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Testverem 

TestvereJJi, ez a laz - en ismerem -
Lopozva jö ugy alkonyat körül. 
Fölgyüjt - s 1nellette minden el(akiil, 
]Jinek a lelked tombolva örül. 
Az elet minden bec et mPgaldzz a, 
Elötte minden bdlvriny porba hull, 
; ninrs többe celocl - C, nk hogy ~f]Vf', fazva 
Egy erö ferfi karjaiba hulU. 

Testverem, ez a ldz - en 'ismerem 
Erös, konok, hidba iizöd el ! 
Me.r;b1i1 ik hajad fürtjei között, 
Ajkndra forr, on ul kärülölel. 
lmädko,ml? Kacag. Forr6 kezedböl 

Viragot, munkdt, olvasot kiszed, 
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S leegeti a gldridt fejedröl 
Titkon, lopva, miko1· nem is hiszed. 

Es oh, hidba mondandm neked, 
Hogy fuss elöle, avagy gyözd le öt ! 
Azt niondandd: megfutni gydvasdg. 
Azt mondandd : harcolni nincs erod. 
Lednyos daccal ldn,qol6 szemedre 
Alom borulna, kdbit6, rneleg -
S jdrndd a vdgyak (djdt mindörökre 
Bddult gyönyörrel, mint a többiek. 

Testverem - nezd, az en kicsiny tanyrim 
Vildgos, tiszta, illatos, (eher. 
Maradj velem. Van itt szdrnodra dal, 
Puha, 1neleg zug, oltalom, kenyer. 
Nem neked val6 a küzdelmes elet ! 
Feher vagy, gyönge, teged megaldz -
S neni tudsz fölkelni többe - att6l felek 
Ha ereje1 1el fölclre dob a ldz. 

Akik fölkeln ek - oh en gyennekeni 
Hatalmas lelkek - csüggedetlenelc 
A bolrlogsdgr6l örök a hitük 
H szriz dlmuk itjul, ha egy elveszett. 



Testv!Srem 

Ertük ny ilnak ki a verpiros rozsak 
Bar homlokuk ba nyomul a tövis. 
Az elet nyil6 rozsakoszorujdt 
Tövises kinjdt hordorn magam is. 
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SZEMELYEK: 

Gathidyne 
Lea 
Marka 
Apathy Imrc 
Korein 
Giza 
Anna· } ._ cscledcl . 
Erzsi 

1. FELVONAS. 

A feher szoba. 

Lea hiil6szobaja: egeszen fehfr b11torzat. - Kit alacsony 
.9ukdny

1 
egy öltözöasztal, nagy tiikör (eher kei·etben, nagy 

(igy f eM1· moll-fiiggönyö'kkel, . ze1e ottomcin (eher brok<lt 
t.ikm·Cval, elötte felu!1· mcdt'ebör, a parkett bei•onva f Phe1· 
pontOual, ablakfüggönyök feM1· 111ollb6l, a falakon neh(my 
aquarell es rezmetszet - a szobaban eyyetlen sötet butor 
dara.11 az ebcnfa zongora. - A kandall6n egy Eva-szobor 
marvanyb6l. Az öltö'zö-a8zlal clött l is tabourett, aztan egy 
szetnyithat6 tea-asztal, szekek. Hatul }obb es balolrlalt 

ojtok, közepen a 111iiti:re111be nyil6 a}t6. 
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1. JELENET. 

Marka - Lea. 

Defatctn, ci spcildtak c ·ukva, a szoba sötet. J(is idö inillva 
jön: 

M a r k a, (elö~b hallgntozik, aztan elöbbre jön, id<'g~
scu megy az ablakhoz, fclra11tja elöub az egyiket, azutän 
a 1;ui ikat. A. napfcny beiizönlik. L ea az agyban megmoz
d11l, feli'iti a fejet es a masik oldalara forcl1il. F el ran 
öltözve, a blou e a nyakcJ.nal kigombolva, a haja borza. , 
köi-!Uötte a szönyegen egy jätyol, egy kalap es egy vazlat
kö"nyv heve1· szanaszet. Az egyik sze1c karjan hos.sz1(, galli
ro köpeny. Most esu·eueszi clerekan az ö"vet, lakapcsvljci 
es kiclobja a szoba közepe1·e, idcina egy csomo összegyiirt 
mezei viragot; mozgolodik gyermekes cliinnyögessel. Marka 

a zoba közepen all e nezi) N em szegyenled magad? 
L e a: (Ny ugodtan) Nem. ( zünet). 
M a r k a : Tudod-e, hogy mar del is elmull? 

L e a: Nem. 
Mark a: ( Indulatosan) Hat ez most mi1r 

mindig igy lesz ? 
L e a: Nem tudom. 
M ark a: (Raraggal,) Ugyan kerlek, fclelj 

arra, amit kerdezek ! 
L e a: Hat te kerdeztel valamit? Ezek ugyan 

fontos kerdesek ! "N em szegyenlem-e magam, 
tudom-e hany 6ra, hogy ez most mar mindig 
igy lesz-e ?" Furcsa. Mindazaltal hajland6 va
gyok felelni ezekre az ostobasagokra, ha elöbb 
ide jössz es megcs6kolsz, 
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M a r k a : Biztositalak - -
L e a: (Közbevrig) Idejössz es megcs6kolsz 

illö melegseggel es a szokasos szeretettel, akkor 
aztan beszelek, amennyit akarsz. - Nos? -
Jössz, vagy nem jössz? 

M a r k a : (Komolyan) Hidd el, nincs hozza 
kedvem. (Szünet) Hol jartal megint egesz ej
szaka? 

L e a: Ne ezt a hangot, csak ne ezt a han
get, tudod, hogy nem hasznal. Banj velem sze
pen, s akkor mindent elmondok. 

M a r k a : Szegyenlcm magam. 
L e a: J61 teszed Marka, ha van ra okod. 

M a r k a: Te helyelted. zepeket müvelsz. 
Ejjel künn csavarogsz, reggel vetödöl haut, nap
pal aztan nem tudsz dolgozni , alszol. 

L e a: Mar megint. 
Mark a: Ez nekem fä.j. 

L e a : Szegeny Marka, latod, ami az egyiknek 
j61 esik, a masiknak faj. (Fel ül az agyon) Ez 
mar igy van. De hat meg kell szoknod vegrc. 
Ez egcsz jelentektelen dolog, de te minden al
kalommal ujb61 dramat csinalsz belöle. Rz adott 
dolog edes öregem, mintahogy a hajam feketc, 
mintabogy te egy kiallhatatlan, de bübajos ven 
leany vagy, - s ezzel vege. 

Mark a: Ugy, es nem gondolsz arra, hogy 
ezt az allapotot nem akarom ellürni tovabb, 
mc1t nem türöm, errc meg nem vagyok j6. 
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Vagy emberileg tisztessegesen viselkedel, \ a gy 
egyszerüen ilthagylak. 

L e a : Marka bolondokat beszelsz. lll hagysz? 
Jaj ! Jaj ! Ezt nem hiszem. Öreg banitnörn, ettül 
nem ijedek meg. (Kacog.) 

M a r k a: Ez nem m6ka, en komolyan be
sz6lek. Nern nezern tovabb ezt az allapotot. 

L e a : Mifele allapotot ? Itt ni11cs semmi bor
zaszt6 dolog. Kisse kesön jöttem haza. Ennyi 
az egesz. 

Mark a: Igen. csak ennyi ? De mit is be
szelek neked, neked aki -

L e a: Marka, no Marka, haragszol? 
Mark a? Megyek Gathid<ira az anyadhoz. 

Nem maradok melletted tovabb. 
L e a : Edes Marka, ne haragudj 
M a k a: Elmondok neki rmindent. 
L e a: (Hirtelen elkomolyodva.) Ne beszelj bo

londsagokat Marka. 
M a r k a : Oh meg fogom tenni, megteszem. 
L e a: Edes Marka. Te, te, elmegy, elarulsz, 

ram arulkodol es ugyan mit beszelsz r6lam ? 
Micsoda szörnyüsegeket? Mit követtem el? Hogy 
nehany ejszakan künn k6boroltam a szabadban? 
Hat Parisban nem tettem? R6maban, Napolyban? 

M a r k a : Az mas, akkor egyedül voltal, mig 

most. -
L e a : Most nem vagyok egycdül. Es ez meg

nyugtat6bb lebet rad nezve, legalabb tudod, 
hogy nem banthat senki. 
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Mark a: Ne trefä.lj. Örültseg, amit müvelsz. 
Megsz6lnak. Az egesz varos susog r6la. Ez nem 
Paris, ilyen dolgokat itt nem csinälhatsz. Ez a 
Pest erre meg nem ert meg, rosszat hisznck 
r61ad. 

L e a : Higyjenek, amit akarnak. En azt te
szem, ami nekem j61 esik, ha akarom hat ej · 
Slaka vagyok ~bren es nappal alszom, ha aka
r0m, megforditva. Ha akarom olyat teszek, hogy 
clszedülnek töle. Ki parancsol nekem? Ki pa
rancsolhat? Ki szab nekem törvenyt arra, hogy 
mit szabad mit nem? Ha akarom kivala ~ztom 
a legszebb ferfit cbben az orszagban, a lcg
szebbet, a legnagyohbat - en tudom kicsoda 
es - -

Mark a: Es? 
L e a: Es hat igen - (elakacf). 
Mark a: (kacag) Mit ertesz ez alalt? 
L e a : Azt ! Amitöl te mindjart abbahagyod 

a ncvetcst es clsäpadsz tudod ! ? 
M a r k a : Mesc, mese. A leg zebb ferfi per zc 

Apathy Imre ? 
L e a: Az hat. Ki lehetne mäs? (erö::;zakkal mlis 

tiirgyrci t<fr <it) Igaz, Marka, milycn volt az ejjcl a 
Duna, te meg olyat nem lattäl. Elbü völö, kapra
zatos, a viz hol violaszinü, hol ezüstös feher, a 
hova a hegyek arnyeka vetödött, ott haragos
zöld, majdnem f ekete. A partol mintha telehin
t ettek volna valami sajatos szikr:iz6 porral. 

