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ELSO FELVONÁS

Szín: templomhajó, az oltár felol nézve. A magasban a boltív homálya. Kétfelol, keskeny abla-
kokon át, alkonyi fény árad be. Tél van. Szemben a kórus, ezüstös orgonasípokkal Alatta a bejárati
szárnyas ajtó. Jobb oldalt, elöl cirádás szószék, mellette a sekrestye ajtaja. A szín nagy részét két padsor
foglalja el (mintegy rövidülésben, csak néhány pad látható), elottük szabad a tér a feltételezett áldozó-
rácsig, és közöttük a folyosó az ajtóig. Pap a szószéken beszél. A padokban, fekete-szürke ünneploben,
télikabátosan ülnek az emberek. Fejük lehajtva, arcuk nem látszik.

PAP: Mindenhat6 Isten, hozzád fohászko-
dunk, ne forditsd el r6lunk az orcád. Te-
kints e nyájra a végveszélyben, amikor
bunnek tartják a puszta létezését, ártatlan
létére odadobják idegen hatalomnak, idegen
vallás és nyelv kiszolgáltatottjaként. Kicsi
ez a nép ekkora csapáshoz, és védtelen.
Földjét elvették, másoknak ítélték közö-
nyös hatalmak - lelküket, maradék hitüket
erlSshsd, Uram, a világ ellenében. (Csend)
Híveim, holnap átadjuk a város kulcsait a
h6dit6knak. Istent kérjük hát, adjon erlSt
nekünk a lemondáshoz. Közeleg a veszede-
lem Dél fellSl,és számunkra nincs más hely,
csak ez, a menekvéshez se módunk, se

ercSnk. Lágyítsd meg, Uram, a katonák
fegyverét, ha szívük meg nem lágyulhat is.
Mibennünk, a gcSggel,dölyffel, bírvággyal
szemben ercSsítsd a türelmet, a kitartást.
Védelmezz is, Uram, amikor büntetsz.
Mentsd meg életünket legalább, hogy mb-
dunk legyen j6vátenni vétkeinket, ame-
lyekkel kihívtuk haragodat...

Gáspár- huszonéves,nyúlánk férfi - a második
sorban errefelveti a fejét: az imádkozó gyüleke-
zetbol kivirít sápadtarca.Mintha tiltakozna.
PAP: Híveim és... barátaim! Most nem csak

mint lelkipásztorotok, hanem mint a kö-
zösség tagja sz6lok hozzátok. És azt mon-
dom: jöhet holnap a hódító sereg, hogy át-
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vegye a várost, Erdély utols6 bástyáját, a
fegyverekkel szemben nekünk meg kell
cSriznünk.nru.galmunkat. Nincs helye a heSs-
ködésnek. Orizzük meg magunkat holnap-
utánra, az építcSmunka számára. Békeszer-
zcSdésítélte másnak ezt a földet: maradjunk
meg békében tehát, habár fegyverrel vonul-
nak ellenünk.. Ne adjunk m6dot a meg-
torlásra. Ne hívjuk ki a h6dít6 dühét. Meg
kell maradnunk, együtt, a remény számára.
A jövcSszámára. Az igazságtétel számára.

Az utolsó mondatok alatt bal felol felbukkan a
szürke gyülekezetben egy élénk sárga,fényes se-
lyemruhába öltözött bohóc, ugyanolyan színu
bolondsipkával a fején. Fehér arca rémült, és
mintha mondani akarna valamit. Késobb, de
még a prédikáció közben, jobb oldalt, a cirkuszi
kikiáltók vörös frakkjában elotunik Cirkusz-
igazgató:kerek képu, kövér alak, kopaszodófe-
jére ragasztott csillogóhajtincsekkel Kezében ci-
linder.

A kórusban most megjelenik IL népfelkelo, egy
paraszt-katona, hosszú puskáját a padsorok-
ra szegzi. Ugyanakkor, Pap beszéde végén, a
csöndben halkan, bátortalanul megszólal Bo-
hóc.

BOHÓC: Jönnek. Itt vannak, uram.
A padsorokban mozgás támad.
PAP: Itt vannak tehát, máris, idcSelcStt.Azzal

kezdik az uralkodást, hogy megszegik az
egyezséget. Barátaim, maradjatok a helye-
t~ken. Isten házában vagyunk. Megvéd az
Ur.

Orgonaszó hallatszik, majd elbicsak/.ik,mintha
leütötték volna a kántort.
PAP: Imádkozzunk!

A megadóan mormoló gyülekezetben dacosan
feláll, a padsorok közé lép Gáspár. Tehetetlenül
körbeforog, mintha ezzel is lázítani akarná az
embereket. Az arcokba bámul, majd elindul a
kijárat felé. Szembetalálkozik Ezredessel. Ez
idosebb,botra támaszkodó, sántaférfiú, szedett-
vedett egyenruhában, rangjelzés nélkül, cúgos
cipoben. Félelmetesés nevetséges,foként azért,
mert színpadias. Idegenes hangsúUya~de ma-
gyarul beszéL
EZREDES: Hopp-hopp! (Botjával mellbe bök-

ve, megállítja Gáspárt.)Megmaradjunk!
GÁSPÁR: Sz6szegcS!Hova sietsz? Ne légy

ilyen mohó. Holnap van a te napod.

PAP: Gáspár, Isten házában vagyunk!
EZREDES: Megmaradjunk. Nyugalom. Be-

szédem van. (Botjával a szószékfelé, Papra
mutat.) Cseréljünk..Le!Le! Le!

PAP: Imádkozzunk.

A gyülekezet belekezd a Miatyánkba, Ezredes
tehetetlenül és dühösen tátog a hangözönben.
A fobejáraton eközben Doricii (I. népfelkelo)be-
kíséri a cirkuszi trupp kosztümös-télikabátos
tagjait.. Idomárt és Artistanót. Nyomukban
Adam. Gigerlifiatalember, kezében zsirárdi ka-
lappal,szemén monokli. Kishivatalnokféle.
EZREDES (dühösen):Mi van a templomban?
DORlCÁ (középkorú népfelkelo):Ezeket be-

hoztam. Gondoltam, spionok. Álruhában
járnak, ezredes úr. Rendes ember nem öltö-
zik így.

EZREDES: Sz6val spionok.
DORlCÁ: Még egy majmuk is van. Parancs

szerint ide kell gydjteni az efféléket, ma-
gyarokat, egyebeket.

IDO MÁR: Tiltakozom. Nem egy majmunk
van, hanem négy. Ez nem valami 6cska
trupp. Egyet mondok: nagy baj lesz még
itt, ha az oroszlánok nem kapnak enni.

DORlCÁ: Tetszik látni, hogy beszélnek
ezek.

IDOMÁR: Ezennel kérem szabadlábra he-
lyezésemet. Szolgálati érdekbcSl mégpedig,
ezredes úr. Tudom én, mi a reglama, ki-
szolgáltam a katonaideSt. Az oroszlánokat
nem tart6ztathatják le.

EZREDES: Mindenki a körletben marad.

CIRK.USZIGAZGATÓ (alázatosan elolép):
Ezredes úr, tisztelenel tiltakozom. Mi ma-
gyarok vagyunk...

EZREDES: Dett6?

CIRK.USZIGAZGATÓ: Magyarok vagyunk,
de nem ideval6siak. Anyaországiak va-
gyunk. Mi nem vagyunk átadva. Mi csak
menekülünk.

ADAM: A körletet senki el nem hagyhatja.
Ez a KörzetvezetcSúr utasítása.

EZREDES: Az én parancsom!
PAP: Imádkozzunk.

Újra belekezdeneka Miatyánkba.
EZREDES (belebeszélaz imádságba):Híveim!

Béke!Semmi rebelli6, j6?
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ADAM: Az ezredes úr fontos közlést lúván
tenni. Hallgassák meg. kérem.

EZREDES: Hallgassauak! ~Z ima elhtJ.) Hi-
veim! Mi nem bántani akarjuk magukat. Az
igazságén vagyunk itt.

BOHÓC: Ajaj!
EZREDES: Csitti

ADAM (mintha fordítAná): Kuss! Az ezredes
úr csendet kér.

EZREDES: Eur6pa! Hölgyeim és uraim! Eu-
rópa. Csak azt akarom mondani: Eur6pa.
Tehát énjük egymást. Két nép Európában.
Egymás mellett. Egymás mellett, nem ~-
más alatt. Mi maguk alatt voltunk. Igy.
(Muutja: Tétegekbm.)Most helyre lesz hoz-
va. Így. (Két tenyerét eg;YmJSmJlI rJeja.)
Két kéz. Egymás mellett. Mindkét kéz
enyém. Kérek másik kezet. (f aIáIomrameg-
fogja az elso padsorban ül6 FGjegyz6MzJt,
megrázza és mosolyogJ Kéz a kézben. Béke.
Isten velünk.

FOJEGYZO (hawanas "magyar úr', bunda-
kabátban, ".,{rou bajusszal):Fogdosnak. Mit
akarnak ezek?

DORICÁ: A templom le van tartóztatva.
Mindenki le van fogva. Még a f5jegyz6 is.

ADAM: Kuss, Dorici! Önök szabadok. A vá-
ros magyar lakossága szabad, ugye, ezredes
úr?

EZREDES: Nem fogoly. Nincs háború, nincs
fogoly. Nincs háború, de van baj. Mi meg-
védelmezzük magukat. Felszabadultuok
önök alól, de védjük.

BOHÓC: Ajvé!
EZREDES: Eur6pát felhányta a háború.

Harcolás, kommunizmus. De jött új rend.
Új béke. Új igazság.

ADAM: Ezredes úr, ezt majd elmondja nekik
a Körzetvezet5.

EZREDES: ,Tehát, új igazs~. Mi felelünk
önökért. Ugy mondom: önök a miénkek.
De jó lesz.

NAGYLAKI: Ezredes úr! Engedje meg be-
mutatkoznom. Nagylaki József nyugállo-
mányú tüzér 5rnagy vagyok. A monarchia
seregében szolgáltam. Felel6s tiszt létemre
tudom tehát, hogy önnek valóban fele16ssé-
get kell vállalnia a város lakosságának épsé-
géén, biztonságáért. Ez itt már nem had-

m\1veleti terület. A trianoni. szerz6dés ér-
telmében önök, amikor átveszik Erdélyt,
egyben szavatolják lakossága életének és ja-
vainak sértetlenségét. Erre nézve azonban,
ezredes úr, garanciát kérek a város vezetése,
a lakosság és a magam nevében.

EZREDES (szalutál):Ornagy úri Tiszti becsü-
letszavamat adom rá.

NAGYLAKI: Köszönöm. Megpróbálok hin-
ni önnek.

BOHÓC: Hit! Hit, Rem&ay, Szeretet! Szó,I I
SZO, szo... ...

EZREDES {botjáwl könnyedén Bohóc vJ.lJJ.ra
üt}: Ide figyelj, édes fiam! Te a Monarchia
egyik katonatisztjének s;avát hallottad. Be-
csületszavát, édes fiam. Es kitaposom a be-
ledet, ha ebben kételkedni merészelsz.

BOHÓC: De szépen mondja!
ADAM (ráripakodik): Kuss! Ezredes úr, ki

kell válogatnunk 6ket. Sürget az id6. Nya-
kunkon a katonák.

EZREDES: Hölgyeim és..uraim! Megmond-
tam, önök szabadok. Onök katolikusok.
Látom. Csak a város elöljár6s~ marad.

ADAM: Ez a körzetvezet6 úr parancsa.
EZREDES: KörzetVezet5 úr parancsoljon a

maga hazájában! (Paphoz.)Vannak a tanács-
ban reformátusok?

PAP: Vannak, ezredes úr.
EZREDES: Unitáriusok?

PAP: Egy.
EZREDES: Egyéb?
PAP: Milyen egyéb, ezredes úr?
EZREDES: Szászok? Lengyelek? Zsid6k is

vannak a tanácsban?

PAP: Abból is volt egy. De a kommün után
elmenekült.

EZREDES: Helyes. Egyéb vallású tanácsosok
kés6bb érkeznek. Maradjanak békén. Gye-
rekek, n5k hazamehetnek. Hozzanak...

ADAM: Vagy küldjenek.
EZREDES: Élelmet, tiszta ruhát. semmi

egyebet, csak élelmet és váltóruhát.
GÁSPÁR: Meddig akarnak maguk in tartani

bennünket? Hiszen már megadtuk magun-
kat.

FOJEGYZO (halkan):Eladtak minket.
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EZREDES: Polgárok mehetnek ugyancsak.
Kérem a tanácsot.

ADAM: EzredeS úr a városi tanács tagjait ké-
ri maradásra. (ElSétJla padsorok között, egy-
egyemberre rámutat.) Tag. Tag. Tag.

BOHÓC (gépfegyverhangját utánozva): Tak-
tak-tak-tak-tak.

FOJEGYZO (amint Adam hozzá ér):Feljött a
napod, Ádám. Miért haragszol te remk?

ADAM: Nem haragszom én, fcSjegyzcSúr. A
kötelességemet teljesítem.

FOJEGYZO: Engedd be az oláht, s kiver a
Mzadb61.

AD AM: Én mindig hálás leszek magának,
Kázmér bátyám, amiért maga mellé vett.
Meglátja. nem lesz semmi baj. De többé ne
mondja azt, hogy oláh. R6mát61 eredünk.

FOJEGYZO: Döntsétek el végre, Ádám.
ADAM: Rövid á-val kérném. Két rövid á.

Adam. (Annára, Fójegyzo lányára mutat)
Annuska itt maradhat magával, Kázmér bá-
tyám.

FOJEGYZO: Nem tanácstag az.
ADAM: Jó helyen van in, szem elott, Káz-

mér bátyám.

FOJEGYZO: Ezredes úr! Ön, csupán a városi
elöljár6kat tart6ztatta le. Artadan lányká-
kat nem tart6ztathat le. A letart6ztatás nem
érintheti a családtagokat. Noha azt sem ér-
tem, miért vagyunk mi letart6ztatva. (Ezre.-
des nem reagála Jetartóztatott. kifejezésre.)

ADAM {Ezredesnekmagyaráz. hangtalanul, az
mosolyog. Annyi hallatszik}: Megköszön-
ném, ezredes úr. Szólok a Körzetvezeto úr-
nak is.

EZREDES (Fójegyzo"'böz):Hallom, ön beteg.
Emberség van. Engedem, hogy kislánya
önnel maradjon.

FOJEGYZO: Makkegészséges vagyok, j6em-
ber. Jobb er<Sbenvagyok én még magánál
is. Pedig egykorúak lehetünk. Kutya bajom.
Gáspár fiam, sz6lj már nekik. Olyan va-
gyok, mint a vas.

ELLA (reménykedve haJar): Az én uram be-
teg. Az enyém. Vért is köp néha, bizony is-
ten. Tizenkét napig tartották egy pincében
a Lenin-fiúk. Bizonyíthatja bárki, hogy az-
óta nincs rendben.

GÁSPÁR: A tisztiorvos úr valóban gyengél-
kedik, uram.

EZREDES: Becsületszavát adja ön, hogy a
tisztiorvos mar6di?

GÁSPÁR: Szavamat adom, persze.
ELLA: Elmehetünk?

EZREDES: Asszony maradhat. De elég.
Nincs több beteg. Nin~ több asszony.
Asszony csak bajnak van. Onök jól vannak.
Lesz étel, ruha. Nem lesz baj.

ADAM: A többiek elmehetnek.

EZREDES (magának vindikálva az utas{tás
jogát): A többiek elmehetnek. Engedélye-
zem. Pánikot kelteni kint nem szabad. Ti-
los a pánik. A bevonulás rendben folyik.
Béke van. Kifelé!

Az asszonyok és a közrendú polgárok szedeloz.
ködnek, búcsúzkodnak. Pap közben a szószékre
megy.

FOJEGYZO (Gáspárhoz):Vigyázz az enyé-
imre, öcsém. A kicsi Kázmért toroklobbal
hagytam otthon. A feleségem szerencséjére.
Egy miséért, öcsém. S mi lett a vége?!Gon-
doskodj róluk, Gáspár.

GÁSPÁR: Jobb helyen vagyok én itt, Káz-
mér bátyám.

FOJEGYZO (gogösen):Itt a város elöljár6i
vannak. Neked coki.

GÁSPÁR: Híjával vagyunk egy polgármes-
ternek, Kázmér bátyám. A tekintetes úr
idejében felhÚZtaa nyúIcipót.

FOJEGYZO: Üss a szájadra! A polgármester
úr az evakuáci6val rendben távozott.

GÁSPÁR: Azt jelenti, hogy üresedés van a
poszton. És nagyon lehetséges, hogy ezek-
nek itt szükségük lesz egy foemberre.

FOJEGYZO: Kicsi vagy te ahhoz.
GÁSPÁR: Kicsi vagyok én, majd megnövök

én. Annácskát, a játsz6társamat csak nem
hagyom Adam úrfi martalékául. Nem azért
hagytam ott a pesti egyetemet.

ANNA: Mindig mondtam, hogy egyszer még
polgármester is lehet beloled. Csak a kö-
römrágást szokd le.

GÁSPÁR: Érted én mindent.

FOJEGYZO (elóbbdohoK>aztán üvölt): Mert
én már itt mindenkinek csak Kázmér bá-
tyám vagyok. Nem Kázmér bátyám vagyok
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én, hanem ennek a szabad királyi városnak
a MjegyzeSje.Én vagyok itt most az dseS
ember!

GÁSPÁR: Ezzel most ne nagyon dicseked-
Jen.

PAP (a szószékrol, a távozókhoz): Barátaim!
Kedves asszonyok! Menjetek. Tdjesítsétek
hivatásotokat. Van olyan idcS,amikor a csa-
lád és benne az anya az eredeti, az eSsiszere-
pére egyszer&ödik, és éppen ezáltal fel-
magasztosul. Menjetek, vigyázzatok gyere-
keitekre. Tanítsátok meg nekik az anya-
nyelvet, ha az apák messze vannak, vagy
messzire készülnek is. Tanítsátok meg eSket
arra, aminek túszaként - és példájaként is -
itt maradt az uratok. Arra, amit most kény-
szer alatt vállalunk. Tanítsátok meg a gye-
rekeket, hogy ezután önként kell vállalniuk
és megvallaniuk a sorsukat. Gyerekek: Isten
kicsiny és dhivatott csodái voltak eddig.
Mát61 sorsvállal6k és -vall6k eSkmaguk is.
Emberként, szabadon éltek mostanig hazá-
jukban. Mostant61 magyarok. Tanítsátok
meg nekik, hogy ezen a földön magyarnak
lenni mindig is csak valami ellenében lehet.
Hatalmak és kényszerek ellenében, dacolva
a hatalommal és ellökve a kényszert, egyet
ismerve csupán: a belseSerlSt és parancsot.
Istent ismerve, s elfogadva eSt,mint a sza-
badság kényszerét. Mi is elfogadjuk ítéletét,
és tisztán, ártadanul, igazunk tudatában ál-
lunk a fegyverek dé.

Az emberek eközben kimennek, eltt1nikvelük a
két fegyveresnépfelkelois.
EZREDES (egyre emeltebb hangon): A pap

elmegy.
PAP: Nekem nyájam mellett jelölték ki a he-

lyem.
EZREDES: Pap megy.
PAP: Én vagyok most a vezeteSjük..
EZREDES (ordít):Pap!

ADAM: Menjen, tisztdendeS úr. Úgysem
templom ez már.

PAP: Nem tehetitek börtönné Isten házát.
Kevés ahhoz az emberi hatalom.

