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Bánffy: (Cauchon püspök a tárgyalás vezetője rnegszólal) Jeanne?
Jeanne: (Cauchonra tekint)
B.: Kezdheted.
Jeanne: Ott kezdhetem, ahol akarom?
B.: Ahol akarod.
Jeanne: Akkor... az elején kezdem. Mindenben a kezdet a legszebb... AF.

apai ház, amikor még gyermek voltam: A nyáj a mezőn, amelyet őriztem
és amikor először hallottam a Szózatot! Esti Angelusra harangoznak ... Nagy
kutyusom a szoknyámhoz bújik és hozzádörgöli nedves orrát. Körülöttem
minden olyan jó és erős, és engern oltalmaz. - Hirtelen, mintha valaki
hátulról' megérintené a vállamat. Nem látok senkit, csak egy szózatot hal
lok ...

Bánffy: Ki fogja játszani a szózatot?
Jeanne: (a legtermészetesebben) Azt is én! (folytatja) Megfordulok, és hatalmas,

szétömlő ragyogást látok az alkonyi sötétben. A hang kedves és ünnepé
lyes, de idegen.
"Jeanne, légy jó és okos gyermek és gyakran menj a templomba." Én jÓ és
okos voltam és gyakran mentem a templomba. Nem értettem a dolgot. Félni
kezdtem, és futva menekültem... Ez történt első alkalommal... Azonban
volt még egy másik jelenés is: Akkor a déli Angeluara harangoztak. Akkor
már láttam is!

Ca'UiChon: Kit?
Jeanne: Egy fényes férfit frissen vasalt szép ruhában. Nagy fehér szárnya volt.

A nevét nem árulta el, csak később tudtam meg. hogy Szent Mihály ark
angyal úr az. (Utánozza az arkangyal érces hangját) "Jeanne, indulj segít
ségére királyodnak, hogy visszaadd neki királyságát!" (a saját hangján) De
uram, én egyszerű, szegény leány vagyok, sem lovagolni sem hadsereget
vezetni nem tudok. - "Menj, keresd fel Beaudricourt urat, Vaucouleurs
kapitányát. .. Ű majd ad neked férfiruhát és elvisz a Dauphinhez. Utadon
Szent Margit és Szent Katalin lesznek kísérőid." . (hirtelen megborzad. össze
roskad és zokogní kezd) Kegyelem! Irgalom! Szánj meg, fényességes· uram!
Szegény, együgyű lány vagyok. Én csak a báránykáimért tudok felelni. Az
egész francia királyság túlságosan sok nekem. Könyörülj rajtam, Uram! De
hiába, nem volt irgalom. - Eltúnt a szemem elől, és én ott álltam egész
Franciaország terhével a vállamon.

Cauchon: Óvakodj a kevélységtől, Jeanne!
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Jeanne: (lágyan) Tudom, hogy kevélység van a szívemben... De az Istennek
leánya 'vagyok. És ha az Isten nem akarta, hogy, büszkeséggel teljek el, ak
kor míért küldte hozzám Iángszavú angyalát, és fényes' ruhájú szentjeit?
Miért ígérte, hogy mindazokat, akiket le akarok győzni, le is győzöm 
még az olyan okosokat és bölcseket is, mint önök. - Ha ott hagyott volna
a nyájam mellett, szőni-fonni anyám oldalán, soha nem lettem volna gőgös ...

Cauchon: Fékezd szavaidat, fékezd gondolataidat Jeanne... Uradat, Istenedet
, vádolod!

Jeanne: (keresztet vet) Örízzen meg ettől maga az Isten! Csak azt mondom, hogy
az Úr, ha akar, felmagasztalhat, ha akar, kárhozatra sújthat,.. Mert O
mindent megtehet.

Bánffy: Szülei értetlenül állnak a gyermekkel szemben. Apja megveri. anyja
kétségbeesve zokog. Jeanne imádkozik.

Jeanne: Látod, Szent Mihály arkangyal úr, a szüleím nem értenek meg. Soha,
senki sem értene meg. Talán a legjobb lenne, ha mégsem vállalkoznék. Az
Úr Jézus azt mondta: engedelmeskednünk kell a szüleinknek. (az arkangyal
hangján válaszol) "Előbb azonban az Istennek tartozol engedelmességgel,
Jeanne!" (a saját hangján kérdez) De ha az Isten lehetetlent kíván? (me
gint az arkangyal hangján) "Akkor meg kell próbálni a lehetetlent is. Az
Isten csak azt kívánja tőled Jeanne, hogy kezdd el; a többiről majd ő

gondoskodik. És ha úgy éreznéd, hogy magadra hagyott, majd a segítségedre
siet a legyőzhetetlennek látszó akadályok előtt, mert bízik benned. Mindíg
légy büszke rá, Jeanne, ha az Isten akadályt gördít az utadba. O majd köny
nyít a terheden. Nem míndenkitől kívánja a lehetetlent, tőled azonban azt
kívánja." .

