
HARRISON FISH UTOLSÓ ÓRÁJA (2. rész.)

lr t a Juan José Arreola

(Telefoncsengetés.)
HARRISON Azt hittem, hogy elvágta avezetéket.
HARRAS Csakugyan. De ez nyilván fontos. Beszéljen!
HARRISON (reménykedve, rekedten) Halló!... Igen... igen ... csak

mondja ... hogyan? .. micsoda ... a képet? .. de már elvitték, alig
húsz perccel ezelőtt... Igen a papírok rendben voltak, két aláírás-
sal ... Tolvajok? Igen, azonnal értesítem a rendőrséget ... A mú-
zeum dolgozói t igen ... azonnal! (Visszateszi a kagylót.) Istenem!
Ellopták a Cranach-omat! Érti? Akik érte jöttek, tolvajok voltak!

HARRAS (nagyon nyugodtan) Kérem, nyugodjék meg, egy remekmű

nem veszhet el csak úgy! Emlékezzék a Giocondára, elveszett és vé
gül mégis megtalálták.

HARRISON '(újra telefonálni próbál) Halló! Halló! Halló! (leverten ha
nyatlik egy karosszékbe)

HARRAS Harrison! Szedje össze magát! Kiabálni, ájuldozni egy kép
miatt, mely már nem is a magáé!

HARRISON Hogyhogy nem az enyém? Ötvenezer dollárért vettem!
HARRAS (kedvesen) De már a múzeumnak ajándékozta!
HARRISON Akkor is az enyém! A Metropolitain-ben kis plakettet tesz

nek a képek alá.
HARRAS (gúnyosan) Persze! A kis plakett! Ne aggódjék, majd intézke

dem, hogy a plakett azért ott legyen a maga nevével!
HARRISON (hirtelen) Maga szervezte a lopást! Ráadásul tehát tolvaj isI
HARRAS Csak nem gondolja, hogy azért rendeztem az előbbi jelenetet,

hogyeltereljem a figyelmét, és azalatt kivíhessék a Cranachját az íro
dából!

HARRISON Akkor mondja meg, mit csinált a képemmel?
HARRAS Biztos helyen van! Végtelenül szeretem a művészi alkotásokat!

A maga képe jelenleg egy hitvány kocsma pincéjében van. Csinos kis
felfedezés lesz, ha a detektívele megtalálják.

HARRISON Megtalálják. abban bizonyos lehet!
HARRAS Megtalálják, ha nyomra vezetem őket. Ami a plakettet illeti,

az ott lesz. " ott lesz ...
HARRISON Megígéri?
I;lARRAS Megígérem. Bár szívesebben rendeztem volna jótékonysági

tombolát, esetleg árverést. Igen ... (A gondolat megihleti.) Igen ... és'
miért ne, most mindjárt!

HARRISON Mit mond?
HARRAS Pompás alkalom! A terem közönsége már bebizonyította, hogy

értékelni tudja a műalkotásokat ... Hölgyeim és uraim itt az alkalom,
ne mulasszák el! Itt az alkalom, hogy elragadják a Metropolitaíntól és
hazavigyék idősebb Lukas Cranach képét, mely az imént itt függött
a falon.

HARRISON Egy pillanat ... egy pillanat ... Ez a kép sem a magáé, sem
az enyém, többé senkié sem lehet!

HARRAS (a whiskys üveggel háromszor az íróasztalra üt) A legmaga
sabb ajánlatokat kérem. Az idősebb Lukas Cranach egyik képe, fára
festve, cellulózoldattal befújva. Egy méter hatvan magas, hetven centi
széles, Éva anyánkat ábrázolja, mielőtt kiűzetett a paradicsomból. A



boldog vevőnek átadjuk a mű eredetiséget igazoló okmányokat. Ki
kiáltási ára húszezer dollár. Igen uraim és hölgyeim, jól értették, a
világegyík legkiválóbb művészi alkotása potom húszezer dollár l

HARRISON Azt hiszem, enyém marad a kép.
HARRAS Ne tartson együgyűnek. Persze, hogy végülis megőrizheti a

Lukas Cranach-ot, de árverezni azért bőkezően és lelkesen kell. Meg
nyom egy gombot, árverező tömeg morailásá: hallani.) Húszezer dol
lár ... huszonegyezer dollár ... huszonkétezer dollár ... huszonhárom
ez,er dollár ... huszonötezer dollár ... huszonötezerszáz dollár ... hu
szonhatezer dollár ... huszonhétezer dollár ... huszonnyolcezernyolc
száz dollár ... kilencszáz... huszonkilencezer... harmincezer dollár.
(A közönséghez.) Ki ad többet érte? Senki? Lehetséges ez? Ennyire be
csülnek ma egy halhatatlan műalkotást? f:s maga, Harrison engedi,
hogy ez a kép végképp eltűnjék?

