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SZEREPLŐK:

A LÉLEK, A LEÁNY,
EGY CSAVARGÓ. Az ÖREGASSZONY.
KÉT LEFÁTYOLOZOTT ALAK. A DIÁK.
EGY SiRÁSÓ, A MŰVÉSZ.

NÉGY KATONA, KÉT HIRNÖK,
ÖT HATALMAS, A VEZÉRIGAZGATÓ.
A KANTINOS, A HŰ VILMOS
NÉGY PINCÉR, NÉGY SZERZETES,

MUNKÁSOK, KATONÁK, SZOLGÁK STB.

(Megjegyzés: Ogyes rendezés mellett a darabot már huszonhárom szerepltJvel el6 lehet adni.)

ELSŐ KÉP.

(Öszies külvárosi utca; a háttérben balra temető.)

CSAVARGÓ (jön az úton, kalapján, gomblyukában virág): Pfuj. micsoda este,
micsoda vidék. Mintha csak az ördög kísértene errefelé. (Felsóhajt és énekel):

Vége már a régi nyárnak,
Ami szép volt elszaladt,
Madár se dalol párjának 
Öt szál virágom maradt.
Menni, menni, messzi, messzi
Isten kék ege alatt,
Ó. de szép ! - S nekem csak őszi

Letarolt világ maradt.

Egye fene, ha nem kellene, kötéllel se rángathatnának a városba.
Nemsokára csak mi, csavargók megyünk majd emberszámba a földön. Emberek

és gépek - gépemberek. A lélek elvérzik a profitgépek kalapácsainak, hengereinek
súlya alatt. De a város fölszippant, fölfal mindent - és aki nem akar éhenveszni ...
Vége a nyárnak - a gyomrom korog. (Megsimogatja a virágait és felsóhajt.)

(Az utca másik vége felől halálos csendben halotti menet közeledik. Leplekbe bur
kolt alakok hozzák a koporsót. Mögöttük sorban a sirásók és egy csapat katona.)

CSAVARGÓ (oldalvást megáll, mereoen. a menetre bámul. majd félhangon): Uramfia,
mi ez? Mintha kötelek tartanák össze a koporsót. Mintha belül halkan kopogna valaki.
Ezek a beburkolt alakok - katonák? (Remegve odalopódzkodik az egyik sirásóhoz.)
Kit visztek itt, barátom?

SiRÁSÓ: Pszt l Pszt! A város lelkét - el kell, hogy temessük! (Tovább megy.)
CSAVARGÓ: A - város - lelkét! Elevenen! Hát ide jutottunk! (Karjával

hadonászik, leveg{} után kapkod; a menet eltűnik a temető kapuja mögött.)
CSAVARGÓ (eltépi, földreszórja virágait; hangosan kiáltja): Mindenható Isten!
(A város felől gyermekek, asszonyok, férfiak jajszava hallatszik.)
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MÁSODIK KÉP.

(A hatalmasok klubja: tizenöt férfi ül párnázott székeken egy asztal kö,ül. Az asztalon
akták és í,ások.)

SiRÁSÓ (jön): Megtörtént !
MIND (felpattannak helyükbr'Jl).
ELNÖK: Helyes. Helyén az őrség?

SiRÁSÓ: Állig fegyverben. Rendben van minden. (Elnök int, si,ásó el.)
ELNÖK: Uraim! Eljutottunk végre az exakt gazdasági rendszer stádiumába.

Az elhatározásainkat és egyben az emberi jólétet állandóan megzavaró. végtelenü!
erős, legyűrhetetlennek látszó hatalommal szemben viselt ádáz harcunk lezajlott.
Itt legalább, ahol mi parancsolunk, miénk a győzelem. Kemény dolog volt a sötét
mult meséit és előítéleteit kiirtani; ott kísértettek hátborzongató, démonikus alakot
öltve, az emberek fejében és az adott viszonyok vitán felül világos és parancsoló köve
teléseivel szemben állandóan a eszíve és a eléleke igényeit hangoztatták, hogy egy túl
világ eszelős elképzeléseivel kizárólagos és hasznos e világiasságunkba belerontsanak.
Az emberiséget sujtó Iegvészesebb katasztrófákért és csapásokért ezt a népek és nemze
tek természetes vérkeringésében székelő idegen elemet terheli a felelősség. Ez az
idegen elem itt megsemmisült. De állnak még romjai és fel-felhangzik még vissz
hangja kerületünkben ; tartanunk kell attól is, hogy a környékről veszedelmes magot
sodorhat erre a szél. Őrizkedjünk! Nyomuljunk előre! Előre, a tiszta gazdasági
idea, az igazi kultúra hordozójának uralma nevében!