Bánffy: (pontosan nem tudni honnan) Elbízakodott! Kevély!
Jeanne: (összerezzen. Nyugtalanul kérdezi) Ki mondta ezt? (kis szünet után ő

maga válaszol az arkangyal hangján) "Te magad "oltál az, Jeanne! ... Attól
a pillanattól fogva, hogy megkezded, amire az Isten kér, 8Eegész világ ezt
harsogja a füledbe. Fogadd el alázatosan az Isten kezéből a büszke hitnek
köntösét!" (a saját hangján) Nagyon súlyos lesz az. uram. (az arkangyal
hangján) "Az igaz, súlyos lesz. De az Isten tudja, hogy te erős vagy." (csend,
maga elé néz,' majd hirtelen, szinte gyermekké válva, vidáman felkiált és
a térdére csap) Rendben van! Megyek!

Bánffy: Már ott is van az öntelt, nehéz fejű várkapitánynál.
Jeanne: (még lihegve a futástól) Egy lovat szeretnék uram, meg férfiruhát és

fegyveres kíséretet, hogy a nagyságos Dauphin úrhoz mehessek,

Beaudricourt: (dühösen rugást imitálva) És a lábammal, azzal ne csináljak ne
ked valamit?

Jeanne: (mosolyogva) Csinálhat, uram. Meg is pofozhat, - apámtól megszok
tam -, de csak akkor, ha már megkaptam a lovat.

Beaudiicourt: Egy kimustrált vén gebe egy jóképű fiatal lányért - nem rossz
üzlet ... Szűz vagy még?

Jeanne: Igen, uram.
Beaudricourt: Akkor a tiéd a ló... Szép a szemed.
Jeanne: De én nemcsak lovat szeretnék, uram.
Beaudricourt: (vigyorogva) Nocsak! Milyen telhetetlen vagy!... Tetszel nekem,

lány! . " Mit akarsz még a lovon kívül? Csinos pruszlikot őszre? Megkapod.
Jeanne: Fegyveres kíséretet, uram. A nagyságos Dauphín úrral akarok beszélni.
Beaudricou'Tt: Mit akarsz a Dauphin-től?

Jeanne: Hadsereget uram. Én lennék a parancsnoka és felszabadítanám Orleans-t!
Beaudricourt: Ez a lány bolond. (Jeanne elé lép és ordít) 'Mílltom ördög és ezer

villám! Nem félsz tőlem?

Jeanne: (mélyen a kapitány szemébe néz és mosolyogva válaszol) Nem én. uram,
cseppet sem! .

Beaudricourt: Miért nem félsz te éntőlem? Mindenki más fél!
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Jeanne: Mert ön nagyon jó ember, uram. :& ön nagyon okos is. .• ~n azért jöt
tem, hogy mindenkit meggyőzzek arról, amit a szózat tenni parancsolt. És
az első ember, akit felkeresek - akitől az egész vállalkozás sorsa függ -,
annak feltétlenül nagyon okos embernek kell lennie.'

Beaudricourt: Miből gondolod, hogy én olyan nagyon okos ember volnék?
Jeanne: Abból, hogy ön nagyon szép ember is, uram.
Beaudricourt: Persze, ha így nézzük a dolgot... De látod, például én, aki nem

vagyok éppen csúnya... gyakran kérdezgetern magamtól, vajon elég okos is
vagyok-e? Szeretnék egyszer valami nagyon nagy dologra vállalkozni. Vala
mi világra szólóra.

Jeanne: Hát ídefigyel], Róbert! Figyelj rám, kedves Róbert, és ne ordítozzál töb
bet. Hiábavaló! ~n vagyok az, aki azt a nagy feladatot hozom neked. Olyat,
ami híressé tesz ...

Beaudricourt: Mit fecsegsz?
Jeanne: Kedves, nagydarab Róbertem! A te kezedben van a döntés. A te nagy

szerű elhatározásod egyszerre felhívja rád a legfelső körök figyeimét ... Gon
dold csak el, milyen helyzetben vannak ott Bourges-ban. Már azt sem tud
ják, melyík -szent oltalmába ajánlják magukat. A francia hadsereg pedig, te
magad is tudod, mennyit ér. A katonák jó verekedők, de bátortalanok. Du
noís a fattyú jó kapitány, de senki sem hallgat rá. Ertsd meg, kedves Ró
bertem, a háború nem labdarúgás, nem is lovagi torna. Nem elég csak vir
tuskodni. Győzni kell! .... Agyafurtnak kell lenni! Itt belül is kell ám eről

ködni! Te, aki olyan okos vagy, biztos jobban tudod ezt, mint én. Tehát:
neked, akinek jól forog az esze kereke, egy szép napon támad egy gondola
tod. Egy nagy gondolatod, amely mindent megmenthet t

Beaudricourt: (nyugtalanul) Nekem gondolatom?
Jeanne: Persze. Ehol, itt van nálad egy fiatal lány. Neki megjelent Szent Mihály

arkangyal, Szent Katalin és Szent Margit ... Várj! Tudom, mit akarsz mon
dani. Azt, hogy nem hiszel benne. De próbáld csak egy kicsit túltenni ma
gad rajta. Mert te bizony rendkívüli ember vagy. -így szólsz magadban: Ez
egy jelentéktelen pásztorlány, igaz. De tegyük fel, hogy csakugyan vele van
az Isten, és akkor senkise tehet ellene semmit. Akaratom ellenére ide jött
ez a lány és már vagy félórája hallgatom. Ha ~ a gyerek meg tudott győzni

engem, míért ne tudná meggyőzni Dunoís-t, meg az Erseket és a Dauphin-t
is. Elvégre, azok is csak emberek, akárcsak én, sőt (köztünk szólva) talán
nem is annyira okosak. Amire az én embereimnek elsősorban szükségük van
- mondod magadban, hiszen az eszed rnáris világosabban lát, mint másoké_
-, amire szükségük van egy zászló, aztán meg valaki, aki újra lelket önt
beléjük és aki bebizonyítja, hogy az Isten velük lesz ... - íme Róbert, ezért
leszel te csodálatos ember.

