
HARRISON FISH UTOLSÓ ÓRÁJA. .

lrta J u a n J o , e A r r e o l a

Juan José Arreola mexíkőí író. 1918-ban született, A mexíkőí Füg
getlen Nemzeti Egyetem kulturális tanácsosa, fordító, tanulmányíró, a
francia költészet tolmácsolója hazájában. A legkiválóbb francia színé,
székkel és rendezőkkel dolgozott együtt, amikor 1945 után néhány esz
tendőt Európában töltött. 1953-ban, 56-ban és 57-ben prózai múveiért
és színműveiért a legjelentősebb mexikóí irodalmi díj akkal tüntették
ki. A Harrison Fish utolsó órája az 1954-55-ben meghirdetett mexikói
nemzeti pályázat egyik nagydíjas darabja volt.

Személyek:

Harras játékvezető

Harrison Fish
Joe "Tap Tap" Smith
Gloria Dickinson
Dennis O'Hara
Roscoe Hamilton

Veronica
A magna
Múzeumőr

Mae hangja
Műgyűjtő nő

Műgyűjtő férfi
Két alkalmazott

Történik az Empire State Building 70. emeletén, New-York
ban 1945. július 28-án reggel.

Színhely: egy üzletember komoly, de fényűzéssel berendezett
irodája. Nehéz, sötétszínü gyapjúszőnyegek.Két nagy karosszék és
egy bőrdivány. Finom tárgyak az íróasztalon. Bőrrel fedett belső

ajtó. A fal harmonikus szinekkel festett és id. Lucas Cranach Évát
ábrázoló festménye függ rajta. Balra és hátul ajtó. Jobbra nagy
ablaknyílás. Jobbra a magasban az utolsó ítélet nagy kürtje Har
rison Fish dolgozóasztala felé irányítva. Innen jönnek rövidesen
a különféle zajok és a magno hangja is. A kezdést dzsessztrombita
jelzi. A függöny felmegy. A trombita hangját dob kiséri.

Harras lép be. Érdekes és ugyanakkor szerény. Egyszerű, sö
tét öltözékben van, fekete szemüveget visel. Jobbkezében műsorfü

zetet tart, baljában fekete dobozt. Otthonosan lép be, a műsort az
íróasztalra dobja, kinyitja a dobozt és magnót vesz ki belőle. A
készüléket felállítja, felteszi a tekercseket: egyszóval [elszeteli és
beinditja. Néhány mondattöredék hallatszik, néhány kiáltás, mely
összefügg· a következő jelenetekkel, utána zúgás. Harras elége
detten bólint, becsukja a magnót, a közönség felé fordul, s mint
egy szpiker beszélni kezd.

HARRAS Hölgyeim és uraim, itt vagyunk a nagy üzletember, Harrison
Fish irodájában. Nemsokára jönnie kell; egy oszlopnyi sürgős dosz
szíé várja az íróasztalán. Délelőtt talán emelkedik a piacon a cu
kor ára, talán sztrájkbalép Oklahoma ötezer munkása, vagy kitör
a pánik a Wall Street-en és kevéssel utána Harrison Fish is elha
tározza vasrészvényel eladását. Valóban fontos ügyek, talán a leg
fontosabbak, melyekkel Harrison Fish valaha is törődött. Most
eltűntetjük ezeket a dossziékat és ezzel a kis műsorfüzettel helyet
tesítjük. A háziasszonyok nyugodjanak meg, az oklahomai munká
sok dolgozzanak békésen és a Wall Street-i börze ne Idegeskedjék.
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Harrison Fishnek .ezen a reggelen egészen más, előre nem látott
ügyei lesznek. Most nem akarok elébe vágni az eseményeknek,
sem Harrison jellemzésével és személyes erényeinek ismertetésé
vel szórakoztatni önöket. Jobb, ha se a javára, se a kárára nem el
fogultak. Már itt kellene lennie! (Gondolkozik, az óráját nézi.) Bi
zonyára most lép az épületbe, most pedig a felvonóba. (Elindítja
a magnetofont, gyenge zaj hallatszik, mely Harrison beléptéig tart.)
úgy van. Hallgassák csak a lassan emelkedő felvonó zaját! Finkel
doktor parancsolta így! Harrison szívzavarokkal küzd. Mint tud
ják, az Empire State Building 70. emeletén vagyunk, ez a hatal
mas cementtömb uralkodik New York kusza házrengetegén, Még
van néhány percünk. Véleményem szerint felesleges minden beve
zetés; lépjen csak be Harrison az irodájába! Végre! Harrison min
dig előnyösen, a legkedvezőbb külsővel jelenik meg. Ma kevésbé
ragyogó lesz. Sejt valamit. Tegnap este sokáig volt Veronicával az
Astoriában és sokat ivott. Ma reggel Veronica megjegyezte, hogy
olyan sápadt, mint a halál. Ennek a megjegyzésnek nem nagyon
örült és szótlanul reggelizett. Utána megjegyzéseket tett az élet
mulandóságáról, ami olyan embernél, mint ő, elég különös, Vero
nicát pedig mulattatta. Veronica a jelenlegi szeretője, platinaszőke,

