
D. T.-hez

Mint mikor teliből merítsz s mégsem apad,
bizalmad, mit szúnyogként szí a világ,
tenger, amelyet kimerni bajos.

Partjain éldegélsz. Könnyelműséged

oly kecses árnyékot vet az arany égre
mint sétáló lány az alkonyatban.

Csend van égen-földön. S a céltalan
boldogság körülvesz: fényével a nap
a kisült gyümölcsöt. Mosolyogva

gondolsz a gyengéd jövőre s biztatod
szívedet, mely törött nádszálon ül
s alóla lassan kijolyik a föld.

JÚDÁS

Színjáték öt felvonásban

írta. RONAY GYÖRGY

MÁSODIK FELVONÁS

Első jelenet

POLGÁROK A TEMPLOMTÉREN

öregapó, Tímár, Kádár, Csizmadia, Kékfestő. később egy Polgárlegény.

TíMÁR.
KÁDÁR.
'l'ílV.(ÁR.
CSIZMADIA.
KÉKFESTÖ.
KÁDÁR.
ÖREGAPO.
KÁDÁR.

KÉKFESTÖ.

CSIZMADIA.
KÁDÁR.
TíMÁR.

KÉKFESTÖ.
CSIZMADIA.
TíMÁR.

CSIZMADIA.
KÉKFESTÖ.
TíMÁR.
KÁDÁR.
KÉKFESTÖ.
CSIZMADIA.
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Hogy az a kancsal? Már azt nem hiszem!
Tán ujjamból szopom?

Azt nem. "De mégis ...
Hogy úgy legyen mondva, én sem hiszem.
Egy fattyú - Jézus? Nem lehet!
Márpedig én biztos helyről tudom.
Biztos, nem biztos, egy a biztos, a halál.
A polgármester, mondják, nem akarja,
a magiszter viszont ...
Ha vásár van, ki-ki a maga szamarát
tolja előre.

Már az szent igaz!
A prépost úr pedig. , .
Prépost, magiszter: ez a kettő egy követ fúj,
de egyszer még rossz vége lesz.
Szóval a kancsal. A kitett gyerek.
Tán mert Jézus is kis híján kitett gyerek volt.
Te, ha meghallja a Barát, egy-kettő kikészíttet

pecsenyének!
J ól van, nem szól szám, ne fájjon fejem.
Úgy hírlik, emlegetnek valami jelet is.
J elet? Mifélét? Baljósat talán?
Balvégzetűt,

Akkor én inkább otthon maradok.
Már hogy úgy legyen mondva, egy ilyen jel,
mít tudja azt az ember. Elmaradni
egy jel miatt? Tárt nem is ide szól,



CSIZMADIA.

TíMÁR.
CSIZMADIA.

Budára sandit a török: tán azt jelenti.
Vagy teszem azt, zivatart, égiháborút.
esetleg jégverést.

Majd éppen ilyen friss tavasszal,
mikor a lomb csak ütközik még!
Nálunk, túl a Dunán bizony ilyenkor is volt jégverés. már.
Túl a Dunán! '
Én amondó vagyok, azt a kancsal fattyút jelenti.

az imént jött, kissé oldalt állt. most odalép.
Már azt a kancsal fattyút hasztal-in jelentené:
virradatkor megjött Rorarius.
Ut lovagolt valaha térdemen.
Rég volt, apó! Embernyi ember az már,
meg jogtudóst csináltak belőle Bolognában.

CSIZMADIAnak magyarázza.
A város tanittatta ott, kegyeletből apja iránt.
Az tanácsúr volt, szép szál, büszke férfi;
a darabontok kapitánya.

ElesetJt?
Megölték, míkor Bálint pár hetes
csecsemő volt.

Kint találták az utcán;
hóban hevert, késszúrás a szívében,
egy halnalon.

Ki tette?
Se a kés,

se gyilkosa nem került elő soha.
Nyom sem maradt utána. Mondom, havazott.
S ha lett is volna: mindent elfödött a hó.
Apó, emlékszik?

Emlékszem, fiam.
Terhes volt az a tél, öles hóval, nehéz fagyokkal.
súlyos történetekkel.

