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S U B O T I C  A





C\T e  higyje senki, hogy ilyennek, csak ilyen- 
^  nek látom az embert és a történéseket, 

ahogy e könyvben megírtam. Én csak leg
rikítóbb végleteiben mutatom be az ímmorali- 
tást, hogy ezzel is a szent morált szolgáljam. 
És azután:

„Wer seiner Natur nach gegen Personen 
rücksichtsvoll oder ängstlich ist, aber seinen 
Mut gegen die Sachen hat, scheut sich 
vor neuen und näheren Bekanntschaften und 
beschränkt seine alten: damit sein inkognito 
und seine Rücksichtslosigkeit in der Wahr
heit zusammen wachsen

(Nietzsche: cMorgenröthe.)
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Aszmódí diadala*
(A pokol. Nyüzsgő élet. Ezer meg ezer emberalak a legtarkább összevisszaság
ban. — Szörnyek. — Csodalények. — Belzebub trónusán ül, mellette áll Aszmódi*

Belzebub: A végtelen időnek kezdetén
Az Úr egy gondolatból létre hivott.
Angyal valék, arkangyal mint a többi, 
Dicsérvén menny és földnek alkotóját.
De míg azok a hajnal tónusában,
A dél szakán, az esti némaságban. 
Magasságok felett és lenn a mélyen,
Madár dalába’, pompázó virányon 
Az ő nevét harsogták szüntelen. . .
Egy gondolat, egy érzés engem űzö tt:
Az Istenhez hasonlóvá levés 1 
És árulásra nem bírván a többit,
Pártot üték az ég ellen magam.
Az Űr haragra gyúlt s elátkozott.
És kitaszítva ég hónából én 
Ezernyi ezer éven át bolyongtam 
Célok nekül a mindenség ölén.
De bosszúm el nem nyughatott soha.
Mikor az Űr a földet megteremté 
És rajt’ az embert önmására gyúrta,
Én elhatároztam megrontani 
A földet és mi rajta él, virul.



Nem lettem-e az Istenhez hasonló ? 
Tekints körül Aszmódi és felelj.
Övé legyen minden, mi jó, nemes, 
Dicsérje bár az angyaloknak ezre . . .
A földet, embert elvesztő örökre.
Mert minden, mi a földön él, mozog, 
Magába hordja tagadás csiráját.
S a kis magot csak ápold szüntelen 
És terebélyes fává növekedhet. 
Kárörvendő kacajt fakaszt szívemben 
Hogy kit az Űr képmására teremtett,
S isteni lelket helyezett belé:
A tagadásnak koronája Ion.
Az ég csak angyaloknak nyit kaput 
S az ember angyal lenni nem akar. 
Ezren kanyarganak a széles útra 
Pokol kapujához amely vezet,
Míg egy letéved égi ösvényekre.
Űristen, egykor eltaszítál engem,
Mert szolgamódra nem alázkodék.
Most megfizettem néked bőkezűn.
A földnek dúsan rakott asztaláról 
Enyémek a legdúsabb falatok,
S csak morzsák jutnak néked olykoron. 
Aszmódi nézd e nyüzsgést a pokolban, 
Az égi csönd ehhez nem fogható.
A császároktól koldusok hadáig 
Nekünk hódol teremtés koronája 
Es fittyet hány az égiek honára. 
Trónoljon bár az Űr a menny fölött, 
Legyen övé minden mi végtelen,
A legszebb drágakő mégis enyém.



Dicsérjék bár az angyalmilliók . ..
Az első én voltam közöttük, én,
Ki szembeszállt a mennyek zsarnokával, 
És lesz utánam több is, jól tudom. 
Nagyobb-e hát hatalma, mint enyém,
Ki elmondhatom büszkén önm agám ról: 
Az Úr poklok felett csak én vagyok 
És senki nincsen itt a sok között,
Ki megkísérté velem szembeszállni. 

Aszmódi : Elég az öndícséretből, e lég!
Hogy ily hatalmad Ion a föld fölött, 
Jórészt nekem köszönheted Uram.
Mert míg te bársonypamlagon heversz 
E vélt dicsfénnyel homlokod körül, 
Csatlósaimmal fáradhatla'nul 
Bolyongok szerte földi téreken.
S ha rabigádba görnyed ma az ember 
Barom módjára, mint eddig soha, . . . 
Bizonysága, hogy jó kezekre bíztad 
A földet és mi rajta megmozog.

Belzebub: Oh mondd, mi lelt, mi vakmerő e hang ? 
A szm ód i: Nem vakmerőbb, mint egykoron tiéd, 

Midőn az Űr az égből eltaszított.
Ha azt hiszed e poklok mélyein 
Tied a szó, tied a hatalom,
Csalódtál Belzebub és e csalódás 
A trónusodat romba döntheti.
Te úgy tudod, csak angyal képes arra, 
Hogy zsarnokság igáját összetörje.
Nos itt az ördögök legördögebbje, 
Hatalmad hogy kétségessé tegye. 
Megpróbálhatd, mint egykor alkotód,



Pokolból számkivetni engem et:
De az, mi most körülötted itt nyüzsögj 
Az én hadam s csak intésemre vár,
Hogy korhadt trónusodat felborítsa.
Taszíts ki országodból s esküszöm 
A pokolban is új pokolt teremtek.
Mert látod Belzebub a kor halad,
A diadalmas elme feltolakszik 
A születéses nagyságok helyébe.
Te rendszereddel — oh mi durva, régi —  
Ingásba hoztad poklok létalapját.
S ha így haladsz tovább, — majd egykoron 
Megdönt az ég hatalmas versengése.
Oh Belzebub hatalmad elvakított,
Hogy észre nem vevéd a törtetésem.
Felséges Úr — e címet mért ne adnám — 
A trónt te eddig bitorolhatád,
De koronád rég engem illetett.
De hogy ne mondd méltánytalan* jutottam 
E polcra, melyen eddig tündököltél, 
Bizonyságot tenni szólítalak.
A föld megrontására mit tevéi ?
Beszélj, s ha műved külömb volt enyémnél, 
Rabszolgaként alázkodom meg újra,
És trónod álljon érintetlenül.

Belzebub: A mennynek én tragédiát szereztem,
És most ez átkos poklok mélyein 
Egy új tragédia keletkezőben.
Aszmódi, te vagy az Úr eszköze,
Amellyel engem pártütőt lesújt.
S a szörnyű, hogy mit egykor elkövettem, 
Most enfejemre százszorozva hull.



Saját vérem lázad fel ellenem,
Kit legbujább percemben alkotók, 
Szeretkezvén a hétfejű hidrával.
És hogy neveltem csecsemőkorában ! 
Kígyósziszej volt a bölcsődala 
És mérges nadraguly’ az anyatej.
És mikor aztán serdülésnek indult, 
Gyermekvelő volt napi kenyere.
És helyezék oly szellemet belé,
Mely gonoszabb az elképzelhetőnél,
Hogy párja nincs a mindenség ölén.
S fulánkját ím az én szívembe mártja. 
Hálátlan gyermek, el szemem elől. . .  

