Elengedi Nátánt, hirtelen támadt 
buzgalom m l)  De hát mondd, mit adhatok neked legelőbb? Mi gyötör jobban: 
a szomjúság vagy az éhség? Vagy fáradt vagy és mindenekelőtt pihenni 
vágynál?. . .
NÁTÁN (lsül a kőre, amelyen az első képben is láttuk, szomorkás mosollyal 
szemléli a fiú igyekezetét) Talán egy korty vizet adj, útközben kiszikkadt 
a szám . . .
SIMON (a tarisznyájához fu t, kulacsot vesz elő, és a prófétának adja) Tessék, 
igyál, próféta. . .
NÁTÁN (pár kortyot iszik) Köszönöm, gyermekem, ez jólesett... 
SIMON (túláradó örömmel) Nekem is. Látni, amint szomjadat oltod. . . 
Ha tudnád, milyen öröm számomra, hogy újra itt vagy. . .  De bizonyára 
éhes is lehetsz. Frissen sült bárányhúst hoztam, meleg volt még, mikor a 
tarisznyámba betettem. Azok a derék pásztorok mintha csak megérezték



volna, hogy ma érkezel: még többet adtak, mint máskor.. .  (miközben a 
tarisznyában kotorászik) Valahányszor odalenn jártam a tanyájukon, mindig 
érdeklődtek utánad. Megérkeztél-e már, vagy legalább hallottam-e hírt 
felőled? Elmondták, mennyire aggódnak érted, s hogy naponta könyörögnek 
az Űrhoz, őrizzen meg épségben.. . (Egy darab húst vesz elő, Nátánnak 
kínálja) Vedd hát, fogyaszd egészséggel. . .
NÁTÁN Hagyd. Egyelőre nem vagyok éhes . . .
SIMON Mert fáradt vagy, azért. . .  Pihenj le, s az étvágyad is megjön 
majd . . .
NÁTÁN Meglehet. . .  De inkább a lelkem merült ki. Alighanem testem 
fáradságát is ez magyarázza.
SIMON (lelkesen) A győzelem fáradtsága nehezedik rád.
NÁTÁN (elgondolkozva néz Simonra) Honnan tudod, hogy nem a vere
ségé?. . .
SIMON Mert az Űr megígérte, hogy győztesként vezérel vissza hozzám. 
(Büszkén) Angyala megjelent nekem.
NÁTÁN (fásultan, valódi meglepődés nélkül) N ocsak... Már téged is 
látogatni kezdtek az angyalok?
SIMON (mint fenn) így történt, bármilyen méltatlan legyek is ekkora 
kegyre. . .
NÁTÁN Ha újra zaklatnának, mondd, hogy hagyjanak békén. Boldogok, 
akiket sohasem látogatnak meg az angyalok. . .
SIMON (mint aki meg sem hallotta a közbeszólást, lelkesen folytatja) Alighogy 
eltávoztál, máris megjelent. (A sziklafalra mutat) Ott fenn állt, nagy fényesség
ben. Ragyogása szinte elvakított. .  .
NÁTÁN Persze. . .  El tudom képzelni. . .
SIMON Arra kért, legyek türelemmel, és ne is aggódjam érted. Várjak 
rád bizalommal. . .
NÁTÁN Szegény gyermekem. . . Egyre csak várni és nem tudni, meddig. 
Nagy megpróbáltatás lehetett ez neked . .  .
SIMON Ha a tiédre gondoltam, ami a király foglyaként jutott ki neked, 
a magaménak súlyát alig éreztem.
NÁTÁN (erőltetett könnyedséggel) Súlyosabb helyzetben hittél, mint ami
lyenben voltam: vendége voltam csak a királynak.
SIMON Nagylelkűségre vall, hogy szépíted a dolgokat. De a vendég
távozhat vendéglátójától, ha kedve tartja. Te meg bizonyára nem jöhettél 
előbb.
NÁTÁN Nem hallottad volna, hogy beteg vagyok? Hogy a király orvosai 
Suzgólkodnak egészségem helyreállításán?
bIMON A pásztorok hallották, hogy a palotából ezt a hírt bocsátották 
szárnyra . . .  De nem hittem el.
NÁTÁN És a pásztorok? ők  elhitték?
SIMON Nem nagyon, próféta. Megsejtették, hogy ezt a mesét a betegséged
ről csak azért terjesztik, hogy távollétedet valamiképpen megmagyarázzák. 
NÁTÁN Pedig így igaz. Vagy talán nekem se hiszed?
SIMON (kissé bizonytalanul) Neked igen. . .  De ha nem betegszel meg,
akkor is csak ezt mondták volna.
NÁTÁN Nos ig e n .. .  (Rövid habozás után) Neked megmondhatom: a 
pásztorok és általában a nép számára voltam beteg csak. . .  De megígértem



a királynak, hogy mindenki számára ez lesz az igazság. Neked is meg kell 
ígérned, hogy csakis ezt mondod.
SIMON (elgondolkodva, bizonyos csalódással) Attól félek, kevesen hisznek 
majd nekem. Mindenki úgy tudja, hogy fogoly voltál. Legtöbben ehhez 
ragaszkodnak majd.
NÁTÁN Ha mindig csak ezt hallják, lassan majd csak elhiszik. . . (Ész
revéve a fiú önmaga előtt is titkolt csalódását) Gyermekem, az igazság érde
kében gyakran szükség van a hazugságra is . . .  És hát az igazságnak többnyire 
megvan az ára . . .
SIMON Tudom, próféta... Tőled tanultam (mintha leckét ismételne), 
hogy az igazság győzelméért gyakran az igazság egy részét is fel kell ál
dozni... (Hirtelen) De mondd, hisz éget a kíváncsiság, mikor tartja meg 
bűnbánatát a király? Mert többre, tudom, esztelenség is lenne számítani 
m ost. . .
NÁTÁN Már meg is tartotta.
SIMON Valóban? Beismerte és megbánta vétkét? Nyilvánosan? A nép 
színe előtt?
NÁTÁN Beismerte, és talán meg is bánta. Legalábbis így mondta. Persze 
csak nekem, négyszemközt. . .  Amint látod, ennyiből áll a győzelmünk. . .  
(Elhallgat, a fiú arcát fürkészi) De mintha csalódottnak látszanál. . . 
SIMON (tétován) Nem, próféta, csupán . . .
NÁTÁN (elszántan, de nem meggyőzően) Légy nyugodt, az Űr büntetése 
nem maradt el. A gyermek, aki a bűnös asszonytól születik majd, nem lesz 
az Űr előtt kedves. Parancsa szerint meghal, hetednapon, hogy a napvilágot 
meglátta. (Ironikusan) Egy király számára ez is elegendő büntetés. Vagy 
kevesled talán?
SIMON (hallgat, a földre néz)
NÁTÁN No felelj hát. Nekem mint mesterednek azt is megmondhatod, 
ha elégedetlen vagy velem. Lehet, hogy én sem vagyok elégedett magammal. 
SIMON Próféta, az a gyermek ártatlan. És még nem nőhetett a király 
szívéhez. Halálát Dávid nem érezheti büntetésnek.
NÁTÁN De a nép annak érzi majd. Elég ahhoz, hogy úgy higgye: az Űr 
keze a vétkes királyokra is lesújt.
SIMON S ahhoz is, hogy méginkább megerősítse a király hatalmát. 
NÁTÁN Dávid az Űr akaratából lett Izrael királya. A nép javára és az 
ország dicsőségére. Az Űr bölcsessége végtelen, tudja, miért erősíttette 
meg Dávid hatalmát.
SIMON (tétovázva hallgat, kis szünet után) Hogy a király megkönnyebbülten 
sóhajthasson fel. Vagy ki tudja, talán nevessen is titokban rajtad.
NÁTÁN Ne káromold az U rat! Az igazságért küzdőnek gyakran a nevetsé
get is vállalnia kell.
SIMON Bizonyára. . .  Csakhogy a mi győzelmünk értelme az lett volna, 
ha bizonyságot teszünk a jövő minden hatalmassága előtt, hogy az Űr könyör
telenül lesújt, a hatalom bűneire is . . .  És ha ez elmaradt, hol a győzelem, 
amit a király felett arattál?
NÁTÁN (részvéttel) Győzelemről csak te beszéltél, gyermekem... 
SIMON (sírással küszködve) Nemcsak é n . . .  Az angyal győzelmet ígért 
nekem . . .
NÁTÁN Az angyalok szavát könnyű félreérteni, ha túlzott reményektől



eltelve hallgatjuk meg. Gyakorlatlan a füled, ki sem nyílhatott még igazán 
az Űr üzenetéhez, s a csalódások elviselését is ezután kell megtanulnod 
még. . . (Látva a fiú letörtségéty hozzálép, és vállára teszi kezét) Vagy azt 
hiszed, engem nem ért csalódás?. . . De hallgasd meg inkább, mit mondott 
nékem az én angyalom. Odabenn Dávid börtönében látomásom támadt: 
az Úr angyala meglátogatott és arra kért, legyek bölcs és ne kívánjak túl 
sokat a királytól. . .
SIMON És te? Mit feleltél neki, próféta?. . .
NÁTÁN Amit te nekem az imént: ha a király büntetése nem lesz példás 
és könyörtelen, úgy sohasem szűnnek meg a hatalom vétkei, és a hatalom 
mindörökre a bűnnel lesz egyenértékű . . .  És hát mit gondolsz, mi volt erre 
az angyal válasza?
SIMON Azt hiszem, hiába fárasztanám magam a találgatással. 
NÁTÁN Megmondom: egy nevetés. Láttál már nevető angyalt? 
SIMON Az én angyalom halálosan komoly volt. Ezért is hittem az üze
netének.
NÁTÁN Én meg azért hittem az enyémnek, mert nevetett rajtam. Amiért 
azt hiszem, hogy a jövő egyetlen uralkodója is okulna Dávid bűnhődéséből. 
És elmondta, hogy a hatalom vétkeivel szemben maga az Űr is tehetetlen. 
Hiába bűnhődne Dávid. Vagy ami valószínűbb: hiába lennék áldozata a 
király haragjának.. . Amíg ezek a szavak el nem hangzottak, kész voltam a 
halálra is . . .
SIMON Tehát hittél az angyalodnak . . .
NÁTÁN Amiként te is a tiédnek. Azért küldte hozzám az Űr, hogy figyel
meztessen, értelmetlenül áldoznám fel magam.
SIMON És ha nem az Űr angyala volt? Ha csupán rettegésed vetítette 
eléd ezt a látomást?
NÁTÁN Ezt a te reményeid is megtehették veled ... (Letörten) És az 
Űr semmit sem tett, hogy eloszlassa rettegésemet. . .
SIMON És ha tett? Éppen csak rettegésed tett süketté, hogy ne halld 
meg az Űr hangját? Magad mondtad, hogy az angyalok szavát könnyű 
félreérteni.
NÁTÁN Persze. . .  Az is lehet, hogy egyszerűen csak féltem. . .  Megtörtem, 
összeroppantam . . . (Tenyerébe temeti arcát)
SIMON (részvéttel) Próféta, mondd, mit tettek veled?. . .
NÁTÁN Túl keveset ahhoz, hogy ne érezzem gyávának magam... 
SIMON (mint aki nem akarja hinni) Próféta, rajtad nem uralkodhatott 
el a gyávaság. Legendák szólnak rólad. . .  Amikor Saul ellen emelted fel 
szavadat . .  .
NÁTÁN Akkor tudtam, hogy miért teszem. A gyávaság főleg olyankor 
uralkodik el rajtunk, ha a bátorság értelmét hasztalanul keressük. 
SIMON A bátorság értelmét meg azért nem látjuk, mert tekintetünket 
gyávaság homályosítja e l . . .  (Megbánva szavait) De bocsáss meg nekem, 
próféta . . .
NÁTÁN Nincs mit megbocsátanom... (Kis csend után) Bár jobb lenne, 
ha az angyal szavain gondolkodnál el inkább. Bölcs dolgokat mondott, érdemes 
őket észbentartani. . .
SIMON (eltávolodik Nátántól, mint aki nem képes magában tartani) Próféta, 
én mindenre kész vagyok érted. . .  Csak azt ne kívánd, hogy higgyek az



angyalodnak. (Hirtelen szembefordul vele) Vagy így talán könnyebb lenne 
neked?. . .
NÁTÁN (hosszúy kínos csend után) Ha csak egyetlen napig ott lettél volna 
a börtön sötétjében, minden belépőben orgyilkost sejtve. . .
SIMON (üres tekintettel, valahová a távolba mered) . . .  Akkor magam is 
halott volnék. Kiszikkadt porhüvelye önmagámnak. . .
NÁTÁN . . . Akárcsak én . . .  (Egy lépést tesz feléje, megpróbálja megérinteni) 
Szegény gyermekem . . .
SIMON (félreugrik, elmenekül a próféta érintése elől; hisztérikusan) N e!. . .  
Kérlek, próféta, ne közelíts hozzám m ost. . .  Én . . .
NÁTÁN (döbbenten megáll) Hát ennyire fáj?. . .
SIMON (szemében eszelős fénnyel, tompán) Annyira, hogy legszívesebben 
megölnélek. . .
NÁTÁN Mint ifjú és még meg nem tört prófétának, talán jogod is lenne 
megtenni. . .
SIMON És ha valóban meg is teszem?
NÁTÁN (nyugodtan) Arra várok gyermekem . . .
SIMON (ruhája alól előrántja tőrét, a prófétára emeli, de keze félúton megáll) 
NÁTÁN (rezzenéstelen nyugalommal) Azt hiszem, folytatnod kellene. 
SIMON (lassan leengedi a tőrt, eszelős-keserűen felnevet; végtelen fájda
lommal) Próféta, miért hittél az angyalodnak? Ha a királlyal szemben is 
ilyen sziklaszil árdan állsz . . .
NÁTÁN Könnyű sziklaszilárdnak lenni ott, ahol nem fenyeget valóságos 
veszély. ..
SIMON Miért vagy oly biztos benne, hogy nem teszem meg?
NÁTÁN Elmulasztottad a pillanatot. Pedig talán nem kellett volna. . .  
SIMON (leeresztett kezében gyámoltalanul szorongatva a tőrt, tanácstalanul 
maga elé mered; hosszabb csend után) Próféta, én elmegyek innen. . .  Elmegyek 
tőled . . .
NÁTÁN (színtelen hangon) Értelek. A tanítványom többé nem lehetsz . . .  
SIMON Ezek után nem is vagyok méltó r á . . .
NÁTÁN Én sem. Hogy a tanítómestered legyek... Ha már nem hihetsz 
nekem.
SIMON Magamnak sem hiszek. És az angyalomnak sem, aki megjelent 
nekem. Senkinek többé . . .
NÁTÁN És? . . .  Hová akarsz menni? . . .
SIMON Még nem tudom. . .  Talán beveszem magam a hegyek közé. . .  
Haramia leszek, útonálló, gyilkos . . .
NÁTÁN Gyilkos?
SIMON Vagy átmegyek a határon. Az ellenséghez. Árulónak... (Pár 
lépést tesz kifelé)
NÁTÁN (elszömyedve) Az én tanítványom? Árulónak?. . .
SIMON (felnevet) Miért? Nem gondoltál még arra, hogy az Űr talán 
nincs is Izrael pártján? Hanem odaát van a filiszteusok táborában. Talán 
náluk van az igazság. . .
NÁTÁN (kiáltva) A filiszteusoknál?! A kufárlelkű bálványimádóknál? Az 
átkozottaknál?!
SIMON Miért ne? Ha egyszer itt hiába kerestük, elveszítettük. . .



NÁTÁN (magánkívül) Hallgass, esztelen! Inkább halva lássalak, mint 
hogy áruló légy! . .  .
SIMON (megáll, a tőrt nézi)
NÁTÁN (rémülten feléje indul) Ne ted d ...!  Térj eszedre! Ostoba! 
SIMON (tőrét gyors mozdulattal magába szúrja)
NÁTÁN (hozzáugriky átnyalábolja az összeroskadó testet) Szerencsétlen! 
Mit tettél?.. .  (Lassan a földre ereszti, maga is melléje térdel) És miért?. . .  
Miért, gyermekem?. . .
SIMON (haldokolva) M ert. . .  mert megértettem, hogy a te angyalodnak 
van igaza . . .  És mégis . . .
NÁTÁN . . .  Tőrt emeltél rám, hogy az igazságot öld meg. . .  Ez az igazság 
megérdemelte volna . . .
SIMON Próféta. . .  Legalább te bocsáss meg nekem . . .  Mert az Űr csak 
a királyok vétkeit. . .  (Többé nem mozdul)
NÁTÁN (felállva a halott mellől) Szegény gyermekem. . .  Micsoda próféta 
lehettél volna! Annyira szeretted az igazságot, hogy képtelen voltál elvi
selni . . .  Vagy csak . . .  túl gyenge hozzá?.. .  (Néhány pillanatig még némán, 
dermedten álly azután)

Függöny
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TANTALOSZ
Alvilági ámyjáték

Szereplők a színrelépés sorrendjében:

TANTALOSZ  
ÉTEKFOGÓ L Á N Y  

HÁDÉSZ
I. SASKESELYŰ

II. SASKESELYŰ  
PROMÉTHEUSZ

HÉRAKLÉSZ

Üres, díszlet nélküli szín, nem tudhatjuky zárt helyiséget jelöl e vagy szabad 
térséget. A játék kezdetekor néhány percen át teljes sötétség. Eközbeny majd 
a fokozatos kivilágosodás során isy megfelelő kísérőzenével keveredve, különböző 
naturalisztikus hanghatások: rágásy csámcsog ás y kortyolásy evőeszközök csörgésey 
pohárcsengés, énekszó, táncoló lábak dobbanásay férfiröhögésy női kacaj, kéjes 
lihcgés, „szexi” sóhajok és sikolyok — akár a természetesnek többszörösére 
is fölerősítve. Amikor a szín kivilágosodiky Tantalosz középen a földre kuporodva 
üly két tenyerét a fülére szorítja.

TANTALOSZ (pár pillanat múlva felugrik, továbbra is fülére szorított 
kézzel jobbra-balra tántorodik, tétován áll, zavarodottan és tehetetlenül néz 
maga körül; különböző irányban néhány lépést fu t is, mintha csak ki akarna 
menekülni a színről, de a minden oldalról feléje áradó hangok mintha visszalöknék, 
újra középre kényszerítik; két kezét gyomrára szorítva összegörnyed, leros
kad, kezébe harap, újra felugrik; miközben a hangok kissé lehalkulnak, fájdal
masan felordít) Ne! Ne! Elég vo lt!... Ó, istenek, legalább ezt ne! Elég 
a csillapíthatatlan éhség önmagában is. Miért kell hallanom, hogy másoké 
csillapítható?. . . Ó, istenek, istenek, miért gyötörtök? (Tehetetlenül arcra 
bukik, két karját előrenyújtva teljes hosszában elterül, így marad mozdulat
lanul)

Néhány pillanatig újra teljes sötétség, majd mikor a fények ismét kigyúlnak, 
Tantaloszt továbbra is előbbi testhelyzetében látjuk. Fentről a zsinórpadlásról 

felvonó ereszkedik le, rajta különféle ételekkel — kenyerekkel, sültekkel, süte
ményekkel, gyümölcsökkel — megrakott tálaktól, kancsóktól, amphoráktól körül
véve az Étekfogó lány: ragyogó jelenség, görögös konttyal, gazdagon redőzött



lepelruhában. A felvonó egy idő múlva megállj félúton a levegőben marad, Tan
talosz egyelőre nem vesz tudomást róla.

ÉTEKFOGÓ LÁNY (letekintve kis ideig szótlanul, tűnődve nézi Tantaloszt, 
majd halkan, majdnem suttogva) Tantalosz... (Látva, hogy nem mozdul, 
valamivel hangosabban) Tantalosz. Tantalosz, ébredj.
TANTALOSZ (anélkül, /zogy megmozdulna) Nem alszom. Mit akarsz 
tőlem?
LÁNY Érdekel a vacsorád? Kívánod látni-hallani?
TANTALOSZ (továbbra is mozdulatlanul) Nem vagyok rá kíváncsi. 
LÁNY (halkan, de határozottan) De igen. Tudni akarod. 
TANTALOSZ Mért érdekelne, ami elérhetetlen?
LÁNY Hátha mégsem az. Ezért érdekel.
TANTALOSZ (fejét egy pillanatra felemelve) Halott vagyok. Éhhalál nem 
fenyegethet.
LÁNY Éhségedet ételeim puszta látványa is enyhítheti. Meg a felsorolásuk. 
Éppen, mert halott vagy, azért.
TANTALOSZ (most már kissé hosszabb ideig néz föl) Ne mondd, amit
magad sem hiszel. Ne akarj mindenáron jónak látszani.
LÁNY Te meg mért mutatod közömbösnek magadat? Nemcsak előttem, 
hanem önmagad előtt. Mert közben mégis arra vársz, hogy a fogásaimat 
kezdjem sorolni.
TANTALOSZ Hiába kérném, hogy ne sorold őket.
LÁNY Igaz is. Tudod, hogy föl kell őket sorolnom.
TANTALOSZ Tudom, hogy ez a dolgod. De én nem hallgatlak meg.
(Fülét tüntetőleg befogja, arcát újra a földre szorítja)
LÁNY Dehogynem, mert ez a dolgod.
TANTALOSZ (egyfajta megadással) Rendben van. Essünk túl rajta. 
(Állát két tenyerébe támasztva tekint föl, akarata ellenére is vár okozástelj esnek 
látszik)
LÁNY (kezébe vesz egy tálat és felmutatja — a továbbiak során is mindig 
így tesz) Előételnek csiga, nyárson sült fenyőmadár, körítésként szarvasgom
bával, spárgával, mályvalevéllel. Olívaolajjal megöntözve, borsfűvel és korian- 
derral ízesítve. Nem sok az egész, amint láthatod. Csak hogy a gyomorned
veidet felkészítse a továbbiakra. (Rövid hatásszünet után, Tantalosz szótlansága 
miatt némi csalódottsággal) Tegnap kértél belőle. . .
TANTALOSZ Tegnap csak a tojással töltött rigóból kérhettem volna. 
Meg a kagylóból, csiperkéből, olajbogyóból.
LÁNY Igazad van. De jól emlékszel!
TANTALOSZ Neked is emlékezned kell. Hogy mégsem kértem. Bár
mennyire kínáltad.
LÁNY Tegnapelőtt viszont igen. A csípős déloszi kecskesajtból és a re
tekből.
TANTALOSZ Ravaszkodni próbáltam, azért. Arra gondoltam, hátha 
csakugyan fel akarod korbácsolni velük a gyomornedveimet. Pár falattal 
csak. Hogy az éhség még jobban gyötörjön. De én ezt a kockázatot is vállaltam 
volna.
LÁNY És ha most akarom ezt? A gyomornedveidet néhány falattal fel
korbácsolni.



TANTALOSZ Ne legyél kegyetlenebb a kelleténél. No, de különben sem 
ugrathatsz már be. Idővel okul az ember. (Térdeplő helyzetbe emelkedik) 
Folytasd inkább. Hadd halljam, mi következik.
LÁNY Gyöngytyúkleves argoszi módra.
TANTALOSZ És azután?
LÁNY Milétoszi pérhal, á la Poszeidón.
TANTALOSZ (mint aki veszi a lapot, nyelvével csettint) Ejha, nem is 
rossz. Vedd úgy, hogy máris megettem. Folytathatod, ma nagyétkű leszek. 
LÁNY (fellelkesülten) Idei gödölyéből készült ragu, fehér borral, sáfránnyal, 
mükénéi recept szerint.
TANTALOSZ Pompás. Szinte máris jóllaktam.
LÁNY De azért a mézes dióval, mandulával és mákkal töltött pávát (föl
mutatja, a pirosra sült állat farktollait díszként rajtahagyták) bizonyára mégsem 
veted meg. Tökkel és articsókával. Na, mit szólsz hozzá?
TANTALOSZ Említhetnéd a fűszerezést is.
LÁNY Gyömbérrel és kakukkfűvel ízesítettük.
TANTALOSZ Tárkonnyal és fenyőmaggal jobban kedvelem.
LÁNY Rendben van. Akkor tárkonnyal és fenyőmaggal.
TANTALOSZ Talán csak nem akarod azt mondani, hogy ez a változat 
is készen áll?. . . Különben mért ne mondhatnád?
LÁNY Majd máskor, jó? Máskor majd olyat hozok. Addig érd be azzal, 
ami éppen van.
TANTALOSZ Igazad van. így is kiváló. (Kezét szája elé kapva böfög, 
feláll, sóhajtva nyújtózkodik) Attól félek, túlságossan is megtömtem a ben- 
dőmet.
LÁNY Pedig a desszertek még hátra vannak. Krétai mézescsók, rhodoszi 
mogyorós patkó.
TANTALOSZ (újra böfögd a hasát simogatja) Köszönöm. Talán inkább 
lemondok róluk.
LÁNY Továbbá a gyümölcsök: alma, körte, füge és szőlő. 
TANTALOSZ Inkább az italokat mondd.
LÁNY Pramnoszi fehér bor, korinthoszi és számoszi vörös. Valamint 
méhsör. Utána pedig. . .
TANTALOSZ Fölösleges mondanod. így is tudom, hogy te következel. 
LÁNY Jóllakottan engem is meg fogsz kívánni.
TANTALOSZ Hála a bőséggel fogyasztott fűszeres ételeknek, meg a 
gázoknak a belekben. Nem szólva arról, hogy a húgyhólyag telítettsége 
szintén fokozza a phallosz támadó kedvét. . .  Vagy ezt már mondtam volna? 
LÁNY Nem tudom. Nem emlékszem rá.
TANTALOSZ Dehogynem. Tegnap. Vagy inkább tegnapelőtt még. Per
sze, az is lehet, hogy jóval korábban. Kicsit egyformák a napok idelenn, 
de azért emlékezned kell.
LÁNY Szebbre is emlékezhetnék.
TANTALOSZ Gondolod, hogy szépeket van kedvem mondani neked? 
LÁNY Lehet, hogy szeretném csupán.
TANTALOSZ Mi hasznod lenne, hogyha ezt tenném? Nem gondolhatod 
komolyan, hogy érdemes megpróbálkoznom.
LÁNY Nem gondolok semmit, Tantalosz és te se gondolj semmire. Azonkí



vül, amit magad előtt látsz. (Sokat ígérő sejtelmességgel) Először a hajamra 
talán. (Kontyából hajtűket vesz ki, haja hosszan leomlik)
TANTALOSZ (akarata ellenére is elbűvölten nézi, majd mikor a felvonó 
kissé lejjebb ereszkedik, tétova léptekkel közelít hozzá) Folytasd. Mondd, 
hogy még mire gondoljak.
LÁNY (köntösét vállán széthúzva) Pámás vállam hamvasságára. Meg 
a bőröm bársonyára és illatára. Képzeld el, hogy ujjaiddal érinted, tenyereddel 
simítod, ajkaiddal illeted. Képzeld el nyugodtan, nem kell sietned. 
TANTALOSZ (mivel a felvonó nem ereszkedik tovább, nem lép közelebb) 
Megtörtént. Rátérhetsz a következőre.
LÁNY (anélkül, hogy ruháját tovább bontaná) Gondolj keblem rugalmas 
puhaságára . . .
TANTALOSZ Csakugyan? Eszembe se jutott volna, hogy máris itt tar
tunk. De azért folytasd. Rászletezd csak, kedvteléssel hallgatlak.
LÁNY Nem kell külön kérned rá. Gondolj keblem márványfehérségére. 
TANTALOSZ Nem vagy túl eredeti. Elefáncsontfehéret is emlegethetnél. 
Vagy simán: kebelfehéret, emlőfehéret. Annak mondva mindenedet, ami, 
ahelyett, hogy bármit is máshoz hasonlítanál.
LÁNY Ahogy parancsolod, Tantalosz, ahogy óhajtod. Bármennyire is 
mályvaszínűnek kell elképzelned a bimbóimat, halványrózsaszín udvaraikkal. 
Mielőtt alábbszállnál képzeletedben.
TANTALOSZ Mérget veszek rá, hogy most a derekad karcsúsága követ
kezik.
LÁNY Amphoraként kiszélesedő csípőm szabályos ívét megelőzően. Lapos 
hasam tótükör-simaságát, a köldököm apró örvényével.. . így igaz minden, 
még ha a hasonlataimat nem is kedveled.
TANTALOSZ Mellőzheted a szóbeliséget, bizonyíts valamit inkább. Vagy 
csak az ételeidet szabad mutatnod?
LÁNY (a mennyezetre pillantva) Azokra gondolsz? A fentiekre? 
TANTALOSZ Ki másra gondolhatnék?
LÁNY Nem kérek engedélyt tőlük. (Ruháját kezdi oldani) 
TANTALOSZ Mert már megkaptad. Vagy éppen parancsba adták. 
LÁNY Ne gondolj rájuk. Énrám gondolj csak. (Köntösét széttárva megmu
tatja magát, kis ideig szótlanul, szoborszerűen áll, így engedve át a látványt 
Tantalosz most már leplezetlenül elragadtatott tekintetének) Mondj már va
lamit. Ugye földöntúlinak látszom?
TANTALOSZ Innen az Alvilág mélyéről nagyon is. Sőt: földinek in
kább.
LÁNY Ügy véled, hogy ez többet jelent?
TANTALOSZ Vedd úgy, hogy többnek szántam. Többnek a földöntú
linál. — Kár, hogy csak alvilági vagy. Árny csak mindössze. Nem is valóság 
talán.
LÁNY Idelenn a valóságot az árnyak jelentik.
TANTALOSZ Lehet-e valóság, ami elérhetetlen?
LÁNY (összezárva ruháját) Egyszer minden a tiéd lesz, Tantalosz, légy 
türelemmel.
TANTALOSZ Nem tudom, miképp hihetném. Ha egyszer máris elfedted 
magad. Mindazt, ami nem is valóság.



LÁNY Továbbra is eleven valóság vagyok. Ugyanolyan, mint voltam az 
előbb. Ruhám alatt, általad nem látottan is. És a benned rögződött képben. 
TANTALOSZ Közeliként is távolian. (Felpillantva a köztük lévő távolságot 
méregeti) Anélkül, hogy hozzád érhetnék.
LÁNY Lenyújtom a kezem, jó? Hátha eléred. (Letérdel és a felvonó korlátja 
alatt kihajolva a karját lenyújtja)
TANTALOSZ (a felvonóhoz fu t, erejét megfeszítve nyújtózkodik, hasztalanul 
igyekszik a lány kezét elérni) Olyan maradsz, mintha testetlen volnál. Válto
zatlanul látomás csupán.
LÁNY (kezét erőlködve továbbra is lefelé nyújtja) Ne add fel még. Pró
bálkozz újra.
TANTALOSZ (egymás után többször is ugrani próbál, de hiába) Várj 
még. Maradj úgy. Megpróbálom nekifutásból.
LÁNY Próbáld. Meglátod, sikerülni fog.
TANTALOSZ (lendületet veszy pár lépés után felugrik, magasra nyújtott 
keze mégsem találkozik a lányéval; csüggedten állva marad)
LÁNY Ne hagyd abba még. Próbálkozz tovább.
TANTALOSZ (megismételt kísérlete is kudarcba fullad) Nem érhetek 
hozzád. . . Mintha nem is léteznél.
LÁNY Folytasd, Tantalosz, folytasd. Érezned kell a létezésemet. 
TANTALOSZ (újabb sikertelen kísérletet tesz)
LÁNY Már nem sok hiányzott. . .  Rajta! Fuss neki ismét. Én is érezni 
akarom a létezésedet.
TANTALOSZ (nekilendül ujjuk majdnem érinti egymást; utána kimerültén 
zihálva) Majdnem. . .  Majdnem, de mégsem.
LÁNY Majdnem, Tantalosz. De ez a majdnem máris biztató. 
TANTALOSZ (újabb nekifutása már erőtlenebbre sikerül) Hiába. Látod?.. . 
Mégis hiába . . .
LÁNY Ha ma nem, holnap. Holnap majd sikerülni fog.
TANTALOSZ Holnap? Ki tudja?. . .  (Mint aki nem adta még föl) Mégis 
megpróbálom még egyszer.
LÁNY Kimerültél. Majd holnap inkább.
TANTALOSZ Halott vagyok, több mint kimerült. Úgyhogy a kimerültség 
nekem nem árthat. (Erőtlenül botladozva nekifut, ugrása most már szánalmas, 
kifulladva a földre roskady erőlködve feltápászkodik) Éppcsak nincs erőm 
az ugráshoz.
LÁNY (lenyújtott karját visszahúzva fölkel) Holnapig erőt gyűjthetsz. 
TANTALOSZ (keserűen kifakadva) Miből? Nem mondanád meg? 
LÁNY Vagy a felvonó lesz hozzánk kegyesebb. Holnap talán lejjebb en
gedik.
TANTALOSZ Azok, ott fenn? Azokra gondolsz?
LÁNY Ki másra gondolhatnék, minden tőlük függ. Hátha holnap lejjebb 
engedik.
TANTALOSZ Vagy feljebb hagyják. (Agresszívan) Miből gyűjtsék erőt? 
Erre válaszolj inkább!
LÁNY Magadból, Tantalosz, csakis magadból.
TANTALOSZ (tekintetét a felvonón felhalmozott ételes tálakra szegeziy 
amelyekről átmenetileg mintha megfeledkezett volna) Ha egy falatot is ehetnék,



csak egy falatot. Bizonyára rögtön erőre kapnék. (Váratlanul hevesen) Dobj 
le valamit! Egy szelet kenyeret csupán. Meg egy almát még. Hogy a szomjamat 
is olthassam.
LÁNY (tétován az ételekre tekint, hangjában szomorúsággal) Nem tehetem, 
Tantalosz. Azt nem tehetem.
TANTALOSZ Mért ne tehetnéd? (A mennyezetre pillantva) Vagy meg
tiltották?
LÁNY Nem. De meg sem engedték. Parancsuk szerint akkor kell a vacso
rádat átadnom, ha eléred. Arról nem volt szó, hogy le is dobhatom. 
TANTALOSZ Ennyi elég is. Miért ne hihetnéd, hogy megteheted? 
LÁNY Vagy hogy nem tehetem meg.
TANTALOSZ Gondolod, hogy megbüntetnének?
LÁNY Nem láthatnál többé. Nem láthatnálak.
TANTALOSZ Gondolod, hogy . . . (kitörve) Éhes vagyok! Éhes, értsd 
meg! Rád is, de mégsem rád mindenekelőtt!
LÁNY (észbe kapva riadt sietséggel az egyik kenyérért nyúlna, de a felvonó 
most váratlanul megrezdül, úgy tetszik, lefelé indul) Várj! Várj egy kicsit 
még! Alighanem pillanatok kérdése.. . (amikor a felvonó észrevehetően eresz
kedni kezd, felujjongva) Látod, Tantalosz. Látod! Lefelé megyek! Lefelé, 
hozzád! Minden a tiéd lesz, minden! Kár lett volna elrontanunk, mindjárt 
lent leszek. . .  (A felvonó körülbelül olyan magasságban, hogy a lány lenyújtott 
keze lentről nyújtózkodva elérhető, hirtelen megáll)
TANTALOSZ (mélységes csalódottsággal) Tudtam, hogy így lesz. Ismerem 
az ítéletemet.
LÁNY (gyorsan felkapja a kenyeret) Nem tesz semmit, így is eléred. Gyere 
közel, siess. Siess, mert mégse tudhatjuk. . .
TANTALOSZ (futva elindul, ebben a pillanatban a felvonó újra emelkedni 
kezdy de mikor futásában megtorpan, a felvonó is megáll; halkan, csüggedten) 
Vége. Űjra túl magasan van.
LÁNY (továbbra is a kenyeret nyújtja) Légy türelemmel. Ami az előbb 
történt, ismét bekövetkezhet. . . Máris, látod, m áris. . .

A következő percekben némajátékot látunk, melynek során az előbbi jelenet 
egymás után többször is megismétlődik. A felvonó időnként ereszkedni kezd, 
de valahányszor Tantalosz a lány kezében lévő kenyérért nyúlna, mindig megáll, 
majd felfélé indul. A  lány a kenyeret mindig készséggel adná, az érte nyúló 
Tantalosz elől sohase rántja vissza, a nézőnek egy pillanatig sem szabad azt 
hinnie, hogy a lány is „benne van a játékban”, legfeljebb az a benyomása támadhat 
csak, hogy úgy van benne csupán, mintha nem lenne benne, arcán mindenképpen 
az tükröződik, hogy a kenyér átadásának kudarca őszintén kétségbe ejti, Tan
talosz t, ismételt kísérletei során egy-két szóval biztathatja is, sürgetőleg közelebb 
intheti, hátha annak a kenyeret egy megfelelő pillanatban mégis sikerül elcsípnie. 
A felvonó megfelelő „idegtépő” zene kíséretében jár le-föl, néha majdnem el 
is tűnik odafenn, Tantalosz torkából ilyenkor kétségbeesett, tagolatlan kiáltások 
törnek föl, reményvesztetten leroskad, kezébe temeti arcát, de nyomban újra 
föltekint. És amikor a felvonó lefelé indul, kezdődik minden elölről. Mindez 
egy idő múlva már kínosan hosszúnak tűnhet. Amikor a zene végre elhallgat, 
a felvonó, ismét csak elérhetetlen magasságban, függve marad.

n



TANTALOSZ (kimerültén térdre esve) Most már te is láthatod. Haszta
lanul játszunk, ha velünk játszanak. Azt játsszák, hogy ne érjelek el. Egyetlen 
falatot se kaphassak tőled.
LÁNY (szomorúan áll, kezében a kenyérrel, meggyőződés nélküli hangon) 
Ma talán csakugyan nem. De holnap újra itt leszek.
TANTALOSZ Holnap minden újra kezdődik.
LÁNY Minden, tehát a lehetőség is. Hogy másképp végződjék. 
TANTALOSZ Megloptam az isteneket. Nektárt és ambróziát loptam az 
asztalukról. Féktelen nagyravágyásomban, hogy bebizonyítsam: őket is meg 
lehet lopni. Logikus, hogy örök éhségre és szomjúságra ítéltek. ítéletemet az 
istenek parancsára az Alvilág bírái hozták.
LÁNY De a párkák, Tantalosz. Felettük az isteneknek sincsen hatalmuk. 
És a sors fonalát a párkák fonják.
TANTALOSZ A halandókét — ameddig élnek.
LÁNY Te is élsz. Egy másik életet. Idelenn a halál birodalmában. 
TANTALOSZ Sorstalanul. Minden fordulat nélkül.

Halk zene szólal meg, a felvonó lassan emelkedni kezd. De azok ketten mintha 
észre se vennék — vagy beletörődtek volna.

LÁNY Hallasz és látsz, mozogsz és beszélsz, szomjúságot és éhséget 
érzel. Talán még vágyakat is. Nincs élet sors nélkül, sors fordulat nélkül. 
TANTALOSZ Körforgás van csak. És a körforgást is fordulatok alkotják. 
Bármi történik, körforgás csupán. Minden ehhez tartozik. (Mintha csak 
most venné észre a felvonó emelkedését) Az is, hogy most távozol tőlem. 
LÁNY Holnapig csupán.
TANTALOSZ Itt hagysz egyedül.
LÁNY Nem egyedül, Tantalosz — a reményeiddel.
TANTALOSZ Éhségemmel, szomjúságommal.
LÁNY Holnap újra itt leszek.
TANTALOSZ Nem tudhatod, és én sem tudhatom.
LÁNY Eddig mindig eljöttem.
TANTALOSZ Mert így akarták.
LÁNY Ezután is így akarják majd.
TANTALOSZ Az előbb sorsfordulatot emlegettél. Fordulat lesz az is, 
ha nem látlak többé. Téged sem, meg a terített asztalodat sem. Még a morzsa
hullás reményét is el kell vesztenem.
LÁNY (amikor a felvonó egészen magasan jár máry váratlan riadalommal) 
Szegény Tantalosz, hátha csakugyan így lesz . .  . (Hirtelen lehajítja a kenyeret, 
amely földet érve gyanúsan koppan, a kísérőzene a koppanással egyidőben 
mintegy gombnyomásra elhallgat)
TANTALOSZ (mohón a kenyérre veti magaty de foga láthatóan kemény 
felületbe ütközik; döbbent felismeréssel) De hiszen ez. . . (Bambán rámert>d, 
ismét harapni próbály majd kétségbeesve elhajítja) De hiszen ez ehetetlen! 
Becsaptál, te átkozott! Festett fadarabot dobtál le kenyér helyett!
LÁNY (rémülten, kétségbeesve) Nem igaz! Kenyeret adtam! 
TANTALOSZ Hazudsz! Becsaptál, hogy jobban szenvedjek!
LÁNY (közben eltűnt fenny már csak az élcsukló hangját halljuk) Kenyér 
volt! Hidd el! Magam sütöttem! Ettem belőle!