HARRISON (magávalragadja a játék, már belevegyül a hangja, dadog)
Harmincezer dollár ...

EGY MűGYűJTO NO (felemelkedik a zenekari ülésről) Harminckétezer
dollár. .

EGY FÉRFI (nem messze a nőtől) Harmincháromezer dollár.
A NO Harmincnégyezer dollár.
A FÉRFI Harmincötezer dollár.
A NO Harminchatezer dollár.
A FÉRFI Harminchétezer dollár (Harras összeüti a tenyerét. Harrison

várja a pillanatot, hogy kimondja az utols6 szót.)
A NO (a férfihoz) Ezer dollárral mindig többet fogol) kínálni, mint ön.
A FÉRFI Harmincnyolcezer.
A NO Ezerrel több. Éva egy hármas kép része.
A Ff:RFI Adám az enyém ... Harminckilencezer.
A NO A kígyó pedig az enyém ... Negyvenezer. Mégha az ördögnek kel

lene is eladnom a lelkemet! Mindig többet fogok ígérni, mint ön.
Gyűjteményem van hármas képekből.

il> Ff:RFI Ez ugyan sosem lesz teljes. Negyvenkétezer. Nekem különben
két képem van Botticelli egyik triptichonjából, a Szent Családból, csak
a Gyermek hiányzik. " Negyvenötezer ...

A NO Remek! A gyermek az én tulajdonomban van. Negyvenhatezer ...
HARRAS Felkérem az árverezőket. hogy személyes megjegyzéseiket mel

lőzzék és csak ajánlatuk összegét mondják. Folytassuk. Negyvenhar
ezer dollárnál maradtunk. Még van egy kis dolgunk.

A FÉRFI (rövid számvetés után) Ötvenezer dollár.
HARRISON (Abbahagyja a dolgot és karosszékbe süllyed. Harras várja

a nő közbeszólását. Dobpergés.)
A NO (egy kis kacérsággal, a férfihoz) Vegyük meg együtt a képet!
A FÉRFI (gavallérosan, kicsit hamiskásan) És ki fogjuk egészíteni a hár-

mas képet?
A NO (szemérmesen) Ha akarja!
A FÉRFI Átengedi nekem Botticelli Gyermekét?
A NO Igen, Uram ...
A FÉRF] Emmet Simpleton, engedelmével.
A NO Nagyon örülök. Engem Barbarának, vagy Babbie-nek hívnak.

(Harrashoz.) Simpleton úr és én együtt vesszük meg a képet.;
HARRAS Helyes. (A közönséghez.) Senki többet. Ötvenezer dollár? Senki

többet? (A whiskysüveggel az asztalra üt. A gyűjtőkhöz.) Szívesked
jenek a színre lépni és rendezni a formaságokat.



A NO (kinyitja retiküljét) O Istenem, otthon felejtettem 8. csekkfüze
temet! Nem kölcsönözne nekem holnap reggelig huszonötezer dollárt?
Ha úgy tetszik, színház után együtt vacsorázhatnánk nálam.

A Ff.:RFI A legnagyobb örömmel asszonyom! Nagyon boldog vagyok! Kö-
szönöm l (Aláír egy esekket és átadja Harrasnak.) .

HARRAS Tökéletesen rendben van. Köszönöm!
HARRISON (a gyűjtőkhöz) Arra nem gondoltak, hogy a kép hamisít

vány is lehet?
A NO Köszönöm a kedves figyelmeztetését, de minden effajta baleset el

len védve vagyok. Félmillió dollárral biztosítottam magam, és vala
hányszor az eredeti helyett másolatot veszek, a biztosítótársaság meg
térítí az összeget.

