A HAGY VILÁGsZíNHÁZ
CALDEROM DE LA BARCA

misztériumjátékáb61 átköltötte POSSOHY I LÁSZLÓ

SZEREPLŐK:

HaJál.
Paraszt.
Kapzsi.
Világanya.
Koldus.
Álnok.
Király.
Gazdag.
Az Arkangyalok.
Bölcseség,
Erőszakos.
Harsonás angyalok.
Örangyelok,
Szépség.
Uzsorás.
Az Égi Seregek.
A Királyok, 80 Bölcseség, a Szépség, vaJa.mint a gazdagok, parasztok és koldusok kara.
A föld szellemei.

A Mester.
A Kegyelem Törvénye.
A Hit.
A Kétely.
Élet.

Els6 rész.
(A hármastagolású misztériumszinpad elől, legalöl a földgoly6t ábrázolja. A föld színpada fölött közbeeső emelvény, legfelül pedig a háttérben hataJmas szárnyasoltár emelkedik. A játékot harangzúgás vezeti be, majd orgonasz6 haJlatszik. Ennek végeztével
megfújják ha.ngszereiket a harsonás angyalok, mire a hármasoltár, mint a menny kapuja,
kinyilik és megjelennek az Egi 8e11'ege/c. A menny kapujáb61 előlépnek az Arkangyalok,
majd a hármasoltár középső nyilásában derengő fényben megjelenik a M68tel1', akinek
intésére térdre hullnak a mennyei seregek és imádják öt. A világ Mesterének és Urának
dicséretét zentp az egész mennyei sereg kórusa. Majd 80 dicsének elhangzása után megjelenik a M68ter mögött a KegyelMn Törvénye egy hatalmas könyvvel.)

A MESTER:
MélységMI derengő enyhe körvonalak:
Nap és éjszaka közt égre tör() hadak
Homlokuk feszítik mennyei fény felé.
Földi Éden kertje hamar virágzik el
Alighogy kífeslík, elhervad zsengéje,
S ~jlik már csendesen a nagy kaszás elé.
Elemek harctere, víharkoronéeta
Vad hegycsúcsok felett madárrajt riogat,
Kék hullámok alatt halaknak serege
Néma csöndben hallgat,
Fölötte kék mennybolt, békés, mint az Éden;
" , (~ l l I b

De szömyfi viharok tépik meg kárpitját
S a teremtett földnek erd6koszorúzta
Vad sziklabéroein illatot és embert
Egyformán intenek sá.reredetükre :
Földb61, vizMl, ttízblSl teremtett lények
Örök forgáBtokban, nyugtalan láztokban
A Teremtő kézböl szabadultatok ki
Pályafutástokra,
De e kézben vagyon éltetek, sorsotok;
Az egek Urának csodás szándéka ez
Hogy megkötve mégis szabadok legyetek,
Szabadon tegyetek s FlSnixként újulva
Hamvatokból újra életre keljetek,
Megitéltetésre. Világ játszótere
Próbaköved ember, Isten teremtménye I
Te" ki felneveled, te" ki feldajkálod,
Véreddel táplálod jelenj meg hát Világ.
(A Világanya a föld szellemeinek kiséretében hatalmas mennydörgés közepette
jelenik meg a földgömb mélyéböl.)

VILÁGANYA :
A föld méhének zordon belsejéből,
Mely óva eltakarta testemet,
Ki hív életre hatalmas szavával
Hogy önmagam magamból kisiakítva
Megtörjem némaságomat 1

MESTER:
A te Uradnak s Mesterednek,
Ki formába öntött az alaktalanbél
És biztos kézzel tartja eresztékid,
Fenntart az űrben s pályádat kisiabta :
Egy lehellete most feléd száll
S az lSsanyag mélységíböl előhív.
VILÁGANYA:
S mi célra keljek sötét mély honomb61
A föld e színterére fel 1 Mi munka vár rám 1

A MESTER:
SzobráBz, ha mit farag, ennen gondolatát
rejti el a képbe, hogy életre kelve
MegmutaéSa mindazt, amit lelke költött.
Ünnepet rendezek imhát Énmagam is

Hogy minden időkben zengjék. teremtményim
Művem dicséretét, pompáját, fenségét,
S ujjongjanak, hogy ím, minden testet öltött.
Enyém a természet minden kincse, fénye,
Méltó lesz a játék Teremtő kezére:
Lelket felemelni, eszméletre hozni.
S mivel úgyis játék minden emberélet,
Földi mezőiden olyan játék follyék,
Mely kedves az égnek; az égi szemeknek
S isteni célt szolgáL
Kiválasztottam hát a föld teremtményét
Az eszmélő embert, aki erre termett
- Méltán a váltságra Hogy a föld terein játékit eljátszo..
Természete és ösztöne szerint válogatva
Szerepe itt mindenkinek bölcsen van kiosztva,
De hogy eme ünnep fénye hiányt itt ne lásson.
És fényében, pompájában mindent elvakítson,
S játsz6dva tanítson,
A játékhoz fényt és pompát ím a Világ adjon.
Ruházd fel hát kincstáradból a csupasz teremtményt
Légy tékozló, mindent adó, hiú látszat-nyujtó,
Amit úgyis valónak hisz a földi halandó.
Rajta tehát, intésemre induljon a játék
Világ, te légy a játszótér és az ember játsszék.