CIRKUSZIGAZGATÓ (eltereli a figyelmet
Papról): Tiszt úr, kérem. Úgy érzem, ve-
szélyben vagyunk. Én kilenc emberért és
tizenhat állatért vagyok fele15s...

EZREDES: Áhá, a nyáj! Ugasson, igazgat6!
CIRKUSZIGAZGATÓ: Úgy látom, maguk-

nak itt dszámolnival6juk van egymással.
Elvek... Eszmék..Haza. Lélek..A mi hazánk
odaát van. Azt önök nem kapták meg.
Minket önök nem vehetnek át. Mi nem
lettünk a maguk alattval6i.

EZREDES: Biztos benne? Van egy térképe?
CIRKUSZIGAZGATÓ: Tuméztunk, ugye-

bár. Elindultunk a magunk országában, és
egy eMadás után, reggelre kisült, hogy kül-
földön vagyunk. Tehát, ezredes úr, szabad
dvonulást kérek. Hivatkozom a nemzet-
közi egyezményekre, valamint hazám és az
ön országa közötti...

EZREDES: Papír?
CIRKUSZIGAZGATÓ: Papír?
EZREDES (bólogat):Papír.
ADAM (Idegesen "tolmácsol"): Az igazolvá-

nyát kéri. Adja oda neki, hadd teljék kedve.
CIRKUSZIGAZGATÓ: Ó, i~olványnak

beSvibenvagyunk. (Idomárhoz.) Ocsi, a beSr-
táskát!

EZREDES (kajánul):Údevél is van?
CIRKUSZIGAZGATÓ: Údevdünk?
ADAM: Údevdük. Szerezzen már örömet az

ezredes úrnak.

EZREDES: P~aport. Passport. Pass.
CIRKUSZIGAZGATÓ:DeMt,otthonv~

~. (Rimánkodva.) Haza akarunk men-
ID.

GÁSPÁR: Hagyják eSket,menjenek az Isten
lovába!

PAP (rászól):Gáspár, ez templom!
GÁSPÁR: Hadd menjenek. Mit értenek ezek

az egészb()l?Anyaországiak! Nekik ez csak
gyarmat. Vagy mese. A s6hegyeket úgy sze-
rették, meg is ették. El is hordták; Azt
mondták közben: Erdély szent föld. Es vit-
ték a földet. Erdély legenda. Erdély a...

PAP: Magyarok vagyunk mind, Gáspár, de
emberek vagyunk, sokfélék.

GÁSPÁR: Igazolványom nekem is van. Az
enyémen is koronás a címer. Mégsem me-
gyek sehova. Hazajöttem. De eSk most
megpucolnak, mentik az irhájukat, minket
pedig benne hagynak a nagy büdös...

PAP: Fiam!
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GÁSPÁR: Maradtak volna itt, ha az övék.
Haltunk volna meg inkább, de együtt,
mindannyian. Ez igy úgysem élet. De eSk
hagyták veszni a jobbik részüket. Beérik
mindig is a felével. Mindegy, melyik fele az,
milyen, csak az övék legyen, s ne hábor-
gassa abban eSket senki. Megvannak ma-
guknak. Megtesznek nélkülünk.

FOJEGYZO: Gáspár, uralkodj magadon!
Egy város vezeteSjenem viselkedik igy. Ne-
ked, mint politikusnak, igazán tudnod kell,
hogy ez politika. Ezt a békét ránk kénysze-
rítették. Nem tárgyaltak velünk, hanem
döntöttek rólunk. Ez ellen - most - semmit
nem tehetünk.

GÁSPÁR: Maguk nem is, Kázmér bátyám.
FOJEGYZO: Elvewtettünk egy háborút, rá-

ijesztettünk a világra a kommunizmusunk-
kal. Féltek teSlünk, és most bosszút állnak.
A saját gyöngeségüket, rettegésüket torol-
ják meg rajtunk. Viseld el méltósággal.
Tudd, hogy igazad van. Tudd, hogy nem
lesz mindig igy. Kidühöngik magukat, az-
tán elgondolkodnak azon, mit vétettek.

CIRKUSZIGAZGATÓ: Tiszt úr, mi azért
most elmehetünk?

EZREDES: A francba! Nem megy WrviveS.
CIRKUSZIGAZGATÓ: De mi legyen akkor

az állatokkal?

EZREDES: Állatok is a francba! (Adamhoz.)
Hívd a KörzetvezeteS urat. Ezek mind
beszélnek. Beszélnek, beszélnek. Addig be-
szélnek, amig sírnak t61e. Micsoda nép! El-
hiszi, amit mond. Hívd a vezeteSt.(A sekres-
tye felé induL) Én nem birom. Én a helye-
men vagyok. (Az ajtóból.)Ez a feShadiszállás.
(Ki.)

ADAM (indulófélben, a többiekhez):Maradja-
nak nyugodtan, kérem. Ne virtuskodjanak
most. Ne ártsanak maguknak. (A fóajtón át
el.)

ANNA (ösztönösen is oldani próbálja Gáspár
tehetetlen keseruségét,évodik vele):Igyekezz,
Gazsi, mert a végén még ez lesz a polgár-
mester.

GÁSPÁR: Ez olyan, ebMI akármi lehet. Ah-
hoz van öltözve.

ANNA: Nagyon kihúzta magát. Apám már
nem tudná kizavarni az irodából. Csak azt
nem értem, miért gylílöli az apámat?

GÁSPÁR: Miattad. Tudja, hogy nem ad oda
neki.

ANNA: Engem ne kérjen, hanem vigyen,
akinek kellek. A karácsonyi szalmakalapjá-
val... Fullajtár ez csak, hiába lett hatalma.

GÁSPÁR: Itt fogott: magának.
ANNA: A neSvéremetis az ura öleli, eSmégis

másra gondol. Két gyermekét hordta a szíve
alatt, de a szívében másvalaki volt. Nem
parancsol abból senki. Még az sem paran-
csol, akit szeretünk.

GÁSPÁR: llyesmivel te ne játssz.
ANNA: Elenged ez is, ha akarom.
GÁSPÁR: Veszélyes ez, mert bármi lehet be-

161e.De azért jobb, ha akarod, Kisó.
ANNA: Mást akarok én. Azt nem teSleké-

rem.

GÁSPÁR: Még bajba keriilsz te.
ANNA: Templomban-e? Itt még egy "polgár-

mester" is ártatlan marad.

GÁSPÁR: Okos vagy.
ANNA: Csak nem szólok. Az igazságot is

tudni kell elhallgatni, Gáspár. Neked is,
igazad van - s mire jó? Azt hihetik ezek,
hogy gylílöljük egymást mi, magyarok.
Nem itt a helye az igazságnak, de még az
ideje sem.

GÁSPÁR: Kacagsz rajtam?
ANNA: Sirhatnék is.

GÁSPÁR: Félelmetes.

ANNA: Féltelek. Tudod te, hogy az igazság-
gal ártani is lehet. És van, amikor az igaz-
ság fölösleges.

GÁSPÁR: Vigyázol te rám?
ANNA: Megkérsz? (Ez másra is értheto, he-

lyesbít) Megkérsz arra, hogy vigyázzak rád?
GÁSPÁR: A szíveddel vigyázz rám, Kisó.
A többiekeközben csoportokbanbeszélgetnek.

NAGYLAKI (Fójegyzóhöz):Most már csak
egy a kérdés. Mit akarnak?

FOJEGYZO: Hogy érted ezt, kérlek?
NAGYLAKI: Nem értem, mit akarnak.

Minden nemzetközi rendelkezést betartva,
békésen átadtuk nekik. Akadálytalanul
elfoglalhatják. Jöhetnek felvirágozva, a ke-
rekét veszített ágyúikkal... HÓ<litókként be-
vágtathatnak a gebéiken... A gyalogság tisz-
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tességes, kövezett úttesthez verheti a bocs-
korát. Itt az alkalom, kirúzsozhatják, be-
kölnizhetik magukat a tisztjeik.

FOJEGYZO (Ezredesrecéloz):Az iménti úr-
nak más a szaga.

NAGYLAKI: Éreztem. Éppen ezért kérdem,
mi szükség van erre, itt? Katonásdi? Veszé-
1yeket' akadályokat akarnak állítani maguk-
nak, hogy aztán hcSsiesenlegy5zzék? Hadd
érezzék a diadal vérszagát. Elvégre békésen
h6dítani nem nagy élvezet.

FOJEGYZO: Játék lenne?
NAGYLAKI: Annak se j6. A játék a Balká-

non gyakran elfajul. Nem ismerik a határt.
Elnézést.

FOJEGYZO: Elnézést, miért?
NAGYLAKI: A sz6viccért. Nem helyénval6,

tudom.

FOJEGYZO: Micsoda?
NAGYLAKI: Azt mondtam: nem ismernek

határt...

FOJEGYZO: Ja! (Elgondolkodik) Hát igen.
nem tartják tiszteletben a határokat.

NAGYLAKI: Mit akarnak, mégis?
FOJEGYZO: Majd meglátjuk.
NAGYLAKI: Ha addig élünk is. Ha élünk

addig.
FOJEGYZO: Most megint mit beszélsz?
NAGYLAKI: Vagy, ki tudja?! Lehetséges,

hogy bizonyítani akarnak valamit. Hogy
egyezmény ide vagy oda, ellenállásba üt-
köztek. Ez igazolná a megtorlást. Mert
megtorlás, igenis, lesz. Katona voltam, va-
gyok, tudom. ,Megtorlás nélkül elvész a
gy5zelem íze. Es mi vagyunk most, itt, az
ellenáll6k. Úgy látszik mégis, ez kés5n ju-
tott eszünkbe. Elfoglalták szinte az egészet,
már csak mi vagyunk hátra. És éppen így
foglalták el, mialatt Párizsban a diploma-
táik tanácskoztak, a nagyhatalmak meg a
térképet rajzolták át meg át. Kitaláltak egy
helyi zavart: hogy megsértettük a demarká-
ci6s vonalat, vagy hogy a lako~ság rebellis-
kedik, mint a kommün alatt. Es megtorol-
ták. Elfojtották. Elfoglalták. Gyorsabban
haladtak a rossz szekereikkel, mint a diplo-
matai rajzceruzák a térképeken.

FOJEGYZO: Azt gondolod?

NAGYLAKI: Nem várok semmi j6t. Err51
hallgass, kérlek. Lehet, hogy már a saját
gondolataimt61 is megijedek, annyi az
egész. A legrosszabbak mindig val6ra vál-
nak mostanában. Mintha én álmodnám az
egészet. Rosszat remélek.

FOJEGYZO: Ez most vicc?
NAGYLAKI: Katona vagyok, Kázmér. És

ágyban végezzem? Most, amikor szükség
volna katonára?

FOJEGYZO: Nehogy itt nekem valami bu-
taságot tégy. Mire készülsz, Ervin?

NAGYLAKI: A halálra. (F&jegyzGvállára
ver.)De ez tényleg csak vicc, kérlek.

FOJEGYZO (halkan figyelmezteti): Temp-
lomban viccel5dsz, Ervin! Nagy lehet a baj.

Tisztiorvos eddig körülöttük keringett, most li.
hegve, légszomjasanközbesz61.Felesége,Ella és
A nna egymáshozbújva ül az egyikpadban.
TISZTIORVOS: Bosszú. Bosszú ez, nem

egyéb. Egyszerre kapjuk vissza, amit száza-
dok, 6ta t5lünk elszenvedtek. Még tetézve
is. Ugy, hogy alku nincs. Egy élet nem elég
nekik.

FOJEGYZO (nem tegezi):Menjen haza maga,
Tádé. Maga beteg.

NAGYLAKI: Meg lengyel is, a tetejébe.
FOJEGYZO: Maga nem árthat nekik.
NAGYLAKI: Maga nem is kell nekik. Nem

vétett ellenük. Mi több, egyetlen 5se sem
volt az uruk. Ama századok alatt... Annyi
id5 alatt felgyffi, persze, a sok sérelem, de
még az is sértés, ha ügyet sem vetnek rájuk,
nem is bántják 5ket.

TISZTIORVOS: Eddig j6 voltam maguknak.
Negyediknek a kaláberhez. Nem voltam
., )JO.

FOJEGYZO: Igazi magyar úr volt, Tádé.
Hallotta, megmondta a pap: a magyar nem
születik, hanem lesz. De fé)az egészség.

TISZTIORVOS (makacsul): De én már lát-
tam a halált. Egy pincében. Napokon át
csak azt néztem. Teljes sötétség volt. Nem
válogat. Lengyel, román, magyar, zsid6;
mindegy neki. Az ember mind fél. Csak
addig nehéz, amíg belátja, nincs esély. Ad-
dig küzd, verg5dik, s az ad is néha egy-egy
lehet5séget. A betegség ilyen esély. Rossz
esély, mert csak haladék. Aztán, közben be-
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l~tod, hogy kész vagy - és megnyugszol.
Ugy se jobb. De inkább siettetnéd már.
Szívesen lemondasz err{)l a keserves hala-
dékról.

NAGYLAKI: Nem azonos a két helyzet,.. ,tIsZtIorvos ur.

TISZTIORVOS: Kivárjuk tehát a haladékot?
A vége ugyanaz. És ha közben megtébo-
lyodunk? Nehezek az ilyen éjszakák. Egy
pisztoly segítene...

NAGYLAKI: Semmi esélyünk velük szem-
ben.

TISZTIORVOS: Err{)l beszélek. Jobb, ha mi
magunk döntjük el, mikor jött el a mi
id{)nk. Megválasztani azt a percet: ez az
egyetlen esély.

Gáspárléphozzájuk, BohóccaI.

GÁSPÁR: Ez a jóember azt mondja, fel tud
mászni, ha kell, a harangkötélen.

FOJEGYZO: Nem cirkuszban vagyunk.
GÁSPÁR: Kijut! Kötdessége a fogolynak a

szökésre gondolni. A nehézség csak annyi,
hogy az elején, amikor ránehezedik, ne
konduljon meg súlyától a harang.

BOHÓC: Aztán már simán megyek.
NAGYLAKI: Hova?

BOHÓC: Tekintetes úr, olyan ez, mint a fd-
dobott kígyógerinc. Csak fordítva. Ez nem
lent támaszkodik, hanem fent. De merev-
nek tekinthet{).

NAGYLAKI: Látom, itt már nem csak az ál-
lam, hanem a fizika törvényei sem érvénye-
sek. Jó, mondjuk, fent van. Ott áll a to-
ronyban. Nézi a havas vidéket, és szörnyen
ver a szíve. Esteledik. (Elhallgat.)

BOHÓC (döbbenten): Nincs hova menni.
Minden az övék.

NAGYLAKI: Gazsikám, ne álmodozz. Ve-
szélyes az.

FOJEGYZO: Nem, nem. A törvény az
egyetlen esély, polyák úr. Az egyezmény-
ben benne foglaltatik, hogy minket nem
bánthatnak. Nem bánthat ják a saját alatt-
valóikat, a saját állatppolgáraikat, a saját...
(Elbizonytalanodik) Es miért? Mi sem bán-
tottuk oket. Szolgák v~ltak, persze, szolgák
voltak. De ki nem az? En a törvény szolgája
voltam. Az állam szolgája voltam. A város

szolgája voltam. A családom szolgája vol-
tam.

TISZTIORVOS (enyhekárörömmel): Egyszó-
val úr.

FOJEGYZO: Ezek talán azt képzelik, a sza-
badságot is megkapják a földdel?

TISZTIORVOS: Ja, úrnak születni kell.
PAP (eddig némán figyelt): Imádkozzunk.

Kérjük Istent, ne keserítsen meg bennünket
a gy{ílöletés a rettegés.

Az ajtón, némi dulakodás után, bebukik Ha-
/ina gimnáziumi tanár, mintegy iskolai ünnep-
séghezöltözve, noha kissé tépetten. Középkorú
férfi Rossz hírt hoz, iróniával enyhíti, amíg
bírja.

HALINA (nagy hangon):Hiányoznak a taní-
tók! Papok, katonák... és bohócok csinálják
a történelmet - de hol vannak a nép taní-
tói? Isten áldja önöket, uraim.

GÁSPÁR: Halina tanár úr! Mi hír odaki?

HALINA: Az Istennek sem akartak been-
gedni. Mit képzelnek magukról ezek?
Lefogják a város krémjét, s a gimnázium
igazgató-jelöltjér{)l,az intelligenciáról meg-
fdedkeznek? Most sincs becsülete itt az in-
telligenciának. Azzal sem tisztelik meg,
hogy rabul ejtik.

GÁSPÁR: Ön magától jött ide, professzor
úr?

HALINA: Önként, ámde er{)szakkal. Sze-
rencsém, hogy ismerem azt a gazfickót
odakint, az ajtónál. A tejesasszonyom köly-
ke. T{)lemtanulta a történelmet. Ékes ma-
gyar nyelven méghozzá. Úr akart lenni a
csobán! Ergo, felfogta, hogy egy magam-
fajta hazafi nem maradhat ki a történelem-
b{)l,amdyet oktat. Éppen amikor zajlik.

FOJEGYZO: Ügyelt volna az árvákra in-
kább.

HALINA: Mit szólna az utókor, hogy most,
amikor a maradék haza hív, én szabadon
dekkolok? Aztán csak elmesélem.

FOJEGYZO: Könny{í annak, akinek nincs
családja.

HALINA (most komoly): Eszmét is lehet sze-
retni, Kázmér bátyám. Csak gyakran nem
szabad. És a leggyakrabban: nem is viszo-
nozza.



1994. március 19

Közben a cirkuszisták isa hírhozó köré gyultek.

IDOMÁR (tisztelettel):Az oroszlánokat tet-
szett látni?

HALINA: Úgy hiányoztak azok a felfordu-
láshoz, hogy aztán pont illettek belé. B5g-
nek, hogy csak úgy dagad t51ük ahonfiúi
kebel. Magyar állatok ezek, ha nem téve-
dek.

IDOMÁR: Éhesek a drágáim.
HALINA: De legalább üres a piactér. Egy

csóró sem mer a közelükbe menni. A mel-
lékutcákban járják a hórájukat. Oroszlán-
zenére.

NAGYLAKI: S a város?

HALIN A: Béke van, de rend nincs. Meg-
ütötte a cs5cseléket a történelem szele. El
nem képzelhetem, hol rejtegettek mostanig
annyi nemzeti zászlót. Verse~yt lobognak a
fáklyákkal, örömtüzekkel. Es lefogadom,
hogy kilenc hónap múlva hirtelen megsza-
porodnak a sz5röstalpúak, mert nagyban
dúl ám a szerelem. Kimutatja majd a Nép-
szövetség, hogy abszolúte többségben van-
nak.

BOHÓC: Na végre, egyesültek!
HALINA: Csakhogy hiányzik még az egyik

partner a szerelemhez. Magukkal csinálják,
maguknak.

NAGYLAKI: Professzorom, van ezeknek
elég erejük, hogy rendet tartsanak?

HALINA: Mármint hagyományuk?
NAGYLAKI: Adminisztráció. Be tudnak

rendezkedni idejében? Hiszen a régi hata-
lom - lám - itt van, bezárva. Node, az új...

HALINA: Holnap majd meglátjuk, mire ké-
pesek.

FOJEGYZO: Ezek mindenre.
NAGYLAKI: Mi van itt? Szabad rablás - a

saját területükön?
HALINA: Majdnem. Örömünnep. Ki akar-

ják élvezni a nemzeti szabadságot, amíg
még lehet. Tudják a csórók, hogy holnap
jön az új hatalom, a botbüntetés, a dézsma,
jönnek az új urak, akik otthon még vízhor-
dónak sem voltak jók.