Beaudricourt: (szánalmas ábrázattal) Azt hiszed?
Jeanne: Csodálni fognak! Hidd el, Róbert. Most megint így szólsz magadhoz: ~n,

Beaudricourt, nem vagyok olyan bizonyos benne, hogy ezt a lányt az Isten
vezenyelte hozzám, de úgy teszek, mintha hinném és elküldöm a Dauphín
hoz, akár az Isten küldötte, akár nem. Te Róbert, tudod-e, hogy rettentő

okos vagy ám, amiért mindenre gondoltál!
Bánffy: A várkapitány elindítja Jeanne-t a Daupin-hoz, A lány híre szétfut az

országban, s mire az udvarhoz ér, a főemberek és főpapok már félnek tőle,

mert a nép hisz benne. S nem akarják a Dauphin elé engedni. De Jeanne
legyőzi ellenállásukat, s már ott áll jövendő királya előtt.

Károly: Az arcod bizalomgerjesztő. Itt, a sok udvari léhűtő zsivány között, szín-
- te teljesen elfelejtettem már, rnilyen is egy bizalomgerjesztő arc... Ostobák,

papok, és ríngyók, íme, ezek vesznek körül. Hát jó... Rajta... Kezdj el
untatni engem. Kezdd el prédikálni te is, hogy énbelőlem nagy királyt kell
csinálni... "-

Jeanne: (kedvesen, lágyan) Azt, Károly.
Károly: (kíváncsían néz Jeannera) Van valami trükköd?
Jeanne: Igen.
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"Károly: Talán boszorkány vagy?
Jeanne: (mosolyogva) Nem, Károly, nem vagyok boszorkány; de mégis van egy

trükköm.
Károly: Nem adnád el nekem a trükködet?
Jeanne: Neked adom a trükköt.
Károly: (gyanakodva) Ingyen?

Jeanne: Ingyen.
Károly: (bizalmatlanul) Ez gyanús. Az önzetlen embereket nem lehet megtízet

ru .. , űlj íde a vánkosra, megtanítalak kártyázní.
Jeanne: (mosolyogva leül a trón mellé) Ahogy akarod. Aztán majd én tanítlak

meg valamí másra.
Károly: Míre?
Jeanne: Arra, hogy ne félj semmítől!

Károly: Rendben van ... No látod, ítt vannak a kártyák. Különféle figurálsat
láthatsz rajtuk. Éppen 'Úgy, mínt az életben: vannak szolgák, dámák, kirá
lyok. Értéke szerínt az egyík kártya üthetí a másíkat... Szerínted melyík
a legerősebb?

Jeanne: A király!
Károly: Igen ... Az egyike a Iegerősebbeknek, de a kártyában, leányom, annál

még erősebb ís van. Ez látod, amelyiken egy nagy piros szív van. Tudod-e,
hogy hívják ezt?

Jeanne: Persze! Ez az .Isten, aki a királyokat is kormányozza.
Károly: (idegesen) Dehogy, te szamár!... Hagyd békén az Istent. Legalább öt

percre! Most kártyázunk! : .. Ez az ász!
Jeanne: Kícsoda?.. Az ász?.. Bolond dolog ez a te kártyajátékod! Hát kí

lehet erősebb a királyoknál, ha nem az -Isten?
Károly: Az ász!... Ha úgy tetszik: az Isten ... Szóval: ez a legerősebb. Miért

akarod, hogy az Isten Francíaországgal tartson, amíkor ennek az országnak
semmije sincs?

Jeanne: (lágyan) Talán éppen azért, mert semmije sincs.
Károly: (vállát von) Nem ismered te az Istent?!
Jeanne: De ismerem, Károly. Jobban, mint te. Isten sohasem azokkal tart, akik a

legerősebbek, hanem azokkal, akik a legbátrabbak. Nagy különbség: Isten
nem szereti a. gyávákat!

Károly: Tehát: engem se szeret. És ha nem szeret, míért akarod, hogy mégis sze
ressen ...? Adjon nekem bátorságot... Jobbat nem is kérhetnék tőle!