MIND (tapsolnak): Éljen az elnök! Előre l
ELNÖK: Maradjunk a napirendnél ! A népnek kárpótlás kell a komédiáért !

Indítványokat kérek!
Az EGYIK: A vallás, ördög vigye - valami kis rajongás nem árt a csőcselék-

nek, ha már felszabaditottuk az erkölcseiket; így könnyebb meggyúrni őket.

EGY MÁSIK: Érzelgősségét nekik az érzelmek helyett.
EGY HARMADIK: És a gondolkodók? Gondoljatok a gondolkodókra !
ELNÖK: Az értelmet is szolgálatunkba akarjuk hajtani - majd nem pislog

hátra többé, ha repülőgépeinek szárnyán élvezi saját nagyságát!
EGY NEGYEDIK: És a miivészet? A művészet szájából kivesszük a zabolát,

megveregetjük a sőrényét és asztalunkhoz ültetjük.
EGY ÖTÖDIK: Általában pedig, munka után, minél több gyönyört a népnek!

Minél több gyönyört!
ELNÖK: Határozatot hozunk.
MIND: Határozatot hozunk.
(Szélroham, megzörren egy ablak. Hirtelen besötétedik. Fehér alak jelenik meg

a falon.)
MIND (pillanatokig szótlanul állnak,. rémület suhan át a termen).
Az EGYIK: A lélek! (Az alak eltíínik: ismét világos lese.)
ELNÖK: Ostobaság, Ön félrebeszél! (Csönget.)
SZOLGA (jön): Parancsol Elnök úr?
ELNÖK: Csukja be az ablakokat, de máskor vigyázzon jobban!

HARMADIK KÉP.

(Vásári kantin. KimérlJpult, asztalok, székek.)

DIÁK (jön ki az egyik utcából, kezében könyv, sápadt, arcáról Ieri, hogy nem aludt
az éjjel): Hideg ez a világ, ősszel kétszeresen hideg. Beleborzongok, ha látom, mint
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suhannak el előttem az emberiség h6sivatagjai. Hang nélkül, kisértetiesen vonul futó
homok ezredévről-ezredévre és a letűnt nemzedékek sápadt maradványait magával
viszi a multba és a - feledésbe. Brrr! milyen iszonyatos! Gaudeámus igitur!
Gondolkozunk és töprengünk, építünk és konstruálunk, csak azért, hogy a végén
sarat együnk! Hahaha!

(A piac közepére áll és hangosan kiáltja):

Fel, fel, filiszterek tisztelt csürhéje !
Szappanfőzők, hajbodoritók!
Bicskások, selyem- és szőrmeuzsorások !
Néptanftók!
Motorberregtetők, akár van, akár nincs gallérotok I
Leányok és muzsikusok! Henyélők bandája!
Hollá-hopp l Virágzik az üzlet, a gyönyör!
Gépek zúgása, négerek tánca!
Divat!
Utolsó divat!

(A kantinos megnyitja az ivót és beinti a diákot.)
LEÁNY (félénken körülnéz, egy sarokba surran és halkan énekel):

Elveszett, elveszett, meg sohsem találom,
Elveszett, elveszett mennyei virágom.
Mély a hó, befujta az egész világot,
Nincsen út, nem lelem azt az egy virágot.

Elveszett, elveszett, jaj de nagyon félek,
Mint madár az ágon, oly egyedül élek.
Elveszett, elveszett, jaj de nagyon fázorn,
Elveszett az erdőn kicsike lámpásom,

Elveszett, elveszett, de sívár az élet,
Sűrű ködök szállnak, éjsötét a lélek.
Kiáltok, kiáltok, de üres az égbolt,
Elveszett, elveszett, pedig az enyém volt.