Mondja csak!
Hol járt az éjjel? Honnét jött? Hová ment?
Hallgat a hó, a vért is ellepi.
Kapitány volt, a strázsát vizitálta!
Te ott voltál? Te láttad? Pendelyes kölyök,
anyád szoknyája mellett háltál; mit tudod?
Hírét se látta semmiféle strázsa
azon az éjszakán. No, mindegy,
ne hánytorgassuk a holtak porát.
Nálunk már, hogy úgy legyen mondva, otthon,
túl a Dunán - no, otthonom van itt is,
nem mondom, munkám, múhelyem, becsületem,
csak hát ... Egyszóval nálunk, teszem azt,
leszúrnak valakit, hát leszúrták, naponta megesik,
csatlós vagy kapitány, meghúzzák érte a harangot,
földbe teszik - nem olyan nagy eset.
Egyéb nem történt?

Terhes volt a tél,
szügyíg jártak a hóban a lovak.
Történni történt más is.

Mondia hát!
Sok csuda dolgok estek egy napon,
mert hogy, mondom, terhes volt az a tél.
Akkor találták a gyereket is
emitt a templom küszöbén, füles
kosárban. Rítt az istenadta. Fázott.
Míntha csak tudta volna, hogy mí vár rá.
Hát hogy úgy legyen mondva, fatiyúnak, kitett gyer'eknek
dínom-dánom' jó sora sose volt még.

TíMÁR.

ÖREGAPÓ.

LEG:ENY.
ÖREGAPO.

ÖREGAPÓ.

LEGÉNY.
OREGAPö.

LEGÉNY.
ÖREGAPö.

CSIZMADIA.
KÁDÁR.

CSIZMADIA.
KÁDÁR.

ÖREGAPÓ.
LEGÉNY.

KÁDÁR, a

TíMÁR.

CSIZMADIA.
KÁDÁR.
KÉKFESTÖ.
POLGÁRLEG]!;NY

TíMÁR.
CSIZMADIA.

KÁDÁR.

177



ÖREGAPó.

TIMAR.
KADAR.
KÉKFESTÖ.
LEGÉNY.

TIMAR.
KÉKFEST6.
ÖREGAPÓ.

LEGÉNY.

ÖREGAPó.

CSIZMADIA.
TIMAR.
LEGÉNY.
TIMAR.

~REGAPÓ, dünnyög.

TIMAR.
CSIZMADIA.
TIMAR.
KADAR.

CSIZMADIA.
KADAR.

ÖREGAPÓ.

LEGÉNY.
ÖREGApó.
KÉKFESTŰ.
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N0, ennek nem. Ha más fészekbe esik, meglehet,
de karvalyhoz került. Az a Holetiusné,
Isten nyugtassa ...

- , Átkozott boszorka volt!
No persze olyan ember mellett ...
, Az igaz.
Hogy árokparton szedték össze napra nap
a nemes város írnokát?

Mi tagadás ...
Ivott. Dehát ha más öröme nem jutott ...
Jutott, nocsak, jutott időnkint némi más is,
nem mondom, nyilván részegen - mert riózanul
olyan bányát - no mindegy - hát jutott,
már ha öröm volt, s nyoma is maradt,
egy csecsszopó... Fél emlejét meg a nemes tanács
bérelte ki, annak a kis találtnak -
s mert harmadnapra - úgy tudom, harmadnap hajnalan
az írnok hóba halt - hát az is hóba, ott fagyott
tök részegen, s követte másnap a porontva is -
ütődött volt szegény, részeg apától vízfejű gyerek 
együtt temettek, közös sírba, mind a kettőt -
hát így maradt ez a templomküszöbre tett
bűnhődni kettejük helyett is egyetlen Holetíusnak,
mivelhogy ráragadt a név.
De volt valami lány is; rémlik, jó apámék
emlegették. hogy volt valami lány.
A lány? No persze, volt az is. Mind egy napon.
Az volt, hogy minden egy napon: leszúrt halott,
a kapitány - emitt a küszöbön a kis poronty 
aztán a lány... Emlékszem, a toronyőr alkonyattal
riasztót fújt, hogy tűzokádó farkasok
jönnek a hegyből - aztán csak kóbor kutyák.
De úgy van ez: mikor rémségek esnek,
rémeket lát az ember.