modernfrizurás nő, amint nemsokára látni fogják. A műsorfüzet,

melyet Harrison asztalára tettem, a szokásos dossziék helyébe, szi
gorú sorrendben tartalmazza egy kis előadásnak a számait, amely
hez legteljesebb jóindulatukat kérem. A következőkben rávesszük
Harrisont néhány bizalmas vallomásra. Ha megengedik, én leszek
a játékvezető. Legszívesebben filmen vetíteném Önök elé ennek a
kivételes embernek az életét. Sajnos nem volt elég pénzem hozzá.
Meg kellett elégednem egy magnetofonnál és egy trombitával. Muta
tós, nem? Ez a magnetofon fogja pótolni Harrison emlékezőtehetségé

nek hiányait. Emberek is jönnek majd, akik elmondják, milyen
körülmények között ismerték meg Harrisont. Attól félek, legtöbb
jük terhelő tanú lesz. Egy nyolcvanéves kis öregasszony ... De ezt
meglepetésnek szánom. (A. felvonó zaja megszűnik, ajtó csapódás.)
Itt van Harrison Fish! Kezdhetjük! (Trombitaszó. Harrison belép
a fenékajtón. 48 éves, erős, tekintélyes. Parancsoláshoz szokott.
Anélkül, hogy űdvözölné Harrast, egyenesen az íróasztal felé megy,
és nézegeti a műsorfüzetet.) Hölgyeim, és uraim, bemutatom Önök
nek Harrison Fisht.

HARRISON Jól van! (A műsort nézi.) Semmi sem hiányzik, de mellőz

hetett volna néhány ostobaságot.
HARRAS Ne ítéljen könnyelműen. Gondosan, és nagy körültekintéssel

állítottam össze a műsort.

HARRISON Maga nevetséges dalocskákat, táncokat. meg mit tudom én
miket készül bemutatni az én írodámban?

HARRAS Ez nélkülözhetetlen, nemsokára maga is elismeri. A regényes
epizódok miatt. Ott van például a Mae-féle epizód. (Megindítja a
magnót és a következő dalocskát halljuk:)

A kanyargó folyóparton
kicsiny kunyhó int felém.
Be szép lenne ha örökre
ott élhetnénk te meg én.

HARRISON Milyen ostoba dall
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HARRAS Ne szidja a saját szerzeményét! Alig volt húszéves míkor
írta és ha ki tart ...

HARRISON Nevetséges! Régóta nem foglalkezem már ilyen gyereksé
gekkel.

HARRAS Megengedi? (Kinyitja az íróasztal jiókját és kivesz belőle egy
kis bendzsót.) Szabad idejében nem veti meg a zene élvezetét. Meg
esett ugye, hogy ezt az ósdi dalocskát sajátmaga kísérte ezen a
bendzsón? A kanyargó folyóparton kicsiny kunyhó ...

HARRISON Elég! (Kiragadja a bendzsó t Harras kezéből és hátraha
jítja.)

HARRAS Nem kell mindjárt dühbeguruini! Nézzük csak a többit
"Sihoney", "Oh Mammy" Sonny boy". Nem emlékeztetik semmire?