ÖREGASSZONY (rőzsét cipel a hátán, egyik kezében rózsafüzér):

Mindig könnyes kenyér
Volt az eleségem,
Isten és a halál
Minden reménységem.
Ha lehúnyom egyszer
Fáradtan két szemem,
Bánatból öröm lesz,
Mennyekbe, ha felvesz,
Kegyelmes Istenem.

(A leány könyörögve és kétségbeesve nyujtja kezét az öregasszony felé, azután
mindaketten különböző irányban el.)

(Közben emberek vonulnak el, kisebb-nagyobb csoportokban. Mind balról jönnek.)
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(Munkdsok csoportja dtmegy az elátéren, egynek kivételével mind mobán a kantin
felé néznek.)

ELSŐ MUNKÁS: Nyolc óra robot ezért a rövid élvezetért - becsaptak bennün
ket és a kantinos még mindig négyféleképpen osztja be az embereket. Az első osz
tályban pezsgő az előkelő uraknak és selyemben suhogó hölgyeiknek. Andalító zene,
egy gyönyörű világ minden varázsa. Mi gabonapálinkát iszunk kutyafuttában nyo
morúságos csinnadratta mellett, agyondologozott testű asszonyaink oldalán. Élni
akarunk! Szép életet, gazdag életet - napsugarat, több napsugarat!

MIND: Napsugarat, több napsugarat !
MÁSODIK MUNKÁS: Vezéreink bolonddá tartanak bennüket ; mi többet aka-

runk, többet, többet!
Éljen a proletár-forradalom!
MIND (harmadik munkdst kivéve): Éljen a forradalom!
HARMADIK MUNKÁS: És ha többetek is lesz - nektek, a harmadik osztálynak,

még kettő van fölöttetek; és ha el is érnétek az elsőt, még mindig nagyon tágas
lenne a világ; olyan éhesek vagyunk, mint a szibériai farkasok - azt hiszitek, jól
lakunk? Szörnyű éhségünknek kicsiny a világ. Igen, kell nekünk több kenyér és
több öröm. - Amit kívánunk, jogos. - De ez még nem elég napsugár; az, ami igazán
kell nekünk. . . (Halkan): És a nap az égen van, testvérek, az égen. Az kellene, hogy
egy csillag a lelkünkbe hulljon, egy csillag, onnan felülről.

NEGYEDIK MUNKÁS: Halljátok az árulót? Csillagokkal akar tömni bennünket,
mint a papok. Nesze neked, most aztán láthatod a csillagokat. (Arcába vdg.)

MIND (össze-vissza orditanak}: Áruló, bitang! (Rdvetik magukat, földreteperik
és elmennek.)

KANTINOS (kinéz): Éljen, kitűnő, hehehe!
MŰVÉSZ (hegedűjével jön): Egész éjjel játszottam, énekeltem nekik egy finom

falatért. egy marék pénzért, egy lágy simogatásért és - nem utolsó sorban - azért,
hogy esetleg asztalukhoz hívjanak. - Mondom, játszottam nekik a legdivatosabb
táncmuzsikát ; mint kutyafalkát kergettem a hangokat a levegőn keresztül,
megtoldottam apró körmönfont ördögökkel, csak úgy gőzölgött a sok felbujtott vágy
a teremben. Lohnstern konzul úr, Lohnstern konzul úr, mivé aljasodott a művészetem

abálodon? ! De hiszen azzá lett már úgyis régen. Jaj, halott az én lelkem!
( Kiterjeszti karjdt.)

DIÁK (kijön a kantinb61): Testvér, gyere, igyunk egyet!
Mövász : Nincs kedvem, utálok mindent.
DIÁK: Frissen, pajtás, érzem a szabadság lehelletét; megvadultak a munká

sok, igaz, hogy csak jókora darab koncot akarnak, de most dühösek legalább. Gyere,
húzd nekik a talpalávalót - én leszek a hoppmester ! Majd megmutatjuk a pénzes
zsákoknak, az emberiség jótevőinek. - Hegyi levegőre szornjazom, utálom ezt az
etető- és itatóvályut.