HARRAS Hölgyeim és uraim, az árverési pénzből filmet csináltatok
Harrison Fish példás életéről. Képzeljék el, milyen részleteket tud
hatnak meg ebből az életrajzból, a film eszközeivel! Ha minden együtt
lesz hozzá, megígérem, hogy színes film lesz. (A nő jelt ad Harrasnak,
hogy közeledjék, s valantit a .fülébe súg. Harras a-rca furcsán felderül.)
Képzeljék csak mi történt! Elhatározták, hogy összeházasodnak és van
szerencséjük önöket is meghívni az eljegyzésükre... Igen uraim- tíz
röpke perc - Simpleton úr és Simpletonné asszony - engedjék meg,
hogy én legyek az első. aki így hívom önöket - művészi vetélkedé
sükből a szerelern mámorába estek. Szívből gratulálunk, kedves ba
rátaink! Szeretnénk tovább csevegní önökkel, de sürgősen folytatnunk
kell műsorunkat. Legyenek olyan jók... (A két gyűjtő el akarja
hagyni a termet.) Nem, nem, mit csinálnak ... Erre jöjjenek! (A szín
pad hátsó ajtajához vezeti ő/vet.) A második ajtó jobbra ... Csinos kis
szalon, nagyon barátságos, kizárólag Harrison Fish számára fenntartva.
(A két műgyűjtő egymásra mosolyog és egy parodizált nászinduló
hangjára kivonul.).

HARRAS (az óráját nézi.) Szent Isten! Éppen ideje hogy áttérjünk Mae
történetére. Készüljőn fel kérem, mert ez az est legfontosabb műsor

száma.
HARRISON (fáradtan) Mae? Idejön? És hogyan, fiatalon vagy öregen?
HARRAS (keményen) Sem fiatalon, sem öregen. Mae nem jön el.
HARRISON (reménykedve) Ez a szám elmarad?
HARRAS Egyáltalán nem! A férje jön el helyette.
HARRISON (lesújtva) Mi dolgom vele? .
HARRAS Meg fogják érteni egymást! Szabályszerű papírokat hoz ma-

gával, fölhatalmazást, hogy Mae mánden ügyét ő intézhesse az asszony
nevében, mert egy kis nyugdíjat kell folyósítania. Mae-t szanatórium
ban ápolják.

HARRISON Ez a találkozás nagyon kellemetlenül érint. Szívesen adok
nyugdíjat, csak mondja meg, mennyit; de kérem, hagyja el ezt cl szá
mot! Tegye meg kérem!

HARRAS (igen hivatalosan) Nem magáért, Mae férjéért kell. Vár! Na
gyon messziről jött. Magában van minden reménye. Teljesen tönkre
ment, sorsa most egy régi szerelmi történettől függ. Engedelmével be
hívom. (Kinyitja az ajtóL) Kérern jöjjön be! (A közönséghez, bemu
tatva abelépőt.) Roscoe Hamilton úr!

RpSCOE (zavartan áll meg a küszöbön, 50 éves, közönséges, orra vörös,
szeme zavaros. Tántorog, mint egy alvajáró vagy részeg, mindene ta
padós, teste, lelke, gesztusai, hangja. Nagy zsebkendővel törölgeti ar
cáról a verejtéket. Bajusza ápolatlan, ruházata gyűrött. Bendzsó kisé-
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retiel régi dalokat hallani. Révedezve) Míndig arról álmodtam, hogy
New-Yorkban telepedjem le! Jónapot, Harrison Fish úr!

HARRISON (szárazon) Jónapot.
ROSCOE Ne haragudjék, nem jól érzem magam! Mindig arról álmodtam,

hogy New Yorkban telepedjem le, de nem érzem jól magam! Ez az
átkozott lift ...

HARRISON (csak hogy mondjon valamit) A felesége nélkül jött!
ROSCOE Bocsásson meg, de ő nem jöhetett. Szegény! Gyógyintézetben

van. A fejében van a baj. De biztosíthatom, nagyon jól ellátják.
HARRISON Sok pénzbe kerülhet.
ROSCOE Hát ... kerül. Akármilyen intézetbe mégse engedtem bezárni

Mae-t. Elhiheti!
HARRISON (hogy minél előbb befejezze) Mibe kerül? Tudhatja, hogy

kész vagyok segíteni Mae-tl
ROSCOE Furcsa, hogy ennyi év után még emlékszik rá. De mint a köz

mondás mondja: jobb később, mint soha!
HARRISON Mennyibe kerül a szanatórium? (Leül egy karosszékbe. Har

ras szemléli őket.)

