
BÁNFFYMIKLÓS Az Emberfia
(Részlet)

II. felvonás

(187J-1950), magyar író,
politikus. Az ill közölt szö
veg a Ráday Gyűjtemény

ben található.

Tanácsos el. - Iskáriot élesen maga elé néz, aztán büszkén fölveti a fejét,
és lejön a teraszról. Pár pillanatig megáll a szín kozepén, gondolkodik,
majd Péterhez lép, és ott a legfölső lépcsőre leül.

BARTAL (Iskáriothoz): Nem akarsz valamit? Van kitűnő házi
kenyerünk és hideghús.

ISKÁRIOT: Köszönöm, én már ebédeltem. Azért jöttem hozzá
tok, mert beszélnünk kell egymással. Azt tartom, holnaptól kezd
ve át kell, hogy vegyük az ország kormányzását. Ez okvetlenül
szükséges. Nem szabad, hogy itt bárki másnak szava legyen, csak
minekünk.

TÖBBEN: Igaza van! Igaza van! Ez kitűnő ötlet! Ezt meg kell
csinálni!

TAMÁS: Dehát hogy? Alig hinném, hogy ez simán menne.
ISKÁRIOT: Simán, vagy nem, ez a legközelebbi feladat. Azzal

a tömeggel, mellyel máma rendelkezünk, el fogjuk foglalni a leg
főbb hivatalokat.

TAMÁS: Csak úgy? oo. Csak úgy elfoglaljuk?
ISKÁRIOT: Csak úgy. Igen. Azokat, akik benne ülnek, azokat

kidobjuk. és magunk ülünk a helyükbe. Ez a legsürgősebb. mert
így nem ér ez semmit.

PÉTER: Mi nem tudunk az ilyenhez. Ahhoz tanultság kell.
ISKÁRIOT: Én tanult ember vagyok. De nektek is lehet. Csak

józan ész kell hozzá, semmi más. Úgyis ott vannak a hivatalbeli
előadók. Mi csak a fővezetést kell, hogy átvegyük, hogy minden
abban a szellemben menjen, ami kívánatos. Ez pedig szükséges,
mert Ö nagyon nagy ember, de a mindennapi élethez nem ért. Mi
kell, .ho~W segítsünk fölépíteni az Ö országát.

TADE: De hiszen azt se tudjuk, ki hová menjen, ki mit vállal
jon?

ISKÁRIOT: Azért kell, hogy most megegyezzünk egymás kö
zött, ki melyik hivatalt veszi át.

PÉTER: Én vagyok köztetek a legidősebb. Én a belügyet vá
lasztom, vagy az elnökséget.

JAKAB: Miért te? Miért határozzon a kor? Én és az öcsém tu
dunk annyit, mint te.

PÉTER (mérgesen): Azért fondorkodtatok a múltkor nála, ugye,
hogy titeket elébünk helyezzen!?
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JÁNOS: Én soha!
JAKAB (mérgesen): Ezt kikérem magamnak! Ezt mi soha sem

tettük!
PÉTER: Igenis tettétek! Fondorkodtatok! Az anyátokat küldté

tek őhozzá!

ISKÁRIOT: Ne veszekedjünk! Mindenkinek jut magas polc és
olyan, amire alkalmas. Én a pénzügyeket választom.

MÁTÉ: Miért te? Miért éppen te? Én vámos voltam, és többet
tudok hozzá.

ISKÁRIOT (megvetően): Vámos, az semmi! Ahhoz iskolázott
ember kell. Az nem olyan egyszerű dolog. Eddig is én vittem a
mozgalom pénzügyeit, és én csinálom tovább!

SIMON: Ebben Iskáriotnak van igaza.
MÁTÉ: Dehogy van igaza! Én abba nem nyugszom bele!
ISKÁRIOT: Ne veszekedjünk! (Mátéhoz): Te leszel az egész

vámügy főnöke. Korlátlan hatalommal. És sok száz ember lesz
alattad. (Tádéhoz): Te a kereskedelem és ipar. (Fülöphöz): Te a
földművelés. Péter legyen az elnök. András a belügy...

BARTAL: Írd össze. Írd egy táblázatba, hogy láthassuk.
ISKÁRIOT (leül és ír. A többiek köréje gyűlnek): Így jó lesz?