.Mark a: Ne beszelj nekem a Dun<irul. Arrol 
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bebzelj mit hataroztcl.l ozzel az Apathyval. Vegro 
igy nem tarthat tovabb a dolog. Maris hirbe 
hozlad ma~ad vele. Lesz hazassag, vagy nem 
lcsz hazassag ? 

L e a? Ha akarom lesz, ha nem akarom nem 
lesz. Erröl különben meg ncm is beszellünk. 
Ez jön legutoljara. Ki fo;; rögtön hazasodni, 
ferjhez menni csak ugy vaktaban ? A fö, hogy 
szcrclmes belem. Ez a pompas omber szerelmes 
belem, es naponkint szazszor clmondja, hogy 
meg fog halni ertem, rn crt nom erdemel meg, 
mert öreg hozzam. Nos en megmuta1om, hogy 
nem fog meghalni ! 

Mark a: Nem koJl nagyon erölködnöd. Eszc
ben sincs meghalni. J6 kis komedias, ezek az 
ö halasforrasai. Epen összeillclek, cgyikötök se 
tudja, mit csinaljon a nagy s. erlolenseglöl. Jo 
ket bolond került össze ti bcnnctek, örülhettek 
egym<isnak. 

L e a : Örülünk is. Te az ejszaka - hadd 
mondom cl : Bereltünk egy halaszbarkat. Egy 
öreg meg egy fiatal halasz vitt bennünket. A 
fiatal mindig a kezcmet nezLe. En tüntetölcg 
kacerkodtam velo, hogy legyen egy kis öröme. 
Talän tetszettem neki, nem tudom . Kikötöttünk 
a Tücsök szigeten. N agyon kicsi sziget. Egyet
len faluja van, oda mentünk. A Dunara nyilik 
egy halaszcsarda, ott vacsoraztunk ; no a hal 
nagyon paprikas volt. De volt egy különös kis 
zenekarunk : egy egesz cziganycsalad. Az apa 
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es fia es harom lanya. A legidösebb leany lehet 
1 eves. Nem szep, hanem hogyan jatszott ! 
Imre j61 ismeri öket. Mind a harom leany kezet 
cs6kolt neki, ö pedig megsimogatta a fejükct 
es az anyjuk utan kerdezösködött. Erre a kct 
idöscbb leany elkezdett sirru. Az öreg cigany 
pedig megmagyaräzta, hogy az asszony meg a 

tel elej6n meghalt, holott beteg se volt igazan. 
Irnrc cgeszen megdöbbent, szemrehanyiisokat 
tett nekik, hogy vele az esetet nem tudattak. 
Akkora mar a legkisebb leany is a könnyeit tö
rülgellc. „Ez a kis süket" - mondta ö - , csak 
mc,sl tudja, miröl van sz6." Ha lattad volna 
l\larka ezt a kis leanyt ! zöke volt. Cel16t jat
szolt, folyton maga ele nezett es mosolygot l, 
olyan gycrmckesen, olyan meghat6 bajjal. Nem 
tudtam levcnni r6la a szemem. Lerajzoltam. 
Hol a vazlatkönyvem, majd megmutatom. 

M a r k a : Itt van. (Felveszi a foldröl es at-
nyujtja.) 

L e a : Ez az. N ezd, szegeny kicsike. 
1\1 a r k a: Azert haza jöhettel volna. 
L e a: No ne duruzsolj mar ! Hallgass · ·rik. 

Vacsora utan utrakeltünk bejartuJr az egesz szi
getet. Ö azt mondta be kell mennünk a tem
plomba. Ott van egy regi falkep azt meg kell 
neznünk. Termeszetesen a templom mar csukva 
volt, elö kellett hivni a sekrestyest. Egy kicsit 
megvesztegettük, mert nem akarta kinyitni az 
ajt6t. Elöbb rninden aron engedelyt akart ra 
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kerni a fötisztelendö urt61. Ö nem engedte, s 
az öreg nagy nehczen a reszünkre allt. 
; M a r k a : Szep dalag templamb::i.n igy visel

kedni. 
L e a : lVliutan a cs:irdaban nagyan megha

t6dtunk az öreg czigänyasszany halala miatt. 
Megneztük a kepet. Reginek regi, de ncm va

lami különös. Ö lcült egy padba, en egy csöpp 
altar elött elmandtam egy Ave Mariät. A fecs
kek pedig, akik att feszkeltck a templomban, 
felebredtek älmukb61 es közbe csicseregtek. 
Gyönyörü kis istentisztelet valt. Nem nagyan 
szertartasas. de közvetlen es ahitat0s. . tana 
egy 6raig nem tudtunk mit rnandani egymasnak. 
A lelkünk ugy elnemult, a mi pagany lclklink. 
Azlan elhagytuk a szigetet. A tuls6 pa1·Lon se
taltunk saka a holdvilagos füben. Mikar elfa
radtunk, leültünk. Mennyi tücsök sz61t, minden 
hullamlacscsanast adahallattunk. Nagyan j6k es 
baldagak valtunk. 

Mark a: J6, j6. (Rozzarnegy kezdi /eltüz11 i 
a lebomlott hajat lehuzza a labrirol a cipökc t. 
Dörmög) Reggel haramig vartalak, akkar fe
küdtem le. Nem akartalak felkölteni, tudtam, 
hagy faradt vagy. Egyedül kcllett cbedelnem. 
Te is j6 ehes lehetsz mar. 

L e a : Ebben igazad van, nagyan ehes va
gyak. Adsz ennem? De elöbb megfürdöm. Ker
lek a köpenyem. 

Mark a: (El a jobbotdo,Ji ajt6n rfs hozza a 
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köpenyt.) Itt van (raadja.) Reggelig mindig se

taltatok? 
L e a : ( Beleburkol6zik a köpenybe, az rigy 

szelere ül, ugy beszel) Egy felforditott csolna
kon ültü:1k sokaig. A kocsi vart bennünket. Min
dig menni akartunk, nem lehetctt. Kivantuk, 
hogy az ej bar örökke tartana. 

J\I a r k a : Kepzelem miröl beszeltetek. 
L e a : Semmiröl. Mindenröl. Magunkrul, a 

gycrmeksegünkröl. Kcpekröl. N agy tervekröl, a 
Dunar6l. Aztan kesö lett. Az eg lassan megsa
padL. Uj csillagok jöttek, azokat neziük. Hajnal 
fole kocsik zörögtek az orszaguton. Falusiak 
mcntek befele a vasarcsarnokokba. Ehesek vol
Lunk, megallitottuk az egyik kocsi t. Vettünk cgy 
kö ·sög tcjfült, abb61 cttünk plehkanallal. Kc
nyerünk nem volt, azl cgy ma ik kocsir61 kel
lelt kernünk. Ugy adtak j6 sz6ert, nem penr.ert. 
Meg sajnalkoztak is rajtunk, hogy mil ehesek 
vagyunk. Menyecskek titkon öra pislogtak. Egy
paran nevettek. Mi is nevettünk. Aztän elbu-
·suztunk, megkerestük a kocsinkat. Akkora kelt 
a nap. Minden c-up:.i harmat ·suva csillogas. 
Feher lepkek csak jöttck, isLen tudja honnan. 
Mehek nagyszerü dallal. \ oll pacsirLasz6, gyö
nyörüveges. Minden, minden, minden. (Maga ele 
nez.) A kocsiban eszebe jutott egy angol ballada, 
mire hazaertem, megtanultam en is. A Tennyson 
Edward Grey-e. (1lfondja) , \\'eet Emma More
land of yonder town. Megyek fürödni. 
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M a r k a : Szaz ennel jobb vers juthatott volna 

eszebe. 
L e a: Ne krilizalj. Bizonyara nem juthatott 

eszebe mas, csak ez az egy. Mikor ezt a pür 
sort mondta, hallgasd csak: ,,Love may come 
and love may go And fly like a bird, from tree, 
to tree; But Y will love no more, no more," 
hat akkor megfogtuk egymas kezet es sirlunk. 

Mark a: Mert mindaketten bolondok vagytok. 
L e a : ( Nevetve) Az meglehet. (lndul a jobu

oldali ajt6/ele.) Hat menjünk. (Megall.) Ma dol
gozni kellene. Ha lehetne. Giza nem volt itt? 

Mark a : Ketszer elküldtem. 
L e a: Ha jönne, tartsd itt. (El jobb fele.) 

2. JELENET. 

Marka-Anna. 

(Marka egy percig go?'ldolkodva all, aztrin f Pl

szedi a padl6r6l a holniikat egy szr!kre teszi, az 
agyat igazgatja.) 

Anna: (Jön közepröl egy csokor 1·irriggfll le
vlllel:) Hordar hozta. Elküldjem ? 

M a r k a: Igen (atccszi a csokrot a levellel 
egyiUt, a holmikra ?nutat) Ezeket vigye ki. 