Jeanne: (szígorúan) Azt hiszed, .dajkád ő neked, hogy csak veled foglalkozzék?
Hát nem tudnál te magad segíteni egy kícsít magadon azzal, amid van? Igaz,
az Isten nem adott neked erős karokat. A lábad is vékony, de adott egyebet
a te kobakodba. Egy kis szíkrát, szellemet. Ez téged Öhozzá tesz hasonlóvá.
Felhasználhatod arra, hogy kártyázz, vagy arra, hogy helyreállítsd családodat
és királyságodat, amit mindenkí elvár tőled. Az Isten téged királlyá tett és
azzal terheket is rakott a válladra '" Felelősséget! Ne síránkozz, mert csak
jó az, ha az Isten megterhel valakit,

Károly: (szinte reszketve) De mondom, hogy én mindentől félek!
Jeanne: Majd kíoktatlak, Károly. Atadom neked a trükkömet. Azt hiszed, én nem

féltem? .. , Dehogynem! Nagyon is! De úgy tettem, mintha nem félnék ...
Csak egyszer próbáld meg. Egyetlenegyszer. Mondd ezt magadban: "Am jó,
én félek. De csináljuk tovább a dolgot!" És te tovább csinálod s észreveszed,
hogy már nem is félsz í Ime a nagy titok.

Károly: (kíesit csalódottan) Hát ez nem ís olyan nagy boszorkányság!
Jeanne: (mosolyog) Nem bizony, Nem boszorkányság. De éppen elegendő. Az Is

ten nem kíván rendkívülit az emberektől. Csak egy kis bízaimat Öbenné,
Csak azt, hogy egy kicsít szedjük össze magunkat. A többit ó vállalja magára.

Károly: (kis csönd után) Megpróbáljam ezt a te trükködet?
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Jeanne: Az ember mindig próbálleozzék.
Károly: Úgy félek, hogy majd a fene esz meg.
Jeanne: Hívom őket. (a háttér felé fordul) Érsek úr, La Trémouille várparancs-

nok úr!... A Felséges Dauphin beszélni akar önökkel!
Károly: '(toporzékolva, pánikszerűen kiabálni kezd) Félek!... Félek! ...
Jeanne: Szedd össze rnínden erődet, Károly!
Károly: (fogvacogva) Nincs elég erőm!

Jeanne: Nyert ügyünk lesz! Az Isten szeme" rajtad! Barátocskám! Nyolc nap
múlva Orléans a miénk! - Uraim!

Károly: Uraim! Elhatározásra jutottam, Érsek úr. Királyi hadseregem parancsnok
ságával ezt a lányt bízom meg... (hirtelen kiabálni kezd) Aki ezzel nem ért
egyet ... Ietartóztatoml

Jeanne: (tapsol) Brávó!... Brávó, Károlykám! Látod, milyen egyszerűt Nézd
csak nézd!... Majd meghalnak a félelemtől. (hirtelen térdre borul) Köszö
nömneked, Istenem!

Banffy: Jeanpe megkapja a kardot, a fővezérséget, A tiszta lég pacsirtája bátor
ságot dalol katonái lelkébe s felszabadítja Franciországot. Az egyház nem
ismeri el a Dauphint királynak, szövetkezik az angolokkal s vadászni kezd a
kis pacsirtára. A kis pacsirta fogoly. Ragyogó kártyáit kijátszotta. Károly és
egész udvara szó nélkül elhagyta őt, a kis üdvöskét.

Cauchon: (rákiált) Királyod elhagyott, Jeanne! Miért véded hát olyan makacsul.
Jeanne: Királyom ő.

Cauchon: Jeanne, a te királyod nem a rní királyunk. A mi királyunk VI. Lan
easter Henrik őfelsége, Anglia és Franciaország királya. Miféle jelt nyilvá
nítottál ki azelőtt, akit királyodnak nevezté!, hogy bízza rád serege parancs
nokságát?

Jeanne: Mondtam már önnek, hogy nem volt semmiféle [elem,
ügyész: Adtál neki a mandragórádból?
Jeanne: Nem tudom, mí az a mandragóra.
Vgyész: Tudni akarjuk, mít adtál neki, hogy egyszeriben visszanyerte a bátor

ságát?
Jeanne: Ön kimondta az imént. Bátorságot adtam neki.
Cauchon: És az Isten, vagy akit te Istennek nevezel, nem működött közre, azt

hiszed?
Jeanne: (ragyogó arccal) Én hiszem, hogy az Isten mindenkor közreműködik, püs

pök úr. De az Isten takarékos: ahol két jószívvel adott krajcár is rnegteszí,
nem fog vagyont költeni a csodára.

ügyész: (ríkácsolva) Hallják?! Azt mondja, hogy _nincsenek csodák!
Jeanne: Én éppen azt állítom, hogy vannak. Csak nekem úgy tűnik, hogy az

igazi csodák nem bűvészmutatványok, nem szemfényvesztések. Effélét a fa
lumbéli csavargó cigányok is tudnak csinálni ... A valódi csodák azok, ame
lyek mosolyra fakasztják örömében. az Istent, ott fönt az égben. A valódi
csodák azok, amiket az emberek, Istentől nyert értelmükkel és bátorságukkal
maguk hajtanak végre.