A szm ód i: Megyünk, megyünk, hadam már útra kész* 
Csak egy sekundum és magadra lész’sz. 

Belzebub: Megállj 1 (a játék veszedelmesebb
Mintsem hogy első szóra gondolám)
Pokol lakói: Halljátok szavam !
Hűségetekben soh’se kétkedék,
(Hah I Két kezemmel mind megfojtanám)
S kétségbevonta mégis e fiú . . .
Sőt enhatalmam kétessé tévé . . .
Hisz hallottátok vakmerő szavát. 
Megérdemlendi, hogy megostorozzam 
És számkivessem innen mindörökre.
D e . . .  vád alá ne essem jogtalan 
Felém dobott keztyűjét fölveszem,
S a versenyt itt előttetek kijátsszuk.
Ti döntsetek fölötte gyermekim 
Ki ördögibb, e hencegő fiú,
Vagy ördögöknek ősi fejedelme.
Döntésieknek alávetem magam.



Ha ő javára dől e mérkőzés,
Trónom és koronám övé legyen,
S én önként elbujdosom mindörökre.
De hogyha pályabér enyém leszen,
Oly büntetés jut néki osztályrészül,
Mit kieszelni csak én tudhatok,
Az ördögök megbántott fejedelme.

Aszm ódi : Csak rajta, rajta, mindegy énnekem,
E harcot úgyis csak én nyerhetem.

úrdögök kara : Nosza fel hát jó barátok 1
Mily dolgok, mily nagy csudások! 
Atyaördög, fiúördög . .. 
Élethalálharc közöttök.
Elátkozott testek, lelkek 
ítéletre jöjjetek 
És e magas meghíváshoz 
Méltó arcot öltsétek!
Hihihi 1 H uhuhu!
Öreg asszony falábú 1 
Mindegy nékünk ez, amaz,
Öreg ember, vagy kamasz, 
Zsarnok, avagy eszelős.
De a tréfa tetszetős.
Trónvillongás a pokolban 1 
Nosza jöjjetek 
És a harcolókra bátran 
Nyelvet öltsetek.
Hihihi 1 H uhuhu!
Nem fog rajtunk semmi bú !

Belzebub: Előre lányom, bátraké a pálma . . .
A küldetésed befejezted-é



A föld színén ? Mit végezél, beszélj I 
Vaj’ végrehajtád é parancsomat?

H áború : Én elindultam, mint parancsolád.
A föld felett még néma csönd honolt.
A pásztor nyája mellett szundikált 
Elandalogva mélabús m eséken;
Gondosan törte ugarát a pór
És — megbékélve önsorsával — aztán
Kis kunyhajába nyugovóra té r t;
A kürtő füstgomolyokat lehelt 
És munkás ezrek róták fáradatlan 
A béke halhatatlan műveit.
Gyermeksereg kacagva járt az úton 
Az alma mater berkei felé;
A költőt csak szerelme ihleté 
S örök tavaszról álmodott csupán; 
Lázasan törtetett a tudomány 
A magasabb megismerés felé;
A szószékről csak szeretet beszélt;
A császároktól népvezérekig 
Csak népek boldogságát keresők.
S én úgy éreztem, égi szeretet 
A földön készül győzelmét megülni.
Hah 1 Bántott módfelett e csönd, e béke. . . 
És elragadva düh s kétségb’eséstől 
Teljes erőmmel harsonámba fújtam ...

S e riadó amint jajgatva, bőgve 
Általvonaglott hegyen, völgyeken, 
E sárgolyó megreszketett belé. 
Megindultak a jeges óceánok 
Halálra szántan déjirány felé . . .



A vén havas megrázta üstökét 
S lavinát görgetett a völgybe le . . .
A vulkánok tüzet okádtanak. . .
A tengeren szörnyű vihar dühöngött ..
A folyamok túlhágták medrüket 
S az ár elönté a virányokat. . .
És belefujtam újra harsonámba . . .
S csudák csudája, megmozdult az „EmberM, 
S oly szörnnyé változott aztán Uram,
Mely minden képzeletet meghalad.
Tilinkóját a pásztor félretette;
A pór ásó helyén fegyvert kovácsolt;
A munkásezrek vért izzadtanak;
A siheder diák az alma matert 
Cserbenhagyá és harci dalra gyűlt;
Költők szerelmi húrja megszakadt;
S mindent, mit emberelme alkotott,
Csak öldöklésre fordítá az em ber;
A szeretet sok prédikátora 
A gyűlölést, a gyilkolást üvölté;
A császár, fejdelem, a népvezér 
Barom módjára vágóhídra vitte 
A népek millióit. — Hej Uram,
Bár ezredéves múltra visszanézek,
Még ehhez foghatót nem alkoték.
És szinte bánom, ezt hogy elkövettem. . .
. . .  Nézzétek, emlejéről az anyának,
Hogy tépik le a zsenge csecsemőt. . .
Az ifjú hitves hogy sikoltozik. . .
Hogy jajgat a milljó apátlan á rv a .. .
. . .  Nézzétek, itt hogy lángol a határ,
Az ágyútorkok ontják a tüzet,



A gépmadár hegy búg, zenél a légben,
A fegyverek hogy kelepelnek i t t . . .
. . .  Hogy hullanak az emberek halomra, 
Átok s imádság hogy vegyül a légbe. . .
. .  . Nézzétek, ott rohamra lendülének . . .  
Most, most a két folyam találkozik. . .
Mi zaj, mi állati üvöltözés . . .
Hogy tépik, marják, szúrják, rágják egymást.. .  
. .  .D e .. .  nem tudok tovább, szót nem találok 
E borzalmakat, méltón ecsetelni. . .
Mit is beszéljek, nézzetek a földre 
S ítéljetek. — Ha volna oly hatalmam 
Oh Belzebub, e szörnyű bűnömet 
Már jóvátenném újra. Mert e jajt,
Ez őrjöngést tovább nem nézhetém 
Es ide menekültem a pokolba.

Belzebub: Haha! Tán ellágyultál kicsikém?
H áború : Parancsolád Uram s én megtevém.
Belzebub: Hogy ízlik Urak e kis kóstoló ?
Aszm ódi: Gyerekjáték, üres és pózoló !
H annibál: Te kellettél vón nékem egykoron

S tort ültem volna hetes halmokon. 
Ördögöklkara: Iszonyatos, szörnyűséges,

Mit e nő a földön végez. . .
Te lányod ez Belzebub ?
Nőjön hátán ezer púp.
Ilyen dolgot a pokolban 
Még nem hallhatánk 
S nem látott még soha eddig 
Vak öregapánk.
Nincs tovább? Nincs tovább 
Kezesorrú porkoláb ?



Belzebub: Hogy lássátok barátim ki vagyok,
Újabb csudát is felmutathatok.