És a lány?
Kötésig meztelen volt, úgy táncolt az utcán.
Ki volt?

Nem tudni, merről jött, ki lánya volt.
Csak táncolt, emlékszem, övig pucéran,
meztélláb ott a hóban. Kantinoslány
valahonnét? Házból szökött kisasszony?
Csak táncolt, énekelt.

Hi-hi-hi 
ha-ha-ha -

szökj fel kabla, csikócska,
haj, haj, virágom.

Igy volt?
Szakasztott így.

Mi lett vele?
Az ispotályba vitték.

Karmolt rúgkapált,
kötözve vitték.

Él még?
Ott, a rács mögött,

hogy kárt ne tegyen senkiben, ha rájön....
Hogy él-e még? Nem is tudom. Pár éve még ...

Hi-hi-hi 
ha-ha-ha -

szökj fel kabla, csikócska,
haj, haj, virágom.

Milyen hűvös ~ett hirtelen.
Hűvös? Hiszen most hág deleini épp a nap!
Pedig mintha ,hűvös lett volna hdrtelen.
Miféle lárma ez?



Második jelenet

Az előbbiek, BARAT, polgárokkal.

BARAT jön befelé a polgárokkal.

EGY POLGAR.

MA SIK POLGAR.

Én mondom nektek: Lutherani comburanturI Máglyára az
eretnekekkel!

Igy parancsolja a király, így határozták az országurak.
Égetünk - égetünk - mindig csak égetünk,
s a török már a Dunáig ért a füst alatt.
A szent hit tisztaságát tűzzel-vassal védenünk kell,
Jó, jó, atyám, de kitől? Ki a lutherista?
Azt kérded, ki a lutherista?
úgy van! Miről ismerni meg a lutheristát?
Miről ismerni meg? Fogas kérdés, fiam.

. Az eretneknek nincs a homlokára írva, hogy hadilábon
áll az igaz hittel,

azonfölül meg nincsenek biztos jelek, hogy tüstént meg
lehetne mondani.

No, így bizony, már hogy úgy legyen mondva,
könnyen megeshetik, hogy jó keresztény jut a tűzre.

Testvéreim az Úrban! Ne kételkedjetek!
Fölöttünk ott virraszt a Szentlélek világa,
és titeket is ösztökél, nem érzitek, szerelmes híveim,
a sárkány fejét sarkatok alá tiporni,
és minden csélcsap tévelygésre kardot rántani!
Én nem szeretem az ilyesmit: hogy ma én öljek, holnap

engem öljenek.
Úgy bizony, igazsága van.
De testvéreim! Atyámfiai!
Én már ismerem ezt: mindig a szegény iparosnép
issza meg a levét mínden fölfordulásnak.
ISIten nevében szcntatyám, én itt se voltam.

POLGAR. Én is megyek.
Én is. Én is.

No, mi is cihelődhetünk.

Megálljatok! Gondoljátok meg, híveim,
az igaz hit dolgában bűn az ilyen lagymatagság!
Bűn vagy nem bűn, én nem viszem vásárra bőrömet

a káptalan meg a klastrom pöréért.
Van nekem .elég dolgom otthon!
Itt többről van szó, rnint a klastrom és a káptalan

pöréről.

Különben is, ha sérelmet szenved a jog, a törvények
is meginognak,

és törvény nélkül nincs ország a földön.
Figyeljetek reám. Mikor Rátold úr klastromunkra hagyta

azt a szőlőt,

nem azért hagyta ránk, hogy majd a kanonokok igyák a
bo~nkat.

Nem mondorn, jó bor az, nem lőre, mínt a többi itt a
hegyvidéken.

No látjátok. és ezt pörölték el a klastromunktól!
A szerit egyház ölén keselyűk tépték meg a gerlefészkett
Botrány ez, híveim. De jaj a botránkoztatóknak. És kik

a botránkoztatók?
Erről hallgassunk: nomina sunt odiosa.
Ainnyit mondok csupán: nyitva legyen a szemetek!
Hallottátok, mit rendelt a király.
Már őrölnek az Isten malmai, őrlik az eretnekeket,
akik Krakkóból, Wittenbergből meg Párizsból is,

mindenféle tévtanokkal,

ÖREGAPÓ.