HARRISON Valóban ragaszkodik a zenéhez?
HARRAS Gondoljon csak az idős hölgyekre és koros urakra, akik hall

gatnak minket és sírva fakadnak tőle! Isten tudja, hány olyan ti
zennyolcéves teremtés szédült meg ezektől az epedő dalocskáktól,
mint Mae. Már a címekre mozgolódást hallottam a tisztelt közön
ség felől.

HARRISON Muzsikáljon, ahogy akar, én bedugom a fülemet.
HARRAS Köszönöm. Ne felejtse el, hogy teljes felelősséggel tartozom

a műsorért. Azok az adások, amelyekben eddig szerepelt egészen
mások voltak. Emlékszem például arra a rádióelőadássorozatra

"Korunk nagy emberei", vagy valami ilyesmi. Köztük volt Einstein
professzor, Roosevelt elnök, és ... Harrison Fish. "A haladás baj
noka", az "ipar vezére", és így tovább. Szépecskén elhallgatták azt
a néger dolgot, meg az yperite gyár robbanását, ahol több mínt
kétszáz ember veszett oda.

HARRISON A gyár robbanása nem az én hibám volt. És a munkások
biztosítva voltak.

HARRAS Igen, minden családnak ötezer dollárt adtak, és hetven kilo
gramm azonosíthatatlan hullát. Szegények] Akár a zselatinpép
emlékszik?

HARRISON (A műsort nézi) Lehetséges. De a gázgyár robbanása nem
szerepel a műsoron. Miért beszél róla?

HARRAS Igaz, bocsánatot kérek. Megengedi? (Elveszi a műsort.) Tart
suk meg a sorrendet. Érdekes! Épp a néger-epizód következik.
(Bejelentve.) Joe története. Joe "Tap-Tap" Smith jópofa néger
volt, Magnelia Cornersból. Harrison, kezdjük a történetet!

HARRISON Előbb telefonálni akarok, fontos ügy!
HARRAS Csak nem képzeli, hogy megengedem. Hogy úgy törődjék az

ügyeivel, mint máskor! Műsoron kívül jelenetet csinálni, amikor
legkevésbé várjuk! Nem Harrison! Különben is a zsinórt elvág
tam, és valamennyi tisztviselőjének szabadságot adtam. Természe
tesen a maga nevében! Várószobájában pedig szereplőimet helyez
tem el. Ott átöltözhetnek, s ha óhajtják, még ki is maszkírozhat
ják magukat.

HARRISON Szóval a kezében vagyok.
HARRAS Milyen kifejezés! Inkább kezdje a történetet! Nem nyomja

a lelkét a néger halála?
HARRISON Magnolia Corners..ben történt 1920-ban... már nem tu

dom, hányadikan.
MAGNO 1920. május 22-én.
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HARRISON Ezen' az estén nagy ivászat volt Nickyné1. (Poharak csen
gése, káromkodás és dzsessz hallatszik.) Jól felszerelt pince volt és
búvóhely a meglepetések ellen. Öten voltunk. (Öt hang kiáltja
egymásután a nevét: Buzzy, Danny, Harry, James és José. Végül
kórusban: Buzzy, Danny, Harry, James és José.)

HARRISON (révetegen) Alice is ott volt, James menyasszonya. (Újra
hallani, kórusban: Alice! Női nevetés.) Én voltam a legidősebb, a
banda főnök. Éjfélkor elhatároztam, hogy nálam, Hattysburgban
folytatj uk a murit. Alice-t is magunkkal vittük. Mindenre kész,
szabad lány volt. Egyébként akkor már James-szel... .

MAGNO Ma Madame Alice Perry, és a leghalványabban sem emlék
szik erre a kalandra. Férjhezment egy gazdag gyároshoz, és több
fiúgyermekkel ajándékozta meg. Tiszteletreméltő matróna South
neyban, szociálís erényeiről ismeretes, és rendszeres vasárnapi mi
sehallgató. Örömmel említjük, mint az erkölcsi jobbulás példáját.

HARRAS Folytassa, Harrison. Alice tehát temperamentus lány volt.
HARRISON Olyan lány, amilyen nincs több. Titokban mind irigyeltük

érte James-t. Joe "Tap-Tap" kocsiján mentünk Hattysburg-be, Né
ger létére elég becsületes képe volt. 10 dollárért megfogadtuk az éj
szaka hátralévő részére. (Belép Joe, mosolyog, táncol. Gershwin
muzsika. Fiatal. Bizarr öltözékben van, mint egy dzsessz énekes,
vagy táncos. Kockás zubbony és nadrág, piros nyakkendő, mustúr
színű kamásni. A gomblyukában virág, szája Al Jolson módra
festve. Kezében volán. Némajátékkal kíséri a jelenetet.)