ROSCOE Mindenekelőtt engedje meg, hogy gratuláljak a remek irodá
jához. Magam is üzletember vagyok és mindig arról álmodtam, hogy
New Yorkban telepedjem le! Mondja, nagyon drága a lakbér az
Empire-ben?

HARRAS (szolgálatkészen) Az adminisztrációs iroda mindenről fel vilá-
gosítástad. Egyébként rövid időn belül egy teljes emelet szabad lesz.

ROSCOE Mindig arról álmodoztam, hogy New Yorkban telepedjem le.
HARRAS Egy teljes emelet az Empire-ben bizonyára megfelel magának..
ROSCOE De egyik évről a másikra halogattam. és most már félnék is

ebben a rettentő Bábelben futkosni.
HARRAS Soha sincs késő!

ROSCOE Tudja Fish, nem azért lát ebben az állapotban, és nem azért
fogadok el mínden nagylelkű segítséget, mintha anyagi gondjaim len
nének.

HARRISON (türelmetlenül) Mcndtam már, hogy kizárólag Mae-t segí
tem. Magához semmi közöm.

ROSCOE De furcsa! Én meg azt hittem, kizárólag nekem tartozik szám
adással! Különben is a zsebemben van néhány papír, ami felhatalmaz
Maeanyagi ügyeinek intézésére. Akarja látni? Belépésem előtt azt
hittem, ebből fog állni a segítsége. (Egy mozdulattal pénzadást je
lez.) Érti?

HARRISON Térjünk a tárgyra. úgy látom, nincsenek aggályai. Mennyit
akar?

ROSCOE Az istenért Harrison, minek néz engem? Lézengő koldusnak?
HARRISON Nincs egyéb mondanívalónk egymásnak!
ROSCOE Hát ebben téved. Fogalma sincs róla, milyen nehezen szántam

rá magam, hogy ide jöjjek. Az ügyvédjének sok fáradságába került,
hogy meggyőzzön. De végre is minden a maga hibája, és semmi ki
vetnivaló sincs abban, ha én is megtalálom aszámításomat.

HARRISON Miután feleségül vette Mae-t én többé semmiért sem va
gyok felelős.

ROSCOE A házasságért nem! De .a boldogságunkért l Hogyan lehetnék
boldog egy asszonnyal, aki idáig jutott?

HARRISON Mennyire van szüksége Mae gondozásához ? Mennyibe kerül
maga szerint az a szanatórium?



ROSCOE (meglát egy doboz cigarettát az fróasztalon) Az áldóját. Irígy
lern! Ilyesmit még ünnepnapon sem engedhetek meg magamnak! (El
vesz egy cigarettát.) Megengedi?

HARRISON (kétségbeesetten) Megmondja végre, míbe kerül az a szana
tórium?!

ROSCOE Azt hiszi, pénzzel mindent rendbe lehet hozni! Nem mondorn,
néha igen. De az én életemet, az én összetört életemet ki hozza rend
be? Maga bizonyára nem. Az olyan beteg, mint Mae iszonyúan drága.
Miatta zöllöttem le anyagilag.

HARRISON Megmondtam már, hogy hajlandó vagyok segíteni!
ROSCOE És azután? Mire való a házasság, ha nem arra, hogy két-há

rom gyermek édesítse meg az ember életét? Fáj a szivem, hogy sen
kim sincs, akinek jó példát mutathatnék. Ha legalább egy fiam vol
na, nem koldulnék itt. Mindig arról álmodoztam, hogy New Yorkban
telepedjem le!

HARRISON Ezzel kapcsolatban semmit sem tehetek magáért!
ROSCOE Maga a felelős mindenért. Ezért is határoztam el, hogy ide

jövök kártérítést kérni. Mae az első baleset után rokkant maradt.
HARRISON Hogyhogy?
ROSCOE Nem vádolom, abban az időben magának sem volt elég pénze.