CSIZMADIA.

BARAT.

BARAT.
EGY POLGAR.
BARA;r. _
LEGÉNY.
BARAT.

KÉKFESTÖ.
BARAT.
MASIK POLGÁR.

BARAT.

HARMADIK
HANGOK.
KADAR.
BARÁT.

KADÁR,

BARAT.
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bolondgombákkal. beléndekkel. maszlagokkal,
újításokkal, toleranciával,
Silent Pál apostol elcsavarásával
jönnek közénk, szerelmes híveim;
megőrlik őket mind az Isten malmai,
az Úr szolgái ellen zendülőket.

a báránybőrbe bujt farkasokat.
pörösködőket, titkos lutheristát ...

Harmadik jelenet

GYERMEKEK FÖLVONULÁSA

A BARAT utolsó szavai zsivajba vesznek. Nagy csapat vonul át a téren, min
denféle bábúval, jelvénnyel, zászlóval. Elől egy gyerek keresztet visz. Egy másik
egy csoport közepén szalmabábú Júdást, szamárjülekkel. Kereplők.

KEREPLÖSÖK.

GYEREKKAR.

KEREPLÖSÖK.
GYEREKKAR.

KEREPLÖSÖK.

GYEREKKAR.

Kerepeljük. kerepeljük az Úrangyalát:
minden ember imádkozzék három Ave Máriát!

Angelus, angelus,
Szűz Mária jaj de bús!
Sírdogál a Jézus anyja,
egy szem fiát úgy siratja:

virágom,
világom,

rnivé lettél, drágaságom!
Máriácska nagyon bús.

Angelus, angelus.
Kerepeljük, kerepeljük az Úrangyalát!

Agiosz,
Egyiptosz,

itt az idő, üt az óra,
gyertek mind a passióra.
Júdás volt az árulója,
Kajafás a vérbírója.

Barrabás! Barrabás!
Nem kell nekünk senki más!
Gyertek, gyertek szaporán,

Urunk Jézust lássátok a Golgotán!
Kerepeljük. kerepeljük az Úrangyalát:
minden ernber imádkozzék három Ave Máriát!

Júdás vo1t az árulója:
vessétek be a folyóba!
Csókot adott neki még:
verjétek be a fejét!
Harminc tallér a markában,
kenderkötél a nyakában,
kívül-belül csupa méreg:
nesze, nesze, rusnya féreg!

Pűfölik a JÚdás-bábút.

Negyedik jelenet

Előbbiek, RORARIUS, HOLETIUS,

A gyerekek Júdás-játéka közben megjelenik RORARIUS és HOLETIUS, mind
kettő már jelmezben, amaz Jézus, ez Júdás. Félrehúzódva nézik a játékot.

BARAT. No, menjetek más!
KEREPLÖSÖK indulnak.

Kerepeljük. kerepelj ük az Úrangyalát.
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BARAT.

CSIZMADIA.

GYEREKKAR.

EGY POLGAR.

No, mí ndjárt tisz..cbb lett a levegő.

Kerepeljük. itt az óra,
menní kell a passióra.

Gyerekek elvonulnak.
Gyerünk mi is hazafelé, barátaim.
Otthon már nyilván vár az asszony,
s pöröLni fog megint, hogyeikésik miattunk.
Már én csak azt javallom, ne ártsuk mi magunkat

a dologba.
Intézze el a klastrom és a káptalan egymás között.
De ha mégis az igaz hi,t forog veszélyben?
ALt nem rní döntjük eL Mi maradjunk szépen a kapta

fánál.
Már hogy úgy legyen mondva, én egyformán talpálok
barátsarut meg kanonoki csizmát,
ha megfizetnek érte rendesen.

Polgárok összevegyülve, csoportosan, lassan el.

Itt az idő, üt az óra,
vonulunk a passióra,

Vonuljatok hát, szaporán! Szédül tőletek a fejem,
mánden jó gondolat kiszáll belőle.

Hess, hess, míhasznák ! - - Felebarátaim ...
EGY FIÚ tréfásan térdet hajt előtte.

Flectamus genua !
BARAT utána kap. Komisz kölyök! Megtépem a füled!
MAsIK FIÚ, míg amaz elszalad.