Éhínség : Javába dúlt, dühöngött még a szörny A
Az alkotás magasztalt koronája;
Ám fuldoklása már fülembe zúgott, 
Ereztem, hogy nem bírja már soká. 
Lihegve, fújva húzta már igáját 
E „muszáj“ harcot még kiküzdeni. .. 
És ekkor láttam int az óra nékem.
A harcot Háború anyámra bízva,
Máshol kerestem érvényesülést.
Először városokba vitt utam,
És kincses palotákkal nem törődve, 
Nyomortanyán adtam le névjegyem . . .  
Halkan bekúszom itt egy ablakon.. . 
Két pici gyermek sírdogál magában.
Az apjuk messze földön eltemették;
Az asszony éjt is napallá tévé,
Kenyér után kutatva szüntelen.
A kisebbik kínjában alszik már,
Véresre rágta ujját a nagyobb.
.S az anya jő, arcán reménytelenség, 
Egy nap ma újra hasztalan loholt. 
Kétségbeesve tárja karjait 
Az ég felé és imádság helyett 
Az ajka szörnyű átokra szorul. . .  
(Cselédemnek fogadlak a pokolban I) 
Tovább megyek. Egy ifjú rózsa fekszik 
Bujálkodó fiúnak karjain; 
Rákényszerítém, szűzi tisztaságát 
Falat kenyérért olcsón odaadni.
(Mi kéjjel fűtök majd alátok egykor!)



Tovább haladva gyárnegyedbe értem.
(Hej bőséges Ion itt az aratás 1) 
Munkáskezek letevék a pörölyt 
És átkozódva ökölbe szorultak.
Majd dühödötten el-megindulának 
Rombolva, törve, összezúzva mindent,
Mi szolgaságra emlékeztetett. ..
És hogy a kép még teljesebb legyen 
Ezt megtorolni jőnek a nagyok.
Patakba gyűlt a vér az utca mentén,
A szolgaságra kárhozottak vére . . .
S mindezt Uram az éhezés tévé.
Majd feljebb hágtam, mindig magasabbra. 
A hivatalnok kezéből a tollat 
Egy legyintésre játszva kiütém.
Szederjes ajkkal az iskolamester 
Beszélt s aszott nézésű gyermekek 
Kínjukba könyvek szélét rágicsálták. 
Emitt egy tudós érett a halálra;
Amott egy pap felejté esküjét 
S az oltár szent ostyáját fölfalá. ..
Ha nem csalódom közel az idő,
Hol kincses paloták lakói is,
Szegények vérén táplált uzsorások 
A karjaim között vonaglanak.
Es városokból falvakba siettem.
Az ászkor mindenütt nyomomba járt.
S mit Háború anyánk nem tudhatott,
Azt hozzá méltón megcselekszem én.
A birodalmak korhadt épületjét 
Nem ott rombolják össze harcmezőn.
Oh hogyha majd e bőszült éhezők



Milljó torokkal felsikoltanak 
S az erősebb a gyengét falatozza,
Hogy recsegnek majd trónok és hazák 
Mi katasztrófa lesz e föld színén .. . 
Uram, te győzelmed teljes leszen. 

Belzebub: Haha? Ezt jól csináltad édesem !
Éhínség ; Csak pár hó még s a föld enyém leszen. 
Belzebub: Barátaim, elég-e már a próba?
Aszmódi: A köntös új, de régi még a nóta.
I I I . Napóleon: Alázkodásra egykoron te bírtál 

És megadásra Páris- és Sedánnál. 
Ördögök ka ra : Éljen a pokol királya

És ez ifjabbik leánya . ..
Hajadon, foghíjas némber 
Dögrováson már az ember. 
Heje-huja nemsokára 
Jó világ lesz idelenn,
Tódulnak majd a pokolba 
Ismerős és idegen.
Heje-huja, hup, hup, hup, 
Győzöd-e még Belzebub ? 

Belzebub: Hogy győzőm é? Urak egy pillanat
S bemutatom legitim lányomat. 

Dögvész: Kinél a szív, az ideg nincs helyén,
E percbe még eltűnjék, azt tanácslom, 
Mert gyönge szívnek nem való e szó, 
Beteg idegzet ájuldozik tőle,
Mit itt e helyt elmondandó vagyok. 
Odvam falát a penész rágicsálta,
Hüllők őrizték évszázados álmom,
A föld, az Ember elfelejte már. 
Egyszerre csak . . . megingott a talaj .



Vért köpködött a föld s odvam faláról 
A férgek halk nyüzsgése hallaték.
Felütém bús fejem és oh mi kéj í 
Testvéreim az Éhség, Háború 
Gyönyörmunkáját önfeledve én 
Szemlélém s halkan tépelődtem is 
Ez ördögi színjátékba vájjon 
Belebeszéljek én is egy kicsit ?
Nővéreim idegbontó tusáját,
Mit emberért az emberrel vívának,
Én tétlenül tovább nem nézhetém.
Mert hát az Embert, oh a szörnyűségest 
E kettőnél erősebbnek találtam.
És már-már úgy tűnék, a győzelem 
Övé leszen. Hah, Háború húgomnak 
Siettem hát először mentésére.
Mocsárok alját bőszen fölkavartam. . . 
Haha, mi ott nem vérzett a csatán,
Ki ott nem pusztult víz s kenyér híjában. 
Gyilkos méreggel földre terítém.
Hogy hörgének, hogy átkozódtak ott. . . 
Az élet pirosát a szájakon,
Amely szerelmet, hajrát hirdetett 
A véres tajték legott elborítá.
Beléfujtam a légbe azután 
A döglényeknek miriádjait.
Az ifjú testet ezernyi fekély 
Borítá el egy pillanat alatt.
Kacagtad künn a tomboló vihart,
Párnádon nyugtatád a testedet...
Nos, tudd meg ember, nincsen akadály, 
Amelyen én ne győzedelmeskednék.



A vész átzúgott már a föld színén.
Az embertestek kukacok gyanánt 
Ott vonaglának karmaim között.
Kit ahogy értem. Itt az egyiket 
Szederjes arccal pecérek cipelték...
A másik tüdejét köpé az ú tra . . .
A harmadikra ráleheltem és 
Kínjában saját izmait mará.
A harcterek mögött szenesre válva 
Ezernyi ember hevert szerteszét 
És testük fölött varjak lakomáztak.
Ifjú anya fekélyes gyermekét 
Az útra dobta és az őrjöngök 
Hahotázva tapostak rajta végig.
A városokból ki az ég alá,
A falvakból a városok felé 
Rohantak s menedék sehol se volt.
„Úristen hol vagy, hol keresselek?“ . . .  
„Anyám mért szültél engem a világra?“ . . .  
„El itt az útból, pestisest temetnek !“ .. . 
„Oh Jézusom segíts, segíts már rajtam i“ 
„Már nem bírom tovább, oh irgalom 1“ . . .  
„A szűzleányom ördög szeretője 
Legyen, ha még ez egyszer megsegít“ . . .  
„Anyám, testvérem, gyermekem hol vagytok?“ 
„Haha, Ég és Pokol mindegy nekem 1“ . . .  
„Egy csókot kislány, aztán meghalunkI“... 
„Ne még, ne még halál, ím itt a kincsem, 
Csak még egy percet élhessek csupán“ . . .  
. . .  Es így tovább és így további Urak 
A pokol ehhez képest égi táj.
És mit húgaim ott még meghagyának,.