TANTALOSZ (utánakiált) Gyönyörködsz a kínjaimban, azért tetted! 
Mégcsak nem is kötelességből. . .
LÁNY (hangja már távolabbról) Nem igaz, hidd el! Én csak a vacsorát 
hoztam. Valóságos ételeket, amint láthatod. . .

Fentről kellékételek hullanak, kenyerek, sültek koppannak a színpad deszkáin, 
a műanyag vagy gumialmák, -körték és egyéb gyümölcsök labdaként visszapat- 
tannak, szertegurulnak.

TANTALOSZ (hol az egyiky hol a másik darabot kapja föl, megpróbál 
beleharapni, zavarodottan rohangál az ehetetlen ennivalók záporában) Ez 
sem. . .  ez sem...  Ez sem ehető . . .  Mind hamisítvány. Minden hamisítvány 
csak! (Feltekintve) Magad is az vagy! Nem is hazug, nem is csaló: magad 
vagy a hazugság, magad a csalás! Mert ha ember lennél, halandó, valaha 
élt, valóságos lány. . . (Kifullad, 5 mintha választ is várnay de a lány hangja 
nem hallatszik már) Egy mentséged lehet: sohasem éltél. . . (Üjra a földre 
tekintve értetlenül mered a szanaszét heverő ételutánzatokray majd gyomrá
hoz kapva fájdalmasan felordít) Éhes vagyok! Éhes! Enni adjatok! (Remény- 
vesztetten és tehetetlenül a földre roskad)

Hirtelen teljes sötétség. Nem tart sokáig. Ezalatt, valamint a lassú kivilágo- 
sodás alatt isy újból a naturalista hanghatásokkal kevert zene hallatszik.

TANTALOSZ (ugyanabban a testhelyzetben látjuk viszonty mint amelyben 
a sötétség beállta előtt hagytuky néhány másodpercig élettelenül hevery majd 
kínos-keservesen föltápászkodiky újra észreveszi a körülötte heverő „jó fala
tokat” — mint aki képtelen helyzetébe belenyugodniy felveszi valamdyikety 
ismét megpróbál beleharapni, elhajítjay újjal próbálkozik) Ez sem. . .  ez sem . . . 
Ez sem, ez sem, egyik sem. . . (Kitörő indulattal öklét az ég felé rázza) 
Becsaptál, becsaptál, képes voltál rá! Te legaljasabb szajhája az Alvilágnak! 
T e . . .  Légy átkozott, ne is lássalak többé! (Néhány pillanatig dühtől kifulladva 
álly mint aki nem tudjay még mit is mondhatnay aztán halkabbany inkább tűnődve) 
Becsapott, igen, kétségtelenül... Bár lehet, hogy ártatlanul csak. öntudatlan 
eszközként, gyötrelmem fokozása érdekében, de a maga részéről a legjobb 
szándékkal. Anélkül, hogy sejtette volna, mire megy ki a játék. (Ujjával 
felfelé bökve) Mármint azoké, azoké ott fenn. Akik ideküldték. Ismerve a 
hajlamait, a természetét. Mert hátha őt is büntetik valamiért, és most azzal 
vezekel, hogy nem adhat. . .  Csakugyan, ez is meglehet. Mért ne lehetne? 
Minden attól függ, tudta-e vajon, hogy nem valódi ételeket hoz. Mert ha 
igen, úgy bizonyára örömmel is csinálta, nyilvánvaló gyönyörűséggel. Él
vezve a gyötrelmeimet. Ám ha nem, ha az ételeit valódinak hitte, vagy azok 
odafenn még csakugyan azok is voltak, h a . . .  (Hirtelen felkiáltva) Hé, ti 
ott fenn! Mit akartok ezzel, mondjátok! Elérni, hogy ártatlannak hihessem? 
Őszintének a kis konyhatündéreteket vagy micsodátokat. . .  Mit akartok 
ezzel elérni? Azt talán, hogy minden jobban fájhasson? Még a segíteni aka
rása is, a készsége az örömnyújtásra. Még talán a fájdalma is. A csalódá
sa, hogy mégsem segíthet. . .  Persze, hiszen világos. Ezt szerettétek volna, 
ezt akartátok. . .  Csakhogy én átlátom a szándékotokat, elkerülöm a kelepcé
teket. Nem érdekel a mézesmadzagotok, mért érdekelne. Nem érdekel, hogy



ártatlan-e. Eszközötök-e csak, vagy a cinkosotok is. Ha egyszer így is, úgy 
is elérhetetlen. (Ültéből felugorva még hangosabban) Hé, ti ott fenn, hogyha 
halljátok! Vegyétek tudomásul, hogy nem nyúlok érte. Úgyhogy ezt a ribancot 
ne is küldjétek. Tantaloszon nem lehet többé kifogni. (Kis szünet utány 
most már teljes hangerővel kiáltva) Hé, ti ott fenn! Hallotok engem?. . .

Fentről váratlanul köhintés hangzik. Hangosabb a természetesnél, de az a 
fajtay amellyel szándékosan szoktuk felhívni magunkra a figyelmet.

TANTALOSZ (meglepődve feltekint) Ki az ott fenn? Valaki az istenek 
közül?
HANG (mély zengő basszus, fentről hallatszik) Minket hívtál, nem? De 
csak én hallottalak.
TANTALOSZ Te lennél, Hádész?
HANG Idelenn az Alvilágban, ki más lehetne? Itt csak én vagyok illetékes. 
Mellesleg már jó ideje figyellek.
TANTALOSZ Megtisztelsz vele, mondhatom... Mit kívánsz tőlem? 
HANG Bizonyára te kívánsz inkább. Szólítottál, íme, itt vagyok.

Fentről, kötélen függő trónszéken ülve Hádész ereszkedik ley majd bizonyos 
magasságban függve marad.

TANTALOSZ Miután jó ideje figyeltél.
HÁDÉSZ Figyeltelek, igen. Sőt: tűnődtem rajtad.
TANTALOSZ Igazán megtisztelő az Alvilág fejedelme részéről. Még ha 
nem is tudhatom, mi rajtam a tűnődni való.
HÁDÉSZ Sok minden, mert furcsa szerzet vagy. Annyi mindent összehor
dasz magadban. Arról a lányról is egyebek mellett, aki az előbb járt nálad. 
És akit te őszintének szeretnél hinni.
TANTALOSZ Csak hogy ne a cinkosodnak hihessem. Nyilván hiába. 
HÁDÉSZ Cinkosomnak, azt mondod? Talád inkább a szolgálómnak. A 
munkatársamnak.
TANTALOSZ Egyre megy, nem? Úgyis a tiéd.
HÁDÉSZ Idelenn az Alvilágban minden az enyém. Magad is az vagy. 
TANTALOSZ Csak mint a rabod, de nem a cinkosod.
HÁDÉSZ Hátha mégis, épp csak nem tudod.
TANTALOSZ Akárcsak az a lány az ételeivel. Ő is így a tiéd csak? 
HÁDÉSZ Gondolod, hogy ez rád tartozik?
TANTALOSZ Nem várom tőled, hogy eláruld nekem. Bármennyire is 
tudnom kellene.
HÁDÉSZ Miheztartás végett? Erre gondoltál?
TANTALOSZ Tudnom kéne, mit érezzék iránta. Gyűlöletet vagy. . .  
HÁDÉSZ Vagy bűntudatot.
TANTALOSZ Azt is, ha őszintén adni akart.
HÁDÉSZ Amiért az adni akarását hiába felébresztetted?
TANTALOSZ így is mondhatjuk.
HÁDÉSZ Persze. Mindjárt gondoltam. Ezért tűnődtem rajtad. Ez az, 
amit furcsának tartok.
TANTALOSZ Annak tartom magam is. Sőt nevetségesnek. Főleg, ha



arra gondolok, hogy nektek dolgozik, s tudja is, hogy csak a bolondját járatja 
velem. De ha mégsem ez az igazság . .  .
HÁDÉSZ (rendreutasítóan) Bűntudatot nem ezért kell érezned. 
TANTALOSZ (mintha csak kikérné magának) Egyébért semmi esetre. 
Nincs mit megbánnom.
HÁDÉSZ Úgy véled? Na, helyben vagyunk. Annyira, hogy ezen még csak 
nem is tűnődöm. Megszoktam, hogy a birodalmam tele van ártatlanokkal. 
Mintha nem is ismernék az ítéletüket. Egyszerűen lepereg róluk. Mintha 
soha nem hallották volna.
TANTALOSZ Ismerem, hallottam, megjegyeztem magamnak. De csak 
azt. Egyedül az ítéletemet.
HÁDÉSZ Kár úgy tenned, mintha nem emlékeznél.
TANTALOSZ Kérdés, mire emlékszem. Vádjaitokra-e csupán, vagy a 
bűneimre is?
HÁDÉSZ Ügy beszélsz, mintha nem is a halhatatlan istenek ültek volna 
törvényt fölötted.
TANTALOSZ Hogyne ültek volna. Persze hogy ültek. Hogy a rajtuk esett 
sérelmet megtorolhassák.
HÁDÉSZ Na látod, mégis emlékszel.
TANTALOSZ Azt látom, hogy még csak nem is tagadod: erről volt csak 
szó, megtorlásról. Bosszúról, nem büntetésről.
HÁDÉSZ Tagadni vagy beismerni nem az én dolgom. (Kezével felfelé 
in ty  trónszékével kissé lejjebb ereszkedik) De azért minek tagadnám? 
TÁNTALOSZ (keserű szemrehányással) Amiatt a kevéske nektár miatt? 
Azért a pár falat ambróziáért?
HÁDÉSZ Amit az Olümposzon loptál el. Az istenek asztaláról. Ahová 
egyedül voltál hivatalos a halandók közül. Ne vedd rossz néven tőlem a 
kérdést, de hogyan vetemedhettél ilyesmire?
TANTALOSZ Logikusan gondolkodtam, Hádész, legalábbis azt hittem, 
így gondolkodom. Azt gondoltam, amit megehetek és megihatok, az enyém. 
Abból tettem félre csak, amit nekem adtatok. Ebből kínáltam meg a ba
rátaimat.
HÁDÉSZ Akiket mi nem kívántunk isteni kegyben részesíteni. Miért 
nem erre gondoltál?
TANTALOSZ Nem erre gondoltam, hanem a barátaimra.
HÁDÉSZ Szép tőled, hogy ennyire szereted őket. És legalább elhitték, 
hogy hivatalos voltál az asztalunkhoz, hogy velünk étkeztél? Jobban mondva: 
velük. Mert én nem voltam jelen. Riktán hívnak föl az Olümposzra, úgy 
látszik, zavarja őket a munkám jellege. Hasznosnak tartják a tisztségemet, 
de kissé gyanús tisztaságúnak. Na de hagyjuk. Az előbb a barátaidról kérdez
telek. Elhitték, hogy odafenn jártál?
TANTALOSZ (vállalvay amire Hádész céloz) Attól félek, udvariasságból 
tettek csak úgy, mintha elhinnék.
HÁDÉSZ Ezek szerint az ambróziától és a nektártól sem voltak éppen 
elragadtatva. És vajon neked ízlett-e? (Miután a válasz késik, barátságosan, 
bizalmaskodva) Nyugodtan őszinte lehetsz: magam se számítok túlzott 
kedvelőjüknek. Számos földi eledelt többre becsülök: páldául egy őzgerinc, 
báránycomb, de akár egy közönséges disznókaraj is. Hogy az italokat ne is 
említsem. Bátran beszélhetsz.



TANTALOSZ Nem volt nehéz megállnom, hogy az adagomat ne fogyasz- 
szam el.
HÁDÉSZ És miközben fogyasztottad, arra gondoltál: ki hitte volna, hogy 
ilyen se íze se bűze ételeken és italokon élnek ezek a halhatatlanok. 
TANTALOSZ így valahogy. Pedig még észrevennem se lett volna szabad 
— ezt is jól tudom.
HÁDÉSZ Legalábbis illett volna titkolnod.
TANTALOSZ Ahelyett, hogy világgá kürtölöm a titkotokat?
HÁDÉSZ Hogy a mi híres nektárunk és ambróziánk egy dologban külön
bözik csak más italoktól és ételektől. Abban, hogy. . .  Dehát ezt magad 
is tudod.
TANTALOSZ Abban, hogy halandók számára tilos. Nem számítva, 
akikkel kivételt tesztek.
HÁDÉSZ És ennyi talán nem elég? (Miközben trónszéke kissé lejjebb ereszke
dik) Ejnye, ejnye, Tantalosz. Néhai király létedre épp te ne tudnád: egyetlen 
megbocsáthatatlan vétek létezik csupán. Mégpedig a tekintély ront ás. 
TANTALOSZ Mégse találtátok elég súlyosnak a büntetésemhez. 
HÁDÉSZ Elég lett volna, ha nagyon igyekszünk. Csakhogy te meg is 
tetézted.
TANTALOSZ (felnevetve) Iszonyatos bűnnel méghozzá. (Elváltoztatott 
hangon, csúfolódva) Tulajdon gyermekem zsenge húsát tálaltam föl nektek 
báránysültként. Csakhogy bebizonyítsam: nem vagytok mindentudók. 
HÁDÉSZ (változatlanul cinkosan, bizalmaskodva) Most már igazán beis
merhetnéd.
TANTALOSZ Tekintve, hogy a helyzetemen már mitsem változtat. Csak
hogy a tiéden se, ha te ismered be.
HÁDÉSZ Nem én vádoltalak és nem is én ítéltelek el. Nekem csak idelenn 
van hatalmam: feladatom a büntetések végrehajtása.
TANTALOSZ Na meg a társaid tekintélyének óvása is. Úgyhogy pusztán 
ezért se ismerheted be.
HÁDÉSZ (trónszékével a földre ereszkedik) Ne légy túl magabiztos, hátha 
azt a bűnödet is elkövetted. Amilyen becsvágy van benned. Most is velünk 
perelsz csak. Halott árnyként is ugyanaz a vágy kerget, ami élőként űzött: 
becsapni minket. (Hirtelen erélyesen) És ha mégis megtetted? Mindössze 
nem emlékszel rá?
TANTALOSZ Amennyiben így lenne, ezt is ti akartátok... De mivel 
a bűnös én lennék, tudnom kellene, miért bűnhődöm. Hogy a büntetésemet 
megérdemeltem.
HÁDÉSZ így van, igen. Legalábbis a te halandó logikád szerint. (Felkel 
trónjáról, Tantaloszhoz lép, vigasztalóan megérinti a karját; képmutató részvéttel) 
Csakhát most, miután már nemcsak halandó vagy, hanem halott is, igazán 
beláthatnád, hogy velünk halhatatlanokkal mégsem mérkőzhetsz. A mi 
halhatatlan logikánkba, isteni szigorúságunk bölcsességébe mégsem lehet 
bepillantásod. Tegyük fel hát, hogy csakugyan nem vagy vétkes. Elvégre 
a tekintély legjobb védőpajzsa mégiscsak a kiismerhetetlenség és a titokzatos
ság. Tegyük fel hát, hogy elhiszem neked: gyermeked megsütésérol és fel- 
tálalásáról valójában szó sem volt. Igazán elég képtelen történet ahhoz, 
hogy kitalált legyen. Annak érdekében, hogy súlyosabb büntetésben részesül



hess, mint ami a lopásodért kijárna neked. De hát akkor is, ez a gyerekes 
csíny az istenek tekintélye ellen irányult. Mindenképpen főbenjáró tett. 
TANTALOSZ Annyira, hogy mértéken felül is büntetendő lehessen? 
HÁDÉSZ Sőt. Kötelezően az.
TANTALOSZ Tehát még a hamis vádak is igazoltak lehetnek? Azt 
hiszem, értlek.
HÁDÉSZ Amennyiben az ítéletet igazságtalannak tartod, attól félek, még
sem egészen.
TANTALOSZ Te sem engem, ha azt hiszed, hogy másnak tarthatom. 
HÁDÉSZ (kedélyesen) Ugyan már, Tantalosz, nem is kell annak tartanod. 
Egyetlen ítélet se attól lesz igazságos, hogy az elítélt elismeri igazságosnak. 
Ezt az ítéletet pedig éppen az igazságtalansága teszi igazságossá. Annál 
inkább, minél szigorúbb. Akkor igazán, ha az elítélt úgy érzi, ártatlanul 
kell szenvednie. Sokkal inkább, mintha jól tudja: büntetését megérdemelte. 
TANTALOSZ És ha mégis feltálaltam a bárány sültemet? Mindössze nem 
emlékszem rá. Azok akaratából természetesen, akikből csúfot űzni kívántam. 
Elvégre mégsem tudhatom.
HÁDÉSZ Sőt, Tantalosz. Mégcsak tudnod sem szabad, hogy ártatlanul 
szenvedsz-e vagy megérdemelten. Újabb fokozataként a szigorúságnak, amit 
nyilván túlzottnak érzel. Elfeledve, hogy tekintélyromboló tettek büntetése 
esetében a túlszigorúság kérdése föl se merülhet. Pedig ha ezt megértenéd, 
mindent értenél.
TANTALOSZ Annyit értek mindössze, hogy semmit se értek. Vagy éppen 
mindent. Túlságosan is.
HÁDÉSZ Az is a büntetésed része, hogy semmit se érthess. Vagy amint 
mondod: túlságosan is. Ebbe kell belenyugodnod.
TANTALOSZ Vagy abba, hogy ne tudjak belenyugodni. És ne is akarjak. 
Abba viszont máris belenyugodtam, hogy semmit se várhatok tőled. 
HÁDÉSZ Pedig vársz, látom rajtad. Ezért is említetted. És hát miért ne. 
Elvégre isten lennék.
TANTALOSZ (akaratlan reménnyel) Ugyan mit várnék, Hádész? Ha 
egyszer magad mondtad, hogy az ítéletem felett nincsen hatalmad. 
HÁDÉSZ Afelett nincs is. De a végrehajtása énrám tartozik. Lehetnek 
teljesíthető kívánságaid.
TANTALOSZ (rövid csend után) Éhező csak egyet kívánhat. . . 
HÁDÉSZ Légy egy kissé szerényebb. Ne kívánj többet a lehetségesnél. 
TANTALOSZ (pillanatnyi töprengés után) Nem többet kívánok, hanem 
kevesebbet. Csak annyit, hogy ne lássam többé az elérhetetlen vacsorátokat. 
HÁDÉSZ Meg aki hozza, azt sem. Bizonyára őt sem kívánod. 
TANTALOSZ Semmit, ami számomra elérhetetlen.
HÁDÉSZ Tantalosz, a te számodra már minden elérhetetlen. Miután 
az ambróziánk és a nektárunk elérhető volt. Igazán vehettél volna annyi 
fáradságot magadnak, hogy úgy tegyél, mintha daléinál a gyönyörűségtől. 
Úgyhogy most magadra vess.
TANTALOSZ Teljesíthető kívánságokat emlegettél. Én csak ezt kívánha
tom. Ne lássam többé. Rajtad áll, teljesíted-e.
HÁDÉSZ Attól függ, mit kívánsz látni helyette.
TANTALOSZ Semmit. Az üres semmit csak.



HÁDÉSZ Jól gondold meg, mit kívánsz. Tudhatnád, hogy a semminél 
semmi se szörnyűbb.
TANTALOSZ (fejét rázza) Nem hiszem el. Legyen inkább csend és 
sötétség.
HÁDÉSZ Minden borzalmával annak, amit nem ismersz? Tantalosz, én 
nem bánom, de azért figyelmeztetlek . . .
TÁNTALOSZ Számomra az ismeretlen nem lehet félelmetes már. 
HÁDÉS£ Nem ítélhetsz arról, amit nem ismersz. Gondold meg hát jól: 
mi lesz, ha már ezt sem várhatod. Ha már erre sem számíthatsz többé.
TANTALOSZ Végiggondoltam és megmondtam: inkább a semmit helyette. 
Vagy az ellenkezőjét. (Váratlan élénskéggel) Látod, ez az! Az ellenkezőjét. 
Add az ellenkezőjét!
HÁDÉSZ Olyasmit, amit nem is kívánsz elérni? (Jelentőségteljes mosollyal) 
Azt hiszem, értlek.
TANTALOSZ Olyasmit kívánok, ami engem nem érhet. Nem az én kí
nom.
HÁDÉSZ Hanem a másé, igaz? Vigaszodra, hogy másoknak rosszabb. 
TANTALOSZ Ha ugyan lehetséges ez.
HÁDÉSZ Nem éppen lehetetlen. Éppcsak nem valami lélekemelő. 
TANTALOSZ Gondolj, amit akarsz. Tartsd, aminek akarod, akár a ti 
műveteknek. Mert ti juttattatok idáig. Tied a hatalom, rajtad áll, teljesí- 
ted-e.
HÁDÉSZ Hmm. . . (Hátrább lép, kihúzza magát, homlokát ráncolva hang
súlyozottan töpreng) Kissé talán könyöröghetnél.
TANTALOSZ Elvégre isten vagy, igaz?
HÁDÉSZ Ügy ahogy mondod. Nem ártana, ha éreztetnéd is. 
TANTALOSZ Használna, ha térdre hullanék?
HÁDÉSZ Nem rossz gondolat. Istenségem érzete többnyire könyörületre 
szokott hangolni.
TANTALOSZ Jó. Ha már mindenképpen meg kell lennie. (Térdre ereszke
dik ) Kérlek, Hádész, könyörgök . . .
HÁDÉSZ (közbevágva) Állj csak föl. Várj egy pillanatig még. (Sietve 
trónszékéhez lép, méltóságteljes tartással elhelyezkedik benne) így. Most már 
kezdheted.
TANTALOSZ (ismét letérdel) Kérlek, Hádész, könyörgök . . .
HÁDÉSZ (újra megállítja) Ne feledd el a címemet is megadni. Mert az 
Alvilág ura vagyok, hogyha nem tudnád.
TANTALOSZ Könyörgök néked, Hádész, Alvilág ura . . .
HÁDÉSZ (mialatt trónszéke lassan emelkedni kezd, mintegy előmondja a 
szöveget) Holtak birodalmának fejedelme . . .
TANTALOSZ Holtak birodalmának fejedelme . . .
HÁDÉSZ Tekints le rám . . .
TANTALOSZ Tekints le rám . . .
HÁDÉSZ Szánd meg szörnyű szenvedésemet. . .
TANTALOSZ Szánd meg szörnyű szenvedésemet. . .
HÁDÉSZ Könnyítsd meg kínjaimat. . .
TANTALOSZ Könnyítsd meg kínjaimat. .  .
HÁDÉSZ Enyhítsd megérdemelt büntetésemet. . .



TANTALOSZ Enyhítsd büntetésemet. . .
HÁDÉSZ „Megérdemelt”, így mondtam. . .  Különben mindegy, ahogy 
akarod. Vond el tekintetem elől mindazt, ami számomra elérhetetlen. . .  
TANTALOSZ Vond el tekintetem elől mindazt, ami számomra elérhe
tetlen . . .
HÁDÉSZ Lássam inkább, amit magamnak sosem kívánok. . .  
TANTALOSZ Lássam inkább, amit magamnak sosem kívánok . . .  
HÁDÉSZ Hanem inkább másoknak hagyok . . .
TANTALOSZ . . . másoknak hagyok . . .
HÁDÉSZ Lévén mások kínjainak látványa . .  .
TANTALOSZ . .  . mások kínjainak látványa . . .
HÁDÉSZ Mások gyönyörének látványánál. . .
TANTALOSZ . . . gyönyörének látványánál . . .
HÁDÉSZ Könnyebben elviselhető . . .
TANTALOSZ . .  . könnyebben elviselhető . . .
HÁDÉSZ Alulírott: Tantalosz, elítélt alvilági árny, halandó korában 
Frígia uralkodója.
TANTALOSZ . . .  halandó korában Frígia uralkodója.
HÁDÉSZ Köszönöm, ennyi elég lesz.
TANTALOSZ Én is köszönök mindent.
HÁDÉSZ Alvilág ura.
TANTALOSZ Alvilág ura.
HÁDÉSZ így, rendben van. Gondom lesz rád, Tantalosz, efelől nyugodt 
lehetsz. (Inty megállítja a trónszék emelkedését) De azért még meggondolhatod. 
Mást is kívánhatsz.
TANTALOSZ Nincs mit meggondolnom, Hádész. Abból, amit megad
hatsz, mást nem kívánhatok.
HÁDÉSZ (jelt ad a további emelkedésre) Renben van, te akartad így. 
Teljesítem az óhajodat. (Fenn eltűnik)
TANTALOSZ (utána kiált) Köszönöm néked, Hádész, árnyékvilágunk 
hatalmas uralkodója. (Néhány pillanatig még térdelő helyzetben marad, majd 
felállva a fogai közt) Dögölj meg, kár, hogy hallhatatlan vagy!. . .  (Tétován 
állva jobbra-balra tekinget, a körülötte heverő élelmiszer-utánzatok közül hol 
az egyiket, hol a másikat veszi szemügyre, egyikükre hosszabban, sóvár tekintettel 
rámered, lassú lopakodó léptekkel közelít hozzáy kezét kinyújtja érte)

Hirtelen teljes sötétség, ennek időtartama allatt újra hanghatások, de ezúttal 
a gyötrelem hangjai: sírás, jajveszékelés, felcsukló zokogás, fájdalmas ordítás 
ütések hangjai mellett, könyörgés, rimánkodás ,,ne, ney ne bántsatok/”, halál- 
hörgés stb. — egy ideig még a szín fokozatos kivilágosodása folyamán is.

TANTALOSZ (két tényét ét fülére szorítva a szín közepén kuporog, pár 
pillanat múlva, még mindig befogott füllely erre isy arra is kifutna a színrőly 
de a mindenfelől feléje áradó hangok mintegy visszakergetiky tántorogvay zava
rodottan és tehetetlenül néz maga körüly majd a háttérhangok fokozatos lehalkulása 
közben leroskad és fájdalmasan felordít) Ne! Ne! Elég volt! Ó istenek, legalább 
ezt n e ! ...  Ó, istenek! Miért gyötörtök?... (Arcra bukva teljes hosszában 
elterül, így marad mozdulatlanul)



Néhány pillanatig újra teljes sötétség, amikor a fények ismét kigyúlnaky Tantalőszt 
változatlan testhelyzetben találjuk, pár pillanat múlva két oldalról egyidőben 
belép az I. és II. Saskeselyű — természetesen emberi alakoké fegyveresek, oldalu
kon kardy kezükben dárday afféle foglároky yysmasszeroky>, ha úgy tetsziky amiru 
egy idő múlva kiderüly bizonyos nevelői feladatkörrel sisakjuk tetején diszként 
esetleg keselyűfejjel; lassany kissé kelletlenül közelítenek a mozdulatlanul heverő 
Tantaloszhoz, majd megállnak mellette.

I. SAS KESELYŰ (hangosan) Gyüttünk!
II. SASKESELYÜ Megérkeztünk!
I. SASKESELYÜ (miután Tantalosz mozdulatlan marad) Hát ez már me
gint kinyiffant.
II. SASKESELYÜ Látszólag abszolúte.
I. SASKESELYŰ Pedig nem bántjuk. Hozzá se nyúlunk.
II. SASKESELYÜ Nem hát. De ha egyszer ilyen. Azt se bírja, hogyha 
mást bántunk.
I. SASKESELYŰ Amazt se bántjuk.
II. SASKESELYŰ Ahogy vesszük. . .  Mindenesetre nem nyúlunk hozzá.

Fentről újabb felvonó ereszkedik aláy rajta a sziklához láncolt Prométheusz- 
szál.

L SASKESELYÜ Éppen csak beszélünk neki. Mondjuk, amit köll.
II. SASKESELYÜ Nyomjuk a sódert. De ha egyszer begurul tőle.
I. SASKESELYŰ Ezek mind ilyenek. Egytül egyig, én mondom neked.
II. SASKESELYÜ Nincs ki nekik, persze, hogy is lehetne... De azért 
ne csodálkozz. Mert ha te egyszer rákezded... (Látvay hogy a felvonó az 
apatikusan maga elé meredő Prométheusszal időközben földet érty Tantaloszhoz 
harsányan) Tantalosz, hé, ébresztő! Kezdődik az előadás!
I. SASKESELYŰ Ébredj már te, nem hallod? Talán süket vagy? (Dárdája 
nyelével oldalba böki)
TANTALOSZ (rémült állati ordítást hallatva felriadj úgy mered rájúky 
mint aki régi kínzóira ismer bennük)
II. SASKESELYŰ Nyugi, nem kell megijedni.
I. SASKESELYÜ Nem eszünk meg, ne félj. Csakhát elkezdjük. 
TANTALOSZ (riadtan) Már megint t i . . .?  Már megint ti vagytok?
I. és II. SASKESELYÜ (vigyorogva egyszerre) Mindig mi vagyunk! 
TANTALOSZ (révetegen a homlokához nyúl) Mindig ti, persze. . .  Mindig 
ti vagytok.
I. és II. SASKESELYÜ (egyszerre) Itt vagyunk, ragyogunk! 
TANTALOSZ (még mindig kábán körülnézy észreveszi a háttérben Promé
theuszt) Vagyis már megint ez a szerencsétlen Prométheusz... Pedig azt 
hittem . . .
II. SASKESELYŰ Igazán észben tarthatnád a műsorunkat. Ennyit azért 
megérdemelnénk.
TANTALOSZ Azt hittem . . .  Különben mindegy.
II. SASKESELYŰ Mondd csak szépen, mit hittél? (Miután Tantalosz 
nem felel nekiy társához) Mit gondolsz, mit hitt?



I. SASKESELYÜ Tudja a nyavalya. Tán hogy a Niobé asszonság követke
zik a porontyaival. Dehát ők tegnap vótak.
II. SASKESELYÜ Csakugyan ezt gondoltad? Vagy tán ezt is szeretnéd? 
(Tantalosz most sem válaszol)
I. SASKESELYÜ Szeretné hát. Biztosan, mert azt én is kedvelem. Fogom 
az íjat és sutty. Bele, pontosan. Egyenesen a szívibe az elsőnek. Aztán a 
következőnek, szépen sorjában, a jó édesanyjuk szemeláttára.
II. SASKESELYÜ (Tantaloszhoz) Micsoda alak, szégyen vele együtt dol
gozni. De hát mondd meg te magad: nem állat az ilyen?
I. SASKESELYŰ Én az ilyet nem sajnálom. Mert megérdemli. Hogy 
meri, halandó asszonyállat létire, a kölykeit Héra istenasszony gyermekeihez 
hasonlítani?
II. SASKESELYÜ De azért te állat vagy. (Tantaloszhoz) Mondd neki, 
hogy állat. Mondd neki bátran. Ne félj, nem engedem, hogy bántson.
I. SASKESELYŰ Kényeskedj csak, kényeskedj. De azért az Akteon 
húsa neked is ízlett. Amikor tegnapelőtt kutyák vótunk.
TANTALOSZ (kiköp) Mindig azok vagytok. Nemcsak, amikor a gazdá
tokat széttépitek.
II. SASKESELYÜ Mentségünkre szolgáljon, hogy olyankor nem tudjuk, 
mit cselekszünk. Nem ismerünk rá szarvas képében.
I. SASKESELYÜ Na és ha ráismernénk?
II. SASKESELYŰ Igaz is. Ha egyszer ez a kötelességünk.
I. SASKESELYŰ És mert ő is megérdemli. Mert hogy mit képzel. A 
szemérmetes Artemisz istennő pucér szüzességit meglesni. Közönséges ha
landó létire kukucskáni rá. Mintha nem lenne elég neki való fehémép, mért 
nem azokat bámulta inkább. . .  Na de a húsa, e j. . .  (Szájával cuppant, a 
hasát simogatja) Az aztán hús v ó t. . .
TANTALOSZ Mert a gazdátoké volt, azért. Tudtátok ti azt nagyon is 
jól. Talán még láttátok is, amikor az istennő szarvassá változtatta át. De 
ti épp ezt élveztétek. Hogy a gazdátokat téphetitek szét.
I. és II. SASKESELYÜ (egy pillanatig megütközve néznek rá, gyanakvó 
pillantásokkal méregetik, majd:)
I. SASKESELYŰ Mit beszél ez, te?
II. SASKESELYÜ Hallottad. Azt állítja, hogy mindig is tudtuk.
I. SASKESELYÜ Na és ha tudtuk? Mondtam már, hogy. . .
II. SASKESELYÜ Dehát ez mégis pimaszság. Hazugsággal vádol ben
nünket.
I. SASKESELYŰ (Tantaloszhoz) Hallod-e t e . . .  (Fenyegetően közelít 
hozzá)
TANTALOSZ (felnevetve) Adjátok a sértődöttet. Pedig ez lehetne az 
egyetlen mentségetek.
I. és II. SASKESELYÜ (értetlenül bámul egymásra)
II. SASKESELYÜ (kis szünet után) Micsoda? Még majd kiderül, hogy 
nemcsak hazugok vagyunk, hanem még lázadó hajlamúak i s . . .
I. SASKESELYŰ (kezet emel Tantaloszra) Ide halgass, te. Meg ne halljam 
még egyszer, hogy. . .
II. SASKESELYŰ Hagyd. Nem látod, hogy. . .  (Homloka előtt a „dili* 
egyezményes jelét mutatja) Kezdjük el inkább. (Prométheusz felé indul)
I. SASKESELYÜ Igaz is, kezdjük.



II. SASKESELYŰ Vegyük kezelésbe szépen a mi kedves titánunk má
já t . . .  (Elmenőben Tantalosznak) Ügy is tudom, hogy alig várod m á r...  
(Miután Tantalosz tüntetőén elfordul tőlük) Hiába játszod meg magad, 
úgyse bírod ki.
TANTALOSZ (egészen előre jön, s miközben arccal a nézőtér felé fordulva 
a földre kuporodik, halkan magának) De igenis kibírom. Csak azért is kibírom! 
Nem látok és nem hallok semmit. Prométheuszt sem, Niobét sem, Akteont 
sem. Sziszüphoszt sem a rendületlenül görgetett sziklájával, s azt, hogy mindig 
újra és újra reméli, egyszer mégis fenn marad. Vagy a Danaida-lányok kétség- 
beesett bizakodástól hülye arcát, ahogy azt hiszik, valamikor annak napja 
is eljön, hogy megtelik a lukas hordójuk. Nem látok és nem hallok többet, 
tudomást se veszek semmiről, bármi történjék, (összekuporodva leül, két 
karjával átfogja térdét, arcával térdére borul)

Felülről közben átlátszó válaszfal ereszkedik le Tantalosz háta mögé, olyképpen, 
hogy elválasztja tőle a hátul történendőket. Ez a válaszfal lehet átlátszó függöny, 
ritka lyukú háló, vasrács stb. — legideálisabb azonban, amennyiben ez technikailag 
megoldható, valami merev üveg- vagy műanyaglap lehetne, ez ugyanis meg
erősítené azt a benyomást, aminek a játék során amúgy is ki kell derülnie: Tan
talosz mindent lát és hall, őt azonban nem látják és nem hallják, a hátul lévők 
számára nem is létezik — illetve, amint ez rövidesen kiderül, a két Saskeselyűre 
ez csak részben érvényes: mert ők inkább így tesznek csupán, de azért egy-két 
sanda pillantással Tantalosz viselkedését is figyelhetik — megfelelne azonban 
válaszfalként holmi keret is, olyképpen hogy óriási tévé-képernyőnek hasson.

I. SASKESELYŰ (megállva a még mindig mozdulatlan Prométheusz előtt) 
No, te híres? Hát itt vagy?
II. SASKESELYŰ Ugye vártál már minket? Ugye vártál, titánunk? 
(Miután Prométheusz nem reagál, társához) Mert ez egy titán, hogyha nem 
tudnád.
TANTALOSZ (maga elé) Bárcsak némán kibírná. Ha néma maradna, 
én is néma maradnék.
II. SASKESELYŰ Egy titán a maga titánságában. A titáni méreteiben.
I. SASKESELYŰ De láncra verve.
II. SASKESELYŰ Bizony, bizony, így van ez komám . . .
I. SASKESELYŰ Rászolgált, nem gondolod?
II. SASKESELYŰ Ilyet én nem gondolhatok. Ilyet én tudhatok csak. 
Mint ahogy ő is tudhatja.
I. SASKESELYŰ Hogy aki ilyet csinál (kezével a lopás mozdulatát jelezve), 
megkapja a magáét. Csak hát én azért mégse értem ez t. . .
II. SASKESELYŰ Mit nem értesz, te?
I. SASKESELYŰ Hát hogy ő ezt előbb is tudta. Mert hogy biztosan 
tudta. Hogy ezért mi jár, és mégis. . .  Látod, ez az, amit nem értek.
II. SASKESELYŰ Hogy titánból tolvaj titán lett?
I. SASKESELYŰ Épp mert titán vót. Nagy kutya, majdnem isten.
II. SASKI SELYŰ En ezt hiszem, betegség az ilyesmi. Az ilyen enyves- 
kezűség. Van is ilyen betegség, úgy hívják, hogy kleptománia.
1. SASKESELYŰ De hát tüzet lopni. Méghozzá az istenektül, akik rábíz



ták. Mert ha rábízták, ott vót mellette. Kedvire melegedhetett... (Promé
theuszhoz) Ej te, csóró, te. Köllött ez neked?
PROMÉTHEUSZ (akarata ellenére feltekint, megvetően végigméri a két 
alakot, de még megállja válasz nélkül)
TANTALOSZ (még mindig inkább magának) Most vigyázz, Prométheusz, 
csak most ne. Most ne szólalj meg!
II. SASKESELYÜ Dehát éppen itt a bökkenő. Hogy ő másoknak adta. 
I. SASKESELYŰ Pedig hát az tilos vót. És ami egyszer tilos, az tilos. 
Hogy valaki eztet ne értse . . .
PROMÉTHEUSZ (hirtelen kirobbanva) Nektek adtam, hígvelejűek! 
TANTALOSZ (kétségbeesve, hangosabban) Miért, Prométheusz, miért? 
Miért, az ég szerelmére?. . .  (öklét az ég felé rázva) Átkozott halhatatlanok! 
Már megint kezditek?!
I. SASKESELYÜ De ha egyszer tilos vót. Mért olyan nehéz ezt megta
nulni? Hogy ami tilos, az tilos. Én ha ezt tudod, semmi bajod se lehet. 
PROMÉTHEUSZ (halkan, inkább magának) Nektek adtam. Nektek, 
közönséges halandóknak.
II. SASKESELYÜ Ki mondta, hogy nekünk add? Senki se kért rá. 
PROMÉTHEUSZ (mint fenn) Senki. De azért melegedni jó volt mellette.
I. SASKESELYÜ Csak azért, mert nem tudtam, hogy lopott jószág.
II. SASKESELYÜ Mi ebben ártatlanok vagyunk, barátom. 
PROMÉTHEUSZ (felnevetve) Persze, persze, ártatlanok. És éppen ártat
lanul volt jó utat találni a fényénél.
I. SASKESELYÜ Mert ha én tudom, dehogy köll nekem. Inkább didergek. 
Vagy meg is fagyok.
II. SASKESELYÜ Vagy elbotlok egy kiálló fagyökérben. Sziklafalnak 
megyek, szakadékba zuhanok.
PROMÉTHEUSZ Ártatlanul volt jó húst sütni a parazsánál. Ártatlanul, 
igaz? így volt jó, persze.
I. SASKESELYÜ Ha tudom, inkább nyersen zabálom.
II. SASKESELYÜ Vagy éhengebedek. Éhengebedek, érted, éhengebedek.
I. SASKESELYŰ Úgy bizony, úgy. Azt is inkább, minthogy megszegjük 
a halhatatlan istenek parancsolatját.
PROMÉTHEUSZ Rezet olvasztani a tüzem hevénél, és vasércet. Dárda
hegyet, kardot, ekevasat kovácsolni belőle. Elfogadni, mitsem tudva, ez 
a legkényelmesebb. És amikor megtudtátok? Hogy a tüzet Prométheusz 
titán lopta el nektek? Mért nem oltottátok ki? Mért nem hagytátok kia
ludni?
TANTALOSZ (most már a jelenet felé fordul) Prométheusz, az égre. Ezt 
már számtalanszor kérdezted . . .
I. SASKESELYŰ Meszet ettünk vóna tán? Miket nem mondasz?
II. SASKESELYÜ Ha egyszer a halhatatlan istenek meghagyták nekünk. . .  
PROMÉTHEUSZ Miután engem ideláncoltak a sziklához. Kettőtöket 
meg rámszabadítottak. Hogy a májamat marcangoljátok.
II. SASKESELYŰ Mélységesen sajnálom, édes titánom, parancsra tesz- 
szük.
I. SASKESELYÜ Mer ugye a parancs, az parancs. Ahogy azt mindenki 
tuggva. Épp csak te nem tanútad meg idejibe.
II. SASKESELYÜ Úgyhogy minket ne is próbálj belekeverni. . .