ül a barát szamáron,
Belilebúb abaráton!

Ezért lakolsz, mihaszna fráter!
kordáját, ostorként csapkod vele, a rnenekülő gyerek után reti

BARAT.
Lekapja a
magát; el.

CSIZMADIA.
KEREPLOSŰK.

TÍMAR.

MASIK POLGAR.
KÉKFESTO.

Ötödik jelenet

RORARIUS.

HOLETIUS.
RORARIUS.

HOLETIUS.

RORARIUS.
HOLETIUS.

RORARIUS.
HOLETIUS.

RORARIUS.
HOLETIUS.

RORARIUS.

RORARIUS, HOLETIUS.

Ahogy a szín lassan Kiürül, előre jönnek.

Örülök, hogy a próba sikerült.
Nem gondolod?

Jobban akielleténéL
Megvallom. féltem egy kicsit. Olyan könnyen felejt

az ember!
Én nem Ielejtek. Nem hagynak felejteni.
Láttad őket 'a bábúval ?
Gyerekjáték!

Csak annak, aki nezi.
De kérdezd meg a bábút, akit ütnek.
Ugyan, egy báb miatt ...

Csecsszopó korom óta
tanulom ezt. Voltál te rusnya féreg?
Csak nem akarod? ..

Akarom! Mért nem felelsz?
Igaz, mit is f~lelhetnél! - Soha!
Te mindíg szép voltál, kedves, pallérozott,
kezes bárány, a város büszkesége,
míg én? Fattyú a korcs kegyelem, kenyerént
Boldog, ki belerúg!

Sosem bántottalak.
Már iskolás kakaskodásainkban is,
emlékszel, én pártodra keltem, védtelek.
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HOLETIUS.
RORARIUS.
I-IOLETIUS.

RORARIUS.
I-IOLETIUS.

RORARIUS.

HOLETIUS.

RORARIUS.
I-IOLETIUS.

RORARIUS.
HOLETIUS.

RORARHJS.

HOLETIUS.

RORARIUS.
HOLETIUS.

RORARIUS.
HOLETIUS.

RORARIUS.

HOLETIUS.

RORARIUS.

HOLETIUS.

RORARIUS.
HOLETIUS.
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ütöttél volna inkább, mint a többiek,
Miért gyűlölködöl?

Gyűlölködöm?

Inkább örvendek visszatérteden.
Furcsa örvendezés,

A2lt hiszed, gyönyörűség

egy életen át ezt a jelmezt hordani?
Jelmezt? Nem is tudom. Ezt a bőrt, ezt a képet,
álarcui saját arcodat, vagyarcodul
álarcodat : nem mindegy ?

Nem. Az álarc
játék. Az arc ...

Jézus, ne prédikálj!
Torkig vagyok hegvlbeszédeiddel.
Nem prédikálok. Próbállak szeretni,
S én próbállak gyűlölni, jobban annál,
ahogy gyűlöllek. vagy ahogy szerettelek,
mít tudom én!

Hagyd a rejtélyeket.
Ki éjszakában éi, magának is talány lesz.
Elég, megyek.

Nem, nem lehet, hogy így
váljunk el, éppen most.

Megváltanád
Júdást is? Elkéstél. A Szanhedrin megadta már
a vérdíj at. A kötélre valót.
Harminc helyett húszat.l Júdásnak is
elég kevésre taksált a tanács.
A kárpótlás!

Szétszéria a pénzt a téren.
E2lt nem értem.

Nem érted?
Júdássúgom vették meg rajta!

Kik?
Hogy nem sült le a képükről a bőr,

s nekem se most, mert nem volt rá erőm

arcukba vágní í. , 0, a pimaszok,
lábbal tiporják az önérzetet,
s te féleszű, aki tiporni hagytad,
zabigyerek!

Ha köztünk félreértés
támadhatott. tisztázni akarom,
s engedd, hogy megkövesselek, ha tán
bántottalak, bár nem tudom, mivel.
Most mondjam azt, hogy egész létezésed
bántalom ellenem? Hisz úgysem érted!
Tükör? ellentükör? míridegy a név:
az voltál mindig ; rád néztem, s mutattad
azt, ami nem vagyok, s ami vagyok.
Jézus nélkül nincs Júdás. Érted ezt?
Csak azt értem, hogy gyűlölsz, s nem tudom,
míért.