Azt, esküszöm, én mind eltakarítom.
Egy temetetlen temető a föld.
És az tán ..................

Belzebub: Nem, elég volt már leányom !
Beszéljetek, ítéljetek U rak!

Aszmódi : Hej, ördög ugys’ ennek fele se tréfa . . .
Első fiamnak ő leszen az anyja.

H aynau : Csak ezt ne, ezt ne édes öregem,
E nő kezéért én vételkedem.

N e ro : Az szent igaz, Rómában imponálna.
Báthory Erzsébet: Ha piszkos is, mosdatlan is a szája. 
VI. Sándor : Egy ivadékot ettől, oh Egek !
Borgia C aesar: S a szent széket semmise dönti meg. 
Robespierre : Ha társam lettél volna hajdanán,

A vízbe nem hullt volna koronám.
Richelieu : Mi ez urak ? Vagy lánynézőfce jöttünk,

Vagy igazságot tenni e helyen.
Hisz szó sincs róla, három lányodért 
Méltó vagy irigylésre Belzebub.
De ítéletet tenni anekül,
Hogy Aszmódit is szólalásra bírjuk,
Nem volna jó, se diplomatikus,
Ők hárman bárhogy imponálnak is.

Wilde Oszkár : Bah I Nincsen bennük semmi aesthesis! 
Ördögök kara : Körbe, körbe, ő körötte 

Ki hatalmát eltörölte 
Ott a földön isteneknek. ..
S csatáját az ördögöknek 
Mindörökre megnyeré.
Aszmódi oh jaj neked,
Ezt a versenyt, cudar versenyt 
Soha meg nem nyerheted.



Ha megbántad, ha nem bántad 
Kezdd el hát a mondókádat.

Oh balgatag, ki azt reméli, itt 
Feltűrt ingujjal megyek harcba véle,
Ki tán hatalmas volt, midőn az ész 
Nem tudta még legyűrni az erőt.
Ő az erő, ezt nem tagadhatom,
De én vagyok a diadalmas elme.
Ő hajdanán ökölvívás korában 
Az embernek tán imponálhatott.
De ma ez eszközökkel Uraim 
Csak ideig-óráig győzhetünk.
S ha százat nagy keservesen lebírtunk, 
Sok százezer repül az Úr kezébe. 
Dögvész, ínség és Háború igaz,
Magáét megtevé a föld színén;
Hatásuk mégis csak percekre szól, 
Feltűntek és eltűnnek majdan újra 
Elcsüggedetten poklok mélyire.
S az Ember, kit megsemmisítni hittek, 
Kacagva áll fel újra. Én tehát 
A finom munkát, diplomáciát,
Az ördögit mosollyal eltakarni,
Szívekbe nézni, lelkeket legyűrni, 
Negédesen fülekbe muzsikálni,
A hammelni patkányfogó szerével 
Mindent mi él, a pokolba dudálni. ..
E régi módnál magasabbra tartom. 
Methodusom oly régi, mint övé,
De órám úgy hiszem csak most ütött. 
Egy kis türelmet és megmutatom,
Hogy eszközlendem rontását a földnek.



Irigység : Mict szú a fába, úgy rágom magam 
Az emberszívek rejtekébe én.
Egy nyitott szív kell a szerelmi vágynak,
A fájdalomnak meghasadt kebel 
És bölcsek gondolatja úgy fogan,
Ha túlfeszített elme háborog.
Nekem a szív parányi billenése,
Kicsinyke rés a kebel fölszinén,
Az agynak atomnyi megrezdülése,
Bőségesen elég, hogy utamat 
Az emberélet rejtekébe törjem. 
Méregfulánkom egy kis billenésből 
Világok egyensúlyát dönti fel. .  .
Parányi rés ? A végzet szakadéka,
Ha rátalálok idejébe még.
S az agytekén csak egy atomnyi rezgés 

A percet hogyha nem szalasztóm el — 
MilJjók elméjét mételyezheti.

Nietzsche: A Megváltóval szörnyű harcban állva 
r Emlékezem e sárga bestiára.

Irigység: Oh Belzebub, te ismertél először,
Midőn az Ég ellen pártot ütél.
De elfelejtél, eltaszítál engem.
És nagy fiad, ki törpeségedet 
Csúffá teendi, keblére ölelt.
Urak, ha székesegyház lépcsején 
A koldusok hadára emlékeztek,
Hogy könyörgének Mária nevében,
Hogy hányták alázattal a keresztet 
És háta mögött ájtatos híveknek 
Egymást hogy köpdösék, hogy átkozódtak,



Mert egyiknek egy kopekkel talán 
Az alamizsn’adásnál több ju to tt;
Hogy hálaisteneztek, hogyha olykor 
Elvénhedetten egyikök kidőlt. . .
Tudjátok meg, hogy én voltam közöttük, 
— Ott állt a sarkon proletárdiák,
Meleg szívű, üres zsebű fiú.
Parfümös dámák nyegle ficsurakkal 
Libegtek el előtte. És mosolygó,
Kettős tokájú urak, asszonyok 
Hintóba ringák puffadt testüket 
S a jóllakottság édes érzetével 
A mulatóhelyek felé siettek.
Halkan ráültem szívbillentyűjére 
S a vézna ujjak düh s kétségb’eséstől 
Ökölbe szorulának. — És tovább 
A hivatalnokot gazdája ellen,
A pórt az úr ellen piszkálgatám. 
Kulisszák mélyén Tháliapapok 
S e rejtekhely egynémely szüzei 
Fogcsikorgatva sajnálták le egymást.
A művem zajtalan és észrevétlen 
Hálómat világok köré szövöm.
És mint a pók a legyeket, Urak 
A diplomatát és királyokat,
A hadvezéreket s a népvezért 
Úgy szépszerével összefogdosom.
És ellenállhatlan hatalmamat 
A népek, nemzetek is érezik.
Oh jaj a népnek, mely sokat mutat, 
Melynek erkölcsi tőkéje magas,
Mely jólétével másokat előzött,



D anton : 

Irigység :

A szm ódi: 

Irigység:

Tudásával szomszédait legyőzte 
És más törvény szerint mer élni — hah 
Mint él a többi. Százszor jaj e népnek I 
Mint héja zsákmányára, úgy sietnek 
Lecsapni rá s a szemtelen tolakvót 
A rég taposott útra visszalökni.
S ez áll kicsinyben az egyénre is.
A nemzeti s egyéni „Én-imádás“,
Az Énnek diadalmas kultusza 
Nagynak csak önmagát ismerheti.
És máglyára kerül a vakmerő,
Ki énjét másoké fölé emelte.
E korban istenek már nem születnek,
S csekélységem tévé ezt jó urak.