VILÁGANYA:
A parancsot értvén értem a hajlok, mint minden hajol
Egy szavadra, intésedre, aki csak van valahol.
Kitárom hát földkeblemnek széles játszótereit,
Hogy ki ember s nyugtot nem lel. rajtam játssza szerepít.
Intő Jobbod vak eszköze vagyok osak s mit teremtesz
Vég rehajtom, Gondolatod téreimen tetté lesz,
- Az enyém a silány anyag, mellyel Kezed csodát tesz.
Lényed csodás bölcsesége szíven, lelken áthatol,
Előre látsz sorsot, véget, mit rejt kastély és akol;
E mbersorsok ssövedéke értelmedben szövetik,
S Te már látod. mindnek eorsát. mikor egy is születik.
M égie, hogy a földi pálya útveezt6vé ne legyen
Két kaput jelölök itt. meg, ezen mind által megyen:
Itt a Bölcső, melyben sarjad 8 itt to Sir, hol elpihen .••
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(A Világanya intésére a szín két oldalán eddig homályban álló bölcső és sir
egy pillanatra megvilágosodik s a Bölcső mellett az JBlet. a Sir mellett a Halál
jelenik meg.)

ÉLET:

.
Itt ébred fel, ha születik erlSt adó ölemen
HALÁL:
S akárki volt, akárhogy élt, én egyformán ölelem.
VILÁGANYA:
És hogy közben a szerephez minden kellék kész legyen,
Idejére felkészültem, ki milyen ruhát vegyen.
A Királynak koronája, babérja és bíbora
Itt áll éppúgy, mint a Gazdag díszdolmánya s pallosa.
S hogy a paraszt, ki a balga ősemberpér vétkiért
Veritékkel túrja földjét, megkapja itt eszközét
Ásót, kapát és boronát kezem neki is kimért.
A színjáték legszebb ékét gyöngy és arany díszítse
Mert sok balga ártatlannak a Szépség lesz végzete.
Csupaszon csak egy maradjon, kinek ez a kenyere,
Hisz a Koldus rongyossága : mestersége címere.
Panaszt itt senki se tégyen, hogy valamit nem talál,
Amire szüksége lészen, míg megváltja a halál.
Hogyha mégis dolgát rosszul végezné az életben,
Rám ne vessen, csak magára: a magamét megtettem.
Ti halandók, jöjjetek hát, öltsétek fel mezetek
S a nagy világ e szfnpadán jó végre sürögjetek.
(A Világanya és a FOld BZellemei mennydörgés közepette visszasüllyednek a
föld mélyébe s ugyanekkor az égi seregek térdre hullanak Uruk s Mesterük
előtt és dicsénekbe kezdenek.

A MESTER:
Világosság színterére hivlak fel most titeket,
Kik elveszve a homályban, még meg sem születtetek;
Csak végtelen terveimben biztos immár éltetek:
Jertek, jertek, itt az óra s készen vár szerepetek.
(Az ember vajudá.sát ábrázoló zene közepette fehér szőttes vászonból varrt
ingszerd durva leplekben megjelenik a Király, a Gazdag, a Kapzsi. az ErlJ·
szakos. az Uzsorás és az Álnok, valamint a Paraszt, a Koldus. a Szépség
és a Bölcseség. Mindnyá.juk kíséretében egy·egy kar is megjelenik. A zene
megsz\inte utén.)

KIRÁLY:
Uram, lássad, sereged jlS, mely még meg sem született,
Lélek sem indítja testét s TlSled vár most életet:
A semmíböl létre keltc5, éltetc5 lehelletét,

KIRÁLYOK KARA:
Lélek nélkül, borus árnyként jártunk sötét kerteket.
Alaktalan ködtestünket füstként fújták vad szelek.
(Az összes megszületésre váró teremtmények esedezve nyujtják karjaikat Mesterük felé.)

AZ ÖSSZES KÓRUSOK:
Hogy pályánkat megkezdhessük, tőled várjuk a jelet:
Sártestünkbe életet hoz ajkadról egy lehellet.
SZÉPSÉG:
Lebegünk, mint kósza árnyék jót s rosszat sem sejtve itt,
Látás nélkül, öntudatlan esdőn lessük terveid.
A SZÉPSÉG KARA:
Ha a földnek mélységiből létre kelnek testeink,
Oszd reánk hát szerepünket bölcs végezésed szerint,
Pályánkat nem mi választjuk : sem örömét, sem a kint.
PARASZTOK KARA:
Ura mind e földnek itt, a mező érted virit
S minket, hogy életre hitt, áldjuk kezed jeleit.
PARASZT:
Te előtted nincs titok, pillantásod áthatott
Multat, jelent és jövőt, pólyakötőt, szemfedőt ...
Sorsomat, ha már kimérted, add, hogy enmagamra vessek,
Hogyha szorít, hogyha bő rajtam a derékkötő.
A MESTER:
Ha a nyugtot nem lelő, mindig másra törtető
Embert kérdezné meg szájam, kint, nyomort vaj ki választna,
Mind parancsolni akarna hatalommal, gőgösen.
Eszébe egyik se venné, hogy az élte gyötrelemmé
Vajjon miért változott; s ráeszmélni sohse tudna,
Hogy e játék földi útja milyen hamar végetér.
Én, csak én, e játék őre tudom bizton és előre
Kit mi illet, mennyi bér s milyen szerep, mennyit ér.
(A pergamentekercsekre írt szerepeket egy erre rendelt angyal által osztatja
Bzét a. megszóIítottaknak.)

Játsszad hát te a királyt.
KIRÁLY (mélyen meghajol) :
HáláIn hozzád felkiált.
A MESTER:
Te a földi szépség képét

SZÉPSÉG:
Lehet-e szebb, mint a szépség t

A MESTER:
Te a gazdag lovagot.

GAZDAG:
Felh<s nélkül a napot
Hadd élvezzem életfogytig, míg bennem a vágy elnyugszik.
(A Gazdag karából előlép a Kapzsi, az Álnok, az Uzsorás és az ErlJszakos és
hízelkedve körülveszik.)

A MESTER:
Te pedig légy a. paraszt.

PARASZT:
Parancsod hát így maraszt 1
Kötés ez, vagy csak egyesség 1

A MESTER:
Igen súlyos kötelesség.
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PARASZT:
Rámszakad hát e csapás 1 Küzködés és lázadás!
Aszály, fagykár, áradás kis földemet szívja, marja,
Még portámról is kiás l
Ádám bár az ősapám, más sorsot teríts reám,
Mert rossz földmunkás leszek, bennem naplopó veszett
(Irigykedve néz a gazdagra.)

