
,
TESTVEREK
DRÁMA NÉGY FELVONÁSBAN IRTA: SiK SÁNDOR

Sik Séndor most befejezett dt'ámájának egyik legérdekesebb t'észét mutatjuk itt be olva
sóinknak, még pedig a II. felvonás második részét, a 3. jelenet közepétől a felvonás végéig.
A cselekmény századunk jelenlegi évtizedében történik egy középeut'ópai ország egy szociali
zált gyártelepén, az általános sztrájk kimondásának és a fegyveres ellenállás megkezdé
sének másnapján. Szín a gyár belső udvara az igazgatósági épülettel. Jobbról nagy kapubolt,
melleite kapusfülke, előtte kis pad. Szemben a földszinten a lépcsőházba nyíló ajtók. Balrát
egymásmellett két ssuterrénhelyiségbe vezető ajtó. A felvonás alatt át-átmegy néha a szinen
egy fegyveres munkás. Gyakran puskalövések, néha rövid ideig tartó gépfegyver-kattogás.

Előzmények:Péter, a gyát' mérnöke, aki a papi rendből lépett ki, most a gyát' ellenállásának
vezetője. Éva, a vezérigazgató felesége, szeretné rábirni Pétert, hogy szökjék meg vele Svájcba.
A nna a gyát' munkásgondozónője, Péter régi elvtársa, akivel együtt folytatták tanulmá
nyaikat s együtt dolgoznak ettől az időtől fogva a munkásság ügyéért. A gyát' körül kor
mánycsapatokat vontak össze, amelyeknek vezetője Pál, Péter fivére, de it'regulát'is ellen-

forradalmi csapatok is harcolnak a munkásság ellen, a ecsikosok«.

ÉVA: Csak nem azért akar meghalni ...
PÉTER: Azért akarok meghalni, mert szocialista vagyok. Ez tiszta sor. Mert az a

nagy történelmi processzus, amelynek a neve világforradalom, ebben a pillanatban úgy
akarja, hogya proletáriátusnak az a jelentéktelen atomja, amely én vagyok, eltűnjék.

Most hát csak az van hátra, hogy szépen elbúcsúzzunk, mint jóbarátok.
ÉVA: De hát ez borzasztó! Ez lehetetlen! Nézze csak ... Istenem! Mit mond

jak magának? .. Nézze csak, (hirtelen) mégis csak gondolnia kellene az édes
anyjára is.

PÉTER (egy pillanatig rámered, aztángyot'san föl-alá kezd járni, majd hirtelen meg
áll Éva előtt) : Beszélt vele?

ÉVA: Hogyne. (5 is ott lakik most nálunk a kerti pavillonban. Az egész gyermek
seregével. A napközti otthont kilakoltatták a nemzetörök.

PÉTER: Nem beszélt rólam? Tudja, hogy maga ide jött? Ismeri az itteni helyze-
tet? Mit mondott?

ÉVA: Mindent tud. Azt is, hogy magához jöttem.
PÉTER: És ... és ...
ÉVA: Hogy is mondjam csak? ... Nem akartam megmondani, mert olyan furcsa

öregasszonyos szavak, ... azt hiszem, nincs semmi komoly jelentőségük.

PÉTER; Hát mondja már, mondja már! Azt hiszi, van előttem valami jelentő

sebb az anyám szavánál?
ÉVA; Azt mondta, mondjam magának, hogy gyújtsa már meg a mécset.
PÉTER: Hát ezt üzente I Hát persze, mit is üzent volna mást I (5 most is a régi!

(5 is a régi I
ÉvA : Van ennek valami értelme?
PÉTER: Persze, hisz maga ezt nem értheti! De ő nagyon jól tudja. Amikor szü

lettünk ... én és a bátyám ... az édesanyánk egy-egy mécsest gyujtott a nevünkben.
Amikor kiléptem az egyházi rendből (alig észrevehetően megrázkodik) akkor eloltotta az
enyémet. Azt mondta, addig nem akar látni, mig meg nem gyujtom újra. Szegény,
szegény szent asszony! És én nem tudom megvigasztalni, pedig százszor odaadnám
érte az életemet. Milyen borzasztó ez !
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ÉVA: De hát akkor ... látja ... az 6 üzenete is azt jelenti ... ő sem akarja,
hogy harcoljon a forradalomért.

PÉTER: Az ő üzenete azt jelenti - ahogy ő mondaná -, hogy térjek meg.
(5 előtte nem fontos semmi más. Mert ő azt hiszi, hogy az én mécsem kialudt. (Kiegyene
sedik.) Pedig az én mécsem ég. Ég és nem alszik el. (Évához lép.) A szívem mélyéig
hálás vagyok a jóságáért, de nem fogadhatom el. Isten látja a lelkemet, nem tehetek
mást, mint amit teszek. Kérem, menjen vissza az anyámhoz és mondja meg neki:
azt üzenem, hogy ő lesz az utolsó gondolatom. És hogyamécsem ég. És hogy imádkoz
zék értem. De a mécsem ég. Mindhalálig ég.