HARRISON Nem is értem, hogy megúsztuk azon az éjszakán. (Motor
zaj, kerék csikorgása, dudálás, gyalogosok kiabálása és ká1"Om
kodása.)

HARRISON Smith óvatos fiú volt, valóban megijedt és fölháborodott.
Megnyugtatásul leítattuk, hogy olyan részeg legyen, mint mi. De
a legzajosabb Alice volt. Öröm volt hallgatni, ahogy kiabált. (Alice
kiabálását hallani.)

HARRAS Végre, Harrison, kezd belemelegedni. Vegyen csak elő eID!
üveget, és igyunk, úgy könnyebb lesz folytatni. (Harrison nem
mozdul. Harras kivesz az íróasztalból egy üveg whiskyt és két po
harat. Tölt és iszik.)

HARRAS Egészségére, Harrison! És annak az emlékezetes éjnek az em
lékére. Folytassa csak. Alice kiabált ...

HARRISON (Iszik egy kortyot) James megállította a kocsit Hattysburg
külvárosában. Eszébe jutott valami. Tudta, hogy Alice szeret min
ket, mindannyiunkat. Azt akarta, újítsuk meg öröf barátságunkat,
és ő legyen a tanú. Ittunk, koccintottunk. James azt mondta: "Egy
mindannyiért és mindenki egyért!" Aztán tökrészegen "És ő mind
annyiunkért! Mit széltok hozzá?" (Női nevetés, mint egy sikamlós
történet végén.)

HARRAS Hogyan fogadták ezt a nagylelkű indítványt?
HARRISON Soha életemben nem voltam olyan részeg! De a többiek

talán még részegebbek voltak, főképp James. lVIintha az ördög bújt
volna bele.

HARRAS Nem fogadták el?
HARRISON Hogy ne bántsuk meg James-t, mindannyian megcsókol

tuk Alice-t. Alice majd meghalt a nevetéstől. Tökéletesen részeg
volt, tetszett neki a móka,
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HARRAS Mit szólt mlndehhez Joe?
HARRISON Nyugtalan volt. Mintha megérezte volna, mi következik.

Fenyegetőzött, hogy föllármázza rendőrséget. Adtunk neki még
egy fél üveggel, és még tíz dollárt. Azt akartuk, hogy végig velünk
maradjon.

HARRAS Aztán?·
HARRISON Elaludtunk az út mentén. Alice nyilván fázott, mert visz-

szabújt a kocsiba. Reggel hét óra felé egyikünk keresni kezdte.
MAGNO Egyikünk? Miért nem mondja meg, hogy maga, Harrison?
HARRISON Az ördögbe is, hát igen ... Nem fontos, egyikünk felkelt.
MAGNO Beszéljen egyesszámban.
HARRISON Felkeltem, hogy megtudjam. mi van Alice-szal. Talán rosz

szul van, mit tudom én ...
HARRAS Humora az van, Harrison! De folytassuk. Nagy aggódva a ko

csi felé indult, hogy Alice egészségi állapota felől érdeklődjék.

HARRISON Igen. Alice-t ájultan találtam, a néger hajolt föléje. Fejem
be szökött a vér. Felébresztettem a többieket. Nagy botrányt csap
tunk. Alice nagyon oda volt. Nem is nyerte víssza az eszméletét.
Nem tudtuk, mi baja. Akkor jöttek a rendőrök.

HARRAS Persze minden felelősséget J oe-ra hárítottak.
HARRISON Nem. Azt mondtuk, aludtunk, nem tudunk semmit. Már

csak Alice miatt sem beszélhettünk.
HARRAS Lovagiasan viselkedtek!
HARRISON (gyorsan be akarja fejezni) A rendőrség valamennyiünket

őrizetbevett. Hattysburg lakóit fölháboritotta a dolog. "Egy eré
nyes Magnolia Corners-i lány azt az ostobaságot követte el, hogy
sétakocsizni ment a barátaival. Egy néger soffőr altatótkevert a
társaság whiskyjébe. azután megerőszakolta a lányt." Fölösleges
folytatni. Kitört a botrány, senki sem akadályozhatta meg azt, ami
történt.