NAGYLAKI: És a hadsereg?
HALINA: Holnap.
GÁSPÁR: Ma. Most. Az imént.

HALIN A (közlend6je lényegéhez érkezett, kö-
rülményes):Egyezség szerint, holnap déli ti-
zenkét órakor. Akkorra tervezték a kulcs-
átadást, ~em? Harangzúgás, díszszemle, mi-
egyéb... Eppen csak polgármester nincs, aki
átnyújtsa nekik a város kulcsait. Igazság
szerint kulcs sincsen. Jelképes az egész, akár
a turulmadár. Elszállt, uraim.

A templombeliek döbbenten hallgatják.
GÁSPÁR: De akkor kik ezek?

HALINA: Azért jöttem, hogy ezt közöljem
önökkel, uraim. Ezek nem azok. Ezek a
mieink. A mi románjaink.

FOJEGYZO (lerogya padra):Megölnek.
PAP (mintegy magának):Imádkozzunk.
NAGYLAKI: Ezekre semmilyen egyezmény,

szerz5dés nem vonatkozik. Mi csakis regu-
láris hadseregnek adhatjuk meg magunkat.
Csak a törvényes hatalomnak.

TISZTIORVOS: Holnap... Addig tart a hala-
dék. Hát várjuk ki, 5magy úr. Ennél nehe-
zebbmár csak az a tudat, hogy nem rajtunk
múlik a sorsunk. Nem mi választjuk meg az
id5nket, mégsem.

FOJEGYZO (rémült dühvel): Fogja be a szá-
ját, maga polyák. Magának már mindegy.
Maga így is, úgy is felfordul.

PAP: Uraim!

ANNA (F6jegyzohöz):Édesapám, maga beteg.
A kedvemért.

GÁSP~: Nem gy\ílölhetnek bennünket
ennYlre.

HALINA: Miért, mi szerettük 5ket annyira?
ANNA: Ha nem törvényes semmi: akkor

forradalom van. Hát rajta!
FOJEGYZO: Maradj magadnak!
ELLA (a háttérbol rohan elo, rikácsol):Nem

volt elég? Nem volt elég? Ez lett a vége a
forradalomnak!

TISZTIORVOS: Nem mindegy, milyen az a
vég.

Ella a nyakába csimpaszkodik, mintegy lefogja.
ANNA: Ez az igazság. Kezdett51 fogva.

Hagytuk, hogy bezárjanak ide, és semmit
nem tettünk ellene. Hagytuk, hogy a tör-
vény intézkedjen: helyettünk. Tisztelendé>
úr! Magyarok csakis valami ellenében lehe-
tünk? Itt minden ellenünk van. Mi vagyunk
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mi akkor? Mindannyiunkat ide, egy helyre
zártak, bárkik legyünk, bárhonnan val6k.
Mi pedig - maradunk magunknak.

BOHÓC (kiáll középre): Én magyar ember
vagyok.

PAP: Én békességre, türelemre intettelek
benneteket.

GÁSPÁR: De nem megadásra is. Magunkra
hagytak: magunknak kell tehát az életün-
kért megküzdenünk.

TISZTIORVOS: Eljött az a perc.
ELLA (kétségbeesetten):Várj. Várj!
NAGYLAKI: Belátom, most val6ban az ido

parancsol, nem a törvény. Nem bízhatjuk
magunkat mások becsületére.

FOJEGYZO: Miféle becsület az, amelyiktol
félni kell?

ANNA: Hát akkor, rajta, apám, ha nincs
férfi más.

GÁSPÁR: Tisztelendo úr, oldozza fel a zász-
16kat a szentség al6l. Lándzsa, pika lesznek
ezentúl. J6 keményfa rúd a nyelük. Réz-
hegyiíek.

HALINA (eddig borúsan figyelt, most lelke-
sen): Gyilok lesz a dísz! Szabaddá tett a
kényszer. Ó, én mindenkit úgy szeretek!

PAP: Isten bocsássa meg nekünk...
BOHÓC: Segítsen inkább, ne csak imádkoz-

zon.

PAP: Bocsássameg Isten, hogy bajaink közt,
önzo emberek, megfeledkeztünk fia szüle-
tésének ünnepérol. Holnapután Karácsony,
barátaim. A Megvált6 eljövetele...

Megilletodötten elhallgatnak. Ebbe a csendbe
csörtetnek be a fegyveresek. A más felekezetú
elöljárókat kísérik.'Hentert ésKerekit A kórus-
ban megjelenikEzredes.MelletteAdam. Késobb
közöttük a Körzetvezeto. Mindenki felfelé, felé.
jük néz.
HALINA (halkan, de nagyon hallatszik):Éljen

a szeretet ünnepe.
ADAM: Figyelem, figyelem! A Körzetvezeto

úr fontos bejelentést kíván tenni.

Körzetvezeto elomasírozik a kórus korlátjáig.
Merev, bórkabátos,meglehetosenfzatal, de telje-
sen oszhajúférfi Papírlapotbont ki, és idegenes
akcentussalfilolvassa a nyilvánvalóan más ál.
tal, elfogadható magyarsággalfogalmazott szö-
veget.
KÖRZETVEZETO: Polgárok! Az újonnan

megalakult Honmento Bizottmány nevé-
ben fordulok hozzátok, szukebb hazánk
egy válságos pillanatában. Szüloföldünket
közelebbrol királyi hadsereg szállja meg,
nemzetközi egyezmények értelmében. Ezek
az egyezmények azonban csak az itt lak6
magyar népességet és a régi adminisztráci6t
kötelezik a terület békés átadására, az os-
lakos románságot nem. Mi pedig, ismerve
az 6királyság állapotát, céljait, szándékait,
tiltakozunk gazdasági, társadalmi, kulturá-
lis és erkölcsi rendjének ránk kényszerítése
ellen. Az általunk is vágyott és támogatott
nemzeti egységnek nem szabad az 6király-
ság gazdasági és erkölcsi szintjén meg-
val6sulnia, tehát az osi román föld, Erdély
puszta elfoglalása,hatalmi bekebelezése szá-
munkra elfogadhatadan. Az egyesülést lel-
kesen megszavaztuk ugyan, körülményeit
viszont mi magunk szeretnénk meghatároz-
ni. Az eur6pai kultÚra emlején nevelkedve,
százados harcok után, saját értékeinket véd-
jük, bárki ellen, aki más tér és kultÚra tör-
vényeit kívánja velünk szemben érvényesí-
teni. Egyenlo félként, függeden polgárok-
ként akarunk az új ország részévé válni.
A most következo küzdelem azonban, a je-
lenlegi helyzetben, a többségi románság bel-
so ügye. Eppen ezért a kisebbségi magyar
lakosságot és annak vezetoit - megértésüket
kérve - ebbol a harcb61 kivonjuk, védel-
münk alá vesszük, újabb rendelkezésig el-
különÍtjük. Polgárok! Elérkezett az igazság
pillanata.

HALINA (felsóhajt):Túl szép ez, ha igaz.
BOHÓC: Imádkozzunk.

(Függöny.)
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MÁSODIK FELVONÁS

Sz{n ugyanaz. A sötét templom, éjfélelfftt.Az ajtóbanfegyveres fit (Dorica).Pap afeltételezett
áldozórácsnál,az elfftérbentérdel.A fogvatartottak többségea padokban alszik. A református Kereki
izgatottan figyel, Henter, a szász bankár elkülönülve ül. Halina az elsffpadban az álmos Cirkusz.
igazgatónak magyaráz.

HALINA (nem patetikus, inkább kisséfájdalo
mas): ...Erdély nem hegy, fenyl)fa, patak,
nem könyv vagy kitalált vallás. Erdély egy
eszme. Ezért nehéz megvonni a határait.
Mindannyiszor boldogan mosolygok a té-
vedéseken: amikor hallom, hogy a Keleti
Kárpátokt61 nemcsak a Királyhág6ig, ha-
nem att61 n~gatra is Erdélynek nevezik
ezt a földet. Északon Szatmárt is beleértik.
J61 van ez így, mondogatom, és azért lehet
így, mert Erdély egy eszme...

CIRKUSZIGAZGATÓ (lecsukódó pillákkal
bólogat):Hova tovább...

HALINA: Úgyhogy nem lehet elfoglalni,
megszállni, elvenni. Túlterjed saját hatá-
rain. Valahol fent van, a föld felett. A tanít-
ványaimnak mindig azt mondom, a ma-
gyarság jobbik részét nevezik erdélyinek,
bárhol éljen is az. Lehet, hogy a románság
javát is... A hazájukt61 messzire szakadt szá-
szokat. Mi más nemzetek között, egy kicsit
mindig is veszélyben élünk, s ez kiélezi az
érzékeket. A tudatosabb rész az... Aki nem
egyszeruen beleszületett, hanem tudja is...
Az erdélyi ember szabad, még zsarnokság
alatt is: választhat, mi akar lenni. Lehet
más, mint aminek született: román, szász,
bármi.

Cirkuszigazgató elalszik, mel/ére csuklik afeje.

HALINA (csak magának): Ez a szabadság
azonban: védtelenség. Tudjuk, milyen mu-
land6k vagyunk. Hiszen mások is lehet-
nénk, átváltozhatnánk... De a választás ide-
köt. Kizár minden másb61. Kicsik leszünk
és megrögzöttek. A terünk is sz\íkös, úgy-
hogy a szorításban a magasság felé törünk.
Lehet, hogy menekülünk. Magasba vagy a
mélybe. Egy itt mélység és magasság. Egyre
közelebb kerülünk így az emberi lényeg-
hez. A testi létünket is átérezzük, naponta,
mert tudjuk, hogy megsz\ínhet bármely pil-
lanatban...

A toronyóra lassan tizenkettfft üt. Az alvók
feUmednek, a virrasztókfelfigyelnek. Csend.
NAGYLAKI: Holnap van.
HALINA: Meglesz ma mindenre a bizonyos-

ság.
Csend.

NAGYLAKI: Kivel politizálgatsz itt éjnek
évadján, professzorom?

HALINA: Ó, csak megpr6báltam elmagya-
rázni egy oktondi tudadannak, hogy mi itt
jobban tudunk félni, mint remélni. Ki is él-
vezzük a rettegést. Embemek érezzük ma-
gunkat, ha fenyegetnek. A veszélyre érzé-
kenyebbek vagyunk, mint a boldogságra.
Hogy Erdély egy eszme... Az eszmék min-
dig vonz6n veszélyesek. Felemelnek... El-
veszíthetjük lábunk al61a talajt. Elragadnak
a földrl)l...

NAGYLAKI: Most nem bánnám.

HALINA: Rajong6k vagyunk, az is lehet,
hogy megszállottak. Att61 van ez, ho,.gy
tudjuk, kicsik vagyunk és muland6k. Ep-
pen ezért most és egyszerre kell nekünk
minden...

NAGYLAKI: Embere válogatja. Az a paraszt
ott (az ajtófelé mutat) beérné a télikabátod-
dal. Biztosan fázik.

HALINA: Tudod, miért félek tl)lük én? Mert
l)k is rajong6k, megszállottak.

NAGYLAKI: Csak gyl)ztek, professzorom.
HALINA: Azt hiszed, csak a földet akarják?

Ugyan! Valami mást. Valami eszmeit.
Nemzetet. Fajt. Vallást. Szabadságot. (Mo-
solyog.) Efféle elvontságokért szokás meg-
halni.

NAGYLAKI: Megtettek egyszer egy kivégzl)-
osztag parancsnokának. Megdöbbentl)en
egyszeru dolog volt. Vér, vell), szar, ami az
emberbl)l kijön.

HALINA (kuncog):Tudod, l)rnagy úr, furcsa
m6don az hangzik fennköltnek most, amit
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te mondtál... A vér, a velé>,meg a... Rop-
pant patetikus.

NAGYLAKI (mosolyog):Fura ennek a hely-
nek az akusztikája.

Kereki, az Ipartestület elnöke lép hozzájuk. Mo-
kány kis ember. Halina és Nagylaki ügyet sem
vetnek rá. Késobbelbeszélnekmellette.

KEREKI: Min mulatnak az urak? (Csend.)
Megvagyunk tulajdonképpen, igaz is.
(Csend.)Hadd egyeljék egymást, mint a ré-
pát, odaki, elég szaporák, nem igaz? (Nem
felelnek neki.) Megvéd az Isten, nem tekint
az a felekezetre. Ugye? De nem lehetne egy
kicsivel nagyobb tüzet rakni? A végén még
megvesz Isten hidege. Dyen szegény a pápis-
ta eklézsia? (Ez is üresenhangzik; suta tréfái-
ra sem kap választ.) Kiküldeném ezt a Dori-
cát, fusson el a muhelyig forgác~rt. ?4z or-
re céloz.) Minek neki puska? Ugyse me-
gyünk ki mi a veszedelembe. Hát nem? Én
nekik is adtam forgácsot, széldeszkát, tü-
zelé>t,mindig. Nem néztem, hogy másféle
anya szülte. Vittek volna azok maguktól is.
De így legalább megköszönték. Két ilyen
inasom van, tudják, éppen csak irtó nagy-
bélúek. Kíváncsi lennék, mostantól ki ad
nekik enni? Nálam jól megvoltak, ipart ad-
tam volna a kezükbe. De hát nekik puska
kell. Az is német gyártmány. (LegalábbHa-
linát szeretné bevonni a beszélgetésbe.)A ta-
nár úr is, megtanította c5keterre-arra, em-
berségre, tisztességre, miegymásra. Ugye,
tanár úr? (Reménykedve.) Csak nem vete-
mednek valami gonoszságra, ha megtanul-
ták a leckét.

HALINA (Nagylakihoz): A hidegr61 jut
eszembe. Szép textust adott elé>a Körzet-
vezet6 úr, vagy mi a csuda ez. Egy dolog za-
vart csupán: hogy az én bc5rkabátom volt
rajta.

NAGYLAKI: Magyar ember írhatta neki azt
a szöveget. Túl jó.

HALINA (idézi):Elérkezett az igazság pilla-
nata... Ha egy ellenfél mond ilyent: jólesik.
De egy magadfajtától fenyegetésnek hang-
zik.

NAGYLAKI: A spanyol feerián az igazság
pillanata egyet jelent: megölik a bikát.

KEREKI: Ide kellene szólitani azt a suhancot,
mégis. Ez kísérte át a családomat a vonalon.
Most már akár Pesten is lehetnek. Kér-

dezzem meg t5le, hogy egészségben átjutot-
tak-e?

HALINA (Nagylakihoz, Ezredesékre célozva):
Most vajon hollehetnek?

NAGYLAKI: Melegben valahol. Talán éppen
nálad, otthon. Most nekik hull a forgács.

HALINA: Lehet, hogy készakarva hagytak
magunkra? PuWtanak...

NAGYLAKI: Miért, olyan kemények vol-
tunk talán?

HALINA: Rejtélyes az a szöveg. Éppen mert
túlságosan világos.

NAGYLAKI (legyint):Szónoklat. Haza, nép,
szabadság...

HALINA: Lehet, hogy 6k még hisznek
benne. De azért válaszolniuk kellene né-
hány kérdésre. Valójában miért csinálják
ezt? Hogyan gondolták mégis? Mit remél-
nek?

KEREKI: Most majd megkapják a magukét.
Azt sem mondhatják, hogy mi poroltuk ki
a csepúgatyájukat. Elfújják 5ket, mint a
miligyertyát. Egyet se féljen, tanár úr. Ki-
bírjuk mi ezt is. Én a magam részér61 nyu-
godt vagyok, u,gyebár. A családom, ugye,
biztonságban. En a helyemen. Azt mond-
ták: elöljárók a templomba! Hát jó, itt va-
gyok. Rosszabb helyre is keriiJhettem volna
egy templomnál, nem igaz? Ugy elképvise-
lem én itt az iparos társadalmat, nem lesz rá
panasz. Nem futok el én, ilyenektc5l.
Visszasírják még magukat énhozzám. Nem
tud még egy olyan muhelyt csinálni nekik
senki.

NAGYLAKI: Kereki úr! Mégiscsak hívja ide
a legényét. Szóljon neki, hogy beszélni aka-
rok az ezredeséveI.

KEREKI (boldogan):No ugye! (Kiált.)Doridi,
te!

Az alvókfelriadnak, rémültek és tétovák.

KEREKI: Pardon. Nem vagyok katólikus
ugyebár.

Kereki az orhöz megy, beszélhozzá. Apadokból
filszedelozködnek, elojönnekaz emberek.

TISZTIORVOS (nehézálomból ébredve):Elég
volt a viccb61.Haza akarok menni.

ELLA (hisztériás):Igenis, én nem hagyom,
hogy az én házamban d6zsöljenek. Egy
szemhunyást nem aludtam.
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TISZTIORVOS: Magyarázatot akarok. Ma-
gyarázattal tartoznak.

ELLA: Tolják csak ide azt a diadalmas képü-
ket.

TISZTIORVOS: Mondtak valamit - álljanak
a szavuknak.

FOJEGYZO: Ezek soha.
CIRKUSZIGAZGATÓ (magyarázza): Ezek,

kérem, letartóztattak. Egyszeruen lefogtak.

IDOMÁR: Rabságban tartják az oroszláno-
kat.

TISZTIORVOS: Nemes szándékok, szép
szavak, magyarul - és er5szak a vége.

FOJEGYZO: A veleje!Er5szak a veleje.
ELLA: Nem lehet dobbal verebet fogni.
CIRKUSZIGAZGATÓ: Most mondja az

idomár úr, hogy az oroszlánokat is letar-
tóztatták.

NAGYLAKI (csit{tani próbál): Uraim, nem
történik semmi baj, ha nyugton maradunk.

Erre kitör a pánik.

TISZTIORVOS: Nem várom ki a végét.
Nem én, soha.

FOJEGYZO: Nekem ne parancsolgassanak.
Nekem senki se mondja, hogy nyugodjak
meg.

CIRKUSZIGAZGATÓ: Nekünk, kérem,
jogaink vannak. Én csak a hatályos törvé-
nyekre hivatkozom...

FOJEGYZO: Honnan tudnák ezek a tör-
vényt?!

TISZTIORVOS: Trianonban megmondták
nekik.

ELLA: Mert mindent a hátunk mögött intéz-
tek.

IDOMÁR: Én rájuk usútom az oroszláno-
kat. Mindenkit feletetek az állatokkal.

FOJEGYZO: Hol a lányom? Annuska, ide
gyere!

ANNA (Gáspárralül egyikpadban, csendesen):
Velem maga többé nem kiabálhat. Itt va-
gyok.

FOJEGYZO: Azt tész, amit én mondok.
ELLA (zokog):Haza akarok menni. Gyereket

akarok. Gyereket akarok szülni, és nem en-
gedik.

TISZTIORVOS: Beteg ember vagyok. Ve-
gyék tekintetbe... (Tüntetoen köhög.)

FOJEGYZO: Én vagyok beteg. Én öreg is
vagyok már.

TISZTIORVOS: De én vért köpök.
FOJEGYZO: Szédülök, mindjárt elesek. An-

na, gyere, fogjalak meg.
CIRKUSZIGAZGATÓ: Mi külföldiek va-

gyunk, kérem.
IDOMÁR: Alföldi legény vagyok én, velem

nem lehet kukoricázni.

ELLA: Mit vétettem én? Miért csinálják ezt
velem? Miért nem hagynak?

FOJEGYZO: Mondjon már valaki valamit.
PAP (aki eddig térden imádkozott): Velünk az

Isten.