Jókora. földbírtokooska, nem mondom, jó vón, ha vóna,
Dehát az ásot és kapát forgassa más, az angyalát.
(Megijed, hogy elszólta magát és a szájára üt s lágyabb hangon folytatja.)

Ha lehetne el "nem" fogadnom, nemet mondanék, aszondom
(Meghajlik a Gazdag felé.)

Dehát ilyen nagyúr előtt, ellenkezni ki ád er<St 1
Bármennyi lesz a galiba, induljunk hát a lakziba,
S ha rossz komédiás leszek, bocsássanak meg mindenek,
Hogy több ésszel nem élhetek, mínt mennyi részemül esett.
S mert szóból is megárt a sok, vita nélkül fejet hajtok.

A MESTER:
Részedül a Bölcseség jut.

BÖLCSESÉG (mélyen meghajol):
Van-e ennél gazdagabb kút,

legfőbb

jót meríteni.

A MESTER:
Vállalnod kell koldus sorsot ...

1,1

KOLDUS (feljajdul):
El akarsz veszíteni?
A MESTER:
így osztám be népem sorsát, hogy ki él, küzdve tegye,
Kétség s remény közt hányódva üdvösségre hit vigye.
(A

bölcső

és a sir fölötti emelvényeken megvilágosodik a Hit és a KétBég alakja.)

A HIT:
Szád átokra ne fakadjon, bizton vigyáz rád az Úr.
Kegyelmének oltalmában higyj csak olthatatlanul.
A KÉTELY:
S másnak jobb sort mért fakasztott, ha néki oly drága vagy 1
Ha rabolsz s ölsz, mint akasztott pusztulsz, vagy megöl a fagy.
KOLDUS:
Hogy kerülhetném el sorsom ezer búj ával tele 1
Kísértését és keservét melyik sziv győzheti le 1
Oh, miért hogy nincs erőm most szembe szállnom itt vele 1
Szerepemet porba dobva bár ne egyeznék bele!
S bár szeretnék fellázadni, pillantásod porba sujt,
Jajongásom hasson meg hát: könnyitsd vállamon a súlyt.
Mért hogy én a koldust játsszam végig e komédián 1
Komédia ez másoknak, de nékem tragédiám!
Nem ugyanaz tán a lélek, mit belé s belém lehelsz?
Mért uralják őt mint királyt, mig engem elhagy a mersz,
Ha egy rossz paraszt reámnéz s kutyáját rám kergeti 1
Hogy kínok kínját kibírjam. mások testem izei 1
Avagy más bennem a lélek 1
A KÉTELY:
Valld be bátran: "Félek, félek"
KOLDUS:
Szégyenszemre miért éljek 1
A HIT (8úgva):
"Amíg élek, mind remélek l"
A KEGYELEM TÖRVÉNYE:
Én, a Kegyelem Törvénye, játéktokban résztveszek,
Mindenki segítségére szánalommal sietek
S ember, ha bajában megdől megkisértve gyarló bűntől,
De törvényem nem szegi: bennem védőjét leli.
Szegény imája panasz, csak Urunk ne sértse az,
Csak a legfőbb törvény ellen fel ne keljen esztelen,
csak szeressen és reméljen : eléri a kegyelem.
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KOLDUS:
Vigasztaljon hát a hit, mely lent más törvényt tanit.
(A kirá.lyra. néz s megMntorul.)

Dehát tiszteBBég ne essék, jövend6 királyi felség,
Mégis nehéz elviselnem, hogy nem vagy jobb nálamnál
S mégis az ég osztó kegye neked jobb sorsot kínál.
A MESTER:
Tudd meg, hogy e színpadon nem hatalom s nem vagyon
Dönti el az ember sorsát, mert ha egyformán betölti
Jogar vagy koldus bot földi hivatását s szerepé t,
Amikor lehull a függöny, egyként mérem érdemét.
A KEGYELEM TÖRVÉNYE:
Csak vigyázzon a teremtmény, hogy mig földi látszat fel
S magasba lendíti sorsát, végül itt ne bukjon el,
Hol minden tettet lemérnek, s vigságra vál sok teher.
ÉLET:
Szorongással, féltő gonddal útra küldöm s bárha ver,
Simit is mindig e két kéz, mely rossz a jó sorsot kever.
HALÁL:
S nincsen olyan földi nagyság, kit kaszám el nem seper.
A MESTER:
Ha terhedet bátran viszed, ne hidd, hogy Gazdag és Király
Eléd kerül, mert emberül a BZ1ík. apály B a dús dagály
Hulláma őt csúcsra dobá s téged őriz lent a homály.
Játék ez csak, hullámjáték, bár haragos taraja ,
Kezemnek egy intésére szűnik s áll indulata.
Aki aztán játékait a legjobban játszta el
S hűségesen. zokszó nélkül szándékimnak megfelel,
Égi asztalt lel terítve mennyek minden izivel.
SZÉPSÉG:
Birodalmad végtelen, melybe játszni elmegyen
Most ujdonsült sereged; annyit, 6h, csupán csak annyit
Árulj el hát, mit tegyen, ki bolyong majd odalenn.
A MESTER:
Mindíg csak jót tegyetek, Isten jár fölöttetek.
AZ ÖSSZES KAROK:
Isten szeme tetteinken, minden lépést úgy tegyünk.
KIRÁLY:
Csak valamit el ne vétsünk szerepünkben hirtelen.
V l (, , II A
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A MESTER:
Játékoknak égi bére számolatlan s végtelen
Úgy születtél, hogy meghalj ál, ezt ne felejtsd odalenn.
SZÉPSÉG:
Mégis félek, rettegek! ki mondja meg esendőnek,
Szegény fejemnek, nekem, mikor s hogy lépjek a színre
S mikor kell majd elmennem 1
A MESTER:
Ez rejtett titok marad, de int majd a felirat,
Mely bölcsőd felett az élet, sírodon meg az enyészet
Örök jelével fogad.
Két küszöb közt szereped vár, - rövid, múló forgatag Minden percen kész kell lenned, hogy küldöttem elragad.
HALÁL:
Minden percen megsuhintni kaszám, súlyos feladat,
Minden embert lekaszálok, engem más le nem arat:
A halál halál marad.