MAGNO Hattysburg lakói nem tehetnek róla. Jólelkű emberek, csak
nagyon féltették Alice-t, aki valóban nagyon rosszul volt, főképpen

a sok whisky miatt. A sheriff és a rendőrök? Mindössze tizenket
ten voltak, és a nép tombolt: (Zaj, kiáltások.) "A néger, a néger,
kinyírni a négert!" (Joe a sarokba menekül és eljátssza a jelenetet.)
De Alice-nak is meg kell bocsátani. Ha meg akarta menteni a be
csületét,csak egy választása lehetett: hagyni, hogy Joe-t megöljék.

HARRISON (révetegen) Egyikünknek sem volt bátorsága megszólalni,
De mit is mondhattunk volna. Az emberek betörték az ajtókat, kíhur
colták J oet ...

MAGNO Tizenegy órakor Joe már csak emberi roncs volt. (A világos
ság csökken.) Rátették egy benzines hordóra. Ki közeledett hozzá
először szál gyufával? Ki indítványozta, hogy a megszenesedett
testet akasszák fel a gázlámpára. mint egy elégett fáklyát? (Lin
cselés zaja, fojtott kiáltások, a tömeg lármája. Sötétség.A kiáltások
lassan összevegyülnek egy néger spirituálé komoly és megható
hangjával; kórus énekli. Lassan kivilágosodik. Joe felemelkedik és
ég felé emelt karokkal lassan kimegy. Csönd. Egyre világosabb
lesz.)

MAGNO így halt meg Joe "Tap-T.ap" Smith. A lumpokat megbüntet
ték. A sheriff lehordta őket, hogyan alhattak el, hogyan hagyhat-



tak egy fiatal fehér lányt egy néger karjaI közt? Pedig, havalakli
a szegény Joe igazán ártatlan volt.

HARRAS (nyájasan) Igyék egy kortyot Harrison! Visszataszító história
ez, kínos perceket okozhattak magának is. A következő szám azon
ban, már sokkal vidámabb, ha nem csalódom. (Kortyol a whisky
jébőL) Apropó, Harrison, hogyan ihatott ezen az éjszakán annyi
whiskyt? Jó sokba kerülhetett! Száraz világ volt, emlékezzék csak
vissza, és a barátai nem voltak valami gazdagok!

MAGNO Harrison Fish első komoly üzlete az alkoholcsempészés volt,
azzal alapozta meg a vagyonát. Így tehát karrierjét irgalmas cse
lekedettel kezdte: inni adott a szomjazóknak.

HARRAS Bocsásson meg, Harrison, de ez az alkohol-ügy nincs a mű

soron. Annyi egyéb van ... (Kopognak.) Ki az, ilyenkor?
HARRISON Miután titkáraimat 'elbocsátotta, nem tudhatjuk. Talán va

laki, akit meghívott.
HARRAS Semmiesetre sem. Parancsot kaptak, hogy várakozzanak,

amíg szólítom őket. Megnézem. Megengedí? (Kimegy, visszajön
és csodálkozva mondja.) Nem is sejti Harrison! A múzeum embe
rei. Egy képet keresnek. A Metropolitain őre és két alkalmazott.

HARRISON Azonnal engedje be őket!

HARRAS Hadd magyarázzam meg a közönségnek, miről van szó. Höl
gyeim és uraim, ha megengedik, legszebb díszétől fosztjuk meg a
a szint. Harrison Fish, aki már több ajándékot adott New York
városának, átengedte az idősebb Lukas Cranach e remekművét a
Metropolitain Múzeumnak, ahol már holnaptól kezdve megcsodál
hatják. A kép átadása rendkívüli műsorszám, és egyáltalán nem is
érdekes. (Kinyitja az ajtót.) Lépjenek be uraim! (A múzeum őre

és a két alkalmazott belép.)
MÚZEUMOR Harrison Fish úr?
HARRISON Személyesen.
MÚZEUMOR Eljöttünk a képért, melyet fölajánlott a múzeumnak. Itt

vannak az igazolványaim és az igazgató által aláírt meghatal
mazás.