TANTALOSZ Látod?.. .  őket aztán semmibe se lehet belekeverni.
II. SASKESELYŰ . . .  Okosabb hát, ha nem agitálgatsz. 
TANTALOSZ Hallod, Prométheusz, hallod? Miért nem érted meg?
I. SASKESELYÜ Jobb, ha szépen befogod a szád. Mert még kaphatsz 
is egyet. Aki láncra van verve, jobb, ha nem ugrál.
II. SASKESELYŰ (gúnyos csillapítással) Ejnye, ejnye, csigavér, pajtás. 
Csak semmi brutalitás, semmi erőszak.
I. SASKESELYŰ Pedig én szívesen behúznék neki egyet. Isten uccse, 
kedvem vóna rá.
II. SASKESELYÜ Tudom, tudom, ismerlek... Különben is: mért ne 
hagynánk beszélni?
I. SASKESELYŰ Ejnye már. Te mondtad, hogy ne agitáljon.
II. SASKESELYŰ Tévedés, komám. Én csak azt modtam, hogy „okosabb” 
lenne. De ha ő nem akar okos lenni, hadd mondja. Joga van hozzá. Szinte 
kedvem is szottyant végighallgatni.
I. SASKESELYŰ (veszi a lapot) Igaz is. Mert nagyon szépen tudja 
mondani. (Prométheuszhoz) Hallod-e te? Úgy unatkozunk. Tarts nekünk 
egy szép kis beszédet.
II. SASKESELYÜ Mélyen szántót vagy magasan szárnyaiét, amelyikhez 
kedved van inkább. Esetleg mind a kettőt egyszerre.
I. SASKESELYŰ Meg talán valami újat is hallunk. Ahogy mondják, 
hóttig tanul az ember.
II. SASKESELYŰ Ebben ugyan csak az a bökkenő, hogy mi már ha
lottak vagyunk. De azért hozzákezdhetnél. Ugye megteszed, ha szépen 
kérünk rá. Igazán hozzákezdhetnél. (Nyersebben) Na, meddig várjunk?
I. SASKESELYŰ (miután Prométheusz most is konokul néma marad, 
társához) Mondok én neked valamit, komám: térdeljünk le, és úgy kérjük 
meg rá. Nagy marha vót ez valamikor, titán vót, majdnem isten, megszokta 
ez, hogy térdeljenek előtte.
II. SASKESELYŰ Mondasz valamit. Hátha így tényleg megteszi. És 
hát az ilyesmit illik is kiérdemelni. Térdeljünk le csakugyan, ez kijár neki.
I. és II. SÁSKESELYÚ (letérdelnek, aztán egyszerre) Szépen kérünk, 
Prométheusz, tarts egy kis beszédet nekünk.
TANTALOSZ Köpd le őket, Prométheusz! Mégha szétszaggatnak is. 
És hát halott vagy. . .  Gyorsan, Prométheusz, gyorsan, amíg térdelnek. . .  
Prométheusz, mire vársz, mért nem érted meg, hogy a mi számunkra már a 
köpés maradt csak?
I. és II. SASKESELYŰ (egyszerre) Még szebben kérünk, Prométheusz, 
tarts egy. kis beszédet nekünk.
PROMÉTHEUSZ (már-már szóra nyitja a száját, de aztán végső erőfeszí
téssel mégis néma marad)
TANTALOSZ Prométheusz, te kéreted magad. Nem tudsz róla, de mégis 
kéreted.
I. és II. SASKESELYŰ Gyönyörűszépen kérünk, Prométheusz, tarts egy 
kis beszédet nekünk.
PROMÉTHEUSZ (többször is szóra nyitja a száját, majd újra összezárja, 
aztán mint aki belső kényszernek enged) Álljatok föl, nyavalyások, hitvány 
térdelőkhöz én nem beszélek.
I. és II. SASKESELYÜ (egymásra vigyorogva felállnak)



II. SASKESELYÜ Na látod, mit meg nem tesz az ember. Úgyhogy most 
már kezdheted.
I. SASKESELYŰ De aztán szép legyen ám. Vágd ki a rezet. 
PROMÉTHEUSZ (a torkát köszörüli)
TANTALOSZ Azért se beszélj, Prométheusz! Nem késő még, hogy meg
gondold magad.
PROMÉTHEUSZ (felállva, ünnepélyesen) Kedves barátaim, arra kértetek, 
hogy szóljak hozzátok . .  .
TANTALOSZ Marha állat, barom!, magad tépeted a májadat. 
PROMÉTHEUSZ . . .  sőt „szépen” is kértetek rá, úgyhogy szándékom 
ellenére mégis mondok néhány szót nektek. Igaz ugyan, hogy alantas indí
tékból kértetek csak, merő gúnyolódásból, de azért én abban a reményben 
fordulok hozzátok, hogy értelmes halandók vagytok, s megpróbállak egyről- 
másról mégis meggyőzni benneteket. . .
TANTALOSZ (torkaszakadtából közbekiált) Meggyőzni? Legyőzőnként? 
Ezeket? Prométheusz, az ég szerelmére! Ehhez neked győztesnek kellene 
lenned.
PROMÉTHEUSZ (természetesen semmit se hallott, zavartalanul tovább 
folytatja, fokozódó sebességgel, kezdeti szónokias pátosza mindinkább ,ydarálássá” 
lesz, olyan benyomást keltve, mintha ki tudja, hányadszor mondaná már ugyan
azt) . .  . Példának okáért arról is, hogy azok az istenek, akiket ti jobb sorsra 
érdemes odaadással szolgáltok, nem is annyira örökkévalóak, mint amilyennek 
hiszitek őket. Ez alatt persze nem azt értem, hogy nem halhatatlanok, hanem 
hogy a hatalmuk nem halhatatlan. Most persze meglepődtetek! Ezen egyébként 
nem is kellene csodálkoznom, hiszen ez felette furcsa állításnak tetszhet 
számotokra, de csak amíg eszetekbe nem jut arra gondolni, hogy aminek 
kezdete volt, annak egyszer a vége is bekövetkezik. Azt viszont ti magatok 
is tudjátok, hogy kezdetben a világ fölött Uránosz uralkodott, Uránosz, 
az Ég, tiszteletreméltó hitvestársával Geával, a földanyával, tőlük születet 
Krónosz, az Idő, meg a többi titán is, akiknak én csak afféle szegről-végről 
való leszármazottja lennék, de ez nem fontos, fontos csak az, hogy Krónosz 
később megdöntötte Uránosz trónját — és persze nagy balgán azt képzelte, 
örökké uralkodik majd. Csakhogy az idő ekkor sem állt meg, hogyan is állhatott 
volna, úgyhogy nem gondoljátok-e, hogy Krónosznak, az Időnek, éppen az 
volt a legnagyobb tévedése, hogy azt képzelte, képes önmagát megállítani. 
Hiába nyelte el hát ennek érdekében egymás után tulajdon gyermekeit 
még újszülöttként, hűséges hitvese mégiscsak kifogott rajta, bepólyált követ 
nyeletett le vele a csecsemő Zeusz helyett, na de mit is mondjak még erről, 
annyit talán, hogy ennyire ostoba csakis Krónosz lehetett, bele se pillantott 
a pólyába, úgyhogy aztán jött Zeusz és vele az egész díszes társaság, uralkodik 
ma is, állítólag az idők végezetéig. . .
TANTALOSZ Blabla, Prométheusz, blabla! Blabla, akármit mondasz! 
Blabla, blabla, blabla! (Hosszasan, mintha csak valami rádióadást zavarna) 
Blablablablablablablabla. . .
PROMÉTHEUSZ (miután Tantalosz abbahagyta, újra halljuk a közben 
is folytatott szónoklatot) . . .  de az idő mégse halt meg Krónosz bukásával, 
ki tudja hát, kik döntik meg egyszer Zeusz uralmát. Lehetséges, hogy új, 
másfajta istenek lesznek, lehetséges, hogy titánok csak, ámde az is lehet, 
hogy épp ti lesztek azok. Igen, igen, ti, közönséges halandók. És ha egyszer



tényleg ti lesztek, nem lesznek többé istenek, se kicsik, se nagyok, de nem 
lesznek titánok sem, nem lesz úr senki fölöttetek, de ti sem uralkodtok senki 
fölött, mindössze a világ fölött uralkodtok majd. Afölött a világ fölött, melyből 
az első darabkát én adtam nektek, azzal, hogy számotokra a tüzet az istenektől 
elloptam . . .
TANTALOSZ Blablablablablablablabla. . . (Egyre hangosabban, a végén 
már artikulátlanul ordít, csakhogy Prométheusz szónoklatát, melynek befejezését 
ilyenformán nem halljuk, elnyomhassa)
PROMÉTHEUSZ (pózba vágva magát némán áll, mintegy a lánca ellenére 
is megdicsSülten)
I. és II. SASKESELYŰ (pár pillanatig szintén szótlanok, megjátsszak, 
hogy az ámulattól szóhoz sem jutnak)
I. SASKESELYŰ (szemét törölgetve) De szép vöt, istenem, de szép. 
De szépen mondta.
II. SASKESELYŰ Nagy ész, nagy ész, hiába.
I. SASKESELYŰ Hű de mekkora!
II. SASKESELYŰ Titáni ész ez, barátom.
I. SASKESELYŰ De azért itt valami mégse pászol.
II. SASKESELYŰ (társához) Méghogy nem „pászol” ? Mit nem mon
dasz te?
I. SASKESELYŰ Már úgy értem, hogy. . .  szerintem ez az egész valahogy 
nem logikai.
II. SASKESELYŰ Micsoda? Hogy nem „logikai” ? Nem félsz, hogy el 
talátod vetni a sulykot?
I. SASKESELYŰ Félek vagy nem, én kimondom. Mert akárhogy for
gatom én ezt a dolgot, mi már meghóttunk. És ha egyszer meghóttunk, nem 
lehetünk a világ urai, ahogy ez mondja.
II. SASKESELYŰ Jaj, te buggyant. Ezt ő nem úgy értette.
I. SASKESELYŰ Hanem akkor hogy? És ha nem úgy értette, mért nem 
úgy mondta? Mért nem úgy, ahogy értette?
II. SASKESELYŰ Mert akkora hatökörre, mint te, mégse számított. 
(Prométheuszhoz) Ugye hogy nem számítottál? Mondd meg nyugodtan, 
nem kell félned. (Miután nem kap választ, újra társához) Én legalábbis 
azt hiszem, ez a mi derék titánunk azokra a halandókra gondolt, akik még 
élnek. Vagy egyszer még élni fognak. (Prométheuszhoz) Ugye, rájuk gon
doltál?
I. SASKESELYŰ Akkor se pászol. Mert mi már meghóttunk. Mi közünk 
azokhoz, akik még élnek? Vagy élni fognak.
II. SASKESELYŰ Hiába na, nincs füled a titáni gondolatokhoz. Nem 
érted a horderejűket. Pedig ő a tüzet se azért lopta el a számunkra valamikor, 
mert köze volt hozzánk. Hanem mert látta, hogy csupaszok vagyunk és 
védtelenek, úgyhogy megszánt bennünket. Az ilyesmit úgy hívják, hogy 
idealizmus. (Prométheuszhoz) Ugye, hogy ezért tetted?
PROMÉTHEUSZ (alig észrevehetően bólint, mintha szégytllné)
II. SASKESELYŰ Na látod. És te még azt mondod, hogy nem „pá
szol” . . .
I. SASKESELYŰ Akkor meg pont ez nem pászol itt. Ez az idejaliz- 
mus. Mert titán vót, majdnem isten, meg minden. Csak az istenek vótak 
fölötte. A többi meg mind alatta vót. Az emberek, a halandók. Meg az állatok



is, a fák, a virágok, az egész nagy kerek világ. Úgyhogy, ha fölülről néha 
rákoppintottak is, épp elegen vótak alatta, akikre meg ő koppinthatott. Mért 
köllött neki olyan nagyra látni, hogy az isteneket magára haragítsa? Mért 
köllött neki megszegni a tilalmat? Azzal a titáni nagy eszivel igazán tudhatta 
vóna, hogy az ilyesmi nem vezet jóra.
II. SASKESELYŰ (Prométheuszhoz) Ejha! Hallod a bölcset? (Társához) 
Nem voltál te filozófus odafenn?
I. SASKESELYŰ Te engem csak ne sértegess! Mindig csak sértegetel.
II. SASKESELYÜ Isten őrizz! Dehát ebben van valami, ezért mondom 
csak. (Prométheuszhoz) Mert ez mégiscsak fogas kérdés, nem gondolod, 
barátom? Hogy mért csináltad. És mért gondolsz azokra, akik még élnek? 
Vagy élni fognak. . .  Hallod-e, komám, erre azért válaszolhatnál. 
TANTALOSZ (hirtelen közbekiáltással) Prométheusz, ne felelj nekik! Ne 
kezdd el újra!
PROMÉTHEUSZ (kényszeredetten, de a fölény görcsös igyekezetével is 
egyben) Hallottátok, mit mondtam. Nem hiszem, hogy többet mondhatnék.
II. SASKESELYÜ De ha egyszer a kollégámat kételyek gyötrik. Én 
meg egyedül nem tudlak megvédelmezni. Nem vagyok elég okos hozzá.
I. SASKESELYÜ Nem is lehetsz. Ahhoz te nem is lehetsz.
II. SASKESELYŰ (Prométheuszhoz) Hallod, milyen elbizakodott? Igazán 
nem szép tőled, hogy magamra hagysz. Mert ennek súlyos érvei vannak. 
(Társához) Ugye, hogy vannak? Egész rakással. Roskadozol alattuk.
I. SASKESELYÜ Vannak is! Itt van mindjárt az is, hogy (Prométheuszhoz) 
te káromoltad az isteneket. Az pedig tilos.
II. SASKESELYŰ (sóhajtva Prométheuszhoz) Látod, látod . . .  és ami 
tilos az tilos.
I. SASKESELYÜ Nekünk meg parancsba adták, hogy az ilyet ne tűrjük.
II. SASKESELYÜ Márpedig a parancs az parancs.
I. SASKESELYÜ Úgy bizony, rendnek köll lenni.
II. SASKESELYÜ Bizony, barátom, bizony. Rend a lelke mindennek.
I. SASKESELYÜ Mert az istenek azt ugye mégse tűrhetik, hogy káro
molják meg rágalmazzák őket. Meg akik láncon vannak, pimaszkodjanak. 
Mi lenne így a rendbül, mit gondósz?
II. SASKESELYŰ Meg a parancsból. (Egymás szájából kapkodják ki a 
szót. Prométheusz, mégha hajlandó lenne is válaszolni, szóhoz se jutna)
I. SASKESELYŰ No meg a tilosbul is. Mert ha a tilost csak úgy megszeg
hetné akárki, akkor a tilos nem lenne tilos. És ha mindenki pimaszkodhatna, 
lűttek a tiszteletnek.
II. SASKESELYŰ Na lám, a tisztelet, az is itt van még.
I. SASKESELYŰ Úgyhogy csiba te! Meg még coki is!
II. SASKESELYÜ Ezen felül pofa be! Sőt: (mint valami karmester, 
beint társának)
I. és II. SASKESELYÜ (teljes hangerővel egyszerre) Kuss!!!
I. SASKESELYÜ (pillanatnyi szünet után) Aztán az is még, hogy... 
(Láthatóan erősen gondolkozik) Valagon rúglak!
II. SASKESELYÜ Mindig tudtam, hogy kifogyhatatlan vagy, de azért 
most foglaljuk össze. Tehát: (beint)
I. és II. SASKESELYŰ (egyszerre) Tilos, rend, parancs, tisztelet, csiba, 
coki, pofa be, kuss, valagon rúglak!



II. SASKESELYŰ Na még egyszer, hogy jól megjegyezze. (Beint)
I. és II. SASKESELYŰ (egyszerre) Tilos, rend, parancs, tisztelet, csiba,, 
coki, pofa be, kuss, valagon rúglak!
I. SASKESELYÜ (Prométheuszhoz) Nohát akkó? Megtanútad?
II. SASKESELYŰ (társának) Ne legyél türelmetlen. Ilyen gyorsan ez 
nem mehet.
I. SASKESELYŰ (Prométheuszhoz) Pedig ha megtanúnád szépen, oszt 
főmondanád, békibe hagynánk.
II. SASKESELYÜ (Prométheuszhoz) Hallottad, hogy mit mondott?... 
(Miután Prométheusz dacos-néma marad) Hát akkor nincs más hátra, mint 
hogy folytassuk. (Beint)
I. és II. SASKESELYŰ (egészen közel hajolva a fogolyhoz, egymás után 
többször, növekvő sebességgel és hangerővel kiáltják az arcába) Tilos, rpndy 
parancs, tisztelet, csiba, coki, pofa be, kuss, valagon rúglak!
I. SASKESELYŰ No? Vagy nem elég még?
II. SASKESELYÜ Mondtam, hogy ne türelmetlenkedj. Tudhatnád, hogy 
a delikvenst nem szabad erejét meghaladó feladat elé állítani. Úgyhogy ami 
nem megy egyszerre, megy részletekben. (Prométheuszhoz) Mondd hát 
szépen: tilos. . .
I. SAS KESELYŰ (némi várakozás után) Beszélhetsz te ennek... (Pro
métheuszra förmedve) No gyerünk, ájn-cváj!... (Mintegy türelmet erőltetve 
magára) Ide hallgass, te, mit kötöd magad? Én nem értem, hogy akinek ilyen 
nagy esze van, mit köti magát. És ha szépen engedelmes lennél, meg alá
zatos, ahogy köll, neked is csak jobb lenne. Kevesebbet macerálnánk. . .  
HÉRAKLÉSZ (jobbról jön, díszes héroszi fegyverzetben lassan belép a válaszfal 
mögötti színpadrész előterébe, Tantalosz nyomban észreveszi, de a többiek 
egyelőre nem vesznek tudomást róla)
TANTALOSZ (rögtön megszólítja, suttogva) Na, csakhogy megjöttél végre. 
Mondok is neked valamit mindjárt. Figyelj csak ide . .  .
HÉRAKLÉSZ (mintha nem látná és hallaná, a válaszfal mentén lassan 
középre húzódik, osonva lépked, mint aki a megfelelő helyet keresi, ahonnan 
a Saskeselyűkre ronthat)
I. SASKESELYÜ Egyszer még tán a láncodat is kitoldanánk egy kicsit. 
Én mondom, ha okos lennél, még jól is élhetnél. . .
TANTALOSZ (Héraklész mellett halad a válaszfal innenső oldalán) Nagy
szerűen csináltál mindent, Héraklész. Csakhát ne a sziklából tépd ki a láncot, 
hanem a kezéről törd le . . .
I. SASKESELYŰ Na, mondjad szépen. Ha utánunk mondod, mán itt 
se vagyunk. Kezdjed n o . . .  Tilos . . .
PROMÉTHEUSZ (roppant kínnal, a sírás határán) Tilos . . .
I. SASKESELYÜ R en d ...
PROMÉTHEUSZ (remegő szájjal áll, mint aki képtelen tovább mondani) 
TANTALOSZ (suttogva, de rendületlenül tovább magyaráz) Roppant fon
tos ez, Héraklész, ezen múlik majd minden. Ugye megértetted? Bólints 
legalább.
HÉRAKLÉSZ ( továbbra sem reagál — közben átért a bal oldalra, csendben 
kihúzza kardját, ugrásra készen minden izma megfeszül, mint aki a kedvező 
pillanatra vár)
I. SASKESELYŰ Ejnye hát, az előbb már mondtad és ez se nehezebb . . .



Mongyad szépen: re n d ... (Hirtelen észreveszi Héraklészty megszeppen, 
hüvelykjével a háta mögé bökve társának) Te, ez mán meggyütt.
II. SASKESELYŰ Na és? Tudja a dolgát. Majd kivárja. Amíg rákerül 
a sor, hogy meghaljunk.
HÉRAKLÉSZ (mint aki meghallotta, lazít tartásán, kardját leeresztve 
rátámaszkodik)
I. SASKESELYŰ Már megint meghalunk?
II. SASKESELYŰ Mért? Te mit hittél?
I. SASKESELYŰ Mit tudom én. Csak azt, hogy nincs kedvem hozzá. 
Ehhez sosincsen.
II. SASKESELYŰ Hülye vagy. Ha egyszer halottak vagyunk. Na és amíg 
éltünk is. Mi már akkor is halhatatlanok voltunk.
I. SASKESELYŰ Tudom, de . . .  Sose fogom megszokni.
II. SASKESELYŰ Hát akkor csináld anélkül, hogy megszoknád. A 
folytonos betrottyantásaiddal mindenkit csak föltartasz. Na gyerünk, folytasd. 
Ott, ahol abbahagytad.
I. SASKESELYŰ (Prométheuszra förmed) A szentségedet, csak főtartasz 
minket. (Ordítva) Rend!
PROMÉTHEUSZ (az előbbinél is nagyobb kínnal) R . . . r . . . rend . . .
II. SASKESELYŰ Na látod, tudsz te okos is lenni. 
PROMÉTHEUSZ (összecsuklik, elemi erővel kitörő hisztérikus zokogás 
rázza)
TANTALOSZ (elordítva magát) Átkozott dögmadarak! Héraklész, mire 
vársz? Legyen vége már!
HÉRAKLÉSZ (nem mozdul)
I. SASKESELYŰ No tessék. Most meg ríni kezd. Hát, ha te tökéletes 
vagy . . .
TANTALOSZ (ordít) És te a tüzedet ezeknek adtad!
II. SASKESELYŰ Hagyd csak, bőgje ki magát. Addig énekeljük el a 
nótánkat.
I. SASKESELYŰ Énekeljünk. Táncoljunk. Hátha fölvidul.
II. SASKESELYŰ Rajta! (Beim)
I. és II. SAS KESELYŰ (féktelen fegyvertánc közben)

Feladatunk a figyelem,
Attól nő meg a fegyelem.
És ha a tenyerünk viszket.
Minden lélek tőlünk reszket.

TANTALOSZ (befogja fülét)
HÉRAKLÉSZ (kardjával pajzsán verni kezdi a taktust)
I. és II SASKESELYŰ:

Mi tartjuk fenn itt a rendet,
Kedveljük a síri csendet.
Minden vétket megtorolunk,
Minden hátsót kiporolunk.



Csőrünk, karmunk vértől piros,
Az a jó, ha minden tilos.
Istenektől jön a parancs,
Abból terem nekünk narancs.

HÉRAKLÉSZ (maga is táncra perdül, de nem énekei)
I. és II. SASKESELYÜ:

Szolgáljuk az isteneket.
Nyalunk talpat és feneket.
Rúgunk hasat, törlünk képet,
Marcangolunk májat, lépet.

HÉRAKLÉSZ (egyre közelebb táncol hozzájuk)
I. és II. SASKESELYÜ:

Szolgáltunk a fel világban,
Szolgálunk az Alvilágban.
Nem vagyunk mi keserűek,
Mert fölcsaptunk keselyűnek.

HÉRAKLÉSZ (közéjük ront és „leszúrja” őket)
I. es II. SASKESELYÜ (mintha csak szándékosan szaladnának bele a 
nekik szegezett kardba, látványos karikirozottsággál terűinek el, egy ideig a 
földön rángátóznak, majd végleg kinyúlnak)

A hirtelen beállt teljes csendben Prométheusz még mindig a földön, vállát néma 
zokogás rázza. Héraklész kissé a body builderekre emlékeztető módon néhány 
pillanatra önmaga szobrává válik.

TANTALOSZ (bekiált) Folytasd, Héraklész! Még nem fejezted be. 
Később is ráérsz megdicsőülni. Inkább a láncra ügyelnél.
HÉRAKLÉSZ (nem úgyy mintha Tantalosz szavát hallotta volna, de hir
telen a sziklához ugrik, egyetlen hatalmas rántással kitépi belőle a láncoty 
majd előbbi pózát felvéve, újra mozdulatlanná dermed)
TANTALOSZ (tapsol) Bravó, Héraklész! így kell ezt! Mért csinálnád 
jól, ha rosszul is csinálhatod?
PROMÉTHEUSZ (a földre dobott lánc csörrenésétől felüti fejét, pár pilla
natig révetegen néz Héraklészra) Ki vagy, idegen?. . . Ki vagy te, mondd. 
HÉRAKLÉSZ (ünnepélyesen) A szabadítód. Héraklész vagyok. 
PROMÉTHEUSZ Héraklész? így hívnak? Neved Héraklész? 
HÉRAKLÉSZ Nem hallottad még a nevemet? Nem jutott el még hozzád 
a hírem?
TANTALOSZ (bekiált) Be ne valld, Prométheusz! Soha meg nem bocsát
ja!
PROMÉTHEUSZ Hozzánk az Alvilágba nehezen jutnak a hírek. 
HÉRAKLÉSZ De az enyém eljutott most. Velem együtt. . . Igen, Prométhe
usz, én Héraklész vagyok.



TANTALOSZ Jól jegyezd meg, Prométheusz: Héraklész! Nehogy elfe
ledd!
HÉRAKLÉSZ Héraklész vagyok, igen, Héraklész. Odafenn az élők közt 
már messze szárnyal a hírem. Mindenki tudja rólam, hogy már böl
csőmből kilépve viperákat fojtottam meg kis kacsóim egyetlen szo
rításával. Tizennyolc éves ifjúként puszta kézzel oroszlánt öltem. Hogy 
utána Théba városát szabadítsam meg Ergiusz király adóval sanyargató 
igájától. (Mindinkább belemelegedve, fellengzős gesztusok kíséretében nagy 
léptekkel fel-alá kezd járkálni) Ezt követte a második oroszlánom, a nemeai 
— merő rutinmunka volt. Meg egy kígyószerű szörny, a lernai hüdra. Ez
után a csodálatos kerüneiai szarvasbikát, majd az erümanthoszi vadkant 
terítettem le. Azután meg. . . Várj csak, mi is következik a sorban? Igen, 
tudom már: Augeiasz istállójának kitisztítása, melynek fékezhetetlen ménéi 
közül élve még nem szabadult halandó, majd a sztümphaloszi mocsár érckarmú 
és érccsőrű madarainak elpusztítása. De én ezután sem pihentem: elfogtam 
és Mükénébe vittem a krétai óriásbikát, utána a thrák király emberevő lovaira 
kényszerítettem kötőféket, na meg az amazonok királynőjének gyémántokkal 
kirakott öve lett a trófeám, hogy a heszperidák kertjének aranyalmáját ne 
is említsem. Most m e g ... (Belebotlik Prométheusz láncának földre lógó 
végébey majdnem elesik, bosszúsan odébb rúgja) Most meg ezer veszély után 
itt vagyok, Prométheusz! Hogy a szabadságodat visszaadjam! 
TANTALOSZ (bekiált) Ügy ám, a szabadságát, Héraklész! Mért nem 
veszed észre, mibe botlottál?
PROMÉTHEUSZ Köszönet neked, hős Héraklész. Örökre lekötelez
tél . .  .
TANTALOSZ Meghiszem azt, Prométheusz. Lánc után kötél, vigyázz 
magadra.
HÉRAKLÉSZ Én köszönöm neked, Prométheusz. Amiért szabadítója 
lehetek a halandók jótevőjének.
PROMÉTHEUSZ Magad is halandó vagy, Héraklész? Te is halandó 
lennél?
HÉRAKLÉSZ Halandó, Prométheusz. És a halandókért harcolok. (Pateti
kusan) Értük, de nem a hálájukért. Mert a jóslat szerint elégek a hálátlanság 
Nesszosz-ingében.
TANTALOSZ Hazudik, Prométheusz! Zeusz fattya ez! És a végén feltá
mad! Mert ezek ilyenek: mind feltámadnak!
PROMÉTHEUSZ Visszaadtad a hitemet, Héraklész. Visszaadtad a halan
dókba vetett hitemet.
TANTALOSZ Jól vigyázz rá, Prométheusz! Szükséged lesz rá! 
HÉRAKLÉSZ (lehajolva felveszi Prométheusz láncának földre lógó végét, 
valamennyit a karjára teker belőle) Jer hát, Prométheusz. Légy a kísérőm 
és segítőtársam. (Jobbra indul, a színről kifelé, nyomában Prométheusszal) 
TANTALOSZ (a feszülő láncra mutatva) Látod ezt, Prométheusz? Lehet
séges, hogy nem veszed észre?
PROMÉTHEUSZ (engedelmesen Héraklész sarkában lépegetve) Követlek, 
barátom és szabadítóm, bárhová mégy is.
TANTALOSZ (amikor, egészen közel hozzá, észreveszi, hogy Prométheusz 
kényelmesen kiránthatná hüvelyéből az előtte lépkedő Héraklész kardját, kezével 
rámutat, szinte Prométheusz fülébe kiáltja) Gyorsan, Prométheusz, rántsd



ki! Vágd bele nyomban! Légy hálátlan, légy aljas, egyedül így menekül
hetsz . . .
HÉRAKLÉSZ (a karjára tekert lánccal úgy lépkedj mintha az elgyötört 
Prométheusz belekarolna) Kövess, Prométheusz. Kivezetlek ebből a sötét 
világból. Fel diadalra, új kalandokra. (Szinte egy csíny tevő gyerek pezsdülésével) 
Máris támadt egy újabb ötletem: raboljuk el a Kerberoszt, az Alvilág három
fejű láncoskutyáját. Mért ne törjünk ezzel is egy kis borsot az istenek orra 
alá? Nem gondolod, hogy jó kis csíny lenne. . .  (Közben kiértek, utolsó szavait 
már kívülről halljuk)
TANTALOSZ (utánuk kiált) Ne higgy neki, Prométheusz, ne higgy neki! 
Nem halandó ez! Nem marad az sokáig! Máris hérosz, félisten! Holnap 
isten lesz! Felviszik az Olümposzra, isten lesz! (Őrjöngve fölnevet) Isten! 
Hahaha! Isten! (Fetrengve öklével veri a földet) Isten! Isten! Isten!. . .

Hirtelen teljes sötétség. Amíg tart, újra a kín hangjait halljuk. A szín lassú 
kivilágosodásakor az előző jelenet szereplőinek és kellékeinek nyoma sincs már, 
Tantalosz mozdulatlanul, arcra borulva. Fentről a mennyezet felől köhintés 
hangziky az a fajta, amellyel a jelenlétimbe szoktuk felhívni a figyelmet.

TANTALOSZ (feltekintve) Ki az ott? Te lennél, Hádész? Már megint 
te lennél?
HÁDÉSZ (hangja fentről) Persze, hogy én, Tantalosz. Ki más lehetne? 
TANTALOSZ Igazad van. Nem is vártam mást.
HÁDÉSZ (még mindig a hangja csupán) Fontos, hogy vártál, mégha csak 
rám is.
TANTALOSZ Te is vártál. Hogy hívjalak végre. Ezért köhögtél. 
HÁDÉSZ (függő trónszékén leereszkedik) Más ügyem is van, nemcsak 
a tiéd.
TANTALOSZ Akkor épp ezért türelmetlenkedsz. Kivárni sem győzöd, 
hoey diadalt ülhess fölöttem.
HÁDÉSZ Azt hiszed, elősegíti a kérésed teljesülését, ha párhuzamot 
vonsz? Köztem és közted.
TANTALOSZ Biztos vagy benne, hogy kérésem van?
HÁDÉSZ Hozzám a hozzád hasonlók kéréssel szoktak fordulni. Halljam 
hát, mondd már. Mellesleg ismerem a kívánságodat.
TANTALOSZ Akkor mért kérded?
HÁDÉSZ Illő, hogy a halandók előadják a kéréseiket.
TANTALOSZ És hogy a halhatatlanok meghallgassák azokat.
HÁDÉSZ Készen a teljsítésre. Feltéve, hogy azt kívánod, amire én is 
gondolok.
TANTALOSZ Efelől nyugodt lehetsz.
HÁDÉSZ Csakugyan azt kívánod? Annak ellenére, hogy előre megmondtam 
neked? Bízva a dacodban kissé. Azt remélve, hogy márcsak ezért sem fogod 
kívánni. Nehogy igazam legyen.
TANTALOSZ Mért ne legyen? Ha egyszer halhatatlan vagy. . .  Nyugodtan 
diadalt ülhetsz.
HÁDÉSZ (fejét csóválja) Sajnálom, hogy idejutottál. Szívesen lebeszél
nélek.
TANTALOSZ A múltkor is ezt próbáltad meg.



HÁDÉSZ Igen. Amikor hajszálra az ellenkezőjét kívántad annak, amit 
most kívánsz.
TANTALOSZ őszintén bánom.
HÁDÉSZ Ezt is bánni fogod majd. És a lebeszélésemet igazán meghallgat
hatnád.
TANTALOSZ Hatalmadban áll a kérésemet meg is tagadni.
HÁDÉSZ Kedves tőled, hogy emlékeztetsz rá. Csakhogy én lehetőséget 
kívánok nyújtani számodra a reménykedéshez.
TANTALOSZ Miben reménykedhetnék? Abban tán, hogy nem maradok 
örökké nézője a látványnak? Hogy egyszer még közbeléphetek? 
HÁDÉSZ Nemes vonás, hogy emiatt gyötrődsz. Reményekre feljogo
sító.
TANTALOSZ Sokkal inkább reményvesztésre. Ha egyszer nem mozdul
hatok. Bármit teszek, észre sem vesznek. És a hangom se hallják. . . 
HÁDÉSZ (jóságosán) Ne légy türelmetlen, Tantalosz. Holnap is nap lesz, 
és holnapután is. Végeláthatatlan a sora itt a napoknak, kifogyhatatlanok 
itt a holnapok, meg a holnaputánok. És minden holnapután egyszer holnappá 
válik, minden holnap egyszer mává lesz. Úgyhogy mégse tudhatod, mikor 
lesz a holnapi ma másmilyen a mai mánál. Nem hasonlatos hozzá. Hátha 
egyszer másképp válik holnappá a tegnapnál. Vagy a tegnapelőttnél. Nem 
gondolod, hogy kimeríthetetlen forrása ez a reménykedésnek? 
TANTALOSZ (rövid habozó csend után szinte dacosan) Örök szomjúságra 
és éhségre ítéltetek.
HÁDÉSZ Ezen sajnos nem változtathatsz. És mint mondtam már, én 
sem tehetem.
TANTALOSZ Nem csupán a gyomor szomjúságával és éhségével súj
tottatok. Ne képzeld, hogy én ezt nem tudom.
HÁDÉSZ Tőlem függ, hogyan értelmezem az ítéletedet.
TANTALOSZ Egyszer már értelmezted. (Idéző hanghordozással, kissé 
csúfondárosan) „Tekintélyromboló tettek esetében, a túlszigorúság kérdése 
föl se merülhet.”
HÁDÉSZ Magát az ítéletet illetőleg nem. De a végrehajtás dolgában. . . 
Éppen ezért gondold meg.
TANTALOSZ (váratlan indulattal) Hádész, nekem elegem van! Elegem 
a szörnyű színjátékaidból!
HÁDÉSZ Amelyeket a kérésedre rendeztem neked.
TANTALOSZ Nem tudhattam előre. De azóta megismerhettem őket és 
magamat is. Jóvoltodból éppen eléggé.
HÁDÉSZ Magadra vess, Tantalosz. Makacsul ragaszkodtál a kívánságodhoz. 
És hát végtére is mit vártál tőlem? Azt hiszed tán, nem érdemelted? Ha 
egyszer halandó korodban király voltál.
TANTALOSZ (megdöbbenve) Mert király voltam?
HÁDÉSZ Király bizony és nem akármilyen. Annyira nem, hogy hozzánk 
mérted magadat. Emlékezz hát király korodra.
TANTALOSZ Szerettek és tiszteltek — erre emlékszem.
HÁDÉSZ De hiszen ez nagyon is királyi tulajdonság, Tantalosz. őszintének 
hinni az alattvalókat. Azt képzelni, hogy a királyi mivoltodért szerethetnek 
és tisztelhetnek. Nem tudni, hogy ebből a szeretet és tisztelet látszata fakadha



csupán. Meg sem kérdezni soha, hogyan gondoskodnak számodra szeretetről 
és tiszteletről.
TANTALOSZ (kis szünet után még mindig megdöbbenve) Ezért lenne? 
Ezért büntetnétek hát? Nem a báránypecsenyeként feltálalt gyermekemért, 
amit csak kitaláltatok. Nem is az olümposzi lopásomért, ami tényleg meg
tö r té n t...  Ezért történne minden? Válaszolj! Mi az igazság?
HÁDÉSZ (rejtélyesen) Idelenn az Alvilágban minden igaz lehet. Minden 
és mindennek az ellenkezője. És ez a büntetésed alakulására is vonatkozik. 
Ezért ajánlom: el ne hamarkodd.
TANTALOSZ Csak mert mindennek, ami igaz, az ellenkezője is igaz 
lehet. Csak mert egy krétai minden krétait hazugnak nevez? (Váratlanul 
határozottan) Nem, Hádész, semmiképpen sem! Makacsul ragaszkodom a 
kívánságomhoz! Rajtad áll, teljesíted-e.
HÁDÉSZ (enyhe sértődöttséggel) Rendben van, ahogy gondolod. Akkor 
talán máris kezdhetnénk.
TANTALOSZ Mármint a könyörgést? Erre gondoltál?
HÁDÉSZ Azt képzelted, ingyen megúszod?
TANTALOSZ Ugyan, Hádész, nincsenek illúzióim.
HÁDÉSZ Ez a legnagyobb illúziód. De legyen óhajod szerint. 
TANTALOSZ (mintha még mondani akarna valamit, de aztán türelmetlenül) 
Hát akkor kezdjük. Megfelelő pózba helyezkedtél már?
HÁDÉSZ (korrigál a tartásán, félmagasan lebegő trónján kihúzza magát) 
Mit gondolsz, jó lesz így? Elég imponálónak látszom?
TANTALOSZ Tökéletes vagy, Hádész. Istenibb már nem is lehetnél. 
Úgyhogy..  . (Letérdel) Könyörgök néked, Hádész. . .
HÁDÉSZ (egy kézmozdulattal megállítja) Várj csak, várj, nem egészen 
jó, állj csak fel újra. . .  (Miután Tantalosz felállt) Nagyon helyes, hogy térden- 
állva kezdted, de azért. . .  hogy is mondjam. . .  ez inkább csak letérdelés 
volt, nem térdreomlás. Omolnod kellene inkább, rogynod, roskadnod. Kér
lek, próbáld meg újra. És a címeimről se feledkezzél meg.
TANTALOSZ (térdre esve) Könyörgök néked, Alvilág fejedelme.. .  
HÁDÉSZ (ismét megállítja) Jobb volt, mint az előbb, de azért. . .  Valahogy 
egy kicsit lagymatag voltál. Mintha némi vonakodás érződne a mozdulatodon. 
Há ezt levetkőznéd . . .
TANTALOSZ (eleget tesz a kérésnek, az előbbinél hatásosabban) Kérlek, 
Hádész, könyörgök néked, Alvilág fejedelme . . .
HÁDÉSZ (újra leinti) Most már majdnem tökéletes volt. Ám mielőtt 
leroskadsz, remeghetne a térded. Úgy valahogy, mintha nem is akarnád, 
mintha csak a nagyságom látványa sújtana porba. Érted, ugye, mire gondolok? 
És ne vedd rossznéven ezt a szőrszálhasogatást, de nekem itt az Alvilágban 
túl kevés alázatban van részem. Ne csodálkozz, valóban így van. Bezzeg, 
odafenn az élők közt! Mindig is irigyeltem az öcsémet, Zeuszt. Egyet-kettőt 
villámlik és mennydörög, s máris fürödhet a teremtményei könyörgésében. 
Bátyámról, Posszeidonról, a tengerek uráról nem is beszélve. Micsoda pompás 
rimánkodások szállnak feléje tarajos hullámokon táncoló sajkák fedélzetéről. 
(Megvetéssel) Dehátezek itt... Ezeknek az árnyaknak idelenn már minden 
mindegy . . .  Ezért kérlek, próbáld még egyszer. Remegő térddel, ahogy már 
mondtam. És ha még a hangod is elcsuklana egy kicsit, annál jobb lenne. . .  
TANTALOSZ (engedelmesen követi a ,,rendezői u ta s ítá s tp á r  pillanatig



reszkető térddel áll, majd leroskad; remegő hangon, a sírás határán) Porbasúj- 
tottan könyörgök néked, esedezve, ó Alvilág magasztos fejedelme . .  . (Vá
ratlanul kilépve a szerepéből) Nos? Gondolod, hogy így jó lesz? 
HÁDÉSZ Körülbelül, nagyjából. Ámbár egy picit, egy árnyalatnyit csak . . . 
(Nagylelkűen) Na de nem szeretnélek tovább gyötörni. V olytathatod. 
TANTALOSZ Várj csak, hol is tartottam?.. . Igen, megvan már. (Sírásra 
váltó hangon) Porbasújtottan könyörgök néked, ó Hádész, esedezve kérlek, 
Alvilág magasztos fejedelme. . .  (Elakad és kérdőn tekint Hádészra) 
HÁDÉSZ Szánd meg szörnyű szenvedésemet. . .
TANTALOSZ . . . Szánd meg szörnyű szenvedésemet. . .
HÁDÉSZ Könnyítsd meg kínjaimat. .  .
TANTALOSZ . . . Könnyítsd meg kínjaimat. . .
HÁDÉSZ Enyhítsd megérdemelt büntetésemet. .  .
TANTALOSZ . . . Enyhítsd. . .  büntetésemet. . .
HÁDÉSZ „Megérdemeltet” mondtam, Tantalosz, vigyázz!
TANTALOSZ Feltétlenül ragaszkodsz hozzá?
HÁDÉSZ Egyszer már elengedtem neked. Nem kívánhatod tőlem még 
egyszer.
TANTALOSZ És ha mégis megkérnélek rá?
HÁDÉSZ (erélyesen) Király voltál, ne feledd! Ehhez tartsd magad! 
TANTALOSZ (roppant er őfeszítésseU szinte a foga között sziszegve) 
Enyhítsd „megérdemelt” büntetésemet.
HÁDÉSZ (fejét csóválva) Nem valami meggyőzően hangzott, de mindegy. . .  
Igyekezz megőrizni a sírós hangodat. ( Ünnepélyesen zengve) Vond el szemem 
elől e borzalmas látványt. .  .
TANTALOSZ (újra síró hanghordozással) ...V o n d  el szemem elől e 
borzalmas látványt. . .
HÁDÉSZ Ne tetézd szenvedésemet mások kínjainak látványával i s . . . 
TANTALOSZ . . .  Ne tetézd szenvedésemet mások kínjainak látványával 
is . . .
HÁDÉSZ Szabadíts meg a másokat ért igazságtalanság feletti felháborodás 
gyötrelmeitől. .  .
TANTALOSZ . . .  a másokat ért igzaságtalanság feletti felháborodás 
gyötrelmeitől. .  .
HÁDÉSZ Lássam helyettük mások gyönyörét inkább . . .
TANTALOSZ . . . mások gyönyörét inkább . . .
HÁDÉSZ Lévén kínjaim oly iszonyatosak . . .
TANTALOSZ . . .  oly iszonyatosak . . .
HÁDÉSZ Hogy azokat még az elérhetetlen dolgok látványa is enyhítheti 
csak.
TANTALOSZ . . .  enyhítheti csak . . .
HÁDÉSZ Valamint annak reménye, hogy ami elérhetetlen . . .  
TANTALOSZ . . .  ami elérhetetlen . . .
HÁDÉSZ Egyszer mégis elérhető lesz . . .
TANTALOSZ . . .  elérhető lesz . . .
HÁDÉSZ Alulírott, satöbbi. . .
TANTALOSZ Alulírott: Tantalosz, elítélt alvilági árny, halandó korában 
Frígia uralkodója. . .  És persze köszönök mindent.
HÁDÉSZ Alvilág hatalmas ura!