ELLA: Elhagyott. Elhagyott. Még a fiát sem
küldte el.

TISZTIORVOS: Idegen kézre adott minket
az Isten.

FOJEGYZO: Szóljanak. Mondják meg.
ELLA: Nem értik? Be vagyunk zárva. Hogy-

hogy maguk nem értik?
KEREKI (törtet elore az ajtótól): Nem érti.

Hiába beszélek neki, nem akarja érteni. Ta-
nár úr, ez már nem tud magyarul.

HALINA (eddig szkeptikusan figyelt): Beszél-
jetek csak. Tisztuljatok meg.

A teljeszurzavarban A rtistano - kék-ezüsttri-
kóban - meleg kabátjából kihámozódva, a pa-
dok tetejéna szószékigegyensúlyoz,fellendül rá,
mutatványba kezd. A valósz{nutlen tünemény-
tol a többiekámultan hallgatnak egy ideig.
ELLA: Blaszfémia!

FOJEGYZO: Szentségtörés. Lehetséges, hogy
gyalázat.

KEREKI (elnézoen,sot enyhe csodálattal):M{í-
vészek!

ELLA: De azért felháborító.

TISZTIORVOS: De azért szép.
FOJEGYZO (paphoz): Tisztelend5 úr, itt

maga parancsol. Tegyen már valamit.
PAP (szótlanulcsendreinti oket).

Artistano néhány mutatvány után, mint ki jól
végeztedolgát, a helyéremegy, bebújik a kabát-
jába. A döbbent némaságban megszólal az el-
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különülten ülG szikár, elegáns, sétapálcásúr:
Henter, a szász bankár.

HENTER: Hülyék.
FOJEGYZO (dühösen):A bakszász csak hall-

gasson!
Az újabb, zavart csendbenGáspárlép elG,csití-
tani pr6bál, egyúttal ez elsGsz6noki kísérlete.
GÁSPÁR: Polgárok! (Helyesbít.)Nem. Bará-

taim! Emberek! Elhangzott tisztán itt, mit
akarnak, mi a szándékuk. Minket pedig
nem vakíthat el annyira a bánat, hogy ne
lássuk az igazságot. A jó szándékot. Nem
lehetünk annyira keserúelt még, hogy ne
higgyünk a baráti szónak. Igéretet kaptunk,
hogy megvédenek...

FOJEGYZO: Ha tudnak. Sokat akar a
szarka, de nem bírja a farka.

KEREKI: Igaz is, el kell hogy számoljanak
velünk.

BOHÓC (keseruen):Hit, Remény, Szeretet...
GÁSPÁR: Igen. Megtart a hit, azt mondják,

és így igaz. A hit tartott meg itt, a helyün-
kön, hogy nem futottunk el. Megtart a hit
önmagunknak. Megtartja az ép eszünket
legalább.

FOJEGYZO: Ha rosszat akarnak nekünk,
eddig már megtehették volna.

CIRKUSZIGAZGATÓ: Azt mondják, nem
vérszomjas fajta ez.

IDOMÁR: Pásztorok.

BOHÓC (skandálja): Pásztorok, pásztorok,
Betlehembe...

A bizakod6 bizonykodás hovatovább éppen
olyan hevesen- szinte pánikban - zajlik, mint
az elGzG,kétségbeesettjelenet.
KEREKI: Puliszka nem robban.

GÁSPÁR: A saját véreikkel is szembeszáll-
nak. Mi más ad erot nekik, ha nem a hit?
A hit a maguk igazában, bármi legyen is az.

FOJEGYZO: Még a nemze!.közi egyez-
ménnyel is szembeszállnak. Ok is tudják,
hogy igazságtalan.

GÁSPÁR: És éppen úgy magukra hagyottak,
akárcsak mi. Az egész világ ellen küzdenek.
A magányt választották: önmagukat.

TISZTIORVOS: Erdélyi fajta.
ELLA: Még katolikus is van közöttük.

KEREKI: Ismerjük is egymást, nem igaz?

BOHÓC (kikiált6ként): Hit! Remény! Szere-
tet!

GÁSPÁR: Nem azon múlik, ki él régebben
ezen a földön, hanem hogy ezután hogyan
él. Ok most megpróbálnak méltósággal
élni. És most már nem ronthatják el...

FOJEGYZO: Nem követik el még egyszer
azt a hibát, mint '48-ban.

KEREKI: Nem hagyják még egyszer becsapni
magukat, hogy ellenünk jöjjenek, színigaz.

TISZTIORVOS: Oket is, minket is ma-
gunkra hagyott az anyaország...

BOHÓC (dúdolva):Két pogány közt egy ha-
záért...

TISZTIORVOS: Most már nincs más, ahova
álljanak, csak mellénk állhatnak.

KEREKI: Olyanok vagyunk, mint Jancsi és
Juliska a mesében, árva gyerekek...

ELLA (ezt is kiáltva): De nagyon szépek a
gyerekeik, egészségesek.

TISZTIORVOS: Fiatal nép, egészséges még,
nem fáradt ki.

CIRKUSZIGAZGATÓ: Én mondom, ké-
rem, olyan fogékonyak a m{ívészetre, akár
a gyerekek.

IDOMÁR: Megetették az oroszlánokat. Ha
nem, idehallanám a bogést.

GÁSPÁR: Hos minden nép, amely képes
volt túlélni, megtartotta önmagát. Minden
nép mögött ugyanannyi évszázad áll. Elotte
ugyanannyi veszély...

ANNA 0rtistant5höz): Menjen, könyörgöm,
csillapítsa le oket. Halálos álmok ezek.
Gyerünk, hiszen a szemüknek sem hisznek.

A rtistanGkom6tosan leveti nagykabátját, a pa-
dokon át indul a sz6székfelé. Ott azonban Ez-
redesjelenik meg. A k6rusban ugyanakkor fel-
tunik a puskás IL népfelkelG,az ajt6ban Adam.
Némán figyelik Gket.

HENTER (a csendben):Hülyék.
HALINA (Ezredesrecélozva, Paphoz):Látom,

tisztelendo úr, mégiscsak helyet cseréltek.
PAP: Nem vagyok én méltó. Semmit sem tu-

dok. Mintha anyám se lett volna.
TISZTIORVOS (felocsúdva):Még egy ilyen

éjszaka, és megtébolyodunk. De tényleg.
Maga szerint, Nagylaki, a tudatlanság szüli
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a tehetetlenséget, vagy fordítva? Az a baj,
hogy tÚlságosanokosak vagyunk?!

NAGYLAKI: Figyeljen csak. Most jön a vas-
tagja.

EZREDES (egypercig dölyfösenfeszített a szó-
széken):Nohát, nohát! Látom, jól vagyunk.
Mi embereink harcolásra készen, önök jól.
Imádkoznak, mulatéroznak. Ami tetszik.
Miénkek fáznak. Magukat védik.

PAP: Ön megszentségteleníti a szószéket, Ez-
redes. Cirkuszt csinál a templomból.

EZREDES: Megmondom én, mi kellene.
Maguk legyenek homokzsák. Fagyos ho-
mok. És piff-pili-puff. Ht)sök maguk mö-
gött, piff-pili-puff. De mi nem. És t)k sem,
testvérek. Magyarnak lenni jó. Magyar nem
fázik. Magyarért, hajszáláért szól, kiáltoz
Párizs, London, Budapest. Budapest, Pest-
Buda. A mi pénzünkön építették.

ADAM (zavartan ésdühösen .lefordítja. Ezre-
desszavait): Az Ezredes úr azt mondja, sors-
fordító pillanatokat élünk, és mától kezdve
az itteni népek dolga a történelem. A kü-
lönféle népegyedeknek meg kell egyezniük
egymással, el kell számolniuk, kezükbe
venniük a sorsukat. Hiszen, ha bántódás éri
egyiket, elestében maga alá temetheti a má-
sikat is.

EZREDES: Éppen úgy mondom. Uraim, én
katona vagyok. De tényleg. Kötelességem a
harcolás. Ultem, ültem a sarokban, néztem,
ki ellen? Senki nem igazi. Dalol, kártyázik,
kvaterkázik. Ültem sarokban, kávéházban,

g?ndoltam: ellenség nélkül mit tegyek?
Onök barátok, bár nem szeretem önöket.
Nem igaziak. Itt most a jó színház. Olyan,
mint a háború, az is nagy cirkusz. Most úgy
kelllátszódnia, önök ellenség. Mintha pus-
kájuk volna. Lefogtuk volna. Szinte meg-
öltük, igaz? Jönnek azok, látják, ellenség
van, gyt)zelem van, kötelességteljesítés van.
Minden rendben van. Vdük vagyunk.

ADAM (.lefordítja"): Az Ezredes úr azt
mondja, az önök elképzelése a keleti Svájc-
ról: álom. Itt mindenki kisebbség. Házát,
földjét nem viheti át az anyaországba.
Anélkül pedig...

EZREDES: Éppen úgy.
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ADAM: Éppen ezért, önöknek el kell fo-
gadniuk, ahogyan századokon át mi is el-
fogadtuk, hogy más államban élnek.

EZREDES: Fordult a kocka.

ADAM (feszélyeziaz egyértelmIlfogalmazás):
Ezredes úr, az ön feladata a kivitelezés, nem
a magyarázat. Elvi kérdésekben a körzet-
vezett) úr dönt.

EZREDES: Hol van? Földbt)l jött? Föld alól?
Égbt)l esett ide nekünk? Jön, beszél, paran-
csol. Itt vagyok én sok-sok éve, és nekem
azt mondják: az oláh obsitos baka. Nekem
mondták, nem t)neki. Nagylaki úr! A sza-
kállas vagyok. (Mellkasát mutatja.) Ekkora
szt)r, né. Bolond, szakállas öregember va-
gyok. Csúf. Megesküdtem: nt)jön a szt)r a
szabadságig. De ma ünnep, tiszta arc. Nem
ismert)s?

NAGYLAKI: Az orra, talán.
EZREDES: A szem? Szememet nézze szem-

mel.

NAGYLAKI: Ön mindig a kávéház sarkában
ült, igen. És nézett.

EZREDES: Sarokban ültem, Nagylaki. Ma-
gasabb rangban, mint ön. Néztem, hogy da-
lol ön. (Éneke!.)Elmegyek, elmegyek, hosz-
szú útra megyek... Néztem, hogy szónokol
Ft)jegyzt). Kártyázik Tisztiorvos. Kalábere-
zik, s kiáltja néha: kitartás! És panaszolja a
kommunistákat. Ma gondoltam, nem, teg-
nap gondoltam, míg vágtam a szt)rt, hogy
olyan bajuszt hagyok, mint Nagylaki t)r-
nagy. És akkor kvitt. De levágtam. Ne em-
lékezzem, ha tapogatom.

ADAM: Ezredes úr, uraim, mi a továbbiak-
ban nem akarunk sérdmi politikát foly-
tatni. A mi feladatunk itt és most az...

EZREDES: Tudom én. Ki itt a f()?

NAGYLAKI: Mármint köztünk, ezredes?

E~~DES (helyesbít):Ezredes úr, Ornagy!
On nulla. Professzor is nulla. Tisztiorvos
két nulla. Úgy beszéljen.

GÁSPÁR: Én képvisdem ezt a kis közössé-
get.

EZREDES: Ön feld, ha kérdezek?

GÁSPÁR: Én vagyok a fdelt)s, valóban.
EZREDES: Nagyon jó. Mondom majd, mit

mondjon nekik.
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NAGYLAKI: Ezredes úr, úgy hiszem, a vá-
ros elöljár6i között, a polgármester hiányá-
ban is, vannak olyanok, akik kello felha-
talmazással, mélt6sággal és eréllyel...

GÁSPÁR: Hallotta, Nagylaki úr! Önök le-
szerepeltek. Levitézlettek. Azt mondták, az
egyetlen, államalkotásra képes nemzet a tér-
ségben a miénk, és közben lassan elveszte-
genék ezt az államot. A többiek nem alkot-
tak államot, mégis nekik van a legnagyobb.
Mire érv, mire jogosít a múlt, ha se tere
nincsen, se jövoje?

NAGYLAKI: Bráv6, Gáspár! Sz6nokolni
már tudsz.

EZREDES: Bráv6, Gáspár! Ön itt a fo. Pol-
gármester szinte.

GÁSPÁR: Közölje tehát, mi a szándéka
velünk, ezredes.

EZREDES: Majd, ha kell. Eljön az ido, sw-
lok.

GÁSPÁR: Mondja csak a maga nyelvén, én
megértem.

EZREDES: Ma érti. Tegnap nem. Ma ért.
Holnap már beszél, ahogyan kell, én mon-
dom.

GÁSPÁR: Kikérem magamnak, hogy árulás-
sal gyanúsítson.

EZREDES: Aki beszél, megismerszik.
HALINA (csendesen):A madár is a nyelve ál-

tal vész el.

GÁSPÁR: Vagyok olyan magyar, mint itt
bárki más. Maguk talán azért olyan nagyon
magyarok, mert más nyelvet nem ismer-
nek. Tudatlanságb61. És én nem esem még
egyszer abba a hibába, hogy elhiggyem ma-
guknak: ezek nélkül elképzelheto volna ez
a föld. Nem kell szeretnünk oket. De akkor
is, itt kell élnünk, bárkikkelosztjuk is meg
az életünket.

HALINA (gúnyosan): Bizony, bizony, ezek
úgy szeretnek, meg is esznek.

GÁSPÁR: Túl nagy falat vagyunk mi nekik.
FOJEGYZO: Kivel tartasz te, Gáspár?
GÁSPÁR: Kázmér bátyám, én vagyok most

itt a felelos. Nekem kell megtalálnom velük
a hangot.

FOJEGYZO: Félrever a te szíved, Gáspár.
Csak azt nem tudom még, melyik oldalra.

tiszatáj

GÁSPÁR: Maguknak mindenki árul6, aki bé-
két akar.

HALINA: Békét vagy kegyelmet, Gáspár?
GÁSPÁR: Életet.

HALINA: Csak az a kérdés, milyen életet?
GÁSPÁR: Ezt most már bízza rám, tanár úr.

Nem történelemkönyv ez, hogy ott nyissuk
fel, ahol akarjuk, és akkor csukjuk össze,
amikor tetszik.

HALINA: És foként nem mi írjuk.

NAGYLAKI: Hagyd, professzorom, mind-
egy, ki beszél, senkinek nincs itt szava. És
ne akarj olyan nagyon elöl állni, amikor lo-
nek.

Bohóc,A rtistano elobbi mutatványához hason-
lóan, oldani próbálja a feszültséget,produkálni
kezdi magát. Ezredes,Adam átmegy a sekres-
tyébe.

PAP (Bohóchoz):Mit képzel? Mi maga, kom-
munista?

BOHÓC: Akkor már inkább zsid6. Azokat
még védi a törvény.

PAP: Fejezze be a boh6ckodást.

BOHÓC: Én akár el is mehetek. (Megjátssza,
hogy indul.) Egy percig nem maradok olyan
helyen, ahol ne?1 gyakoroihatom szabadon
a hivatásomat. Atadom a helyet, tisztelendo
úr. Elvégre, ez az ön munkahelye.

PAP: Sajnálom, hogy igaza van, fiam.

BOHÓC: Azt hiszem, én vagyok az idosebb,
tisztelendo úr. Civilben akár tegezodhet-
nénk is.

PAP (folytatjaa tépelodést):Tehetetlenségünk-
ben önzokké válunk, magunkra gondolunk
csupán, és elvész az eronk, amellyel nem
tudtunk mit kezdeni. (Bohóchoz.) Mondja
meg a kolleginájának is, hogy köszönöm,
amit tett. A legfontosabb, hogy ne veszít-
sük el a fejünket.

BOHÓC (tettetett könnyedséggel): Se a re-
ményt. Mi másra val6 a mfívészet, papom?
Olyan az, mint az imádság. Mondja,
mondja az ember, mindegy, hogy mit és
kihez, de közben nem figyel semmi másra.

PAP: Mértéket azért ismerhetne... Tudom,
mi a dolgom.

BOHÓC: A megváltás azért nehéz dolog
lesz.
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PAP: Nem kommunista maga, mégis? (Bohóc
szótlanul elvegyül a többiek között.) luveim!
Barátaim! (Nem figyelnek rá.) Az élo Istenre
kérlek...

ELLA (fojtott dühvel):Jót szól maga, de a leg-
rosszabb kor mindig. Ez a Gáspár gyerek
már-már kiszedte belolük, mit akarnak,
mire készülnek. Hagyja most már a férfiak-
ra a piszkos munkát, tisztelendo úr. Szinte
irigylem ezt az Annát. Férfi veszi el. Ez a
fiú tudja, hogy bármit meg lehet, meg sza-
bad tenni az asszonyért, a családért. Nem
imádkozni kell, ahhoz úgysem ért, hanem
verekedni. S ha azt sem lehet: osonni, bújni,
csalni, kaparni, harapni. Az élet a fo, tiszte-
lendo úr, s az élet mindig bújik, mint tes-
tünkben a vér. Végünk, ha napvilágra kerül
ez a titok. Mindegy, ki az úr, melyik király,
milyen isten. Elolthatják akár a csillagokat
is. Szeretni a sötétben is lehet. Olyankor
jólesik a férfikéz, akármilyen durva is. Az
asszony még a véres férfit is megsimogatja
olyankor. Az ölelés is olyan, mint a verek,e-
dés, ha igazi. (pap lehajtottfovel hallgat.)O,
ne legyen olyan nagyon megérto, megbo-
csátó, tisztelendokém. Maga is csak férfi.
Mondja nyugodtan: céda vagyok. Én pedig
azt felelem rá: boldog vagyok, hogy merek
ilyent érezni. Jólesik, hogy nem finomko-
dom itt magának, amikor égek... Verekedés
lesz itt, papom, dulakodás, és vér folyik.
Anélkül nem nyugosznak el. Kiáltson már
rám, hogy hagyjam abba, szégyelljem ma-
gam!

PAP (keresztet rajzol Ella felé, a levegobe,el-
fordul tole, a többiekhez):Megszületik hol-
nap a gyermek. A Megváltó közeleg. Néz-
zetek magatokba: a világegyetemet betölto
fényéhez képest mily parányok vagytok,
milyen kicsi és kisszeru a félelmetek, hara-
gotok. B{ínös önzés elotérbe tolni a rette-
gést, mintegy pajzsként a szeretet ellen. Vé-
tek belefeledkezni a kétségbeesésbe. Nem
állíthatjuk magunkat, személyünket minde-
nek elé, elsoül. Engednünk kell, hogy bele-
oldódjunk a mindenségbe, a tündökletes
örömbe, amely kitölti azt a születés ünne-
pén.

GÁSPÁR (némiképp lekezelón):Jól van, tiszte-
lendo úr. De maradjon csak meg az evangé-
liumnál. Maga nincs szokva a politikához.

PAP: Tudom én a magam dolgát.

G:\SP ÁR: Egy szavamba kerül, s kivezetik
mnen.

PAP: A saját templomomból?
GÁSPÁR: Útban van már a malasztjával.
PAP (reménykedve):Mire készültök, Gáspár?
GÁSPÁR: Szegényember! Mégis azt hiszi,

hogy hosök akarunk lenni? Szép volna,
csakhogy nem lehet. Tojik ránk a minden-
ség. Rejtve, látatlanul nem lehet hos senki-
bol. Ahhoz közönség kell ám.

PAP: De akkor mi történik?

ANNA (eddighallgatta oket): Megkérdezzem
én?