HARRISON (vizsgálja a papírokat) Rendben van. Vihetik. (A két al
kalmazott leakasztja a képet; beteszik egy ládába, melyet maguk
kal hoztak.)

MÚZEUMOR Nagyon köszönöm, Fish úr. Szabad kérnem, hogy adja
át a kép eredetiségét bizonyító igazolást is?

HARRISON Természetesen. (Fiókjából kivesz egy iratcsomót és átadja
az őrnek.) Tessék.

MÚZEUMOR Köszönöm. Az igazgató úr majd holnap értesíti az ünne
pélyes átvétel időpontjáról. Mégegyszer köszönet, és a viszontlá
tásra, Fish úr!

HARRISON A viszontlátásra! (Az őr és az alkalmazottak a képpel el.)
HARRAS (vidáman dörzsöli a kezét) Bravo, szerencséje van Harrison,

gratulálok! Tudom, mít ér az a kép. Nagylelkű ember. (Harrison
gondolataiba mélyed, nem válaszol.) A következő jelenet is hatá
rozottan az Ön számára készült. (Mint egy bemondó mutatja be a
belépő Gloria Dickinsont. Elegáns, nagyon buta nő.)

HARRAS Boldogan mutatom be önöknek Gloria Dickinson kisasszonyt.
Jónapot, kedves Dickinson kisasszony!

GLORIA. Jónapot, uram I



HARRAS Hívjon csak egyszerűen Harras-nak!
GLORIA Jónapot, Harrasl
HARRAS Helyes, Gloria, ha megengedi, én is a keresztnevén szólítom,

Igy már egészen őszintén, teljes bizalommal válaszol a kérdé
seimre?

GLORIA Igen, Harras úr!
HARRA8 Díckínson kisasszony gép- és gyorsíró Harrison vállalatánál.

Jelenleg el van ragadtatva főnökétől. Meg tudná mondani, kis
asszony, hogy miért?

GLORIA Harrison úr nagyon kedves, ajándékot adott nekem, és én
szívből köszönöm neki.

HARRAS Helyes; látjuk, hogy őszinte! (Hirtelen hangot változtat.) És
mit gondol a főnökéről az ajándék után?

GLORIA Istenem, hát azt, gondolom, hogy ... nagyon jó és bőkezű.

HARRAS (Harisonhoz, aki íróasztala mögé húzódott) Bravo, Harrison,
ebben a fiatal lányban remek védőügyvédet talált. (Gloria, aki
eddig zavarában észre sem vette Harisont, nagyon ideges lesz, ami
kor meglátja.) Egy ajándékot említett Gloria. Megmondaná, pon
tosan mí volt az?

GLORIA Nos hát ... férjhezmegyek Ralfhoz, Fish úr egyik titkárához,
és ő pompás nászajándékot adott nekünk, azaz nekem.

HARAS Mí az a nászajándék?
GLORIA Egy remek kocsi. Sok gazdag nő is megirigyelhetne érte.
HARRAS Hát ez pompás, Gloria! Fogadja jókívánságaimat akocsihoz,

és természetesen a házasságához is.
GLORIA Gyönyörű cseresznyepiros, és egyedül-az enyém!
HARRAS Hogyan?
GLORIA Ralfnak van ,egy kis kocsija, azzal szaladgál a dolgai után. A

Lincoln csak az enyém.
HARRAS (mosolyogva) Helyes. És mondja, kedves Gloria, - bár ez ki

csit kényes kérdés - maga semmit sem adott cserébe ezért az ér
tékes ajándékért?

GLORIA Hogy érti ezt?
HARRAS Nem akarom zavarba hozni. Egyszerűen csak azt kérdezem,

nem tett-e magának Fish úr valami ajánlatot, vagy valami ílyes
félét, például nem hívta-e meg?

GLORIA Nem értem, mit akar mondani!
HARRAS (türelmét vesztve) Gyerünk Gloria, nagyon jól tudja, hog.:

semmiért nem adnak ilyen értékes ajándékot. Mondja meg ősziri

tén, mi történt maguk között! Maga nagyon fiatal, nagyon csinos,
. felmentjük magát, ha valami könnyelműséget követett el.
GLORIA Miket beszél!
HARRAS Nem mondom, hogy valamí komoly dolog történt, de meg

eshetett, hogy Fish úr gyöngéden közeledett maga felé... Bízál
maskodón . .. nem?