IV. JELENET.

Voltak. MÁRTON,l később ANNA.

MÁRTON (megjelenik az ablakban): Halló, parancsnok elvtárs! A garázsnál két
halottat jelentenek. A támadás erősödik.

PÉTER: Hívd fel a majort, ott van-e János? Kérek jelentést.
MÁRTON (eltünik).
PÉTER ( Évához): Azt gondolom, vétek minden perc, amivel tovább időzik

a gyárban. Csak a veszedelem nő.

ÉVA (halkan): Ez az utolsó szava?
PÉTER (gesztussal jelzi, hogy nem mondhat mást).
ÉVA: Hát végleg el van szánva, hogy megöleti magát?
PÉTER: Ha az Isten úgy akarja, el.
MÁRTON (az ablakban): A major nem felel.
PÉTER: Ó ! Felhívni a második számú kohót, Küldjenek két ügyes portyázót

a major felé. Tudni akarom, mi van ott. Nagyon siessenek vissza. Felhívni a gép
házat ... Különben nem! Magam megyek. (Évához) : Jőjjön velem, a gépház-ajtóig
elkísérem. Utána kell néznem a lőszerszállításnak. (Kinyitja az első szuterrén ajtót).
Öt perc mulva itt vagyok.

MÁRTON (eltűnik).

ANNA (sietve jön a hátsó szuterrén-ajtón).
ANNA: Jaj, de jó, hogy itt találom. Az asszonyok és gyerekek dolgát kell meg

beszélni.
PÉTER (visszalép az ajtóból) : Miféle asszonyok? Hát vannak még a gyárban?
ANNA: Az utolsó csoport ... Engem hirtelen elhívtak ... az első sebesültekről

kellett gondoskodni ... Az a buta Tamás! Visszatartotta őket. Ma reggel akadtam
rájuk. Egyelőre levittem őket a gépházba. Azt gondoltam, hogy Éva kivihetné őket a
temetőn át. Mit gondol?

MÁRTON (az ablakban): A második számú kohó jelent. A majorban bent van a
csendőrség.

PÉTER: Oda a legnagyobb lőszerraktárunkI Meg kell próbálni az ellentámadást

V. JELENET.

Voltak, J ÁNOS, TAMÁS.'

(JÁNOS és TAMÁS lihegve jönnek jobbról. PÉTER utolsó szavait hallják.)
JÁNOS: Éppen azt akarjuk. Erösítést kérünk.
PÉTER: És Mihály? Csak nem történt baja?

l Munkás, inspekciós az emeleti iroda telefonjánál.
2 Munkások.
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JÁNOS: Egy kis horzsolás. Az öreg föl sem veszi. De két emberünk ráment a
mulatságra. A major tája csak úgy hemzseg a csendöröktől.

PÉTER: De hiszen akkor a bánya. . . (Mártonhoz) : Felhivni a bányát I
MÁRTON (eltűnik).

JÁNOS: Attól félek, hogy a bánya elesett.
PÉTER: Mindegy. Óvatosan meg kell próbálni az előnyomulást. Kérlek bajtárs,

eredj azonnal, ezt nem bízhatom másra I
JÁNOS (szó nélkül el jobbra).
TAMÁS: Leszünk ott még többen is. (jános után indul.)
PÉTER: Az elvtárs itt marad I
TAMÁS: Kérem. Velem lehet eszmét cserélni.
PÉTER: Ez nem eszmecsere, ez kihallgatás. Ön a parancsnoka előtt áll.
TAMÁS: 61
MÁRTON (az ablakban) : A bánya nem felel.
PÉTER: Gyorsabban megy, mint gondoltam. (Int Mártonnak.)
MÁRTON (visszavonul).
PÉTER (A nnához) : Legyen szíves kérem, ismételje, amit az imént mondott.

Tamás elvtárs majd megmagyarázza az eljárását.
TAMÁS: 6, hát erről van szó! Persze, hogy megmagyarázom! Nagyon is meg

magyarázom.
ANNA: Az öreg Máté azt állitja, hogy az utolsó embercsoportot. amelyiknek a

kiszállításánál nem lehettem ott azemélyesen, Tamás elvtárs a kapuban megállitotta
és visszaterelte. Állitólag parancsra hivatkozott.

PÉTER (Tamáshoz): Igaz ez?
TAMÁS: Tökéletesen.
PÉTER: Szóval Ön nem tagadja, hogy megszegte a parancsomat?
TAMÁS: Eszem ágában sincsen tagadni.
PÉTER: Tudja Ön, mit neveznek katonai nyelven függelemsértésnek?
TAMÁS: Hallottam r6la valamit még a boldogemlékü háborús világban.
PÉTER: Akkor azt is tudja, hogy mi szokott járni érte.
TAMÁS (élesen a szeme közé néz) : Azt is tudom.
PÉTER: Tud valamit felhozni a mentségére?
TAMÁS: Ugyan ne farizeuskodjanak l Maguk mind a ketten nagyon jól ismerik

a forradalmi utasításokat. Nagyon jól tudják, hogy végső szükség esetében az asszo
nyok és gyermekek fedezéknek valók, mert a rendőrök a maguk kispolgári szenti
mentálizmusában a legritkább esetben lőnek rájuk.