Müvász : Ahol fellángol a szabadság, ott a helyem.
DIÁK: Hogy mi az a jobb, ami azután jönne, azt nem tudom. De lüktet, lobog

bennem a vér! Ha mást nem, legalább valami változást! Valami változást! Nem
bírom tovább ezeket a puha, felhízlalt vakondokat !

Művász : Egy régi világ pusztult el és lehet, hogy minden boldogságunk elpusz
tult vele.

DIÁK: Ne nézz visszafelé! Rést kell ütnünk a jövőn! Ami a gyermeknek
gyönyörűségevolt, az a férfinak teher. - Feszítsük szét a falakat, nézzünk mögéjük.
Gyere be ide, beszéljük meg a dolgot.

(A művész bemegy.)
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NEGYEDIK KÉP.

(A hatalmasok klubja. Jönnek és leülnek.)

ELNÖK: Megnyitom az ülést. A tőzsdereferens úré a szó.
TŐZSDEREFERENS: A tőzsde mai jelentése: Nemzeti Földhitelbank : A rész

vények értéke kétszeresére emelkedett. (Tetszésnyilvánítás mindenfelOl.) Nemzeti
Ipari és Kereskedelmi Bank: A részvények értéke a névérték háromszorosára emelke
dett. (Még hangosabb tetszésnyilvánítás.) Néperőt Értékesítő Intézet: A részvények
értéke a névérték hattized részére zuhant le.

(Hosszú nyomaszt6 csend, majd össze-vissza lárma, kiabálds.)
MIND: Rablógazdaság !

Félreértés!
Síbolás I
Tőzsdemanőver !
Rosszindulatú szabotázs!

ELSŐ HIRNÖK (szinte bebukik az ajt6n): Zendülés a városban, forradalom! Gyil
kosság! A munkások a városőrséget lámpavasra húzták, ezrek fosztogatják a kereske
dők raktárait. a diákok vezetik a tömeget, már jönnek is ide!

ELNÖK: Katonaságot - gyorsan katonaságot! (A telefonhoz rohan.}
TÖBBEN: A katonaság majd rendet csinál!
MÁSOK: Bátorság! (Kintről ágyúdörgés hallatszik.)
MÁSODIK HIRNÖK: A katonaság nagy része a zendülökhöz pártolt, a többiek

a tüzelés beszüntetését követelik - minden elveszett!
(Egy csapat fegyveres katona és zendülő nyomul a terembe, élükön a diák, a m-avész

és a leány.)
DIÁK (a klubtagokhoz): Foglyok vagytok!

ÖTÖDIK KÉP.

(A vezérigazgat6 szalonja.)

VEZÉRIGAZGATÓ (szivarozva bejön): Végre ismét füstölnek a gyárkémények ;
így is eltartott három hónapig. No de most kicsinyek megint. A tekintély nem hasz
nált - az erőszak nem használt - de használt az éhség. Haha! Száműzték az agy
velőt - és a gépeken akarták behajtani a falat kenyeret - megvolt a tehenük, de
nem tudták megfej ni, haha, haha! Átkozott marhaság volt ez a három hónapos
vadulás. A gazdasági élet visszafejlődött - nyereségveszteség - a tobzódás áldoza
tokba, pénzbe került - és ki issza meg a levét? Ostoba csürhe. - Mikor aztán bekövet
kezett a nagy ínség, hason csúsztak a koncért. mint a kutyák. Lelőtték vezéreiket.
mert én így kívántam. De így kellett nekik - nem sajnálom a bűnbakokat. 
Ostoba csürhe. A népet a gazdasági elvek alapján kell megnevelni. Nos, a vezér
igazgató én vagyok; a többit majd meglátjuk. (Csenget.)

KANTINOS: Mit parancsol?
VEZÉRIGAZGATÓ: Vigyáznunk kell, nehogy a nép megint elveszítse az eszét.

Mit tanácsol?
KANTINOS (gúnyosan nevet): Mindig hűségesen szolgáltam az urakat..- A fickók

egy csepp bort sem hagytak meg a hordóimban. de nem sajnálom tőlük - hisz min
dent megfizettek Önök - hagyják meg az urak nekik ezt az örömüket anélkül, hogy
fel kelljen lázadniuk érte.