An n a : ( Lere~zi rt nPk1 öl a L Pa ru/I(( [t rfs 
Pl a közepen.) 

Mark a: (A riragot nezi.) F kele liliom ! 
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Pozör ! ( Az asztalra dohja a levellel együtt, az
tan sietve renclezget. A kis a. ztalt mP_qteriti) 

Anna: (Bejön talcaval, edenyekkel, enni11a
l6val) A modelkisass7.ony megint itt volt. Azt 
mondtam, holnap jöjjön. 

l\[ a r k a : Mert mondta ? Elment? 
Anna: Igen. 
Mark a: Nem kellett volna. No mindegy. 
Anna: (El.) 

3. JELENET. 

Marka-Lea. 

L e a: (.Tön hos zu princes e ala/. ii otthoni 
1 uhaban, a derekan . zeles öv. Igen viddm.) A 
viz })l)mpas volt, csak egy kicsit hideg. De 
most ugy 61·zem magam, mint cgy isten. Huh 
~fa1 ka, de j6, hogy ilyen vagyok, a milyen va
gyok. E pillanatban nagyon kitünö allapotban 
vaoyok. Üdv az egeszsegnek! Azt hiszem, ami 
csak a viJagon van mind bennem van. 

Mark a: Mar megint hymnust zengedezel 
magadhoz. En nem ertem hogy lehet valaki 
Ü?y eltelve magaval. Te azt hiszed, te vagy a 
vilag központja. Körülötted forog a te kis uj
jad körül a nap, a hold es a csillagok. Mas is 
van meg kivüled, ne felj. Több ilyen gerinces 
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allat. Nem tudom, mert hiszed, hogy a te tü
dödön keresztül lelekzik az egesz mindenseg. 

L e a : ( L eül a szekre az asztal rnelle.) N em 
erted ? Gyere ülj az ölewbe, majd megmagya
razom. No gyere ! 

Mark a: ( Aki az asztalnal foglalatoskodik) 
Ne bomolj ! 

L e a : Ülj csak le. N em vagy te nehez. (Erö
vel leülteti es fogja rnint egy gyermeket) Hat 
ugy isteni Marka, hogy az ember mozog, jar, 
kel, leül, felall es nem erzi, hogy van fizikuma. 
Tudod, nem erzi, hogy van keze, laba, feje stb. 
Az egesz gyönyörü gepezet csak jar, müködik, 
cselekszik, szinte mi::gamagar61 sem tudva. Min
den csavar j6 - -

M a r k a : (Mutatoujjat Lea homlokara teszi) 
No no ! 

L e a : (Neret) Minden csavar j6. Ha egy 
megbomlik neha, csak azert törtenik, mert a 
tülsagos harm6nia vegtere is nem embernek 
va16, kivaltkep nem müvesznek. A fö, hogy a 
megbomlas ne a fizikumban, hanem inkabb a 
lelekben törtenjek. A lelki szenvedesek, a nagy 
viharok, hoh6, azokkal meg megbirk6zom. Csal 
a fogam ne fäjjon soha. 

M a r k a : Bolond beszed. Azt hiszed hogy a 
lelki szenvedes nincs kihatassal a testre? 

L e a : Nincs, ha az ember erös es önzö . En 
pedig az vagyok. Nem? Te mondod mindeg. 

M a r k a : Rövid az emlekezötehetseged. Ern-
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lekszem ejszakäkra, amikor mint egy örült, fel 
s ala fulkostal a mütermcdhcn, rcszketre 
sapadtan es idegescn, mcrt nem ludtal aludni. 

L e a: Öh gyönyörüsegem ! Az akkor volt 
mikor a „ ircnek harcat" komponältam. E7, 
mas. Ha az ember tele van az alkotas lazaval, 
ha eg, ha forr verenek minden cseppje egy el
következö nagyszerüseg megerzeseben. Ez nagy 
dolog. llyesmit erezhetett az Isten akkor, mi
kor elhatarozta, hogy megteremti a vilagot. Ez 
müveszet. Ez poezis. Ez idegek t fclforgat6 
gyönyörüseg. Utana az ember megujhodik test
ben es lelekben. Ilyen lehet a szerelem is. Ha 
f erfL es asszony megöleli egyma t. em Marka? 

Mark a: gyan hagyd el. Vannak meg 
egyeb lelki szenvedesek is, szercncsere te azo
kal nem ismered. Valaminthogy a testieket sem 
ismered. Adj halat Istennek. Azert, amil or a 
j ury visszaküldtc a legsze bb k ped L, ügy l1i
szem szircscn felcserelted volna az crzeseid c 
bolmi kis testi fajdalommal. 

L e a: No igen. Az igazsagtalansag, a csal6-
dils mindig fäj. De azert j61 ereztem magam. 
Ellenbon H6maban, amikor cgy kis maläria ka
ccrkcdott velem ! Akkor ... Hidd el, az elsö 
nem volt oly kellemetlen. Vegre en tudom, 
hogy a kep j6 s eddig a legjobb, amit csinal
tarn. Hogy kisse mere z? Hat igazuk van . Leg
alä.bb itthon tartom s gyönyörködöm benne, a 
mikor akarok. 
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Mark a: J6, j6. Nem is erröl van sz6. En 
csak azt mondtam, hogy örült kultuszt csinalsz 
magadb61. Alta.laban pedig a testböJ. Ez ben
ned egy lds lelki finomtalansag. 

L e a: Ellenkezöleg, a lelkemen keresztül gyö
nyörködöm a tcsti szepsegben. Ez bennem mü
veszi vonas. 

M a r k a : Hogyne ! Te szerinted egy gyönge 
es beteges szervezetü ember alsobbrendü va
lami, ha mindjart egy Shak speare is. 

L e a: Nem mondom. Az intellektusa elött 
fejet hajtok, de nem cs6kol6zom vele. 

Mark a: Ügy beszelsz, mintha mar tiz em
berrel cs6kol6ztäl volna. 

L e a: Nem cs6ko16ztam, de ha megtennem, 
mind a tiznek szepnck, egeszsegesnek, sz6val 
olyannak kcllene lennie, amilyen en vagyok. 

M a r k a : Bolond vagy. 

L e a: De kedves. Nem? Be kell vallanod, 
hogy kedves vagyok es hogy engem imadsz. 
Hogy örömed telik bennem, hogy büszke vagy 
rum. Egy kettö. \'agy bevallod, vagy fölemellek 
a levegöbe es leej telek, mint egy verebet. Nos? 

M a r k a : Bocsass el. N ezd inkabb melt6 
tarsad es balvanyod mit küldött. 

L e a : ( Egyszerre ledobjri az öleböl) Viragok. 
Es le most mondod. (Fol · eszi) Fekete liliomok! 
Istcn tudja hogy vagyok velük. (Az arcahoz 
emeli) Illatuk nincs, teh:it szavuk sincs. Nem 
ludnak beszelni. Titoktarl6k, rejlelmesek. Olyan 
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mindegyik külön mint egy sz6p, fekete f6rfi. 
Kicsit felek lölük, merl nem ertem öket. Az 
erös, mohos szirmuk olyan, mint egy hideg 
szaj. Egy ferfi hideg szaja. 

M a r k a : Itt van. Mar egeszen ugy beszelsz, 
mint ö. Ezek viragok. Egyszerüen viragok. N m 
is szepek. Es ezzel vege. 

L e a : (Leiil az asztalhoz) Öh hiszen t ! 
(Felbontja a levelet) Eljön. 

Mark a: Megint? 
L e a: (Mosolyoqm) okallod? (Leteszi a le-

1. elet, enni kezd) 
M a r k a : (Möge all 1: a hr1j1it iy1ugaf 1a, ren

dezi) okallom, igen. vc~gre cgyeh is van a vi
lagon, mint ejszakai k6borlasok, holdbabämula
sok es rejtelmeskedesek. Mikor fogsz vegre 
dolgozni? 

L e a : Dolgozni ? Hi zen 6n dolgozom. 

M a r k a : H6napok 6ta ncm csinaltal s m
mit. Lassuk. Januar, februar - inn n onnan 
feleve -

L e a: Az mind gy. De tele a fejem J· ;ppcl. 
Csak meg kell C::>inalni. Majtl ha nyugodtabb 
leszek. 

Mark a: Mikorra varod czt a dieser l s 
valtozü.sl ? 

L e a: A nyugodt lell itUlapotot? Megmond
jarn ? (L 1 f Pszi az eröeszközök t, hrltradöl ri 

sz-fkPn) 
~ a r k a : Kivancsi vagyok ra. 
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L e a: (Lassan, kisse fatyo!ozott hangon) Majd 
ha mar az öve leszek. 

Mark a: Ügy ! Hat megis csak hozza megy 
felesegül ? 

L e a : Nem. Erre nem gondoltam. 
M a r k a : Erre nem. Hat mire gondoltal ? 
L e a: Arra, hogy az öve leszek, mert sze

retem. 

M a r k a : l\Iegörültel ? Te ezt nem mondha
totl komolyan. 

Loa: Komolyan monclom l\Iarka. Vegre a 
dolog olyan egyszerü. OJyan szep, olyan ter
meszctes. \! inck elkomplikalni oly banalis clo
loggal, amilyen a h:izassag. 

~1 a r k a: Mit beszelsz? 