TANTALOSZ Alvilág hatalmas ura.
HÁDÉSZ így. Ezzel rendben is lennénk. Gondom lesz rád, Tantalosz, 
efelől nyugodt lehetsz. (Váratlan intéssel megállítja a trónszék emelkedését) 
De még meggondolhatod. Ne folytassuk inkább az eddigi kísérletezést? 
TANTALOSZ Abból amit megadhatsz, legkevésbé ezt az egyet kívá
nom.
HÁDÉSZ Biztos vagy ebben?
TANTALOSZ Biztos csak ebben lehetek.
HÁDÉSZ (tehetetlen kézmozdulatot tesz, de ez intés is egyben: a felvonó 
újra felfelé indul; ünnepélyesen, szinte kinyilatkoztatva) Megbuktál, Tantalosz, 
végleg megbuktál. Teljesítem az óhajodat.
TANTALOSZ (a már eltűnt Hádész után kiáltva) Még egyszer köszönöm, 
Hádész, ámyékvilágunk hatalmas uralkodója. . .  (Egy pillanatig még térdeplő 
helyzetben marad, majd feláll, s továbbra is felfelé tekintve, behajlított karral 
félreérthetetlen mozdulatot tesz)

Hirtelen teljes sötétség. Amíg tart, Tantalosz hangját halljuk

TANTALOSZ (pár másodpercnyi csend után) Na, mi lesz. Meddig várjak 
m ég?... Igazán kezdhetnék végre. Legalább a hangversenyüket... (Kis 
szünet után) Lehetséges, hogy becsaptak volna? Elvégre egy halhatatlan 
ígérte. Elképzelhető lenne, hogy...?  Na de miért is ne? Hiszen csak egy 
halandónak, pontosabban egy már halott halandónak tett ígéretet. Micsoda 
elbizakodottság, királyi gőg a részemről: azt képzelni, hogy ez az ígéret 
kötelezheti. És ugyanakkor micsoda tiszteletlenség: feltenni róla, hogy a 
szavát nem állja. Isten létére. . .  Nyilván olyan szentségtörés ez, ami semmiképp 
se marad büntetlen. Lehet, hogy éppen ezért nem fogja teljesíteni. Bünte
tésből, amiért a becsapásommal gyanúsítottam. Ezért jobb, ha mégsem téte
lezem fel róla, ha egyszerűen semmit sem tételezek föl, ha türelemmel vára
kozom csak. Annál is inkább, mert mintha. . .  Vagy talán mégsem, képze
lődöm csak?.. .  Nem, most már csakugyan. . .

Lassan felerősödő zene hangzik föly ugyanazy mint a darab kezdetekory natura- 
lisztikus hanghatások — csámcsogásy kortyolásy kéjes lihegés stb. kíséretében. 
Ezzel egyidőben fokozatosan kivilágosodik

TANTALOSZ (felujjongva) Itt van hát, minden újra kezdődik!... (Né
hány pillanatig elragadtatva figyel a felerősödő hangokray aztány mint aki 
a szerepére talály fülére szorítja kezéty riadtan néz maga körüly fölugriky több 
irányban is tesz néhány lépésty mintha ki akarna menekülni a színről, majd 
megjátszott kétségbeeséssel kiáltja) Ne! Ne! Elég volt, elég! (Két kezét gyomrára 
szorítva összegörnyed) Ó, istenek, istenek, miért gyötörtök? 1 Ó istenek... 
(Váratlanul felnevet, majd halkabban) Úgy, úgy, gyötörjetek csak! (Arcán 
egy-két pillanatig mintha gyögyörűség tükröződne, majd szenvedőre váltva 
felordít) Neeeü Neeeeeeeü! Hagyjátok abba!!! (Két karját kilökve teljes 
hosszában elterül)

Hirtelen teljes sötétség. Amikor ismét világosodni kezd, Tantalosz elnyúlva 
mozdulatlanul hever. Fentről ereszkedni kezd a felvonó, rajta a lánnyal és



az ételekkel teli tálakkal. Akárcsak a darab elején, bizonyos magasságban most 
is függőben marad.

TANTALOSZ (mintha csak arról kívánna meggyőződni, csakugyan ott-e 
már a lány, egy röpke pillanatra lopva feltekint)
LÁNY (megértő alig-mosollyal veszi észre a mozdulatot)
TANTALOSZ (gyorsan leszegi fejét, s úgy tesz, mintha nem venne tudomást 
róla, lélegzésével szinte tüntetőm alvást színlel)
LÁNY (letekintve kis ideig megindultan nézi Tantaloszt, aztán halkan meg
szólal) Tantalosz . . .  Tantalosz, ébredj.
TANTALOSZ (mozdulatlan marad) Azt hitted, tényleg alszom?
LÁNY Nem, Tantalosz. Máskor se hittem.
TANTALOSZ (felnézve) Akkor mért kérded?
LÁNY Csak mert így szoktuk.
TANTALOSZ így szoktuk, igaz. Mit kívánsz tőlem?
LÁNY Tudod jól. Miért kérded?
TANTALOSZ Csak mert így szoktuk.
LÁNY Igen, így szoktuk. Kívánod a vacsorádat? Legalább látni-hallani. 
TANTALOSZ (fejét ismét leszegve, túlhangsúlyozott nyerseséggel) Nem 
vagyok rá kíváncsi.
LÁNY Dehogynem. Tudni akarod.
TANTALOSZ Mért érdekelne? Ha egyszer elérhetelen.
LÁNY Mert hátha mégsem az. Ezért érdekel.
TANTALOSZ (feltekintve majdnem vidáman) Halott vagyok. Éhhalál 
nem fenyegethet.
LÁNY Élsz, mert éhséget érzel. Éhségeden étkeimnek puszta látványa 
is enyhíthet. Meg a felsorolásuk.
TANTALOSZ Miből gondolod?
LÁNY Csak mert halott vagy.
TANTALOSZ Azt mondtad, élek. Alig egy pillanata csak.
LÁNY Élsz, mert éhséget érzel. Mégis halott vagy. Mert a halál már nem 
fenyegethet.
TANTALOSZ Vegyük úgy, hogy ez az előnyöm.
LÁNY Az is, hogy remélsz.
TANTALOSZ Vegyük úgy, hogy igen. Amennyire élek, annyira.
LÁNY Fordítva inkább. Amennyire remélsz, annyira élsz. Annyira vagy 
eleven, amennyire a vacsorád várod.
TANTALOSZ Felőlem így is mondhatod. És máris mondhatod.
LÁNY Máris mondom. Meglátod, mindjárt könnyebb lesz. 
TANTALOSZ (hangsúlyozottan a közömböst játszva) Rendben van, essünk 
túl rajta. (Feltérdel, várakozásteljesm néz fel a lányra)
LÁNY Biztos, hogy ezt akarod csak? Mielőbb túl lenni rajta? 
TANTALOSZ (egyszerre türelmetlmül) Nem fontos, hogy mit akarok. 
Kezdd el már végre!
LÁNY (kezébe veszi az egyik tálat, szertartásosan felmutatja) Előételnek 
olajban sült galambmáj, kakukkfűvel és mézzel ízesítve, mákkal meghintve. 
Csakhogy a gyomomedveidet felkészítse a továbbiakra. (Rövid hatásszünet 
után, némi csalódottsággal) Tegnap kértél belőle.
TANTALOSZ Tegnap ugyan aligha, valamivel régebben. Alighanem



tegnapelőtt sem. Ámbár annyira régen volt, hogy akár tegnap is lehetett 
volna. De tegnap legfeljebb a csigából és a nyársonsült fenyőmadárból kér
hettem volna. Spárgával, mályvalevéllel. Borsfíível és korianderral íze
sítve.
LÁNY Valóban. De jól emlékszel. Mintha tegnap lett volna. 
TANTALOSZ Neked is emlékezned kell.
LÁNY Emlékszem, persze. Annyira rég volt. Bármennyire kínáltalak, 
nem kértél. Sem a tojással töltött rigóból és a kagylóból.
TANTALOSZ Ecetes gombával, olajbogyóval.
LÁNY Ám az azt megelőző napon. . .
TANTALOSZ Akkor igen: kértem belőle. Mármint a csípős déloszi 
sajtból és a retekből.
LÁNY Ravaszkodni próbáltál, azért. Ügy gondoltad, hátha csakugyan 
fel akarom korbácsolni velük a gyomomedveidet.
TANTALOSZ Néhány falattal csupán.
LÁNY Hogy utána az éhség még jobban gyötörjön?
TANTALOSZ Ennek kockázatát is vállaltam volna. Csakhogy hiába 
ügyeskedtem, hiába. Jó, hogy emlékeztetsz rá.
LÁNY Csak a szavaidra emlékeztetlek. Arra, hogy emlékszem rájuk. 
TANTALOSZ Szép tőled, de folytasd inkább. Hadd halljam, mi követ
kezik.
LÁNY Sós vízben főtt angolna, töklevélen tálalva.
TANTALOSZ Nem megvetendő. Köménymaggal fűszereztétek?
LÁNY Köménymaggal. Egészen kevés bbrecetet is csöppentettünk rá. 
TANTALOSZ Érzik is rajta. Se többet se kevesebbet, mint amennyi 
éppen szükséges.
LÁNY Örülök, hogy elégedett vagy.
TANTALOSZ Annyira, hogy máris folytathatod a következővel.
LÁNY Vagdalt malacbelső, vérrel és mustárral elkeverve, olvasztott sajttal 
leöntve, apróra vágott hagymával bőségesen meghintve.
TANTALOSZ Ez sem rossz. De kicsit mintha sós lenne.
LÁNY (őszinte csalódással) Igazán? Jaj de sajnálom.
TANTALOSZ Sose bánkódj. Valójában szót sem érdemel.
LÁNY De engem borzasztóan bánt. ígérem, hogy nem fordul elő még 
egyszer.
TANTALOSZ Semmiség, mondom. És már el van fogyasztva. Úgyhogy 
folytathatod.
LÁNY Töltött bárány, pipiskelevéllel, thébai módra.
TANTALOSZ Pompás, szinte máris jóllaktam.
LÁNY (felmutatva) De ezt a szarvascombot bizonyára mégse veted meg. 
Áfonyamártással, mit szólsz hozzá?
TANTALOSZ Mondd inkább, hogy sommártással van. Úgy sokkal jobban 
kedvelem.
LÁNY Ezt sajnos nem mondhatom már. Ha egyszer áfonyával van. 
TANTALOSZ Ugyanezzel az erővel sommal is lehet.
LÁNY Majd legközelebb, Tantalosz, majd legközelebb. (Tantalosz legyin
tésére kérlelő hangon) Vedd egy kicsit komolyabban, egy kicsit komolyabban 
csak.
TANTALOSZ Attól félek, máris túlságosan komolyan vettem.



LÁNY (hangjában szomorúsággal) Tantalosz, kérlek...
TANTALOSZ (mintha csak megszánta volna) Igazad van. Mert ez a 
comb így is nagyszerű. Áfonyával is... Azt hiszem, túlságosan is megtömtem 
magam.
LÁNY Pedig a desszertek még hátra vannak. Vagy inkább lemondasz 
róluk?
TANTALOSZ Dugig vagyok. De azért sorolhatod. Félreteszem őket, 
később még jól jöhetnek.
LÁNY Mükénéi mandulás torta, argoszi mákos gyűrű. És a gyümölcsök: 
alma, körte, szilva és szőlő. Valamint az italok. . .
TANTALOSZ Prámnoszi fehér, számoszi és korinthoszi vörös. Ezt is 
kívülről tudom . . .
LÁNY Ezúttal tévedsz. Prámnoszi vörös, számoszi és korinthoszi fehér. 
Valamint méhsör. Utána pedig. . .
TANTALOSZ Ezúttal aligha tévedek: te következel.
LÁNY Mivel jóllakottan engem is meg fogsz kívánni.
TANTALOSZ Mintha nem is lennél elérhetetlen.
LÁNY Hátha mégsem vagyok az. (Szinte jókedvűen) Gyere most. Hátha 
sikerül. (Lehajol, kezét lenyújtja)
TANTALOSZ (indulna a felvonó felé, de annak magassága visszariasztja) 
Várj egy kicsit. Egyelőre nem ez jönne még. Közben meg erőt gyűjthetek. 
LÁNY (felegyenesedik) Igazad van, tartsuk be a sorrendet. Épp csak .. .  
TANTALOSZ Ügy emlékszem, itt azt mondod, ne gondoljak semmire. 
Csak amit látok éppen.
LÁNY (szerepére találva) Igen, tudom már. (önmagát idézve) Nem 
gondolok semmit, Tantalosz, te se gondolj semmire. Csak amit magad előtt 
látsz. Először a hajamra talán. . .  (Kontyából hajtűket vesz ki, haja hosszan 
leomlik)
TANTALOSZ Aztán a válladra kellett gondolnom. Elképzelni, hogy az 
ujjaimmal érintem, tenyeremmel simítom, ajkaimmal illetem.
LÁNY (köntösét vállán széthúzva) És azután? Folytasd. Mire kellett 
gondolnod?
TANTALOSZ Kebled rugalmas puhaságára, márványfehérségére.
LÁNY (ruháját tovább bontva) De neked nem tetszettek a hasonlataim. 
TANTALOSZ Mén te önmagadhoz hasonlítasz csak.
LÁNY (köntösét széttárva megmutatja magát) Ugye földöntúlinak látszom? 
TANTALOSZ Sőt. Földinek inkább. Többnek a földöntúlinál. Kár, 
hogy csak alvilági vagy. Árny vagy mindössze. Nem egészen valóság. 
LÁNY Tudod mit? Ezeket itt most ne mondjuk. Hagyjuk ki inkább. 
TANTALOSZ Azt is, hogy idelenn a valóságot az árnyak jelentik? 
LÁNY Azt is. Hátha így a valóság elérhetőbb lesz.
TANTALOSZ Mert egyszer minden az enyém lesz, igaz?
LÁNY (összezárja magán a ruhát, teljes meggyőződéssel) Igen, Tantalosz, 
igen. Éppen csak légy türelemmel.
TANTALOSZ De én türelmetlen vagyok. Meddig várjak még?
LÁNY Akkor talán itt a pillanat. Most kell próbálnod. (Lehajol, karját 
lenyújtja)
TANTALOSZ (újra a felvonó magasságát méregetve) Legokosabb lenne 
ezt is kihagyni. Vagy az egészet.



LÁNY Nem szabad feladnod, Tantalosz, sohasem szabad. (A  felvonó 
megmozdult egy-két pillanatig ereszkedik, majd megáll) Látod? Most kell 
akarnod.
TANTALOSZ (már-mdr elindul) Hiába, ha én akarom csak.
LÁNY Nemcsak te, más is akarja.
TANTALOSZ Tudom, remélem. Mondjuk, te is még.
LÁNY Elég ha mind a ketten akarjuk. (Kezét várakozdsteljesen felije 
nyújtja)
TANTALOSZ (nekifut, felugrik, de a lenyújtott kezet nem sikerül elérnie) 
Látod?.. .  Továbbra is testetlen maradsz. Változatlanul látomás csupán. 
LÁNY De a látomás téged akar érezni.
TANTALOSZ (újból lendületet vesz, de ismét hiába) Hiába, mégsem 
létezel.
LÁNY Folytasd, küzdj, igyekezz. Érezned kell a létezésemet. 
TANTALOSZ (újabb sikertelen kísérlet, de a két kéz most majdnem érinti 
egymást)
LÁNY Nem sok hiányzott. Szinte éreztelek már.
TANTALOSZ (kimerültén zihálva) Én is, de szinte. Majdnem, de még
sem . . .
LÁNY Gondolj arra, hogy ez biztató lehet.
TANTALOSZ Majdnem biztató. (Újbóli ugrása már gyengébbre sikerül, 
erőltetett vidámsággal) Sajnos, ez már majdnem se.
LÁNY (átveszi a hangot, mesterkélt könnyedséggel) Nem baj, majd hol
nap.
TANTALOSZ Holnap, persze, éppen elég időnk van. De egyszer még 
megpróbálkozom.
LÁNY Kimerültél. Majd holnap inkább.
TANTALOSZ Halott vagyok. Nekem a kimerültség nem árthat.
LÁNY (karját visszahúzva föláll) Holnapig erőt gyűjthetsz. 
TANTALOSZ Magamból és mind a kettőnkből?
LÁNY És ha ledobnék valamit neked? Egy darab kenyeret csupán. Meg 
egy almát még. Hogy a szomjadat is olthassad. (Tétován a kenyérért nyúl, 
de ekkor a felvonó ereszkedni kezd) Mégse, Tantalosz, mindjárt leérek. . .  
(A felvonó körülbelül olyan magasságban, hogy a lány keze lentről elérhetőnek 
látszik, hirtelen megáll)
TANTALOSZ Tudtam, hogy így lesz. Minek folytatnánk? Ismerem az 
ítéletemet.
LÁNY (lehajol és a kenyeret Tantalosz felé nyújtja) Sebaj, így is eléred. 
Siess, mert mégse tudhatjuk.
TANTALOSZ (állva marad) Tudjuk. Ismerem az ítéletemet.
LÁNY (változatlanul a kenyeret nyújtja, a felvonó újra ereszkedni kezd)
Látod? Mire vársz? Már elérheted.
TANTALOSZ (mozdulatlan) Hogyan? Ha egyszer elérhetetlen. Ismerem 
az ítéletemet. A „megérdemelt” ítéletemet.
LÁNY Hagyd most az ítéletedet. Már ugranod sem kell.
TANTALOSZ Beugranom sem. Senki sem kényszeríthet rá. (Közben
a felvonó olyan alacsonyan van már, hogy a kenyeret kényelmesen átvehetné) 
LÁNY (értetlen ijedtséggel) Tantalosz, mi történt veled?
TANTALOSZ Épp az, hogy semmi sem történt.



LÁNY De igen. És nem érdek.
TANTALOSZ Én sem magamat. Vagy talán nagyon is inkább.
LÁNY Ezért szalasztód el most az alkalmat?
TANTALOSZ (nyugodtan, szinte magabiztosanJ Nem szalasztók el semmit. 
Csak amit úgyse adnak meg.
LÁNY (valami mámoros daccal) Azok ott fenn? Ne gondolj rájuk. 
TANTALOSZ Mindegy, hogy gondolok-e. ők  gondolnak rám.
LÁNY (hisztérikus sürgetéssel) Most közelíts, most! Indulj el végre! 
TANTALOSZ Rendben van. De a te kedvedért csak. (Kelletlenül elindul, 
majd mikor a felvonó hirtelen emelkedni kezd, szinte diadalmasan) Látod! 
Ugye megmondtam.
LÁNY (kétségbeesve) Elkéstél! Elmulasztottad!
TANTALOSZ Te még nem. (Szomorúan) Legalább a koppanását hall
hassam.
LÁNY Valóságos kenyér. Magam sütöttem. (Ledobja, a színpad deszkáin 
hangos koppanás)
TANTALOSZ (lassan, ráérősen indul el, de az tan mohón kapja föl és harapna 
bele; kudarcára kétségbeesetten tekint föl, egy pillanatig mintha düh fogná 
ely száját mintha szitokra nyitnáy aztán hirtelen evést mímelve) Pompás . . . 
nagyszerű. . .  Csodálatos kenyeret adtál. Csodálatos kenyeret sütöttél nekem. 
LÁNY (pillanatnyi zavar utány kapcsolva) Hát mégha a sültemet is megízle
led. Igyekezzél elkapni. (Lehajítja a megfelelő utánzatot)
TANTALOSZ (elkapj a y újra evést imitál) Ez volt csak a felséges. Ilyen 
jót még nem ettem.
LÁNY (ismét ledob valamit) Kíváncsi vagyok, ehhez mit szólsz majd. 
TANTALOSZ Ha lehet, még felségesebb.
LÁNY (folytatva a ledobálást) Hát ez? Bizonyára ilyet se ettél. 
TANTALOSZ Soha. Még az Olümposzon sem.
LÁNY És ez vajon? Izgatottan várom a véleményedet.
TANTALOSZ (már-már extázisbán) Ehhez már szavakat sem találok, 
ilyen ízekért érdemes volt. ízetlen ambróziát lopni az istenektől.
LÁNY Akkor bizonyára ezért is.
TANTALOSZ Ezért talán méginkább. Vérré válik bennem, ahogy mondani 
szokás.

Mindinkább gyorsuló ütemű játék következik, a Lány egymásután dobálja 
le az ételeket, amelyek záporozva hullanak Tantalosz körül, aki hangosan 
kavargó zene kíséretében igyekszik elkapni minél többet közülük, ezeket y,megesziyy, 
majd eldobja. Fenn a Lány, miután készlete elfogyott már, az emelkedő felvonó 
korlátjára könyökölve, meghatottan nézi a „lakomát”. Aztán a zene váratlanul 
elhallgat, Tantalosz, mintha csak a jóllakottságba fáradt volna bele, hirtelen 
hanyattdőly szétvetett lábakkal heverve, mintegy a degeszre tömöttség állapotát 
sugallja, úgy valahogy, ahogyan az Pieter Brueghel „Boldog ország” c. képén 
látható. Pár pillanat múlva hangosan horkolni kezd.

LÁNY (rövid ideig némán tekint ráy arcáról a játékosság maszkja lassan 
lefoszliky hangjában gyengédséggel) Alszol, Tantalosz?
TANTALOSZ (csukott szemmely horkolását megszakítva) Mint a bunda, 
mint a mormota. (Tovább horkol)



LÁNY Álmodsz is talán? (A felvonó lassan emelkedni kezd) 
TANTALOSZ (ugyanúgy) Szebbnél szebb álmaim vannak. (Horkol) 
LÁNY Miről álmodsz? El is mondanád őket?
TANTALOSZ Jó vacsorákról. (Horkol)
LÁNY Arról, amit elfogyasztottál?
TANTALOSZ Arról is, újraélvezve. Meg a holnapiról is. (Horkol) 
LÁNY (csak a hangja már, mert közben eltűnt fenn) Holnap is eljövök 
hozzád.
TANTALOSZ Roskadásig teli tálakkal? (Horkol)
LÁNY (hangja) Roskadásig teli tálakkal. Meg holnapután is. 
TANTALOSZ És azután is még? (Horkol)
LÁNY (hangja távolabbról) Mindig. Roskadásig teli tálakkal... (Utolsó 
szavait alig halljuk már)
TANTALOSZ (egy ideig horkol még, de horkolását elnyomja a lassan fel
erősödő zene a már ismert naturalista hanghatásokkal, amelyek először fülsüke
títőre erősödnek, aztán a csúcsponton abbamaradnák, a csend szinte sokkoló, 
beálltának pillanatában Tantalosz úgy riad föl, mintha hirtelen zajra ébredne, 
felugrik, révetegen néz maga körül, tehetetlenül áll, majd hangos, hisztérikus 
nevetésben tör ki; elcsendesedve a körülötte heverő műételeket nézi, egyikért 
lehajol, felemeli, megszagolja, megpróbál beleharapni, eldobja, másikért nyúl — ezt 
többször is megismétli, „ez sem, ez sem”, mormolja közben, majd eldobva a kezé
ben lévő darabot, csüggedten legyint, feltekinthet a mennyezetre is, mintha 
máris az újabb „jelenést” várná, lehetőleg úgy, hogy a néző is arra gondoljon, 
az egésznek nincs is vége még — mielőtt teljes, minden eddiginél nagyobb hang
erővel kitörne belőle az ordítás) Éhes vagyok! Éhes! Enni adjatok!. . .

Hirtelen teljes sötétség. A nézőtér fényeinek kigyulladásakor már csak a leeresztett 
függönyt láthatjuk.

(1983)





BÚCSÚ
Színpadi rekviem két kötélhúzásban

Szereplők:
SÁNDOR, 40-45  éves 

EDIT, 25 -26  éves

ELSŐ RÉSZ

Amikor a függöny felmegy, ha ugyan egyáltalán le volt eresztve, a szín teljesen 
sötét, pár pillanatig a csend is töretlen. Aztán kívülről fékcsikordulás, kocsiajtó 
csapódása, közeledő léptek: mind kivehetőbben férfi- és női cipők koppanása, 
végül egy férfi- és egy női hang is kibontakozik. Kezdetben ki nem veheti beszéd- 
foszlányok, nevetgélés, majd:

NŐI HANG Megnőttek a fenyőid, mióta nem láttam őket. Mióta is, te? 
Már nem is emlékszem . . .
FÉRFIHANG H á t. . .  Van vagy két éve.
NŐI HANG Ennyi lenne már?
FÉRFIHANG Ha ugyan nem több.
NŐI HANG Tényleg . . .  Te, várj csak, mikor is . . .
FÉRFIHANG Októberben, ha jól emlékszem. Amikor. .  .
NŐI HANG Igen, tudom mór, persze. . .  Hanem e z . . .  Nahát, milyen 
érdekes! Honnan szerezted?
FÉRFIHANG Reggel majd megnézel mindent. Most gyere inkább. . .

Kulcs fordulását halljuk, a kattanó villanykapcsoló nyomán a szín kivilágosodik. 
Tágas szoba, kissé népies, ,,rusztikus” berendezés: középen asztal, lehet kecske- 
lábú is, rajta népi hímzés, hozzáillő székek, a falakon festett cseréptányérok> 
egyes bútordarabokon csuprok, korsók, köcsögök, a meglehetősen rendezetlen 
könyvespolcok tetején is. A z  egész igencsak „eklektikus”, nem képvisel néprajzilag 
egységes tájat, akadnak egzotikus tárgyak is: mindenekelőtt egy bumeráng a 
falra akasztva vagy valamelyik polc tetején a falnak támasztva, de szerepelhet 
itt óceániai táncálarc, dél-amerikai fúvócső, ij nyílvesszővel, néger faszobor 
tetszés szerint, egy-két modem festmény vagy grafika társaságában. De mindez 
részletkérdés. A lényeg: a bal oldali falnál széles heverő népi szőttessel, esetleg 
kecske- vagy birkabőrrel takarva, közelében telefon, lehet akár a padlón is, 
egy széken írógép, belehúzott papírral; a jobb oldali falnál alacsony lemeztároló 
szekrényke lemezjátszóval, mögötte, még mindig az oldalfalon, a szomszédos



helyiség ajtaja; a fenékfalon széles, cseppet sem népies formájú ablak — mögötte 
most sötétség —, balra tőle a bejárati ajtó. A nyitott ajtóban elöl Sándor, 
mögötte Edit. Sándor még fiatalos, lehet szakállas is; Edit hátára omló hosszú 
hajjal, lófarokba kötve vagy szabadon, ,,sátorosán” — barna vagy fekete, 
minden inkább, csak ne platinaszőke, feltűnő jelenségy sőt érezhető isy hogy ez 
a lány igyekszik is a figyelem központjába kerülni. Kezében spoitszatyor, mind 
a ketten farméiban.

SÁNDOR (a villanygyújtással egyidőben) Nahát, itt lennénk.
EDIT (hunyorogva körülnéz) Semmi sem változott. Minden olyan, mint 
régen.
SÁNDOR Egy-két dolgot azért találhatsz.
EDIT (tovább nézelődve) Biztosan. . .  Várj csak. . .  Az az íj a nyílvesszővel 
megvolt, erre emlékszem. Ez viszont... (a fúvócsőre mutat) minhta még 
nem nem lett volna itt.
SÁNDOR Fúvócső. Bakairi-indián gyártmány. Garantáltan eredeti, turisták 
számára készült. Egy Brazíliában járt mérnök barátom ajándéka.
EDIT (észreveszi a bumerángot, közel megy hozzá) Ez meg?. . .  Bumeráng, 
ugye? Honnan szerezted?
SÁNDOR (felnyúl értey és a lány kezébe adja) Ezzel meg egy gyerekkori 
barátom kedveskedett, néhány hónapja. Amikor hét év után Ausztráliából 
hazaruccant. Melbourne-bői, emlékmelegítésre. És a felmelegítendők közt 
én is ott voltam. Kár, hogy alaposan lehűtött.
EDIT (a bumerángot nézegetve) Lehűtött? Mivel?
SÁNDOR Azzal, hogy a porontyaihoz angolul beszélt. Pedig a neje őnagy- 
ságát is innen vitte magával. Úgy emlékszem, már a nagyobbik srácával 
együtt.
EDIT Mit csináltál vele? Seggbe rúgtad?
SÁNDOR Sajnos gondolatban csak. (A bumerángra mutatva) Legszíve
sebben persze arra kértem volna, tanítson meg a használatára. Hajítsa el 
úgy, hogy visszaszálljon hozzá, aztán tartsa oda a fejét.
EDIT És ez tényleg visszaszáll?
SÁNDOR Állítólag. Mármint a Melboume-i Bumeráng-klub jótálló pa
pírja szerint, amit a barátom szintén mellékelt.
EDIT Sosem próbáltad?
SÁNDOR Fölösleges. így is elhiszem. Azt, hogy hozzád hasonlít. 
EDIT (elmosolyodik, a bumerángot visszaadja Sándornak) És te? Mit mond
tál? Meg se kérdezted?
SÁNDOR Hogy miért társalog angolul a csemetéivel? Persze, hogy meg
kérdeztem. És azt a választ kaptam, amire számítottam is. Hogy az iskola 
miatt. Úgyhogy ezért igazán kár volt kimennie.
EDIT Ezt is megmondtad?
SÁNDOR Mért mondtam volna? Bólogattam csak. Tőlem telhetőén sokat- 
mondóan, de neki ez semmit se mondott. Na és hát rég megtanultam, hogy 
csak keveseknek lehet bármit is megmagyarázni. (Miközben a bumerángot 
a helyére teszi) Ennek tudatában akasztom föl a barátomat a régi helyére. 
EDIT (újra körberebbenő tekintettel) Más ugye nincs is? Ami változott 
volna..  .
SÁNDOR Hacsak én nem változtam . . .



EDIT (futólag megérintve a férfi karját) Te nem . . .  És hát láttalak közben. . .  
SÁNDOR Még ha nem is túl gyakran.
EDIT Tudom, d e . . .  Mégis szinte hinni sem tudom. Hogy újra itt nálad . . .  
SÁNDOR Már-már én se igen mertem remélni.
EDIT Úgyhogy tényleg olyan különös. . .  (Hirtelen ideges kis nevetéssel 
körbeperdül) Sándor . . . újra itt nálad . . .
SÁNDOR A pörgő Edit, a napraforgó Edit, a propeller E d it. .  .
EDID A kerge Edit . . .
SÁNDOR Mondjuk, hogy „perge” inkább.
EDIT Kerge! Nagyon is! Hiába szépíted a dolgokat. Pörgök-forgok, 
mint valami szédült tyúk (mintha kicsit valóban szédülne is), közben még 
a lábaimat is gyengének érzem. És ami a legrosszabb, még csak nem is tit
kolom . . .
SÁNDOR Gondolod, hogy kellene? Eltitkolnod? Előlem?
EDIT Te persze ezt rossznéven vennéd.
SÁNDOR Rossznéven, de észre is. Ha csakugyan megpróbálnád titkolni. 
Úgyhogy... (Széket tolva feléje) Na, de tottyanj le inkább. (A szekrény 
felé indulva) Mindjárt bedobjuk az erősítést is. (Konyakos üveget vesz elő 
poharakkal)
EDIT (váratlanul, magát is lehűtő hűvösséggel) Okvetlenül így kell kez
denünk?
SÁNDOR (kissé elbizonytalandova félúton megáll) Miért? Hogy kezdjük?. . . 
Lehet, hogy kissé banális, de . . .
EDIT De kézenfekvő.
SÁNDOR (továbbindulva az asztalhoz) Na látod, hát éppen ezért. Mert 
ami a kezdetet illeti, fontos, hogy minden természetesen hasson. Függetlenül 
a későbbi fejleményektől. Úgyhogy (lerakva a poharakat) jobbat kitalálni 
aligha tudnék. Még ha most nem is „élni”, hanem írni készülnék. Színdarabot 
például. Lehetne persze kávé is, de ha most kimegyek (az oldalsó ajtó felé 
mutatva) és fölteszem, te mit csinálsz? Elmondasz egy monológot? Elszavalod 
az Anyám tyúkját?.. .  Vagy ha mind a ketten kimegyünk, üres marad a 
színpad, és hát én igazán nem terveztem semmiféle fölösleges harmadikat, 
aki közben betoppan. Dehogy is, isten őrizz. . .  Legfontosabb tehát a ter
mészetesség. Itt az elején, az expozíciónál, ahogy mondják, még minden 
műnek az élettel kell egynek lennie. Bármilyen irányt vegyen is a továbbiak
ban.
EDIT (kicsit tűnődve) Még jobban azonosulva az élettel vagy elveszítve 
azt.
SÁNDOR Lecövekelve a valóság földszintjén vagy az abszurditás liftjén 
fölemelkedve. Esetleg a költészetén.
EDIT A hetedik emeletre.
SÁNDOR Akár a hetvenhetedikre is.
EDIT Túl magas lenne, nem gondolod?
SÁNDOR Nem gondolok előre semmit. Induljon el valahogy, és majd 
meglátjuk. .  . Annál is inkább, mert ez most tényleg olyan, mint egy darab 
kezdete. Vagy te nem így érzed ezt?
EDIT De igen . . . Ketten összejönnek, és . ..
SÁNDOR Ketten újra összejönnek, és . . .
EDIT Ami még sokkal rosszabb.



SÁNDOR Ellenkezőleg, sokkal jobb, hidd el. Nincs borzalmasabb egy 
megismerkedési jelenetnél. Az rejti csak magában a banalitás csapdáit. 
EDIT Kétségtelenül, de azért így is. Hogy ketten újra összejönnek — 
nosztalgiázni.
SÁNDOR Attól függ. . .  De hát erre előbb kellett volna gondolnod. Még 
mielőtt beültél mellém.
EDIT Nem voltam éppen gondolkodó hangulatban. És most sem vagyok. 
SÁNDOR Ezért ígéretes mégis a szituáció. . .
EDIT Számodra vagy az elképzelt darab számára?
SÁNDOR Is-is. Sőt remélem, a te számodra is.
EDIT Reméljük a legjobbakat. És hagyjuk, hogy a helyzet élni kezdjen 
valahogy . . .
SÁNDOR Lehetőleg azonosulva önmagával. . . Úgyhogy ami a kezdetet 
illeti . . . (Mindkét pohárba tölt.)
EDIT (jegygyűrűs kezét mutatva) De talán ezzel is elkezdhetnénk. Vedd 
észre végre 1
SÁNDOR Mindent a maga idején. Légy türelemmel.
EDIT Tudod, hogy türelmetlen természet vagyok... Persze, már rég 
észrevetted. . .
SÁNDOR Meglepődés nélkül, már a kocsiban. Épp csak a felelősségre 
vonást tartogattam későbbre.
EDIT Ne vonj felelősségre. Később majd megmagyarázom.
SÁNDOR Sok mindent máris megmagvaráztál. . .
EDIT Egyelőre jegyesség még csak.
SÁNDOR Enyhítő körülmény, bár marad a lényeg.
EDIT És az mi lenne?
SÁNDOR Mondjuk úgy, hogy a vereséged. Hogy a végén mégis 6  győzött. .  . 
Ha pedig a magad győzelmének érzed ezt, hát annál rosszabb.
EDIT Hogy őszinte legyek, nem is tudom, mennyire akartam én ezt. . .  
Egy ideig talán megpróbáltam nem akarni, de aztán ... (Hangot váltva) 
De azért sok dologban én győztem.
SÁNDOR A díszsörényétől mindenesetre megfosztottad. Eredményes 
állatszelídítői működésednek máris látható jelei vannak.
EDIT (örülve a felkínált mellékútnak) Könyörtelenül levágattattam. 
Ugye, egész tűrhetően fest?
SÁNDOR És vajon másban is ilyen jól haladsz az idomítással?
EDIT Alakulnak a dolgok. Dzsimiről egyre inkább Gyuszira térünk. 
Lassan mind a ketten megszokjuk.
SÁNDOR Egyszóval konszolidálódás minden vonalon. Italfronton is? 
EDIT (némi ingerültséggel) Vártam már, hogy megkérdezd. Még a képzelet
beli darabunk ellenére is. Pedig hát neked is volt olyan korszakod, amikor . . .  
SÁNDOR Ó, az egészen más volt: „kreatív” ivás! Én a komyadozó dé
monaimba próbáltam meg életet verni. Vagyis hát különbséget kell tenni 
alkotói ivás és önmagáért való ivás közt. Na és velem azért mégse történt 
olyasmi, hogy . . .
EDIT Fő, hogy sokat javult a helyzet. Amióta velem. . .  Ennyit talán 
megérek neki.
SÁNDOR (bizonyos kedvetlenséggel) Ez a legkevesebb, amit elvárok tőle . . . 
De hát ki tudja, egyszer még derék gyerekké válhat. . .