Hogy hányszor vágytam ezt a bőrt

másra cserélni! Vittem volna száz
keresztet érte, hulltam volna porba,
hogy egy kendő - egy kéz - az ó keze
levonja rólam - és elvettie ezt is.
Kiről beszélsz?

O, te bárány! te bárgyú ~

Hát nem tudod? Nem érezted soha?
Így elvakít szevenesés helyzeted,



RORARHJS.
HOLETIUS.

RORARIUS.
HOLETIUS.

RORARIUS.

HOLETIUS.

RORARIUS.
HOLETIUS.

RORARIUS.

HOLETIUS.

RORARIUS.
HOLETIUS.
RORARIUS.
HOLETIUS.

RORARIUS.

HOLETIUS.

RORARIUS.

HOLETIUS.
RORAHIUS.

HOLETIUS.
RORARIUS.

HOLETIUS.
RORARIUS.

HOLETIUS.

vagy ennyire lenézel? Birtokon
belül voltál mindig, de most az egyszer
lehettem volna hozzá én is oly közel.
hogy arcom verejtékét letörölje.
Veronika?

Fölébredtél ? Ha egyszer
emésztőbb tüzet érezhetne, mínt
a bamba erény jámbor píslogása,
s megpörkölődnék... Hiszen soha még
nem volt esélye választásra - 6vták
míndenkitől - én, fattyú ráadásul,
város-szégyene Júdás, hogy jutottam
volna szólásnyi közelébe másként?
Szólni kívánnál vele?

Szólni? Én?
Hogy kutyákat uszítson rám a szolganép
apja házánál csúfomul!

Nem <YIJt.
Ide a térre hívnám.

Ide hívnád?
Nem félsz?

Mitől?

Láttál tarlótüzet?
Lappangva kúszik, s mire oltanak,
mindent fölégetett.

Mindent? A gazt,
a kórét, nem a gabonát:
azt biztos magtár őrzi már.

Megéghet
magtárban is.

Ha a magtár leég.
Ilyen kevély vagy? Így bízol magadban?
Öbenne bízom.

És ha ő ... ha tán
ínyére lenne... puszta próbaképp,
valami mást ...

Azt mondtad, hogy sosem
volt választásra módja, Hát legyen.
Istenítélet? Nem félsz, hogy balul .
üthet ki végül?

Mérgezett tövist
szúrtál frigyünkbe. s azt kívüle más
ki nem húzhatja onnét.

Én, tövist?
Boldogságomba ürmöt jó előre,

azt csöppentettél volna, hogy mikor
rám mosolyog, én, belül, keserűn

azt gondoljam: mosolyog rám, mivel
másra sosem volt mosolyogni módja.
Hát azt hiszed, noha bárány vagyok,
sőt bárgyú is, elélnék ilyen abrakon?
Fölingerültél.

Nem; csak többre tartom
az igazságot a megalkuvásnál.

Indul.
Ne menj. Csak tréfa volt.

Ha tréfa volt,
rossz tréfa volt. El.

Hát menj. Rorarius!
Bálint! Bálint! - Hogy gyűlölöm pimasz
önhittséget! Önhitt? Kettőnk közül
ki az önhittebb? 0, ha ezt a rút,
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kancsal pofát lehánthatnám magamról,
s az ő képében állhatnék .eléje!
A megvett Júdás!

Belerúg a földön heverő aranyakba.
És a megvetett!

Ha útját kövezhetném veletelet. ..
Eh, Krőzusként se kellenék neki 
pusztuljatok! hess, arany madarak!

Rp,gdalja őket.

Hogy kárognak! Mint varjak a dögön,
Hát dög vagyok én? Rothadok belül?
Hess, őrület... Arcom, tanulj mosolyt. 
Még van idő: még nem jön. Elmegyek ...
"Gyáván futott!" Igen, gyáván futott
egy lány elől - maga elől _. elég!
Hogy szédülök ...

Lerogyapadra, kezébe temeti arcát.

Hatodik jelenet

HOLETIUS, VERONIKA.