GÁSPÁR (nyersen):Nem a te dolgod.
ANNA: De én tudom elvégezni.
GÁSPÁR: Ádámmal, ugye? Ne bízzon a

nokben, tisztelendo úr.

ANNA: Csak hadd beszéljek vele.
GÁSPÁR: Ugyanaz. Elhúzódsz vele a fél-

homályba...

ANNA: Nem esik bajom.
GÁSPÁR: Csak elígérkezel neki. Mi másért

beszélne?
ANNA: Ismer.
GÁSPÁR: Több annál.

ANNA: Apám kámfuterja volt. Nem mer
hozzám érni.

GÁSPÁR: Még meg is magyarázod! Ettol
csak alpáribb lesz.

ANNA (szomorúan, de csodálkozva is): Mi
vagy te, Gáspár? Sz{ízfiú?

Anna határozott léptekkela sekrestyefelé indul,
majd benyit.

GÁSPÁR (szomorú iróniával):Újra kell szen-
telni a templomot, atyám. Meggyalázták.

PAP: Számtalan templomunkat megszentség-
telenítették már a megszálló hadak. Tatár,
török... Istállót vagy raktárat csináltak belo-
lük. Kohalom csak mindenik. Mi visszük
belé a szellemet.

GÁSPÁR: Aztán ki kell söpörni belole a 16-
citromot, s felszentelni újra. Arra az idore
tartogassuk magunkat, atyám. Azt mondja
el ezeknek. A túlélésre kell berendezked-
nünk. A mese, az imádság ahhoz nem elég.
A hadak múltán a templom se szent, a j6
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érzelmek sem azok. A tisztátalan helyen a
gazság is helyén van, odaillik.

PAP: B{ínre vezet a spekuláci6, fiam. Nem
élhetsz csak az eszed szerint, amikor szíved
lSvan.

GÁSPÁR: Az én szívem most csak arra kell,
hogy elég vért pumpáljon az ereimbe.
Ennyi az egész. Ez is sok. Egyszer majd j6-
nak, szépnek lenni is jut idé>nk.Eré>nk...
Most az eszünkkel meg kell védenünk a
szívünket. (Felcsattan) Miket beszélek! Iste-
nem, hogy rühellem ezeket az 6cska jelké-
peket. Utálom a szívemet, atyám.

PAP: A szavakat utálod csak, fiam.

GÁSPÁR: Túl sokat hallottam be15lük, igaz.

FOJEGYZO úön): Maguk miré>l beszélnek
itt?

PAP: Istenré>l,azt hiszem.

FOJEGYZO: Gondolkodtam a dolgon, Gás-
pár. Te most val6ban és tu}ajdonképpen
Erdély templomában állasz. Ugy viselkedj.
Nincs helye itt...

GÁSPÁR: A helytállás helye ez, tudom.
FOJEGYZO: Templom. Téglaboltozat tartja

az ég helyét, és el lehet képzelni ezeket a
ké>oszlopokatfenyé>szálnak.

GÁSPÁR (gúnyosan megérto):Gondolkozha-
tunk. Van szál1ásunk, ételünk. Talán még
bajunk sem esik. Nem loholunk kenyér
után, asszonyféltés sem gyötör. Eddig azt
mondtuk: ez a hazánk - és csak éltünk
benne. Most szeretjük csak, amikor elve-
szett.

PAP: Benne élsz.

GÁSPÁR: Vagy álmodom. Gondolom. Mi-
kor jutott idé>mostanig, hogy a lelkünkré>l,
Istenré>lgondolkozzunk? Hálásak lehetünk
az alkalomért. Kár, hogy azt sem mi terem-
tettük meg magunknak...

FOJEGYZO: Mondom is, hogy nem gon-
dolkodni kell, hanem cselekedni.

GÁSPÁR: Mondja, tényleg mondja.

FOJEGYZO: Feltoltad magad nagyvezémek,
akkor tegyed is a dolgod.

GÁSPÁR: S maga mit tanácsol, Kázmér bá-
tyám?

FOJEGYZO: Megmondtam: tegyed a dol-
bod.

GÁSPÁR: Megmondta, bizony, maga meg.
FOJEGYZO: Mi neked úgyse vagyunk j6k

semmire. Azaz még~s. Bármit csinálj, mi
isszuk meg a levét. Aldozatnak még j6 va-
gyunk. (Szelíden) A lányra, Annára, azért
vigyázz.

Fojegyzoa padok felé indul, Gáspár utánaszól.
GÁSPÁR: Kázmér bátyám!
FOJEGYZO (halkan): A tied. Elvetted, ne-

ked adom.

GÁSPÁR (egyedülj:De ki ellen? Ki ellen le-
het? Adj, Uram, biztos ellenséget a megma-
radáshoz.

Anna jön a sekrestyéból, valósággal magával
cibáljaAdamot.

ANNA: Mondja el nekik!
ADAM: De hiszen tudják.
ANN A: Hiába tudják, ha nem hiszik.
ADAM: Hogy lehet ezt elmondani? Ez egy

nép lelke...
ANNA: Cöcö! Egy nép lelke... ilyent csak a

vesztesek mondanak. Meg akik háborúra
készülnek, és lelkesíteni akarják a vesztese-
ket holmi emelvényré>1.Haza, nép, szabad-
ság - a sértettek jelszava. A gyé>ztesekren-
delkeznek és cselekszenek, méghozzá a saját
nevükben. Azt hiszik, hogy élnek.

ADAM: Most val6ban egy nép lelkéré>lvan,szo...

ANNA: Imént még a vér szavár61 beszélt ne-
kem.

ADAM: Mert maga né>,Anna.
ANNA: Mondja hangosan. Lássuk, mikép-

pen hallatszik. Ne agg6djon, most majd fi-
gyelnek magára az urak. Nem a pucerük
már.

ADAM (ettol visszazökkenfennkölt szerepébe):
Polgárok! Mint hallották, mi, e föld é>sla-
k6i, úgy döntöttünk, nem fogadjuk el az
idegen hatalmat, habár saját véreink hozzák
szuronyukon. Nem akarunk törökös bojá-
rok, német származású király alatt élni.
Nem akarunk jobbágyi sorsot, botbünte-
tést, fanari6ta hivatalnokokat, középkori
szellemet...

HALINA: J6, j6, mi is tudjuk, mit nem aka-
runk, de...

ADAM: Szabadságot akanmk!
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ANNA (feddon rászól): Adam! Térjünk a
tárgyra.

ADAM: Nem akarjuk egyik idegen uralmat
a másikra felcserélni. Itt az alkalom, hogy a
magunk urai legyünk.

FOJEGYZO: Meg a mieink.
ADAM: Nehéz döntés volt. Választanunk

kellett: a nemzet egysége és a szabadság kö-
zött. A vér szava ellene sz6lt a...

ANNA: Adam!

ADAM: Századokon át a nemzeti egység
eszméje éltetett itt bennünket, az adott
erot. A balázsfalvi népgy{ílés aztán ki-
mondta végre az egyesülést...

FOJEGYZO: No ugyan! Mire odafuvarozták
a népet, már maguknak állt Párizsban a
zászl6. Ut6bb rakták a talapzatot a szobor
alá.

ANNA: Fojegyzo úr, kérem! Hagyják be-
szélni. Maguk akarták hallani. És ne feled-
jék, hogy magyarul mondja.

FOJEGYZO: Ennyi benne az érdeme.
ANNA: Gyerünk, Adam. Ne törodjön velük.
ADAM: Önök tudják, milyen az: a politika

játékszerévé válni. Amikor alku tárgya lesz
egy nép. Mi pedig tudjuk, belátjuk, hogy
ahogy ezt a döntést Párizsban meghozták,
ugyanúgy hozhatnak egy ellenkezo döntést
is, ha úgy fordul...

NAGYLAKI (elismeroen):Okos.
HALINA: Csak elorelát6.

ADAM: Önök ismerik, mit jelent a többség
hatalma, p:1égha saját fajtánkbéli is az a
többség. Onök olyan birodalomhoz tartoz-
tak, amelyiknek két fovárosában erdélyi ci-
gánynak csúfolták a magyarokat is. Meg-
érezték rajtuk a románszagot. Rajtunk pe-
dig most a magyarszagot torolják meg a jö-
vevények.

GÁSPÁR: Te csak ne sorold a mi sérelmein-
ket!

ADAM: Ha maguk most ellenük fordulnak,
megszegnek egy nemzetközi egyezményt.
Mi nem. Minket nem kötelez semmiféle
döntés. Trianonban a magyarokr61 határoz-
tak, nem r6lunk. Magukat le lehet kasza-
bolni, ha a törvény ellen lázadnak, ben-
nünket azonban nem irthatnak ki a saját
véreink.

NAGYLAKI: Reménytelen.

HALlNA: Bizony, nagyon magyaros.
ADAM: Igen, tudjuk, hogy nem gyozhetünk.

(Döbbenet.)Nem is gyoznünk kell, hanem a
saját törvényeink szerint élnünk. ~i ma-
gunk akarjuk eldönteni a sorsunkat. Es úgy
döntünk majd: egyesülünk az anyaország-
gal.

FOJEGYZO: Mondtam én: cirkusz az egész.
TISZTIORVOS: Minket pedig magukkal

együtt lonek halomra.
ADAM: Önök foglyok, tehát ártatlanok. És

nyugodjanak..meg: nem lesz itt semmiféle
lövöldözés. Unnepelni jöttek, nem harcol-
ni. A saját véreik ellen harcolnának? Ami-
kor békésen is megkaphatják? Ugyan! Le-
játszott játszma ez.

NAGYLAKI: És maguk egy lezárt játszmá-
ban akarnak elonyt szerezni?

ADAM: Pontosan.

HALlNA: Én mindig nagyra becsültem az
idealistákat. De úgy látszik, az idealisták di-
lettánsok is. A dilettantizmus pedig veszé-
lyes dolog. Foként a politikában.

ADAM: Nem politika ez. Éppen, hogy nem
politika többé.

HALINA: Hát mi a fene? Hosiesség? A ho-
siesség az idealisták dilettantÍZIDusa. (Nagy-
lakihoz.) Ez j6 mondás volt, mi? De ki fog
emlékezni rá?!

NAGYLAKI: Kössünk üzletet, Adam úr. Mi
megadjuk magunkat a !J.evonul6 hadsereg-
nek. Törvény szerint... Ugy eleget teszünk
az egyezmény eloírásainak. Maguk pedig
folytassák csak a külön játszmájukat ked-
vükre.

ADAM (mereven):A körzetvezeto úr, azaz a
vezetés úgy döntött, hogy önök itt marad-
nak.

NAGYLAKI: Megokolná?
ADAM: Ez a parancs, ornagy úr.
NAGYLAKI: Túszok vagyunk tehát? Mond-

ja ki!
ADAM: Parancsot teljesítek, ornagy úr.
NAGYLAKI: És a garanciák?
ADAM: Személyesek.
NAGYLAK.I: Szavát adja?

ADAM: Úgyse hinne a szavamnak, ugye?
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GÁSPÁR: Ebbol elég. Vagy elengedtek ben-
nünket, vagy kitörünk.

ADAM: Gáspár! Ne vetemedj eroszakra,
mert még hátba lonek. Törvényes lesz. Pa-
cifikáció.

GÁSPÁR: Engem csak ok lohetnek hátba.
Törvényesen.

ADAM: Valamint az önkéntes rendfenntartó
alakulatok. A Honmento Bizottmány pa-
rancsa szerint. Melyiket választod?

GÁSPÁR: Most nálad a puska. Dt; remélem,
hamarosan kiverik a kezedbol. Es éppen a
tieid. Akkor majd számolunk.

ADAM: Nagylaki úrnak személyes garanciát
ígértem. Megadom. (F6jegyzóhöz.)Kedves
Kázmér bátyám, ezennel tisztelettel megké-
rem lánya, Anna kezét.

FOJEGYZO: Mit csinálsz te, Ádám?
ADAM: Két rövid á-val kérném.

HALINA: Garanciákat ad. Leányt kér.
TISZTIORVOS: Most már minden kell ne-

kik.
ELLA: Nem is szabad beérni a felével. Sem-

minek.

ADAM: Megismétlem az ajánlatomat. Haj-
landó vagyok feleségül venni Annát, az ön
leányát. 0 többiekhez, egyre katonásabban.)
Ajánlatomban nincs semmiféle kedvezés,
önzés még annyi sem. Nem az a fontos,
hogy megnosülök. Az sem, hogy e friggyel
megmentem a fojegyzo úr leányát és család-
ját. Igaz ugyan, hogy nem eshetne bántó-
dása a város új elöljárója feleségének, még
ha magyar is az. Es az is igaz, tudom, hogy
engem sem dicsérne meg az új hatalom
ilyen gesztusért. Én azonban vállalom.
Nem feltétlenül személyes okból. Az a fo
itt, hogy hajlandóságomat nyilvánítom ki,
hogy szövetséget kötök magukkal. Mégpe-
dig olyankor, amikor vesztésre állnak, és ez
a szövetség számomra sem elonyös. Van va-
lakinek kifogása ellene? Gáspár?

GÁSPÁR: Tedd a dolgod.
ADAM: Fojegyzo úr?
FOJEGYZO 0nnára mutat}: Ot kérdezd.

Felnott.
ADAM: Professzor úr?

HALINA: Képtelenség. Beleillik tehát.

ADAM: Nagylaki?
NAGYLAKI: Van magának elég hatalma ah-

hoz, hogy érvényesítse is ezt az egyezséget?
ADAM: Tisztiorvos úr?

TISZTIORVOS: Az én véleményem az,
hogy...

ADAM (Kerekihez):Majszter uram?
KEREKI: Nem az én leányom. Az enyémek

már messze járnak.
ADAM: A tisztelendo urat nem kérdezem, o

nem világi személy.
PAP: De gondolj az Úrra.

ADAM: Köszönöm. Megyek, jelentem felet-
teseimnek, mit döntöttem. Egyezségünk
így lesz hivatalos. Viszontlátásra, uraim.
Készüljön, Anna! (EL)

ELLA: Egyszóval erre ment ki a játék. Le a
kalappal. Az egész elöljárósággal megsza-
vaztatta.

TISZTIORVOS: Mínusz a polgármester.
ELLA: Van itt helyébe ember. És én még azt

hittem, férfi.

TISZTIORVOS: Neked csak az számít, hogy
férfi legyen valaki. Az nem számít, hogy
ember-e.

ELLA: Szeretlek én azért téged, ne félj.
Doricajön el5reaz ajtótól.
DORICÁ: A Henter nevU jöjjön ki. Tévesz-

tésbol van itt.

FOJEGYZO (kiáltva): Ötszáz éve tévedésbol. Ivan Itt aszasz.

HENTER (Doricához):Jövök, Dorica, jövök.
De mondjak önöknek valamit, uraim, mi-
elott végleg elválunk egymástól.

FOJEGYZO (dühét rajta tölti kij: Elmondtak
maguk már mindent a román népgy{ílésen.
A közös-ülésen. Egy pillanat alatt lepaktál-
tak velük. Maguk mindig arra az oldalra áll-
tak, ahol a kiváltságokat osztják. (Egyre
inkább belelovaljamagát.)Ne oktasson min-
ket maga. Nem vagyunk kíváncsiak a két-
féle igazára. Áll itt, és vigyorog fölényesen,
mint akinek sikerült. De: ma nekem,
holnap neked. Magukra is sor kerül, akkor
jussunk majd az eszébe. Elobb a magyarok,
aztán a zsidók, s eljutnak a szászokig is, ha
egyszer rákaptak az ízére. Úgy kimossák
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magukat innen, mint szart a csepúnadrág-
ból. Nem lesz itt hely másnak, csak nekik.

HENTER: Hallgasson végig egyszer, fo-
jegyzéí úr. Lehet, hogy ez az utolsó alka-
lom. Az a maguk baja, hogy soha semmit
nem hallgattak, nem gondoltak végig. Ma-
guk csak a szívükre hallgattak. Emiatt le-
hetséges,. hogy nem állnak többé szóba
velem. On a jog embere, fé>jegyzéíúr, vagy
majdnem. És önök mindig azt mondják, de
szavalják inkább: a föld adta maguknak a
jogot. Nekünk a jog adta a földet. Ez köz-
tünk a különbség. A jog, a törvény oldalán
állunk tehát mindannyiszor. És megva-
gyunk. Ott állunk, hogy a kedvezéíbb tör-
vényre szavazhassunk. Maguk sem tehetnek
mást ezután: a törvényes hatalom híveivé
kell válniuk, mindegy, milyen nyelvet be-
szél a gazda. Súghatnak neki. Meg aztán,
maguk mondják: pénz beszél, kutya ugat.
Ne ugassanak. Egyedül a törvény biztosÍ!-
hati~ az életüket, tulajdonjogukat a földhöz
is. Onök azt hangoztatják, s milyen régóta!:
Extra Hungariam non est vita. Magyaror-
szágon kívül nincsen élet. Mi századok óta
hazánkon kívül élünk. De jog s törvény
szerint. A törvény ami hazánk. Ehhez tart-
sák magukat. Nem az a fo, hol a határ, ha-
nem hogy mi van a határon belül. Annak
szurkoljanak tehát, hogy a rabtartóik ki-
harcolják a jogot, s az új hatalom biztosítsa
a törvényességet. Maguknak az az érdeke,
hogy demokrácia legyen: civilizált ország,
bármilyen zászló lengjen is felette. Itt az al-
kalom, hogy - extra Hungariam - eljussa-
nak Európába. Mehetünk, Doridí.

Henter Dorica kíséretébentávozik.

KEREK! (elismeréssel):Református ember ez,
Nagylaki úr!

HALINA: Tudja, mi ijeszt meg a maguk val-
lásában? A predesztináció. Az eleve elren-
delés. Bizony, én a törvénytol félek.

KEREKI: Nem értek én az efféléhez, tanár
úr. De azt tudom, hogy a szászok megéltek,
s nem is rosszul. Olyan bútort, mint ok,
nem csinált itt senki. Volt nekem egy szász
mesterem...

TISZTIORVOS: Ácsi! Félrebeszélünk. Meg-
mondtam én: hajnalra megtébolyodunk.

GÁSPÁR: Délelott van már, doktor úr.

TISZTIORVOS: Olyasmirol beszélünk, amit
nem érünk fel ésszel. Miért nem magunkról
beszélünk? Elmondhatom, hogy fáj itt, ide-
bent. A szívem...

GÁSPÁR: Délelott van, doktor úr, nem éj-
szaka. És még megvagyunk. Mostanra leg-
alább tiszták a frontvonalak. Tudjuk, ki hol
áll és mit akar.

ELLA: A jegyesedet akarják, Gáspár.
GÁSPÁR: Nem a jegyesem még.
ELLA: Kérd meg. Ne hagyd, ami a tied. Al-

kalmas helyen vagy, összead sebtében a
pap. Aztán mind jöhet a ficsúr, jégre fut.

GÁSPÁR: Nagyon vágyik egy kis vereke-
désre, vérre, Ella asszony?

ELLA: Mindegy, mire vágyom én, eljön az
anélkül is.

GÁSPÁR: Azt kéne elkerülni.

ELLA: Védd meg a kedvesedet, Gáspár. Nem
létezhet olyan felsobb érdek, de még eszme
sem, amelyikért egy embert feláldozz.

GÁSPÁR: Törodjön a maga dolgával, E~a
asszony. Vért pedig majd köp az ura. Ot
védje, ne a más kedvesét.