KOLDUS:
És ha mégis eltévednénk lent a földi téreken 1
Hogy nyerjünk bért jószándékkal, ha bolyongunk esztelen 1
A MESTER:
Igéimnek minden sorát a kezdettől érlelem,
Összes földi fiaimnak könyv áll nyitva odalenn,
Melyet prófétáknak sugott meg az égi értelem.
Hatalmasnak és porszemnek benne jó tanács terem,
Ez súgja meg minden percen, mit kell tenned emberem.
Panaszra, vagy kifogáara semmi okod nem marad:
Készen vár az útravaló és szabad az akarat,
Kész a színpad ; mit kell tenned megsúgja egy sugallat.
(Zengő orgonasz6 közben a Mester a két arkangyal kiséretében a szárnyasoltár kapuján eltávozik, amely utánuk bezárul. Az égi ezínt az égi seregek is
elhagyják és ez is összecsuk6dik mögöttük.)

BÖLCSESÉG:
Miért állunk, miért várunk, útunkra mért nem megyünk 1
AZ ÖSSZES KAROK:
Isten szeme tetteinken, minden lépést úgy tegyünk!
(Miközben el akarnak széledni a színről, megjelenik a Világanya földi
Mögötte két földszellem hatalmas földszínű faragott ládát hoz.)
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VIC·,fllA

rejtekéből.

VILÁGANYA:
Gyertek, itt e láda mélyén minden kellék rejtve van,
Mely a földi látszatokhoz feldíszít majd csínosan.
KIRÁLY:
E fő koronára termett
VILÁGANYA:
Ej, be büszke kivánság t
KIRÁLY:
Nem kérem, csak mi megillet.
VILÁGANYA:
Vedd hát, amit kívántál.
(A ládából koronát, jogart és bíborpalástot nyujt át neki. A Király méltóságos,
ünnepi hangzatok közepette kíséretével elvonul.)

A SZÉPSÉG (dudolva jó) :
Szagos szegfűvirág, kéklő búzavirág
Homlokom díszítse, rózsákkal ékítse
Két kezed keblemet.
Napraforgóvirág legyen nap tányéra,
Szépségem nyomába orcáját fordítsa
S kisérje léptemet.
VILÁGANYA:
Sok igénnyel lépsz a földre, hiúságod majd felvet,
Mi a neved.. balga lélek 1
SZÉPSÉG:
Szépségnek hívj engemet.
VILÁGANYA:
Tavasz madárdala zengjen égből csengő éneket,
Tündököljél szépségedben s napfényből font övedet.
(A ládából virágkoszorúkat nyujt át, melyeket a Szépség homlokára fon és a vállán
köt át, majd tükröt nyujt át neki, melyben azonnal nézegetni kezdi magát.)

SZÉPSÉG:
A tavasznak zöld mezőin virág legyen szőnyegem
Kék pataknak rezgő tükrén orcám képét kémlelem.
(A Szépség és kísérete játszi tavaszi dallamok kiséretében elvonul.)

GAZDAG:
Gazdagságod szórd rám mostan, mindent, mit rejt dús öled,
Élvezni én megjelentem.
\1

I G III A
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VILÁGANYA:
Jól van, pompám betemet,
Fe1szakadnak érctáméím s kincset ontanak neked.
Évezredek rej ték titkon aranyom s ezüstömet,
Tengeremnek mélységében néked őrzöm gyöngyömet :
Mind tiéd hát gazdagságom: fűszerezze létedet.
(Ládájából aranyláncokat, alakját majdnem teljesen befedő boglárfüzért vesz
s feldíszíti vele a Gazdagot, aki roskadozva öleli magához a kincseket.)

elő

A GAZDAG:
Dúslakodva mindíg feljebb, egyre magasbra török,
Szédülök bár, várnak mindíg újabb s biztatóbb körök.
(A Gazdag kíséretéből előlép a Kapzsi, az Álnok, az Uzsorás és az Er(Jazakoa
és csodálják, tapogatják kincseit, meghajolnak előtte, majd mikor menni készül,
utat csinálnak neki. A menet harsány zene kíséretében méltöségosan elvonul.)

BÖLCSESÉG:
Mit nekem a sors kimért, esdve esdek részemért,
Hol életem leélhessem : talpalatnyi kis helyért.
VILÁGANYA:
Mily részt vársz te, kis szerény.
BÖLCSESÉG:
A világ nem az enyém, tudásvágy és bölcseség
Nekem belőle elég, ez a földi részem nékem.
VILÁGANYA:
Fogd és böjtölj szomjan, étlen, ha szellemed jóllakat ...
(Apácaruhát és könyvet nyujt neki.)

BÖLCSESÉG:
Vágyaimon a lakat nyitja fennebb gyönyöröknek,
Elveszendő javakat, balga lennék, hogyha kérnék,
Ha mohó kezekkel vágynék fogni tünő álmokat.
(A Bölcseség kíséretével templomi ének hangzatai mellett vonul el.)

VILÁGANYA:
Mit keressz itt, durva fickó 1
PARASZT:
Kapnád csak te részemet!
VILÁGANYA:
Ugyan mire volna az jó 1
PARASZT:
Hogy szültöd megemlegesd !
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VILÁGANYA:
Istállószag érzik szódon, forgásomra fogadom :
Szolgaként görnyed a hátad s hálóhelyed az alom,
Ünnepelni szűk erszényed, ritkán ér lakodalom.
PARASZT:
Öreg banya, eltaláltad mesterségem s végzetem.
VILÁGANYA:
Mig csak forgok, a föld gondja rajtad s nemzedékeden.
(Ásót, kapát, majd egy ekét lök a lába elé. A Paraszt nyögve emeli fel az ásót,
a hegyén megpörgeti, majd vállára emeli.)