L e a: ".\linden ki meghazasodik es mindenki 
ferjhez m0gy. Milli6k es milli6k. Mert tegyük 
mi is azt, amit a nagy tömeg ? Holott mi nem 
hasonli!u11k a töo1eghez. Olyan müveszietlen, 
olyan küznapi - engedelyt kerni arra, amit a 
Jclkiinkben tilkon crösen 6hajtunk. A leleknek 
Ya.11 bizonyos ösztöne, amiböl a vagy, az aka
rat törveny t csinäl. Ezt a törvenyt elfogadom. 
::\f ert ez igaz A többi szamarsag. 

l\[ a r k a : Te kepes volual ? 
L e u: K ·, pcs volnck. 

Jf a r k a: A szcretöje lenni. 
L c u : A zcrelöjc - csunyan fejezted ki 

magacJ. l~z mas tlolog. Ennek mas neve van. 
minthogy en r6lam van z6. Valamit akarok 
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valamit rnegkiväntarn es azt elveszem rnagam
nak. Jogom van hozza, minthogy megkiväntam. 
Tovabba kötelessegern is a termeszettel szem
ben, a mely nekem parancsol. 

M a r k a : Hazugsäg ! Ezeket ö rnondta. 
L e a : Ezeket en mondorn. Gondolkoztam a 

dolgokon sokat. Ezek az en rneggyözödeseim. 
M a r k a : Es tönkre tenned az eletedet? 
L e a : Söt. Kiegeszitenem az etetemet. Hu

szonnegy eves vagyok es meg ezek az adatok 
hiänyzanak a magam megismeresehez. V egre 
kell, hogy ismerjem magam es asszonnyä kell 
lennem. Ez biznnyos. 

M a r k a : Es ez az ember - -
L e a : Igen ö. Csak ö. N em lehet mas. Mennyi 

ferfi került az utarnba. Egyik masik erdekelt. 
Neha abrändoztam erröl vagy amarr61. Egyszer 
egynek a te hatad mögött megengedtem, hogy 
megcs6koljon. Borzaszt6 volt. Most ügy banom. 
Azok mind nem az en szarnomra lettek, csak 
ez az egy. 

Mark a: Tudom, ez a rögeszmed. De hat 
ha igy van, rnenj hozza fclesegül. 

L e a: Az nagy könnyelmüseg volna. Hatha 
azutan nem is szeretnem öt ? Az ernber nem 
tudhatja. S akkor alaposan elrontanam mind
kettönk eletet. 

l\tI a r k a ? Es az emberek ? Az embarekke 
neni gondolsz? 

L e a : Ök nem isrnernek. Ök nem tudjak en 
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ki vagyok. Sohasem ·lehetne velük megertctni, 
hogy amennyivel több vagyok naluk, annäl több 
jogom van a magam törvenyei szerint 6lni. Az 
cmbcreknck az igazsagr61 nem lehet beszelni, 
mcrt ncm ertik mcg. 'Jieg a lcgközönsegesebb 
igazs:1goJ,at sem, amik a tömeg szamära va16k. 
Hogy erlenek meg hat az egyen igazsagat? Ejh, 
különben kar erröl ennyit beszelni. Különösen 
neked. Hisz tc magad is igy gondolkozol. Hany
szor halloltam töled ugyanezekct a mcgg-yözö

deseket ! 
l\tI a r k a: Igcn, de akkor nem r6lad volt sz6. 
L e a: Ah, te hat csak a közönbös embe

rekkel szembcn vagy igazsagos es az cngedme
nyeket csakis azok szamara tartod fenn, akik 
rad nem tartoznak? Ez nagyon kenyelmes. Nos, 
vegy ügy engem, mint egy tcljesen idegen em
bert. Egy leanyt, aki 1 eves kora 6ta a maga 
ura. A maga kenyeren el, senkinek nem tarlo
zik semmi kötelesseggel. Magara van, mert az 
apja meghalt s az anyja ott el egy kis erdelyi 
birtokon, amit mar a leany szerzett vissza az 
ecsetjevel. Ezzrl csak azt akarom mondani 
hogy a leany vagyonilag is független minden
kitöl. A leanyt zardaban ncveltck lG e\rcs ko
raig. Akkor pedig egy j6zan, Yilagos eszü, mo
dern szellemü kultur-ember - ez te vagy 1\f arka 
- vezeti tovabb. A leany talcntum. Ez fontos. 
Mert itt kezdödnek a kivältsagok. A leany kül
földre megy, tanul, dolgozik, nyakaba veszi a 
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vilagot. Teleszivja lclket, összes erzekeit a szed 
kultuszaval. Keresztül-kasul atfinomult izles, emel-

lett szinte robustus lest, arra formalva, hogy 
öve legyen minden gyönyörüseg lelki es fizi
kai egyarant. Mär most nagy müvesz. Csodal
jak, ünneplik, s amint mar szokas, 1:ryülölik is, 
mrg bantjak is. Ez az erösek sor~a. Ekkor ta
lalkozik a färfival, aki minden ferfi közt a leg
szebb, legvaräzsosabb. 1\-Iaga is nagy müvesz. 
A leanyhoz hasonl6 j6zan es fanta~zta ; sz6val 
egyfajta a kettö. Megszeretik egymast. De hogy. 
Ncm tudnak egymas nelkül eloi. A leany csupa 
kivankozas es :itengedes. A fedi csupa küzkö
<les es szomonnig. l\fert ö l:lt mindent es egy 
kisse fel. De ezek csak apr6 korlitok. Gyenge 
ellenszegülesek. Egy erös indulatroham lc•dönti 
öket. Nos mondd , nem a legjobb, ha le Jö nti? 
Mit tehct mü.st a lany, mint amit tenni akar? 
Ha fü~getlen e::i szabadsagszeretö lelek, s hn. 
szerelmcs? 

"M a r k a : De a ferfi eby szemfenyve zlö. 
Egy ka ·er, lelketlen cselcsap, asszonyos b:ib, 
nem pedig olyan, amilyennek a leany elvakult
sagaban latja. 

L e a: Ezek a te agyremeid. Ö a Jegnagyobb 
es legnemosebb ember a vilagon. hozza a 
legszcbb, Ez is lcnycgcs. l\fit tud z r6la? Hogy 
egy pär szerclmi kalandjaval löbb volt mint 
masnak? :M ondjuk, hogy c lcsa p. Ez oly 1er
weszelcs az ö hl'lyzctebcn Az a zonyok szc · 
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genyek szenzaczi6 dolgauan. J.Iic uda ::izün.1l111·1s 
nyomoru~agos sujct-vel kdl megcl6gedniök nC:ha! 
Ez a f6rfi nckik Nzcnzaczi6. Ncm igen t'rlik, de, 
kivü.ncsiak r{t es azt hi zik, hogy ha a karjai
ban vannal es bccsukj(tk a szemük vilagosab· 
h·rn hUj;'tk es közclcbhröl Olyan kcv6s f6rfi \'U!l, 

akifat erdemcs Öl ultsegckct elköretni ! l:!:zert az 

cgyert igen. ~fort rnaga oly termesz tcsnek hUja 
a rncgh6dolast, ugy fogadja; mint cgy edL'S 
ajä.nd6kot, amirc rüszolgall. Örül neki, bar nem 
sokaig. Olyan, mint Jupiter, vagy mint cgy diäk. 

Öh en ismerem öt 
Mark a: Es milyen rosszul ismcr'.!d ! Az ö 

suggesti6ja alatt tiszlan olyannak l.Uod. ami · 
lyennek ö elötted latszani akar. Ez vilagos. Es 
most beallasz az ö asszonyai soraba. Neked is 

szenzaczi6ra van szükseged? 
L g a : Nem ertesz, mondtarn mar, hogy rz 

- velem - egeszen ma~. Öh en latom ÖL 

Elöttem titkai es rojtelmei nincsenek. En a•mcly· 
segeibe belelitok. En tudalosan szeretem es ön
zön, mint az egycllon embert, ahi engem ege
szen meg 'rt, folfog, tudja, hogy ki vagyok. Aki 
az en gondolalaimat gondolja aki ()7. en nyel 
vomcn bcszel. . enki elött a vil:1g in ugy k ncm 
adnam magam meg magam elült scm. Ö kifa
kaszl bennem mindcnt. Nag{hangulatokul csak 
az6ta ismcrek, mi6ta öt i rncrcm. z6le hata1 t 
nyitott a fantäziamnu.k, ami re0 cl>ben aludt. 
:llennyit köszönhetek neki. ß.lennyire tanitott 
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bar ugy tctt, mintha eszre sern vcnne, hogy ta
nulok töle. Öh micsoda nekcm ez az ember. 
A müveszetem. Az alkot6 eröm. Az ifjusagom 
A versegem. Minden - es szeretcm. Szeretem. 

M a r k a : Latszik, mennyit dolgoztal , mi6ta 
ö melletted van. 

L e a : MeJt nem tudok dolgozni. Mert fcl 
vagyok szitva s mert folyton vele kell foglal
koznom. Nyugtalanit. Felzaklat. Mem tudok 
lenni semmit. Akarom es amig nem vagyok az 
öve, addig ez mindig igy lesz, 

l\I a r k a: J 6. Tegy a mit akarsz. Majd meg
banod. Nem ösmered te a färllt es különöscn 
ezt a fajtat. l\Iajd ha el fog ha yni 

L e a : Elhagyni. EnJem ? l\Iiert ? Talal kü · 
lönb asszonyt nalam ? 

Mark a: Ejh ! Ba nem hagy el hütknseg
böl, elhagy - okossagb6l. Ö mar negyven cves! 
Es mögölte egy nagy feklelen elet. Özöne a 
kicsa pongasoknak. 

