
Thornton Wilder

TŰZ TESTVeR
Háromperces játék három személyre.

(Kunyhó az olasz hegyekben. Annunaiata, parasat
asszony. tűzön a vacsorát készíti. Lánya. a nyol.'C
éves Isola rnellette [átszík.]

ANNUNZIATA: Vigyázz magadra. Ne men] olyan közel a tűzhöz.

Egy szép napon beleesel. és nem marad egyéb belőled, mint a cípöd:
abból tudjuk csak meg. mi lett veled. Vedd le szepen és készítsd
ki az edényt a vacsorához.

ISOLA: Pedig én szívesen játszom a tűzzel.

ANNUNZIATA: Már hogy is mondhatsz ilyet!
ISOLA: Szerétném megmenteni benne a hajamát. Csöndesen, lassan, las

san, lassan.
ANNU~-lZIATA: Nem megmondtam neked, hogy a tűz gonosz dolog?
ISOLA: Ferenc testvér azt mondja, hogy a testvérünk és a legjobb dol

gok közé tartozik a földön.
ANNUNZIATA: Na, éppen... Mí ütött abba a mátyásmadárba, hogy

egyszerre fütyillni kezd akalitkában?
ISOLA: Itt van Ferenc testvér! Bekukucskál az ablakon.
ANNUNZIATA: Mondd neki, hogy jöjjön be és vacsorazzék velünk.
ISOLA: Ferenc testvér, anya azt üzeni, gyere be és vacsorázzál velünk.
FERENC (megjelenik az ajtóban; megáldja a házat): - Odébb is áll-

hatok ám, majd csak találok vacsorát magamnak. Igazán nem fon
tos, hogy éppen a ti fazekatokat könnyebhítsem meg.

ANNUNZIATA: Gyere csak be, Ferenc testvér. Attól, amit te eszel,
nem igelfl, csappan meg a tálban az étel. Hanem úgy látom, megint
odafönt jártál a hegyekben. Atfáztál, csupa viz vagy. Gyere be,
ülj oda a tűzhöz.

FERENC: Igen, fönt voltam, egészen fönt a csúcson, tegnap óta. A
szíklak közt, meg a szíklák madarai közt, Szél testvér is ott volt és
Eső húgom is, de Tűz testvérnek nyomát se láttam.

ANNUNZIATA: Maradj mellette, Isola. hozok még egy kis fát. de
ne zaklasd ám a kérdezösködéseddel! Úgy, testvér, tedd esek a
térdedre ezt az írhát. - (Kimegy.)

ISOLA: Mít csináltál odafönt, Ferenc testvér?
FERENC: Virrasztottam és vártam. Egy ideig semmi nem történt;

aztán egymásra bólintottak és ez azt jelentette, hogy megkaptam az
engedélyt. Egész pontosan láttam hét csillagot. Hirtelen megfordul
tak és besiettek és én láttam az ég Kírálynöjét, amint elővezette



seregét. Legeíöl jött a világ valamennyí vizbeveszett tengerésze.
Hanem egy szót se szól] úro erről édesanyádnak. mert ő csak a
saját csodáíbanbísz, senki máséban.

ISOLA: Édesanya azt rnond]a, a tűz gonosz dolog.
FERENC (hátrafordul): - Uuya!!. Anmunzíata húgom, hogy is mond

hatsz ilyesmit! Gondold meg, Isola, mi Iözné meg a Ievesedet? Mí
tartana nielegen? Ha lejössz a hegyről, mí ragyog feléd a víláq -mín
den barátságos ablakából? Figyeld csak a lángokat, ahogy felénk
hajladoznak.

ISOLA: Azt mondja: adj valamit ennem! Adj valamit ennem!
FERENC (fölindulva): Igetr.l. igen. Az ő szeretete valamiféle éhség.

Míndcn bundás, tollas, pikkelyes teremtményt szeretek. de a me
lengető tüzet is épp úgy szeretcm, mínt őket. -- (A tűzhöz tartja
az irhapokróc szélét.] -- Nézd csak. hogy kap utána! Ez gonosz?
Schal

JSC'LA: De Ferc-r:c testvér, mcgb.:; ... megfog ... - U\. láng hirtelen
hdekB;J a pokrócba. Perenc föláll, lánqokba burkolózva.] - Fe
FDc testvér, hiszern égsz! Anyám! Anyám! - (Kiszalad a kuny
hóból és anyjával tér vissza. Annunziata lerántja Ferencről az irha
pokrócot és a tűzbe dobja.]

PBRENC (még mindig elraqadtatottan áll, íölcmelt karral.] -- Egyél.
j'tiz testvér. Tudom, váqyakoztál utána. Tudom. hogy engem is
szeretsz. - !Körülpíllcnt: sajnálkozva mondja Annunziatának.] 
HÚQom, tönkretettétek Tűz testvér vacsoráját.