PARASZT:
Ádám apánk öröksége törje hát a vállamat,
Akit romlásába döntött egy kisértő pillanat 1
Éva anyánk csábítása ily bűnhődést mért arat 1
Ádám is ismerte Évát, szája, nyelve kerepét
Előle el mért nem futott, mért nem fogta be fülét 1
Ezredévről ezredévre most mind barázdába lép
Akit bukva, bűnben nemzett: egy végtelen nemzedék.
S az almába mért harapott, bárhogy is mosolygott az 1
Éva asszony bűnös sarja, mint kiirthatatlan gaz,
Mért burjánzik emberképben. mért szenved oly sok igaz 1
(Ásáját és a kapát hirtelen a kíséretében levőknek adja át s megragadja a földön
ekét s kifelé kezdi vonszolni.)

fekvő

Ej, de hagyjuk töprenkední paraszt ésszel nem való,
Ádám apánk elvétette : Tehát hadd húzzon a ló.
(A parasztok serege egy vidám falusi dallamot fújva kivonul a színpadról.)

KOLDUS:
Földi élet ajándékit másoknak osztottad el,
Adj hát nékem fájdalmidból, csapásidból ezrivel!
A Korona büszke fénye, tavasz szépsége, reménye,
Gazdag kincse, aranya,
Nem az enyém, nem érdekel, vár szemétdomb nyomora.
VILÁGANYA:
Hát ez itt miféle szerzet 1 Haja csapzott,
S mint sakál rohan reám !

bőre

cserzett
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KOLDUS:
Vár az éhség bölcsőm mellett
Lázas álmom rémtől gerjedt, pólyakötöm gyászruhám ;
Réme vagyok a világnak, küszöbök irtózva látnak,
Fogvacogva és sután.
Ráz a láz s gyötör az éhség s lelkem tépi szörnyű kétség,
Hogy viselem el e kínt ;
Rémület és balszerencse kísért engem reggel-este
Koldussorsom vaekain.
Részem szégyen és gyalázat, piszkos verítékben áztat
Nyáron át a nap heve,
Saját tűzhely nem melenget, kerítéstől is elkerget
Fösvény gazda rút ebe.
Mind csak kérek, mily gyalázat! Soha senkinek nem vághat
Kezem csak egy falatot
Friss kenyérnek karaj ából, bármi jónak a javából
Soha részt nem kaphatok.
Mindíg szegénységben élni, soha sorsot nem cserélni
S irígyelni gazdagot:
Eza sors a koldus sorsa s bár ezer mással megosztja,
Nyomora nem változott.
VILÁGANYA (szigorú hangon):
Számodra nem tartogat ékszert vagy szerszámokat
Ládám mélye, mert aki koldussorsot játszani
Indul el a nagyvilágba, botját is útszélen vágja,
Kenyerét is ott eszi.
Add e leplet is magadról
(Letépi róla a kendervászon inget s egy piszkos rongyot dob felé.)

Neked így is megteszi.
KOLDUS (térdre esve befedezi magát a rongydarabbal) :
Csúf világ, mily csalfa mérték szerint méred kincsedet!
A gazdagot megtetézed, szegény ingét is letéped
S meztelenné vetkezett vézna és didergő testét
Szégyen nélkül viseled!
(A Koldus kísérete kintornaszó mellett vonul le a színpadról.)

FÜGGÖNY.
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MÁSODIK RÉSZ
(Szin, mint az első felvonásban, a világ a középső szinpadon áll egyedül és messzibe kémlel)
(Még a Világanya szavai közben kinyilik a hármasoltár és hatalmas orgonazúgcís
közepette megjelennek a mennyei seregek, legvégül pedig a két arkangyal. A Szár·
nYaBoltár középső kapuján közben látható lesz égi derengésben a MeBter trónuson
ülő alakja. Az égi seregek leborulnak előtte s dicsénekbe kezdenek. Ezalatt
lassan szétválik a földet ábrázoló legalsó színpad is, amelynek két oldalán eddig
csak a bölcső és a sír voltak láthatók. Ez a kitáruló színpad jobb oldalán a
Paraszt házatáját és házának egyik gerendából ácsolt egyszerű szobáját vagy
pitvarát ábrázolja, balról pedig a gazdag házának diszesen faragott oszlopokkal
ellátott tornácát látjuk asztalokkal, székekkel, lakomahellyel. Az alsó szinpad
szabadon maradt háttere virágos erdőszélet ábrázol, amelyhez kétoldalt két
emelvényről vezet le az út a bölcső és a sírok mellett. A bölcsőt egy csillag is
szimbolizálhatja. Miután a Világanya elfoglalta helyét a szinpadon s a mennyei
seregek éneke elhangzott, megszólal: )

A VILÁGANYA :
Színpad után törekednek tarka emberseregek,
Király keres országlásra birodalmat, sereget,
A tavasznak zöld mezőin szépség villant csábj elet,
Hatalomért, gazdagságért sok emberszív megremeg,
Koldusnépség alamizsnát, paraszt kenyeret, szalonnát
Keservvel előteremt,
Szerzetesek hő imája, költők, tudósok dicsvágya
Ostromolja meg a mennyt.
Vágy hajszolja árkon-bokron, hegycsúcsokon, szakadékon
Színpadom alakjait;
Én jelmezzel felruházom, szerencsével felcsigázom
S bajjal gyötröm mindannyit ;
Szállj le hát hatalmas Mester s mindentlátó két szemeddel
Kísérd nyomon idelent
Emberidnek búját-üdvét, világszínpad, burkod nyisd szét
S kezdődjék a jelenet.
A MESTER:
Mivel az ég magasának dícséretét növelni
Kigondoltam e játékot s jött kedvem teremteni
Embert belé, szabadot ;
Trónusáról a világnak, örök kapcsok zárpontjának
Csúcsán halljam zengeni
Teremtményim háládatát, kiknek minden léptei
Bölcsöjüktől sírhalmukig nagy számadás részei.
V IG