GLORIA Ah igen, üdvözlésképpen megcsókolt.
HARRAS Semmi több?
GLORIA Semmi több!
HARRAS (sóhajt, Harrison felé fordul) És maga, Harrison nem em

lékszik részletesebben valamire, ami esetleg arra késztette, !högy
Gloriát a karjába szorítsa?
(Harrison nem felel, Harras tanácstalanul néz a magno feM.)
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MAGNO A hosszú csók alatt Harrison sokáig simogatta Gloria test~

s aztán ...
(Gloria elpirul, Harrison dühösen szegi le a fejét.)

HARRAS (vidám szemtelenségel dörzsöli a kezét) Helyes. Ezt egyéb
ként maguk is megmondhatták volna. Es magának, Gloria kis
asszony, nem volt egyetlen tiltakozó szava, egyetlen védekező moz
dulata sem?

GLORIA Olyan gyorsan, olyan hirtelen történt"... zavarban voltam,
nem jutott eszembe semmi ...

HARRAS Figyeljen, Gloria! így van ez: észre se vesszük, és máris a
rossz úton vagyunk. Sok ilyen kislánnyal megtörtént már. Ralfra
nem gondolt? így készül maga házasságra egy ilyen, derék fiúval?

GLORIA (sírva) Könyörgök, csak ő ne tudjon semmiről, és soha többé
nem teszem.

HARRAS Akkor sem, hogy egy újabb kocsit kínálnak 'magának? Na,
ne sírjon, ami megesett, megesett! Eztán legyen okosabb. :És most
halljuk, mit énekel nekünk?

GLORIA Azt a refrént, amit Fish úr alkalmazottjai énekelnek mind.
HARRAS Halljuk! (Megindítja a magnót, egy charleston hallatszik.)
GLORIA Mister Harrison, Harrison, Harrison.

Nincs szíved, nincs szíved, nincs szíved ...
HARRAS Né haragudjék, Gloria, maga zavarban van és hamisan éne

kel. Harrison úr pedig ideges ... A szíve ... Apropó, Gloria, miért
nem Monsieur Harrisont mond, ahogy mi mindnyájan?

GLORIA (zavartan) Azért mert ... mert én nem vagyok Gloria Dickin
son, semmi közöm ehhez az egészhez, Lucile Gonzalez vagyok és
mint gyorsíró az amerikaiaknak dolgozom Mr. Smith-nél, és őt

mindig Mister-nek hívom.
HARRAS Akkor érthető a tévedése! Bocsásson meg, de még kérdez

nék valamit, nagyon fúrja az oldalamat! Ez csak valami véletlen
ség lenne ugye? Smith úr nem kínált magának kocsit?

GLORIA Smith úr nem olyan gazdag. Ezt csak Harrison úr engedheti
meg magának.

HARRAS Hagyjuk, elég volt. Elmehet, köszönjük a közreműködését.

(Gloria indul.) Egy pillanat, elfelejtettem egyapróságot! Szeretnék
magának valami kis emléket adni. Egy kocsit, igen egy kocsit.
(Zsebéből játékautót vesz elő.) Ne féljen! Nem veszélyes. Nem ko
csikázhat vele, de hasznát veszi a toillette-asztalán. Látja, itt nyí
lik, és benne tarthatja az ajakrúzst. tükröt, pudert, festéket.

GLORIA Nagyon köszönöm, Mister Harras.
HARRAS Monsieur, ha szabad kérnem! :És vigyázat, Gloria, akarom

mondani Gonzalez kisasszony. Vigyázzon a rossz útra. (Gloria las
san kimegy.)

HARRISON (fojtott dühvel) Visszaél a hatalmával. Miért választotta
éppen Gloriát?

HARRAS A közönség el volt ragadtatva! Lesznek talán, akik úgy gon..
dolják, hogy túl erős voltam vele, de ez csak hasznára válik. Ag
gaszt a jövője, az a képtelen házassága Ralffal. Ralf jámbor bá
rány, Gloria pedig veszendő lélek ...