'Cauchon: Jeanne? Egészen nyíltan azt vágod a szemünkbe, hogy az Isten egyet
len igazi csodája ezen a földön maga az ember... Az ember, aki csupa bűn,

csupa tévelygés, rosszindulat és tehetetlenség.
Jeanne: Az! De egyúttal erő és bátorság és tisztaság is ... Ugyanakkor, amikor a

leghitványabb. Én láttam őket a háborúban!
Cauchon: Szóval Jeanne, - te az embert, az egyént védelmedbe veszed? Azt

hiszed, ő az Isten legnagyobb csodája?
Jeanne: Azt uram.
űgyész: (szinte önfeledten rikácsol) Káromkodik! ... Az ember -maga a tisztáta

lanság! Fajtalan és ocsmány a fantáziája. Az ember még éjjel, ágyában is,
állati gyötrelmek .zsákmányaként vonaglik ..•
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Jeanne: Úgy van, uram! ts vétkezik, és nyomorult, mert az a mocskos ember
úgy szeret élni, és örülni, de egyszerre csak nem tudni, míért, tűzes lóra kap,
kilovagol a rosszhírű házból, hogy megmentsen egy szegény gyereket, s
azután nyugodtan meghal, Ő, aki annyi kárt okozott magának szennyes éj
szakákon.

Vgyész: Mint egy disznó, úgy hal meg vétekben, mocsokban, kárhozottan és pap
nélkül!

Jeanne: Nem, uram! Tündökölve, tisztán hal meg, az Isten pedig mosolyogva
várja. Mert kétszeresen élte az életét: rosszat is tett, meg jót is tett. ts az
Isten bizonnyal erre az ellentmondásra teremtette az embert.

Inkvizít01': A1lj fel, Jeanne és felelj... Most én kérdezlek!
Jeanne: (felemelkedik és az Inkvizítor felé fordul)
Inkvizít01': (közömbös hangon) Keresztény vagy?
Jeanne: Az vagyok, uram.
InkvizítOr: (kemény hangon) tn itt a szent inkvizíciót képviselem. 0, uraim, hogy

elérzékenyültek, Vádolnak egy fiatal lányt, aki nagy, kerek, tiszta szemével
önökre néz, maga a megtestesült jószívűség, a megtestesült ártatlanság, és
önök márís szinte készek felmenteni. De ne higyjék, hogy fiatalság és bátor
ság kedvességet találnak a hit elszánt védelmezői előtt. Fiatalság, merészség
és emberi gyengédség, igen ártalmas fogalmak. A szent könyvekből, - ha
elég oktalanok volnánk a kezükbe adni, a prímítívek pusztán az embersze
retetet olvasnák ki. Már pedig, aki az embert szereti, nem szeretí az Istent!

Bánffy: Jeanne bűne tehát, hogy az Embert szerette. Hallgassák csak, hogy be
szél egyik katonájával.

Jeanne: La Hire? Drága UJ. Híre-m! Vén csataló... Te vagy az? .. Hát hogy
érzed magad?

La Hire: (kis zavarban) Egy kupica pálinka, meg egy fej vöröshagyma, ez volt a
reggelim. De ne jöjjön olyan közel hozzám, hiszen büdös vagyok.

Jeanne: (hozzásimul) Dehogy! ... Nem is vagy bűdöst Jó szagod van, La Hire,
jámbor szagod van, emberi szagod.

La Hire-: Ugye, az a vereshagyma, nem is olyan nagy bűn?

Jeanne: Semmi sem bűn, ami őszinte. Te nagy medve, te, hozzád illik a meleg
veríték, a nyers hagyma, meg a pálinka. Minden ártatlan emberi. illat illik
hozzád. Te mackó, te, te csak igyál, csak szítkozód], csak gondolj a lányokra!

La Hire: (nagy zavarban) Igazán? ..
Jeanne: Mit csodálkozol, fickó? .. Az lsten szemében te mégis- tiszta vagy.
L'a Hire: Igazán kisasszony? .. Hát azt hiszi, bejuthatok a mennyországba ezzel

a bitang élettel?
Jetmne: Várnak ott téged, La Hire! Az Isten paradicsoma tele van az ilyen fara

gatlan fickókkal, rnínt te!
La Hire: Igazán?
Jeanne: Már az Úr Jézus megmondta, hogy a Paradicsom az együgyűeké... Ta

lán nincsenek is benne mások, mint a magadfélék. A többiek annyit vétkez
tek a piszkos eszükkel, hogy ácsorogva várakoznak a kapuk előtt. A- Para
dicsomban csupa jó cimbora van együtt.

La Hire: (nyugtalankodva) Nem lesz ott nagyon unalmas, egyre csak jól visel
kedni? .. Nem lehet egy kicsit verekedni is néha?

Jeanne: Akár egész nap! ...
La Hire: (egyszerre komolyan) Megálljunk csak! ... De ha a jó Isten észrevesz

minket?
Jeanne: Te buta!... Az Isten mindenkor lát téged... ts mindent lát! Hát ...

mosolyogna rajtatok. így kiáltana feléd: "Ne hagyd magad, La Hire! Usd,
vágd, nem apád! No, most mutasd meg, hogy legény vagy a talpadon!"