De a barátja, az orvostanhallgató majdnem megölte szegény Mae-t.
HARRISON Miket beszél itt összevissza?
.ROSCOE Ne adja az ostobát! Barátja, az orvostanhallgató, aki kisegi

tette a bajból. Csekélyke összegért hozták rendbe a dolgot ... de sze-
gényke örökre rokkant maradt. Hogy szerétett volna gyermeket! Ebbe
bolondult bele! Melyik asszony nem vágyik gyermekre! Kivált a tör
vényes férjétől!

HARRISON Baleset mindig történhetik, értse meg! A legjobb orvos is
követhet el hibát!

ROSCOE Az bizonyos, hogy baj minden órában történhet. De mindig
akad egy szerencsétlen, aki a többiekért is lakol. Ahogy én magáért!

HARRISON Láthatja, hogy kész vagyok segíteni Mae-t!
ROSCOE Egy maroknyi dollárral! Mit jelentene az, mondja meg nekem.

ha havi száz dollárt adna: olyan ember, mint maga - annyi, mintha
egy szál haját adná! Mint egy hajszál, mint egy porszem, annyi volna
ez magának, Fish Harrison!

HARRISON (közönyösen) Mi egyebet tehetnék?
ROSCOE Magának egy ember élete semmi? Egy emberé, akinek időről

időre innia kell, hogy szemethunyjon és tovább éljen!
HARRISON Részeg, és már azt sem tudja, mit beszél!
ROSCOE (könnyekkel küzdve) Olyan szomorú volt az életem! És senki

nek sem mondhatom el, mit kínlódom! Egyedül vagyok! Senkim sincs,
csak Bob. Ismeri; Bob Collins. A közelben van a bisztrója.

HARRISON Nem hagynáabba? Csak arról beszéljen, amiért idejött!
ROSCOE Csak nem akar elkergetni, mert elpanaszolom a bánatomat?
HARRISON Nem érdekel a bánata!
ROSCOE Pedig maga okozta! Ne higgye, hogy nem értem! Fiatalkori

bűn! De Mae-nek a lelkét is megrontotta, és ez az, amit nem lehet
dollárral megfizetni.

HARRISON Akkor ne fogadja el!
ROSCOE Szeretné, mi? Mit nem adna érte, ha valami hamis méltóság

gal az arcába vágnám a pénzt? Igenis van méltóságom, bárhogy ké
telkedik benne. És ezért a méltóságért fog fizetni!
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HARRISON Míndenkínek olyan az élete, amilyet érdemel!
ROSCOE Akkor maga az utca minden szennyét megérdemelnél
HARRISON Fogja be a száját, vagy kihajítom !
ROSCOE Jó, jó. Azt hiszi, többet ér nálam! Téved. Azért, hogy részeg

vagyok és alamizsnát kérek, még mindig jobb vagyok, mint maga!
Ez a kéz, mely a pénzt elfogadja magától, ez a kéz kinyúlt afelé az
asszony felé, akit maga a pocsolyába taszított. Mert én kihúztam Maet
a pocsolyából, hogy úgy mondjam el a dolgokat, ahogy voltak. Es az
sem az én hibám, hogy folytatta az utat, amelyet maga jelölt ki neki.
Mégakkor is, mikor már volt mit ennie és volt hol aludnia.

HARRAS Kérem, ne vitatkozzanak, hanem figyeljenek ide! (A közönség
hez). Most olyan párbeszédet hallanak, hogy mindannyiuknak tetszeni
fog. Egy pillanat ... (Zene hallatszik, aztán a fiatal Harrison és Mae
hangja.)

MAE Harrison, Harrison, mi bajod?
HARRISON Szomorú vagyok, Mae, nagyon szomorúl
MAE Nem szeretsz?
HARISON Imádlak, Mal", imádlak, mégis szomorú vagyok!
MAE Miért, Harrison?
HARRISON Mert nem tudlak olyan hamar feleségül venni, ahogy sze

retném. (A kis kunyhóról szóló dalt énekli.)
MAE Milyen szép dal! (Ó is énekli.)