L e a: Ah' fiziologia ! Ehhez nem tudok. De 
tc se. Azert ne beszeljünk r6la. Kisse izleslelcn. 

Mark a: Öh te. Sejtelmed sincs semmiröl. 
Csak indulsz b6dult fejjel neki a romlasnak, a 
veszedelemnek. Varsz valamit, amiröl azt hi
szcd, egy uj elet kezdete. Ha elersz hozzä, 
meglatod, hogy nem volt erdcmes kivänkoznod 
utana. 

L e a : Te ezt nem tudhatod. Te sohasem 
ertel oda. 
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hl a r k a : Elf 1 jl d, ki arry. 1 i a ahidod. 
iü.lhidy L 'a l a 11 m s 1 any. gy ö r g1 a

ln.cl arja ! 
I. ca : Töhb Ya<Tyok az Iod imn ·1. Cmbu· 

agyok, ak1 dolcrozil (' - mur 
l a r 1 a : Ep az rt a 1 gnacryobhal joggal 

Yarhatod. A lccrtöbbet mc1 l n1111dc11t mcgerde
m I ·z. 

L a : l\Ii a 1 glöbb · a 1 crnagyobb? mi 
ulü.n a lcajobban kiv~1nk wnk. Nck m r, a;1, cm
ber. ckcm cz u sz · p ::ilomoru, e:l a f üradt 
ember. 

:\I a r k a: Jacn mert lin fol'l'u hazug-
agokkal lel be zelte a fejcd. "ßlcrl ho zu lrnja 

van -
L c · : (közbcvcig) Hosszu ö zulö haja. Ez;t az 

czü thaju embert Slerelem . 
.JI ur k a: Ha ül, ha all akarmit mond mm

dig ugy lesz minlha zmpadon volna mintha 
czrcn neznek. Te persze zt nem liilod. 

L e a: Dehogynem. De cz nekem tetsz1L 
Eleven zobor. Csupa pla ztilrn e · rithmus ! 

1\I a r k a : Es ezert ? 
L e a: Ezert i . Oh a szepseg fonlos. ar 

ennek a hatäsaira is bargyu lörvenyeket szab 
a lömeg erkölcse. Ha egy szcp taj, cgy fest
meny, egy dal, cgy szobor föllclke it es elra
gadlat, az merö magasztos erzes. Azert senki 
sam szol meg. De ha a magam sz p eget szc
r tem es meltanyolom, az hiusag, öntellseg. 
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Ha egy embertarsamet, az mar lehasäg, fclülc
tcsseg, tudom is en mi. Ez az ember, ez az 
elevcn pirosszaju es fenycs szemü ember löbb 
mint az egesz klasszikus szobraszat a renc
szanszal egyetemben. No es most cleg a szem
re hanycisok b61. Tuclod hogy ügy scm segit. 
vogz t utjaba nem allhat egyikünk sc. Az öv6 
lc.:;zck, mer t ncm tehclek mast. Kivanom min
dcn csöpp veremmel. Kivantam az elsö i,crctöl 
fogva hogy mcglattam. Ha aldrnr megfogja a 
kezcm es ker· i: akarsz-e az enyem lenni, azl 
felclcm: igen, akarok. Ez rosszasag, cz bün? 
Lebet. De ez az ignzsag ami nckem parancsol, 
ami cröseLb mint en Ami több az crkölcsörn 
ncl, az akaratommU. Ki küzködnek az igaz ·ug 
ellcn '? 

Mark a: Tc örjöng z. Tc beteg vagy. 
L e a : Dchogy nagyon cgeszsegcs vagyok. 

Nagyon, nagyon egeszseges. 
Mark a: Es ncm gondol z scmmivcl '? 
L ca: emmivel a vilagon . 
. r a r k a : .Es (lassan) az cdcsany~ld? 
L e a : (me::1rtz: 11 ·e) Ö - l\Iierl mond J e,d 

JllO t? 
~I a r k a: Nos? 
L e a: Ö? Nem ludom. Errc nPm gondollam. 
l\larka: gy. 
L c a : Ö nem fogja megtudni. 
M a r k a : zep. A szernebe fog ·z nezni 6 

ma}i hazudozol .neki. 
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L ca: Ncm nem. Ö szeret engem. Ö mcg 
fogja 61 leni, hog ez -

-;\f a r k a: Hisz1c1 1 hogy rncgfati? E> l\orcin? 
J, ca: Ejh? 

A [ a r k a : Tudod milyen tcrvei vannak velc ! 
L e a : Keptelenseg. 
:\f a r k a: Ma reggel mcgint kaptam tölc lc

vclet. Anyad is irt. 
L e a: l\Iindig ez az ember, Ket ev 6ta foly

ton a nyomomban van , an6lkül. hogy ntlaha 
lattam volna. Olyan mint egy kiserlet. 

Mark a: Anyad azt irja, hogy lcgközclebb 
idcjön es magaval hozza öt, 

L c a : Ezt rosszul tcszi anyarn . 
)f a r k a; Öh jobban is illett volua, hogy lc 

mcnj haza s ott ismerkedjctek meg az nnyad 
h;1zänal, De term6szetesen t6gcd nem lebet in
nen elmozditani.' 

L ca: Utalom czt a Koreint. 
:Mark a: Van is ra okod. Balvanyoz, mint 

egy istent, a legmeghat6bb, a legcszmenyibb 
szerelemmel. Sohasem latolt es ugy ismer, 
mintha mindig a köze1edben lett volnu. A mü
veszeteden, a kepeiden keresztül szeret. Es nem
csak erröl van sz6. 

L e a: Öh hagyd el. Ismerom a fajtajat, Ezc
ket a tündöklö lelkü embereket, akik a müv6-
szet szeretete reven a siker szekere utan lo
holnak es beszivjak a felcsap6d6 porat. Gazdu
gok es tehotsegtelenek. Kepeket es szobrokat 
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vasärolnak de se izlesük, se kritikajuk. l\ilindig 
rajongnak, pusztan rajongas celjab61 s csak v6-

letlen, hogy kiert. l\fonchenben tele volt velük 
a mütermem . Minden nap masik kerte meg a 
kezem. V egre kidobtam mind. 

l\1 a r k a : Korein ncm volt köztük. Tudod, 
hogy mindig tavol tartotta magat töled noha 
folyton veled f oglalkozott. Mindig ott volt ahova 
mcntel, s most hogy haza jöttel, mit tetl? Ide
jölt ö i . Vagy azt hiszed, hogy az az erdelyi 
hirlokv11.sarlas nem te miattad törtent? Csak 
hogy hozzad közelebb lehessen. Kellenek is neki 
azok a nagy erdösegck. ohasem vadäszik. Köny
vct ir. jabban is. 

L e a: Tudom. „A modern müveszctek pszi
chologiü.ja." Lesz hat kötct es nem olvassa cl 
enki. Hagyd a kis nemetct az ö h6bortjaival. 

Majd eszreter. 
:\f a r k a : Az anyad maris ugy szereti, mintha 

a fia volna. Naponkent együtt vannak. Itt a le
vele. Olvasd. (A zsebebe nyul.) 

L e a: Egy vilägert se. Nein vagyok ra ki
vancsi. izonya1 a nagyon szep lcveleket lud 
irni. Van egy fajtaja az embereknek akik na
gyon szep levcleket irnak. :En, azert hogy a ma
ma val piketezik, nagyon halas vagyok iranla. 
De bböl meg nem következik, hogy felesegül 
kell hozza mennem 

l\iI a r k a : Pedig az volna a legokosabb, amit 
tehetsz. Dusgazdag ember. Te peclig szereted a 
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pompat f nyüz t. Palotü.l r l :.Umodozol. N m? 
L a : al rry palotarol Marl a, csak gy-

röl Ez m · g Jöhct. 
1 a r k a: Lü d ö m gadna a hozzud mt'llc'> 

krtt. 
L c a : zcgen Marka mar eg' zcn ua · bc

sz · 1 z, mint a novellakban a tönkr jutolt apak 
a Jean) aikhoz. m lto kerotet ! Egyclör m a 

jöl rzcm maaam ebben a keretben. E leg 
rraz.uag is vagyok. 

1\1 a r k a : Azaz, hogy nem tudom. 
L e a: :\1 i az? Megint nincs p nz? ( ~yugla · 

hrnul nc. i.) 
... 1 a r k a : ( \ yomateklcal) Meg van. 
L e a: os ujra lcsz ha elfogy. e idegesits. 

Le z. Dolgozni fogok. Liitod hogy dolgoznom 
k ll. (Ayugt tlnnul jar fel alä.) 

M a r k a : jf eJi legalabb i merkcdj mea vclc. 
L a: z6rakozottan) 1 1vel? 
:\! a r k a : Koreinnal. Leh t. hogy j6 hatast 

gyakorol rad. El k ll fogadnod mivelhogy az 
anyaddal jön. 

L e a . Irni fo ok an) ~rnmak, hogy ne hozza el . 

4. JELENET. 

Elöbb iek-Anna. 

An n a : Kisasszony a szobri\sz ur 
L e a : Ilt van . 
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l\iI a r k a : Es en most -
L e a: Vezesd ide. (Anna el.) 
M a r k a : ( zörnyü!cöd1·e) Ide ! lfa sok. 

5. JELENET. 

:V arka- Lea-A pathy. 