La Hire: Igazán?
Jeanne: Persze, egy kicsit finomabban mondaná!
La Hire: (újra megtöri a csendet) De kisasszony!? Ha kinyírjuk az angolokat, és

ha igaz, amit maga mondott, akkor ők is egyenesen a Paradicsomba ke
rülnek? ..
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Jeanne: Persze, hogy ők is odajutnak! ... Hát mit képzelsz? (térdre borul) Uram!
Ű jó, mínt a falat kenyér! Jó, mint katonáim közül bármelyik, aki iszik és
erőszakos és káromkodik ... ő olyan jó, mínt a te farkasaid, Istenem, ame
lyeket ártatlanoknak teremtettél ... Én felelek értük! ... Mindnyájukért.

Bánffy: Felharsan a püspök hangja: Mégis elhagytak ők is, Jeanne. Csak mí
menthetünk meg téged: az Egyház! Alázd meg magad, és ő kézenfog és fel
emel. Meg vagyok győződve, hogy a szíved mélyén te még mindig az Egy
ház gyermeke vagy.

Jeanne: Igen, én az Anyaszentegyház egyszeru gyermeke "vagyok.
Cauchon: Bízd hát rá magad Anyádra fenntartás nélkül!
Jeanne: (kis' szünet után) Hitem kérdéseiben alávetem magam az Egyháznak, De

abban, amit tettem, abban nem! -
Inkvizítor: Most láthatják, uraim, a makacs, önfejű embert! Most már megértik,'

hogy ki fölött bíráskodunk? Nagyon szeretném én is, ha csak az ördögről

lenne szó. Hamarosan végeznénk az üggyel. Hiszen 'az ördög - így is mond
hatnánk - szövetségesünk, Az ember azonban sokkal veszélyesebb. Nézzék
ezt a leányt! ... Lefegyverezték, övéi elhagyták, tehetetlen, mégis szembenéz
a kínzásokkal, a megaláztatásokkal. a csapásokkal, az állati nyomorúsággal
és börtönének nyirkos szalmáján szemeit a bersejében rejtőző legyőzhetetlen

képre függeszti. (mennydörögve) Arra a képre, amely az ő egyedüli istene ...
önmagára! Látom, Jeanne, majd meghalsz a vágytól, hogy újra mondhasd:
"Ami pedig a tetteimet illeti ..."

Jeanne: (csendesen, de határozottan) Önmagamat sohasem fogom megtagadní l
(megfordul, háttal)

Inkvizítor: (ádáz gyűlölettel ismétli Jeanne szavait) Hallották, uraim? Hallották?
Ezeket a szavakat mondogatják a kínzókamrák mélyén, a vérpadon, a mág
lyák tetején! Ezeket a szavakat ismétlik majd századokon át, hasonlóan ar
cátlanul, mert ennek a hajszának sohasem lesi vége. Míndig akadni fog
valahol egy pártütő. aki szemérmetlenül nem-et kiált. Meg kell tanulnunk
igen-t mondatni az emberrel. Nem számít, hogy miféle eszközökkel, s legyen
bár ára az emberiesség! _E'fért követelem Jeanne kiközösítését. Vessük ki őt

Egyházunk kebeléből, és adjuk át a világi hatóságoknak. bánjon el az vele ...
Bánffy: Most a lágyszavú püspök- veszi át a szót: Ismered-e ezt az embert,

Jeanne?
Jeanne: (megfordul és egész testén remegés fut végig)
Cauchon: Ez a roueni hóhér. Az ő zsákmánya leszel rövidesen, ha nem vagy

hajlandó nekünk; adni a lelkedet, hogy megmentsük azt... (összeesik) Hal
lottad, Jeanne?

Jeanne: (halkan) Hallottam, uram.
Cauchon: Még egyszer, utoljára nyűjtom neked a kezet... Hatalmas, gondos ke

zét az Anyaszentegyháznak. Ne habozzál tovább ...
Jeanne: (aggodalmasan felkiált) Igen, én vissza akarok térní az Anyaszentegyház

ba! .. ~ Szeretnék rnegáldozní, de megtagadták tőlem!

Cauchon: Aldozhatsz majd. Csak annyit mondj nekünk, hogy "igen". Tudjuk, te
bátor vagy, de a tested gyenge... Nem félsz hát a haláltól?

Jeanne: (halkan) Igen, félek ... De mi köze ennek ahhoz?
Cauchon: Csak azt mond: "Alávetem magam önöknek". Egyszeruen csak igen-t

mondi, és békében leszel.
Jeanne: (fáradtan, elgyötörten) Miért kínoznak engem sima szavaikkal, uraim?

Jobban szeretnérn, ha ütnének-vernének. .
Cauchon: Én már megöregedtem, Jeanne ... és az Egyház védelmében annyi ha

lálos ítéletet hoztam, mínt a többi urak itt együttvéve ... Elég volt! Belefá
radtam. Mielőtt örökre lehunyom a szemem, nem akarok még egy fiatal lányt
is megölni ... Segíts nekem te is, Jeanne ...

Jeanne: Mit kell hát felelnem?
Cauchon: Most három fontos kérdést teszek föl neked. Az első kérdés a legfon

tosabb. Ha erre igennel válaszolsz, a többi már magától megy... Aláveted-e
magad alázatosan a római katolikus apostoli Anyaszentegyháznak, hogy ügye
det megvizsgálják s ítéljenek fölötted? Elég, ha egyszerű igenne! válaszolsz.
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Jeanne: (a beállott csendben tanácstalanul nézz körül, majd végül megszólal)
Igen ... Azonban ...