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

Megvárom, míg feleségül vehetsz. Harrison! .
HARRISON Hogyelvegyelek ... ez a legforróbb vágyam. úgy fáj, hogy

még nem tartozol végleg hozzám!
MAE Azt hiszed, hogy én nem szenvedek? Arról álmodom ...
HARRISON Hallgass meg, Mae! Férfinak nehéz a várakozás. Szerétnék

tiszta maradni, szeretném megőrizni magamat neked. (Roscoe alig
tudja tűrtőztetni nevetését.) Attól félek, én is csak olyan leszek, mint
a többí, és én is szaladok majd a könnyű kis nők után, és akkor el
vesztem; becstelen leszek, nem leszek többé méltó hozzád!

MAE Miért beszélsz igy? :f;n majd gondodat viselem és mindent meg
teszek, hogy mindenki mást eHelejts, és csak az enyém légy!

HARRISON Nem szeretsz úgy, ahogy én téged! Ha szeretnél, nem en
gednéd, hogy annyit szenvedjek érted!

MAE Nem akarom, hogy szenvedj értem, Harrison. Ölelj meg!
MAGNO Ez a párbeszéd, uraim és hölgyeim, két nagyon fiatal ember

közt zajlott le. Az egyik 17, a másik 22 éves volt. Szép tavaszi napon
történt. Csónakjuk lassan siklott alá a csendes folyón. Semmi külö
nős nincs benne, hogy Mae egy szép estén odaadta magát Harrí
sonnak.

ROSCOE Ha ez szép estén és a ringó csónakban történt ... akkor igazán
csodálatos! (Harrisonhoz.) Tiszta akart maradni, nem akarta kőnnyű

lányokra pazarolni a fiatalságát. Milyen romantikus! Mae karjaiban
akart tiszta maradni, ugye? Aztán vigye az ördög! Vagy valami hü
lye, mint én, vegye feleségül! Gondolom, voltak mások is, akiket
ugyanez a sors ért. Rájuk nem gondolt, Harrison? Vagy talán Mae he
lyettesítette míndegyiket? Takarékos megoldas!

HARRISON Hallgasson már, ostoba!
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ROSCOE Beismerem, egyáltalán nem vagyok olyan intelligens, mint ma
ga, Harrison! Irigylem. Élelmes ember! Brávó! Mialatt mi -olcsó lá
nyokhoz jártunk, maga olyan kis ártatlant keresett, mínt Mae, és min
dig ugyanazt énekelte neki:

.,A kanyargó folyóparton
kicsiny kunyhó int felém.
Be szép lenne . . ."

Utálom, tudja?! No de ez az élet, én pedig hülye vagyok! Sose volt
dolgom rendes lánnyal, akkor is, mikor megnősültem, éppen Mae kel
lett nekem!

HARRISON (Roscoe-hoz lép, megfogja a kabátja hajtókáját és megrázia)
Elhallgat végre! '

HARRAS (szétválasz.tja őket) Nyugodjék meg, Harrison, nekem vigyáz
nom kell Hamilton úr testi épségére!

HAHRISON Akkor nailgattassa el, mert ha nem ...
HARRAS (szelíden) ...mert ha nem, akkor mi lesz, Harrison? Ne kény

szerítsen, hogy szigorú legyek! Az idő múlik, ne arra pazarolja, hogy
ostobaságokat mond és csinál!

HARRISON Hallgattássa el ezt a hülyét ...
HARRAS Azt hiszem, már nincs különösebb mondanivalója!
ROSCOE (zavartan) Hát ez furcsa ... maga megcsalt a feleségemmel,

mielőtt elvettem, és most meg van sértve, hogyemlékeztetem rá. Ha
csak ... szegény Mae ... nem az ő hibája volt ... Mindenáron gyere
ket akart ... hát keresett egy apának valót. Az én becsületemet már
tönkretette! Azt mondják, Bob Collinsszal is jóban volt... ezt el
sem tudom hinni. Bob a legjobb barátom ... Neki míndent megbo
csátok. De ennek a ... (Sírvafakad.)

HARRISON (Harrashoz) Mikor lehet már kidobni innét?
HARRAS (az óráját nézi, békítgetve) Nos hát, kedves Hamilton, maga

mindezt szépen elfelejti, és kap havi 100 dollár segélyt. Rendben 'Van?
(Megveregeti Roscoe vállát.)