VEZÉRIGAZGATÓ: Igen, de a pénz?
KANTINOS: Ugyan! Van elég karcos és jó kis kevert italocska a világon!
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Az uraknak még liberálisabban kellene viselkedniök; jöjjenek a nép közé - ez a fő I
Adjanak bort, asszonyt, zenét - de mindenekelőtt bort adjanak, mert aki boros
poháron keresztül nézi a világot, az még az ördög öreganyját is gyönyörűnek látja
és a fülesbagolyról is azt hiszi, bogy fülemile.

VEZÉRIGAZGATÓ: Helyes. Csak gondoskodjék míndenröl, ami kell. (Kantinos el.)

HATODIK KÉP.

(Az ivó .. nagyüzem, zenekar.)

EGY FÉRFI: Hej, most aztán van ünnepség elég - igaz, hogyagyonlőtték

a testvérbátyámat. de azért - csak vígan, csak vígan uraim és bölgyeim!
(Tánczene; a férfi kézen fog egy leányt és táncolva magával rU6adja. Közben énekel):

Az élet tarka karnevál,
Fel táncra mind ki él;
Ég és pokol közt áll a bál,
Most csak a kéj beszél.

EGY ASSZONY: Az uramat bajonettre húzták - de gyászoljam és haljak meg
én is? Csak vidáman, csak vidáman, mert szép a tánc is. (Egy férfinek nyujtja a karját
és énekelve elsuhog vele):

Az ember táncol és rohan,
Amíg se hall, se lát
És elíelejti boldogan
A nagy haláltusát.

MÁSODIK FÉRFI: Brr, a böjtnapok - átok vezéreinkre - no, de hiszen meg is
kapták a magukét. A diktátor férfi legalább! (Odahúz egy leányt.) Csak vidáman.
Kató, csak vidáman! (Énekel):

Kívántuk egyszer a napot,
De nap nem kell nekünk;
A féreg most sarat kapott,
A sár az életünk.

(Mind zajosabb lesz a mulatság; hirtelen megszólal a templom harangja. Többen
abbahagyják a táncot.)

KANTINOS (mérgesen a hangok irányába néz és odakiált a zenészeknek): Hango
sabban húzzátok. fiúk! Tüzesebben! (A tömeghez): üssetek csapra még egy hordot.
igyunk asszonyszépségre, férfierőre ! Ide azzal a hordóvall (A zene duhajabb lesz;
a kantinos mindenfelé töltögeti az italt.) Itt az új hordó, uraságok! Itt az új hordó!
(Magában): Éppen most kell idekongatniuk ! Pedig már majdnem sikerült elfelej
tetnem ezekkel itt a bánatukat I Ostoba rövidlátás, hogy nem csukják be kellő pilla
natban a templomokat. Máskor nyitva lehetnek felőlem - tolerancia, liberalizmus 
mert ha tiszta a levegő, csak a bolond hallja meg az ostoba kongatást, no meg az a
néhány jó szentfazék, az én kedves barátnöim, akiknek szívesen megengedem, hogy
egy-két órát pihenjenek a tömjénfüstben. No de most felesleges volt ez a komédia!
(Az emberekhez): Csapra ütjük a bordót! Csapra ütjük I (A helységen fehér alak
suhan keresztül.) Ördög, pokol! Hiszen ez a Lélek! (Asszonyok, férfiak többen.
a harangzúgás irányában elsietnek. A kantinos csenget; pincérek jönnek.)

V I G III A 111



112

KANTINOS: Most vagy soha! Üssétek csapra legtüzesebb boraimat. mindent,
mindent, a legutolsó hordóig! Fussatok!

(Pincérek eUannek, majd teli kancsókkal visszajönnek.)
KANTINOS (az elsőhöz): Látod azt a fiút, aki most a melléhez kap, mintha kigyó

marta volna meg? A legszebb leányt vidd neki! (A másodikhoz): Gyorsan, nézd azt
az embert ott - haldokló feleségére gondol és a halál csontvázkezére - lökd karjaiba
a táncosnőjét ! (A harmadikhoz): No most, hamar egy pohárkát annak a csinos leány
nak, mert mindjárt megfutamodik mohó csábítója elől. (A negyedikhez) : Az öreg
urak ott a hátsó asztalnál egy kis érzelgösségre vágynak - hamar egy áldomást
nekik!