ELLA (gúnyosan magyarázza): Értettem én,
polgármester úr. A magafajtának nem más-
ra kell az eszme, se a béke, csak takarónak.
Anélkül, csórén, maga is kicsi, nagyon kicsi
lenne ám. Egy lánynak biztosan nem elég.
De sebaj, majd megkapja mástól, ami jár
neki. Máris van jelentkezo.

Megkondula harang.

TISZTIORVOS: Éjfél van. Vagy dél.
HALINA: Jusson eszünkbe, hogy Hunyadi

János gyozelmére harangoznak delente,
szerte a világon. Talán nekünk is sikerül a
túlerovel szemben...

PAP: De hát, ki húzza? Az én harangozóm
elmenekült.

GÁSPÁR: És fél tizenegyet mutat az óra.

NAGYLAKI: Itt vannak megint. Nekik szól
a harang. Csak nehogy értünk szólna.

Harangzúgás.

ANNA (halk révületben):A harang délre kon-
gat. Búza hull rám, amint a templomból
kilépek. Fehér fátylamon búza pereg, nem a
könnyem az. Jobb kezemben virágkoszorú,
csupa vérehulló fecskeIií. Bal oldalon egye-
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dül csak a szívem. Úgy érzem, testemen kí-
vül dobog. Gyerekeimet is más asszony
szüli meg. Más anya nyelvén kérlel engem
az én fiam. Kislányomat látom odább: mez-
telenüllépked a havas úton, a hómezeSben,
fekete kabátos óriási ember fogja a kezét,
csizmái csikorognak a fagyban. A homály-
ba távolodnak teSlem, engem süt a nap.
Gyönyörun ragyogok a templom lépcseSjén,
és szól a déli harang.

Anna mono16gja alatt Nagylaki, Halina, Ke-
reki, Cirkuszigazgató eltorlaszolja a fóajtót.
Gáspárkéson veszi észre.

GÁSPÁR (ordit): Nem! Ne! Ne zárkózzunk
be!

HALINA: Biztonságosabb.
GÁSPÁR: Ez a bezárkózás provokáció.
NAGYLAKI: Ok kezdték.

HALINA: Gáspár, ez in egy talpalatnyi Er-
dély, valóban.

FOJEGYZO: Erdély temploma, igenis.
HALINA: A miénk. Legszebb benne, hogy

önként választottuk.

NAGYLAKI: Gazsikám, most, hogy magunk
közön vagyunk, elmondhatod szépen, mi-
ért paktáltál le ezekkel? Ígértek valamit?
Úgyse tartják be. Vagy ennyire naiv lennél?

FOJEGYZO: Ejsze, még az útra is kiállnál,
megéljenezni eSket?

GÁSPÁR: Nekünk in egyetlen esélyünk van:
az általános és teljes rendezés. Bezárkózva
kirekeszt jük magunkat beleSle.

FOJEGYZO: Hagyd te a nagypolitikát más-
ra. In és most a mi életünkreSIvan szó.

GÁSPÁR: Ha bezárkózunk, a segítséget is
kirekeszt jük. A hangunkat se hallják meg.

NAGYLAKI: Kik, Gáspár? Ki figyel ide?
GÁSPÁR: A madarat is a fészkén fogják meg.

ELLA: Legalább nem tudnak bejönni a ga-
lambodért.

CIRKUSZIGAZGATÓ (határozott most, sót
parancsoló):LeSjékcsak ránk a templomot.
Látni fogja a világ, kifélék.

GÁSPÁR: Ön szánt szándékkal provokálná
éSket?

CIRKUSZIGAZGATÓ: Érvénytelenné válik
minden szerzéSdés, ha ereSszakhoz folya-

modnak. Erre hivatkozva kérhetjük az
újabb rendezést.

ELLA (döbbenten):Maga áldozatot akar csi-
nálni beléSlünk.

CIRKUSZIGAZGATÓ: Az eredmény majd
minket igazol.

TISZTIORVOS: Minket? Kiket?

CIRKUSZIGAZGATÓ (kissé demagóg mó-
don körbemutat): Minket, mindannyiunkat.
Az utódainkat.

ELLA: Nem születnek meg azok a gyerekek.
Ezután egy anya se mer szülni.

CIRKUSZIGAZGATÓ: Ezt kell tennünk.
Ez a mi feladatunk. Mi több: ez a hivatá-
sunk.

NAGYLAKI: Kinek nevében beszél ön? Ki-
csoda ön, igazgató úr?

CIRKUSZIGAZGATÓ: Egy magyar hazafi.
, , ,

NAGYLAKI: Ertem. Ertem, hat persze.
CIRKUSZIGAZGATÓ: Törvényes felette-

seim vannak, az a M.

HALINA: Hát a trupp? A muvészet csak
álca?

GÁSPÁR (kétségbeesetten):Ez nem két állam
dolga, hanem az összesé. KenéSközön csak
alku tárgya lehet, semmi több. Adnak-
vesznek bennünket.

Odakint puskalövésekhallatszanak.
CIRKUSZIGAZGATÓ: Íme, a felelet.

GÁSPÁR: Egymást lövik, uram.
CIRKUSZIGAZGATÓ: Vajh ki tudja? A féS

az, hogy lövöldözés tört ki. Ez nem volt
benne a programban. Ezt nekünk doku-
mentálnunk kell.

GÁSPÁR: Lövessem agyon magam? Ön majd
mellékel valami dossziéhoz...

CIRKUSZIGAZGATÓ: Barátaim, én nem
akarok illúziókat kelteni önökben. Nekem
ehhez nincs érzékem, mint egyeseknek. És
felhatalmazásom sincs álmokkal keresked-
ni. Készüljünk fel a legnagyobb áldozatra.
De tudnunk kell, hogy a jövéStszolgáljuk,
a jövéSmajd minket igazol. Megbízóim ké-
rése is erre vonatkozik.

TISZTIORVOS: Megkérnek szépen ben-
nünket, hogy...?

ELLA: De miért? Miért éppen a jövéS?
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A sekrestyéblflálomittasan beront Ezredes.
EZREDES: Hallom, 16nek?Díszl5nek?

KEREK!: Élessei mégpedig.

HALINA: Ez a maguk. megígért békéje, ez-
redes.

EZREDES: Elnyomott az álom odaát. Nagy
a tömjénszag.

KEREK!: De hallik már a kötdesség hívó
szava. A halottakat is felveri.

EZREDES: Megyek. Vezénydek.
TISZTIORVOS: Jól fogna nekik a pihent se-

gítség. Csakhogy zárva az ajtó, ezredes, és
most nálunk a kulcs.

EZREDES: Barátok! Értik, nem? Maguk ba-
rátok.

NAGYLAKI: Ezredes úr, letartóztatom.
Adja át, kérem, a fegyverét.

EZREDES: Nem, nem, soha.

NAGYLAKI: A fegyverét!

EZREDES (szomorúan): Nincsen. Honnan
vegyek, mib51? Semmi nincsen. (Kiforgatja
a zsebeit, mutatja, fegyvertelen. Kenyérdara-
bot szed el6.) Elfdejtenem enni, uraim.
(Tovább üriti zsebeit) Tessék, tessék, tessék
minden. Aludtam, uraim. Közben elmúlt a
barátság. Kicsit nem figydtem oda, s maguk.
már nem szeretnek. Jól voltunk egymással.
Csak nem hittünk. egymásnak. Jól voltunk,
kacaghattak is rajtam. Jólesett, ugye? fA töb-
biek némánfigyelik) És miért én? Én vén va-
gyok, hosszú a szakállam. Semmim nin-
csen, csak a sz5röm. Én csak nézek.

NAGYLAKI: Ezredes úr, mint a város ön-
védelmi alakulatának parancsnoka, ezennd
5rizetbe veszem.

GÁSPÁR (halkan):Hölgyeim és uraim, most
lettünk magyarból kisebbségiek.

(Függöny.)

HARMADIK FELVONÁS

Sz{n: ugyanaz. Valamivel késobb, alkonyi fényben. A szereplok külön csoportokban. Esetenként
- talán - reflektorfény emeli ki tfIeet.

HALINA (Bohóchoz, aki levette sipkáját):
Megismédem a kérdést. A muvészet csak
álca?

BOHÓC: Vagy fegyver.
HALINA: Visszafdé sülne el, most. Vagy d-

koboznák. Barátom, sötétet látok. Gyö-
nyörködnék inkább valamiben.

BOHÓC: Bennem, barátom.

HALINA: Egészséges férfi vagyok én, noha
már nem egészen fiatal.

BOHÓC: Abban, amit csinálok. A muvészet:
csdekvés.

HALINA: A valódi tett hdyen, feltétdezem.
BOHÓC: Mi a valódi, tanár úr? Csupán a

kényszer. Minden cselekedetünk kénysze-
rek között történik, és ezért nem is egészen
valóságos.

HALINA: Eszerint mio&mnyian muvészek
vagyunk.

BOHÓC: Én munkanélküli voltam. Azelott
bádogos. Aztán jött ez a küldetés...

HALINA: Az álruha!

BOHÓC: Álruha. Forma. Ürügy. A célunk
azonban valóságos, nem?

HALINA: Mit tudja azt egy bádogos?
BOHÓC: Mindenki tudja. Azért élvezi a

mutatványt. Örvend, hogy valaki meg meri
tenni helyene. Képes akár nevetségessé
válni...

HALINA: De hát ez így siralmas.
BOHÓC: Nevetnek.

HALINA: Úgy látom, a mi hdyzetünk na-
gyon muvészi ám.

BOHÓC (rémülten):Nem, azt nem.
HALINA: A látszat azonos a lényegével.
BOHÓC: Nem, nem. Hiányzik bdo1e va-

lami. A muvészetben mindig benne van a
halál...
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RALINA: Ostobaság!
BOHÓC: Val6ban, roppant nevetséges. Di-

lettánsok vagyunk, tanár úr. Alkalmi mu-
tatványosok. Az élet megleheté>sendilettáns
mutatvány. Mindaddig, amíg veszélybe
nem kerül. Mindaddig, amíg hiányzik a
produkci6b61 a lényege, a...

RALINA (ráripakodik): Bádogos, maga ka-
tona!

BOHÓC (bohócosan):Parancsára! Éljen a ha-
lál!

RALINA: Önkéntes, akárcsak én. Engem se
kényszerített senki, hogy ide bezárk6zzak.
Csak éppen nem akadt más hely, ahova
mehettem volna. Bezárt a könyvtár és a
kupleráj. Most meg a templom is. Leltároz-
nak. Nem tudna maga felvidítani valami-
képpen?

BOHÓC: Hallgat6zzunk. Amikor félnek,
úgy dé>laz emberekbé>l a sz6, akár a vér.
Néha eléggémulatságos.

RALINA: Kihallgassunk másokat?
BOHÓC: Tud ennél jobbat, tanár úr? Vá-

runk. Megint csak várunk. A sorsunkra vá-
runk. Mintha egy vonatra várnánk. Szeret-
nénk felszállni rá, és elutazni. Látta ön a
tengert, tanár úr? Valahol vannak tengerek.
Pálmafák. Valahol most napfényben tán-
colnak a lányok. Valahol emberek élnek.

Az egyik padban: Tisztiorvos és Ella, elvonul-
tan.

TISZTIORVOS: Nem emberi dolgok ezek.
Emberi dolog az evés, ivás, ölelkezés. De ez
történelem. Tömeges. Valami emberfeletti
és veszélyes dolog fedé>nevelehet: történe-
lem. Mintha egy másik dimenzi6ban ját-
sz6dna le. Átjárások vannak oda. Az ember
megfogná valakinek a kezét, és hát az 6ra-
mutat6t igazítja át azzal a mozdulattal. (Ella
megfogjaférje kezét.) Rég vége lehetett vol-
na, ha rám hallgatnak. Hiszen olyan egysze-
nl az egész. Nem érzed?

ELLA (fásultan):Igen. Érzem, ha akarod.
TISZTIORVOS: Érezned kellene. Elvégre né>

vagy. Én érzem. Az egész testemben itt
bent mocorog. Olyan, mintha két szívem
volna. Egyszerre dobbannak, mégis külön-
külön. Nem tudom, melyik az igazi. Az
egyik mintha ki akarna szakadni belé>lem.
Fájdalmat okoz, de j6. Szeretem. Magamat

szeretem, és mégis valaki mást. Látom,
ahogy ott megyek, felfelé egy hegyoldalon.
Messze, egyre messzebb. Kicsi vagyok ott,
akár a saját gyermekem. Fáj egy kicsit,
hogy nem érhetem utol. Igen, most átmegy
a hegyen, és én nem látom é>tsoha többé.

ELLA: Segíthetek?
TISZTIORVOS (szigorúan):Én nem fogom

kivárni. Úgy döntöttem, hogy meghalok.
Nem mozdulok. Lesz hozzá elég eré>m,
meglátod. Megmutatom neked.

Baloldalt, elöl:GáspárésAnna.
GÁSPÁR: Elmehettél volna vele. Most kint

lennél. Otthon talán.

ANNA: De itt vagyok.
GÁSPÁR: Akkor nem sz6ltam. De értetted,

ugye?
ANNA: Még mindig volt idé>mnemet mon-

dani.

GÁSPÁR: És mondtad volna, ha megsz6-
lalsz?

ANNA: Csak akkor, ha igent is mondhatok
valakinek.

GÁSPÁR: Akarod, hogy most kérdezzelek?
ANNA: Holnap kérdezz.
GÁSPÁR: Elé>reel volt ez rendezve, Anna.

Azért is hagyhattalak. Nem kellett nekem
semmit mondanom. Történhet bármi, nem
változtat. Fölösleges volna beszélni r6la.

ANNA: Fölösleges, de szép. J6lesett volna
azért, ha tiltakozol. Csak egy kicsit. Tessék-
lássék legalább. Nekem tetszett volna, a
többiek meg látják.

GÁSPÁR: Te kacér!

ANNA: Kíváncsi vagyok mégis, holnap mit
kérdezel. Hogyan kérsz.

GÁSPÁR: Nem kérlek én. Viszlek.

ANNA: Mondhatnál valamit azért még ma.
Még most.

GÁSPÁR: Tudod te.

ANNA: Úgy szokás.

GÁSPÁR: Semmiféle szokás nem érvényes
most.

ANNA: De, mindig. Elmúlik ez, de örökre
megmaradna minden, amit most mondanál.

GÁSPÁR: Elmondom holnap.
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ANNA: J6, hogy ezt hallom: holnap. Hol-
nap... Azért élünk a világon...

GÁSPÁR: Azért élünk a világon, hogy ön-
magunk legyünk.

ANNA: Most mégsem rám gondolsz, ugye?
GÁSPÁR: Anna, te vagy/Létezel.
ANNA: Milyen furcsán hangzik ez. Már-már

félelmetes.

GÁSPÁR: Akár egy vallomás. De segélykiál-
tás is lehet.

Halina Bohóccaitovábboson a háttérben.

HALINA: Vezess, barátom, Vergilius-Dante-
Lucifer. Hadd forogjon d a világi kép.

BOHÓC:K~!Azaz: am~m.Megmon~
tam: a spicliség a legnagyobb mt1élvezet.

Egy másik csoportozatban:Fojegyzo,Nagylaki,
Kereki.

FOJEGYZO (Nagylakihoz): Mondhatod bát-
ran, in nem hallgatnak ki. Sok kényes hiva-
tali dolgot beszéltem meg én a templom-
ban...

NAGYLAKI: Számoljunk össze tehát. A bir-
tokt6l, azt hiszem, végleg elbúcsúzhatok.
A tiszti nyugdljamt61 den6. Enni márpedig
kell.

KEREKI: De még üríteni is. Hogy kimennék
én innen!

NAGYLAKI: Marad a jogi diplomám.
KEREK!: Azzal aztán kitörölheti...

NAGYLAKI: Mester uram, vélhetoleg má-
sok birtokát, nyugdlját, de még az iparát is
elveszik. Ismeri az alapdvet: dögöljön meg
a szomszéd kecskéje is. Ha nekem nina, ne
legyen neked sem. De a kisemmizeneknek
képviselet, ahhoz pedig jogász kell.

FOJEGYZO: É1eted végéig meglesz a kenye-
red. Nem mintha irigydném tole,d De ne-
kem ahhoz fd kellene esküdni. Erted? Es-
küdni! Más az. A nydvüket sem értem.

KEREK!: Legalább nem tudja, mire esküszik.
Nem is lesz érvényes az.

FOJEGYZO: De a gesztus! Én állok majd a
feszület elott, nem maga.

KEREK!: Ha ugyan lesz feszület. Igaz, azt is
lehet csinálni. Szék, ágy, szekrény, feszü-
let... Tolem a mesterséget el nem vehetik.

HALINA (a háttérben. Bohóchoz):Másé az or-
szág, magadnak épited.

NAGYLAKI: Valami szervezeti formát kell
találni az egésznek, az a fo. Anélkül nincsen
gazdaság. A magyarságunkb61 nem élhe-
tünk meg. El fognak menni az emberek
más vidékre, munkára, idegen sz6ra. Ezen
törjék a fejüket az urak.

FOJEGYZO: Én vállalom. De ki nevez ki?
K.EREKI:Minek?

FOJEGYZO: Hát a szervezethez. Az egylet-
hez, vagy mihez.

KEREK!: Megint fonöknek, ejsze?

FOJEGYZO: Tudja maga, mi az a belég?
K.EREKI:Honnan tudjam?
FOJEGYZO: Tolem.

K.EREKI:El van intézve. Én megszavazom.

HALINA (bekapcsolódik,szokatlanul lelkesen):
Kiad6t kell alaphani, uraim. Újságot,
könyvet ainálni. A lapokb61 tudni fogunk
egymásr61, átbeszélhetünk ezek feje fden.
A könyvek pedig! Ahogy én nézem. oda ju-
tunk, hogy az h-6k szaván élnek ezután az
emberek, nem az anyjukén. Iskola hdyét
képes tartani a könyv. Mt1vészet kell, káp-
rázat. Mélység és magasságegyszerre, egyet-
len sík lapon. Az elso könyv a mi gyönyört1
rabságunk története lesz. Egy maroknyi
lelkes hazafi, a templomba bezárva... Több
sebbol véreznek. Közülük egy meghalj de
csak a vége felé. A legbátrabb, a halálra
szánt. Hiszen aak azt találják d, aki do
mer állni. A java.

NAGYLAKI: A maradék: az oaúja.

HALINA: Nem, nem. Fegyvertelenek, tehát
ártatlanok. De bármikor készek...

K.EREKI:Tdjesen.
HALINA: Meglesz az intelligencia becsülete,

ha eddig nem volt neki.

KEREK!: Ezt azért meg kell még beszélni.

NAGYLAK!: Sok mindent meg kell még be-
szélni, gondolni, barátaim. Most azonban,
mindenekdon, döntenünk kell. Fogadjuk
meg in...

KEREK!: Én fdesküszöm. Hívom a papot.

NAGYLAKI: Határozzuk meg az elveket, és
foglaljuk irásba.

KEREK!: Lekni-e? Mi maga, ir6?
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NAGYLAKI: Szeretném, ha fennmaradna,
bármi történjen velünk. Gáspár kivihetné,
6 arra való, s amúgy is menni akar.

KEREK.! (döbbenten): Mit tervezget itt ve-
lünk, ha közben ilyesmi jár a fejében?! Ez
nem becsületes. Erre nem szabad gondolni.
Nem szabad, egyszeruen.

A csoportfolytatja a tanakodást, Bohóc tovább
megy. CirkuszigazgatóésEzredesegyezkedneka
sarokban.

EZREDES: Maguknak sehogyan sem jó. Az
egész kell. Add meg, Uram, de most mind-
járt.