ÉVA (rémülten néz rá).
ANNA: Hallatlan! Hallatlan I
PÉTER: Elég. Vegye tudomásul a következőket. Először is: Ebben a gyárban

én vagyok a parancsnok, és csak nekem van jogom felsőbb parancsokat értelmezni.
És aki valamit máskép talál értelmezni, mint én, azt főbelövetern. Másodszor: Nem
ismerem a pártvezetőségnek semmiféle utasítását, amelyaszociálista erkölcsnek ezt
az arculütését magában foglalná. Ellenben ismerek egyemberfajtát, mely a maga
oktalan vérengzései alkalmával csakugyan alkalmazni szokta ezt az undorító taktikát.
Azok az urak, akik ilyen utasításokat osztogatnak, azok rubelben kapják a fizetésüket.

TAMÁS (sápadtan): Szóval: főbelövet.

PÉTER (szárazon): Azt kellene tennem. De nem akarom demoralizálni az em
bereimet. Nem kell tudníok, hogy idegen elem férkőzött közénk, Ellenben j61 jegyezze
meg: az első renitens szóra vagy mozdulatra én magam lövöm le. Megértette? Ehhez
tartsa magát.
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TAMÁS: Megértettem. Majd ehhez tartom magam. Elmehetek? (Indul [obbra.]
PÉTER (Évához) : Hát lesz szíves magával vinni a gyermekeket, meg a nőket?

TAMÁS (felfigyel és megáll).
ÉVA: Ha úgy gondolja.
PÉTER: Csak az nem világos még előttem, hogyatemetőbőlhogy küldi szét

őket észrevétlenül. Megálljunk csak ... (Gondolkozik.)
TAMÁS: Lám, lám! Hát nemcsak az erkölcstelen forradalmárokt61 kell félteni

a gyermekeket?
ANNA (idegesen) : Már megint ellenvéleménye van?
TAMÁS: Sőt! Nagyon is igazat adok a parancsnok elvtársnak, hogy félti őket.

ÉVA (Péterhez) : Csak nem gondolja, hogy a katonaság bántani fogja a véd-
teleneket?

TAMÁS: Csakhogy nemcsak katonaság van ám a világon! Azt hiszi, a csíkosok
megkérdezik a proletártól. hogy hány éves, mielőtt lepuffantják ? Nem ők hirdetik
úton-útfélen, hogyamarxistáknak még a magját is ki kell irtani!

PÉTER: Azt hiszem, okosabb lesz megvárni. míg besötétedik. Kérem, menjen
hozzájuk és nyugtassa meg őket.

TAMÁS (szalutál): Köszönöm, meg vagyok nyugodva. (El [obbra.]
ANNA (lemegy a ssuterrénbe},
PÉTER (Évához fordul) : Most pedig, igazán búcsúzunk.
ÉVA: Okvetlen el kell mennem? Nem maradhatok itt? Segítenék Annának.
PÉTER; űzenetet hozott, meg kell vinnie a választ. Aki küldte, várja. (Fölszól

az ablakba.) Halló!
MÁRTON (megjelenik az ablakban).
PÉTER: Egy fiút kérek!
MÁRTON (visszavonul).
ÉVA (a kezét nyujtja) : Gondolja, hogy látjuk még egymást?
PÉTER: Az igazat megvallva, nem látszik nagyon valószínűnek. Köszönöm

Éva, amit tett értem, és amit tenni akart. (Megcsókolja a kezét.) Adja ezt át édes
anyámnak.

MARCll a középsó ajtón jön.
MARCI: Tessék!
PÉTER: Az elvtársnőt elkíséred a pincén át a temetőig. Aztán a vasajt6t j61

bezárod. Kétszer fordítod rá. A kulcsot nekem hozod vissza.
MARCI: Igenis.
ÉVA: Muszáj?
PÉTER: Muszáj! Magának is muszáj. Nekem is muszáj. Mindnyájunknak mu

száj ... Az Isten áldja meg. (Besiet a középsó ajtón.)

ÉVA és MARCI az elülsó szuterrén-ajtón el.

VI. JELENET.

ANNA, MIHÁLY, majd PÁL.

A szín egy percig üres, kívül a közelben röt/id kürtszó.

ANNA (a bal hátsó szuterrén-ajtón kilé]», Körülnéz): Elment? (Kinyitja a másik
pinceajtót, lefelé hallgatódzik. Könnyebbült sóhajjal) : Hála Istennek. (Jobbra indul.)

l Munkásgyerek.
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MIHÁLyt (megjelenik az emeleti ablakban, homlokán kötés. Halkisoti hangon):
Anna kisasszony! Anna kisasszony!

ANNA (visszajön) : Mi az, Mihály bácsi? Maga van itt?
MIHÁLY: Strájfsuszt kaptam. Mára retablirungba küldtek. Hát most én vagyok

a telefonnál. Tessék már mondani, mit csináljak? A főkapu jelenti, hogy valami tiszt
jön fehér zászlóval. Már be is eresztették.