HŰSÉGES VILMOS: (bejön néhány társával, lassan, ünnepélyesen; mind ssersetes-
ruhában vannak): A balga azt mondja lelkében: nincs Isten.

KAR: A bűnt forgatja elméjében a gonosz.
VILMOS: Szeme nem látja, hogy félnie kellene Istenétől.

KAR: Azt mondja szívében : nem ingok meg soha; nem érhet ínség engem
nemzedékről-nemzedékre.

VILMOS: A szó, mit száján kiejt, bűnös és hazug.
KAR: Nem cselekszik okosan soha többet.
VILMOS: Kineveti őket a Mindenható.
KAR: Gúnyt űz belőlük az, ki a felhőkön székel.
VILMOS: Uram, haragodban ne büntess engem.
KAR: Haragod vesszejét ne bocsásd reám.
VILMOS: Mert bűnöm fejemre nő.

KAR: És súlyos terhével lenyomja vállamat.
VILMOS: Sebeimből bűzös genny fakad.
KAR: Bánattól görnyed a hátam, ha esztelenségemre gondolok.
VILMOS: Fáradt és igen megtört vagyok.
KAR: Szívem háborgásában kiáltva kiáltok.
VILMOS: Uram, kegyességed az égig ér.
KAR: És hűséged nagysága a fellegekig.
VILMOS: Isten, mekkora kincs a te kegyelmed.
KAR: Mert nem veted meg, Isten, az alázatos és töredelmes szívet.
VILMOS: Az emberek fiai szárnyad árnyékába menekülnek.
KAR: Gyönyöreid árjával itatod őket.

MIND: Mert nálad van az élet forrása, a Te világosságodban látjuk a vilá
gosságot.

(A zene elhallgat, már nem táncol senki, ólmos csend nehezedik mindenkire a kar
ének alatt. Csak a kantinos és emberei arcáról rí le a düh és gyatölet. Többen a mellüket
uerik, majd a tovavonuló szerzetesekhez csatlakoznak, köztük a fiú, a férfi és a fiatal leány:
lassan távolba vész a hangos ima.)

HETEDIK KÉP.

(Éjszaka a temetőben. Négy katona hever a tűs körül egy sír elt'ti, T'duoli harangssá.}

ELSŐ KATONA: Halljátok a harangszót?
MIND: Igen, szólnak aharangok.
HARMADIK KATONA: Sírni tudnék - ma halott anyámmal álmodtam az éjjel.

Rámnézett azzal a mély, mély szemével - beléremegtem és nem tudtam vissza
nézni rá, de azért folyton éreztem magamon a szemét,
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MÁSODIK KATONA: Ezt csak a temető teszi; az én anyámnak nem volt mély
a szeme - veszekedett és elvert, ha tudott - azok a mélyszemű anyák - azt hiszem,
azokat csak a regényírók találták ki, ezek a vacak tintanyalók - a szobájukban lepi
be ujjukat a por, aztán poros ujjukkal nyúlnak bele az életbe és vigyáznak, hogy
csak odabökjenek. ahol egy kis aranyfestéket mázoltak reá. És mégis - ha nincs
is jóságos halott anyám - úgy összeszorítja valami a szívemet, úgy fáj belül,
mint még soha.

HARMADIK KATONA: Az én anyám jó volt. Ne szitkozódj ! De nem veszed
tőlem zokon, az anyád az oka.

NEGYEDIK KATONA: A magányosság teszi. Megüli lelkünket a csend. Énekelni
akarok; mondjátok, mit énekeljek?

ELSŐ KATONA: Nem tudom én, évek óta nem énekeltem.
MÁSODIK KATONA: Én sem.
HARMADIK KATONA: Én sem.
NEGYEDIK KATONA (magában): Furcsa - alig van néhány hete, hogy együtt

énekeltünk minden éjjel, egyik dalt a másik után. - De lehet, hogy az nem is volt
igaz ének talán. Persze, persze; hát én tudok valamit? Dehogy tudok. (Csendben
van, maid énekelni kezd):

Házon, kunyhón égi béke,
Ragyognak a csillagok,
Hegyek-völgyek birodalmát,
Őrzik a kis angyalok.