HARRISON Whiskyre fogja költeni!
ROSCOE Azt csinálok a pénzemmel. amit akarok!
HARRAS (véget akar vetni a dolognak) És most kérem, menjen el! Min

den hónapban megkapja a száz dollárt, mindaddig, amíg Mae él! El
hiheti, nem üres szó, Most pedig menjen!

ROSCOE Még csak azt szeretném, Harrison úr, ha Harrison úr maga
adná nekem az első száz dollárt! Nagyon kevés pénzzel jöttem New
Yorkba, visszamenni se nagyon tudok! Ha olyan kedves volna, Fish úr.

HARRISON (előveszi a pénztárcáját, kivesz belőle egy bankjegyet és az
íróasztaIra dobja) Tessék!

ROSCOE (elveszi a pénzt) Köszönöm! Nem is olyan rossz ember maga.
Bocsásson meg, ha kicsit sokat fecsegtem. de nagy teher nyomta a
szívemet. És tudja, Bob ... Nem is gondolok rá többet. Hát a viszont
látásra, Fish úr! Majd tudatom Mae felől! Szegényke gyakran emle
geti magát, és a meg nem született gyereküket. Isten vele, Fish úr.
(Harrison nem válaszol.)

HARRAS A viszontlátásra, és hálás köszönet, Hamilton úr! (Az ajtó felé
tuszkolja.)

ROSCOE (megáll az ajtóban, cigarettája már elhamvadt) Harrison, ha
szabad kérnem, nem kínálna meg?

HARRISON (nem válaszol).
HARRAS (rámutat az íróasztalra) Vigye el mind l
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ROSCOE (boldogan felkapja a dobozt) Köszönöm, köszönöm! Isten ve
lük, uraim, mégegyszer nagyon köszönöm. (Mielőtt elmenne, újra
szemügyre veszi a dolgozószobát.) Mindig arról álmodtam, hogy New
Yorkban telepedjem le!

HARRISON (magábaroskad).
HARRAS Bátorság, bátorság, Harrison! Már csak az utolsó szám van

hátra, de minden erőnkre szükség van, hogy ezt is jól elintézzük l Ezt
a kis jelenetet, hogy pontos legyek (a műsort nézi, vidáman) ... igen...
az utolsó táncnak nevezhetjük. Mit szól hozzá?

HARRISON (mintegy álomban) Az utolsó tánc? Mit akar ezzel?
HARRAS Az előadás, akár a népünnepélyek, látványos számmal végző-

dik, egy vidám tánccal ...
HARRISON (nyugtalanul) De ki fog táncolni?
HARRAS Maga, Harrison, maga! Hiszen remek táncos!
HARRISON (kimerülten) Én? Nagyon kérem, csináljon velem amit akar,

de ne kívánja, hogy táncoljak !
HARRAS Nyugodjék meg, Veronicával fog táncolni. Remélhetőleg nem

utasítja vissza!
HARRISON Veronicával?
HARRAS Igen, Veronicával l Fel is öltözött hozzá. Behívom!
HARRISON (visszatartja) Veronica itt van?
HARRAS Igen. És úgy aggódik! (Ki.nyitja az a.itót, Veronica belép).
VERONICA (csinos fiatal nő, a Music Hall csillaga. Ezüst kosztümö.t vi-

sel, olyan mint egy múmia, bőre száraz, ráncos, ruháján fehér, nedvtZs
mohajoitok, platinaszőke haja ziláltan hull a vállára, arcának eg"..'ik
felét folyondár fedi, jobb fülénél hervadt orchidea, a folyondár
gyökere nyakára fonódva, alá hull a ruha kivágására. Ruhája hasíté
kánál a lábát látni; olyan mint az oxidált bronz. Feketés, arany és
zölde~ jáspisok. Arca sápadt. Fe.ie inog. Szemei ragyognak. Az egész
jelenség bomlásnak indult pompás ételre emlékeztet.)

HARRISON (mint egy lidércnyomásos álomból ébredve) Te vagy! Mit
jelentsen ez a tréfa?

VERONICA (csodálkozva) Mi van veled, feldúltnak látszol! (Harras
foxtrottot játszik a magnon). Végyakarjaidba Harrison, és táncol
junk!