CIRKUSZIGAZGATÓ: Én tisztdem az
önök próbálkozását, igyekezetét. F6ként,
hogy esélytelen. Noha nem reménytelen.
Talán. Tény, hogy önök mindent feltettek
erre.

EZREDES: Nem Isonzó ez, Nagylaki úr. Ha
vesztünk is, a mieink jönnek. Mindenkép-
pen mi következünk.

CIRKUSZIGAZGATÓ: Önök azonban más-
ként fogadják 6ket, mint várható volt. Meg
fognak lep&lni, és ett61 feldühödnek. Akár-
csak mi. Hogy 6szinte legyek, erre mi sem
voltunk fdkészü1ve. Mondhatnám: nem
számoltunk magukkal, pedig egészen körül-
vettek már.

EZREDES: Olyan magasan voltak, elnéztek
felettünk.

CIRKUSZIGAZGATÓ: Lehet. Ezután oda
kell figyelnünk.

EZREDES: Erre megy ki a játék.
CIRKUSZIGAZGATÓ: Ezt az akciójukat

például segÍthettük volna...
EZREDES: Ezért nem szóltunk e16re. Hálás-

nak kellett volna lennünk maguknak. A
szövetségesnek.

CIRKUSZIGAZGATÓ: Persze, a világ e16tt
titokban maradhatott volna.

EZREDES: A világ kellett lássa éppen. Lássa,
kik vagyunk, mik vagyunk. Vagyunk.

CIRKUSZIGAZGATÓ: Fene bonyolultak.
EZREDES: Megegyeztünk. Mehetek?
CIRKUSZIGAZGATÓ (nevet): No, azért

annyira nem egyeztünk meg.
EZREDES: Nagydolgomra se?
CIRKUSZIGAZGATÓ: Széd6nék.

tiszatáj

EZREDES: Negyvenhárom.
CIRKUSZIGAZGATÓ: Ezt hogy érti?
EZREDES: A negyvenharmadik lövés volt.

Számolom. Nem töltöm hiába az id6t.

CIRKUSZIGAZGATÓ: Tudom, mit érez.
ott kellene lennie, velük. De a fogoly is
fontos. Néha még hasznos is.

EZREDES: Nem jó lesz. Kérni fognak.
Enyéim, övéik, mind. Mindegy. Meghara-
gusznak. Nem érettem, én kicsike vagyok,
hanem mert itt van egy testvérük nekik,
rabságban.

CIRKUSZIGAZGATÓ: Ön katona, és én is
az vagyok. Mindketten tudjuk tehát, hogy
az elkezdett akciót be kell fejezni. Minden,aron.

BOHÓC (Cirkuszigazgatóhoz):Kapitány úr,
azt hiszem, odakint elfajultak a dolgok a
testvérek között. A harminchetediket lö-
vik.

EZREDES: Negyvennégy.
BOHÓC: Sebesültek vannak.

CIRKUSZIGAZGATÓ (Ezredeshez):Gratu-
lálok, ezredes úr. Szóval mégiscsak komo-
lyan gondolták.

EZREDES (sz{npadiasan térdre hull): Isten,
nem ezt ígérted. Növeszthetem megint a
szakállam.

BOHÓC: ~apitány úr! Az 6rnagy, a tanár,
meg az az Iparos...

CIRKUSZIGAZGATÓ: Szegénykék, erdé-
lyiek.

BOHÓC: Összeesküvés lesz az. Csak a hol-
nap, a kitartás, a szervezkedés... Konspirá-.,CIO.

CIRKUSZIGAZGATÓ: A jöv6, ugye? Ter-
mészetes reakció ez, ilyen helyzetben. ott
látják magukat, ahol nincsenek.

BOHÓC: És ha fellázadnak? Ha nem fogad-
ják el...

CIRKUSZIGAZGATÓ: Hogy jönnek ezek
ahhoz, hogy beleszóljanak országos dol-
gokba?!

BOHÓC: Még az is lehet, hogy élni akarnak.
CIRKUSZIGAZGATÓ: Most nem az a dol-

guk. És te? Érzel magadban elég er6t?
BOHÓC: Akkor sem engednének elmenni,

ha volna hova mennem.
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CIRKUSZIGAZGATÓ: Értsd meg, legalább
te. Példa kell. A levert, letargikus ország-
nak, a maradéknak. Belefeledkeztek a tom-
pa fájdalomba, a vereségbe. Éles fájdalomra
van szüks~g, hogy bennük sajogjon folya-
matosan. Es erre, ami itt történni fog, fél-
század múlva is emlékezni fognak. Elég
rémes és... elég aljas ahhoz. De most ez a
dolgunk, István.

BOHÓC (Ezredesremutat): Jó természete van
a vénembernek, hogy zokogni tud.

Pap, csinált révületben, középre lép, bátoritani
akarja talán a rabtartó foglyokat némi isteni
sugallattal.
PAP: Istent szólítottátok? Én láttam ot. Meg-

jelent nékem, méltatlannak, az ifjú Jézus.
Komor ragyogás ölelte körül. Ott tündö-
költ a feldúlt, véres föld felen, de nem
messzire. Lába ujja szinte érintette a rögöt.
És igy szólt: mondd meg a kétségbeesé-
sükben vakon bolyongóknak, akik nem lát-
hatnak engem, hogy elhozom nékik holnap
a reményt, kisded alakomban. A harc elcsi-
tul, a seb beforr, testvér a testvérnek test-
vére lészen, nem bosszulója. Józsefrol, ne-
veloatyámról vegyétek a példát, tegyétek
dolgotokat mások gyermekéért, asszonyá-
ért, tartsátok rendben házatok táját, csalá-
dotokat, lelketeket. Követ kore tegyetek,
rójátok össze a fát, és orizzétek a szót.
Orizzétek egymást: a jövonek. Mert nem
vész el, ki dolgozni tud, a fáradtságból ereje
támad, és megbékél, ki most a vésztol hara-
gos. Vegyétek eszetekbe, hogy nem kisebb
lélekben a számban megfogyatkozott, a so-
kaságnál az egyes nem alábbvaló.

ELLA: Ámen.

GÁSPÁR: Köszönjük, atyám.
PAP (csak Gáspárnak, súgva): Megbocsát né-

kem az Isten. Értetek oroztam el az o ne-
vét.

NAGYLAKI: Készüljünk, barátaim.
PAP (megtoldja a sugallatot): Mondá nékem

az ifjú Jézus: a ti dolgotok ezután megis-
merni a barátot az ellenségben. Tekintsetek
magatokba, lássátok...

Dörömbölésafoajtón.
FOJEGYZO: Most mégis ránk törnek, meg-

látják.
HALINA: Csak méltósár;r;al.méltósár;r;aL
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GÁSPÁR: Nekünk nincs félnivalónk. Csak
az ezredest dugjuk el. O a folövo, az ellen-
ség ellensége.

A dörömbölésmegismétlGdik.

NAGYLAKI: Tárgyalok én velük.
GÁSPÁR: Én tudok a nyelvükön.
NAGYLAKI: Katonadolog ez. És érted kár

volna mégis.
ADAM (hangjakintrol): Segitség!
FOJEGYZO: Majd én. Ez az én irnokom.

(Kiáltva.) Mi kéne, ha vóna, Ádám? Pardon:
Adam - két rövid á-val.

ADAM (hangja):Segitsen. Meglottek.
FOJEGYZO: Kicsodák, te?
ADAM: Lonek ránk.

FOJEGYZO (kajánul): Olyan nincs. A test-
véreid.

ADAM (hangja):Eltaláltak.
FOJEGYZO: Ti kerestétek magatoknak.
ADAM (hangja):Eltalálták a lábam: Folyik a,verem.

FOJEGYZO: Hiszem, ha látom. Na, várj
csak. Kinyitom az ajtót, egy kicsit. Mutasd
a bibis lábadat. De vigyázz, itt komoly erok
vannak.

Fojegyzo megpattintja az ajtót, a ny{lásban
megjelenikAdam lába.
ADAM (hangja):Engedjenek be, kérem. (Ke-

zét is bedugja.)
KEREKI: Forró vizet a kopaszra!

GÁSPÁR (felrántja az ajtót): Gyertek be,
gyorsan.

Adam bebukik, nyomában Dorica és a II. nép-
felkeló'
FOJEGYZO: Hohó, megálljunk! Jön az

egész sereg?
ANNA (Adamhoz): Bekötözöm. Maga meg-

sebesült.

FOJEGYZO: Tényleg. Nem játék ez, öcsém,
láthatod. Nézheted.

HALINA: Most már nektek is van történe!-
metek.

ADAM: Tudja mit, tanár úr? Menjen maga a
francba.

HALINA (tréfál): Vigyázz, kiraklak a tieid
közé.
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EZREDES (Adamhoz): Ötvenegyet 16ttek ed-
dig. Ti hányat?

ADAM: Mi egyet se. Nem hagyták..
EZREDES (érti, szinte számított rá): Ok kezd-

ték, ugye?
ADAM: De miért?

NAGYLAKI: Megmondtam én, hogy rossz
vége lesz.

ADAM: Ön hagyta volna, hogy csak úgy,
könnyedén, fölényesen és diadalmasan...?

NAGYLAKI (keserun):Én hagytam, Adam.
Le kellett volna, hogy puffantsalak már az
elején. De én hagytam. Aztán beleszoktam.
És neked sem tudok gratulálni.

ADAM (kínlódva): Igazunk volt, de nem
mertük elhinni. Most már láttuk ISket.
Most már bebizonyosodott az igazunk.
Utólag, s talán késlSn.Meg akartuk mutatni
nekik, nem akárkik vagyunk. Különbek
vagyunk náluk. Annyira, hogy fegyver nél-
kül is szembeszállunk. Azt akartuk, ne
alattvalókként kezeljenek. Egyenrangú
testvéreik vagyunk...

ANN A (a többiekhez):Ne bántsák..Elég neki,
amit kapott.

ADAM (mosolyognipróbál): Anna! Megsimo-
gatott! Mégiscsak megérintett engem.

ANNA (befejezia kötözést):Készen vagyunk.
ADAM: Ugye, jobb itt? Odakint bántanák..

Vigyázok én magára, Anna. És nekem iga-
zam szokott lenni. Most pedig maga meg-
simogatott...

EZREDES (Doricához): Hogy volt, Dorica?
Halljam!

DORICÁ: Semmi. LISttek.A Mtéren álltunk,
az oroszlánoknál. De nem volt fanfár, se
kenyér meg só. Szónok se. A körzetvezetlS
úr se szólt, mert ott se volt. Lehet, rosszul
álltunk, azt hitték, magyarok vagyunk.

EZREDES: És a zászló?

DORICÁ (rálegyint): Zászló, becsület... An-
nak való, aki bírja.

EZREDES: Vigyázz, miket beszélsz!
DORICÁ: Engem maga többet ne cseszeges-

sen, ezredes úr. (Az oltárfelé pillant, három
keresztet vet.) Isten bocsássa meg. Maga sem
ezredes, nem is nevezték ki, át se vették
még az új seregbe. Most már nem is fogják..

Nem lesf földosztás, egyéb, amit maguk
ígértek. Ur: úr. Egyik jön, másik megy, az-
zal kész. Jobb ez már sehogy se lesz. Cons-
tantin úr, hiába mondják maguk, a becsü-
letet nem lehet megszerezni, mint a földet.
Az vagy az emberrel születik, vagy nem.
Nekünk már 16ttek.

ADAM (rákiált):Éppen hogy! Bizonyítanunk
kellett, hogy méltók vagyunk. Megérdemel-
jük. A miénk. Nemcsak ide születtünk, ha-
nem meg is szereztük. A becsületet is, a sza-
badságot is.

GÁSPÁR: Szabadságot, Adam?
ADAM (csüggedten):Tudom. Láttam. Szé-

gyellem magam.
GÁSPÁR: Nem felelISsaz ember azért, amit

lát.

ADAM: Díszmenetben jöttek, és tyúkok lóg-
tak a fanyergükön, lopott éjjeliszekrényt
vittek az ágyútalpon. A tisztek korbáccsal
verték ISket.Nekünk kellett volna gylSzni,
Gáspár, ilyenekkel szemben. És veszítet-
tünk. Veszítettünk, mert nem akartunk 16-
ni rájuk. Nem mertük elhinni az igazunkat.
Nem a becsületr61 van szó, hanem a tyú-
kokról, éjjeliszekrényekrlSl. Nem szabadság
ez, hanem szabad rablás. Nem történelem,
hanem üzlet.

GÁSPÁR: Mindegy, minek nevezed.

ADAM: Jöttek rongyosan és mohón, nézték
közben, milyen földek vannak errefelé, s
milyen ekék hozzá... Vas, nem fa. Köhög-
tek az erlSs szilvóriumtól. Gyönge másiás-
hoz szoktak, s hamar megártott nekik. Él-
vezték, hogy erlSsebbitt a pálinka, s most
még ingyen is van. Azt üvöltötték közben,
hogy ez az ISISsiföldjük. Nézték, mennyit
fognak mérni be161e nekik. Nem tudják.
még, hogy egy ölet se kapnak. Nem vérrel
öntözték, hanem okádékkal.

GÁSPÁR (mintegy vigasztalva): Nem azon
múlik, mit énekelnek. Nem is a ruhájukon.
Szerencsétlenek. Éhesek, persze. Majd jól-
laknak, átöltöznek. Megtanulnak mosdani.
Még franciául is megtanulnak. Nem az a
baj.

ADAM: Meg nem ijednek, az biztos. EgyMl
16ttek.

GÁSPÁR: Idegenben vannak, félnek: 16nek.
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ADAM: Nem félnek azok semmit&, szeren-
csére. Nincs mit veszteniük.

GÁSPÁR (magyarázólag): Vannak népek,
amelyeknek nem jutott alkalom. Túl korán
érkeztek, vagy túl késcSn.Nem tudták el-
használni az erejüket. Frissek maradtak, és
dühösek a beléjük szorult vágytól. Csende-
sen, elfojtva ncSttek Isten számába, aztán
egyszer csak kirobbannak. Mi magunkat
puszcltjuk már. Ok egészségesebbek:máso-
kat pusztÍtanak.

ADAM: A föld legcSsibbnépe ez, Gáspár.
A legrégibb és legmagasabb kultúrával. El-
nyomták, elvették mindenét, de a lelkében
mindig is megmaradt, megtartotta. Szelíd,
béken1rcSnép ez, senkit nem bánt. De ha
kezet emelnek rá, ha megsértik hagyomá-
nyos igazságérzetét... akkor odaüt.

GÁSPÁR: A világon minden nép ilyen...
ADAM: Nincs a világon még egy nép, ame-

lyik ennyire szereti a szabadságot. Az az él-
tetcSlevegcSje.Ezek oroszlánok!

GÁSPÁR: Hallom, a pénzüket is az orosz-
lánról nevezték el.

ADAM: Traianus császár egyik unokájával
beszélsz, Gáspár!

GÁSPÁR: Gratulálok a szapora császárod-
hoz. De ne feledd, Nagylaki úr Dózsa
György ivadéka. Kázmér bátyám a honfog-
laló Árpád apánktól ered. Halina törzsökös
lóM. Nekik papíruk, kutyabcSrük van róla.
De mire jó ez?

ADAM: Nekik már kámpec. Ezután a fiatal
népek következnek. És neked nincs jogod
engem vigasztalni vagy sajnálni. Megalázol
vele.

GÁSPÁR: Én is itt születtem, Adam. Az
apám is. Ükapámat nem ismertem, de neki
is meg kellett születnie valahol.

ADAM: Ezt majd megbeszéljük, máskor.
Most fáj a lábam. Talán nem vagyok ma-
gamnál. Szenvedek. (Kiált.) Anna! Folyik a

/verem.

GÁSPÁR: Értem, Adam. Máskor.

Gáspár a többiek felé indul, akik újabb cso-
portba verodtek, Adam utánaszól

ADAM: Gáspár!
GÁSPÁR: Tudom, Dózsa a tiétek.

ADAM: Gondolkodtam a dolgon. Annát
most mégsem vehetem el.

GÁSPÁR: Ahogy gondolod, Adam.
ADAM: Beláthatod. Megérti. Most nem

olyan idcSkjönnek. Kiderülne róla, kiféle-
miféle, még ha a nevemre íratom is.

GÁSPÁR: Hogy hívnak téged, Adam, tulaj-
donképpen?

ADAM (nemfelel a kérdésre):Most majd poli-
tizálni kell mégis, úgy látszik. Lehet, hogy
képviselcSleszek.

GÁSPÁR: Az lehet. Sok sikert hozzá.

ADAM: Majd mindent megbeszélÜDk.
GÁSPÁR: Máskor. Akkor.

ADAM: Megmutatom én ezeknek. Fognak
még engem tekintetes úrnak szólítani itt.

GÁSPÁR: No, majd akkor.
ADAM: De ha mégis... Mondd meg neki,

hogy ha megvárna addig, megköszönném.
Visszajövök és elveszem. Mindent bepót0-
lok.

GÁSPÁR: Persze. Amikor olyan idcSk jön-
nek. Megmondom neki.

ADAM: Nem szeretném, ha haragudnál.
GÁSPÁR (nyílt gúnnyal): Nem lehetek ha-

ragban egy országgydlési képviselcSvel.
Nem olyan idcSkjönnek.

ADAM: Örvendek, hogy legalább ezt meg-
beszéltük. Jó lesz minden. ne félj. Csak a lá-
bam ne fájna ilyen kegyetlenül.

GÁSPÁR: Semmi sem tökéletes, méltós~os
úr. De majd hcSstcsinálnak belcSled.Ugy
egyszerdbb megmagyarázni. Indulásnak jó
lesz.

ADAM (komolyan):MeglcSttek,nem?
GÁSPÁR: Meg, valakik. Kérdés, kicsodák le-

hettek?

ADAM: Majd kiderül. Kivizsgáltatom én,
ahogy odakerülök.

GÁSPÁR: Jó, majd felkészülök rá. Köszö-
nöm, hogy elcSreszóltál.

ADAM (hangsúlyosan): Viszontlátásra, Gás-
pár.

GÁSPÁR: Hát igen... Isten veled, Adam.
Meg Traianus császár.

Gáspár csatlakozik a csoporthoz, melynek köze-
pén Ezredes áll, és Kerekivel vitatkozik.
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KEREKI: Ne kérje, hogy magával sírjak.
Minket nem megvertek, hanem eladtak.
Nem mindegy az, hogy egy asztalnak há-
rom lábat raknak, vagy kitörnek egyet a
négyb6l. Az egyik aranyérmes darab, a má-
sik selejt. Pedig ugyanannyi lábuk van.
Megszámolhatja.

EZREDES: Maga számoljon. Egy: megmutat-
tuk, merünk fegyvert fogni. Ken6: tudunk
16ni, ha kell. Három: gy6zünk, ha akarunk.
Négy: képesek vagyunk lemondani. Gy6ze-
lem ez.

KEREKI: E~ kalap alan vagyunk, Cons-
tantin úr. Es elég nagy sötétség van alana.
Nem látszik, ki milyen felekezetU, de még
az sem, milyen nyelven beszél. Amíg a
tyúkszemére nem hágnak. Mert akkor a jaj-
gatásával elárulja magát. Jaj, mondom én,
váj-váj, mondja maga. De j6, nem bánom,
én nem figyelek oda.

EZRED~S: Nem kellett volna engemet be-
zárni. En j6l csináltam volna a diadalt.