III A
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(Távolból lágy dallam hangzatai válnak lassan érthetőkké, hajnalhasadáshoz
hasonló derengés ellepi a földi 8zInteret, majd a születés kapujában egy csillag
alatt megjelenik a Bölcseség kiséretével. Mikor a Mestert az égi magasságban
megpillantják, mindnyájan térdre esnek és összetett kezekkel mondják:)

BÖLCSESÉG KARA:
Nap, hold és csillagok, támadjon szavatok
Úr dícséretére;
Mennyeknek üdvére virágok nyíljatok.
Világosság szállj fel egeknek ormára,
Harmatcsepp csillagát sugarad felszívja
Mennyek trónusára csillogó gyémántnak.
Nyár heve szikkasszon, Tél s fagy porhanyítson
Föld háta tégedet;
Emberseregeddel, minden teremtménnyel
Zengd dícséretedet a Teremtő. felé.
(A Bölcseség és kísérete lassan felemelkedik, meghajtja magát a Mester
és lassan eltávozik a színről.)

előtt

A MESTER:
Mit itt zengtek : Tiszta hitnek szívből szökkent záloga;
Szebb díosének nem hatolt még trónusomhoz fel soha,
Mióta Dániel esdett s nem marta meg tűz foga.
(A mennyei seregek egy kisebb csoportja hálája túláradásában hódoló táncba fog.)

A VILÁGANYA :
A mennyeknek magasából Mesterünknek szavára
Kegyelem törvénye távol köreiből leszálla
S lépte lebben földi csúcsok szűz porhanyó havára.
(A háttérben megjelenik a Kegyelem Törvénye egy nagy könyvvel, ruháján dér

és fagy csillárnai ragyognak s lassan az

előtér

felé tart.)

A KEGYELEM TÖRVÉNYE:
"Enmagatok szeretete s felebarát kímélete
Egyként éljen bennetek,
Mindíg csak jót tegyetek: Isten jár fölöttetek."
VILÁGANYA:
Nem volt rossz a beköszöntő, kegyelmet bő szívvel öntő
Szava drága bíztatás.
Keblem szülötti nevében megköszönöm s fejem mélyen
Hajtja meg hálaadás.
Csitt, ne szóljon szó hiába, kezdődik a felvonás.
(Az élet kapuja fölötti csillag megvilágosodik.)
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ÉLET:
Kapuimon özönlenek erős nemzedékek,
Teremtmények erdejében jelentvén az éket.
(Falusi meIódia csendül, aratásból hazatérő földművesek virágkoszorúkkal és
búzakalászokkal feldíszített kaszákkal jönnek. Többen egy nem látható szekérről
gabonászsákokat cipelnek be a ház pitvarába. A Paraszt homlokát törli.)

PARASZT:
Sorsom biz nem gyermekjáték, feltépem földanyánk mellét,
Földemet úgy művelem ;
Ekével és bor onával, fáradt inam szakadtával
Kicsikarom kenyerem.
PARASZTOK KARA:
Élesre fent fejszénk éle millió szálfát Iedönte,
Győztünk erdők vadonán ;
Friss irtásból bőség ömlött, magot százszorozva öntött
Csűreinkbe gabonánk.
PARASZT:
Minden búzaszem pirosa, pírját orcámról orozta
S veritékem öntözé;
Karom erejét nem szánva, szérün csépelve, tisztázva
Útban már hazafelé.
P ARASZTOK KARA:
Munka után hadd vigadjunk, az egeknek hálát adjunk
Vetésünk gyümölcsiért ;
Csak ki munkás erőt nem szán pirkadattól kint a pusztán,
Érdemel igazi bért.
(Vigalom s nevetés közben vidám falusi táncba kezdenek, a Paraszt borral kí·
nálja őket.)

PARASZT:
Ám a termés javarésze nem maradhat kint estére,
Forduljunk hát sebtiben;
Még ma hordjuk csűreinkbe, zárra járó rekeszekbe
S ünnep csak aztán legyen.
(A Paraszt gondosan bezárja házát, ahová a zsákokat hordták s elvezeti a parasztokat a hátsó kapun.)
(Közben a paraszti dallam elhalkul, majd más finomultabb formában ismét felerősödik. Az Élet kapuján a Szépség és a Bölcseség lépnek be kíséreteikkel.
A Szépség kísérétét ugyanúgy virágok ékítík, mint őt magát.)
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SZÉPSÉG:
Jer velünk hát kergetőzni kertek nyíló berkein,
Zöld erdőnek harmatjában fürdessük meg lábaink,
Bujócskázva napsugárral, pilleszárnyon repülünk
Dús virágok illatával szédülésig eltelünk.
BÖLCSESÉG:
Jól tudod, hogy nyárban, télben cellám hűs homálya hív:
Magamválasztotta rabság, hol bizton remél a szív.
SZÉPSÉG:
Mi mindenek örömére lett, néked az mért tilos 1
Nem Teremtőnk adta nékünk virágos és mámoros
Mezőinek minden ékét, hol lábunk most is tapos 1
Illattal mért fűszerezte körülöttünk a leget,
Madárdal mért ostromolja harsány hangon az eget,
Ha illatát belehelni, madárdaltól .részegülni
Zord parancstól nem lehet 1
Drágakövet, gyöngynyakéket föld s tenger mért rejteget,
Ha homlokunk koszorúzni, nyakunk csillámába fogni
Zord parancstól nem lehet 1
Mért teremtett hegyet, völgyét, patakot és felleget,
Napsugárral hintett berket, nem hogy jártasd szemedet 1
Gyümölcsök mért integetnek, nem hogy oltsák éhe det 1
SZÉPSÉG KISÉRETE :
Hálátlan az a teremtmény, aki Isten csodás
Nem zeng öröméneket.