Atya szíve, anya csókja,
Virul tőle a világ,
Tárt karukban elpihenhetsz,
Gyenge kis embervirág.

ELSŐ KATONA: Te - hiszen az valami gyerekdal - a hegyekben hallottam.
NEGYEDIK KATONA: Az ángyom a hegyekből való. Ő énekelte nekem gyermek

koromban. (Sirva fakad.) Aki ezt énekelte, annak volt hazája. Szeretném, ha nekem
is lenne hazám.

MIND ( Mereuen bámulnak a parázsba, néha összeborzad egyik másik).
ELSŐ KATONA: Menjünk el és keressünk hazát!
MIND: Menjünk I Menjünk!
ELSŐ KATONA: Egy sír az őrhelyünk ; rabot őrzünk, mi rabok. - Bajtársak.

a lélek fekszik itt elásva és bennünk kiáltja, hogyarabságból elég.
MÁSODIK KATONA: Gyorsan, elő azzal akoporsóval.
MIND (bajonettjeikkel feltúriák a földet, aztán kiemelik a koporsót és kinyitidk):

Üres !
ELSŐ KATONA: Ejha, mi aztán bolondok vagyunk! Itt kuksolunk egy üres

sír felett - de azok ott a városban még nagyobb bolondok. - Fogjátok csak meg
a lelket, be vele a ládába, szegezzétek le jól, ólompecsétet reá és el sem hangzott az
első kalapácsütés, a lélek fenn szárnyal már a magasban, fent, fent a jegenyék felett,
ott zengi bús dalát, mert hiszen üldözik - de énekel, énekel, énekel! Nem hallottá
tok a harangzúgáson át? A harang szavában ő hívott bennünket, attól volt beteg
a szívünk - gyertek barátaim l

MIND: Énekel, énekel, mint a pacsirta a nyári mezők felett.
(Fegyvereiket a nyitott sirgödörbe dobiák és elsietnek a városba.)
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NYOLCADIK KÉP.

(Tét' a templom előtt.)

VILMOS (zarándok1'uhában, vándorbottal a kezében. N agy tömeg térdel körülötte,
urak, munkások, asszonyok, köztük a négy katona.)

TÖBBEN: Atyánk, maradj velünk, nagy szükség van reád!
MIND: Szükségünk van reád; szeretet, harag, szelídség, lángolás, védelem

vezetés kell nekünk l
VILMa": Veletek vannak többen is, akik az én tanítványaim.
TÖBBEN: Atyánk, a város irgalmatlan árja magával ragad bennünket és magá

nyos szigetként állunk már csak - gomolygó gőzök ködébe sülyednek kápolnák és
templomok. A harangok szava csak alig-alig kopogtat már házunk vagy szívünk
ajtaján; erősen szóló hang kell nekünk.

MIND: Erősen szóló hang, motorok zakatolását, vasművek dobogását, sokezer
kerék zúgását túlszárnyaló hang kell nekünk.

SOKAN: Ők kellenek nekünk, akik a padlásszobákba és a pinceodukba jönnek.
TÖBBEN: Akik falusi házunkat, hivatalunkat felkeresik.
SOKAN: Akiket kis örömeink közt megtalálunk.
TÖBBEN: Akik képtárainktól. előadótermeinktől sem maradnak távol.
SOKAN: Akik hétköznapunkban is részt kérnek nagy gondjainkból.
TÖBBEN: Akik megvonják kötelességeink távolláthatárát.
MIND: Akik aranyat bányászni lelkünkbe leszállnak.

Akik intenek!
Vigasztalnak J

Büntetnek!
Áldást osztanak!
Tanítanak!
Hogy tehetné meg egy-két tanitványod ezt a sokféle utat?
Ennyi ajtón bekopogtatni!
Feltárni ennyi zárt szívet I
Ezt nem lehet!
Atyám, maradj velünk!

VILMOS: Sír a lelkem, gyermekeim. De még sok város vár reám. Imádkozzatok
velem, hogy Isten megsegítsen és könyörüljön rajtatok és mindeneken. (Vándorbotját
újra felveszi, kezével elfÖdi szemét és elindul.)