EDIT (fürkészve nézi Sándort, majd valami kedveskedő duzzogással) Olyan 
gonosz vagy. Olyan gonosz tudsz lenni.
SÁNDOR (szintén fürkészve néziy közben megjátssza magát) Mert deréknek 
mondtam. Mi rossz van ebben?
EDIT Tudod te azt nagyon jól.
SÁNDOR (elnevetve magát) Igaz is, persze . .  .
EDIT Na látod, eszedbe ju to tt. . .
SÁNDOR Már hogyne jutott volna. Épp csak nem gondoltam, hogy neked 
is eszedbe jut.
EDIT Dehogy is nem gondoltad. Ezért is mondtad. Mert tudtad, hogy 
rögtön eszembe jut. Amit egyszer nem is annyira mondtál, mint inkább 
„kifejtettél” . . .  De talán idézd magadat inkább ..  .
SÁNDOR Arról beszéltem, hogy kevés az olyan \ álDeregetően lenéző 
kifejezés, mint épp a „derék” . Mellesleg ez neked tetszett is.
EDIT (szórakozottan beleiszik a poharába) Még most is tetszik. Az is, 
amit arról mondtál, hogy egyikünk sem tartozik a „derekak derékhadához” . 
SÁNDOR De mintha már nem éreznéd így . .  .
EDIT (idegesen mataty Sándor cigarettával majd tűzzel kínáljay aztán 
maga is rágyújt; kis szünet után a füsttől kicsit rekedten) Nem olyan primitív, 
mint amilyennek te látod. Próbáld elhinni.. .
SÁNDOR (maga elé fújva a füstöt) Megpróbálhatom . ..
EDIT Egyszer még egy irodalmi esteden is jelen volt. . .
SÁNDOR Ezzel sokat nőtt a szememben, de mégsem eleget.
EDIT Tudom, hogy nem vagy elragadtatva, d e . . .
SÁNDOR Nem nekem kell itt elragadtatva lennem, de hát ez most mellé
kes. . .  (Átöleli a lány vállát, hirtelen hangot váltva) Attól vagyok elragadtatva, 
hogy itt vagy, a többi nem fontos. Az sem, hogy el vagy gyűrűzve.
EDIT (szintén igyekszik feldobni magát) Annak rendje és módja szerint. 
SÁNDOR Erre akár ihatnánk is.
EDIT (koccintás után) Arra is, hogy jó előre megmondtad.
SÁNDOR Vagyis a jóslatom bevált. Megmondtam, hogy hozzá fogsz 
menni.
EDIT Arra is emlékszel, hogy én mit válaszoltam?
SÁNDOR (kiissza a poharát) Azt, hogy alaposan meggondolod még. 
Először legalábbis azt válaszoltad. (Megfogja a lány kezéty és a gyűrűvel 
kezd el játszani) Mert én kétszer mondtam meg.
EDIT Igaz is. Kétszer mondtad meg.
SÁNDOR És másodszor? Akkor mit mondtál?
EDIT Ezt most nem tudom.
SÁNDOR Pontosan ezt: hogy nem tudod.
EDIT Mert még mindig nem tudtam.
SÁNDOR (a gyűrűt csavargatva) De én igen. Már amikor először mond
tam.
EDIT Nem volt könnyű rászánni magam. Különösen a te lesújtó véleményed 
ismeretében.
SÁNDOR Ennyire fontos a véleményem?
EDIT Tudod, hogy fontos. . .  De honnan tudtad, hogy a végén hozzá
megyek?
SÁNDOR Mert ismertelek.



EDIT Engem igen, de őt még nem. Vagy csak látásból.
SÁNDOR Az is elég volt. (Bizonyos nyomatékkai) És bizonyos helyzetek 
esetében a másik ismerete inkább csak zavar. Elég az egyik felet ismerni 
és a helyzetet.
EDIT És a „helyzet” ? Az mi lett volna szerinted?
SÁNDOR (miközben továbbra is a gyűrűvel játszik, kissé tűnődve) Mondjuk 
talán, hogy a „hajótöröttséged” . Meg az övé is. Na meg a szülei is, akik..  . 
EDIT Hát igen, ők is . . .  Nagyon szeretnek.
SÁNDOR (a gyűrűt most mintha le akarná csavarni Edit ujjárói) Na hailod, 
ha egyszer abban bíznak, hogy helyrepofozod a fiacskájukat. Úgyhogy a 
szituáció... (hirtelen mozdulattal lehúzva a gyűrűt a lány ujj ár ól) most 
alapvetően megváltozott, m e rt ...  Hopplá! Sikerült! Megvan! (Felugrik, 
távolabb megy, közben a gyűrűt fel-feldobálj a) Markomban van, nem adom 
vissza! . . .
EDIT (csodálkozva, kicsit ijedten, de elismeréssel is) Hát ezt hogyan csi
náltad?
SÁNDOR (diadalmasan) Egy kis figyelemelterelés, bűvészmutatvány, zseb
tolvajfogás. Cirkuszban az ilyesmi úgy ér véget, hogy a tárgyakat tisztelettel 
visszaszolgáltatják a jogos tulajdonosnak. Csakhogy én nem adom vissza! 
(Miután a lány izgatott-zavart arcát figyelte) Eszemben sincs, dehogy is 
adom! ( Továbbra is fel-feldobálja)
EDIT (zavart nevetéssel áll, nem veszi komolyan a fenyegetést, de mégsem 
állja meg) Sándor, ne hülyéskedj... (Indul, hogy elvegye tőle) 
SÁNDOR Nem hülyéskedek. Egyszerűen nem adom vissza. Vedd ei, 
ha tudod . . .
EDIT El is veszem, m eglátod... (Feléje indul)
SÁNDOR Próbáld meg. Erre igazán kíváncsi vagyok. (Bevárja, de gywüt 
szorongató markát magasan a feje fölé emeli)
EDIT Adod ide mindjárt, te . . .  (Belekapaszkodik a felnyújtott karba, meg
próbálja lehúzni, a viaskodás persze viháncolás, sőt ölelkezés is, végül Edit 
úgy fonódik már rá Sándorra, mint valami oszlopra, mintha fel akarna rá 
mászni)
SÁNDOR Minden hiába. . .  Itt még a fáramászás se használ. . .
EDIT (kimerültén abbahagyja) Na jó, elég volt. . .  Most már igazán vissza
adhatod . . .
SÁNDOR Szó se róla! Mondom, hogy eszem ágában sincs visszaadni — 
legfeljebb a felfüggesztett jegyesség állapotának végetértével. Reggel vagy 
annál is később. Majd ha minden szenvedélyes marasztalásom ellenére könyör
telenül felvonod a vitorláidat é s . . .  Feltéve, hogy benne vagy a felfüggesz
tésben . . .
EDIT (pillanatnyi gondolkodás után, felvillanyozva) Persze, hogy benne! 
SÁNDOR Tekintsük az egészet cirkuszi mutatványnak csak. Cirkuszi 
mutatványnak késleltetett befejezéssel.
EDIT Felfüggesztett befejezéssel. (Poharáért nyúl, fenékig issza) Máris 
fel van függesztve! Csak egy éjszakára, de fel van függesztve!
SÁNDOR (pózba vágja magát, Gyóni Géza ismert háborús versét variálva) 
Csak egy éjszakára küldjétek el őket, a képmutatókat, a szenteskedőket. . .  
(Baljával az üvegért nyúl, mindkettőjüknek tölt, jobbjában, mint valami zsák
mányt, még mindig a gyűrűt szorongatja) Mindenesetre: ezúttal a felfüggesztett



jegyességedre. . .  Ezt meg (kinyitja tenyerét, s a gyűrűt mutatja) valami jó
helyre tesszük. . .  Várj csak. . .  Legjobb lenne szó szerint is felfüggeszteni. 
EDIT Ez az, látod! Gyakorlatilag és jelképesen egyszerre.
SÁNDOR Mindjárt keresek egy cémaszálat.
EDIT (a táskájáért nyúl) Fölösleges, mindig tartok magamnál. (Cérnát 
vesz előy legombolyít belőle, elharapja, és a szálat Sándornak nyújtja) 
SÁNDOR K ösz... (Átveszi, és a gyűrűre köti) így. Máris készen van. 
(Magasra emelt kezében lóbálva felmutatjay majd forgatni kezdi) Karikázik 
a karikagyűrű. Pénz volna, karika, karika, forduljon ki Marika, Marika. . .  
Edittel sajnos nem megy, de azért isten ments, hogy Marika legyél. . .  Cérna 
volna, selyem volna, mégis kifordulna. . .  Éppen csak az a kérdés, hová 
forduljon. (A gyűrűt növekvő sebességgel tovább fórgatvay hangjában bizonyos 
fenyegetéssel) Engedjem el? Hogy a centrifugális erő kiröpíthesse?
EDIT (bizonytalanul) Talán inkább ne . . .
SÁNDOR (még mindig a gyűrűt forgatva) Miért ne? Szentségtörésnek 
érzed? Figyelmeztetlek, hogy máris az folyik. . .  És hát reggel legfeljebb 
majd azzal szórakozunk, hogy térden csúszva keressük. Lássuk hát, merre 
is repül. Akár jóslatnak is vehetjük. Mint a vaktában kilőtt nyílvesszőt a 
rómaiak. . .  fenét a rómaiak, a hunok, avarok, kunok, tatárok meg a többi 
hasonló lovasnomádok, ők  próbáltak a nyilak röptéből a csata kimenetelére 
következtetni. . .  (Abbahagyja a forgatásty a gyűrű most ingaként leng a ke
zében) De ha nem akarod, nem muszáj. Legyen inkább lélek-inga belőle. 
EDIT Lélek-inga? Erről még sose hallottam.
SÁNDOR Mindjárt megmutatom. Tedd a kezedet tenyérrel lefelé az 
asztal lapjára. Én meg majd így. . .  (Leüly könyökét az asztalra támasztja, 
és az ingává vált gyűrűt a lány keze fölé lógatja) Csak meg kell várni, míg 
megáll, mozdulatlanul kell tartani, hogy aztán magától kezdjen lengeni. . .  
Máris, látod, egyre nagyobb kilengéseket végez . . .
EDIT Érdekes. És ez mit jelent?
SÁNDOR Várj csak... Valamikor jól tud tam ... Kéz fölött az ész és 
az érzelmek arányát jelzi. Ha hosszában leng, az ujjaiddal párhuzamosan, 
az ész dominál az érzelmek fölött. Ha keresztben, mint most is, magatartásodat 
az érzelmek határozzák meg.
EDIT Amint azt sajnos rég tudom . .  .
SÁNDOR Persze, a legtöbb ember se ilyen, se olyan. Éppen ezért legtöbbször 
átlósan szokott lengeni.
EDIT (elmélyülten figyeli az inga mozgását) Most viszont köröket rajzol. . .  
SÁNDOR Egy idő múlva mindig így szokta. De ez már a jellemre vonat
kozik. Hogy hajlamos vagy-e hazugságra például. Ha a körözés az óra járását 
követi, nem, ha ellenkező irányú, igen.
EDIT Remélem, nálam minden rendben lesz . . .
SÁNDOR Én is, de várjunk egy kicsit. Mert látod, újra egyenes lengésbe 
kezd. Jelezve, hogy nemsokára fordítva fog körözni. Ahogy máris láthatod. 
EDIT (tűnődve) Pedig én neked sose hazudtam. . .
SÁNDOR Sajnos, nemcsak én vagyok a világon. És ami engem illet, mondjuk 
úgy, hogy ritkán csak.
EDIT Neked nem. És másnak se nagyon. . .  csak ha nagyon szükséges. 
SÁNDOR Szempont kérdése, hogy mikor szükséges.
EDIT Tudod jól, hogy gyűlölöm a hazugságot.



SÁNDOR Dicséretes szokás, de ez divat is lehet. És irodalom.
EDIT Ennyire talán mégiscsak ismersz.
SÁNDOR Minden kiismerhetetlenséged ellenére. Csak hát magunknak 
is hazudhatunk. Akár azt is, hogy gyűlöljük a hazugságot. . .  Na de máris 
ide-oda leng, ami a hazugságpróba végét jelenti.
EDIT (kis szünet után) Tényleg érdekes. Kitől tanultad?
SÁNDOR Egy öreg hölgytől, még diákkoromban. Angolórákat vettem 
tőle. Nagy híve volt a parapszichológiának, külön ingája volt erre a célra, 
Paracelsus ingájának nevezte. Alul hegyben végződött, kívül fekete burkolat, 
ebonit vagy mi, belül vörösréz. Szerinte az a legfontosabb, az érzékeli a 
szervezetünk rejtélyes kisugárzását. De persze egy gyűrű is megteszi, vagy 
valami más apró holmi cérnára kötve.
EDIT De vajon min alapszik ez?
SÁNDOR Azon, hogy a kezünk egy idő múlva remegni kezd. Még ha 
nem is akarjuk, és az inga mozgásba lendül. A lengéseket viszont az befolyá
solja, amit az illetőről gondolunk, tudunk.
EDIT És ha nem ismerjük? Ha semmit se tudunk róla?
SÁNDOR Akkor az előítéleteink befolyásolnak. Vagy a sejtéseink. Ennyi 
az egész. A többi kóklerség.
EDIT Azért mégis érdekes. El lehet tűnődni rajta.
SÁNDOR Más is van még. Intelligenciapróba. Tesztek helyett. Ezt a 
fej fölött szokás csinálni. (Feláll, és az ingát a lány feje fölé tartja) Minél 
nagyobb a kilengés, annál intelligensebb a páciens. . .  Na de nézd csak, 
ez ám az amplitúdó! Legalább százhúsz pontnak megfelel. Talán százhar
mincnak is.
EDIT Eszerint ma is ilyennek látsz még . . .
SÁNDOR Nemcsak én, az inga is.
EDIT Szép tőle, meg tőled is, d e . . .  (Hirtelen átváltással, felugorva) Ha
nem add csak ide, hadd próbáljam meg. Mert én most úgy megszondázlak, 
de úgy . .  .
SÁNDOR Állok elébe. Vagy ülök inkább. (Átengedve az ingát, a lány 
helyére ül)
EDIT Lássuk hát, hogy állsz te a hazudozással.
SÁNDOR Erre magam is kíváncsi vagyok.
EDIT (kicsit játékos fontoskodással Sándor keze fölé tartja az ingát, meg
várja, hogy megálljon, elkomolyodva koncentrálni igyekszik; csak mikor az 
inga mozgásba lendül) Te Sándor, ez talán mégse játék. Mert én ezt az ujjam 
hegyében érzem . . .
SÁNDOR Ügy emlékszem, te ott sok mindent szoktál érezni.
EDIT Nem baj. így legalább hitelesebb lesz. Az is, hogy hosszában indul. 
SÁNDOR Mert olyannak látsz, amilyennek látni szeretnél. Vagy én mu
tatni magam.
EDIT Azért még sok minden kiderülhet. Mert most visszafelé kezd el 
körözni... Na de ilyet! Nálad is baj lenne az igazmondással?
SÁNDOR Mért csodálkozol? Mintha én nem szoktam volna önmagámnak 
hazudni.
EDIT Ki nem szokott? De ha így magyarázod, az egész egy fabatkát 
sem é r . . .  (A z ingát most Sándor feje fölé lógatja) Na de nézzük a híres agya
d a t. . .  Itt talán nem okozol csalódást. .  .



SÁNDOR (a feje fölé tekintve) H á t. . .  megjárja. De nálad nagyobb köröket 
rajzolt.
EDIT Jó, hogy kimondtad. Mert én nem mertem volna.
SÁNDOR Mért ne lehetnél te az intelligensebb?
EDIT Az eredményeim sajnos nem ezt mutatják.
SÁNDOR Azok itt édeskeveset számítanak. Épp a napokban olvastam egy 
amerikai sztriptíztáncosnőről, akit a tesztjei Einsteinnél is intelligensebbnek 
mutattak.
EDIT (abbahagyja a „tesztezést”, a cérnán lógó gyűrűvel ezután már csak 
játszadozik) Eszerint sztriptíztáncosnőnek kellett volna elmennem? 
SÁNDOR Még megteheted, nem is festenél rosszul. És talán . . .  (Nyilván
való szándékossággal nem fejezi be)
EDIT Jobban is tenném — erre gondoltál?
SÁNDOR Csak mert a csillogó agyadat sajnálom, azért. . .
EDIT Csalódtam a csillogásban. És úgy látom, te is. A kezdeti benyomásaid 
nyilván félrevezettek.
SÁNDOR Olyan külső ragyogás mellett, amit te is sugároztál, a félrevezető 
hatással eleve számolni szoktam. Úgyhogy inkább kellemesen csalódva 
állapítottam meg, hogy veled beszélgetni is lehet.
EDIT De arra, hogy verseket írok, nyilván a kergeségemből következ
tettél.
SÁNDOR Mondjuk, hogy a bizonytalan hangulati egyensúlyodból inkább. 
Ám a képzettársításaid azt sugallták, hogy talán jók is lehetnek.
EDIT De a prózai kísérleteimben mintha csalódtál volna.
SÁNDOR Akkora reményeket mégse fűztem hozzájuk. És úgy emlékszem, 
olyasmit mondtam, hogy nem elég kiérleltek még. Több kitartásra lett volna 
szükséged elsősorban. Na meg, hogy tudd, mit is akarsz tulajdonképpen. . .  
De azért beajánlhattam volna őket valahová. Sokkal gyengébbek is megje
lentek már. Hátha sínre tettelek volna.
EDIT De te nem tettél. Nyilván, mert nem akartad, hogy azt higgyem, 
hogy. . .  És én elég naiv voltam, hogy ez még tetsszen is nekem.
SÁNDOR Azóta persze rájöttél, hogy mégis számító vagyok. . .
EDIT Rafináltabb, semmint gondoltam.
SÁNDOR (tűnődő pillantással) Tényleg ilyennek látsz most?
EDIT Tényleg. De azért akkor is éreztem valamit belőle már. Kicsit 
taszított, de vonzott is. Izgalmas volt, hogy bonyolult vagy. . .  Lehet, hogy 
épp ezért kezdtem vallani magamról neked. Egy kicsit a magamutogató 
hajlamomtól is hajtva, azt hiszem . . .
SÁNDOR És a magad bonyolultságát is tálalva egyben. Tudva jól, hogy 
nem vagy egyszerű képlet. . .
EDIT Csakis így kelthettem föl az érdeklődésedet.
SÁNDOR Az iránt, ami benned van, feltétlenül. Túl az érdeklődésen 
még a vadász szenvedélyét is. Vagy inkább a lelki nyomkeresőét.
EDIT (valami megértőén cinkos mosollyal) Persze. Úgyhogy a vallomá
saim közül nyilván ezért volt az a legérdekesebb a számodra, amikor. . .  
SÁNDOR Tudom, melyikre gondolsz. Amikor forogni kezdett a szoba 
körülötted, mielőtt az utolsó erődet összeszedve, az anyádat felhívtad volna. 
EDIT (mintha valami kellemesen borzongató élményt idézne) Hogy azután, 
túl a gyomormosáson, elsőnek a fehér gömblámpát lássam meg a plafonon.



Hol megjelenni, hol eltűnni, kerek képpel rám vigyorogni. Mert mintha ezt 
mondta volna: na te híres, látod, élsz, kellett ez neked . . .
SÁNDOR Akkor nem így mondtad. Valahogy „lidércesebb” volt.
EDIT És neked éppen ez tetszett. Nyilván mert a „halál peremére” vittelek 
magammal egy kis kiruccanásra.
SÁNDOR Lehet, hogy a te számodra is „kiruccanás” volt. Nemcsak a 
felidézése, hanem a tett is. Kóstoló az ismeretlenből, egyik megnyilvánulása 
a lázadásodnak. . .  Mindenesetre nagyon érzékletes voltál. Meg ahogy szinte 
„elidegenítő effektusokkal” felidézted, amit magad is gyerekes kis diákszere* 
lemmek neveztél... Vagy a részletek: még a padló hidegségét is éreztetted 
a talpad alatt. Rejtett magnó segítségével kész novella lehetett volna belőle. 
Vagy inkább ígéretes regényrészlet. .  .
EDIT Tényleg vadász vagy. Sőt vadorzó . . .
SÁNDOR Szívesen meghagytam volna neked a történeteidet, d e . . .  
EDIT Rájöttél, hogy sok minden nincs meg bennem hozzájuk.
SÁNDOR Vagy túl sok is van. És ami hiányzik, valami mágneses erőtér 
talán. Hogy a szétsugárzó energiáidat egybefogja. De hát vigasztalódj: ebben 
van a varázsod. A csillogásod, a színejátszásod. Hogy a türelmetlen tested 
önbecsapó cseleiről ne is beszéljek. Az is belejátszik abba az ezerarcúságba> 
amire mindjárt az elején fölfigyeltem.
EDIT Amint a dedikációd is bizonyíthatja. Mert az mégsem volt akár
milyen . . .
SÁNDOR Úgy emlékszem, éppen az ezerarcúságodról írtam valamit. . .  
EDIT Vagy a skizofréniámról, mert annak is vehettem volna. (Alig érezhe
tően csúfondáros leckemondással) „A sellő Editnek, a démon Editnek, de a 
komoly és elmélyült Editnek is, valamint az összes többi Editnek, egyszóval 
Szántó Editnek, szeretettel” satöbbi.
SÁNDOR Ez a „satöbbi” már csak én lennék. Mármint a becses nevem. 
EDIT Meg a dátum is. Ezerkilencszázhetvennyolc április huszonhárom. 
SÁNDOR Minden várakozásomat felülmúltad.
EDIT Minden várakozáson felül hízelegtem a hiúságodnak.
SÁNDOR Hogy a sebzett hiúságomra gyógyírt nyújthass?
EDIT Miért ne?.. .  Hátha ezért is mentem bele ebbe a felfüggesztésbe? 
Vagy még előbb is. Ezért ültem be a kocsidba.
SÁNDOR Tehát mégse gondolkodás nélkül történt?
ED IT Annyit tudtam, hogy ezt (a cérnán függő gyűrűt forgatva) észreveszed 
majd.
SÁNDOR És hogy utána szükségem lesz gyógyírra. . .  Kár, hogy a tuda
tosságod kissé csípőssé teszi a gyógyírodat.
EDIT Nem biztos, hogy annyira tudatos volt. . .  És hátha csak most ta
láltam ki. Mert az én hiúságomnak volt rá szüksége.
SÁNDOR Vagyis a képlet, az alkatodnak megfelelően, most is bonyolult. 
EDIT Gondolom, a darab is.
SÁNDOR Miféle darab?
EDIT Amiről az előbb szó volt. Te hasonlítottad darabhoz a mostani 
együttlétünket. Vagyis ha azt akarjuk, hogy a darab elég érdekes legyen* 
kellőképpen bonyolultnak is kell lennie.
SÁNDOR Annyira, hogy a szereplők maguk se tudják, mért jöttek össze. 
EDIT Nyilván, hogy ezt kibogozzák.



SÁNDOR Egyszóval összejöttek, hogy tisztázhassák, mért jöttek össze? 
EDIT Vagy legalább megkíséreljék. Éppen mert a helyzet bonyolult. 
SÁNDOR Ha viszont nem jönnek össze, nincs is tisztáznivaló. Tehát 
bonyolultság sincs.
EDIT De hát összejöttek . . .  És az, hogy összejöttek és . . .
SÁNDOR Ugyanazt a kört készülsz újra befutni, vigyázz. Úgyhogy (tőit 
a poharába) egyelőre még nem is tisztázni kell a dolgokat, hanem létrehozni 
a tisztázandókat. . .
EDIT Úgyhogy azt máris tisztázhatnánk (a cérnára kötött gyűrűt Sándornak 
nyújtja), hogy ezt hová függesszük.
SÁNDOR (a gyűrűt átvéve) Itt a lámpán megfelel?
EDIT Hogyne felelne. Jobb helyet el se tudok neki képzelni.
SÁNDOR (a cérnát a lámpára köti) így. Függjön mementóként fölöttünk. 
EDIT Memento m óri. . .
SÁNDOR Legyen „memento” csak, „móri” nélkül. A halált talán ne 
idézzük meg.
EDIT Miért ne? Az csak fokozná a darab izgalmát. . .  És hát a tragédiát 
kizártnak tartod?
SÁNDOR Elvben nem, d e . . .  Ennek a darabnak egyelőre még a műfaját 
sem ismerjük. . .  Éppen ezért ide valami olyan mozzanat kellene most, 
am i. . .
EDIT Talán az, hogy ... (Hírűién fölugrik, két kezét tréfásan csípőre 
teszi) Hohohó, uram! Nem addig van az! Miért csak az én jegy ességem 
kerüljön itt függő helyzetbe? Hát az ön házassága? Tessék csak a gyűrűjét 
szépen fölakasztani! Ide az enyém mellé.
SÁNDOR (két kezét fölemelve, a vétlenség mozdulatával) Pardon, hölgyem, 
én ártatlan vagyok.
EDIT (őszintén meglepődve) Hogyhogy ártatlan?
SÁNDOR Tényleg nem vetted észre? Még majd kiderül, hogy én vagyok 
a jobb megfigyelő.
EDIT De hát mióta?
SÁNDOR Van vagy féléve. És csak egy már rég fennálló állapotra üttettem 
rá a törvényesség pecsétjét. . .  Különben azalatt történt, amíg odabent vol
tam.
EDIT Odabent?.. .  Nem tudom, mire gondolsz.
SÁNDOR Hát a sittre. Amikor ültem. Irén ezalatt beadta ellenem a kere
setet, és közben került sor a bontóperre is.
EDIT Ugyan már . . .  Mit nem mondasz?
SÁNDOR Miért? Felőled akár ott is lehettem volna. . .  Na de tréfán 
kívül, nem gondolod, hogy a darabunknak csak a javára válna, ha arról esne 
benne szó, hogy nyomasztó börtönélmények után találkoztam újra össze 
veled, és te segítesz hozzá, hogy ismét önmagámra találjak? Ha az oldódást 
hozod el nekem. És ha most küblibűzről mesélhetnék vagy a kopogtató 
hírszolgálatról a cellafalakon. Esetleg arról, hogy a fegyházigazgató büntetésből 
kopaszra nyíratott, és leborotváltatta a szakállamat, pedig még csak joga se 
lett volna rá, mivel még a vizsgálati idején történt.
EDIT (belemegy a játékba) És? Mit követtél el? Betöréses lopás? Fegyveres 
útonállás? Vagy erőszak talán?
SÁNDOR Á, dehogy. Közönséges bűnöző szerepét semmiképp sem válla



lom. Csakis az üzemi balesetet természetesen. Mondjuk, valamelyik Írásommal 
telibe találok egy helyi hatalmasságot. Olyat, akinek módjában áll úgy fel
tüntetni a dolgokat, hogy ami csak őt célozta meg, az egész ellen irányult. 
Mintegy a természetes reflexeivel reagálva, annak a jó öreg formulának a 
jegyében, ami mindig beválik. Feudális hagyományok trágyájával dúsított 
zsíros vidéki televényen különösen. Azt hiszem, érted. . .
EDIT Hogyne értenélek. Ehhez tényleg elég régen ismerlek. . .  De azt 
hittem, ez elmúlt már. Nem gondoltam, hogy még mindig rád törnek a 
kísértéseid.
SÁNDOR (fölnevetve) De még mennyire! Jobban, mint eddig bármikor. 
Főleg, mert éppen elegen vannak körülöttem olyanok, akik megérdemelnék, 
hogy miattuk váljak cellalakóvá. Nem szólva arról, hogy a mi egymást túlkia
báló korunkban lassan odajutunk, hogy sokan csak annak szavára hajlandók 
úgy-ahogy odafigyelni, akit az ablakrácsok árnyéka is fémjelez valamennyire. 
Na és akit az „alkotás” rögeszméje birizgál, azt szeretné, ha észre is vennék. 
Ezért kacérkodik nemcsak a bohócjelmezzel, hanem a rabruhával is. Úgy
hogy, ki tudja, egyszer talán csakugyan. . .  De még ha nem is lesz hozzá 
soha bátorságom, mért ne éljem ki legalább egy darabban magam?
EDIT Persze, mért is ne? .. .  De most hagyd a darabot. (Kissé a komoly
talanság álarca mögül) Mert most én is felelősségre vonhatlak, nem gondolod? 
Hogy lehet, hogy erről én semmit se tudtam?
SÁNDOR Mármint a válásomról? Honnan is tudhattál volna?
EDIT Igaz is . . .  Honnan tudhattam volna?
SÁNDOR Na látod, amióta arról a külföldi utamról hazatértem. . .
EDIT Ahonnan egy képeslapot küldtél csak.
SÁNDOR Úgy emlékszem, kettőt is. Egyet Rómából, egyet Párizsból. 
Arról én igazán nem tehetek, hogy . . .
EDIT Igaz. Közben elköltöztem otthonról.
SÁNDOR (fanyarul, egy kis sóhajjal) Jegyesség együttéléssel. . .
EDIT Próbaházasság. . .  (Cigarettáért nyúly türelmetlenül rágyújt) Nem 
bírtam tovább otthon, nyomasztott a ház, főleg az anyám. Hogy folyton 
az van napirenden, hogy ő mennyit áldozott, képtelen voltam elviselni a 
légkört, amit maga körül teremtett. Hogy folyton a drága húgocskámat 
hozta föl példának, aki ugyan már az általánosban magolva tanult, de azért 
idejében beszerzett egy jól kereső mérnök férjet magának. Egyszóval azért. . .  
SÁNDOR Ezért is. Mert a nélkülözhetetlen mítoszodat azért megszőtted 
magadnak ehhez a lépésedhez is. Mielőtt egy időre eltűntél volna a szemem 
elől.
EDIT De hát elég hamar újra összefutottunk. Igaz, hogy eszményinek 
aligha mondható körülmények közt.
SÁNDOR Arra a szerencsétlen rock-koncertre gondolsz, ahová kiszálltam 
a nyájat tanulmányozni? Vesztemre, mivel a végetértével ott találtalak az 
arénán kívül, az oszladozók közt. A túltengő fenekű barátnőd és két, eltérő 
fokon részeg srác társaságában. Egyikük mérsékelt nyomás alatt, a másik 
tökrészeg.
EDIT Sőt: hullarészeg. Ezt el kell ismerni.
SÁNDOR Én viszont növekvő rémülettel ismertem föl, hogy éppen ő a 
te tartozékod. Még mielőtt arcodon a felismerés örömével hozzám futottál 
volna.



EDIT Hogy megkérjelek, vegyél fel legalább engem a fiúmmal, mivel 
a boldogtalan képtelen a lábán megállni. Ilyesmi is csak tőlem telik ki, igaz? 
Eleged is lehetett.
SÁNDOR Az is lett. Hamisítatlan nyárspolgári képet vághattam hozzá. 
EDIT Hát még ha láttad is volna magadat. Ahogy közölted: (Sándort 
utánozva) „Ittas egyének szállításával nem foglalkozom!”
SÁNDOR Mielőtt a kocsiajtót magamra rántottam volna. Rettenetesen 
dühös voltam rád, borzalmasan stílustalannak éreztelek.
EDIT (fürkészve nézi, évődő, de gyengéd is) És aztán? Mit csináltál? 
SÁNDOR Nekivadultan írni kezdtem.
EDIT Ki akartál írni magadból?
SÁNDOR Még csak arra se méltattalak. Abszurd komédiát kezdtem el 
írni. Színvakokról, akik nem tudják magukról, hogy színvakok. Ám egy 
szép napon közéjük csöppen egy ép látású figura, aki megpróbálja ráébreszteni 
őket a színvakságukra.
EDIT De ők nem hagyják. Inkább kinyírják. Ugye, ez lett a vége? 
SÁNDOR Eleinte én is erre gondoltam. De aztán az a befejezés jutott 
eszembe, hogy amikor a szemek lassan mégis elkezdenek rányílni a saját 
színvakságukra, a jövevény váratlanul abbahagyja a szemnyitogatást. 
EDIT Nehogy az illúzióikat szertefoszlassa?
SÁNDOR Ezzel indokolja önmaga előtt. De inkább kételkedni kezd, hátha 
épp ő a színvak. Elvégre amazok többen vannak.
EDIT Be is fejezted?
SÁNDOR Félretettem, függőben maradt. Azóta is pihentetem.
EDIT Szóval így.. .  És mással nem is kúráltad magad?
SÁNDOR Dehogynem. Az eb szőre sem hiányzott.
EDIT A szokásos libuskáid?
SÁNDOR A szokásosak.
EDIT Az üdítő hatásukkal, értelek, persze... (Mint aki mégis kimondja) 
Még csak nem is vártad, hogy jelentkezzek?
SÁNDOR De igen, egy ideig. Aztán kihúztam a telefondugót.
EDIT Ezért tárcsáztam többször is hiába a számodat. Később levelet 
próbáltam írni neked, de nem ment.
SÁNDOR Arra gondoltál, hogy minek. Mi az értelme?
EDIT . . .  Valahogy így. . .
SÁNDOR (majdnem ugyanúgy, mint Edit az előbb) Pedig mégis vártalak. 
Még a telefon kikapcsolása után is. Arra is gondoltam, hogy megjelensz. 
A korábbi váratlan felbukkanásaidra alapozva a reményeimet. Alighanem 
a benned végbement változások iránt is szinvakon kissé . . .
EDIT Hogy megjelenek és megmagyarázom?
SÁNDOR Hogy majd beszámolsz. Mint annak idején az elegáns bajuszú 
doktorkádról is.
EDIT (máris vidáman) Igaz is, a doktorka! Aki még tetszett is v o ln a ... 
SÁNDOR Mégis meggyötörted. Csak mert a biztos egzisztencia reményében 
jóanyád próbálta meg rád varrni. . .
EDIT És mert valami számító ravaszságot vettem észre a tekintetében. 
SÁNDOR Hátha képzelted csak. Azt is az anyád miatt.
EDIT Benne is volt. Az ellenállhatatlansága biztos tudatával párosulva. . .  
És hát az „egzisztenciát” akartam meggyötörni benne mindenekelőtt.



SÁNDOR Ez is tetszett meg a legjobban a történetedben. Ezért is emeltem 
benne ezt a mozzanatot, mikor megírtam. Még ha nem is biztos, hogy. . .  
EDIT Minden úgy volt, ahogy megírtad. Annyi mindent megírtál ró
lam . .  .
SÁNDOR Még a kiskatonádat is. Egyebek mellett.
EDIT Pedig azt nehezen tudtad megbocsátani.
SÁNDOR Ez azért túlzás. Mindig is igyekeztem ahhoz tartani magam, 
hogy nem tartozunk egymásnak számadással. Más a beszámoló. Ezt sem 
vártam el, csak számítottam rá.
EDIT Mégis úgy néztél rám, mint valami bakaringyóra. Pedig az egy 
kedves fiú volt, csak éppen egyenruhában.
SÁNDOR Amire én azért vagyok allergiás, mert az egyenlelket látom 
alatta. . .  De azért inkább csak mulattam rajta. Főleg, mikor ott állt az utcán, 
Andersen ólomkatonájának rendíthetetlenségével, de mégsem féllábon. Vagy 
talán mégis, kínjában. Képtelenül rá, hogy belépjen. Csak mert ott látta a 
kocsimat vesztegelni.
EDIT (szándékoltan vidám emlékezéssel) Persze! Mert egyszer már össze
futottatok. Én meg úgy mutattalak be, mint egy barátomat, nem is, mint egy 
„volt udvarlómat” . Úgyhogy mikor ismét ott látta a kocsidat... (Felnevet) 
Ugyan, mi mást is hihetett volna. . .  De azért rendes voltál. Meg se próbáltál 
lefeküdni velem. Amíg ő volt, egyszer sem . . .
SÁNDOR Megpróbáltam tisztelni az érzéseidet.
EDIT Megelégedtél a „lelkemmer\ így mondtad, hangsúlyozottan idé
zőjelben.
SÁNDOR De hozzátettem, hogy „egyelőre” . Mert azért számítottam 
rád . . .  (Kissé elkomolyodva) Pedig mintha akkor kezdtél volna szökni előlem. 
Nyilván, mert túlságosan megérezted a számításomat.
EDIT (szintén elgondolkodva) Lehetséges... Mindenesetre, amikor vége 
lett, valahogy nem volt kedvem a történteket veled élveboncolni. Aligha
nem ezért választottam a nyüzsgést helyetted.
SÁNDOR Bulikkal helyettesítettél, szinte a tinédzserségedbe vissza
csúszva . . .
EDIT De azért levélben beszámoltam mindenről. . .
SÁNDOR Ezért is tudtam megírni a katonás történetedet. Jobban mondva 
a szakításodat az akkor már civillé visszavedlett katonáddal. A „meddő 
várakozás” perceit, ahogy a telefonveszekedést követően már tudod, hogy 
nem jön, mégis az érkezését reméled. Majd ahogy eljutsz a bizonyosságig. . .  
Szóval ilyenféle sztorikkal érdemeltem a kritikától olyanféle zöldségeket, 
hogy »a női lélek elmélyült ábrázolója” . . .
EDIT (játékos szemrehányással) Te élősdi, te. Belőlem éltél.
SÁNDOR Talán, mert önmagámból nem mertem. Nem bíztam eléggé 
a démonaimban. Később meg talán bosszúból is, amiért már csak a nyersanyag- 
szállítóm voltál. . .  De hát te engedted át az anyagot nekem.
EDIT (ugyanúgy) így kiszipolyozni az embert. Kát szabad ilyet? 
SÁNDOR A művészetben és a szerelemben mindent szabad.
EDIT Biztos vagy ebben?
SÁNDOR Tökéletesen. Mind agyonszabályozottabb világunkban a szabad
ság utolsó rezervátumát ez a kettő jelenti. . .  Csak hát attól félek, te már 
nem is érted ezt.



EDIT És hogyha mégis . . . ?
SÁNDOR Kicsit azért remélem . . .
EDIT Hogy valami még maradt a lázadásomból?
SÁNDOR Abból, amit — remélem — nemcsak én láttam benned. A 
„korlátokat nem tűrő nőiesség” lázadásának lobogását — a „korosodó férfi
szememmel” . . .  De hát végeredményben most itt vagy mellettem. (Áthatóan 
néz rá, majd váratlanul keményen) Mért vagy itt, mondd! Mért vagy itt? 
Erre válaszolj!
EDIT (ellágyultan, már-már elcsukló hangon) M ert. . .  (Hirtelen felkelve 
Sándor mellől, eltávolodik) Sándor, miért mindig rólam beszélünk? Miért 
én vagyok csak szüntelenül terítéken, te meg magadról semmit se mondasz. 
Ezt is például, hogy közben elváltál, ezt is szinte véletlenül. . .  ( Váratlanul 
játékosan) Mert ez, még ha az egészet darabnak vesszük is, kissé zavaró 
aránytalanság. Akár a szakértelmed is észrevehetné.
SÁNDOR (kelletlenül) De h á t. . .  Nem tudom, mit is mondhatnék. Azonkí
vül, hogy élvezem a visszanyert szabadságomat.
ED IT (látszólag tárgyilagoson) Ha élvezed, minden rendben van. 
SÁNDOR Jobb lenne persze, ha okosan fel is tudnám használni.
EDIT (kicsit érdesen) Azt hittem, okosan élsz a szabadságoddal. 
SÁNDOR Eddig sajnos csak részben sikerült. Egy-két dolgot talán. . .  
{Hirtelen nekilendülve) De hát a fenébe is, valami mást szeretnék. Mert 
úgy érzem, másképp is lehetne írni erről a mucsai menazsériáról itt körülöt
tünk. Egyszerre több kíméletlenséggel és több megértéssel. És ha kell, hát 
az asztalfióknak. De egyelőre, úgy látszik, meg kell szoknom, hogy nincs a 
közelemben senki, aki elsősorban megélhetési forrást lát bennem. Mert 
ha éppen az okaimra vagy kíváncsi, hát valamennyi közt ez volt a döntő, 
ezért választottam a magányt. Amit egy ideig remélhetőleg képes leszek még 
függetlenségnek és szabadságnak érezni. Mert Irén, még ha sok mindent 
meg is értett és meg is „bocsátott” , éppen ezt, éppen ezt nem . . .  (Egyfajta 
tehetetlen megértéssel) De hát kívánhatom-e bárkitől is, aki van, hogy csak 
akkor legyen, amikor kell, és szűnjön meg, valahányszor é n . . .  Egyszóval az 
én „elvárásaim” enyhén szólva is épp elég bonyolultak ahhoz, hogy azokból, 
feltéve, hogy nem szent, minden elképzelhető élettársnak előbb-utóbb elege 
legyen. (Újra szúrósan nézi a lányt, röviden fölnevet, majd kissé komolytalan 
felhanggal, de egyben bujkáló kegyetlenséggel) Lehet, hogy nevetségesnek 
találod az észbejutásomat, de hát az időnkénti észrevétlenné válásnak ebben 
a szerepében még téged se nagyon tudlak elképzelni magamnak. Te, aki 
annyira felfokozottan szeretsz létezni. . .
EDIT (erőltetett könnyedséggel, amitől az egész játékba megy át) Na és? 
Legfeljebb, amíg szüneteltetni kívánsz, az ügyeletes szeretőmmel foglalko
zom majd.
SÁNDOR (veszi a lapot) Csakugyan, miért ne? Akárcsak Álba hercegnő 
az éppen soros torreádorával Goya mellett.
EDIT Akiről a Meztelen Mayát festette?
SÁNDOR A felöltözöttet is. Mind a kettőt.
ED IT  Ez azért biceg egy kicsit, Sándor. Álba hercegnőnek Goya a szeretője 
volt.
SÁNDOR A főszeretője. Mellékszeretői a váltakozó torreádorok. Na és 
volt egy Álba herceg is. De ő műkedvelőként gordonkázott, illetve baritonozott.