VERONIKA lassan jön, megáll a pad előtt.
Hívtál, Holetius.

HOLETIUS nem néz föl.
Nem hívtalak.

VERONlItA.

HOLETIUS.
VERONIKA.
HOLETIUS.

VERONIKA.
HOLETIUS.

;VERONIKA.
HOLETIUS.
VERONIKA.
HOLETIUS.

VERONIKA leül.
HOLETIUS.

VERONIKA.

HOLETIUS.

VERONIKA.

HOLETIUS.
VERONIKA.

HOLETIUS.
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Hívtál, Holetius;
Bálint mondta, hogy hívtál.

Hazudott.
Soha nem hazudik.

Soha. - Soha!
Ö a szent, ő a tiszta, feddhetetlen,
én meg

Mi van veled?
én, ótvaros

poklos!
Nem vagy poklos.

Hát mi vagyok?
Ember vagy, mirrt a többi.

Ú gy találod,
hogy én is, mint a többi? Mégse mersz
leülni mellém.

Bálint mondta, hívtál.
Hogy hívtalak? Lehet, hogy hívtalak.
Olyan mély szakadékból jött a hangom,
hogy még mindig nem ért el agyvelőmíg,

Szólni akartál velem? Itt vagyok,
tessék, beszélj hát.

Miért színleled,
hogy mit se tudsz? Nem látom, azt hiszed,
hogy fölkészített?

Arva szót se szólt
azon kívül, hogy itt vársz rám a téren.
Nemes ellenfél, lemond az előnyről.

Nem vívni jöttem, ő se vívni küldött,
Ha nem beszélsz ...

Föl akar állni.
Ne menj el! Ennyi van

napomból még, hogy itt ülsz a padon;
aztán leáldozik.



VERONIKA.

HOLETIUS.

VERONIKA.

HOLETIUS.

VERONIKA.
HOLETIU8.
VERONIKA.

HOLETIUS.
VERONIKA.
HoLETIUS.

VERONIKA.

HOLETIUS.

VERONIKA.
HOLETIUS.

VERONIKA.
HOLETIUS.
VERONIKA.

HOLETIUS utánanéz.

Világosabban
beszélj, mert így nem értelek.

Kamasz
kölyök koromtól erről álmodoztam :
hogy egyszer itlt ülsz velem a padon
s beszélgetünk. Már akkor! Reszketett
a bensőm, valahányszor láttalak,
titkon lapulva egy-egy faderék
vagy fal mőgött - s oly ritkán! Jöjj velem!
Egy óra még, és üres lesz a város,
komédiát bámulni kint tolong
a hegy alatt. - Mit adhatok neked?
Semmit! Vagy mindent? Végső alkalom
talán. Valami idegen vidéken,
bélyeg nélkül, és veled ...

Örület,
amit beszélsz.

Boldog leszel, ne félj,
boldog leszel, lángnál is boldogabb!
Tudod, milyen boldog lehet a tűz,

amikor ég? Éreztél már tüzet?
Bálint mátkája vagyok, tudhatod.
Elkötve, mint az áldozati bárány!
Mert egymásnak szántak gyermekkorunktól?
Ó nem, mi már előbb szántuk: magunkat
egymásnak, testvér lánccal, mint kicsiny
gyermekek még, majd később, serdülőben

mélyebb kötéssel, hogy láncunk belém
s belé evődött ...

Süketíts meg, ég!
. .. és el nem bontja már, csak a halál.
Szorulj, kötél, szorulí csak. Ezt a hurkot
se bontja már el senki!

Mit tehetnék,
szegény, hogy csillapulj ?

Megválthatnál - magamtól 
a poklomtól - kívüled senki más ...
Csak Jézus, senki más. Elindul.

Veronika!
Kérlek!

Ne kérj.
Egy szót csak!

Isten áldjon.
Lassan el.

Vége. Borul. Borul. Végképp lement.
A padra roskad.

Uram Teremtőm, mit vétettem ellened,
hogy ennyifélekárhozattal üldözöl!

Tenyerébe temeti arcát.

Függöny.

(Folytat juk )

Az ember arra legyen kíváncsi, ami megerősíti hitében, nem pedig arra, ami
megingathatja.

André Gide
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