ANNA: Hát ezt csak jelentsük hamar Péternek. Nem tudja, hol van?
~lIHÁLY: Éppen az, hogy itt van a másik szobában. Nekiült valami tervrajz

nak, de abban a percben elaludt az asztalnál. Az éjjel le sem feküdt. A mult éjjel is
hajnalig dolgozott. Nincs szivem felkölteni. De ha a kisasszony úgy gondolja, hogy
muszáj ...

ANNA: Hát persze, hogy muszáj! Várjon, majd én felköltöm. (Az ajt6 felé
indul.)

Ebben a pillanatban PÁL egy kürtössel megjelenik jobbról, a kapubolt alatt. A KÜRTÖS,
Pál intésére, megáll oldalt, a boltív alatt.

ANNA (egy majdnem teljesen elnyomott sikoltvat megtántorodik és a falnak támasz
kodik. Halálsápadt. Hirtelen összeszedi magát. Mihályhoz): Mégis hagyjuk még szegényt
aludni egy kicsit. Majd előbb én beszélek ezzel az úrral. Maga csak menjen a telefon
hoz, majd aztán kiáltok.

MIHÁLY (visszavonul).
PÁL (negyven év körüli, imponál6 fellépésÜ, energikus mozgású katonatiszt, fel

tünóen hasonlít Péterhez, de arcvonásai keményebbek; egész megjelenése határozottabb.
Van benne valami az aggleg~'ny katona szögletes mogorvaságából. Szolgálati ruhában van,
kard nélkül, kezében fehér kendó. Néhány lépést tesz eMre) : Nincs itt senki, aki elvezessen
a parancsnok elé?

ANNA (eláre tép) : De igen. Én vagyok itt. (Sápadtan néz rá.)
PÁL (megismeri. Megáll, alig éssreoehetéen megrezdül. Sokáig némán nézi; halkan):

Erre nem voltam elkészülve. (Szünet.) Kérem, vezessen a gyár parancsnoka elé.
ANNA: Meg fogom tenni, de előbb én akarok magával beszélni. Kérem, küldje

el akisérőjét.

PÁL: Én ... szolgálati ügyben vagyok itt ... Nekem ... a maga számára ...
nincsen mondanivalóm,

ANNA: Annál inkább van én nekem a maga számára. És mindjárt meg fogja
látni, hogy ... magának is lesz mondanivalója az én számomra .

PÁL (a kürtös kezébe adja a kendót és egész halkan egy sz6t mond neki).
KÜRTÖS (tiszteleg és jobbra kilép a színról).
PÁL (Annához) : Kérem, végezzen velem gyorsan. A küldetésem nem birja el

a halasztást!
ANNA: Alezredes úr, maga engem megsértett !
PÁL: Nem elékszern, hogyelkövettem volna ezt a megbocsáthatatlan bünt.
ANNA: Régen volt, több, mint tizenöt éve, de az ilyesmit nem felejti el az ember.

Maga akkor egy levelet irt nekem a frontról.
PÁL: Kérem, ne emlegesse a régi dolgokat. Amennyire tőlem tellett, iparkodtam

elfelejteni őket. Nem hasznos magának, ha felidézi.
ANNA: Maga engem abban a levélben minősíthetetlengyanusitásokkal illetett.
PÁL: Becsületes katonaember médjára megirtam, amit gondoltam. Lehet,

t Öreg munkás.

VIGILIA 55



56

hogy valamivel kiméletlenebb voltam a kelleténél, de a tények néven-nevezése nem
gyanusítás.

ANNA: Rágalmazott. Gyalázatosan megrágalmazott ! És tizenöt éven át képes
volt utána hallgatni. De most ... itt az utolsó alkalom, hogy beismerje tévedését, és,
amennyire lehetséges, jóvá tegye.

PÁL: Nincsen jóvátenni valóm. Amit jóvá kellene tenni, azt már nem lehet
jóvátenni. Az életemet, amit tönkretett.

ANNA: Én? A maga életét?
PÁL: Az enyémet. És a Péterét, És az édesanyámét.
ANNA: Maga félrebeszél.
PÁL: Maga nagyon jól tudja, hogy mire gondolok. Vagy ... nem maga az az

Anna, akit valamikor szerettem? És aki valamikor, legalább én úgy hittem, engem is
szeretett? Aki félig-meddig a menyasszonyom volt?

ANNA: Igen ... volt idő, amikor azt hittem, hogy szeretem ... amikor gon
doltam is rá, hogya felesége lehetnék ... De ez csak igen rövid ideig tartott.

PÁL: Az a rövid idő az én életemben igen nevezetes helyet foglal el. Az az em
lékezetes nyár, amit mind a hárman odahaza töltöttünk. Mielőtt maga az egyetemre
ment.

ANNA: Én sohasem mondtam magának, hogy ...
PÁL: Ebben igaza van. Sohasem mondta. Én én mégis azt mertem gondolni.