Vagy viola da gambán játszott, már nem is tudom ... Legalábbis, amíg az 
isteni Cayetana, mármint a hercegnő, meg nem mérgezte. Lehetséges, hogy 
csak a rágalom szerint, bár az inkvizíció emellett még boszorkánysággal 
is vádolta. De később minkét vádat elejtették, mindent elkentek.
ED IT És Goya? Ügy tudom, ő nős is volt.
SÁNDOR Egy rakás gyerek apja is még. Emellett akkor már elég testes 
is, bácsis külsejű.
EDIT De a démonai megvoltak.
SÁNDOR Neki aztán meg. Még a pocakjával együtt is örömest vállalnám 
őket. . .  Különben, gondoltam már rá, hogy Goyáról és a hercegnőről írok 
darabot. Valahogy a kettőnk. . .  „barátságát” is belevetítve. Egyszer el is 
kezdtem, de . . .
EDIT Tényleg? Érdekes lenne... Úgyhogy... (Előkelő hölgy testtartását 
veszi föl, úgy lépked, mintha aszályos ruhában járna, kezét csókra nyújtva 
Sándor felé közelít) Ó, senor Goya, kedves maestro . .  .
SÁNDOR Hódolatom, hercegnő. . .  (A lány kinyújtott keze fölé hajolva 
féltérdre ereszkedik) Oly rég várok e pillanatra, oly régen láttam . . .
EDIT Én is önt, maestro, kedves barátom . . .
SÁNDOR Ez csak önön múlott, hercegnő. Hiszen, amint jól tudja, én 
bármely pillanatban kész vagyok a ruhája szegélyét is ajkaimmal illetni. 
EDIT Na de kedves barátom . . .  Álljon föl inkább . . .
SÁNDOR (térdelő helyzetben maradva átöleli, arcát hozzászorítja) Engedje 
meg legalázatosabb szolgájának, hogy így maradhasson. . .
EDIT (miközben a férfi fejét magához húzza) Amennyiben ez önnek örömet 
okoz. . .  De hát, kedves és szeretett barátom, meséljen magáról közben. 
Hogy érzi magát, min dolgozik most?
SÁNDOR Rémképek gyötörnek, hercegnő. Éjszakánként denevérszárnyú 
démonokról álmodom . . .
EDIT Ó, már megint, maestro?...
SÁNDOR Még mindig, hercegnő. . .  Éjszakáról éjszakára csoportosan 
rohannak meg a démonaim, bár én igyekszem kifogni rajtuk. Felébredve 
gyertyát gyújtok, lerajzolom, megfestem őket. Meg a boszorkányok seregét 
is holdtöltekor a boszorkányhegyen — mert álmomban oda is ellátogatok. 
Csupa rémségesen töpörödött vénasszony, egyedül ön szép és fiatal köztük. . .  
EDIT (ingerlő nevetéssel) Ugyan már, Don Francisco, mondhatom, szép 
helyekre visz magával álmában. . .  De hát mi történt önnel? Miért ezek a 
szörnyű rémálmok?
SÁNDOR A legutóbbi autodafé, Cayetana. Mintha ma is látnám még 
a máglyák fényét. És az égett hús szagát is egyre érzem még.
EDIT Attól tartok, ön túl érzékeny, kedvesem. Nem kellett volna végig
néznie.
SÁNDOR Téved, hercegnő. Nekem mindent látnom kell. Az a dolgom, 
hogy mindent megörökítsek. Akár körülöttem, akár bennem van. És hát 
ami az eretnekek máglyáit illeti, ön is tudja, hogy azok közé tartozom, akiknek 
az effélét kötelező végignézni. Ha netán távol maradnék, karhatalommal 
is odavinnének. Egyéb szankciókról nem is beszélve. . .  De azért örvendetes 
hírekről is beszámolhatok: megrendelést kaptam a királyi család lefesté- 
sére.
EDIT De hiszen ez pompás, maestro. Hiszem is, hogy kitesz magáén. . .



SÁNDOR Remélem, hogy nem valiok szégyent — „lefestem” őket. Úgy 
lefestem őket, de úgy, hogy az utókor csodálkozni fog, amiért ép bőrrel 
meg tudtam úszni. Mindenesetre az ön halálos ellenségét, a királynét fogom 
a leginkább kíméletlen őszinteséggel jellemezni. Tekintse ezt olthatatlan 
rajongásom újabb jelének.
EDIT Köszönöm, kedves Francisco. De azért legyen óvatos. . .  Hiszen 
épp az imént emlegette a Szent Hivatalt. Még mindig zaklatják? 
SÁNDOR A már említett meghívásuktól eltekintve, nem. De nyilván 
szemmel tartanak. Egyes szabadgondolkodó körökkel való kapcsolataim 
miatt ellenőrzik a postámat, és valószínűleg a telefonomat is lehallgatják. . .  
De hát a múlt tüskéi, Cayetana, nemcsak ők, én se tudok megbocsátani — leg
kevésbé az önhitt és tévedhetetlen butaságot nem. Higgye el, hogy semmi 
sem elviselhetetlenebb, mint az igazhitüség. . .  Úgyhogy ha ön nem lenne, 
drága Cayetana, alighanem rég elhagytam volna már ezt az egyedül üdvözítő 
katolikus országot, s túl lennék már a Pireneusok láncán.
EDIT Don Francisco, mit nem mond, kedves . . .
SÁNDOR Igen, Cayetana, igen. . .  De hát ön nekem az istennőm, a káprá- 
zatom! A tébolyom, az elmebajom. . .  Még ha ideje sincs már a számomra. 
Mert mostanában vétkesen elhanyagolja öreg barátját. .  .
EDIT Francisco, kedvesem, ne legyen igazságtalan. Tudja jól, hogy gondo
latban szüntelenül önnel vagyok csak.
SÁNDOR Tudom, hercegnő, tudom. Bizonyára még olyankor is, amikor 
az arénák acélos testű és párducléptű hőseinek valamelyike karnyújtásnyira 
van csupán öntől. Vagy még annál is közelebb talán.
EDIT (felnevetve) Ó, azok, maestro... Testek csak, semmi egyebek. 
SÁNDOR Ettől én még szenvedhetek miattuk, Cayetana. . .  Csakugyan 
semmi egyebek?
EDIT Pompás állatok csak, higgye el nekem. Alig különböznek azoktól, 
amelyek a pengéiktől átszúrva az aréna homokján fekve maradnak. És egy
mástól is alig térnek el, bármelyikük képes a másik helyébe lépni. 
SÁNDOR De mintha nem is csak egymást helyettesítenék, hanem engem 
is, Cayetana — úgyhogy nekem lassan már csak a démonaim maradnak. 
Velük viaskodhatom kedvemre, mialatt ön másokkal mulat. Egyiknek a 
nehezebb, másiknak a kellemesebb rész . . .
EDIT (hirtelen fellobbanó indulattal hátralépve) Maestro, ezt a hangot 
megtiltom!
SÁNDOR (felállva, nem egészen tiszteletlenül, de változatlanul gúnnyal) 
Amennyiben megbántottam volna, úgy bocsánatáért esedezem, hercegnő. 
De azért bátorkodom emlékeztetni rá, hogy önnek, kedvesem, aki az olcsó 
tavernákban mért tőmlőízű bor különleges aromáját is képes értékelni, és 
aki a nép egyszerű leányainak öltözékében gyakran látogatja a madridi külváro
sok sikátorait, önnek, Cayetana, nem szabadna neheztelnie ezért a hangért. 
Éppen mert az alsóbb néposztályok enyhén fokhagymaszagú örömei iránt 
sem érzéketlen egészen. Úgyhogy, ha az igazságot egy paraszti származású 
piktor szájából kissé nyersen, de mégis pallérozott modorban hallja... De 
ha mindenképpen ragaszkodik hozzá, hogy illő formában megkövessem. . .  
EDIT (újra közelebb lépve hozzá) Ó, hallgasson, maestro! Vegye úgy 
hogy megkövetett, önnek máris megbocsátottam, amit egyedül önnek tudok 
megbocsátani. Még a megbocsáthatatlant is — éppen a telitalálatáért. . .



De hát, Francisco, kedves, ön mindig is megértett engem. Tudja, mennyire 
fékezhetetlen vagyok, mennyire kényes a szabadságomra. . .
SÁNDOR Tudom, és ezért is istenítem. Azért, ahogyan a szabadságát 
megvalósítja. Itt az inkvizíció sötétségének közvetlen szomszédságában. 
Ezért vált a szememben a szabadság, sőt, bocsásson meg még ezért is, a 
korlátokat nem tűrő zabolátlanság jelképévé is egyben... (Kissé tűnődve) 
Különös dolog ez, nem gondolja? Hogy ami a művészetemben valóban 
művészet is, azt mindenekelőtt két dolog határozza meg. Vagy inkább a 
viszonyom a kettőhöz. Az egyik az inkvizíció a démoni sötétségével, a másik 
ön, drága Cayetana, a ragyogásával és a szabadságával — még ha ebbe a 
szabadságba a bikák acélizmú legyőzői is beletartoznak. Ez a kettő együtt, 
Cayetana, ez a kettő szabadítja el a démonaimat. De míg az elsőt egyértelműen 
gyűlölöm, a másik iránti imádatomról ez az egyértelműség már nem mondható 
el.
EDIT Eszerint egy kicsit gyűlöl is, ugye?
SÁNDOR Csak amennyire a szabadság után áhítozó a szabadság birto
kosát gyűlölni szokta. Irigységgel és féltékenységgel a csodálat mellett. Ugye 
megérti, mire gondolok?
EDIT Megértem, d e . . .  Ne gyűlöljön, Franciscso, kérem. . .  (Bizonyos 
szomorúsággal) Ne gyűlöljön, mert ha nem lenne meg bennem mindaz, 
amit olykor gyűlöletesnek érez, bizonyára a szeretnivalót se találhatná meg 
bennem. Főleg ne az acélkemény állataim miatt érezzen gyűlöletesnek — ne 
bántson, úgysem élek sokáig. (Hirtelen élénkre váltva) És hát gondolja 
meg, kedves maestro! Ha én önt csakugyan annyiszor boldogítanám a jelen
létemmel, ahányszor azt ön ilyen kivételes pillanatokban óhajtaná, ennek 
csak a művészete látná kárát. (Felbugyborékoló nevetéssJ, most már komé- 
diázva) Ne is tiltakozzék, maestro, könyörgöm, ne tiltakozzék. Inkább higgye 
el, kedves jó maestrom, ha én minden időmet önnel tölteném, hamarosan 
a pokolba kívánná az isteni Cayetanáját, vagy legalábbis a torreádorai kar
jába. . . Mert én elégetném önt, drága maestróm! Szénné perzselném, füstté 
és hamuvá válna mellettem . . .
SÁNDOR El tudok képzelni rosszabb máglyahalált is.
EDIT De én becsülön önt, tisztelem és szeretem. Sőt még féltem is. És 
jó szeretnék lenni önhöz, maestro, ha senki máshoz nem is, de önhöz igen, 
nem szeretnék a máglyája lenni. Akkor már inkább az inkvizíció, amelyet 
„egyértelműen” gyűlöl... (Elakadj úgy néz Sándorra, mintha a súgását 
várná)
SÁNDOR (kis csend után) Ha azt kérdezed, hogy van tovább, hát sehogy. 
Eddig készült el. Vagy másfél éve, azóta rá se néztem.
EDIT Értem, de mégis mi történt? Goyával és a hercegnővel. Hogyan 
fejeződött be a regényük?
SÁNDOR Ügy, hogy a hercegnő valóban nem élt sokáig. Valószínűleg a 
királyné keze volt a dologban.
EDIT És Goya? Hogyan viselte el az elvesztését?
SÁNDOR Nyilván nem könnyen. Később valóban Franciaországba szökött 
az inkvizíció elől. Bordeaux-ban élt késő öregségéig. Vándorköszörűsöket 
és fejőlányokat festett.
EDIT Tényleg meg kellene írnod ezt a darabot. Mért nem írod meg? 
SÁNDOR Kötve hiszem, hogy elbírnék Goya démonaival.



EDIT (előbbi gyengédsége nélkül már, inkább keményen) Mért nem bízol 
jobban a démonaidban? (Gúnnyal is mér) Most, hogy szabad vagy?... 
(Kezével csúfolódva szárnyverdesést utánoz) Mint a madár, olyan szabad 
vagy!
SÁNDOR (csak azárt is, rájátszva) De még mennyire, hogy az vagyok! 
Úgy bizony, máris repülök! (Két karjával most ő kezd csapkodni, majd futva 
elindul az asztal körül) Ez az, látod, repülök! Próbálj követni! . . .
EDIT (szintén „repülve” utána indul) Máris követlek . . .
SÁNDOR (futás közben) Ugye, nem is rossz? . . .  Repülünk, E d it. . . 
EDIT (ugyanúgy) Repülünk, igen . .  . Repülök, veled repülök . . . 
SÁNDOR (fokozva az iramot) Gyorsabban, gyorsabban! íg y ! ...  Érzed 
a szelet?.. . Ugye, csodásnak érzed?
EDIT Csodásnak, de nem csodálkozom. . .  Hiszen azért vagyok i t t . . .  
Ezért a felfüggesztés is . . .
SÁNDOR Eszerint a felfüggesztett jegyesség felfüggesztett rabság is 
egyben?. . .
ED IT Minden szabadság az, nem gondolod?. . .
SÁNDOR Ez szép volt, Edit. . .  Látom, tudsz még követni. Csak bízz 
a szárnyaidban. Ugye, bírják még a szárnyaid?
ED IT Bírják, persze, hogy bírják . .  .
SÁNDOR (hirtelen lefékezve visszafordul) De azért megpihenhetünk... 
(Miután a lány nekifutott) Vegyük úgy, hogy landoltál. Vagy inkább (bizcniyos 
éllel) révbe futottál.
EDIT (fejét Sándor vállán nyugtatva) Hagyd a „révet” m ost. . . 
SÁNDOR Nem arról a révről beszélek. Nem a véglegesről — hanem a 
magam átmeneti révéről. Ahol csak üzemanyagot tankolsz. Hogy utána tovább
hajózhass. Vissza a szárazdokkba.
EDIT Arról, ami „tovább” van, ne is beszélj m ost. . .
SÁNDOR Pedig én arra készülök. Mert sok mindent nem kérdeztem még. 
Talpig fehérben leszel?
EDIT Teljes szerelésben, úgy, ahogy dukál. Fátyol, koszorú, úgy viszik 
majd utánam az uszályomat. Szép leszek, majd meglátod, képet is küldök. 
SÁNDOR Kösz. Berámáztatom, és a falra akasztom.
ED IT Akkorát nem kapsz.
SÁNDOR Akkor megnagyíttatom. Legalább negyvenszer húszra. Elég lesz? 
EDIT Olyan utálatos vagy. Pedig én komolyan gondoltam ezt. 
SÁNDOR Én is komolyan.
EDIT És? Hová akasztasz? A bumerángod közelébe? A barátod mellé? 
SÁNDOR Annál azért jobbat érdemelsz. Még a „lakadalom” ellenére is. 
Vagy az elmarad?
EDIT Dehogy marad, komplett cirkusz lesz.
SÁNDOR Eszem-iszommal, vendégsereggel! (Egyre számonkérőbben) 
EDIT Cigánybandával.
SÁNDOR Násznaggyal, menyasszonytánccal?
EDIT Koszorúslányokkal és -legényekkel.
SÁNDOR Űjasszony avat ássál, piros kendős beöltözéssel?
EDIT Babos ruhában leszek. Tűzről fogok pattanni. — Nagyon rossz, 
vagy kicsit csak?
SÁNDOR Egészen az. — Persze, a szülei lelkén szárad . . .?



EDIT Nem adnák egy vak lóért.
SÁNDOR Gondoltam. Bármennyire is madarat lehetne fogatni különben 
velük. Persze, az egyszülött fiú, a drágalátos csemete. . .  (Hirtelen indulattal) 
De hát az istenit, Edit, ezt azért sehogy sem értem!
EDIT Tudom . . .  De mit nem értesz?
SÁNDOR Úgyszólván semmit. Mert még ha elfogadom is ezt szerelemnek, 
azért egy valamirevaló szerelem is áll valamiből. Szerkezete van, felépítése. 
És vannak okai is . . . Vagy te nem így gondolod?
EDIT (pillanatnyi csend után) Az a bajod, hogy mindent az agyaddal 
akarsz érteni . . .
SÁNDOR Én azzal szoktam. . .  És erről a hibámról nem kívánok leszokni. 
Ezért nem mondok le a válaszodról sem. (Gyengédebben, de kissé a „imegjátszott 
megértés” mosolyával is) Próbálj gondolkodni. És szavakat is találni a vá
laszodhoz.
EDIT (újra egy kis csend után) Nem tudom. . .  Talán mert belém kapasz
kodott és . . .
SÁNDOR Mint valami mentőövbe, ugye? És te kötelezőnek érezted, hogy 
az legyél a számára?
EDIT Talán mert ő is a mentőövem le tt. .  .
SÁNDOR (a gúny ellenéi e, tobábbra is bizonyos gyengédséggel) Közel áll 
ahhoz, hogy megható legyen.. .  És ezenkívül? Az is, hogy „ki szüli meg a 
gyermekeimet?” Mert ezt ismerem nálad.
EDIT Úgy tudom, ez téged sohase bántott. . .
SÁNDOR Ha az ember a fejébe vette, hogy produkálhat, a reprodukció 
könnyen zavaró lehet. .  . De hát te, ha akartál is valamit. . .
EDIT Annyira „mindent”, hogy az szinte semmi se volt m ár. . .  (Közel 
áll a síráshozy aztán hirtelen átváltással) Hanem azért volna egy javaslatom, 
Sándor, ha meghallgatnád. Ha már a jegyességemet így felfüggesztettük, 
nem kellene ezt a témát is felfüggesztenünk?
SÁNDOR Érthető kérés . . .
EDIT Ma estére legalább. . .  És hát a darabunk második része hátra van 
még. Most meg a szünethez közeledünk már.
SÁNDOR Igazad v a n .. .  De akkor most mi következzen?.. .  (Egyszerre 
élénken) Sok töprengésre nincs idő, mert a játéknak itt most peregnie kell. 
(Sietve a lemezes szekrényke felé indul) Talán egy lemezt, jobb híján, mentő
ötletként . . .
EDIT (kapva rajta) Rendben, de előbb. . . (Gyorsan az asztalhoz ugrik, 
mindkét pohárba tölt, akár ki is locsolhatja az italt egy kicsit, majd Sándort 
meg sem várva9 fölhajtja a magáét; innen kezdve további utasításig lázas rit
musban)
SÁNDOR (szintén bedönti a magáét, majd máris a lemezek közt matat) 
Táncolhatnánk is.
EDIT Persze, úgy is gondoltam.
SÁNDOR (türelmetlenül turkálva) Azt hiszem, egy jó tangó itt hatásos 
lenne. Mert ilyenkor a giccs megengedett, sőt kötelező is.
EDIT Pontosan. És hát a nosztalgia . . .
SÁNDOR Az ám, hazám! Elvégre vagy nosztalgia, vagy kalaposinas... 
(Elindítja a zenét, szertartásos komikummal meghajoly majd táncolni kezdenek: 
amúgy „varietésan”, hirtelen rántásokkal; a szám lejárta után kicsit mintha



mindketten széJülnéneky Edit nekitántorodik Sándornak) Na, mi az? Csak 
nem szédülsz nekem?
EDIT (kicsit spicces is lehet, de nem ez a lényeg) De igen. . . És, sajnos, 
„neked” . . .
SÁNDOR (két vállánál fogva eltartja megától, áthatóan néz rá) i\zi hittem, 
akarsz szédülni.
EDIT Akarok, de . . .
SÁNDOR Azt hittem, mindenestül benne vagy ebben a felfüggesztésben. 
EDIT Benne, de . . .  mi ez az egész . . . ?
SÁNDOR Ha mindenáron nevet akarsz neki találni, tekintsd a búcsúdnak 
talán.
EDIT A „legénybúcsúmnak” ?
SÁNDOR A leánybúcsúdnak.
EDIT Jó. Legyen a „leánybúcsúm” .
SÁNDOR Következetesen a női emancipáció talaján állva ezt minden 
idézőjeles mellékzönge nélkül kéne mondanod. Próbáld még egyszer. 
EDIT (az előbbinél természetesebb hangon) Legyen a leánybúcsúm. így 
már megfelel? Vagy még gyakorolnom kell?
SÁNDOR Valamivel jobb. De még gyakorolnod kell.
EDIT Jó. A kedvedért gyakorolom majd.
SÁNDOR Csak a „kedvemért” ? Csak mert nekem így tetszik?
EDIT Mert neked így tetszik. Mert te . . .  De hát ki vagy te, hogy így. ..  
Ki vagy te tulajdonképpen?
SÁNDOR Ügy látszik, vagyok annyira egyedi példány, hogy valószínűtlen 
legyek. De mondhatom lélekkufárnak is magamat.
ED IT Gondolod, hogy elég magyarázat ez?
SÁNDOR Jókor keresel magyarázatot.
EDIT Nekem is lehetnek hirtelen támadt józan pillanataim, nem gondolod? 
Még akár most is. Amikor meg szeretném érteni, hogy. . .
SÁNDOR Most én kérlek rá, hogy ne az agyaddal. . .  Mert ha arra vagy 
kíváncsi, hogy miért más még a bőröd illata is annál, hogy az alig kimondott 
gondolatomat is folytatni tudod, h á t. . .  De ha megelégszel egy szakkifejezéssel, 
hát tessék: a profi lélekbúvárok az ilyesmit raportnak hívják. Rokona a 
szerelemnek, de mégsem egészen az — több is, kevesebb is egyszerre. Vagy 
ez sem nyugtat meg?
EDIT De igen, tökéletesen, úgyhogy engedj el. Engedj el, kérlek. . .  Egy 
pillanatra csak, te majom, a megfelelő felvonásvég kedvéért. . .  (Miután 
Sándor elengedte, hátrálépve vigyázzba vágja magát, s katonásan tiszteleg) 
Alázatosan jelentem, raportra készen állok! (Átölelik egymást, a világítás 
kialszik)

MÁSODIK RÉSZ

Ugyanaz a színy mint az első részbeny de ezúttal reggel. A z ablakon vakító 
fény árad bey mögötte fák lombját sejtjük. Ebben a világításban különösen is 
szembetűnik a szoba rendetlenségey a terepet az elmúlt viháncolós éjszaka marad
ványai uralják elsősorban: a heverőn zilált ágyneműy a lepődő félig lecsúszva, 
alóla a népi szőttes látszik kiy a takaró egészen a földön lchety az asztalon a



konyakoóüveg és a hozzá való két pohár mellett borospalack is poharakkal. 
A cérnára kötött jegygyűrű változatlanul a lámpán csüngy a lemezjátszón lejárt 
lemez. A kezdés pillanatában a szín most is üres, majd:

EDIT (szelesen be az oldalajtón a telefonhoz, első szavai még kint) Jó, 
csináld csak, addig én, ha megengeded... (Türelmetlenül tárcsáz, aztán 
a telefonba egy jól nevelt kislány hangján) Csókolom, itt E d it. . .  Ilonka néni, 
drága, Anikót, remélem, otthon találom. . .  Kösz szépen, várok. . .  
SÁNDOR (hangja kívülről) Cukor nélkül, ugye?
EDIT Persze, még mindig. Úgy, ahogy régen ... (Üjra a telefonba) Szia, 
Anikóm, de álmos a hangod, csak nem az ágyból emeltelek ki, jaj de sajná
lom . . .  Hajnalig készültél persze, a te irigylésre méltó fakírságod. Ha csak 
feleannyi kitartás volna bennem.. .  De ha egyszer így igaz. Sőt ha erről 
Sándor véleményét hallanád. . .  Hogyhogy milyen Sándorét, de hiszen tudod, 
épp róla van szó. . .  Jaj, dehogynem, arról, hogy itt vagyok nála, tőle hívlak. 
Innen a falusi „tuszkulánumából”, persze ő (Sándor közben tálcával, rajta 
két csésze kávéval feltűnik az ajtóban, de mint aki nem akar zavarni, nem 
jön beljebb ) y amilyen álszerény, nem szereti, ha így nevezem a vityillóját. 
Különben hallja is, amit mondok, és tudja is, hogy igazam van, épp most 
főzte be a kávét, itt áll az ajtóban, kezében a tálcával, olyan aranyos. . .  Hát 
szóval az történt, hogy összefutottunk, és hát a régi gyengém. . .  Nem, nem 
visszaesés, inkább a búcsúm, Sándor úgy mondta, hogy a leánybúcsúm . . .  
Jó, jó, azt tudom, hogy megkapom tőled, de ezt halaszd későbbre. Most 
inkább azt beszéljük meg, hogy együtt voltunk — feltéve, hogy Dzsimi 
ér haza előbb. . .  Hogy hol? Na várj csak. . .  lehettünk akár itt is, Sándornál. 
Mondjuk, hogy ketten voltunk, mikor ránk futott, hívott, beültünk a kocsi
jába, itt meg még mások is voltak, így az egész másképp fest, más nem is 
kell, a többit majd leszerelem valahogy. . .  Aranyos vagy, tudtam, hogy 
számíthatok rád, puszillak, szia! (Leteszi, majd mint aki elismerést vár, Sándorra 
pillant)
SÁNDOR (útban az asztalhoz a kávéval) Eszerint a helyzet szanálását 
máris megkezdi ed.
EDIT Úgy, ahogy mondod. . .  És? Milyen voltam?
SÁNDOR Csak gratulálhatok. Az, hogy velem voltál, de nem egyedül, 
különösen jó. Minél több igazságból áll egy hazugság, annál meggyőzőbb. 
EDIT Inkább azt ismernéd el, hogy a hazugságiszonyomnak is része van 
ebben.
SÁNDOR Nyilván. De hát éppen itt van a dolgok dialektikus összefüggése. 
EDIT Ritkán hazudok, de akkor többnyire meggyőző vagyok.
SÁNDOR Éppen ezért. De fő, hogy nem bánod.
EDIT Nem jellemző rám a bűnbánat. Vagy úgy találod, hogy igen? 
SÁNDOR Szó se róla. Úgyhogy a lemezünket is újraindítom. (Útban 
a lemezjátszóhoz) Hogy húzza alá még egyszer a helyzetet. (Elindítjay Edith 
Piaf sanzonjának felcsendülő dallamát halljuk: „ Nony je ne regrette rien .. ”) 
EDIT (leül, hátradőlve szemét lehunyjay pár pillanatig megpróbálja a zene 
hullámain vitetni magáty majd kissé türelmetlenül) Hiába, nem megy. Ez most 
már mesterséges hangulattoldás. Állítsd le inkább.
SÁNDOR Pedig tegnap többször is kérted, hogy indítsam újra. (Leállítja) 
Vagy az tegnap volt?



ED IT Az sajnos tegnap volt.
SÁNDOR Szóval mégiscsak bánod?
EDIT Inkább bizonyos bűntudatról beszélnék.
SÁNDOR Amiről az előbb azt mondtad, nem jellemző rád.
EDIT Most bűntudatot mondtam, nem bűnbánatot.
SÁNDOR Nem sok különbséget látok a kettő között. Mindkettő egyformán: 
kiveszőben van.
EDIT Pedig jelentős a különbség. Ha már „bűnt” követtünk el, úgy illik, 
hogy tudjunk is róla.
SÁNDOR Aligha a hasznunkra. Mert a bűntudat arra jó csak, hogy mellette 
is ugyanazt tegyük, amit nélküle tennénk.
EDIT Ebben igazad van, d e . . .  (Beleiszik a kávéjába)
SÁNDOR (maga is a csészéjéért nyúl, közben bizonyos tűnődéssel) Nem 
újdonság, de mindig újra meglep, valahányszor a bujkáló moralistát észlelem 
benned. Persze, ez is a színskálád részét képezi, de azért jobb lenne, ha 
most kioltanád. Legalább amíg itt vagy. Nemcsak az én kedvemért, hanem 
a magadéért is.
EDIT Pedig nekem talán még hasznomra is lehetne. Hozzásegíthetne 
a visszarázódásomhoz. És talán te is segíthetnél ebben egy kicsit. 
SÁNDOR Nem sok inspirációt érzek hozzá. De talán már ez is segíthet. 
(Leoldja a cérnát a lámpáról, és a gyűrűt Editnek adja)
EDIT Kösz. . .  (Leveszi a cémaszálat a gyűrűről, majd azt felhúzva úgy 
nézegeti^ mintha először lenne az ujján) Na, ez is megvan...
SÁNDOR Nyilván máris jobban érzed magadat. Én viszont nehezen tudom 
elhinni, hogy máris vége a „felfüggesztésnek”.
EDIT (kicsit tűnődve körbetekinty majd enyhe szomorúsággal) Hidd el, 
úgy maradnék még . . .
SÁNDOR Ki akadályoz meg benne? Én aligha. . .
EDIT Akárhogy is, fél órán belül el kellene indulnunk. (Felhajtva a kávé
játy mintegy „megrázza magát'\ fel is áll nyomban) Nem jó a „búcsút” el
húzni. Legjobb volna, ha máris indulnánk.
SÁNDOR Rendben van, ahogy óhajtod. . .  De hát a fenébe is . . .  (Le
fékezi magát, és valami halk szomorúsággal inkább) Ne menj még, E dit. . . 
Maradj még, E d it. .  .
EDIT (kicsit meghatódva) Nem lehet, Sándor . . .
SÁNDOR (indulata mégis kirobban) Miért nem lehet? Fenét nem leheti 
Azért talán, m ert. . .  (Váratlan átváltással) És hát mit képzelsz, a darabunk
kal mi legyen? Úgyhogy már csak ezért is maradnod kell még. Nem lép
hetsz ki belőle, nem hagyhatsz cserben. Az „élet törvénye” megengedhet 
ilyesmit, de a dramaturgiáé semmi esetre! Elvégre egy kétszereplős drámából 
mégsem lehet a kellős közepén váratlanul monodrámát csinálni.
EDIT (máris benne van) Igaz is, a darabunk! Már azt hittem, elfelejtetted. 
SÁNDOR Eszerint te nem felejtetted?
EDIT Ezt a darabot. De hát olyan izgalmas — eddig.
SÁNDOR Szeretném, ha izgalmasnál több lenne. Viszont alig tudok róla 
többet, mint ami eddig történt.
EDIT Éppen ezért izgalmas — még ha ezt te lebecsülésnek is veszed. 
Azért izgalmas, mert nem tudjuk, milyen irányt vesz, mivé fejlődik. Tragédiává 
vagy komédiává. Te minek érzed?



SÁNDOR Pillanatnyilag még inkább tragédiánák. (Enyhe grimasszal) De 
már látom, hogy komédia is lehet belőle. Még ha nem is a műfaj kérdését 
érzem most a legfontosabbnak, úgyhogy ez egyelőre nyitva maradhat. Jobb, 
ha az eddigiek alapján inkább az alaphelyzetet vesszük szemügyre. 
EDIT Hát akkor vegyük.
SÁNDOR Mondjuk enyhe líra kíséretében.
EDIT (miközben előrejönnek, most nyíltan a közönségnek játszanak) Kezdve 
azon, hogy adva van egy . . .
SÁNDOR Egy kissé már korosabb . . .
EDIT De még fiatalos külsejű, sőt belsejű író . . .
SÁNDOR Lényegében befutott, de anélkül, hogy kifuthatta volna magát 
igazán. Korához illő rutinnal, a szakmájához szükséges kiábrándultsággal 
és annyi destruktivitással, hogy ne kelljen szégyenkeznie.
EDIT Na és szabadságvággyal.
SÁNDOR Egyáltalán nem csoda. Elvégre a vágyakat a hiányérzet hívja 
életre.
EDIT És adva van egy lány . ..
SÁNDOR Kissé túladagolt álom-készlettel.
EDIT Megzabolázhatatlan fantáziával.
SÁNDOR Felszított, de nehezen meghatározható ambíciókkal. . .
EDIT Talán mert az iskolában a társai közt sztárnak számított. . .  
SÁNDOR Méghozzá azzal is, amit belül viselt.
EDIT Mindenesetre erről győzték meg. Hogy nemcsak rajzolni, festeni 
tud, énekelni és táncolni, hanem a dolgozataiban is megcsillan némi tehetség. 
Annyi, hogy a költészetet is komolyan vegye.
SÁNDOR Pedig az öreg hiba.
EDIT De hát ezt, szegény, honnan tudhatta volna? Ezért még a versírással 
is megpróbálkozott. Ezenkívül. . .
SÁNDOR Hamar rájött, hogy érti is a dolgokat. Ahelyett, hogy rendes 
kislányhoz illően megtanulta volna csak őket.
EDIT És ami ennél is rosszabb . . .
SÁNDOR Véleménye is volt a dolgokról.
EDIT Véleménye arról is, hogy sokaknak nincs véleményük.
SÁNDOR Nem véletlen hát, hogy lebegni kezdett. Lebegni a többiek 
fölött.
EDIT Minden körülrajongottsága ellenére is egyedül egy mesevilágban. 
SÁNDOR Amit — sajnos — másokba is belevetített.
EDIT Védekezésként a lebegés magánya ellen. Meg az ömlesztve fogyasztott 
irodalomtól mérgezetten is.
SÁNDOR De azért sok mindent meg is tanulva az irodalomtól.
EDIT Felismerni a tévedéseit. Idejében. Vagy túl hamar is talán. 
SÁNDOR Megengedhetetlen késéssel inkább.
EDIT Akár így, akár úgy, de ráébredve, hogy amit lelkesedésnek vélt. . .  
SÁNDOR „Nagy érzésnek” h it t . . .
EDIT önző számítás vagy pitiáner ügyeskedés csak.
SÁNDOR Buzgó kaparás a szélámyék védelmének megszerzésére.
EDIT De ha egyszer még nem tanulta meg . . .
SÁNDOR Hogy amit keres, hiánycikk. így a kijózanodásai átmeneti kény
szerleszállást jelentettek csak.



EDIT Mert a legkevésbé elviselhető állapotnak épp a józanságot érezte. 
SÁNDOR Úgyhogy mindig újra felszállt. És mindig más irányban lebe
gett.
EDIT Ezért nem lett belőle keramikus.
SÁNDOR Se pszichológus.
EDIT Se filozófus, meteorológus, urológus.
SÁNDOR Se lakberendező, se divattervező.
EDIT De még tanár se. Hála a szüntelen keresésének.
SÁNDOR Na meg a türelmetlen teste lépre csaló cseleinek is.
EDIT Vagy a lelke didergésének. Annak volt mindenekelőtt szüksége a 
teste tüzére.
SÁNDOR Lehet így, lehet úgy, tyúk vagy tojás. Róka fogta csuka, csuka 
fogta róka, különben mindegy. Fő, hogy ezért voltak elsősorban a csaló
dásai.
EDIT De a történetei is. Amelyekkel megajándékozta az íróját. Miután 
a kiábrándultság kellő fokára jutva, beléje botlott.
SÁNDOR Az meg kiszipolyozta. És még menekülni se hagyta.
EDIT Ennek ellenére őt is körülfonta mesevilága színes koszorújával 
Talán valamennyinél szebbel. Egy . . .
SÁNDOR (tiltó mozdulattal) Állj, ebből ennyi elég lesz! Még ha beveze
tésnek talán nem is rossz. Némileg így kissé a klasszikus kínai drámára 
emlékeztet, de persze a darab legelejére kellene kerülnie. Ott ugyanis az a 
szokás, hogy a főszereplők bemutatkoznak. Tőmondatokban közölve, ami a 
későbbiek megértéséhez szükséges lehet. Egy mandarin felesége például 
mindjárt elöljáróban tudatja a közönséggel, hogy megcsalja a férjét a titká
rával, akinek akkora szerszáma van, mint egy szamárcsődörnek. így aztán 
a cselekmény zavartalanul elkezdődhet, semmi szükség visszapergető párbe
szédekre. Vagy a szolgák fecsegésére.
EDIT Csakhogy mi tegnap éppen eleget pergettünk vissza.
SÁNDOR Annak megfelelően, hogy a korszerű dráma inkább analitikus és 
alkatilag én is az vagyok. Sőt, minden szintetikus életrajongásod ellenére, 
még te is az vagy. Vagyis a tegnap este és éjszaka után nekünk inkább boncol
gatni kellene a helyzetet. „Górcső alá venni” és . . .
EDIT „ítéletet tartani önmagunk fölött?”
SÁNDOR Igen, pontosan. Vagy egymás fölött ítélkezni, egymást ízekre 
szedni. Kiutat keresni az előállott helyzetből.
EDIT Abból, hogy „adva vagyunk” csak?
SÁNDOR Úgy, ahogy mondod. És mivel ezt a helyzetet Dzsiminek hívják, 
illetve ő is a helyzet részét képezi, alighanem őt is elő kell vennünk.
EDIT (kedvetlenül) Azért én szívesen elkerülném ezt. És tegnap este is 
arra kértelek, hogy . . .
SÁNDOR Én pedig be is tartottam az ígéretemet. Egészen mostanáig, 
a felfüggesztés végetértéig. Csakhogy ez az állapot mégse tarthat így a darab 
végéig. Mert akkor minek kezdtük el az egészet. És mert a gyűrűdet visszakap
tad, vége a felfüggesztésnek.
EDIT Félek, hogy mégse fog m enni. . .  Egyszer talán majd . . .
SÁNDOR Csakhogy ennek most kell mennie. Mielőtt még késő lesz. 
EDIT Máris késő van. És hát mindenképpen be kell iktatni ide most



egy lebeszélő jelenetet? Az ilyesmi ritkán szokott használni. És talán a darabnak 
se válna javára.
SÁNDOR Nem okvetlenül lebeszélőt. Inkább egy olyan dialógust csak, 
amelynek Dzsimi képezi tárgyát. Tőlem telhetőleg kíméletes leszek, ígé
rem . . .  Na de mindegy, egyelőre talán mellőzzük Dzsimit, próbáljunk más 
irányba indulni... (Pillanatnyi csend után még mindig kissé tanácstalanul) 
Bár ha nem Dzsimi, akkor nem tudom . . .  barkohbázzunk tán?
EDIT Azt is inkább, m in t... (Élénken) Mért is ne? Hátha valahová 
így is eljutunk.
SÁNDOR Én is ebben bízok, d e . . .  Mert kissé mégis valószínűtlen, hogy 
ketten, akik „búcsúznak", illetve távozni készülnek a tetthelyről. . .
EDIT Na és? Ha egyszer az egész valószínűtlen, nekem legalábbis az. 
Hogy itt voltam, és még mindig itt vagyok. Úgyhogy kezdjük, elsőnek én 
adnék föl egy kérdést.
SÁNDOR Úgy illene, hogy udvarias legyek, de ezt a darabot én csak 
úgy tudom elképzelni, ha te válaszolsz a kérdéseimre. Legalábbis először. 
EDIT Nem gondolod, hogy nekem mint társszerzőnek szintén lehet vala
milyen elképzelésem?.. .  Na de mindegy: fogalom?
SÁNDOR Nem.
EDIT Tehát tárgy. Élettelen tárgy?
SÁNDOR Is.
EDIT Eszerint élő is, nem is. Valami, ami kapcsolatban van az élővel. . .  
Állat?
SÁNDOR Igen.
ED IT Vadállat?
SÁNDOR Nem.
EDIT Emlős?
SÁNDOR Igen.
EDIT Ragadozó?
SÁNDOR Nem.
EDIT Patás?
SÁNDOR Igen.
EDIT Kérődző?
SÁNDOR Nem.
EDIT (hangosan gondolkodva) Patás, nem kérődző, te h á t... Röfög? 
SÁNDOR Nem.
EDIT A füle hosszú?
SÁNDOR Nem.
EDIT Ennek a . . .  mondjuk úgy, hogy már nem elő állatnak a neve a 
válasz?
SÁNDOR Nem.
EDIT De része a válasznak?
SÁNDOR Igen.
EDIT Lónak a része?
SÁNDOR Nem az.
EDIT De része valaminek. Mármint ez a döglött ló.
SÁNDOR Igen, de a „döglött” mégse jellemző.
EDIT Ne segíts, jó? .. .  Lovas? Mármint ló és lovasa?
SÁNDOR Ig e n ...