MIND (amerre elmegy, könyörögve nyúlnak feléje).

(Belgiumban, Franciaországban és Németországban hatalmas multja van már azok
nak a részben szabadtéri, részint vándorló vagy alkalmi színtársulatoknak, amelyek kisebb
helyeken is kiképzett, elsőrangú színészekkel adnak elő olyan színjátékot, amelyek igazi
kultúrát reprezentálnak kis eldugott helyeken is. A míg a magyar színjátszás, különösen a
fővárosban igen magas nívójú, addig a vidéken legtöbbször dekadenciába jutott és a színé
szek hiányzanak egy ilyen kultúráramiat megindításához. Műkedvelői színpadjaink pedig
általában naiv és a művészettől nagyon is távoleső darabocskákkal rémítik el az igényesebb
közönséget, vagy pedig a pesti repertoár színházak sabloniait daráliák le.A Vigilia mostani
kötetével megkezdi az Ú. n. «Laienspiel» magyar talaiba való dtűltetését, egyelőre fordításban
hozunk egy Németországban nagy népszerűségnek örvendő szabadtéri előadásra is alkalmas
álomiátékot. A Vigilia írói körében dolgoznak már azonban magyar tárgyú kisebb ünnepi
iátékok megalkotásán is. A Vigilia, amely egész működésével a legmagasabbrendű irodai-
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mat ssolgdlia, külföldi példákkal és belföldi eredményekkel is ssolgdlni akarja egy magasabb
rendü laikus színjátszás megszületését és ezzel felhivja az arra hivatottak figyelmét, akik
nek ilyen előadások rendezése programmjába vdg, a mavészi újabb lehetőségekre.

Brezing álomjátéka német viszonyokból fakadt, de általános vonatkozásainál fogva
kisérletképen előadható lenne nálunk is valamely erkölcsi közület ellJtt. Esetleg késlJbb vala
melyik erre a célra alakult Prohászka munkaközösség fogja megindítani az ilyenirányú
munkát. Megadjuk tehát a rövid színpadi utasítást is .A lelkétvesztett város» eljátszásához :

Szabadtéren hármastagolású színpadon adható elő a darab és ezért legkönnyebb azt
egy templom kapujában eljátszani. Ezáltal a középső színpadrész magasabban fekszik a
templom bejáratánál úgyis meglévlJ lépcslJzeten. Itt játszódnak le a ssobajelenetek, balról a
temetőt lehet jelképezni egy slrrdcssserü kerítéssel, jobbról pedig a udsdrteret, amelyen félig
nyitott korcsma és ivópult található.

A jelenetek közti változást világítással lehet elérni. Vagy egy fényszóró világítja meg
a soronkövetkezlJ színpadrészeket a közönség háta mögül, vagy pedig három lámpa szüksé
ges a három színpadi részen, amelyek közül mindig a megfelellJ kép lámpája gyúl ki. Igy
megszakítás nélkül lehet játszani az dlomsserü gyorsasággal perdüllJ darabot.

Az r. és 7 szín balról a temetőben játszódik. A koporsó egyszeríl faalkotmány,
amelyet sötét lepellel takarnak el. A pásztortüzet már a hatodik képben meg lehet gyujtani
és ezáltal a mesterséges világítás a 7. képben feleslegessé válik.

A 2., 4., 5. és 8. kép a színpad középső részén játszódik. Ehhez három vörös függöny
szükséges, egy amely a templomkaput lezárja, a másik kettő pedig az oldalfalakat jelképezi.
A szereplők a két hátsó függönysarkon át lépnek be, kivéve a két hírnököt és a jerradalmá
rokat, a negyedik képben: ezek jobbról a vásártérről jönnek és a templom lépcsőzetén tor
lódnak össze s közülük csak a diák lép fel a középslJ színpadra. A 8. kép magát a templom
ajtót ábrázolja, ezért a 6. és 7. kép [dtssdsi ideje alatt el kell húzni előle a függönyöket és a
székeket és asztalokat el kell onnan vinni.

A 3. és 6. kép színpadja magát61 értetődik. Minél több életet és mozgást visznek a
játékba a szereplők, a hatás annál jobb.)

Fordította Szirmai Józsefné.
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