Voltak bizonyos jelek, melyekbőlelég merész és.. elég ostoba voltam, bizonyos követ
keztetéseket levonni. Akkor még nem tudtam, hogy ... én csak a nélkülözhetetlen, de
kellemetlen harmadik vagyok. Mindegy. Ezt meg tudtam volna bocsátani. Nem sze
ret, hát nem szeret. Ezt nem lehet erőszakolni. [Egyre növekvó indulattal.] El tudtam
volna felejteni azt is, hogy elvette a hitemet a nőben, hogy bezárta a szívemet, hogy
ridegen maradtam. Amit én ellenem vétett, azt mind elfelejteném. De hogy az édes
anyámat halálra sebezte, hogy képes volt Pétert elcsábítani és becstelenségre vinni ...

ANNA (haragtól és szégyentól reszketve) : Még a szemembe is meri mondani ezt a
gyalázatos rágalmat?

PÁL: Tagadja, hogy szereti? Tagadja, hogy maga vitte rá a szociálistáskodásra?
Hogy maga miatt dobta le a reverendát?

ANNA (halálsápadtan) : De az Istenért, hát azt hiszi maga, hogy Péter olyan
ember, akit csak úgy csábítani lehet? Hát ennyire elvakíthat egy okos embert a
féltékenység?

P ÁL: Hát tagad mindent? Azt is, hogya püspöktől a döntő kihallgatás után
egyenesen magához utazott! Hogy mikor az édesanyám, aki magát úgy szerette. mintha
a saját gyermeke lenne, felszólította a választásra közte és Péter közt, Pétert válasz
totta. Hogya müegyetemen vele tanult és vele járt a munkások közé. Hogy a gyárba
azonnal maga mellé vette magát. Mindent tagad?

ANNA: Egy szóval sem tagadom, hogy szeretem Pétert és mindig is szerettem.
Bár tisztába csak akkor jöttem ezzel, mikor maga onnan a frontról megkért. Igen,
Péter vezetett be a munkások közé, itt is és a fővárosban is, és az is lehet, hogy viszont
az én határozott szocialistaságom is hatott rá valamelyest, abban a nehéz időben, a
gyötrelmes töprengései közt, Velem beszélte meg a problémáit, mert rajtam kívül
nem volt, akivel megbeszélhette volna, hiszen maguk mind ódzkodta 1< a vörös káplán
tól ! És bár életemben először és utoljára, akkor, nem tudtam, nem mertem véleményt
nyilvánítani, igenis hozzám fordult a döntés után is, mert tudta, hogy én mellette
maradok azután is, amikor még az anyja is elfordult tőle.

PÁL: Bevallja, hogy ... hogy kezdettől fogva ... , hogy most is (Rekedten:) a
szeretője!

VIGILIA



ANNA; Fuj, ezredes! Szégyelje magát! Hát el tudja képzelni Pétert, mint eskü
szegőt?

PÁL: Aki egy esküt megszegett. arról el tudom képzelni a másodikat is.
ANNA; Megmondom őszintén: Én túl vagyok a polgári erkölcsön ... én büszkén

vállalnám azt is, ha tudnám, hogy Péternek jó. De Péter ... Borzasztó, hogy két testvér
ennyire nem ismeri egymást I ... Péter ma is az, aki volt, az a krisztusi ember ...
az az apostol! Az a ... a ... Istenem, hát legyen már méltó a testvéréhez és higgyen
nekem.

PÁL: Én hiszek magának, Anna. Én magának elhiszem ezt a hihetetlenséget is,
hiszen ostobaság de most is boldogító számomra az a tudat, hogy magát ... tisz-
telnem szabad De ez Péternek az én szememben nem válik javára. Én előttem

ez a dolog csak mint karakterkérdés jön számításba. Elvégre azt meg tudom érteni,
hogy egy olyan asszony miatt, mint maga, megbolondul valaki. De hogy hideg meg
fontolással, egy politikai agyrém miatt hagyja el valaki a zászlóját, erre nincs mentségi
Eddig lenéztem, de szántam. Mostantól már csak megvetem. Ez megnehezíti a mai
feladatomat.

ANNA; Fehér zászlóval jött. Béke-ajánlatot hoz?
PÁL; Ahogy vesszük. A kegyelmet hozom. De persze; unbedingte Uriterwer

fung. Ezt az ajánlatot könnyű lett volna megtennem egy szegény bukott embernek.
Egy kicsit nehéz lesz előállni vele egy önérzetes renegátnak. aki fennhordja a fejét.
A legkellemetlenebb pedig az egészben az, hogy ez az átkozott renegát a tulajdon
testvérem. Az édes testvérem, akivel huszonöt éven át egy test, egy lélek voltam,
aki - akármit is csinálok - csak legközelebb áll hozzám. Akit - az ördög vigye el 
most sem tudok nem szeretni, mikor becsülni már nem tudom! Eddig legalább dühös
voltam rá ! Most azt is elvette tőlem !

ANNA; Hogy vállalkozhatott erre a lehetetlen küldetésre?
PÁL: Katonaember nem vállalkozik, hanem parancsot hajt végre. Valószínű

leg azért küldtek engem, mert azt hitték, hogy szót tudok érteni az öcsémmel és vér
nélkül rendet csinálok. Azt persze nem tudják, hogy mindenki jobban szót érthet
Péterrel, mint én, tizenöt évi hallgatás után.