HARRAS Nos, táncoljon, Harrison. Mi baja?
HARRISON (nem mozdul, dermedten áll).
HARRAS (Veronica felé tuszkolja) Azt mondtam táncoljon. (Kezével üti

a taktust, olyan mint egy ördög. A pár néhány lépést tesz.) Bravó,
gyorsabban, még gyorsabban! (A zene szédiiJetesre gyorsul, Veronica
hirtelen megpörgeti Harrisont, Harrison nagy erővel eltaszítja magá
tól, Veronica beleesik az egyik karosszékbe.)

HARRISON Nem birom tovább! Nem birom tovább! (Uuűaital nézi ső

tét ruháján a fehér foltokat. Kezével a szivét tapogatja: vágtató rit
musban dobog. Szívdobogást utánozó zaj hallatszik, mely a repülőgép

érkezéséig egyre erősödik.)
HARRAS (Veronicáho.z) Menjen, keressen orvost! Ott a telefon, ne men

jen el! Lehetőleg dr. Finkelt hívja, Harrison úrnak rohama van. (Ve
ronica kimegy.) Bátorság Harrison, már csak néhány perc van hátra.
(Úráját nézi, repülőgép zúgását hallani.) Mit érez? Feleljen!

HARRISON (ingadozva) Szédülésfelét.
HARRAS Nem ezt a szót akarom hallani. Próbáljon mást.
HARRISON Félelmet, iszonyatot ...
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HARRAS Nem, nem! Gondolkozzék csak! Gyorsan! Már csak néhány
másodperc van hátra! Mit érez?

HARRISON Undort!
HARRAS Bravó, mondja hangosabban! Ordítsal Zuhan a repülőgép!

HARRISON (örjöngve) Undort! Undorodom! Mérhetetlenül undorodom
mindentől! (A repülőgép zaja szinte elviselhetetlen.)

HARRAS (megkönnyebbült sóhajjal nézi az óráját és kezével jelt ad.
Nagy robaj, a világosság kialszik. Függöny. Betörő üveg és l~omló fal
zaja. A repülő motorja fölrobban. Az iroda riasztó berendezése mű

ködni kezd. Kiabálás. Pánik. Távoli sziréna hang, ami közeledik, majd
minden zajt elnyom. Hirtelen csend.)
(Desessz-trombita hallatszik, mint kezdetkor. Harras, papírral a ke
zében, mosolyogva megjelenik a függöny előtt.)

HARRAS 1945. július 28-án reggel egy bombavető súrolta az Empire
State Building épületét a 70. emelet magasságában. Három halott és
húsz sebesült.
Apropo, önök még sohasem éreztek undor? Ne felejtsenek el, Harras
nak hívnak, és a meglepetések specialistája vagyok. Szolgálatjukra.
(Meghajol és eltűnik.)

(A játék vidám dzsessz-tussal végződik.) Pápay Klára f01'dítása

A TIZENÖTÖDIK ÉV
(Annának)

Amihez csak közöm van a világon.
tizenöt éve megosztom veled.
A kbzelséoed örömét kívánom,
és te betöltöd minden percemet.
Szólítalak az éjszakai csendben,
s hallom a hangod, mint zengő zenét;
szemednek csillaga virraszt felettem,
és ránk borul a mérhetetlen éq ...
Nem, nem tudok már elszakadni tőledI
Ragyogásod sugár-körébe zár.,.
Allj elébe a suhanó időnek,
hogy sose múljon el tőlem a nyár.
Neved száz húron hullámzik felém,
s bennem zsong, mint a legszebb költemén1l.

2.

Te vagy a nem-hervadó nyár csodája.'
éveimben tündökölsz, mint a nap,
fény-szőttefényed sosem hull homályba,
éltetve élsz, hogy éljek általad.
Te vagy a part, mely révet adva várt rám
és nálad minden értelmet kapott.
Atfogsz az álom, s ébrenlét határán,

.s megszépítesz minden pillanatot.
Ha nem vagy velem, hívlak, mint a ,gyermek
valóság, s képzelet hozzám ölel.
Profán imát mondok a szerelemnek,
hogy minden napja veled jőjjön el,
s föltárt titkait éveinkbe fonva
emeljen, vigyen, föl a csillagokba!

BaUssy László
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