A p :i t h y: ( A küszöbön me_qrill, kisse Plöre 
haj(ja a ft'jet) J6 napot. Bejöhctek en ide? Nem 
gondoljäk hogy nagy Lün ? Ebbe a fehersegbe 
cgy csunya fokcte foltot h0zni? Ugye Marka? 
(El6bl11 ·e iin lrö1·(ilnez.) Ilycnt m · g sohasem lat 
tam. Ez itt a feher almok or zaga. En iU sz6-
gycnlcrn magam. 

~1 a r k a: (.L1.ln:;aban.) Komediäs. (ldegPgen 1•1'sz 

a frz,:be r_qy kczimunl.ät, l<>iil.) 

A p {t t h y: (Lelth oz m.e!-IY ml'_qc.-:<fli·o 7ja mi1ul 
11 /.·('[ !.< z1~t) Hogy vagy kis J(tuyom? Ki c.a
vnrg(1m ? rialudlad magad? Cs6ko1om kcz6L 
Marka. ßlicsoda ejszaka volt ! l\fennyi mindcn 
tiirlent vclünk. Nem rontottad el a gyomrocs
kadat a fnrcsa reggelitöl? , zörn ü korhelyek 
vagyunk ugye Marka? En n m. A ki~nsszony 
ront el engem. Borza~zt6 c'jszak:is tcrmf-szet. 
Azt mondja nem val6 alurlni ej znka. Boszor
kd.nyom nagy fekete bnglyom. (llfagrlhoz huua 
L ea fC'jr:t cfs az arcrit r11Pg1 eJ'egeti.) 

l\I a r k a: (ldegesen morog) Nincs ertelme 
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ezeknek az ejszakai vandorlasoknak. Valaki 
meglathatja Leat 

A p a t h y: Nem latja meg senki. Vigyazok 
en rea. 

Mark a: Veletlenül meglathatjak. Az emhe
rck mindjart rosszat gondolnak. 

A p a t h y : Ez nem trefa. De legyen nyugodt, 
hogy amerre mi jarunk, arra nem jar senki. S 
ha jarna is. Vegre mit gondolhatnak. Ket em
ber nezi a füvet, a vizet, a csillagokat es köz
ben beszel bolondsagokr61, amiknek epen semmi 
ertclme. Ez az egesz. (Leara nez.) :\fi az, nem 
vagy rondben? Mar megint összeszorilod a 
szadat. 

L e a: (nevetve) Oh nem. Semmi. Markat61 
kaptam egy j6kora leczket, egyebkent semmi baj. 

A p a t h y : Marka, ne bantsa a pajtasomat. 
Ne akarja minden aron elvenni tölem. En kel
lek noki most egy kicsit. No feljen egyszerre 
csak ram nn, belem farad es ~zepen leraz ma· 
gar61. Mert ilyen nö ez. Fölösleges, hogy töJern 
feltse aranyom. Inkabb ha j6 szive van engem 
feltsen töle. Kornediazik velem, de nagyon. Nein 
tudom mit akar. Nagylelküsködik, meg akar 
alazni, de en kifogok rajta. Ha nagyon belevisz 
a kis jatekaiba, egyszer az ölebe dobom a fe
jem, de csak ha mar egy goly6val erdemesse 
tettem arra, hogy Lea öleben feküdjön . 

L e a : Hallgasson ! Hallgasson ! 
A p a t h y: Nem okosak maguk Marka! Mert 
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nem adjak ferjhez ezt a leanyt ? Ezt a huszon
negy eves leanyt? Mit engedik, hogy itt uras· 
kodjek kenye -kedve szerint? Ha maga volnek, 
hazavinnem az anyjahoz, nem engednem iLt 
k6szalni, hogy mindenfele ketes alak, mint pel
daul en is , a közelebe jusson es a szent mü · 
veszct ürügye alatt joga legyen megfogni a ke
zet. Ebböl meg nagy baj lesz. 

Mark a: Arr61 van sz6, hogy ne k6szalj a
nak künn egesz ejszaka. Mire val6 az? Egyszcr 
csak megis meglatja Leat valaki. Ö rneg nem 
tart ott, ahol az emberek velemenye mar kö
zömbös lehet. 

A p a t h y: Ez nekem sz6lt Bü.r nem tudom , 
kire sertes. Ream- e vagy Leara. En mar ott 
tartok, igaz. ra nezve jobb, lia meg nem 
tart olt. Igy meg varhat tölük valamit. Jaj en 
mar nem varok semmit. Viszont eleg vagyok 
magam magamnak. Es ez is valami. (Jleglatja 
az asztalon fekvö viragokat, föl veszi) zereli 
öket Lea? Ezek az en virägaim. Egyszer cgy 
kopors6t, szep aranyos kopors6t ilycn fekcte 
liliomokkal boritottam be, vegesvegig, hogy a 
faja ki se lätszott. Benne feküdt egy leany, ti 
zennyolc eves, akit sohasem cs6koltam meg, 
bar akartam nagyon, de nem mertem. l~z volt 
a nagy rosszasagaim közül a legnagyobb. ze
genyke ! Egy kicsit hasonlitolt hozzad L a, az 
ajka a homloka. Müskülönben nem . Ö nem 
volt ilyen nagy, nyugtalanil6, felelmes fekete 
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allat, mint te. Tovabba öt szerettem, teged pe
dig nem szeretlek. (Folyton nezi) 

1\iI a r k a: (Bosszusan) Kerem miket beszel 
maga össze-vissza ? Mifele novellakat? En nem 
ertem, hogy telhetik kedve ilyesmiben? Nem 
j6zan dolog, annyi bizonyos. 

A p a t h y: Pedig hogy imadom a j6zansagot. 
Egesz eletemben arra törekedtem, hogy j6zan 
legyck. Es nem sikerült. Maga meg megtanit
hatna ra Marka. Tudja mit? Jöjjön hozzam 
felesegü1. 

1\iI a r k a: (Sz6 nellcül leteszi a kezirnunkat 
es kirohan a szobabol). 

6. JELENET. 

Lea-Apathy. 

L e a: Mert bantja öt Imre? 
A p a t h y : Szeretetböl. Meg azt akartam, 

hogy menjen ki. Nem akarok egy ven leanynyal 
egy szobaban lenni. Kellemetlen. Az ember 
rnintha örökke leghuzamot erezne. (Nevetnek). 

L e a: Beszeljen a liliomos leanyr61, aki 
meghalt. 

A p a t h y : Mar elmondtam r6la rnindent. 
L ca: Szerette? (Hozzasimul) 
A p a t h y : ( Ü tve a szeken, atkarolja, a feiet 



466 1 räsok könyve. 

hozzas2oritja) Öt igen, teged nem. (8z6tlanul 
atölelve tartjdk egymast). 

Menj ! ( Eltolia magat67., körülnez) A fe
her szoba. A meseorszag. Szep. TUlsagos fe
her, kicsit bant6. ( Fölall, par lepest tesz) Ni ni, 
az en Prometeusom ! Itt tartod ? Marka nem 
haragszik erte ? (Atkarolia Lea vall<it, a s2obor 
eli viszi, nezik.) Ez bizony nem utols6 munka. 
Egeszen csinos dolog. Az utols6 abb61 az idö
böl, mikor meg a dicsösegert dolgoztam. Nem 
magaert a müveszetert. :Mi külömbseg a ket 
korszak közt ? Akkor legalabb dolgoztam es 
örültem az alkotasaimnak. Most nem dolgozom 
es örülök annak, hogy ha akarnek, nagy dol
gokat tudnek csinälni. Ez pcdig nem mas, mint 
elesettseg. Hidd el müveszem ! Az ember csak 
tagadja, csak felcifrazza különfele fogalommal 
es jelzökkel Az igazsäg pedig az, hogy miutan 
kiabrandultam a dicsösegböl - mindenböl ki
abrandul az ernber, ami emberektöl jön, - ki
äbrandultam a munkab61 is. A müveszet az 
van . Maganak es magaert. Azt nem lehet el
veszteni . Ha csak lassan ki nem öregszik be
löle az ernber, akar az illuzi6kb61, vagy a sze
relemböl. 

L e a: Oh ezt ismerem ! (Rasirnul). 
A p a t h y: Ez a Prometheus ez itt, en va

gyok. Nerncsak a magam figurajat vestem ki 
rajta, a magam sorsat is. Jött egy keselyü, 
mondjuk egy nagy melancholia, elcsüggedes es 
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kikezdte a lelkesedesemet es SZlVJa, szivja, mar 
alig van belöle valami. Vigyazz magadra gye
rek ! az en peldam legyen szemed elött ! Allj 
erösen. Legy 6vatos. Illuzi6idra vigyazz. Legfö
kepp pedig örizkedj a dicsösegtöl, bele ne b6-
dulj, mert ellened tamad. Nezd le. Csak a mü· 
veszetet szeresd, magaert a müveszetert. Ejh, 
de mit is tartok itt neked esztetikai elöadast ? 
Ez is az elöregedes jele. Ha az ember bizo
nyos mennyisegü tapasztalast gyüjtött a maga 
karän, szivesen ad belöle azoknak, akiknek meg 
nincs es esetleg hasznat vehetik. Szerencse, 
hogy nö vagy es nem ferfi, igy nem jutsz köz
vetlen közelebe azoknak a dolgoknak, amik arra 
val6k, hogy kifosszä.k az erobert. 

L e a: Ki tudja? 