ANNA; És mit szól az egészhez a szegény jó Mari néni?
PÁL (keserű nevetéssel) : 6, ő az ő álomvilágában mindent más szempontból fog

fel, mint más közönséges ember. Mikor meglátott, csak annyit mondott ragyogó arc
cal; «Édes fiam, téged az Isten küldött. Eredj és hozd haza az öcsédet». 6 persze úgy
képzeli, hogy én csak odalépek a bűnös elé, és ő azonnal itt hagy mindent, és jön és
vezekel és visszatér a reverendába. És én most itt állok, és sejtelmem sincs róla,
hogy mit kell tennem. Péter, amilyen makacs és önfejű, egészen biztosan elutasít.
És mit mondok az édesanyámnak ! Édes Anna I Nézze, segítsen nekem! Beszélje
rá a megadásra! Magának hisz, magára hallgat! Magyarázza meg neki! Egyesítsük
az erőnket!

ANNA (kiegyenesedik): 6 ! Én! Megadásra!... Különben úgy sem hall
gat a világon senkire, a lelkiismeretén kívül. Sokkal büszkébb és meggyőző

désesebb.
PÁL (felindultan) : No hát ha ő büszke, az vagyok én is. Ha ő meg van győződve

az ügye igazáról, én még jobban a magarnéról.
ANNA; Akkor hát ... nincs más hátra, mint hogy harcolunk és meghalunk.
PÁL [réműlten } : Anna! Csak nem akarja azt mondani, hogy maga is kitart

e mellett a veszett ügy mellett? Csak nem akar engem rákényszeríteni, hogy lelöves
sem, vagy bilincsbe veressem ! Az Istenért! Legalább maga jöjjön velem, ha már ezt
a szerencsétlen fiút nem lehet megmenteni.
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ANNA: Édes Pál, maga meg fog engem érteni és meg fog nekem bocsátani. Én
nem akarok más sorsot, mint a Péterét,

PÁL: Az Isten szerelrnére, gondolja meg ...
ANNA: Mindent meggondoltam.

VII. JELENET.

Voltak. PÉTER.

PÉTER (a középsó aitón sietve iön) : Hol van az a parlamenter? (Meglátia Pált,
megtorpan) : 6!

PÁL (halkan) : Anna, kérem, legyen a segítségemre.
PÉTER: Anna, kérem, lesz szives magunkra hagyni bennünket I
ANNA (szelíden) : Talán jobb lesz ...
PÉTER: Kérem, teljesítse a parancsot. Ez nem családi tanács. Két ellenséges

haderő parancsnoka tárgyal egymással.
ANNA (lehaitott feiiel el [abbra},

Seünet.

PÉTER: Alezredes úr, rendelkezésére állok.
PÁL: A törvényes kormány nevében állok itt. Egy zászlóalj gyalogság és egy

üteg tüzérség várja a parancsomat, hogy megkezdje a támadást. Az eredmény józan
ember előtt nem lehet kétséges. Utasításom van, hogy megkíséreljem a békés megol
dást. Aki ma este hat óráig leteszi a fegyvert, teljes amnesztiában részesül. Hat óra után
nincs többé kegyelem. Parancsnok úr! Ezennel felszólítom: tegye le a fegyvert.

PÉTER: A felszólítást tudomásul veszem. Ellenjavaslataim a következők.

PÁL: Ellenjavaslatok átvételére nem vagyok felhatalmazva.
PÉTER: Mi történik az embereimmel, ha megadom magam? Az amnesztia rugal-

mas szó, Részletesebb felvilágosítást kérek.
PÁL: Ami rám volt bízva, közöltem.
PÉTER: Szóval : nem békés megegyezés, hanem ultimátum.
PÁL: Önnek szabadságában áll a kormány javaslatait tetszés szerinti névvel

illetni.
PÉTER: Az ultimátumot elutasítom.
PÁL: Önnek csak a saját személyére van joga elutasítani a kegyelmi ajánlatot.

Minden egyes munkásnak joga van választani.
PÉTER: Ki fogom hirdetni a felszólítást. De ismerem az embereimet. Biztosít

hatom, hogy az elutasítás egyhangú lesz.
PÁL: Ha este hat óráig előttem fegyvertelenül meg nem jelennek, megkezdődik

az akció. Van még valami mondanivalója?
PÉTER: Nincsen.
PÁL: Akkor végeztünk egymással.
PÉTER: Végeztünk.

Hosszú ssünet,

Mindketten szótlanul állnak, de mind a kettő kerüli a másik tekintetét. PÉTER nagyon
lassan, nagy belsó küzdelemmel egy lépést tesz PÁL felé.