Igaz beszéd 1 Világosul eszem.
Isten valék és ez volt végzetem.

Mivel a „Háború“ büszkélkedik,
Az voltaképen visszamegy reám.
Az ok én vagyok, ő az okozat 
És működése csak esetleges.
A harci lárma megszűntével ő 
Babérjaira elnyugodni tér.
Külső „esetlegek“ engem nem érnek. 
Történjék bármi változás e földön,
Én működésem és fegyverkezésem 
Nem szünetel soha.

A bölcseséged 
Elkábít asszony. így akar am én.
E feladatot jó kezekre bíztam.
Lányom, rólad még megemlékezem. 
Dicséreted Uram, elég nekem.



Ördögök kara: Oh, mi hang ez? Oh mi dolgok?
Oh, mi édes 1 Oh mi boldog,
Aki hallhatja szavát.
Új eszmék és új világ.
Ez kell nekünk, ne maradjunk 
A világtól idegen . . .
Új emberek, új metódok,
Elkél ez már idelenn.
Harsonások fújjatok,
Ördögök vigadjatok.

A szm ódi: Csöndesebben lelkes jó barátok,
Jönnek itt még dolgok, új csudások f 

Pénzvágy: Én vagyok a hideg matéria,
A szörnyű önzés : én és senki más.
Ki nyelvét belemártja kehelyembe 
Megrészegül egy élet tartamára.
Jó volna olykor józanodni még.
Nincs irgalom ! Mind, mind elátkozottak. 
Szívükből én az életnedveket 
Kiszürcsölöm. Az örülni tudás 
El számkivetve van belőlük. Oh 
A sárga csikók mindent lelegelnek,
Mi élet mezején zöldéi, virul.
Felebarát? Nincs. Asszony, gyermekek? 
Rablánca volna uzsoraszedőnek. 
Eszményeket nem ismer a hívem.
Az Isten néki hazug álmodás,
Hisz megfelelni úgysem tudna egykor. 
És mégis reszket, szűköl, nyí előtte,
És elbódulva omlik térdre ott,
Hol őt imádják hasonszőrűek.
És telhetlen csuhások prédikálják.



De oltára a kincsesláda mégis, 
Imádsága a garasszámolás.
Szerelmet vall nekik. S aszott kezével 
A trágyadombot is feltúrja tán,
Ha egy fillér penészedik alatta.
Az álmatlanság ott virraszt fölötte 
Es minden zajra riadtan neszei. 
Megbomlik istenemre a cudar 
Ez őrült, megveszett harácsolástól.
És megbomolva százszor ördögibb. 
Hátadból szíjakat hasgatna ki,
Ha aprópénzre tudná váltani.
Az ember ma az én jegyemben áll. 
Kincskereső, kuszáit idegzetű 
Ma mindenki, kit asszony méhe szült. 
Éhes kéjencek karjába veti 
Az anya félserdült leányait,
Hogy gyermekbájaikat pénzre váltsa. 
Barátaim én láttam férjeket,
Kik asszonyukat kínálták fel olcsón. 
Én láttam örököst, ki mérget öntött 
Testvére musttal teli poharába,
Hogy öröksége ő részére essék.
Láttam a férfit, aki hős vala,
Míg szemtől-szembe állt a harcmezőn 1 
Aranycsengéssel oh megrészegítém 
És mosolyogva nemzetét eladta.

Ócskái brigadéros:
Ezért kerültem im közétek én,
Bár nem volt párom a föld kerekén. 

Ephialtes: A sorsunk mostoha megengedem,
De így lön halhatlanná a nevem.



Pénzvágy: Én voltam és vagyok és leszek mindég, 
Míg emberelme több a szíverőnél;
Amíg a tőke összehalmozódik 
Tizek kezén és „millió“ neve 
Azoknak, kik kenyértelen loholnak.
Jöhet idő, hiják „tőkételennek“,
Legyen a jelszó birtokosztozás,
Egy pillanatra szünetel művem,
Hogy újra kezdjem ott, hol elhagyám,
A földmunkást tegyem nagybirtokossá 
S a tőkepénzes kőtörő legyen.
Aszmódi oh ne félj, a lelkemet 
Beléleheltem a lelkekbe ott,
Hogy Mammon isten lábának fejéhez 
Egy megveszett világ jár áldozásra.

Aszm ódi: Tudom leány. — Hogy vemhes a pokol 
Az emberektől, jórészt te tevéd.

Pénzvágy: Elismerésed jól esik. S megyek,
Mert várnak már az újabb ezerek.

Fugger: Ejnye de ismerős vagy énnekem,
Hol is találkozánk, mondd édesem ? *

Ördögök kara: Megvesszük az egész földet,
Nem ér bár egy rossz kopeket, 
Rubel, fillér, négykrajcáros 
Muzsikátok oh de bájos!
Lira, frank és jancsibankó 
Hamisított korona,
Sterling, márka s tudj’ az isten 
Százezerrel szorozva . . .
Együtt vagytok ? Fel tehát, 
Száguldjunk a földön á t !



A szm ódi: Te is, te is? Urak nem tréfa az,
Mit elmondandó lészen most e nő. 

H azugság : A testvérgyilkos tépett kebelével,
Habzó ajakkal kirohant az éjbe . . .
A lelkiismeret szörnyű szavára:
„Kain, Kain!“ — felelt az LJr szava.
És veszett furiák lángostora 
Erdők, mezők és vadcsapáson át 
Hajtotta Ádám elbukott fiát. .
E szörnyeteg vonagló kebelében 
Itt, itt fogantam és kilépve innen, 
Világhódító útra indulék.
Hazugság a nevem, hah összenéztek 
Ficsurok, dámák, költő, filozóf,
Egyházi fők és államférfiak 
És mind, kik ide jöttetek ma össze . . . 
Ismertek engem, jobban enmagamnál. 

Metternich: Valóban szeretkeztem egykor véled, 
Hogy orránál vezettem még a népet. 