művén

BÖLCSESÉG:
Örvendezni, mert csodálod s hálád néki felajánlnod
Üdvös egy cselekedet,
Úgy ám tévedsz, hogyha véled: Isten csak azért teremtett
Világot, fenségeset, hogy mulassa kedvedet;
S teremtményi fenségéért nem zengsz hálaéneket.
A BÖLCSESÉG KARA:
Én kitartok hűs cellámban, kísértéstől négy fal véd,
Hogy ott holtomig kitartsak, részem lett a Bölcseség.
SZÉPSÉG:
Szépség nevét azért nyertem: látva lássak s lássanak !
VILÁGANYA:
Szépség s bölcseség nem járnak lent a földön egy útat.
SZÉPSÉG:
Hajam szála behálózza földi teremtményidet
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És közömbös nem maradhat senki, sziv se jéghideg,
Ha tékozlón rája szórom kábító szépségemet,
VILÁGANYA (fejét c86válva) :
Egyike e két szerepnek rossz útra visz, úgy hiszem.
BÖLCSESÉG:
Szellememnek könnyű röptét egyre fennebb lendítem.
SZÉPSÉG:
Hogy szépségem mint élvezzem, nagy gondot okoz nekem.
HIT:
Lelkeddel is gondolj, dőre, szépségmadár elröppen,
találod meg fészkét porrá omló testeden,
De amit a Hid ad néked, nem mulandó: végtelen.
Hűlve

KÉTELY:
Szépséged ma kincsesházad, ám hiába keresed,
Használni ha elfeledted mi ma tiéd: kincsedet.
Az a tiéd, mit megfoghatsz, mit forró gyönyörre válthatsz
Nem, mit ígér képzelet, melynek való létezését
Nem foghatja meg kezed.
A KEGYELEM TÖRVÉNYE:
Mindíg csak jót tegyetek, Isten jár fölöttetek ...
VILÁGANYA:
Hangosan súg a súgó bár, szépség tanácsára nem vár
Öntelten tovább siet.
(Csapongó dallamtól kísérve színre lép a Gazdag, vele vidám cimborák tort ülni
jönnek. Szolgák serege drága szőnyegeket, arany-ezüst edényeket hoz, melyeket
a Gazdag zsákmányolt. Most feldíszítik a Gazdag tornácát szőnyegekkel, kárpitokkal s előkészítik a lakomát. A Kapzsi és az Uzsorás sóvárogva tapogatják
a drága holmikat, melyeket nem használtak fel a tornác díszítésére, hanem
egy sarokba dobtak.)

GAZDAG:
Ki derekul megcsatázott, dús zsákmánnyal hazatért,
Vigadni hát ne restelj ünk, ülj tort fáradalmidért
Te is, te is, jó barátom kivel oly sok gond s baj ért.
KAPZSI:
Zsákmányod fölös lomából vennék egy s mást jó árért.
GAZDAG:
Ez a halmaz száz aranyat számolatlanul megér.
KAPZSI:
Bolondnak tartsz, tönkre tennél, így koldusbotra jutok.
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GAZDAG:
Te sündörögsz itt nyomomban, utánad én nem futok.
UZSORÁS:
Pénzt adok én jó kamatra, esztendőre megadod ...
KAPZSI:
Tágulj innen, ez az üzlet rég enyém, mit zavarod 1
(Mohón pénzeszsacskót nyom a Gazdag markába, melyen az azonnal szolgáinak
vet oda.)

GAZDAG:
Itt az ára, foUyék a bor, hiány miben sem legyen!
I. SZOLGA (hajlongva):
Inam nem rest, futok rögvest,
II. SZOLGA:
Lakomád

előterem.

GAZDAG:
Jöjjetek hát, jóbarátim, vágyunk ajzza élvezet
Kényeinknek, kedveinknek semmi drága nem lehet.
Szép vadat, mit ád az erdő, nyársra vonva itt lelünk,
Hegyek nektárja öntözze válogatott ételünk.
Vénusz asszony szépségével csiklandozza meg ölünk,
Szép leányt ha megkívánunk, roskadásig ölelünk.
A GAZDAG KÍSÉRETE:
A Vigalom asszonyának hódolunk ma kéjesen,
Széplány csókja ajzza kedvünk, nem halunk meg sohasem!
(Észvesztett orgiába kezdenek, tüzes zene szól, esznek-isznak, majd szép lányokkal táncraperdülnek.)

PARASZT (véres ábrázattal jön, kétségbeesetten jajjong e a haját tépi) :
Oda munkám, oda minden, termésem elrabolák, .
Háborút visel a király: felfalnak a katonák.
Mi lesz vélem majd a télen, mit vetek el földemen 1
Adót miből fizetek majd 1 Papomat hogy részelem 1
UZSORÁS:
Adok én pénzt jó kamatra, esztendőre megadod,
Ha új termés tölti kamrád, játszva törlészd kamatod.
PARASZT (kezébe csap) :
Segíts meg hát, míg az Isten jobb napot szán énnekem.
UZSORÁS (pénzt ad neki) :
Tíz aranyból minden gondod hátad mögé hajítod.
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PARASZT:
Legyen meg hát, szántanom kell s jobb jövőre számítok.
Háború volt, gabonámon borsos áron túladok,
Hadd fizesse meg a város károm, mit harc okozott.
(Félre, magában számítgat.)

Háború most megemészté élésünknek legjavát,
Árát tehát én szabom meg, bárki vegyen gabonát.
(Kintornától kísért keserves dallam hangzik fel, béna, nyomorult, varas sebekkel telt, mankókra támaszkodó sereg érkezik: A háború nyomorultjai.)