PÉTER: Pál ... hát igy válunk el egymástól?
PÁL: Az elválás nem most történik. Az elválás már ... tizenöt éve megtörtént.
PÉTER: Nem látjuk egymást többé ... Nem akarom, hogy ... Pál, bocsáss meg
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nekem. A lelkiismeretem tiszta, de ... a szívem nehéz. Én tudom, hogy helyrehoz
hatatlanul megsebeztelek téged. .. azzal, hogy a forradalom oldalára álltam. Én
tudom, hogy akaratlanul is oka lettem, hogy ... elvesztetted Annát. Én összezúztam
a mi szép családi fészkünket ... Tőrt vertem az édesanyánk szívébe. Én tudom, hogy
teneked éppen olyan rettentően nehéz mindez, mint énnekem. Semmit sem tudok
jóvátenni. De ... alázatosan kérlek, ha meg tudod tenni, bocsáss meg nekem.

PÁL (halk hangon) : Én nekem is bocsánatot kell kérnem tőled, Péter. Én tizenöt
évig meg voltam győződve róla, hogy azért hagytad el a papirendet, hogy Annát ma
gadévá tehesd ... Hogy Annával azóta is, ... viszonyod van ... Ma megtudtam Anná
tól az igazságot. Szégyelern magam ... Bocsáss meg nekem, Péter.

PÉTER: Hagyd ezt. Nem te vagy az egyetlen, aki ezt hiszi rólam. Az emberek
nehezen nyugszanak bele, hogy valaki másképpen cselekszik, mint ahogy cselekedni
szoktak. Ezen túl vagyok. Most már te is mondd, hogy nem gondolsz rám gyűlölettel.

PÁL: Nem tudtalak gyűlölni akkor sem, amikor óhajtottam volna, bár gyűlöl

hetnélek. A közös gyermekkort nem lehet kitörölni a lélekből. Meg is bocsátom szíve
sen, amit vétettél ellenem ... pedig azt hiszem, nem is tudod, mekkorát vétettél. De
egyet nem tudok megbocsátani, ha még úgy csikorog is belé a lelkem. Hogyelárultad
az elveidet.

PÉTER: Nem árultam el az elveimet. Borzaszt6, hogy ezt nem tudod megérteni...
Én pedig azt nem tudom neked megbocsátani, hogy nem tudod megérteni ... és fel
tudod rólam tenni ... a becstelenséget.

PÁL: És még egy van, amit nem tudok megbocsátani. Azt a sebet, amit az
édesanyánk szívén ütöttél.

PÉTER (maga elé) : Igen, ezt nem lehet megbocsátani. Ez az, amit én sem tudok
megbocsátani magamnak.

Szanet,

PÁL (némán megszorítja Péter kezét).
PÉTER (sz6 nélkül megöleti. Mikor kibontakozik a karjai közül, halkan): Nagyon

megviselte a szenvedés?
PÁL: Hiszen tudod, milyen ... Aki nem ismeri közelről. csak azt látja, hogy

vidám, hogy szüntelenül dolgozik és jót cselekszik.
PÉTER: Emleget... néha. . . mégis? ..•
PÁL: Ma is, mint régen, ami fáj neki, arról nem beszél.
PÉTER: Legalább te megmaradtál neki !
PÁL (szomorú mosollyal] : 6! ... Hát igen ... én fölkeresem néha. Örül is ...

bár ez sem az igazi; hiszen tudja, hogy ... ha el is kísérem a templomba, azért én
nem ... Hiszen persze, j61 esik neki, mikor este lefekvés előtt homlokon csókol, mint
valamikor. De hiába l Hiszen tudod, mindig te voltál a kedvence.

PÉTER: Tudja, hogy itt vagy?
PÁL: Hogyne tudná. Most vár bennünket. Szentül meg van győződve, hogy

hazaviszlek. 6 ... felsőbb erőkben bízik.
PÉTER (halkan) : Nagyon szeresd, Pál. Pr6bálj vele elfeledtetni.
PÁL: Azt hiszed, el fogja tudni felejteni, hogy az én gépfegyvereim lesznek a

gyilkosod? Ezentúl ... még nagyobb lesz köztünk a szakadék.
PÉTER: Borzaszt6 l ... Egészen, egészen egyedül marad I
PÁL: Tudod, mi jutott eszembe? Talán Anna megpr6bálhatna újra közeledni

hozzá. (Remegő hangon.) Ha megszűnik az elválaszt6 ... Tudod, hogy szerették egy
mást.

PÉTER: Én is gondoltam erre ... Magaddal vihetnéd.
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PÁL: Anna nem fog akarni elszakadni tőled.

PÉTER: Majd valami megbízással kiküldöm. Majd a gyerekekkel meg az asszo
nyokkal. Odakint aztán összehozod őket. Nekem ... könnyebb lesz így.

PÁL: Majd megpróbálom.

Hosszú szünet.

PÁL: Mintha. . . végeztünk volna.
PÉTER: Igen, úgy látszik. mintha kimerítettük volna az ügyet.

Ssünet;

PÁL: Nekem úgy tetszik, mintha neked még volna mondanivalód.
PÉTER: Nekem is az az érzésem, mintha akarnál valamit mondani.
PÁL: Azt hiszem, mielött elmennék, meg kell még kérdeznem tőled: Igazán

meg vagy győződve róla, hogy helyesen cselekszel, ha megöleted magad ezért a ...
népségért?