Hazugság: Szeretkeztél velem? oh édesem, 
Csalétkeket rakosgaték eléd,
Mert ily fejeknek, mit tagadjam én,
Még itt e helyt is szűkében vagyunk. 
Kain apám az első volt közöttük,
Ki enlányának lőrébe esett.
Azóta . . . légió neve azoknak,
Kiket Uramnak összefogdosék.
Uram, Uram, Aszmódi, mondd, beszélj» 
Nem én vagyok-e leghívebb leányod? 
Emlékezz, hogy remegtél, amidőn 
Lábad először járt a föld rögén.
Hogy tétováztál, hogy jártam előtted,



Hogy törtem neked utat az erős,
A dacos féríiszívhez, hogy a nőt 
Rabszolgálómmá tettem mindörökre.
Nem kacérkodtam én a férfinemmel,
Pedig — mi tagadás — úgy olykoron 
Egy kis szeretkezésért — engem úgyse — 
A dicsőséget odadobtam volna.
De cél az eszközt szentesíti meg.
S bár nem szerettem, irigyeltem őket, 
Hálómat asszonyok köré fonám,
Hogy általuk a férfiút megejtsem.
Oh férfiak, balgák és elvakultak, 
Aranyszívűek, könnyen lágyulók,
Féltékenyek és gyöngeszívűek, 
Fel-felhajrázók, durva zsarnokok,
Ifjú bohók és rég elvénhedettek . . .
Ott-ott vonaglotok varázstüzében 
Az asszonyoknak és nem érzitek,
Hogy minden csókja, minden ölelése, 
Minden kacaja, minden könnyezése, 
Feldacolása, halk ájuldozása 
Csak mesteri játéka lányaimnak.
Féltékeny vagy? Hasonlóval felel.
Karodba zárod ? Megremeg a kéjtől,
Hogy másnap másnak szintúgy játssza el. 
Érzed, tudod, hogy hazugság az élte 
És mégis önfeledten ott heversz,
Ha hűségéről szent esküt rebeg.
És észrevétlen hazugsággá válik 
Te léted is. Ott vagyok mindenütt,
Hol holtomiglant esküszik a szív.
A „csöndes otthon“ boldog frázisát



Is én adám neked oh balga ember,
Hogy hazugsággal, ahogy kezdted élted, 
Átcsaljalak e bábvilágon át.
Az anya gyermekét én iskolámba 
Járatja, már a bölcsejétől kezdve.
A tettetést, a képet mutatást 
Az anyatejjel már magadba szívtad.
Ott élek én a gyóntató szívében,
Ki bűnösöknek penitenciázik,
Kik gyónnak sohse ismert dolgokat,
Hogy bűneikkel aztán szépszerével 
Egy jót kacagva odébbálljanak.
Ott járom táncom mulatóhelyen,
A karzaton s a bársonypáholyokban,
A sétatéren és a déli korzón,
Hol selyem s brilliánstüzek mögött 
Rád vigyorog az immoralitás,
A rútul szerzett ezerek szaga...
Vagy megcsikorgó topánkák alatt,
Titkolt szegénység sirdogál feléd.
Nincs, nincs a földön, nincs ma senki is, 
Ki én hatalmam súlyát ne viselné.
Mit úgy neveznek „szokások hatalma“,
Jó tónus, etikett s a többi mind . . . 
Hazugság ennek köznapi neve.
A kintornás, ki vakot szimulál,
A kalmár, aki őseit citálja,
Hogy jó szándékát bizonygassa vélök, 
Mind, mind ott húzzák már az én igámat. 
A parlamentvitákon ott ülök,
Hol trikolóros pózba áll a szónok 
— Az ezer holdak nemes birtoklója —



És népjogokról vakmerőn beszél.
Ott muzsikálok halkan a fülekbe,
Hol intézik sorsát a millióknak,
S míg embergyilkolást kotyvasztanak,
A népek szabadságáról csevegnek.
És ott vagyok császárok összejöttén.
Mert legnagyobb hazugság az Urak,
Ha császárok és népek fejedelmi 
Baráti csókra, ölelésre mennek.

II. Katalin:
De jót tesz olykor a gyöngébbik nemnek. 

Belzebub: Ne már tovább, elég, elég a próba. 
A szm ód i: Felséges Űr, nem ízlik már a nóta? 
Metternich:

Oh Belzebub, az orcád krétaszín.
Belzebub: Megcsiifolva, legyőzve, oh mi kín ? 
Ördögök ka ra :

Az erőset megalázva,
Zsarnokot szíventalálva 
Látni felséges dolog I 
Rajta, bukott angyalok, 
Kegyelemdöfést szívére,
Hadd érezze ő is itt 
— A kegyetlen, a cudar —- 
Poklok minden kínjait.
Aszmódi tovább, tovább !
Sújtsd a porba vén apád 1 

A szm ódi: Nos, kegyelemdöfést a büszke főnek . . .
Szívembe diadal érzési főnek.

H ízelgés: (férfiú)
Szabad urak ? Áh hölgyek ? Jó napot! 
Nem tudom valóság- e vagy csak álom



Együtt találni ily diszkrét, finom,
Előkelő és nemes társaságot.
Nem tudom igazán, hogy mit csodáljak :
E hölgykoszorú kecses bájait,
Vagy uraságtok fenkölt szellemét.

Richelieu : Bajtárs, ne mókázz, ismerünk eléggé. 
Hízelgés: Bocsánat, ah a szórakozottságom . . .

Már azt hivém a földön járok ismét.
Nos hát . . . igen . . . hogy én beszéljem el,. 

• Mit művelék, mit művelek ma is ?
Aszmódi . . . nem . . .  te titkomat tudod 
S tovább nem adhatom.

Aszm ódi: Gyerekbeszéd.
Csak oly parányi a te önbizalmad,
Hogy azt hiszed, helyetted más akadhat,
Ki megtehetné, amit te cselekszel?
Előre fel, a legutolsó szó,
A kegyelemdöfés szörnyű szava 
Kettőnk szívébe forr.

Hízelgés: (suttogva)
Nos jó, Uram.
Ez egyszer még hintód elé befoghatsz,
Ez egyszer még teneszközöd leszek.
De jaj neked, ha méltó jutalomról 
Még idején nem gondoskodsz. Tudod 
Rabszolgád nem vagyok, csak munkatársad 
És trónusod mellett én ott leszek 
Az alárendeltek legelseje.

Aszm ódi: (suttogva)
Jó, jó, siess, gyanús e sugdolódzás.

Hízelgés: (fennhangon)
Letészem álarcom előttetek.



Ha megismertek úgyis, vaj’ miért 
Űzzem játékom veletek má itt ?
Komoly, mint a halál az én művem,
Súlyos, miként a lelkifurdalás,
Világot áthatóbb az égi szónál,
Gátat nem ismerő, mindent legyűrő . . .  
Mégis oly formás mezbe öltözik,
Oly édes, suttogó ajkán a szó, *
Hogy önfeledten karjába omolnak,
Kiket helyén alkalmazott beszéd . 
Megrészegíthet. S vaj’ ki van közöttük,
Kik ott nyüzsögnek Isten képiben,
Kiket szavak el nem kábítanának.
Ott suttogok fülébe a királynak 
És elhitetem óh a balgataggal 
Milljók születnek, halnak ő miatta 
Milljók tekintetétől üdvözülnek.
S míg kéjeleg a nagyság mámorában,
Az összeesküvés hideg vasát,
Fenik neki enpalotája mélyén.
A hiúság a legjobb vezető 
Ez nyitja meg az utat a kebelbe.
„Nagy férfiú“ — így szólítom meg őt,
Ki azt hiszi üres beszédivei 
Valtoztatand kis nemzete során —
„Csak föl a fejjel, célod oly nemes,
Hogy csüggedéssel árulásra vinnéd 
A legszentebb ügyet. — Csak nézd e népet 
Hogy várja tőled a megváltó szót,
Egy boldogabb jövőnek zálogát.“
S az ébredése keserű csalódás,
A meg nem értettség nagy érzetével