EDIT összetett szó?
SÁNDOR Igen.
EDIT Ez az összetett szó a válasz?
SÁNDOR Nem.
EDID De lovasszobor?
SÁNDOR Igen.
EDIT Valakinek a lovasszobra?
SÁNDOR Igen.
EDIT Hadvezér?
SÁNDOR Nem.
EDIT Uralkodó?
SÁNDOR Nem.
EDIT De ugye halott? Akinek a szobráról szó van.
SÁNDOR Nem.
EDIT Élő, de lo\asszobra van?.. .  Létezik ez a szobor vagy elképzelt? 
Valakinek az elképzelt lovasszobra?
SÁNDOR Igen.
EDIT Hazai az illető?
SÁNDOR Igen.
EDIT Itt van? Bent a szobában?
SÁNDOR Igen.
EDIT Velem szemben ül?
SÁNDOR Nem.
ED IT (jókedvűen) Tehát te lovasszobrot állítanál nekem, egészen érdekes 
ö tlet. . .  Na és hogy ülnék? Lovaglócsizmában és nadrágban? Vagy uszályos 
ruhában és hölgynyeregben? Ügy, mint Álba hercegnő?.. .  Festett Goya 
a hercegnőről lovasképet is?
SÁNDOR Nem tudom róla. De ülhetnél pucéran is, mint Lady Godiva. 
Még ha nem is így gondoltam el az egészet. Nem téged ábrázol a szobor, 
mégis a tied. A tulajdonod. Amennyiben az elképzelésünk a tulajdonunk is. 
ED IT Vagyis az enyém, de a lovasa mégsem én vagyok. Illetve az elkép
zelésem a te elképzelésed szerint. így bizonyára a lovasáról is van elkép
zelésed.
SÁNDOR Arra gondolsz, hogy magamat képzelem el lóháton?
EDIT Akár arra is gondolhatok . . .
SÁNDOR Pillanatnyilag sajnos más van nyeregben. Attól tartok, minden 
felfüggesztés ellenére is . . .  De a lényeg az, hogy a bronzló marad, de a lovasa 
cserélődik. Vagy csak a feje inkább. Olyan ez, mint a szatirikus államregények 
cserélhető fejű lovasszobra — takarékossági célzattal, hogy a gyakori hata
lomváltozások ellenére ne kelljen az egész szobrot mindig újra önteni. 
EDIT (pillanatnyi szünet után kicsit szomorkásán értő mosollyal) Azt hiszem, 
értelek . . .  De enélkül üresség van csak.
SÁNDOR (iróniája ellenére is inkább együttérzéssel) így is az van, csak 
máshol.
EDIT Szerinted hol?
SÁNDOR Azokban a fejekben, amelyeket te igyekszel betölteni valahogy 
a képzeleteddel. Vagy ha mégsem, hát kiderül, hogy nem az van bennük, 
amit te képzelsz el magadnak.
EDIT Újabban már kevesebbet képzelek.



ESÁNDOR Még kevesebbet kellene.
SD IT Az már a semmi lenne.

SÁNDOR (keményebben) Vannak olyan partnerek, akiket nem kerülhe
tünk eJ. Vagy talán nem is akarunk. De akkor nem szeretni kell őket, hanem 
használni.
EDIT Vagy kihasználni. .  .
SÁNDOR Hogy ne ők tehessék velünk ugyanezt. Semmiről se tudva, 
ártatlanul. Homlokukon a bűntelenség koszorújával. Ezt kellene valahogy 
megtanulnotok.
EDIT (könnyedébben, megpróbálja kizökkenteni) Te Sándor, én nem hiszem, 
hogy ez így jó lesz. Mert a színpadi szerzők többnyire olyankor szoktak 
szellemes zagyvaságokat összehordani, ha ezt a többes számot használják. 
SÁNDOR Jó, hogy figyelmeztetsz rá. De valamiben talán különbözünk 
is. Túl az anatómiai eltéréseken.
EDIT Nyilván. De azért, amire te gondolsz, „nektek” se sikerül mindig. 
És egyik-másik barátnőmről is tudnék mesélni.
SÁNDOR Ilyesmiről én is tudhatok, nem gondolod? És a barátnőidnek 
gratulálok. Különös tekintettel egy nemrég olvasott francia szexológusnőre, 
aki szerint a nőnemű embernek is bátran kellene kalandba bocsátkoznia. 
Semmiből szőtt meseglória nélkül. Tartalmasabb kapcsolatok mellett. Vagy 
akár azok érdekében is.
EDIT Nem olvastam, de az a nő hülye.
SÁNDOR Csak amíg nem ezt nevezzük hülyeségnek. Ezt az állítólag 
magasabb rendű „női szerelmet” . Aminél elképzelni is nehéz szánalmasabbat 
és lehangolóbbat, ha „méltatlan” tárgyra maszatoljátok.
EDIT Ha kívülálló nézi, amit belülről kell átélni.
SÁNDOR Csakhogy a „belülről átélőbői” hamar „kívülálló” lesz. Ha a 
tárgyát kimerítette és már az idegvégződései is újat keresnek.
EDIT De azért gazdagodhatott. Attól, amit ő érzett. Amíg érezte. — De 
hát, komolyan? Ügy képzeled a darabunkat, hogy a szereplői erről lelkiznek? 
Vagy inkább „filozofálnak” .
SÁNDOR Másról is eshet szó benne. Arról, hogy egészen más társaságba 
is kerülhetnél. Persze ezt csakis a darab érdekében merészelem felvetni. 
EDIT Én is a darabban kérdezem csak: úgynevezett művészkörökbe? 
SÁNDOR Többé-ke\ésbé. De azért még sok minden lehetnél köztük. 
EDIT Mindenekelőtt a szeretőjük.
SÁNDOR És ha a szeretőjük? Bár ez nem okvetlenül kötelező is.
EDIT Csak megengedett.
SÁNDOR Ügy, mint azelőtt.
EDIT Egyszóval továbbra is „szabad” lennék. . .
SÁNDOR Üjra szabad. Erre gondoltam.
EDIT „Újra”, de változatlanul a te pórázodon. Úgy, hogy lehet, de közben 
mindig kifogásolod, aki éppen van. Régi jó szokásod szerint. (Élénken, már-már 
örömteli felismeréssel) Igen, a jó öreg Sándor, ő bújik itt elő most újra. Amint 
elevenek és holtak fölött ítélkezik, osztályoz. És akiket a maga mércéje szerint 
gyengeelméjűnek nyilvánít, azoktól legszívesebben megvonna minden földi 
örömöt, talán még kolostorba is záratná őket. Vagy legalábbis a felhozatal 
selejtjét juttatná nekik. Másokat viszont nyilván háremmai is megjutal
mazna.



SÁNDOR Meg is tenném szívesen, de azért folytasd.
EDIT Vagyis minket „nőnemű embereket” afféle jutalomtárgyaknak tekin
tesz csak, akiket legfőképpen észbeli szikrákkal illene kiérdemelni. És ugyanak
kor nagykorúságot kérsz számon tőlünk, kótyagos szexológusnőkre hivat
kozva.
SÁNDOR (ferde mosollyal) Mért ne lehetne meg nekem is a skizofréniám? 
És akár még belőle kiindulva is félthetlek az elszürküléstől. Annyira, hogy . . .  
De hát értened kell, mire gondolok . .  . Hogyne értenéd . . . !
EDIT (pár pillanatnyi csend után a komolytalanságba menekülve) Most? 
így? Az asztalfióknak írás szabadsága birtokában is? Remélve, hogy talán 
még a börtöncellát is kiérdemied?.. .
SÁNDOR (igyekezve megőrizni a játékos hangot, de bizonyos ingerültséggel 
is egyben) Mindenáron azt szeretnéd hallani tőlem, hogy élted én még jól 
fizetett és heroikusán bárgyú tévésorozatok írására is vállalkoznék? Vagy 
hosszú tirádában fejtsem ki neked, hogy a szabadság, mindannyiunk szabad
sága, csak megfelelő kötöttségek által egybefogva létezhet? Hogy még az 
én szabadságomnak is valamilyen körülhatároltságra is szüksége van, edényre, 
foglalatra, amely megadja a form áját...?  (Mind komolyabban) De hát nem 
is erről van itt szó most elsősorban, hanem a „terepszín” veszedelméről. 
Arról, ami téged fenyeget: hogy belesüllyedsz egy szabványvilágba. . .  (Egyre 
inkább kétségbeesve) Mert ez a szörnyű, Edit, ez a borzalmas! Annyira, 
hogy. . .  magam is csak fokról fokra ismerhettem föl, nyilván, mert egyszerre 
túl sok lett volna... (Valamivel visszafojtott abban újraindítva) Mert tegnap 
este, amikor a „menyegződ” részletei felől faggattalak, mintha mindennek 
még csak az előszelét éreztem volna. Azt, ami inkább az „esztétikai érzékemet” 
késztette még csak berzenkedésre: az ellen, hogy a hozzá való rekvizitumok 
mintha máris többet jelentenének a számodra, mint ahogy azt előttem mutatni 
mered. Igen, Edit, igen, ezt éreztem meg rajtad. Azt, hogy t e . . .  (hangja 
elcsuklik) a hétszentségit, n a . .. (összeszedi magát) Most hajnalban viszont, 
ahogy az elsőnek ébredő fél türelmetlen, de az ébresztés kísértésének mégis 
ellenálló tekintetével elnéztelek magam mellett, egyszer csak észrevettem 
az arcodon egy kintről beszivárgó fényfoltot. Apró fény pötty volt, toj ásdad, 
alig néhány centis csak. Figyelni kezdtem, ahogy lassan felfelé kúszik. Először 
az álladón volt, majd a szád sarkán, azután tovább lopakodott az orrod men
tén — úgy látszott, ha eléri a szemedet, föl fogsz ébredni. . .  Erre a pillanatra 
vártam, de egyben késleltetni is szerettem volna. Késleltetni, mert ha föléb
redsz, nem lesz többé a fényfolt ott az arcodon. Az a fényfolt, amit ezekben 
a pillanatokban a magam pecsétjének éreztem, a jelenvalóságod törvényes 
szentesítőjének valamiképpen . . .  a tulajdonjogom jelének, igen. . .  úgyhogy 
a kihunyása a te kihunyásod kezdetét is jelenti egyben. A fényeid kihunyását, 
nemcsak benned, hanem bennem is, a múlttá válásod kezdetét bennem. 
Azt, hogy többé nem úgy vagy már nekem, mint eddig. . .  ( Űjra elakad, 
majd hirtelen felcsapó indulattal) Mondd, Edit, te csakugyan nem érted, 
hogy. . .
EDIT (zavarodottan, a könnyek határán) Sándor, neked kellene megérte
ned valahogy..  . Értsd meg, kérlek rá . . .
SÁNDOR (ugyanúgy, sőt még inkább) Mit értsek meg? Azt talán, hogy 
késő már?. . .  De hát te itt vagy, Edit, most is itt vagy é s . . .  (Váratlanul, 
ántó élességgel a telefon hmgja; minikztten öiszzrezzznn^k) Az úri3teáit!



(Dühösen a készülékhez megy) Tordai lakás . . .  (Kis szünet után) De ha 
egyszer mondom, hogy . .  . (Bosszúsan lecsapva) A fenébe is . . .
EDIT Ki volt az? Téves kapcsolás?
SÁNDOR Inkább mellétárcsázás. Valami Zsuzsát keresett rajtam az ipse. 
A hangja alapján részeg lehet.
EDIT Jaj de megijesztett. Egy pillanatig azt hittem, Dzsimi.
SÁNDOR Fő, hogy nem ő volt. És hagyd most Dzsimit. (Pár pillanatig 
mintha az elveszett hangot keresné) Inkább azt értsd meg, hogy. . .  (Elakad, 
majd csüggedten legyint) Attól félek, ugrott az egész.
EDIT Ettől a csengetéstől?
SÁNDOR Attól, hogy Dzsimi is lehetett volna. Elképzelhető, hogy nálam 
keressen?
EDIT Éppen eleget rajongtam neki rólad.
SÁNDOR Hát akkor . .  . (Visszaindul a kézsülék felé)
EDIT Hát ez mi? Mire készülsz most?
SÁNDOR (megállva) Visszapergetésre, újrajátszásra.
ED IT Azt játszani, hogy Dzsimi hívott?
SÁNDOR Miért ne? Ha egyszer úgysem törölhetem ki. Se belőled, se 
a darabból. . .  Úgyhogy várj csak, hogy is álltunk az előbb?.. .  (Visszamegy 
Edithez, és a lányt is az előbbi helyzetébe állítja be) így valahogy, azt hiszem, 
jó lesz. És talán ott kezdem újra, hogy (először színtelenül darálva, majd, 
hamisan csengő dagályossággal szóról szóra a korábbi szöveget mondja, mintegy 
előbbi önmagát parodizálva): „Erre a pillanatra vártam, de egyben késleltetni 
is szerettem volna. Késleltetni, mert ha fölébredsz, nem lesz többé a fényfolt 
ott az arcodon! Az a fényfolt, amit ezekben a pillanatokban a magam pecsétjé
nek éreztem, a jelenvalóságod törvényes szentesítőjének valamiképpen, a 
tulajdonjogom jelének, igen, úgyhogy a kihunyása a te kihunyásod kezdetét 
is jelenti egyben! A fényeid kihunyását, nemcsak benned, hanem bennem is, 
a múlttá válásod kezdetét bennem! Azt, hogy többé nem úgy vagy már nekem, 
mint eddig. . .  Mondd, Edit, te csakugyan nem érted, hogy . . .”
EDIT (műkedvelő hanghordozással) „Sándor, neked kellene megértened 
valahogy. Értsd meg, kérlek rá!”
SÁNDOR (mint fenn) „Mit értsek meg? Azt, hogy késő már? De hát 
te itt vagy, Edit! Most is itt vagy és . . . ” (Űjra a telefon, ugyanolyan élesen, 
mint mikor „igazán” csengett) Az úristenit! (A készülékhez siet, majd a kagylóba) 
Tordai lakás. . .  Igen, itt Tordai Sándor. . . Miféle Edit? (Mintegy a csodál
kozás legfelső fokán) Ja, te vagy az, Dzsimikém, meg sem ismertem a han
godat . . .  Editet keresed? De hát miért it t? . . .  Na de ugyan már, az a dolog 
régen volt é s . .. (Rövid csend) Kérlek, szívesen látlak, kicsit majd elbeszél
getünk. Mert Editnek mindig is voltak ilyen eltűnései, úgyhogy pattanj 
a motorodra és gyere... (Valamivel hosszabb csend, utána hangsúlyozottan 
bántó kis nevetéssel) Látod, ebben igazad van, időközben tízszer is olajra 
léphet. Vagy eltűnhetünk együtt is, legfeljebb az ajtót törhetnéd be, vagy 
akár az ablakokat is . . .  (Csend, rövidebb az előbbinél) Hát ha így folytatod, 
azt kell hinnem, hogy jót is tenne, lehűlnél tőle. Persze, közelebb is találsz 
ablakot. Ablak-ablak, nem mindegy?.. .  De ajánlhatnék mást is, idd le maga
dat! (Űjább szünet) Mit? Hogy te nem iszol?.. .  Jaj, dehogynem, Dzsimikém, 
neked az a dolgod, hogy igyál. Méghozzá Edit miatt — mert ha most az 
ő kedvéért nem iszol, idővel majd épp őmiatta fogsz inni. (Mintegy szuggerálva :



kezdetben lassan és halkan, majd fokozódó sebességgel és hangerővel) Azután 
hogy Edit szeme rányílt az ürességedre. Úgyhogy magad is érezni kezded 
az ürességedet, azt, amit azelőtt is éreztél. És ami miatt azt a hibát is elkö
vetted, hogy ennek ellenére megpróbáltál kitűnni. Jobb híján a díszsörényeddel, 
az emblémákkal teletűzdelt rojtos gönceiddel, azzal, hogy egy mucsai kia
dású hippiutánzat jelmezével álcáztad az ürességedet. Meg azzal is még, 
hogy boldogult tizenéves korodban a csodálóid szeme láttára egy hajtásra 
ittál ki fogadásból egy liter pálinkát — hogy utána elegáns ívet okádj a tánc
partnernőd válla fölött, mielőtt úgy vágódsz el, mint egy liszteszsák. Mielőtt 
még erről a látszatkülönbözőségről is lemondtál volna. Meg a különbözni 
képtelenséged kínjait enyhítő napi bódulatodról. Edit miatt! Vajóbában 
annak ellenében, hogy olyan valakit kaptál, aki magasan fölötted áll, és akihez 
föiérned úgysem sikerül. . .  Vagy azt hiszed, hogy sikerül? Tényleg azt 
hiszed?. . . (Hisztérikus, „sátáninak” szánt nevetés után) Mondd, Dzsimikém, 
te tényleg azt képzeled, hogy fölemelkedhetsz egy Szántó Edithez? Hogy 
a különbséget, ami közöttetek van, képes leszel eltüntetni idővel? Holmi 
szorgalommal, kitartással, izzadságszagú igyekezettel?.. .  Na nem, Dzsimi
kém, erről jobb, ha máris leteszel. Ha máris tudomásul veszed, hogy Edit 
kijózanodási folyamata egy idő után elkerülhetetlenül kezdetét veszi. Fokoza
tosan, de visszafordíthatatlanul, ahogy Edit visszanyeri látását. Mert ez 
a lány előbb-utóbb látni kezd, ez a végzete — ezt kellene a te, szesztől sajnos 
már kikezdett, de amúgy derék és konkrét agyadnak valahogy megértenie. 
Azt, hogy ezután majd magad érzed ismét szükségét a korábbi bódulatodnak. 
Na meg a régi világodnak is. (Zsongttó lágysággal, szinte simogatóan) A jó 
öreg butykosnak, a tárgyak lágyuló körvonalának, amitől a kép körülötted 
elnagyolttá lesz, elveszíti a harmadik dimenziót, impresszionista festménnyé 
válik — elég oldottá ahhoz, hogy te királynak érezhesd magadat benne. . .  
A régi haverjaid meg az újonnan cseperedett egyszerűbb képletű kis diszkó
tündéreid társaságában... (Űjra keményebben) Ami viszont Editet illeti, 
azt, ami Editben utánad következik majd. . .  nos hát az ő számára különböző 
alternatívák is feltárulhatnak... (Váratlanul a kagylót letéve) Na de elég 
lesz!... (Pár pillanat múlva Editre nézve) Vagy túl durva voltam? 
EDIT (színtelen hangon) Azt hiszem, igen . .  . Sőt kegyetlen is. 
SÁNDOR Csak amennyire a helyzet logikája kív ánta.
EDIT És igazságtalan.
SÁNDOR Gondolod, hogy igazságos akartam lenni?
EDIT Gondolod, hogy őhozzá nem kell az lenned?
SÁNDOR (pillanatnyi csend után) Drámát játszunk, nem ?.. .
EDIT Drámát, igen. önmagunkból merítve. Tehát a valóságból is egyben. 
Ez pedig valamire mégis kötelez. Minimális tárgyilagosságra legalább. 
SÁNDOR (csöppnyi rádöbbenéssel) Ebben igazad lehet. Mert hát erre 
készülök: a valóságot fölmérni. A valóságunkat, a kettőnkét... Vagy akár 
a „hármunkét” is.
EDIT (valami rejtett könyörgéssel is) És te Dzsimiben csak ezt látod? 
Csak ezt, semmi m ást?.. .
SÁNDOR Ahhoz, hogy mást lássak benne, bele kellett volna szeretnem. 
Erre pedig aligha vagyok alkalmas. . .  És vajon melyikünk Dzsimi-képe 
érvényes? A tied? Az enyém? Vagy amit ő formált saját magáról?.. .  És



egyáltalán: mit jelent az, hogy valaki „ilyen” vagy „olyan” ? (Kis nevetéssel) 
Attól félek, ha ezt kezdenénk el itt most boncolgatni. . .
EDIT (megkönnyebbülve) Éppen erre akartalak figyelmeztetni... És kicsit 
a hangodat is visszafoghatnád. Mert ha mái most ennyire megemeled. . .  
SÁNDOR Igaz is. Mi lesz később, ha majd a csúcspontra jutunk. 
EDIT Eszerint a „nagy jelenet” nem lesz elkerülhető... Sőt a „nagy 
veszekedés” sem . . .
SÁNDOR Máris feléje tanunk, nem veszed észre? Sajnos — de a darab 
hasznára... (Ingerülten, de egyelőre még visszafogottan) Különben, mivel 
az előbb tárgyilagosságot követeltél, tőlem telhetőén igyekszem is majd 
megfelelni ennek a kívánalomnak. Végtére is eleget meséltél róla, emellett 
volt szerencsém hozzá néhányszor személyesen is. De sajnos még nagyítóval 
se sikerült bármit is fölfedeznem benne. Túl azon a kiábrándultsággal kacér
kodó szokványnyegleségen, ami a maga* idejében legfeljebb arra lehetett 
jó, hogy a hippi-jelmezét és az ivászatait vele igazolhassa. Na és amikor a 
néhai „tollazatáról” mesélt, a katonaság előttiről, amelyet, saját bevallása 
szerint, ma is ereklyeként őriz m ég .. . (Dühösen fel-alá kezd járkálni) Hát 
ez nekem mindent elmondott! . . .
EDIT (csípősen) Ennyire öregurasnak lenned talán mégsem kellene! 
SÁNDOR (homlokára ütve) Igaz is, az öregúr! Mért ne léphetne ő is 
színre? Esetleg nem is egyedül... (Zsebéből ősz vagy „kopaszícó” parókát 
vesz elő, és a fejére ULszti) Indulj el előttem talán . .  .

Közben Sándorral együtt Edit is átalakult. Ez egyébként különbözőképpen 
is történhet. Edit pl. kontyba tűzheti a haj át y orrára szemüveget tehety de alkal
mazhat ő is parókát. Ám ha mindketten szklerotikus öregeket ábrázoló gumi
maszkot használnaky úgy az ,,ásatag” lényeket életre keltő hatás akár kísérteties 
is lehetne. A játék a szövegnek megfelelően mindenesetre marionettszel ü vagy 
éppen a elownokéra is emlékeztető.

EDIT (hátat fordítva Sándornaky felveszi a sportszatyráty és tipegve elindul 
kőibe a színen — a továbbiakban mindketten az asztal körül yysétálnakyy) 
SÁNDOR (kis idő múlvay mintha utol akarná émiy utánasiet) Ejnye, de 
siet valaki! Nem lassíthatna?
EDIT (hátrapillantvay majd megállva) Ó, maga az, Dezső?
SÁNDOR Én vagyok az, Katinka, kezicsókolom. . .  Látok egy fess alakot 
sietni, rögtön rájöttem, hogy ez csakis a Katinka lehet.
EDIT Ugyan már, Dezső. És ha hátulról szebb vagyok, minek álljak meg 
magának, Dezső?
SÁNDOR Hogy gavallér lehessek magához, Katinka. (Kiveszi a sportszaty
rot Edit kezéből) Akarja, hogy gavallér legyek, Katinka?
EDIT Legyen gavallér, Dezső. Ilyenek manapság már úgysem születnek, 
Dezső. (Elindul)
SÁNDOR Nem születnek, Katinka. Kiveszőben vagyok, Katinka.
EDIT Pedig maga elnyűhetetlennek látszik, Dezső.
SÁNDOR Kit tartsak karban, ha nem magamat, Katinka? De a visszereimet 
nem maga érzi, Katinka.
EDIT Maga se a vérnyomásomat, Dezső.
SÁNDOR Maga se a szívem, Katinka.



ED IT Maga se az epémet, Dezső.
SÁNDOR Maga se a vesémet, Katinka.
EDIT Maga se az aranyeremet, Dezső.
SÁNDOR Maga se a prosztatámat, Katinka.
EDIT Maga se . . .  Ne egymást érezzük, Dezső.
SÁNDOR Akkor mit érezzünk, Katinka?
EDIT Akármi mást, Dezső. (Éppen a heverő mellett haladnák) Ezt a padot 
például.
SÁNDOR Mert szép az idő, Katinka?
EDIT Mert a visszerei nem szépek, Dezső.
SÁNDOR Legyünk következetesek, Katinka. Ne érezzük egymást, Katinka. 
Maradjunk amellett, hogy szép az idő, Katinka.
EDIT Maradjunk, Dezső. Szép az idő, Dezső. Üljünk le, Dezső. (Mind 
a ketten leülnek, egymástól tisztes távolságra, merev tartással; hosszabbnak 
tetsző csend után) Beszélgessünk, Dezső.
SÁNDOR Miről beszélgessünk, Katinka?
EDIT Ne az időről, Dezső.
SÁNDOR Akkor miről, Katinka? Politikáról?
ED IT Ne arról, Dezső. Sose politizáltam, Dezső.
SÁNDOR Akkor a fiatalságról, Katinka.
ED IT Az jó lesz, Dezső. A fiatalságról, Dezső.
SÁNDOR De melyikről, Katinka? A magunkéról?
EDIT Most még ne arról, Dezső. Hanem a mairól, Dezső.
SÁNDOR Botránkozzunk, Katinka?
EDIT Botránkozzunk, Dezső.
SÁNDOR Ahogy parancsolja, K atinka... Hát szóval... (Sóhajtva) Ez 
a mai fiatalság, Katinka. . .  (Elakad, gondolkodik, majd bizalmaskodó sutto
gással) Ismeri a . . .
EDIT Nem ismerem, Dezső? (Kényeskedö hanghordozással) És a pletykát 
mindig utáltam, Dezső?
SÁNDOR Értem, Katinka. Vagyis „csak úgy általában”, Katinka. 
EDIT Csak úgy általában, Dezső.
SÁNDOR Hogy (lamentálva): ilyen a mai fiatalság, Katinka?
EDIT Hogy ilyen, Dezső.
SÁNDOR Tiszteletlen, Katinka.
ED IT Neveletlen, Dezső. (A továbbiakban növekvő sebességgel és indulattal) 
SÁNDOR Erőszakos, Katinka.
EDIT Goromba, Dezső.
SÁNDOR Mohó, Katinka!
ED IT Züllött, Dezső!
SÁNDOR Élvhajhász, Katinka!
EDIT Csak a szex érdekli őket, semmi más, Dezső!
SÁNDOR Helyben vagyunk, Katinka. De ezt mi szerelemnek mondtuk, 
Katinka . . .
EDIT Lehet, hogy maga ezt mondta annak, Dezső! De én nem, Dezső! 
Persze, maguk férfiak, Dezső . . .
SÁNDOR Nemcsak mi férfiak, Katinka. De azért az mégis más volt, 
Katinka. . .
EDIT Mégis más, Dezső.



SÁNDOR Mert ezek a maiak, Katinka. Még ha nem is vagyok prűd. 
EDIT Én se vagyok prűd, Dezső.
SÁNDOR Nem vagyunk prűdek, Katinka. De azért mégis . . .
EDIT Nagyon mégis, Dezső. Mert vannak dolgok . . .
SÁNDOR Vannak, Katinka. . .  Mert, hogy úgy mondjam, így éppen a 
legszebb, a legnemesebb . . .
EDIT A legszebb, Dezső. A legnemesebb, Dezső.. .  És ennek ők látják 
kárát.
SÁNDOR ők  lesznek tőle szegényebbek, Katinka.
EDIT Szegények, Dezső. Szegények, Dezső. Mert én annak idején, 
Dezső. . .
SÁNDOR Én is, Katinka . . .
EDIT Mit „is” , Dezső?
SÁNDOR Inkább mit „se”, Katinka. Három évig udvaroltam szegény 
boldogult. . .
EDIT Három évig? Ne mondja, Dezső. (Kis csend utány kuncogva) És 
tényleg „se”, Dezső?
SÁNDOR Csak a kezét, Katinka.
EDIT Akkor mégse „se” , Dezső. Hanem „csak” , Dezső. Hanem hogy 
szegény Margitka, hogy ő ilyen volt, Dezső . . .
SÁNDOR ő  már ilyen, Katinka . . .
EDIT Jégcsap volt, Dezső!
SÁNDOR *Nem volt jégcsap, Katinka!
EDIT De az volt, Dezső!
SÁNDOR Nem volt jégcsap, Katinka! . .  . Később nem volt az.
EDIT Akkor szívtelen volt, Dezső?.. .  Mert aki három évig, ha igazat 
mond, már megbocsásson . . .
SÁNDOR Megbocsátok, Katinka.
EDIT De azért maga is, Dezső. Szinte csodálom.
SÁNDOR Kitartottam, Katinka. Lassú víz, partot mos, ahogy mondani 
szokás. Kitartottam, és mostam a partot.
EDIT Lassan mosta, Dezső, túl lassan!
SÁNDOR De közben én Doberdónál is voltam, Katinka! Pergőtűzben, 
Katinka!
EDIT Ott is, Dezső?.. .  Mennyi ideig?
SÁNDOR Kerek három hónapig!
EDIT Csak háromig, Dezső? Akkor mégiscsak túl lassan mosta! (Váratlan 
pajzánsággal) De azért, ahogy én magát ismerem. . .
SÁNDOR Jól ismer, Katinka. . .  Meg akkor voltak olyan házak is. 
EDIT Olyan házak, Dezső . .  .?! Tudom! De hát maga is, Dezső? 
SÁNDOR Szép házak voltak. És én is, Katinka. Egyszer. . .
EDIT Szégyellje magát, Dezső! Fújj! Szégyellje magát!
SÁNDOR Szégyellem magam, Katinka. Szégyellem, de miről meséljek? 
EDIT Ne erről, Dezső! Másról meséljen!
SÁNDOR Meséljen maga másról, Katinka.
ED IT Miről meséljek, Dezső?
SÁNDOR Akármiről, Katinka.
EDIT Az unokám jó lesz, Dezső?
SÁNDOR Hányadszor vált el, Katinka?



EDIT Először, de borzasztó, Dezső.
SÁNDOR Akkor nem borzasztó, Katinka.
ED IT De borzasztó, Dezső. Mert most egy vízvezeték-szerelővel, Dezső. 
SÁNDOR Mit végzett az unokája, Katinka?
EDIT Filozófiából doktorált, Dezső. És hát miről beszélgethetnek ezek 
egymással, Dezső?
SÁNDOR Nem beszélgetnek, Katinka.
EDIT A maiak nem is tudnak, Dezső.
SÁNDOR De mi még tudunk, Katinka.
EDIT Tudunk, Dezső. De hát úgy jó, ha az asszony föltekint a férjére, 
Dezső.
SÁNDOR Maga föltekintett, Katinka?
EDIT Föltekintettem, Dezső. Pedig az én drága Elemérem — olyan buta 
volt szegény.
SÁNDOR Ismertem, tényleg buta volt. De azért beszélgettek, Katinka? 
EDIT Hallgattam, Dezső.
SÁNDOR Miről hallgatott, Katinka?
EDIT Azt én sohase fogom elmondani magának, Dezső.
SÁNDOR Kár, hogy nem rólam hallgatott, Katinka, de nem úgy értettem. 
Különben én is hallgattam.
EDIT Szegény Margitka — ő is nagyon buta volt szegény. Mert aki három 
évig . . . Mind a ketten hallgattunk, Dezső.
SÁNDOR Ahogy illik, Katinka. Maga fölfelé, én meg lefelé.
EDIT Maga szellemes, Dezső.
SÁNDOR Már csak ritkán, Katinka.
EDIT De most az volt, Dezső. (Felállva) Ezért is tudtam beszélgetni 
magával, Dezső.
SÁNDOR Miért csak „tudott”, Katinka? Máris induljunk?
EDIT Induljunk, Dezső. Ha a visszerei már . . .
SÁNDOR (felállva) Maradjunk abban, hogy szép volt az idő, Katinka. 
EDIT Maradjunk, de induljunk, Dezső.
SÁNDOR Igaza van, Katinka. Útközben is botránkozhatunk. (Űjra elin
dulnak az asztal körül)
EDIT Útközben is, Dezső. A mai fiatalokon. Mert hogy olyan. . .  
SÁNDOR Tiszteletlenek, Katinka.
EDIT Neveletlenek, Dezső.
SÁNDOR Erőszakosak, Katinka.
EDIT Gorombák, Dezső.
SÁNDOR Mohók, Katinka.
EDIT Züllöttek, Dezső!
SÁNDOR Élvhajhászok, Katinka!
EDIT Meg pénzhajhászok is, Dezső.
SÁNDOR Azok is, Katinka. Csak a pénz érdekli őket, semmi más. (Hanghor
dozása eközben realisztikusabbra válik, vége szakad az eddigi bohócos játéknak; 
most már nem annyira „öreguras” , mint inkább „vénemberes” dohogással) 
Mindig csak a pénz, a pénz, hogy aztán legyen mit elherdálni. Mert pazarolni, 
azt igen! Azt aztán tudnak! (Tovább növekvő indulattal) Túl jó a dolguk, 
az a bajuk! Motor, autó, sztereó hangfal, meg isten lova! Mindent készen 
kapnak, mindent úgy dugnak a seggükbe! így aztán persze, hogy a nagy



jó dolgukban azt se tudják, hová legyenek! (Zsebéből vagy a garbója alól 
micisapkát vesz elő, és körülményes műgonddal ügyelve rá, hogy tökéletesen 
vízszintesen álljon és az ellenzője egyenesen előremutasson, felteszi a fejére) 
A munka meg persze büdös! El se hiszik, hogy az ő korukban mi látástól 
vakulásig térdig érő sárban kubikoltunk, kenyéren és vöröshagymán éltünk, 
és ki volt a fenekünk a nadrágból. (Lassan előrejön, egészen a színpad széléig, 
ahol keményen, szoborszerüen megáll) De azért tudtuk, hol a helyünk, vertük 
a falat meg a sztrájktörőket, és amikor a csendőrök bikacsökkel. . .  ezek 
már ki se bírnák azt. Mi bezzeg teljesítettük a kötelességünket. Ügy a munká
ból kifolyólag, mint politikailag és osztályharcilag. Nem kukoricáztunk, 
végrehajtottuk, amivel megbíztak minket! (Pár pillanatnyi hatásszünet után 
lekapja fejéről a sapkát, és a földhöz vágja, visszafordul a háttérben maradt 
Edit felé, közben lerántja és elhajítja a parókáját is) Nahát ez az! Olyan szocrea- 
lista dumát lehetne itt kivágni, hogy csak úgy füstölögne belőle az eszmei 
mondanivaló. (Indulatosan, mintha „közben99 a veszekedés ,,továbbfejlődött99 
volna) És ha még szóhoz engeded jutni az „öregurat” , hát akár azt is elmond
hatja a te Dzsimidről, hogy a magukat vele tiprató zsenge liliomai miatt 
dolga volt már a rendőrséggel is!
EDIT (miután maga is visszavedlett már önmagává) És a te hímporos 
kis pillangóid?
SÁNDOR Na azért az enyémek egy árnyalattal mégiscsak érettebb korosz
tályt képviseltek, és rendőrség nélkül. Ezenkívül, ami engem illet (nem minden 
cinizmus nélkül, de a maga igazáról meggyőződve is), nekik én valami mást 
is nyújtottam. Amit a te Dzsimid aligha lehetett képes nyújtani. Egy kis 
emberi érdeklődést a nyiladozó világuk, az idő előtt rájuk szakadt magányuk 
iránt, meg némi eligazítást is talán az útvesztőben. Ha úgy tetszik, tárgyat 
kínálva az apakomplexusuk számára. Kitöltve a hiányérzetüket, gyakran 
még a közönyös vagy süket pedagógusaik mulasztásait is meg-megfoltozva. 
E D IT  Inkább lecsapva a mulasztások nyomán támadt résekre. 
SÁNDOR Ha nagyon akarod, így is mondhatjuk. Ám olyan is akadt köztük, 
akinek az üdítően butácska, de riasztóan tünetszerű krapek-meséit hallgattam 
csak meg. Aki meg úgy érezte, adnia kell valamit — hát én azt elfogadtam 
csak. Lehetővé téve számukra, hogy úgy érezhessék, valakinek fontosak 
is lehetnek... (Bizonyos tűnődéssel) És ha meggondolom, azok is voltak, 
még ha elsősorban nem is azért, amiért hitték. Hanem ami kibomlott így 
előttem. . .  Mert, mint valami nem túl ízléses, tarka legyező, úgy tárultak 
ki előttem a szavaik nyomán a féltve őrzött vagy éppen őrizetlenül hagyott 
családi titkok, a többnyire gusztustalan intimitások a szülői ház belvilágából. 
El sem képzeled, nincs az a gondosan előkészített szociológiai felmérés, 
ami ennyi mindent képes volna felszínre hozni. Hogy a lelkiekről, a korán 
beléjük fészkelt belső torzulásaikról ne is beszéljünk: a koraérett rafináltsá- 
gukról például, arról, ahogyan a rajtuk marakodó és rajtuk keresztül egymást 
maró szüleik kölcsönös gyűlöletét kiaknázzák a maguk hasznára. . .  Mert 
azért jellemző, hogy ezek a maguk se tudják, mit akaró, és jobb híján „önma
gukat” kereső kelekótya pintyőkék többnyire vagy „válási árvák” , vagy azt 
kívánják, bál csak azok lennének. . .  Egyszóval van itt társadalmi és lélektani 
háttér garmadával, a te Dzsimid még csak nem is sejtette, hogy miben 
turkált.