KEREKI: Nem lehet ezt j6l csinálni. Ez alatt
a kalap alatt túl sokan vagyunk ahhoz,
egymásnak ütközünk. Minket nem kellett
volna bezárni, például. Akkor segíthetilink
vagy futhattunk volna szabadon.

EZREDES: Nincs annyi hely a világon, ahol
elférjenek.

KEREKI: Ne higgye, hogy örvendek, amiért
kikaptak. Nem egyébért, de az ilyesmit
nem felejti el az ember, megzavarja az ál-
mát. Rossz álmú emberekkel pedig nem le-
het dolgozni. Mindegyre az ujjukra ütnek a
kalapáccsal, s att6l még dühösebbek lesz-
nek. De hát, kikaptak, kikaptak. Legalább
egyenl6k vagyunk. Felszorultunk, mint re-
csenyédi kutya a boglya tetejére. Kormány
legyen a talpán, amelyik lehoz innen. Leg-
alább két kormány kell ahhoz. (Cirkuszigaz-
gatóhoz.) Igazgat6 úr! A miénk - illetve a
maguké - mit sz6l hozzá?

CIRKUSZIGAZGATÓ: Honnan tudjam én
azt?

KEREKI: Hivatalos embemek tetszik lenni,
ugyebár.

CIRKUSZIGAZGATÓ: Én egyedül az
oroszlánokért agg6dom, el kell számolnom
velük. A végén még megeszik 6ket odaki.

KEREKI: Látja, én is ett6l félek. Egyébt6l
nem is. Egysz6val, a kormánya nem sz6l ér-
tünk?

CIRKUSZIGAZGATÓ: Értünk igen, meg-
lehet. Ha muszáj lesz. De a ml1vészetnek
most kicsi a becsülete.

KEREKI: Akár a tisztes iparnak.
CIRKUSZIGAZGATÓ: Maguk pedig békül-

jenek meg.
KEREKI: Ezekkel?

CIRKUSZIGAZGATÓ: A helyzettel legin-
kább. De biztosíthatom, hogy a helyzet vál-
tozni fog.

KEREKI: Akkor meg miért békéljek meg
vele? Vége lesz, mire megszokom.

CIRKUSZIGAZGATÓ: Nem tudhat6, mi-
kor lesz vége.

KEREKI: Vagy úgy! Még szerencse, hogy a
családom j6 helyt van. (Kiált.) Dorica!
Gyere már ide. Megérkezett a nagysága
Pestre? S a kisleány?

DORICÁ (kelletlenül):Majszter úr, az a hely-
zet...

KEREKI: Helyzet-e?
DORICÁ: Az a helyzet, hogy visszajöttünk.
KEREKI: Vissza-e,te?

DORICÁ: A nagyságos asszony utálta a va-
gont.

KEREKI: Vagont-e?
DORICÁ: Abban kellett volna nekik lakni.

KEREKI: Az én feleségemnek. Vagonban.
Pesten.

DORICÁ: Nem egészen. Mert Szolnokon.
KEREKI: S most hol vannak?

DORICÁ: A m11helyben. A gyaluforgács
alatt.

KEREKI: Mi a fenét csinálnak ott?
DORICÁ: Félnek.

KEREKI: S a leányka?
DORICÁ: A leányka még be is van kor-

mozva. Szakasztott a nagyanyja. De nem
mondom el senkinek, ne féljen maga.

KEREKI: Nem hát. Kiszeded a forgács al6l te
magad.

DORICÁ (sértodötten):Van nekem jegyesem,
Kereki úr!
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KEREKI: De azért jbl vannak? Mondjad már.
DORICÁ: Úgy is lehet mondani. Porosak

egy kicsit.
KEREK!: Magamra hagytatok, a francba!

Hiába etettelek. Agyon kéne hogy üssek
valakit! Ha merném...

Fémeshangon megszólalElla.

ELLA: Uraim! Bejelentést kívánok tenni.
Férjem, a tisztiorvos úr meghalt. Hova te-
methetem?

Tisztiorvos holtan ül a padban,feje Ella vállán.
Körülállják.

HALINA (csendesen):O a mi els6 Msi halot-
tunk.

ELLA: Ugyan, tanár úr! Önmagának halt
meg ez, nem maguknak. Hagyják békén,
kérem.

HALINA: A pap is odalett. Ki mond gyász-
beszédet?

ELLA: Majd én. A ken6nk dolga ez. Vagy
már csak az övé. 0 halotthoz.)Sikerültne-
ked, Tádeusz. Le a kalappal.

Ella a holt Tisztiorvosfülébe beszél,nem hallat-
szik. A másik padsorban, ugyanolyan mereven,
összebújva ül egymás mellett A rtistano és Ido-
már.

CIRKUSZIGAZGATÓ (Bohóchoz): Nézd
meg 6ket. Csak nem csináltak valami bo-
londot?!

BOHÓC (megböködi a párt, majd jelenti):
Alusznak.

CIRKUSZIGAZGATÓ: Neked a toronyban
a helyed. Figyeld ezeket. De nehogy baleset
érjen. Nem eshetsz le, világos?

Bohóc a sekrestyefelé távozik, miközben a kó-
rusban megjelenik Körzetvezet6. Ez alkalom-
mal !ét, szabályos egyenruhát viselo fegyveres-
sei. Ok a bevonuló seregkatonái.
KÖRZETVEZETO (papírlaprólolvassa):Pol-

gárok! Békésen, az összes nemzetközi
egyezmények tiszteletben tartásával bevo-
nulb csapatainkat hitszeg6 mbdon aljas ter-
roristák támadták meg. A népünkre jellem-
z6, hagyományos emberiesség szellemében
katonáink nem viszonozták a lesbé>l,gyá-
ván leadott lövéseket. A körzet parancsnok-
sága, mérlegelve a kialakult helyzetet, te-
kintettel a nemzetközi egyezményekre, a
békeszerzé>désbenrögzített alapelvekre,min-

den feleMsséget elhárít magátbi, és az orv-
lövészeket teszi feleMssé, akiket - az eddigi
kimerít6 vizsgálatok szerint - a lakosság
magyar nemzetiséglí része is támogatott.
~zért viselnie kell a következményeket.
asi földjükre békésen bevonulb katonák,
egyszeru parasztfiak legyilkolása kimeríti
azokat a körülményeket, amelyek indokolt-
tá teszik a megtorlást. Ennek mbdjárbl és
mértékér61 kés6bb intézkedünk.

Körzetvezeto kifelé indul.

HALINA: Elérkezett az igazságpillanata...
EZREDES (határozott):Körzetvezeté>bajtárs!

Mondani akarok valamit. Kell. Tárgyal-
junk.

ADAM: Hagyja, Costidí bácsi. Most más
dolga van. Be kell fejeznie, amiért idejött.

EZREDES (kiabálva provokálja a már eltúnt
Körzetvezetot): Mi a te neved? Hazudjad!
Hallgass meg legalább. Én Mtt~m rád!
(Hallgatózik, de válasz nem jön.) En vezé-
nyeltem a sortüzet. És hogy tudd: egyet bá-
nok csak. Hogy ilyen kevés sikerült. Az
utoisb szálig ki kellett volna irtsalak.
0damhoz.) Miért nem kellek neki? Adam,
téged kedvel, mondd neki, hogy én vagyok
a feleMs.Én vagyok a vezér.

ADAM: Így van ez rendjén, Costidi bácsi.
EZREDES: Nem lehet egy kalap alá venni...
ADAM: Én sem tennék mást a helyükben.

Nincs is rá id6.

EZREDES: Ezeket engedjék ki. Ezek csak
magyarok.

ADAM: Kés6. Tudják, hogy eljárna a szá-
junk, ha innen kikerülünk. Ismerjük egy-
mást, hát nem?

EZREDES: Szavunkat adnánk.

ADAM: És megszegnénk. Elhencegnénk,
hogy Msök vagyunk. Az ember dicsekszik,
Costidí bátyám. De nem emberi dolog ez.
(Fennhangon.)Barátaim, meg fogjuk hozni a
végs6 áldozatot.

HALINA: Elmagyarosítanak a sírkövön,
Adam. Hosszú á-valírják majd rá a nevedet.

ADAM: Nem úgy csinálják a történelmet,
professzor úr. Tudják é>k,s mi is tudjuk,
mit kell írni az emlékmiívekre. (Szónokol.)
Minden nemzet a Mseivel igazolja jogát a
földhöz, de még a létezéshez is, akik fel-
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áldozták érte magukat. A történelem maga
áll majd azon a talapzaton. Barátaim, ve-
lünk kezdodik népünk történelme. Le-
gyünk büszkék rá. Mi vagyunk az alapít6k.

DORICÁ (halkan): Mi hasznunk beleSle,
uram?

ADAM: Tudják eSk,mire használják, ne félj.
DORICÁ: Na j6, de ha a magyarok leSttek,

minket vigyenek ki innen.
ADAM: Tudod te, kicsoda a körzetvezeteS

úr?

COSTICÁ: Délr51jött, azt mondják.
ADAM: DélreSljött, és ezt az egyet komo-

lyan gondolja. DélreSl nézve egyformának
látszunk. (Gylfzködi.) Muszáj megtenniük,
Doricl. Nyugodj meg, majd kezet cs6kol-
nak az anyádnak.

DORICÁ: Sokra megy vele.
ADAM: Nyugdíjat is adnak neki, biztosan.
DORICÁ: Nyugdíja eddig csak a tisztvise-

leSknek volt, Adam úr. Szegénykém, nem
fogja elhinni.

ADAM: Meglesz ezután mindene, amit kí-
ván. Még le is írják, amit r61admesél.

DORICÁ: Leírják-e?Könyvbe?
ADAM: Történelemkönyvbe, Doricl.

DORICÁ: Adam úr, van nekem egy meny-
asszonyom. Az nem kaphatna valamit?
Igaz, csak a jegyesem még, s nem az asszo-
nyom, de elvettem volna, tényleg. Én min-
dent komolyan gondolok, ha egyszer
eszembe jutott.

ADAM: Megkapja, amire vágyik, egyet se
félj.

A nna közeledik.

ANNA (Adamhoz; tegezi): Eljöttem, Adam.
Látsz engem?

ADAM: Ne kérjen, Anna. Az ember ut61ag
nem helyesbítheti a történelmet.

ANNA: Most teljesült az álmod. Látom. Át-
szellemült az arcod. Ismered amesszeséget,
ahova készülsz?

ADAM: Igen, benne vagyunk a nagy egész-
ben, Anna. A része vagyunk. Egyformák
vagyunk.

ANNA: Egy tévedés miatt. Én azonban nem
tévedésbeSI születtem neSnek, és gyereket
szülni is a magam akaratáb61 fogok.

ADAM: Kívülr5l, messzir51egynek látszunk.
ANNA (várakoz6n):Egy párnak?
ADAM: Ürügy vagyunk egy történelmi for-

dulathoz. Ne kérjen, Anna, semmire. Min-
denképpen ez lett volna a vége. És most
már lassan vége is lesz.

ANNA: Ennyi lennénk? Ürügy?
ADAM: Többek leszünk, Anna. Tartson

velem. Vegye fel a nevemet. Odakerülne
mellém, a márványlapra. Többet most nem
ígérhetek. Mindörökre ott ragyoghatna.

ANNA: Nem az öröklétre vágyom én!

ADAM: A legnagyobb borzalom, ha elfelej-
tenek. Ha nem hagyunk nyomot a földön.

ANNA: Ut6dokat. Szerelemb51 született
gyermekeket.

ADAM: Jöjjön velem, ragyogjon, Anna.

ANNA (kigombolja a blúzát): Látsz engem?
(Adam egypillanatra a lány meztelen mellére
mered, majd elfordul) Ide nézz! Megmondta
a szereteSm:én wgyokl

ADAM (feszélyezmm): Most nagyobb dol-
gokr61vansz6,Anna.

ANNA: Ragyogok. Érzem, hogy tündököl a
testem. Ki látja meg? Kit melegítek én a ra-
gyogásommal? Kire omlik a sugaram? Kit
növeszt?

ADAM (kiJltw): Vigyék el innen! Eleredt a
vérem. Folyik a vérem.

ANNA: Meghalni a maga feladata, nem az
enyém.

ADAM: Igaz most már. És maga követ en-
gem. Mintha szeretne.

Gáspárfélrevonja Annát.
GÁSPÁR: Én akarlak látni. Nekem mutasd

magad. (Átöle/i.)

NAGYLAKI: Gáspár! (Az egy intéssel jelzi,
hagyjákbékén.)Keményebb legénynek hitte-
lek. De úgy látszik, beéred te is egy neSvel.
Boldog akarsz lenni talán?

GÁSPÁR: Maga mit akar még?
NAGYLAKI: Megkövetlek. Azt mondtam -

hallod? -: bocsáss meg. Nem kellett volna
bezárk6znunk.

GÁSPÁR: De bezárk6ztunk. Önmagunkba.
Egymásba. Hagyjanak együtt ezzel a
lánnyal. Elég vagyunk már egymásnak,
nem kell egyéb.
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FOJEGYZO: Hallgasd meg azért.
NAGYLAKI: Kitanultál. Mindent tudsz már,

amit mi.

GÁSPÁR: Mit kezdjek vele?
NAGYLAKI: Gylilölj csak bennünket. Az

embemek el6bb meg kell gy&ölnie az
összes többit, hogy önmaga lehessen. A ta-
nItóit kell meggy&ölnie legelébb.

GÁSPÁR: Elkésett a bölcsességgel,Nagylaki,ur.

NAGYLAKI: Megöregedtem, Gáspár, csak
úgy látszik, nem vettem észre. Neked kell
megcsinálnod helyettem. Egyedül neked
van jogod hozzá, mert te hittél benne egye-
dül. Kimész innen. Megkeresed a nemzet-
közi elleneSrzcSbizottságot.

HALIN A (közbtsz61):A nemzetközi közvéle-
ményt. Elmész az egészvilágba.

NAGYLAKI: Itt már csak eSk segíthetnek.
Kötelességük.

GÁSPÁR (Annára mutat): Nem bízom ma-
gukra.

HALINA: Közülünk senki nem alkalmas,
Gáspár. Nem tudná meggyeSzc3eneMadni.
Te azonban mindezt m.dt61 tudod.

NAGYLAKI: Mert az elején nem fognak
hinni neked. Azt tartják, eSkj61elrendeztek
mindent. S talán azt sem tudják, hol va-
gyunk.

HALINA: Ismered ezeknek a nyelvét is, át-
jutsz a vonalaikon. Meg hát... kiMrod, ha
úgy fordul. Hallgatni is tudsz már.

GÁSPÁR: És mit mondjak nekik?
HALINA: Tudod te. Amit nekünk mondtál.

GÁSPÁR: Maguk se hitték.
NAGYLAKI: Nekik kötelességük elhinni.

Intézkedni. Sokak nevében beszélsz.

FOJEGYZO (megfogalm4rZllaz igazi szándé.
kot): Fogd kézen Annát, és meneküljetek.

Halina egy ideje Adam körül téblábolt, most
annak vérét tenyerér61Gáspáringérekeni.

HALIN A: A sebeknek hinni fognak. Te vagy
az utols6 túIéM, Gáspár, úgy vigyázz ma-
gadra.

GÁSPÁR: Merre mehetnék?

HALINA (sorolja,s az egymJst61távol esGhe-
lyek nevének említése wllomásnak hangzik):
Fel az Akasztódombon s az Orkón Hadrév
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és Kökös felé, át a Rika-hegyen, a Maroson,
a Fekete-ügyön, Tiszán, a SzépmezeSn,a Ki-
rályhág6n, a Hargitán, el a Vlegyásza mel-
lett, Szépkenyerüszentmártonon, Hétfalun,
GyereSmonostoron keresztül, Beregszász,
Érsekújvár és Jászberény irányába, végig a
Kisalföldön, a Kenyérmezc3n és egész Gö-
mörön Bécsújhelyig és Márkházáig, Péter-
váradig, tovább Letenyének, Magl6dnak,
Dlyefalvának, Szászrégennek, Oláhszent-
györgynek, Farkasfának, Lészpednek, Fels6-
eSmek;Cegléd, Tarján, Brass6, KörösfeSután
a Duna mentén Pozsonyba, Tápi6bicskére,
Udvarhelyre, Pécsre, Somorjára, Vasláb-
ra, Dömsödre, NikIára menj.

GÁSPÁR: De hogyan?
NAGYLAKI: Ezek tisztelik a szertartásokat.

KEREKI: Most úgyis nagyon ünnepi hangu-
latban vannak.

FOJEGYZO: Áldásom rátok. Szeressétek
egymást az ideSkvégezetéig. Az eM fiút
Kázmérnak kereszteljétek. De nem. Ennek
a névnek már se értelme, se haszna. Árpád
legyen. Zoltán vagy Attila.

ANNA (megérti, mire készülnek): De milyen
ruhát vegyek fel? Nekem most nagyon
szépnek kell lennem. El kell vakitanom
eSket.

CIRKUSZIGAZGATÓ: Eligmtjuk. Val6já-
ban én mégis mdvész vagyok, rendezeS.
(Nagylakihoz.)Menjenek csak. Ez az igazság
is j6.

EZREDES (lehúzza a jegygylirújét, Annának
nyújtja):Fogadja el, leány. Igazi.

ArtistanG Anna fejére borítja fehér selyemfáty-
lát.

HALINA: Hol a pap?
KEREKI: Donei, fiam, ugorj a papért. Vi-

lágra sz616mennyegzeSkészül itt.
Donca készségesenbemegya sekrestyébe.

ADAM: Azt hiszitek, ennyi a mindenség?
Nem ott van.

EilA (megsz6lal):Meghalt az uram, a szere-
teSm.Hallják az urak? A tisztiorvos úr sza-
badon távozott. Indulásakor azt mondta,
elmegy, megkeresi az embereket, akik job-
ban ismerik egymás lelkét, mint nyelvét.
Az én uramnak nincsen már se nemzete, se
hazája. De tudja, mekkora a mindenség.
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Egy a mélység és a magasság, sírás, kacagás
egyre megy. Szabad.

Pap érkezik a sekrestyéból,saroglyafélealkot-
mányon a betlehemesjászolt hozza, abban a
babaszeru kis Jézust. Dorica segit a cipelésben.

ADAM: A karácsonyunk mindig egy napra
esik, de a húsvétot nem egyszerre ünnepel-
jük. A megváltás egyszerre jön el minden-
kinek, de a feltámadás... Talán soha.

PAP (a középre állított betlehemesjászolnál):
Barátaim, nekünk egy nappal korábban ér-
kezett el a legszentebb alkalom, mint az
meg van írva. A megváltb megszületett.
A szeretet és a béke üzenetével érkezett
hozzánk, ido elott.

Kintrol ágyúdörgéshallatszik.
PAP: A szeretet és a megértés azonban örök-

kévalb, nem alkalom szülötte. Népet egy
másik nép elnyomhat és megszabadíthat...

Ágyúdörgés.

PAP: Az egyes ember azonban csak a szere-
tetben és a megértésben talál ~egváltásra,
szabadságát azáltal leli meg. Onmagában.

A templom összedol.
(Nem kell látványosságnak lennie. Sötétségbo-
rul rá. Feketefüggöny hull le elotte tehát, vagy
kialszanak a fények. Némi füst és por szállfel.)

Félrever a harang. Kötelén, fel-alá ingva lóg a
halott Bohóc, fényes sárga ruhájában a fekete
háttér elott. Bal felol megjelenik Gáspár ésAn-
na. A férfi véresfehér ingben, a no az alkalmi
fátyollal afején. Karjában a jászolbéli kisJézust
hozza.

Kong a harang.