A p a t h y : Arnig en elek es melletted va
gyok, nem. Ne felj, vigyäzok rä.d. Sät jobban, 
sem mint szeretned, te kivancsi, moh6, nagy 
fekete liliom. (Szethuzza az agy függönyet) Ez 
az agyad. Ez a pä.rnad? Itt feküdt a fejed ma ? 
Itt? (Lehajlilc hozzti) Rajta a hajad illata, a 
nagy: erös hajade. Hadd lä.ssam. Oh! (A ket 
kezebe fogja L ra f Pjft, az arcat a hajaua te· 
rneti) Szep. A szine olyan, mint az olvasztott 
szmokc, ami vörös fenynyel csillog. A hajad 
magä.han valaki. Egy külön ember. Egy egyeni
seg. Egy szalaban több akarat es erö van, mint 
masnak egesz val6sagä.ban. Es ugyan mit akar 
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ez a sok haj itt együtt? Eredj. Menj. Ne erj 

hozzam. Bele halok. 
L e a: Imre. Megint küld? 
A p a t h y: Az ejszaka egyszer lopva nezte

lek mikor a csolnakon ültel a parton es el
neztel messze a viz fölött, isten tudja hova. 
Ejfel mar elmült. Faradt leheltel. Az arcod a
padt volt, nem volt bennc ver. Az ajkad egyre 
keskcnyebbnek latszott, vegre olyan volt, mint 
cgy v kony piros vonal. A szemoid ellenben 
rgyrc nöttek, nagyohbodtak es neztek csodas 
f nynyel cl messzc. Alig merlcm rad pillantani. 
A holdfenybcn eay nagy iejtelmc jelcnseg vol
lt\1. Amint mozdulallan üllel befele csupa ti
tok kifele csupa liitas. Egy sphinx es egy y
billa gyütt. Vajjon mikct lättal es mit tudtal 
meg akkor abban a. pillanatban? Cgy ercztem, 
hogy cltünik clöttcd minclen ami a. val6sä.gban 
kötvc lart. En magam is. Hogy nincs neked 
senki s semmi, csak te magad. Es cgyszerre 
f ltckcny leltem a maganyossagodra ami el
visz tölem. A l;\.l<.\sokra, amik clöttcm tilkok. 
Nem akartam, hogy liibb lerry n(tlam. Azt al ar-
1 am, hogy engem 6rczz s lndd hogy vagyok. 
Es nkkor m gcs<>koltalnk. 

L c n : Ha Ludnücl, hogy akl or is csak rud 
gondoltam ! Arra, hogy ht'tny asszonyt sz r t

hetlel mar clötlcm S hog ' azok között tan YOlt, 

aki annyit ert, mint n 's mcgis elhag tad. 
A p ü t h y : ( l'I cnfr<') 1\f osl hazud tal. Azt gon-
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doltad amilyen önzö es kenyelmes allat vagy: 
Ejh mit, ncm volna jobb otthon a h6fehrr nagy 
ägyban aludni mely, cgeszseges almoL ahelyett, 
hogy czzel a szürkülö fiuval itt az ejszakat k
sem ? A man6ba ki ez az embcr es mit akar 
itt velem? Mit ront bele a feher, nyugalmas 
lcl.nyos cjszakaimba. Holnap bagyadL lesz u ~zc
mem, halvany az ajkam. Ez itt elveszi az üd -
segemet, a hamva ägomat es miert '? Iviierl '? 
Mint egy rakoncatlan O'yorek, lemorzsolja a gyü
mölcs hamvat es meg csak bele se han p. Ejh, 
bcle kollene lökni cbbe a nagy vizbe. (Ne1.:c t) 
Es igazad voll. Borza zl6an igazad. MlL is aka
rok töled ·? 

L e a : Mar megint -

A p a t h y : l\far meginL. agyon furcsa, hol!y 
olöttod tepelödöm r6lad. Nagyon megvelhct~z; 

te engem ezeT't, to csupa j6zansag es fegyelem. 
Mert tc eltitkolsz sokat - talan mindent. En 
fecsegek f erfiatlanul es naivul. Te kihallgaLz 
engem es mosolyogsz rajtam a vergödesemen. 
Azon hogy igy belebonyol6dtam egy dologba 
es hiaba erösködöm, nem tudok b löle ~zuha

dulni. ~fert nem kergetsz el ? Te v:.igy az erö
sebb ! 

L e a: Nekem nagyon j6, ho~y igy van. Hogy 
kisse megzavartam, cz engem bü zkeY6 te z. 
En szeretem a vergödeset, ami uem is öszinte 
nagyon. De hat maganak kell, Keresi, akarja. 
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En oly egyszerünek latok mindent. Mi szeret
jük egymast es ez az egesz. 

A p a t h y : De ez a szerelem nem egyszerü. 
· h epen nem. Mennyi a különössege. Mennyi · 

benne az erthetetlen a tHokzatos. De te min
dent ertesz. 

L e a : (Kihuz egy szal lilionwt es lassan ket
f eli szakitja) Egyet nem ertek. 

A p a t h y : (Eltavolodik töle, eyy pri.rs.?or re
gig megy a szoban) zep is ez a feher eg. Ez 
a nagy tisztasag. zep is egy leany, ha meg 
egeszen az. Ha szet nem romboltak önzö es 
szennyes cs6kok. zcreted, hogy lany vagy ? 

L e a: (Egy nuisik liliomot szakit kette, hal
kan) em. 

A p a t h y: zörnyü öszinte vagy. tfülak 
ert . En szeretem , hogy az vagy. Noha mcg 
nem nyugtat. Inkabb mcgfelcmlit. Ncm tudom 
micrt. · gy erzem, nem tclt be rajtam mindcn 
rossz. Meg jön egy, a lcgnagyobb ami ulan 
akär leüssenek, mint egy parazna kulyat. 

L e a: (A vircigokat a földre zorja, rcmeg1 e) 
Mi az? 

A p a t h y: (hirtelen rnagahoz 1:onja) Az, h gy 
teged - ( Elhallgat, nezi) 

L e a: (Halkan sikoltva hozzabujik) Nem ncm! 
(ugy, mintha azt mondana: igen). 

A p a t h y : De igen. Es ügy felek, horr kö
zel van az idö. . gy irt6zom es mcgi 111 gy k 
fe}e. Te feled. Te pedig jössz. Kinalkozol. em 
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szegyenled? Mint ogy moh6, eröszakos nötigris. 
11eg kellone teged fojtanom, mert kenyszeri
tcsz hogy becstelen logyek J em akarlak. Er
tod? ! 

L e a : En magat imadom. 
A p a th y: En pedig tölcd folek. Ha meg 

mogiierned, hogy utana keresztül lövöd a fc
jem. 1\fogerdemelnem. Hogy mertem az utadba 
allani ! Hogy mertem rad tenni a kezem? 1 i
nezl lck magamnak messziröl es tudtam, hogy 
az enyemnok kell lenned. 1Ieg akarnom scrn 
kellett nagyon. Oly termeszetes, oly nagysze
rüen tormeszctes az, hoay en tcged megront ·a
lak. Arra lettel. Tc elhiszed ? 

L o a : Elhiszem Imre. 
A p a t h y: Mindent elhiszesz amit mondok. 

Es ha azt mondanam, hogy nem szerct:ek -
L e a: Azt nem hinnem el. Ambar mindegy. 

Igy is ügy is - mindegy. 
A p a t h y : Az enyem akarsz lenni. 
L c a : Igen. Mert en szeretlek teged. M ert 

csak azert lettem, hogy a tied legyek. 
A p a t h y : Es azutan ? 

L e a: ( -:yzenredelyesen) Azutän nincs scmmi. 
En ncm tudok messzebb gondolni. Igy ahogy 
vagyok, a sorsom, az ele tem, minden, amivel 
birok, a tiod. Tegy velem amit akarsz. Lehetsz 
rossz is, lelkiismeretlen is. En ncm mondom, 
hogy j61 banj velem, csak azt mondom, hogy 
fogadj el. 
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A p a t h y : Ez vagy. Ez vagy. Hogy forr, 
hogy lazong benned az eröszakos asszonyisag ! 
Milyen a szemcd. A tüze megijeszt. Eleget. Ne 
erj hozzam, eredj ! A fantaziad erösebb mint a 
bün. Mit akarsz velem ? Össze akarsz törni ? 
.\ieg akarsz alazni? Mit akarsz velem? En 
mar nem is latlak. Nem tudom ki vagy. De tu
dom hogy jobb vagyok mint te. Mondok vala
mit. Keress mast, akin az eleted összelöröd. 
N ekem irgalmazz. Engem hagyj beken. 

L e a: Nem ertlek. 
A p a t h y : Egy mas ferfit -
L e a : Nincs mas ferfi. Te vagy csak. De te 

nem szcretsz. 
A p a t h y: Szeretlek, de jobb volna meg-

halni. 
L e a : Örültseg. Elni, elni ! 
A p a t h y : Milyen szep vagy. 
L e a: Es te is. Meg akarom cs6kolni az aJ

kad, mcg akarom cs6kolni -
(Egymas {Tjkara forrnak, soka allmtk mozdu-

latlanul, a szoba alkonyodik.) 
A p a t h y : Bocsass. Bele kell örülni. 
L e a : Nem nem. 
A p a t h y: Meghalunk. 
L e a : Meg akarok halni. 
A p a t h y: Jöjj hat. Elviszlek. Velem jössz. 

L e a : Megyek. Megyek. 
A p a t h y : Hozzam. A kocsi var. Egy kö

penyt, kalapot -
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L e a : Este van - l\Iarka ! 
A p a t h y : :Meg kcll lenni. El kcll karhoz.-

nunk. 
L e a : Igen kell . 
A p a t h y : (~1 köpMiybe takarja, a fdluoll lt 

fej<fre veti) llt van. Siessünk. (i .tkaroljri, magri
ral viszi a m1iterem ajtaja n kere~ztiil. ..J ::;zoia 
egyre homalyosabb lesz) . 