EDIT Egyszóval egészen más, ha egy dolog másért van, mint ha önmagáért 
történik.
SÁNDOR Igenis más! Mert nekem az a dolgom, hogy megfigyelő legyek, 
tanú, szonda, nevezzük, ahogy akarjuk. Nem a magam szégyenére, hanem 
a valóságéra — akkor is, ha a valóság sem tehet róla.
EDIT Hát ami a „valóságot” illeti, azt aztán igazán lekötelezted. Majdnem 
annyira elnéző vagy hozzá is, mint saját magadhoz.
SÁNDOR Semmi szükségem rá, hogy magamat igazoljam. Ehhez még 
az önámításom gépezete sem működik elég hibátlanul. Eszemben sincs 
tagadni, hogy ugyanez a dolog önmagáért is létezik, mért is tagadnám. Nekem 
se mindegy, hogy mit élek meg, még ha tudom is, hogy semmit sehová sem 
viszek magammal. (Váratlanul halkan) Mert meghalunk, Edit. Méghozzá 
nagyon, egészen. . .  Csakhogy én még annyira se vagyok önámító, hogy a 
mi korunk úgynevezett szexuális felszabadultságát, csak mert magam is 
részesedek belőle, áldásnak tekintsem erre a derék emberiségre nézve. Ehhez, 
sajnos, túlságosan is esztelen lényekből tevődik össze — amint azt a párzás 
napjainkban divatos bárgyú oltárra emelése is mutatja. Mert imádni valamit 
mindig annyit tesz, mint vele szemben alulmaradni. . .  De hát ezt éppen 
a Dzsimid meg az én pompás kis nőszirmaim is bizonyíthatják. Akár a „szent 
család” nélkülözhetetlenségét is végeredményben. És a csecsemők ölelő 
reflexei ugyanúgy, mint az idevágó majom-megfigyelések. . .  Vagyis hát 
vége a különböző ábrándoknak holmi „szép új világokról” , ahol embergyá
rakban termeljük majd meg az új nemzedéket, többek között azért is, hogy 
az eljárás eredeti és természetes változata egyedül a szórakozást szolgálhassa. 
Mert végleg kiderült, hogy nem hangyák, hanem majmok vagyunk. Majmok, 
Edit, nagyon is majmok. Üzekedő majmok, de majomszeretettel megáldottak 
is, ami az emberi szeretetnek is kezdetleges formája. Sőt talán az emberszere
tetnek i s . . .  (Kifulladva) De ha most nagy szavakat használtam, hát el
nézést — ámbár egy színjátékban olykor még nagy szavak is elhangozhatnak. 
EDIT (rövid csend után tűnődő kis nevetéssel a fejét rázza) Érdekes, hogy 
ezt épp te mondod. Te, aki szüntelenül a szabadságoddal. . .
SÁNDOR (indulatba lendülve) Mert az érzelemi szabadságomra is jogot 
formálok! Arra, hogy mindent, ami intézményes és kötelező tizsztelet tár
gyát képezi, szabadon utálhassak!
EDIT (inkább hűvösen) Ja, haté az önellentmondásaidat meg a „skizofré
niádat” is az érveid között vonultatod föl, végképp semmi értelme arra hivat
kozni előtted, hogy én ki akarok lépni ebből az „üzekedő majomvilágból” . 
És hogy másvalakit is megpróbálok onnan kikaparni valahogy.
SÁNDOR (ugyanúgy, sőt még inkább) De hát épp ez az, Edit. Hogy re 
őt akarod kikaparni magadnak... Hogy te épp vele... Hogy az általam 
ismert eddigi legsilányabb kapcsolatodból akarsz házasságot csinálni. Éppen 
te, akinek valamikor még az olvasottságán is elámultam egy kicsit: azon, 
hogy a fiatalságod és a nyugton ülni képtelenséged ellenére hogyan is tudtál 
annyi mindent fölszedni... Akkor már mért nem a doktorkád inkább? 
Akit valamikor úgy megtáncoltattál. . .  Mert ha már „egzisztencia” , hát 
legyen szabályos, puha és összkomfortos, lehetőleg luxussal bélelt. . .  Csak
hogy te mást találtál ki, valami „extrát” ! Hogy valami a lázadásodból is 
maradjon, hogy a „biztonságod” is meglegyen, de a tulajdon hagyományaid 
előtt is illőképpen tiszteleghessél — és emellett még a szamaritánus hajlamod



is táplálékra találjon! Ezért választottál a típus-lázadók közül! Ezért, igenis, 
ezért! Ne is tiltakozz, épp eléggé ismerlek. . .  (Dühös nevetés után még inkább 
belelovalva magát) Ezért választottad, igen! Azok közül, akiknek idehaza 
„ángyuk” volt és „nenájuk”, de azért boldogult aranyifjú korukban magukra 
öltötték az importált hippi-maskarát, még ha annyi már nem is tellett tőlük, 
hogy valami kvázifilozófiát is kiagyaljanak maguknak hozzál... És te ezt 
a távolságot akarod áthidalni itt? Elfelejtve, hogy ami őhozzá a popzene és 
a szexmagazinok révén jutott el, azt neked az irodalom csatornái egészen 
más szinten közvetítették. Mondd, te tényleg azt hiszed, tényleg azt kép
zeled . . .
ED IT Attól félek, ez már tényleg nem érdekes! Annyira tudom, mi követ
kezik, hogy akár én is mondhatnám!
SÁNDOR Tessék! Parancsolj!
ED IT Kérlek! Ha a saját szavaidat kívánod tőlem hallani, hát miért ne? 
Mert nyilván megint arra gondolsz, hogy lám, most is itt vagyok nálad. . .  
Vagy téged ne számítsalak, mert hozzád visszajöttem csak?
SÁNDOR Zárójelbe is tehetsz, ha úgy tartja kedved.
ED IT Oda is teszlek, ha megengeded. Mivel szerinted (kezdetben eddigi 
indulatával, majd mindinkább úgy, mintha Sándor mondaná neki — egyre 
inkább logikusnak érezve a minden idegszálával elutasítani kívánt gondoláimé- 
netety tehát növekvő rémülettel is) idővel úgyis fölbukkan majd valaki, aki 
nála érdekesebb — vagy csak én látom annak. Csak mert új és más, vagy 
mert még nem volt. És mert észrevesz vagy én veszem észre. Esetleg a végképp 
Gyuszivá szürkült Dzsimim veteti majd észre velem a gyanúsítgatásai segít
ségével. Az eleinte alaptalan féltékenykedéseivel, amelyeket hasztalanul 
próbálok majd leszerelni. Kezdetben szelíden, majd türelmetlenül. Néha 
máris hallom a hangomat, ahogy felcsattan, sokszor meg azt is elképzelem 
előre, hogy az egészet mindinkább terhesnek érzem. . .  Úgyhogy mért is 
ne, ha másért nem, hát bosszúból, hogy ha már gyanúsít, legyen is mivel. . .  
De hát ez tipikus, nem? Erre gondoltál?
SÁNDOR Másra is. Mondjam, vagy ezt is te mondod?
ED IT Mondd. Hátha mégis másra gondoltál.
SÁNDOR Aligha, mert nagyon egyszerű. A „boldogságodra” . Az értel
meddel szembeszegülő reményeidre, amelyeknek teljesülése a leépüléseddel 
egyenlő. Arra, hogy neked lesz igazad és minden úgy alakul, ahogy a legszivár- 
ványosabb pillanataidban elképzeled magadnak. Arra, hogy mégis beválik 
az ember- vagy inkább férfimentő akciód, sikerül kezes háziállatot faragnod 
a Dzsimidből, békés és szorgos hétköznapok követik egymást, össze is kapar
játok magatoknak, amit illik összekaparni — egyetértésben lubickoltok a 
közös fürdővízben, abban, ami ma talán illatos pezsgőfürdő még, de aztán 
elkezd kihűlni. (Egyre szuggesztívabban) Eleinte észre sem veszed, később 
meg majd igyekszel nem észrevenni. Azután beletörődsz, sőt jól is érzed maga
dat benne. Újra, most már végérvényesen. . .  Mert a beletörődés, ó, a bele
törődés nagy dolog, Edit, az teszi lehetővé az elkerülhetetlen elviselését, a 
lázadásunk csendes felszívódását, az biztosítja a dráma hiányát. Annyi 
más minden mellett azt is, hogy leülepedj, ellaposodj, elsekélyesedj. Hogy 
fényedet veszítve belesimulj a magad választotta szerepbe, hogy még csak 
ne is sirasd többé az ábrándjaidat, ne sajnáld, hogy elérhetetlenek maradtak 
a számodra. Hanem ellenkezőleg: önmagadra lelt érett fölénnyel nézz vissza



rájuk, mint valami megbocsátható kamaszbetegség tüneteire. . .  Igen, Edit, 
az érzéstelenítés varázslója, az Aneszteziológia Nagy Professzora a maga 
észrevétlen módszereivel mindenre képes: puhán, simogatva oltja ki az 
agysejtjeink fölösleges szikráit. . .  Máris látlak kicsit szétfolyva, megereszkedve, 
arcodon háziasszonyi érdektelenség, beletunyulva a hitvestársi létformába 
— vagy az anyaság tej- és pisiszagú boldogságába. (Már szinte démonian) 
Igen, Edit, igen! Olyan leszel, mint az ideggyógyintézetek lakói elektrosokkos 
kezelés után, vagy akiket telepumpáltak nyugtatókkal. És amikor majd. . .  
EDIT (váratlanul, sikoltva) Elég! Ne folytasd!
SÁNDOR (gonoszul) Miért ne? Ha egyszer te akartad ezt.
EDIT De hát ez kínzás, nem vetted észre?
SÁNDOR Dehogynem. Annak is szántam.
EDIT És ha azt mondom, hogy a harmadik hónapban vagyok? 
SÁNDOR (pillanatnyi csend után halkabban) Fő, hogy nem a negyedikben 
már. Bár még úgy se lenne egészen késő.
EDIT Gondolhattam volna, hogy majd ezt mondod.
SÁNDOR Miért? Mi mást mondhatok? (Dühösen) Mi a fenét mondhattam 
volna? Persze, ha ragaszkodsz hozzá. . .  De hát mért hiszel alkalmatlannak 
az apaszerepre? Nála azért ezt is jobban csinálnám!. . .  Ha tehát ezt állítod 
közénk akadálynak . . .
EDIT (kiabálva) Nem állítom! Nem állíthatom, mert nincs is ! . . .  Csak 
azért mondtam (síráshoz közel), mert azt reméltem, így talán abbahagyod, 
de te . . .  De hát ki is szállhatok!

Ez már veszekedés a javából. Amikor tehát a szereplők „darabot” vagy „drámát” 
emlegetnek, ezt többé már nem szerepükből kilépve teszik, hanem ugyanazzal 
az indulati telítettséggel, mint mikor a „ témára” vonatkozókat mondják, mint
egy indulataik tudatában, lényegében annak megfelelően, hogy a mai embei', 
jőleg az értelmiségi, ha dühöng is, rendszerint tisztában van vele, hogy „színházat 
Játszik”.

SÁNDOR (hisztérikus nevetéssel) Ebből a darabból?! Egy nyavalyát szálsz 
te ki, egy frászkarikát! Szó se róla!! (Teljes hangerővel) EZ A DARAB 
ÍGY VAN MEGÍRVA!!! Nem léphetsz ki belőle! Legalábbis addig nem, 
am íg ... (Hangja egy pillanatra elcsuklik, majd valami lázasan magyarázó 
élénkséggel, de egyben a múltat felidéző kétségbeesett rajongással is) Te, Edit, 
hogy lehet az, hogy te . . .  Emlékszel, amikor egyszer itt Mozartot hallgattunk, 
valamelyik zongoraversenyt, úgy emlékszem, Richterrel, téged meg egészen 
átjárt a zene, mintha csak a muzsika fénye sugárzott volna belőled. Átfénye- 
sedtél tőle, könnyek csillogtak a szemedben, minden idegszáladban ott reme
gett, láthatólag úgy élvezted, ahogyan én . . .  Mert én inkább téged élveztelek, 
a jelenséget, ami akkor voltál, és közben egy kicsit még meg is kellett játszani 
magam — nehogy észrevedd, hogy lemaradtam mögötted. . .  mert ezekben 
a pillanatokban szinte restelltem, amiért túlságosan is racionális alkat vagyok, 
képtelen az ilyen fokú feloldódásra. . .  És eközben még csak eszembe se 
jutott, hogy (szinte diadalmas felismeréssel) aki a szublimált érzékiségnek 
erre a fokára képes, az nyilván a nyers és gorilloid hímek varázsa iránt is 
rendelkezik kellő fogékonysággal. ( Űjabb, még inkább „eszelős” nevetés után) 
Pedig hát ez törvényszerű is . . .  Úgyhogy most már azt kérdezem csak,



mikor élvezed jobban? Akkor-e, ha velem csinálod, vagy ha mással, de közben 
rám gondolsz?!
EDIT (gyűlölettel rikácsolva) Akkor, ha sikerül nem r á d . . .  (Hevesen 
arcul üti) Szörnyeteg! Ezt is beleírod a darabodba?!
SÁNDOR (nekivadultan) Naná, majd nem! Meg ezt is! (Arcul üti) Meg 
ezt is! (Üjra arcul üti) És ha nem elég, hát itt van! (Üjobb pofonok) Meg 
ez is! És ez is! (Ismétlődő pofonok kíséretében, miközben Edit kezével védi 
az arcát, de nem menekül, hang nélkül tűri a verést) Alighanem már rég ez 
kellett volna! Kiverni belőled az alkoholüzemű szexmasinádat!... Hogy 
tűröd! Talán még élvezed is ? ! . . . Ez az, hát persze! Ez az igazi! Az ősi 
nőstény alázat! A másik testi fölényének gyönyörűsége, amihez képest minden 
más pótlék, csalás, szemfényvesztés csak! (Még inkább belejöny valami neki
vadult mámorral, fogait vicsorítva) Mert ti az erősebbet nem gyűlölitek! 
Nem azt tartjátok, hogy pengét a bordái közé! Orvul, ha másképp nem megy, 
hátulról m ellbe!... Dehogyis, ellenkezőleg! Behódolni neki, élvezni az 
erős karja védelmét! Igen, minket is ti tanítatok rá: alávetni magunkat az 
erősebb félnek, tisztelni a hatalmat. Márpedig, ha így van. . .  (Most már 
az öklét emeli) De hát csak eredj, ő nyilván jobban ért ehhez.. .  (Ütés he
lyett nagyot lök rajta)
EDIT (egyensúlyát vesztve hanyatt vágódik)
SÁNDOR (hirtelen ijedséggel) Az úristenit. Ezt nem akartam. (Gyorsan 
letérdel mellé) Megütötted magadat?
EDIT (úgy marad fekve) Semmi. Minden rendben van.
SÁNDOR Baj is lehetett volna belőle.
EDIT Nyilván. Például, ha beütöm a fejemet az asztal szélébe. 
SÁNDOR Nem sok hiányzott hozzá.
EDIT Hát nem. Koponyatörés is lehetett volna.
SÁNDOR Fináléként. A búcsúnk végére... (Felsegítő mozdulata abba
mar ady látvay hogy a lány feltápászkodnay nyersen) Ne mozdulj! Te most 
halott vagy! (Felugriky indul a telefon felé.)
EDIT Ahogy óhajtod, de . . .
SÁNDOR Holtaknak kuss! Egy szót se halljak!
EDIT (belemegy a játékbay lehunyt szemmel, mereven fekszik)
SÁNDOR (tárcsázás nélkül a telefonba) Halló, rendőrség? Itt Tordai 
Sándor író. Súlyos bűnesetet kell bejelentenem: pár perccel ezelőtt megöltem 
a szeretőmet, egy bizonyos Szántó Editet. (Újraéledő hisztériával de most 
már megjátszva) Egy csodálatos és felejthetetlen, kiszámíthatatlan és elviselhe
tetlen, ragyogóan értelmes és kétségbeejtően buta hisztérikát. Szerelemféltésből, 
erős felindulásban elkövetett, nem szándékos emberölés. . .  vagy ki tudja, 
talán szándékos. . . (Kis csend, mintha a válaszolót hallgatná) Marha, nem 
vagyok részeg! Ám hogy beszámítható vagyok-e, azt nem tudom. Azt se, 
hogy mire van szükség, bilincsre-e vagy kényszerzubbonyra. . .  Mindenesetre 
siessenek, hátha mégis megszököm. De a holttestet mindenképpen itt találják, 
tetszeni fog, ritka szép példány. Köszönöm, várom önöket. (Letesziy majd 
Edithez) Vége, fölkelhetsz.
EDIT (továbbra is fekve, kicsit bágyadt mosollyal) Olyan jót heverészek.. . 
SÁNDOR (rágyújtva, szintén kissé fáradtan; az elkövetkezőkre egészében 
is ez a kissé enervált hangvétel a jellemző, a hangszín bizonyos változásai ezen



belül értendők) Nem is árt, ha egy kicsit kifújod magad. (Tölt magának a 
konyak maradékából) Töltsék neked is? Oda is vihetem, hogyha akarod. 
EDIT Hozhatod. Cigit is adhatsz.
SÁNDOR (tölty még egy cigarettát meggyújt, majd a poharakkal és a hamu- 
tartóval maga n Edit mellé telepszik)
EDIT (az első szippantás után) És m ost. . . ?  Mi következik?
SÁNDOR Semmi. Mondtam, hogy vége.
EDIT Azt hittem, a jelenetnek csak . . .
SÁNDOR A darabnak is.
EDIT A tragédiának?
SÁNDOR Mondjuk, hogy annak. Mert mégis az lett. Remélni se mertem 
igazán, hogy idáig tudom fokozni. . .  De akár „dupla fenekű” is lehetne. 
EDIT Hogyhogy „dupla fenekű” ?
SÁNDOR Csavarintanék rajta még egyet... Azzal, hogy miután szólok, 
hogy már fölkelhetsz . . .
EDIT Értelek: én mégse mozdulok.
SÁNDOR Először azt hiszem, rám akarsz ijeszteni csak. . .
EDIT Még rám is szólsz, hogy elég a komédiából, de . . .
SÁNDOR Minden hiába . . .
EDIT Élesztgetni próbálsz, szólítgatsz, majd . . .
SÁNDOR Másodszor is a telefonhoz rohanok, és . . .
EDIT „Halló, rendőrség”, azután függöny. (Kis csend után.) Nem rossz, 
sokkolná a nézőket.
SÁNDOR (némi kétellyel) Kicsit azért hatásvadászó lenne . .  .
EDIT Lehetséges . . .  De hát muszáj nekem meghalni?
SÁNDOR Nem feltétlenül, de . . .
EDIT Ügy érzed, megérdemeltem?
SÁNDOR Tisztán a dráma szempontjából mellékes, hogy mit érzek. 
Hanem ennyi sistergő indulatot kár lenne elkenni a végére.
EDIT így viszont. . .  Nagyon „férficentrikus” .
SÁNDOR Akárcsak valaki itt mellettem. . .  De ha volna használható 
ötleted, mondd csak. Valami epilógusra gondolsz?
EDIT Olyasfélére.
SÁNDOR Kimaradt volna valami fontos?
EDIT Azt hiszem, igen.
SÁNDOR Ügy gondolod, fölidéznélek? Látomásként a börtönben? Vagy 
inkább a diliházban?
EDIT így is lehetne, de ez mellékes . . .  bár amit el szeretnék mondani, 
még inkább arra ösztökélhetne, hogy kinyírj magadból. De hát kétszer 
ugyanabban a darabban mégsem ölhetsz meg.
SÁNDOR Belül viszont akárhányszor is.
EDIT Erre lenne igazán kedved?
SÁNDOR Csodálkozol? Ha egyszer a benned rejlő lehetőségeket áldoztad 
föl. A bikaisten oltárán.
EDIT Ezt most már ne, ha lehetséges. Ne ismételd magadat. így is éppen 
eléggé megkaptam tőled.
SÁNDOR Igazad van. . .  Én meg tőled nem. Erre gondoltál?
EDIT Erre is. És ennek a darabnak én is a szerzője vagyok. Úgyhogy. . .  
SÁNDOR Úgyhogy végighallgatlak. (Bizonyos megadással issza ki a



poharát, sóhajtva fölkel, és az egyik széken helyezkedik el) Mért ne nézzek 
szembe a tükörképemmel?
EDIT (poharával a kezében szintén fölkel; Sándorral ellentétben állva marad, 
később járkál is, olykor ugyan le is ülheti de mindig csak pillanatokra) Ezt is 
szeretném, tükröt tartani. . .  Épp csak. . .  (akaratlanul is segélykérő pillantást 
vet Sándorra) azt se tudom még, mivel is kezdjem . . .
SÁNDOR Indulj ki abból, hogy be akarsz nekem olvasni. Valahogy úgy, 
mint Nóra a Torwaldjának a dráma végén, mielőtt faképnél hagyná. Ha 
tehát nem zavar ez a párhuzam. . .
EDIT Nem zavar. Ennyi strindbergi indulat után egy kis ibseni tárgyilagos
ság aligha árthat.
SÁNDOR Még ha ez a Nóra most nem is megtalálni indul önmagát, hanem 
elveszíteni. Vissza a babaotthonba.
EDIT Valakinek ott is kell lenni.
SÁNDOR Félek, hogy még mindig ott vagytok. íróasztalnál, pult mögött, 
katedrán. Kezetekben láthatatlan főzőkanállal.
EDIT Kocsiimádó és futballrajongó férfiak társaságában.
SÁNDOR Csakhogy téged nem is Torwald Helmer vár vissza a rendíthe
tetlenül buta tizenkilencedik századi céltudatosságával és önhittségével. 
Főleg pedig nem a bankigazgatói fizetésével. Hanem egy nagyon is bizony
talan . . .
EDIT Mégsem tökéletes ez a párhuzam, Sándor. Tornáidhoz én nem 
„visszatérni” készülök, hanem, ahogy mondtad az előbb, „beolvasni” neki 
egy kicsit.
SÁNDOR Mielőtt itthagynád a másik „Torwald” kedvéért. Ezért kellene 
tudnod, mért rosszabb az egyik s mért jobb a másik. Úgyhogy, ha erre találnád 
meg a választ, akkor ez a befejezés a „funkcióját” valóban be is tölthetné. 
EDIT Erre keresem a választ — tebenned. Ezért is van szükségem most 
tükörre. Hogy téged lássalak benne.
SÁNDOR Pedig ha belenézel, magadat látod.
EDIT Téged, magamban. Azon át, amivé te is formáltál.
SÁNDOR Látod, ez így nem is rossz. Úgyhogy indulj ezen a vonalon 
talán. A belőlem való kiábrándulásod fonalát nyomon követve. Kezdd ott 
mondjuk, hogy . . .
EDIT Kezdeném . . .  De ha most is te irányítasz . . .
SÁNDOR Ha formai dolgokban segítek, semmi okod a szégyenkezésre. 
Elvégre húsz éve számítok profinak a szakmában. Te meg, sajnos, arról 
is lemondtál már, hogy kezdő lehessél. Na de kezdjük talán ott, hogy volt 
ma reggel itt egy pillanat. . .
EDIT Igen, vo lt. . .  Amikor úgy éreztem, hogy talán mégis . . .  
SÁNDOR Észrevettem. Mielőtt az a Zsuzsakereső döglött hívás becsen
gett . . .  De hát becsengett. Erre mondják, hogy „a végzet közbeszól” . 
Mindig is fontos szerepe volt a drámában.
EDIT Utána meg azt kezdtük játsazni, hogy Dzsimi volt. Illetve, hogy 
mi lenne, ha ő lett volna. . .  És akkor te annyira félelmetesen önmagad vol
tá l . . .  annyira azonosultál önmagaddal, hogy. . .  Ahogy a telefonba beszéltél, 
meg azután is még. . .  Úgyhogy ez a játék valahogy fölerősített bennem va
lamit . . .  valamit, ami rég élt már bennem és . . .
SÁNDOR Kezdettől fogva zavart egy kicsit.



EDIT Az, hogy „zavart”, túl erős talán. . . Mert eleinte inkább éreztem, 
sejtettem csupán. Zavarni később kezdett csak, amikor már nyilvánvalóvá 
vált előttem. . .  Nem is az, hogy nem vagy őszinte, mert ma is azt hiszem, 
hogy az voltál, az vagy. . .  Hanem, hogy is mondjam...  a te rettenetes tuda
tosságod. Valami olyasmi, hogy bármit mondasz vagy teszel, sohase vagy 
benne egészen... (Elakadj kérdőleg Sándorra pillant.)
SÁNDOR (maga elé, hangsúlytalanul) Jó nyomon vagy. Nyugodtan bele
lendülhetsz.

A következőkben, mialatt Edit valóban mindinkább y,belelendül”, szavai lassan
ként fokozottabban érzelmekkel telítődnek, Sándory láthatóan szándékosany 
faarccal követi őkety rövid közbeszólásai hangsúlytalanoky vagy sokszor éppen 
öniróniájuk révén bátorítóak.

EDIT Én is úgy érzem... Mert van benned valami, Sándor... Lehet, 
hogy furcsának találod, de valami, ami egyszerre több, különböző írásjelet 
is eszembe juttat. Legfőképpen a zárójelet, mivel önmagad egy részét mintha 
mindig zárójelbe tennéd valahogy. Amit viszont önmagadból adsz, amit 
kimondasz, mintha mindig idézőjelek közé szorulna. És a kijelentő mondataid 
mögött gyakran kérdőjelek görbülnek, máskor meg, egy váratlan gondolatjellel 
a végén, egyszerre csak elhallgatsz. De talán sorolhatnám tovább is. Mindazt, 
ami a maga összességében azt a benyomást keltette bennem, hogy valamit 
önmagadból mindig talonban tartasz. Akkor is már, amikor még nem taszított, 
dehogy is, alighanem éppen ez vonzott hozzád. . .  Mert valahogy más volt, 
más, mint amit addig ismertem. Merőben különböző a megszokottól: nemcsak 
mert „intellektuálisabb” volt, hanem mert a valóságos hátteret is ott éreztem 
mögötte, a megokoltságot. ..  Mert hát az irónia, sőt a cinizmus, úgyszólván 
már kötelező viselkedési norma . . .
SÁNDOR Védőpajzsként a kiszolgáltatottság ellen. De akár a kiskorú
ságunk leplezésére is szolgálhat.
EDIT De a tied nem ilyen volt, hanem különleges hullámhossz. Amire 
különösen jó volt a keresőmet ráállítani. Talán mert abból, ami benned volt, 
belém is szorult egy kevés, vagy mert a látószöged közel állt az enyémhez, 
úgyhogy. . . (Kis szünet utány mintha csak Sándor közbeszólásának kívánna 
elébe vágniy élénkebben) Persze, te most nyilván kétségbe vonod, volt-e nekem 
„látószögem” valaha is igazán. Mivel én mindig is annak a látószögéhez 
igazodtam, akinek a bűvkörébe kerültem éppen, azért lelkesedtem, amiért 
ő lelkesedett — hogy valóban-e vagy megjátszottan-e, ez akár mindegy is 
lehet. Mert én valójában ezért hajtottam végre annyiszor pályakorrekciót, 
iratkoztam egyik fakultásról át a másikra, mivel pályatárs szerettem volna 
lenni, szövetséges és fegyvertárs . . .
SÁNDOR Nem is sejtve, hogy az ilyesmi mennyire „meghaladott” m ár...  
EDIT Eleinte nem, de később rájöttem. Mert amikor te következtél, már 
sok mindenen túl voltam... Úgyhogy éppen a te hitelesebb, ma már azt 
mondanám, másokénál körmönfontabb kiábrándulásod lelkesített föl. Meg 
ahogy mindent, egyik kedvenc kifejezéseddel élve, „ízekre szedtél” . Ahogy 
leleplezted a körülöttünk lévő világ „kisszerűségét” — ez különben a másik 
kedvenc kifejezésed.
SÁNDOR A begyepesedésem első jele, a sztereotípiám.



EDIT Hiszem, hogy nem, de mindegy. Az is, hogy még ma is te buksz 
velük bennem lépten-nyomon felszínre. Éppen mert ami énelőttem alig vagy 
elmosódott körvonalakkal mutatkozott csak, annak a te szavaid nyomán 
a rejtett belső szerkezete is láthatóvá vált. (Kicsit újraélő mosollyal) Sokszor 
úgy, hogy még mulatni is nagyszerűen lehetett rajta. Meg persze örülni, 
ha a nyilad hajszálra oda talált, ahová én csak céloztam volna, ez egyenesen 
lelkesítő volt. És hát cinikusnak lenni — veled. Egyban a cinkosod is .. . 
Ez valahogy annyira jó volt, annyira magával ragadó, hogy sokszor...  Emlékszel 
rá, amikor az anyámnak bemutattalak?
SÁNDOR Igen, persze. Mert bemutattál neki is.
EDIT Nem „azért”, de hát tudom is, hogy egyszerűen kívánta a helyzet. 
Utána meg, elég bután, megkérdeztem tőled, milyen benyomást tett rád. 
Te pedig ..  .
SÁNDOR Ügy emlékszem, azt mondtam, hogy anyákról vagy jót vagy 
semmit . . .
EDIT Igen, ezt. De aztán én, és ez talán még butább volt, tovább is kérdez
telek még. Hogy azért mégis...  mert valamilyen benyomást mégiscsak tett 
rád. És akkor vállat vontál, kifordítottad a tenyeredet, nehogy rossz néven 
vegyem, tudod, hogy az anya mindenkinél kényes pont, de rád valahogy 
úgy hatott, mint az olyan kotlós, amely észrevette ugyan az ólálkodó ragado
zót, de mégsem mer riadt kotkodácsolásban kitörni. . .
SÁNDOR Igen. Nehogy ezzel is tovább rontsa még a helyzetet. .  .
EDIT így volt. Én meg nagyon eredetinek tartottalak, és nevetni kezdtem. 
Mert szegény anyám akkor tényleg olyan volt. Túl már a szabályszerűségembe 
vetett minden reményén, de mégis illő rémülettel ismerve föl a köztünk 
lévő helyzetet. És ha egyszer ő volt az általad oly sokszor magas talapzatra 
emelt lázadásom legfőbb kiváltója, hát hogyne nevettem volna. Mert egy
szerűen csak ellene, a látszatokra adó régimódisága ellen lázadtam, ennyi 
az egész.
SÁNDOR Komolynak számító forradalmár-pályák eredetét is gyakran itt 
kell keresni. A házi perpatvarok konyhaszagában . . .
EDIT Csakhogy bennem még az a csöppyni rosszérzés is, amit a megjegyzé
sed kiváltott, az is késve mert csak életre kelni. Mert te ilyen bonyolultan 
tudsz őszinte lenni. Olyan kiszámítottan, hogy az szinte már alakoskodás. 
SÁNDOR És egyben elszakadó hadmozdulatokra okot adó is . . .
EDIT Nemcsak ezért voltak ezek a hadmozdulatok, Sándor. Hanem a 
„moralistám” miatt is, amit te kiskorú vonásnak tartasz bennem. Mert 
bárkihez tartoztam is, amíg hozzá tartoztam, az összetartozásaimat mindig 
nagyon komolyan vettem. Talán mert valami mást, szebbet, többet szerettem 
volna, mint amire odahaza a szemem rányílt. Úgyhogy én még a tiedet is, 
a törvényeset, azt is komolyan vettem. Alighanem még nálad is komolyab
ban . . .
SÁNDOR Ezért akár tisztelhetnélek. . .
EDIT Ezenkívül sosem állhattam a magukat mindenáron elvetetőket. Úgy
hogy amikor te Sartre és Simoné de Beauvoir „nyitott kapcsolatáról” beszéltél 
nekem . .  .
SÁNDOR „Alkotók” számára azt tartva ideálisnak. . .
EDIT Ez egy kicsit talán meg is riasztott. Mert néha az nyilallt belém. . .



SÁNDOR Hogy hátha nem is te vagy a Beauvoirom. Hanem aki felé 
„nyitott” vagyok — az engedelmével és a megértésével. Pedig én benned 
szerettem volna megtalálni, aki felé nyitott lehetnék. . .
EDIT Én viszont nyitott is voltam. Nem tudom, kezdetben azért számol- 
tam-e be mindenről, hogy a viszontagságaimat megírjad, de mikor az első 
„belőlem merített” írásod megjelent, büszkeséget éreztem. Talán még boldog
ságot is, amiért ezzel is adtam neked valamit. Időbe telt, amíg. . .  
SÁNDOR Amíg a stricire is ráleltél bennem . ..?
EDIT Látod? Újra a leszerelő megjegyzéseid. Pedig én annyit mondtam 
volna csak, hogy egy idő után a zsákmányodnak kezdtem magam érezni. 
Hogy volt az egészben valami rabtartó a részedről.
SÁNDOR Mi sem érthetőbb hát, mint hogy ez ellen kezdtél lázadni.. . 
EDIT Igen, idővel. Méghozzá valóban akkor, amikor, nevezzük most is 
így, a kiskatonám volt. Zavart, hogy a te szemeddel nézem, a tőled kölcsönvett 
szemléletemmel. Hogy akaratlanul is a „szabályszerűen szerelmes fiút” 
látom csak benne. Szabályszerű reményekkel, célokkal és tervekkel, kicsit 
déliesen trubadúros lángolásokkal, szabványos lefolyású féltékenykedésekkel 
és duzzogásokkal. Hogy a naivitása, ami nélküled talán valami „tisztaság” 
is lehetne, így csak butaság a szememben. Ezért is „kezeltem le” valószínűleg, 
s rontottam is el az egészet . . .
SÁNDOR Ezt nem tudtad megbocsátani?
EDIT Hogy te „regénynek” emlegetted csak, aminek, mint minden regény
nek, vége lesz egyszer.
SÁNDOR Ezért lett vége?
EDIT Nem tudhatom, csak. . .  De azért ott voltál Dzsimi mellett is. Ső t, 
mellette voltál igazán, neki nagyon sokat meséltem rólad. (Élénkebben) 
Mert ahogy neked másokról meséltem, úgy meséltem rólad másoknak. Á 
szerepedről bennem, arról, hogy mi vagy, mi voltál — mert többnyire mú lt 
időben meséltem. Biztonság kedvéért, mivel nem mindenki kedveli az ilyen 
meséket. Dzsimi viszont. . .
SÁNDOR Rám hasonlított?
EDIT Valamennyire igen. Még ha hiányzott is belőle a te „tudományos 
felkészültséged” . De mintha tehetsége lett volna hozzá. . .
SÁNDOR Gyakorlata is lehetett, szert tehetett rá. A kelyheiket nyitogató 
liliomai mellett. . .
EDIT Valószínűleg. Mindenesetre nem mutatott mohó érdeklődést, de 
unatkozni se látszott mellettem. Azon túl persze, hogy a maga pillanatának 
elérkezését várta. Nyilván valami női bolondériának tekintette ezt az egész 
dolgot veled, s egyben olyasminek, mint a saját kapcsolatát az alkohollal: 
ténynek, amin nem változtathat. És ennyi elég volt nekem. . .  Ahhoz is, 
hogy egyre többször kapjam magam olyanféle gondolatokon, hogy . . .  
SÁNDOR Miért ne próbálj valahogy éppen ebből a Dzsimiből embert 
faragni. . .
EDIT Vagy akár az értékeit is megkeresni. Még ha azok olyanok is csak, 
hogy bárkiben meglehetnek. Hogy azután belőlük építsem föl a magam 
világát, a „kisszerűt”, ha úgy tetszik. Amit te ma itt a kivédhetetlenül logikus 
érveiddel olyan kíméletlenül bekerítettél. Ugyanazokkal, amelyek bennem 
is ugrásra készen lapultak, számtalanszor meg is szólaltak — de hát m ost 
tőled hallottam őket. Tőled é s . . .  (Elakady tétova kis csendy ?nijd látva,



hogy Sándor megszólalni készül, hirtelen elszánással) De azért ne szólj közbe, 
mert én tőled mást is hallottam. Most is, de korábban is már, úgyhogy nem 
is nagyon mondható már számomra újnak. Mindössze az világosodott meg 
ma itt előttem végleg, hogy a te elegáns és sokszor szórakoztató cinizmusod 
mégsem az, aminek sokáig hittem. Nem védekező kéreg, nem a világ dolgai 
feletti keserűség növesztette rád, ahogy azt velem hosszú időre el is hitetted. 
Lehet, hogy nem tudatos alakoskodással, mert mindenben tudatos még te 
sem lehetsz, vagy ha mégis, hát annál rosszabb . . .  Mert már az előbb, miköz
ben arról tréfálkoztam, hogy te egyeseket kolostorba záratnál, másokat meg 
háremmai is megjutalmaznál, már akkor az jutót az eszembe, hogy én ezt 
akár komolyan is mondhatnám. Más hasonlattal élve. Talán úgy, hogy ha 
fuldoklót látnál, vízbe ugrás előtt megpróbálnád eldönteni, rászolgált-e, 
hogy beugorj érte — mármint az észbeli adottságaival természetesen. És 
hát tudod, mi ebben a legérdekesebb? Az, hogy te még hiszed is azt, hogy 
ha megérdemli, „habozás nélkül” be is ugranál. Illetve, hogy borzalmasan 
sajnálod, amiért a szükséges vizsgálatok menet közben nem ejthetők meg 
a fuldoklón, s így nem döntheted el, érdemes-e megtenned. Pedig ez csak 
kibúvó a számodra. Ürügy csak, hogy ne tedd meg, hogy helyette inkább a 
fuldoklás látványát örökíthesd meg a magad kielemző, „ízekre szedő” módsze
rével — de ugyanúgy, mint valami prédára leső fotóriporter!
SÁNDOR (rövid hallgatás után) Hát ez gyönyörű. Kedves, köszönöm... 
De a nagyobb hatás kedvéért akár keselyűt is mondhatnál. . .
EDIT Sajnálom, Sándor. De hát már csak ezért se értheted meg az én 
gyámoltalan embermentő kísérletemet. Ha egyszer annyi fáradságot se 
vettél magadnak, hogy úgy tegyél, mintha méltányolnád valamennyire. 
SÁNDOR Igazoló hazugságokat vártál? Megszépítőket?
EDIT És ha azokat?. . . Baráti gesztusként, mondjuk. Hadd higgyem, hogy 
nekem is sikerül valami végre.
SÁNDOR Vagyis játszottam volna meg a megértőt. (Kese*ű fintorral) 
Hogy éppen a „megértésem” hozzon vissza hozzám, és vessen véget az em
bermentő kísérletednek. .  . Nem rossz. Ezt szánnád befejezésnek?
EDIT Annak vagy másnak, mindegy. . .  Egyszerűen el kellett mondanom, 
nem maradhatott ki a darabból.
SÁNDOR Lehet, hogy igazad van. . .  De valami határozottabb lezárás 
jobban megtenné. Még ha a gyilkosságot ejtenénk i s . . .  Bár a szerepcsere is 
szóba jöhetne.
EDIT Gyilkos és áldozat között?
SÁNDOR Igen, erre gondoltam. Végtére is éppen eléggé megaláztalak. . .  
Úgyhogy az emberi vagy éppen a „női” méltóságod hirtelen ágaskodása. . .  
Akár ezt is eljátszhatnánk még . . .
EDIT Semmi kedvem a gyilkosod lenni. . .  Különben is másra gondol
tam.
SÁNDOR Máris hallgatlak. Mire gondoltál?
EDIT (játékosan, de ez egy kicsit fenyegetés is) Arra, hogy a könyörtelenül 
logikus érveid utólag is megrohanhatnak. . .
SÁNDOR Te mondtad még az elején, hogy a lebeszélés ritkán szokott 
használni.
EDIT És ha most nem a szokásos módon alakulnak a dolgok? Emlékszel 
még a számodra legkedvesebb történetemre?



SÁNDOR A kórtermi lámpára a fejed fölött?
EDIT Arra, igen. Arra gondoltam. . .  Persze úgy, hogy most már nem 
lenne lámpa.
SÁNDOR Attól tartok, ez színváltozást kívánna. És ezt a darabot én úgy 
gondoltam el, hogy végig ugyanazos a színen játszódik.
EDIT Kettőnk közül te vagy a profi, a formai megoldás a te dolgod. .  . 
Az a lényeg, hogy én most kifosztva távozok innen. Vagy inkább elkerülhetet
lenül magammal viszek valamit a darabból. Valamit, ami továbbra is bennem 
munkál majd. Akár a hitvesi ágyban is, miért n e . . .  Vagy ezt a megoldást 
giccsesnek érzed?
SÁNDOR Tálalás kérdése, d e . . .  (Egy pillanatig őszintén ijedtnek látszik) 
Ne, Edit, ezt azért . . .  (Nyugodtabban) Nem, így nem lehet befejezni ezt 
a darabot. Legfeljebb abbahagyni csak. . .
EDIT (tűnődve) Abbahagyni, igen.. . Próbáljuk meg, hátha sikerül.. .  
(Órájára pillantva) És most már igazán.. .  (Felveszi a spoitszatyrát) 
SÁNDOR Igen, felőlem is indulhatunk már . . .  Épp csak (az asztal rendet
lensége közt matatva) a slusszkulcs. . .  de az is megvan már . . .  (Felveszi, 
majd fel-feldobálva, könnyedebben) Úgyhogy most már azt kérdezném csak, 
mondjam-e még, hogy kedves voltál, köszönök mindent, beleértve a darabot 
is. Vagy kint a kocsiban is jó lesz, mielőtt majd leteszlek?
EDIT Ne mondj semmit. . .  Vagy ráér később is, ahogy akarod. Kint a 
színfalak mögött, meghajlás után . . .

Mindketten előrejönnek, meghajolnak, majd gyorsan távoznák. A világítás 
kialsziky talán még a függöny is lemegy.
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