HARRISON Miért nem hívta inkább Henryt, vagy John Simmonst vagy
Patsyt?

HARRAS Ne bízzék: annyira bennük!
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HARRISON Lehetetlen, hogy bármit is rnondjanak ellenem!
HARRAS Ok, talán nem. De itt a magnetofon! Lássunk most egy vas

kosabb számot! Majdnem bűvészmutatvány, és ráadásul bájos
gyermekkori jelenet. Bocsánat egy pillanatra! (Kimegy, Harrison
végigsimít homlokán, mintha rossz álomból akarna felébredni.
Harras visszatér és gondosan bezárja az ajtót.)

HARRAS (a közönséghez) A következő szám címe: A Hudson halottja.
A végsőkig összesűrítettük. Figyelem! (Harrisonhoz lép! az ellen
kező oldalon lévő ajtóhoz. Dohányoznak. Lila lesz a világítás. Az
ajtó nyikorogva nyílik és Dennis Q'Hara lép be rendőr egyenT1l
hában. Szeme bekötve. Semmi sem mutatja, hogy kísértet, csak
feltűnő sápadtsága. 25 éves. Lassan mozoq, halk hangon beszél.)

DENNIS Q'HARA ltn vagyok a rendőr, aki szembekötősdit játszott. Sen
kit sem bántok, régóta rendben van a szénám. Csak azért jöttem
vissza, hogy elmondjam a halálom titkát és hogy valaki legyen
szíves tudatni az édesanyámmal., Szegény éppen vacsorára várt
haza egy este. Most 85 éves és még mindig a visszatértemet várja.
Eltűntem a világból.1910-ben, a XIV. és XXII. utca közt a rak
parton a new yorki rendőrség évkönyveiből jól ismert suhanc
banda garázdálkodott ... Véget akartam vetni a büntetteiknek
és az az ötletem támadt, hogy barátságot kötök velük. Főnökük

felszólított, hogy lépjek a bandába, azzal a feltétellel, hogy aláve
tem magam a beavatási szertartásnak: a szembekötősdinek. A lo
pások csökkentek, kevesebb ablaküveg és lámpa tört. Boldog vol
tam, azt hittem, jó útra téritettem őket. De beavatásom napján
átejtettek, visszaéltek agyanútlanságommal. Elhagyatott helyre
vittek, sötét éjszaka és bekötötték a szememet. Acsatornanyílásról
levették a kerek fémlapot és én belezuhantam. Eltűntem, mint
egy csapdában. (Eltűnik. A lila fény kialszik.)

HARRAS Igy esett a suhancok csapdájába Dennis O'Hara,
MAGNO A csatornanyílást gondosan kiválasztották, New York egyik

főcsatornájának torkolatánál volt. O'Hara holttestét a szennyes
fekete vizáradat a: Hudson-ig sodorta. Örökre ottmarad a folyam
mélyén, a csatorna hulladékai alatt. Ennek a bandának a vezére,
és e tökéletes bűntett szerzője nem más, mint az itt jelenlévő

Harrison Fish.
HARRAS Es én most azt szeretném, ha ő maga értesítené O'Hara asz

szonyt fia sorsáról. (Az ajtó felé megy, de ott meglepetten meg
áll.) Hölgyeim és uraim, szomorú hírt kell közölnöm. Helyrehoz
hatatlan hanyagságot követtünk ,el. Amikor Dennis O'Hara kísér
tete belépett, nem csuktuk be mögötte az ajtót. Aggódó édesanyja
gurulószékével túlságosan közeljött, míndent hallott, talán látott
is. lts O'Hara asszony meghalt. A színfalak mögött, nem pedig a
színen, ahogy előre elképzeltem. Ez lett volna a következő mű

sorszám. Vegyük úgy, mintha megtörtént volna. De jobb is így,
elkerültük a tragikus túlzást. Arra pedig gondolni kell, ez fontos.
A következő előadásokon megint nyitva felejtjük majd az ajtót,
így elkerüljük a nyomasztó látványt, amikor egy gurulószékben
ülő öreg asszony kérdezősködik, sír és meghal. De ami még fonto
sabb: időt is nyerünk. (Folytat juk)

Pápay Klára fordítása