Így egyetértünk?
Emberfia kijön az ajtón és ott megáll. A tanítványok nem ve-

szik észre, csak Magda.
JAKAB: Így nagyszerű lesz!
TÁDÉ: Mind nagy urak leszünk, valóságos rniniszterek!
BARTAL: Hogy fognak a népek majd hajbókolni nekem, és a

hivatali szolgák mind köszönni fognak.
PÉTER: Hát még nekem, ha elnök leszek! Nekem mindenki!
ANDRÁS: Hozzám képest mindenki ilyen kicsi lesz (mutatja a

kezével).
TÖBBEN (össze-vissza): Nagyszerű! Nagyszerű! Nagyszerű

lesz! Mind-mind hatalmasak leszünk. Hatalmasok, valódi nagy
urak!

EMBERFIA (haragosan előre jön): Meddig szenvedlek el még
titeket?! Ilyen értelmetlenek vagytok?

(A tanítványok megriadva fordulnak feléje.)
EMBERFIA: Halljátok és értsétek meg: Ha valaki első akar len

ni, legyen mindenki között az utolsó, és legyen mindenkinek a
szolgája. A pogányok fölött az ő hatalmasaik uralkodnak, nálatok
azonban ne így legyen. Hanem aki nagy akar lenni, legyen szol
gátok, minthogy az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgálja
nak, hanem, hogy Ő szolgáljon... és az életét adja váltságul soka
kért.

ISKÁRIOT: Mi csak arról beszéltünk, Uram, hogy most a te ér
dekedben a közeljövőben ...

EMBERFIA (közbevág): Menj szemeim elől, bántásomra vagy!
Ti is menjetek! Menjetek!
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(A tanítványok megszégyenülve távoznak - Iskáriot visszafoj
tott haraggal.

Emberfia leomlik az ott maradt székre, és kezébe támasztja a
homlokát. Magda térdelve melléje kúszik, és hozzáhajtja a fejét.)

Sötétedik. Alacsony napsütés világítja meg őket.

Pár pillanatnyi szünet.
MAGDA: Azok nem értenek téged. Senki sem ért téged. Senki.

Senki. Csak én értelek... Csak én... Nem okossággal, dehogy. Hi
szen én nem vagyok okos... én szegény, tudatlan, elesett leány va
gyok. .. de ... de a szívemben... a szívemmel, az én fájdalmas, vér
ző, bűnbánó szívemmel... Mert én érzem... Itt benn... Itt érzem,
tudom, amit te érzel...

Te csupa szeretet vagy és jóság. És azok? Azok mind, ha jó
emberek is, mégis nagyravágyók. .. hogy urak legyenek, hogy pa
rancsoljanak...

És nem értik, amit mondasz... Nem értik, hogy azért jöttél,
hogy ne legyen többé harag és gyűlölség és öldöklés... hogy új vi
lág legyen... mindenki testvér, kicsi és nagy. .. mindenki...! Hogy
azért jöttél, hogy megváltsad a világot attól a pokoltól, amiben
ma él.

EMBERFIA (szomorúan): Óh asszony, nagy a te hited.
MAGDA: Nem érti senki... Senki... Senki...
Senki...
És azért vagy olyan egyedül... egészen egyedül... Még velük is

mindig egyedül... Mindig egyedül...
És én tudom, érzem: milyen szomorúság ez... És hogy hiába

minden! Hiába oktatod őket, hiába adsz példát.... hogy hiába... hi
ába... Minden hiába...

Mert ők nem a szívükkel hallgatnak téged... Nem a lelkük nyí
lik meg a te szavaidra. Mind... mind... mind csak magukra gon
dolnak. Mind, mindig csak magukra gondolnak... Mindenki...

Azért vagy Te, Uram olyan egyedül..., olyan fájdalmasan egye
dül...

(A Magda keze föltapogat az Emberfia karján, és a homloka
visszahanyatlik a térdére.

Szünet.
Emberfia a Magda hajára teszi a kezét.)
EMBERFIA: ... Sok bűne meg lesz neki bocsátva, mert nagyon

szeretett. ..

(FÜGGÖNY)
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