PÉTER: Én pedig azt akartam kérdezni tőled, hogy ... igazán megengedhetőnek

tartod: lövetni ezekre a szegény, nyomorult munkásokra, akik a puszta létükért fog
tak fegyvert?

PÁL: Tisztában vagy vele. hogy kiknek lettél a szövetségese? Akik a bombákat
vetik és a vasutakat robbantják és becsületes embereket gyilkolnak és szervezett
összeesküvést szőnek a társadalom ellen? Az emberiség ellenségei közé álltál. Meg
gondoltad ezt?

PÉTER: Mert tudnod kell, hogy te, és akik ide küldtek, hogy harcolj az öcséd
ellen ... és akik most odakint és szerte az országban gépfegyverekkel nyomulnak a
véreik. hozzájuk hasonló szegény proletárok ellen: mind, mind, rettenetes tévedésben
vagytok, mikor azt hiszitek, hogya hazát véditek, vagy a társadalmat, vagy más ilyen
szép dolgot. Ti mind, rendőrök és katonák és politikusok, csak öntudatlan rabszolgáí,
dróton rángatott bábjai vagytok egy rettenetes és könyörtelen hatalomnak, a nem
zetközi nagytökének. Tudatában vagy, hogy azok a szegényelvakitott testvérgyilko
sok mind a két oldalon, csak azért fognak elpusztulni, hogy a nehézipar több ágyút
adhasson el és hogy az igazgatósági urak nyugodtabban rakhasák zsebre az osztalékot!
Tudod, hogy ki a te legfőbb hadurad ? A kapitalizmus, ez a megsebzett szörnyeteg,
ez a haldokló Moloch. Már ki van rá mondva az itélet, már meg vannak számlálva a
napjai. De amig lélegzik, addig nem szűnik meg falni és pusztitani. És amit fal: ember
hús és emberi lelkiismeret. A lelkedre veszed, hogy ezért harcolsz?

PÁL (felindulástól remegve) : Azt hiszed, hogy ezzel az oktalan ellenállással javi
tasz a munkásaíd sorsán? A törvényes hatalom néhány óra alatt elsöpör benneteket a
föld színéröl. És aztán az igazságos megtorlás következik! Minél nagyobb az ellen
állás, minél több a kár, annál nagyobb lesz a büntetés. Minél jobban terjed a forrada
lom, annál jobban fog szervezkedni a társadalom a pusztító pestis ellen. A te fegy
vereid a munkásosztály rettenetes elnyomását készítik elő. Ezt akarod?

PÉTER: És te azt hiszed, hogy az ágyúk megszüntetik a minden bajok és bűnök

legnagyobbikát, ezt a szörnyűséges, tűrhetetlen, Istent és embert meggyalázó igazság
talanságot: a mílliók állati sorsban tengését ! Azt hiszed, hogya milliók, akiket mindig
csak ütnek, nem fognak egyszer rettentőenvisszaütni? Hát nem tudod, hogya nyomás
növeli az erőt? Hát nem látod, hogy a hatalmasok erőszaka készíti elő a legbiztosab
ban az elnyomottak forradalmát ? l Hogy amikor a tőkéért harcolsz, voltaképpen a
világforradalom katonája vagy. !

PÁL: Én nem tudom és nem is akarom követni a te tudományos fantáziádat.
Én csak azt tudom, hogy tagja vagyok annak a frontnak. amely az emberiséget meg-
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védelmezi az összeesküvők és a gyilkosok ellen. És azt látom, hogy te az összeesküvők

közé álltál.
PÉTER: Én az éhesek közé álltam, a nyomorultak közé, a kiszolgáltatottak közé,

akikhez Krisztus küldött, és akiket a hatalmasok meg akarnak fojtani. És te a gyil
kosok élén jössz a testvéreid ellen. Nem érzed, hogy ez a bűn égbe kiált?

PAL: Én csak azt érzem. amit a kötelességem és a becsület parancsol. Lehet, hogy
ez oktalanság, lehet, hogy szörnyű tévedés. Lehet. De bennem van, a véremben, a
húsomban. Katona vagyok és katonák fia. Még egyszer felszólítalak : tedd le a fegyvert.

PÉTER: Pál, én megbocsátok neked. Belátom, hogy nem tehetsz mást. De én
sem tehetek mást. Isten veled.

PAL: Hat óráig meggondolhatod magad. Hat óra után, aki lázadó a katonáim
elé kerül, felkoncoltatom, ha te magad lennél is.

PÉTER: Nincs szükségem meggondolási időre. Parancsom, hogy végsőkig véd
jem a gyárat. Aki ellenség ettől a perctől fogva a gyárhoz közelít, lelövetem, még ha
fehér zászlóval jönne is. Még ha te magad lennél is.

Szünet.

PAL (felindulástól remegő kézzel tiszteleg) : Parancsnok úr, küldetésem végetért.
PÉTER (rekedt hangon) : Alezredes úr ... köszönöm.
PAL (kisiet jobbra).

Függöny.
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