Inkvizítor: (sötéten) Semmi "azonban", Jeanne! A mí Urunk Jézus Krísztus, meg
alázó és igazságtalan szenvedéseiben vitatkozott-e, vagy alkudozott-e, amikor
arról volt szó, hogy meghaljon éretted? Hol vagy te Ötőle?

Jeanne: (kis szünet után halkan, könnyes szemmel) Bocsássanak meg, uraim. Nem
gondoltam rá, hogy az Úr Jézus ezt kívánhatja tőlem. Nagyon igaz, hogy ő

sokkal többet szenvedett, mint én. (megint egy kis szünetet tart, majd így
szól) Megadom magam!

Cauchon: (meghajol az Inkvizítor felé) Meg lehet elégedve inkvizítor uram, az
ember igent mondott! Ime Jeanne. A te Egyházad ünnepet ül, amiért vissza
tértél hozzá. Csupán arra ítélünk kegyesen, hogy hátralévő éveidet fogság
ban töltöd és tévedéseid fölött bűnbánatban magányosan elmélkedj. Mehetsz
békével.

Bánffy: Jeanne a börtönben egyedül Imádkozík;
Jeanne: (egész halkan) Szent Mihály arkangyal úr, Szerit Katalin és Szent Margit

kisasszonyok, hát miért nem szóltok hozzám? Miért hagytatok . magamra,
amióta az angolok foglya vagyok? Ott voltatok velem, amíkor :a csatákban
diadalra vittétek, de most, szerencsétlenségernben is szükségem lenne rátok.
Jól tudom, könnyű dolgunk lenne, ha az Isten míndig. fogná a kezünket.
Kezdetben fogta a kezemet, mert akkor még kicsi voltam. Most már bizto
san azt gondolja, elég nagy vagyok ... Én még nem vagyok elég nagy,
Uram. .. Amiket a püspök úr is mondott, azokban olyan nehezen ígazodtam
el. Azzal a megvadult kanonokkal, az ügyésszel. könnyű dolgom volt. Szívesen
odamondogattam neki, csakhogy bosszantsam. A püspök azonban olyan lá
gyan, kedvesen beszélt, hogy néha az volt az érzésem, igaza van... Biztosan
Te akartad ezt így ... Meg azt is Uram, hogy megijedjek a szenvedéstől,

amikor a hóhér azt mondta, majd nem tud hozzámférni, hogy megfojtson...
Valóban azt akartad, Uram, hogy életben maradjak? (csend... Figyel, mint
ha feleletet várna az égből) Jól van... Erre a kérdésre is magamnak kell
megfelelnem. (kis szünet) Nem voltam talán túlságosan elbizakodott? .. Ta
lán éri találtam ki az egészet? Szófogadónak kellett volna lennem, veszteg
maradni, dolgozni otthon, szép csendesen húzni az igát napról napra. (újabb
szünet) Bizony ez az egész história felülmúlta az erőmet. (hirtelen zokogní
kezd)

Bánffy: Most belép a finom Warwick gróf.
Warwick: Maga sír?
Jeanne: (összeszedi magát) Nem, uram.
Warwick: Gratulálni jöttem. Szerencsésen végződött az ügy.
Jeanne: Szent Mihály arkangyal úr! Szent Margit! Szent KataUn! Ti most hall

gattok. " Én abban a percben születtem meg igazán, amikor szóltatok hoz
zám. Én csak attól a perctől fogva éltem, amikor megparancsoltátok. hogy
üliek lóra és fogjak kardot a kezembe ... Ez a Jeanne itt, a régi Jeanne ...
Nem az a másik, aki zárdába megy meghízni és ett penészedni, Nem az, aki
kicsinyes kényelemben akar tengődni. Nem az a Jeanne, aki majd könnye
dén rászokik arra az életre... Te hallgatsz, Uram. ugyanakkor meg a pa
pok mindent össze-vissza beszélnek. Ez az a pillanat, amikor hagyod, hogy
egyedül cselekedjem! (hirtelen feláll és kihúzza magát) Vállalom, Uram!
Készen állok! Visszaadom Neked magam, azt, aki voltam, és azt, aki marad
tam! Visszavonom a nyilatkozatot... Készítsétek a máglyát, meg lesz az

. ünnepük! Katonák! ... Angolok! Katonák! Hívjátok ide a papokat! (elmegy)
Bánffy: S a feldühödött papok a lázadó Jeanne-t máglyára vetik.
Jeanne: (már a máglyán) Keresztet adjatok! ... Könyörgök: egy keresztet!
itgyész: Boszorkánynak nincsen kereszt!
Jeanne: Könyörgök: keresztet! (kiált) Keresztet!
Bánffy: (egy angol katona két fadarabot keresztté illeszt össze)
A katona: Várjál csak lányom... Utálatosak ezek a papok. Ennek a lánynak épp

annyi jussa van a kereszthez, mint másnak!
Jeanne: (mohón magához szorítja a keresztet és megcsókolja)
Inkvizítor: Sietve kell' Cselekednünk, mert öt perc múlva mindenki
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az Ő pártján lesz. Két perc múlva elborítják a lángok! Nem fél. (szinte pana
szosan) Mintha még mcsoly is játszana az ajka körül. Sohasem. fogom le-
győzni tudni! .