7. JELENET. 

Marka. 

(E~is idö tnlZlva J.lfarka jü11 1 köriilJt(:z. Elübbre 
1ön) Loa ! ( )ieive rnegy a rnüt reni ajtajrUzoz, 
bekialt) Lea ! (Elöbbre jön, tehetethnül, fe'lig 
sirva) Loa ! 

8. JELENET. 

Marka - Anna. 

Anna: Kisasszony mcggyüjtsam a lampal? 
M a r k a : N em. Igen. 
Anna: (Lampat gyi6jt, az usztalra teszi, el) 

9. JELENET. 

Marka 

(megpillanfja a f öldön az Ö::; ietr!pett vircigohit, 
lehajol fölszedi, lassan leereszkedik egy 'zekbe, a 

virdgokat az ölebe teszi, lehunyja a szemeit.) 
(Függöny.) 
(Folytatom) 



JEZ,l\BEL. 

- Regeny. -

Nem 1 z immar zamomra több ze
rcl m 's mind ami volt nem ert f(.il az
zal, ami utan vagytam es el nem erh t
t m. legnagyobb, az egyetlen megta
gadtatott tölem. Vagy mert megtagadta
tott, volt az az egy az egyetl n es leg
uagyobb ? Immar tünödhettem rajta, visz-

1 , b , , , .:za , onu ,.a maganyom a e nezv n reg-
gelenkent a tükörben egyre nagyobb 'Za
mat Öszülö hajszalaimnak. 

Ket szolgal6 leanyom N oemi es ila 
olajat es kenöcsöket hoztak, hogy bef s
tcuek. 

- Hagyjatok el - mondtam - rnire 
va16 z ? Vajjon utjaba allhattok az öreg-

, gnek, hogy hozzam ne jöjjön? ezar-
hatjatok-e elötte paJotam kapuit? Es ha
l>ar gy re sem volna, melyen keresztül 
hozzam behatolhat : nem öregszem-e meg 
mindezaltal ? 
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h - mondtak azok - emlekezz 
c ak aba kiralynöjere, ki alamon ki
ralyt megbüvölt . em volt-e evei zamn. 
több, mint a tieid ? 

- Azon mulik, a. szonyok - feleltem 
n kik - ' z retett-e remenytelenül. A 
n m viszonzott szerelem ör git. Ime en 
öreg vagyok. , 

E nem engPdtem. hog_v rnegf · ~ek ha-
jamat em arcomat. 

E" het even keresztül nem , olt raj. 
tarn emmi ekszer, emmi piper . A 1 g
egyszerübb ruhakban jartam, me1yeknel 
di z cubet viseltek szolgal6im. Ig:· gya

·zoltam het e ztendön ker ztül a pr6fe
tat, zerelmemet e ifjusagomat. 

_g het ev ala tt A chab fia, J 6ram, ki 
helyettem or zaglott: a moabitakkal har
colt e meggyözte öket. ok evig tart6 
beke lön erre, mely a1att Elizeus az uj 
pr6feta hirdette tanitasait a nep között. 
Es tette, amit tettek elöc1oi: jövendölt, 
gy6gyitott es csodakat rnivelt. 

Egy napon pedig, e zebe jutvan va
lami, vagy pedig siettetni akarta a veg
zetet, melyet llies nekem es hazamnak 
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jövendölt: elküldte egy tanitvanyat Ra
mot-Galaadba es altala fölkenete J ehut 
Izrael kiralyava. 

Voltakepen az ege z egy nagy össze
e küves Yolt, mely hez a profeta is c at
Jakozott. J 6ram minden el1ensege nala 
mulatozott ez idöben s igy könnyü volt 
a zendüle . J 6ram pedig nem volt a

mariaban akkor, hanem nalam J ezrahel
ben, ahol betegen feküdt a sebektöl, me
lyeket utol 6 csatajan kapott. S amikor 
meghall otta az ös:sz esküves hiret, nagyon 
lll gr, mült e meg jobban akkor, mikor 
m ghallotta, hogy J ehu nagy hadtlal kö
zeledik J ezrahel fele. 

Egy napon J ezrah 1 tornyan az ör 
m glatta a közeledö hadat et1 jelentett . 

J 6ram erre követet küldött J ehu elebe 
ki igy z6lt: 

- Uram k 'rdezteti beke egben jar ~z-e? 

- Mi gondod ra? - felelte gögösen 
J ehu. - Kerülj mögem es ta.rt a e
r eggel mert jobb annak, ki hatam mö
gö t vagyon mint ki elembe kerii.l. 

Mire a követ meg zeppent es hozza 
c atlakozott. 
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toronyör ez( latva, rögtön jelentest 
tön a kiralynak. 

- N em jött vi z· a követ., hane1n 
velük tart ö is. 

Erre J 6ram egy masodik követet is 
kü1dött J ehu ele az elobbi izenettel 's 
ez a követ sem jött v:l za. 

kozias, Juda kiralya ekkor ep nalunk 
volt. 

() es J 6ram ugy hataroztak, hogy ma
guk mennek J ehu elebe, megkerd zven 
mit akar es mi jarattal jön. 

Es szekerbe fogattak e kimentek es 
talalkoztak vele N abot mezej 'n közel 
J ezrahelhez. 

:Es összetalalkozvan, ,J 6ram igy sz6lita 
meg Jehut: 

- :En neked beket ajanlok bare he
lyett. 'l'erj vissza Galaadba es ne kivancl 
a hadakozast. 

z6lt erre J ehu f nn z6val, hogy az 
egc<sz sereg hallbatta: 

- lYiiglen J ezabel el es az ö varazs
latai es bünei: lehet-e bekesseg az or
szagban es az orszagon kivül? Tiizz 1-
vassal jüvök, hogy elpusztitsam hazat, ot 
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magat es minden nemzetseget, amint a?.t , 
az r megparancsolta pr6fetainak, hogy 
tegyek en altalam. Mert nem n vagyok 
a kez, mely a parittyat kifesziti. A kez 
az nr, a parittya az ö pr6fetaja. Magam 
vagyok a kö, amely repül es le ujt es 
halalt hoz. 

Ezt hallva, J 6ram megremült es jrlt 
adott a szek 'rvezetönek, hogy forduljon 
v1ssza. 

- Arulas Okozia ! - kialta '. futni 
kezdett. 

Jehu ekkor megvona kezijjat e a sza
lad6 utan celzott. 

:Es elpattant a nyil es vallaba furüdott 
tT 6ramnak 1 ege zen a ~ziv ~ig llp-, hog_ 
zörnyet halt. 

rre J ehu oda z61t kedvrn Jrnclnagya
nak Badacernek : 

- Emleksz 1-e lovag, mil or cnn 1' 
' atyjat, kabot kis~rtük e h ly n ? K t-

trn ültünk egy szeker n 's hallottulr n. 

pr6feta szavat, mely megjövendölte, hogy 
itt, abot mezejen k 11 Achab nernz t , ' -

genek kivesznie. Meg hallom a sz6t: "Na-



jezabel 479 

bot vereert es fiai vereert, melyet tegnap 
lattam, megfizotek neked e mezön." 

A lovag elfordita fejet az iszonyatt61. 
J ehu pedig sz6lt: 

- Az Ur szava betelt. Hagyjatok öt , 
itt e mezön holl6k zsakmanyakepen. Al-, 
dassek az Ur ! 

A szolga lopva menekült, hogy hirül 
adja nekem a törtenteket. Az egesz pa
lota lazban egett es reszketett es siran
kozott. 

- Jön Jehu, isten katonaja ! - si
koltoztak az asszonyok es körülvettek. 

- Fuss, menekülj kiralynö ! - kj al
toztak mindenfelöl. - Fuss, mentsd meg 
az eletedet. 

- Hova mehetnek ? - feleltem ne
kik. - Hova futbn.t egy kiralynö ? Ne 
sirjatok es ne jajgassatok. Az ö istenük 
nem könyörületes s ha el kell vesznünk, 
ha elpusztitanak: erezzek, hogy kira.Jyi 
hazat pusztitottak el. 

Ezek utan sz61tam ket szolgA16mnak 
N oeminak es 1 ilanak : 

- Hozzatok ama kenöcsöt es olajat, 
mely a haj festesere val6. Es bozzatok 
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el a festekeket, melyek az archoz, szaj
hoz es szemöldökhöz val6k IIozzatok el 

kösöntyüimet, gyürüimet es nyakekemet. 
Hozzatok el gyöngyeimet es dragakövei
met. Öltöztessetek fel bibor es selyem 
ruhaimba es legjobb illatszeremet sz6rja
tok kezeimre. Legyek csillog6 es ekes, 
legyek fölseges e tündöklö, mert betd
tek eletem napjai. s en, ki mint asszony 
egyszerü ruhaban gyaszt viseltem het 
c. ztendeig, halalom 6rajan legyek kiraly
nö megint. Rajta asszonyok. 

:Es megfestettek c fölek esitettek es a 
mikor keszen voltam, igy sz6ltam hoz

zajuk: 
- Nezzetek meg j61: nincs-e ra.jtam 

valami hiba. 
Ök pedig sz6ltak : 
- Soha kiratynö nem volt szcbb, 'ke

sebb es ~önsegesebb mir1t tn. 
E percben rneghar. ant.ak J eh n ki.irtjoi 

a palotn. elött. 

( P'o l) tatom.) 
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