ANNUNZI.l\TA (félrefordulva, mogorva arccal): Nem tudom, mít
kcpzelcz. Itt a tányér leves, ülj le és egyél.

FERENG: Húgom, ne zsémbeskedjell
ANNUNZIATA (kitör): Nézd csak! Megöljük az állatokat a meleq

bundájukért: dc aztán egy szép napon öljük meg saját magunkat
is, csak azért, hogy a tűznek is legyen mi; enni? Nem elég, hoqy
sorra fölfalja a ícnyöíáínkat az út mcntéröl? Hol itt a logika, Fe
renc testvér?

FERENC: Csak a logikával ne hozakodjál elő nekem, húgom. A Sze
tetet valamennyi lánya közt ö a le~lkisebb. Sok gondot okoz nekem,
ha meqszólal.

ANNUNZlf\.TA: Adjuk oda. ami állandóan meleg;;, azért. ami csak
egy percig ád meleqct?

FERENC (vidáman hadonászva il Iakunalával}: Ma este egészen kü
lönlcqcscn jókedvű a lelkem, akár él lánqok, melyek Szent [akab
sírja körül játszadoznak. Akár egesz éjszakát vándorolni tudnék.

ANNUNZIAT A: Hol az édesanyád? Nincs ki vigyáz rád? Ha nem
voln", olyan sok dolgom itt, míndent Iélretcnnék, rnindecs abba
.!.1cigyni:k és virrasztanék fölötted.
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FERENC: A paradicsomban van. arany pásztorbot a kezében, avval
tereli a lángokat. melyek éhenhaltak ezen a világon. Arrafelé le
gelteti őket, ahol a szél a száraz leveleket egybefújta. Tudom, Isola.
most már tudom, hogya kárhozottak mocsarában lángok lobog
nak és mínden gonoszságot elégetnek. De most nem ez a fontos:
mert látod. azt is tudom. hogya nagy szeriteknek a tűz m.ltldig
hasznukra válík. Körülveszi öket. és ök benne lakoznak. Mint ahogy
most is ...
(Es így tovább.)

Koncz Lajos

A TANUSAGTÉTEL KÖTELESSÉGE
ÉS MÓDJA

..Tanúim les3tek
(Ap. Csel t. 'I)

Mai katolikus életünket -~ inkább rilég csak intellektuális felisme
rés formájában. mint szélesebb gyakorlati programmként - mind gyak
rabban és mélyebben foglalkoztatják annak az új korszeru keresztény
magatartásnak kérdései. melyeket a tanúságtétel szó foglal össze. Az
eszmét. amelyet az őskereszténység oly jól ismert, újabban a francia
katolicizmus dolgozta ki s alkalmazta a modern életre. mint vallási
életünk közösséqí vonatkozású feladatának programmját. Nálunk még
csak pár évvel ezelőtt is hiába kerestük volna fogalmát. Bizonyos in
dividuális jellegű hitvallás programmról esett ugyCJ'1 szó, de ami itt a
végső lényeg: a keresztény mcqqyőzés objektív ~,:.;,Jgálata -- hiányzott
ebből. De igen jellemző és örvendetes, hogy éppen pár hónap óta mínd
többet lehet hallani róla s bizonyosra vesszük, hogy a jövőben. mint
korszerü katolíkus magatartás méD szélesebben hódít teret maqának a
tanúságtétel felismerése és gyakorlata.

Teolóqiaílaq vonzó és sciries feladat is volna :;;e~pl1etatni hozzánk
való vonatkozásában mennyirc ez volt a ml Llru.z.k Jézus Krísztus is:
"tanu" (görögösen mártir, Ilct(ITVSI) tanúbizonyság (:oc: IW(nV(líl(;t) -tévö
Ö a második isteni személy. az Atya tökéletes, képmása. meqmutató]a.
tanúja. megtestesülésében is ez akart lenni cs ez is volt; mint az Apo
kalypszis látnoka tömören jellemzi: ..Hűséges és igaz tanú" (Jet 3,
l1;cf 1. 5) ..Bizony mondom neked -- szól Nikodémushoz --, amit
tudunk. azt beszéljük és amit láttunk, arról tanúskodunk' (Ján 3, l!). S
földi élete legdöntőbb órájában királyi öntudattal tárja fe! küldetése tit
kát a világ ítélőszéke előtt:,.Én arra szülcttem és azért jöttem c vi
lágra, hogy bizonyságot tegyek az igazsá:]l'ól" (Ján 18. 3í). é., hogy e
bizonyságtétel az igazság ügy~nek nemcsak intellektuális képviseletére
vonatkozik, hanem az akarat és élet teljes átadását követeli. bizonyít-
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