Méltósággal magába zárkózik.
„Csak így tovább mester, tanár, tudós,
Milljó elsorvadott kebel siet,
Hogy gyógyfüvednél gyógyulást találjon. 
Nézd, nézd, már ércbe vágják nevedet,
A halhatatlanság mosolyg feléd.“
S ki azt hiszi, világító szövétnek . . .
Csak esztendők és sírját sem lelik.
„Hová, hová oh költőtárs, művész? 
Babéraidhoz újakat helyezni ?
Egy világ andalog meséiden,
Ha könnyezel, tevéled sírdogál,
Kacagva jár, ha mosolyog szemed.
Oh nézd, hogy üdvözölnek mindenünnen,
E bájos nő hogy integet feléd,
Áldott a sors, mely téged létrehívott 
Lelkessé, naggyá tenni nemzetünk.“
Nyomort ölelve pusztult el szegény 
S babérjain rágódtak gyermeki.
„Oh bájos hölgy, az életem öné,
Ha egyszer, még csak egyszer rám mosolyg. 
Nem érzi-e szent vágyódásomat?
Könyörgöm istennő“ . . .  és így tovább . . . 
És ellágyulva karjaimba dűl,
Hogy másnap undorral lökjem magamtól. 
„Egy ibolyát ez őrjöngő lovagnak,
Kit megbomlasztál egy tekinteteddel . . .
Mit, ibolyát? A hajad illatát
Engedd beszívnom szépséges leányzó . . .
S szívem vérét ma lábaidhoz öntöm.*
Fehérvarázsos ágyának fejét 
E szűzleány gyötrődve öleli,



És kín és kéj között ismételi,
Mit holdas éjen remegő fülébe 
Susogtam. Oh csak sejtitek ti is,
Kik tátott szájjal lesitek szavam,
Mily hatalomnak vagyok birtoklója..
Mit elmondának itt előttetek, 
Megszázszorozva bennem éledez.
A háború? Hah egy szavam elég,
Hogy hiúságban tántorgó világok 
Egymásra rontsanak. Az éhezés?
Csak halkan fuvolázom a fülébe 
Ezernyi ezer uzsoraszedőnek 
S milljók elhullnak ezerek miatt. 
Irigység? Az én lelkemnek szülötte. 
Pénzvágy ? Akaratom vak eszköze. 
Hazugság? Ikertestvérem nekem,
De elsőszülött mégis én vagyok. 
Befészkelődöm mindenek szívébe 
A jó tanácsadó angyalmezébe,
Hogy mindeneket énhasznomra írjak.. 
Megédesítem milljók életét,
Tettekre ösztönzöm a lanyhulókat, 
Nagyzás őrjöngésbe ejtem őket . . .
S mikor bizakodásuk fékevesztett, 
Méregfulánkom beléjük döföm.
Pezsgő vagyok az élet asztalán, 
Habzsolva isznak és megrészegülnek, 
Hogy könnyelmű játékuk azután 
Megjózanodva másnap megsirassák. 
Felforgatom az emberszívet úgy 
S egymásra kergetem a népeket,
Hogy végül testvér küzd a testvér ellen,



Hóhéra lesz a férj az asszonyának 
S gyilkolja ükapját arz unoka.
Richelieu, Metternich és ti többi 
Tanúbizonyságot tehettek rólam,
A diplomáciában mit tevék.
A hízelgő, az intrikus urak 
— E legféltettebb titkot is kimondom —
Az egyedüli ördögök között,
Kinek az ég kapuja is kinyílik.
Egynémely angyalszívben ott lakom,
Kik hízelegve térdet hajtanak 
Az Alkotó, a Felséges előtt 
S csodálatukba irigység vegyül.

Kolonics: Te koronája minden ördögöknek 
Légy üdvöz!

Hizelgés; Hagyjuk ezt jó öregem,
E hizelgő modort tőlem vevéd.
Aszmódi tudja jobban nálatok,
Tettekbe kérem az elismerést.

Ördögök kara: Mézédes báj az ajkadon 
Az emberszívet altatón 
Pokolba andalítod.
A műved elvakított.
Aszmódi ő a nagy erő,
A Belzebubot leverő !
Dudások, lantosok előre hát,
Zengjétek el a győző himnuszát.
Nem mámor és nem cifra öltönyök. . .  
A szellem ünnepel ma ördögök. 

A szm ód i: A lelkesültség látom oly magas,
Hogy győzelmem kétség nem érheti.
De pár szóra még adjatok időt.



„Nagy Belzebub“ ki nagy volt hajdanán,. 
Mindig csak „szenvedőleges“ vala,
Csak dirigens a poklok mélyiről 
És mások izzadának ő helyébe.
„Cselekvő“ voltam éltem első percén, 
Anyámnak emlejét midőn lemartam 
És az maradtam mindé máig is.
Nagy munkatársaimmal egyesülve 
Belévetém magam lelkem hevével 
Az emberélet lüktető zajába.
Tudjátok-e barátim ki vagyok?
Nálam csalárdabb, kínzóbb bestiát 
E mindenség nem ismer. Én vagyok 
Az érzékiség szörnyű birtoklója,
Egyedura a bűnös szerelemnek,
A testiségnek rémes ördöge.

Don Juan: Tudom, tudom, ajkam forró hevét 
Oly csábízűvé egykor te tevéd.

Aszmódi : A bimbót út sarába taposom.
Körmével tépi testét asszonyának 
Hites ura szent őrjöngésében.
A halványarcú félserdült legényt 
A bujakóros nő karjába rántom. 
Ezüsthajú, reszkető vén apák,
Akik igenük még az életet,
A b  házba járnak áldozásra.
A körmömet az embertestbe vágom,
Hogy éhes, kínos görcsökben vonaglik,. 
Míg átvonagük poklok mélyire.
A testiséget oly erőre vittem,
Hogy összeroppant minden szellemit,
A szív nem érez, agy nem m űködik .. .



Üregéből a szem kidüledez . . .
Az ér k itágul. . .  hörög a tüdő .. .
Állati nyál az ajkakon lecsordul. ..
Egy szörnyű valami, egyetlen téboly 
Ilyenkor a teremtés koronája.
S egy percnyi üdvért, mert ő annak mondja, 
Istent, hazát, legszentebb álmait,
Az üdvösségét képes odavetni.
Oh égi szikrás ember, sokra vitted,
Hogy szövetségre léptél énvelem.
Csak mosolyogsz felém s már ott vagyok, 
Hogy perzselő, sorvasztó lángjaimmal 
Még csontod velejét is összemarjam,
Pokollá tegyem neked a jelent,
Pokollá a jövendőt. . .

(Nagy zaj.)

Kleopátra: Oh mi kín !
Pokol volt éltem, pokol a halálom . . .  
Antonius, ha újra megszületnék 
És újra rádtalálnék, esküszöm,
Teveled ezt a kettős poklomat 
Bejárnám újra. Oh te szörnyű végzet,
Mely elszakítál egykor kedvesemtől,
Hozd vissza nékem, kín és kéj között 
E poklok mélyén is boldog leszek.