Jeanne: (vergődve) Ó Rouen, Rouen! Hát te leszel az én végső lakásom!? (fel
sóhajt) Jézus!

Kent: A várkapitány előretört.

Beaudricourt: (lihegve törtet a színre, a tömegen át) Megá11jatok! Várjatok! Nem
lehet ezt így befejezni, püspök 'Úr! Nem játszották el a koronázást! Azt
mondták, hogy mindent eljátszanak! Ez nem igazságos! Jeanne-nak joga
van eljátszani a koronázást. Ez hozzátartozik a történetéhez! '" (a hóhérra
kiált) Azonnat oltsd el a tüzet, ember! ... oldozd el Jeanne-t! Adják vissza
a kardját és a zászlót a kezébe! (Mindenki önfeledten rohan a máglyához és
szedi széjjel a rőzsekötegeket) Zene! Harang! / Jeanne nem az, akit szégyen....
letesen és barbár módon elégettek Rouen piacán!... Jeanne a szabad, a
tiszta lág pacsirtája! Jeanne az, aki glóríásan áll a reimsi dómban! ...
Jeanne történetének vége örömteljes vég!... Jeanne d'Arc históriája olyan
história, amely jól végződik!

(sötét) .

A zene felerősödik

(világos)

Mezei: (vörös köpenyében) Jeanne, a tiszta lég pacsirtája nem halhat meg, mert
nem halhat meg ezután az Igazság a földön! Nem, nem pusztulhat el a kö
zönytől ezután egy új József Attila, nem ölhetí meg ezután a gyűlöl~~ az új
Radnóti Miklóst vagy Szerb Antalt, a sok nagy és névtelen Igaz Embert. A
haladó vílág az Igazságért küzd. És az élen a mai modern "szentek" haladnak:
a tiszta, erős, jókedvű, bátor harcos emberek - óh, mennyien vannak már
-, akik magukat felejtő szerétettet telve, önzetlenül dolgoznak a másikért:
a közösségért. S nem hősiesen meghalni, de hősiesen élni tanítják az embe
reket. ,József Attila a drága-drága Aldozat így mondja ezt:

Uvegön&ók

Az üvegöntók nagy tüzeket raknak
És vérükkel· meg veritékükkel
Összekeverik az anyagot,
Mely katlanukban átlátszóvá forr.
Azután meg táblákba öntik
S erős karjwk fogyó erejével
Egészen simára hengerelik.

És amikor megviTTad a nap,
A városokba meg a tanyai viskókba
Elviszik vele a világosságot.

Néha napszámosnak hívjátok őket,

Néha pedig költőnek mondjátok,
Noha nem több egyik a másiknál.
Lassan egyformán elfogy a vérük,
Ok maguk is átlátszókká lesznek,

(zene indul:
Les Preludes)

Ragyogó, nagy kTistályablakok
A belőletek épülő jövendőn.

(Zene felerősödik)

sötét

világos

taps alatt és végig a ruhatáríg és az utcáig kísérí a zene a hallgatókat
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ZARSZO

1978 április, Budakeszi. Az atomtavasz sokadik napján.

Hetven esztendős barackfam teljes virágpompájában napok óta itt
zokog az ablakom előtt. Szépséges szenvedését, gyümölcstelen halálát
csak én látom. De megvigasztal elmúlt évtizedek roskadó termésének
JÓÍZű emléke. Szerény. tökéletessége másokért csendesen hozott áldozata
a tanitás. Bár ne álcáztam volna tulipánfává magam valaha, ma könnyebben
hinnék el, hogy termésem, ha hullott is, de ehető.

"A néptanítók az igazi hősök" .,..... mondta mindig Apám.
Anyám tanítónő volt.
Hátha mégsem estem messze a fáj uktól.

RESTÁR SÁNDOR VERSEI

Iíö~ér~et

a szél táncolni kezd
és AMEN
az imakönyv becsukódik
csak a kitépett könyvjelző helye
jelzi az életet

el't'álaszt gondolat - háncsaidtól
és megemészti minden titkodat
az ökölbe szorított kéz
IZ hajnalba ásitó mozdulat

a dalban szétfoszló hang
a fájdalom -
- mit kiirni kézből nem lehet
a szavak disszonanciája
akár egy pontosvessző

karom vagy tű a papiron

megérint lágy kéz
ajtó csukódik
nem ugyanott -
- nem ugyanabban a percben

.4bs~orpcióh

felébredt reggel
még álom volt szemében
te mellette sírtál
egy másik mesében

.4~ "álom 8~erhe~ete

(B. E.-nak)

bekötött szemű hajnal
csend
útmenti vadgesztenyefák rozsdát vedlenek
egy kéz indwl lehalkitani a tenger morajlását
a parton már látóközelben
atomjaira bomlik az első csepp eső - a reggel
az ablakban levágott fejű lakáj vigyorog
ágyadba hozza tálcán
az ébredést
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