(Megújuló zaj. Az ördögök helyeikről felugrálnak. Össze-vissza k a  
varodnak. A pokol mélyiről az elkárhozott szerelmesek sóhajai törnek 
elő. A pokol zenészei a legdisszonánsabb hangzavarral dicshimnuszt

játszanak.)

Belzebub: Elfáradék, ah vége mindörökre . . .
Oh dicsőség, te lángoló szövétnek, 
Ne kísérts újra. Ügyis hasztalan.



ítéltetek bevárni nem fogom,
Az ördögök bosszúját ismerem.
El-el tehát e dicsőség helyéről.
Irgalmat tőletek nem kérek én,
Belőletek a szívet én kiöltem 
S e szörnyű tett most önfejemre hull. 
Megyek s ha mindenség a 'testemet 
Utálattal kihányja önmagából,
Fejem meghajtom Alkotóm előtt,
Ki kettőnk közt az erősebb vala.
És lábainál irgalmat könyörgöm,
Mert utolsónak lenni fönn a mennyben 
Most, most belátom oh én balgatag — 
Jobb, jobb nekem, mint elsőnek e helyt. 
Aszmódi, egyet jósolok neked:
Ki fürtjeim a sárba taposád,
Szentségtörő kezekkel létemet 
Nemléteké tevéd, óh jaj neked!
Egykor te is ily szörnyen megalázva 
Kiűzetel. E poklok mélyein 
Nincsen megállás, nincsen nyugalom.
S mihelyt e sok között itt egy akad,

(Hízelgésre mutat.)
— Már látom gúnyosan vigyorgani — 
Ki vakmerőn tevéled szembefordul,
E lelkes, mámorittas cédahad,
Kirúgdos innen. Átkom véletek!

(Füstfelhőbe borul és eltűnik.)

A szm ódi: Megállj, megállj, óh balgatag! Letűnt 
És lelkemen egy néma fájdalom 
Zokog keresztül. Belzebub, atyám,
Oh mért hagyál el. Nem kerestem én



A hír, a dicsőség babérjait,
Csak játékodat játszottam veled, 
líem áhítottam trónod, koronád,
Nem kell nekem a cifra, hímzett köntös,
E felelősség, gond és küzdelem,
Ki felelőtlen, független valék.
Ah vége m ár. . .  pfuj rátok, ördögök!
Mit vigyorogtok? Hízelgő pofátok 
Mögött az árulás, a cselvetés 
Ezer kígyója feni rám fogát.

(Egyenkint hódolva eléje járulnak.)

Hízelgés: Hatalmas fejedelem, üdv, béke véled ! 
Irigység : A bölcseségeddél vezesd a népet.
Richelieu : Nagy szellemed szövétnekünk legyen. 
Pénzvágy: Kezed dúskáljon kincses hegyeken. 
Hazugság: Az elveidhez mindig hű maradj.
Dögvész: S kegyelmedbe bennünket is fogadj.
Kleopátra: Virágot szórok szekered elébe.
Báthory Erzsébet: Szerelmed osszad el köztünk felébe I 
H áború : Ne feledkezz el rólunk oh Uram.
D anton : Szemedben a jövő hatalma van.
Nietzsche : Emberfölötti embert létre hívjál,
H a y n a u : Ki egykor; mint én hússzívekbe turkál.
Metternich : Oh demokrácia nagy bajnoka,
Robespierre: Te légy halálos bűnök fő oka.
VI. Sándor: Csak engedj nekünk is majd kis teret. 
Borgia Caesar: És műved győző lészen, elhihet’d. 
H annibál: A hősök közt legkisebbek U ram ...,
I I I ’ Napóleon : Veled maradnak derű- s borúban.
Don Juan: Ez égő szív hozsannával fogad.
N ero : Megalázom királyi arcomat.
Ócskái brigadéros: Lelkem utál, mégis neked szolgálok.



Ephialtes: A zsámolyodnál hódolattal állok.
Éhínség : Rabszolgálóddá tőn egy mosolyod.
Fugger: Uram, nem értem e nagy bánatot.
Kolonics: Előre hát a fekete misére.
II. Katalin: Az asszony népnek pezseg már a vére.- 
Wilde 0 .: Mi üres játék, oh mi fecsegés...

Nagy lantosod az ajkaidra lés...
Beszélj Uram, te fenkölt ajkadon 
A szellem lángol. . . .

A szm ódi: Megbocsátotok,
Egy pillanatnyi gyöngeség vala.
Elmúlott. Újra itt vagyok a régi...
Dacos fejemmel nézek fel az égi 
Hatalmas ellenfélre. Híveim!
A harcot, melyet Belzebub apánk 
Megkezde egykor, ördögök hevével 
Élet-halálra víjjuk újra meg.
A cél a régi, új a fegyverünk,
A szellem mindent győző fegyvere.
Ha szent a kötelesség érzete,
Hiszem, tudom a győzelem miénk.
Első vagyok az egyenlők között,
E4ső a szóban és a tettek által.
Árn despotizmus e szent pillanattal 
Megszűnt örökre. Demokrácia,
A tehetségek felbontakozása,
A szabad szellem, szabad gondolat,
Szabad cselekvés legyen jelszavunk. 
Kinek-kinek helyét az észerő 
Szabandja meg közöttünk ezután.
Üj eszméket, új ötleteket itt 
— Az *örök rossznak“ hogyha szolgál véle —



Legyen szabad mindannyitoknak adni:
Ki ellenünkre volt e nagy tusán,
A zsarnokság legyőzetése napján 
Kezünk ne érezze, ha összefog 
Velünk a diadal-élet-halálra.
Föl*föl csatára drága híveim,
A mennyek országát birtokba venni.

(Nagy zaj. Mind Aszmódi köré tolonganak. Lelkes tüntetés. Külön
böző színű bengáli tüzek kísértetiesekké változtatják az arcokat 

Egy vörös sugárkéve Aszmódit körülöleli.)

Ördögök kara: Előre-’lőre szellemszárnyakon, 
Remegnek már az égi tájakon.
Előre szent csatárai 
Aszmódi lelke elvezet,
Használjuk fel az éjeket 
Bűvös varázsolásra.
Huhogj te megszentelt madár . . . 
Bagoly, denevér erre jár . . .
Már éjfelet ütött az óra,
Készüljünk hát az indulóra.
Aszmódi szól, halljátok ördögök, 
Csikorganak a lélekbörtönök 
A szent munkára feli 
Csak rajta, rajta bukott angyalok, 
Foghíjas boszorkányok, asszonyok, 
Elbukni, avagy győzni kell.
Kígyó sziszegj, hüllők mozogjatok, 
Nem lészen nappal-éjjel nyugtotok • . . 
Minden mi él, mozog még a pokolban 
A végső küzdelemre összelobban.

VÉGE.
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