KOLDUS:
Született-e nyomorultabb e földre, mint én vagyok 1
Fejem alja a csupasz kő, számomra nem jut vacok,
Takaróm a .csupasz égbolt, hálótársim a fagyok,
Mik dermedtré gémberítnek; nyáron cigánnyá égetnek
Tikkasztóra fült napok.
Horpadt hassal alszom én el és éhkoppra virradok,
Háborúk nyomorultjának csak egy garast dobjatok.
KOLDUSOK KARÁNAK EGYIK FELE:
Ég kegyelme türelemmel enyhítse meg nyomorunk,
KOLDUSOK KARÁNAK MÁSIK FELE:
Hadd higyjük, hogy nekünk is kél, virrad egyszer jobb napunk,
EGYüTT:
Ha az élet rengetegjén bátran által haladunk.
GAZDAG (barátaihoz) :
Gazdagságom büszke fényét fitogtatni nem tudom,
De ki portámon belépett, ne érje el unalom.
(Poharával kocint, a zene tusst húz.)

KOLDUS (sebeit mutogatva elébük áll) :
Könyörülj hát nyomorulton, szíved töltse szánalom,
Alamizsnát én nem kérek, sebemet ha mutatom,
Lehetetlen, hogy ne adjál, számolatlan, szabadon.
KEGYELEM TÖRVÉNYE:
Mindíg csak jót tegyetek, Isten lát benneteket.
KOLDUS (elnyujtott hangon énekel) :
Vigaszt e szóból merítek, essék meg hát szívetek I
GAZDAG:
Unalmas nagyon ez ének, kotródjatok, tetvesek!
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(A koldussereg félénken visszahúzódik a paraszt háza felé, de bemenni oda
sem mer, mert onnan veszekedés zaja hallatszik ki. A ErlJszakos elveszi a Paraszt
tíz aranyát, amit az előbb vett kölcsön.)

ERŐSZAKOS:

Nyolc aranyad jár még nékem füstpénz s fejadó fejében,
Adód bérlem, nem kapom,
Ha nem fizetsz csengő pénzben, gabonád sem lesz a télen,
Szekeremre rakatom.
PARASZT:
Nem adhatok, nincs több pénzem, ezt is nagy kamatra kértem
Uzsorástól, nem adom
Utolsó tíz zsák termésem, éhen veszünk el a télen,
Még vetéshez sincs magom.
ERŐSZAKOS (int poroszlóinak) :
Vigyétek hát, ez a nyolc zsák törlessze le az adóját,
Kettőt neked meghagyok; (enyhébb hangon)
Drágábban számítom búzád, hogy tartozásod kifussa
S te se maradj csupaszon.
(Poroszlöival elviteti a nyolc búzászsákot, ö maga pedig a gazdaghoz megy át,
ahol poharat nyomnak a kezébe, kockázni kezdenek vele s elnyerik a pénzét.
Egy lány ül az ölébe, az is pénzt kap töle.)

PARASZT (kétségbeesetten tördeli kezét) :
Istenem, most hová légyek, koldusképpen miként éljek,
Oda búzám, kenyerem;
Van ezekben cseppnyi lélek, avagy farkastól levének,
Hogy így bánnak el velem ?
Egek ura, te ezt tűröd, villámidat le nem küldöd
Lesujtani a gonoszt, aki ártatlanok vérét
Szipolyozza s igaz bérét elorozva, törvényt oszt?
ÁLNOK (besurran aParaszthoz) :
Erőszakos adószedőd gazdagnál keres szeretőt,
Kockán veri pénzed el,
Adód gazdag harácsolja, neked csak a gondot szánja
Mai törvény ezrivel.
Jobb volna, ha te se tűrnél, gazdag erdejében lőnél
Nekem s neked vadakat,
Orvvadászként konyhád füstje fűszeres szaggal terjengne
S majd felvetne a pénzmag.
A KÉTELY:
Mért ne tennéd, rajta, tedd meg! Más rabol és mint hitetlen
Buján éli életét.
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Hátadon, hogy más taposson, mért hagyod, mért ne adhasson
Neked más erdeje bért 1
A HIT:
Jó munkában megőszültél, hitedben vigaszt kerestél,
Mostan meg ne tántorulj ;
Gondviselőd vigyáz reád, de e gonosz a kalodád
Ácsólja már cudarul.
Pellengérre juttat bizton, szégyenbélyeg homlokodon
Gyalázatod hirdeti;
De ha ezt el is kerülnéd, másik létben keserülnéd
Bűnöd büntetéseit.
A KEGYELEM TÖRVÉNYE:
Más jószágát ne kívánjad, így szól a parancsolat.
ÁLNOK:
Kéne pénz, de reszket inad 1 Bátorságod megszaladt 1
Nyúlként lapulsz, vacog fogad, így lesed falatodat 1
PARASZT:
Kotródj innen, te ebfajzat, míg máskép nem mérem utad
S nem repülve penderülsz ;
Eddig keresztényként éltem, lopás, orzás nem volt vétkem
Haljak is hát folt nekül.
(Öklevel utána fenyeget, majd félre magában szöl.)

Ha éhkoppra kényszerítnek, mintsemhogy éhen elvesszek,
Adjon tág erdő vadat;
Magamnak én megkerítem, titokban el úgy emésztem,
Hogy rá nem vásik fogad.
(Az álnok elsompolyog s a gazdag tornácára settenkedik, a Paraszt gondokba
merülten előveszi kenyerét és búsan falatozni kezd.)

ÁLNOK:
Rút parasztja dühét fujja urak, magasságtokra
Irígyen néz, nyála foly;
Ily csekélység mért izgatna, csorogjon csak irígy nyála,
Folyjék vígsággal a tor.
GAZDAG:
Jer hát te is, légy- velünk, osszadd meg eledelünk
(A távolból

győzelmi

induló hangjai harsannak fel.)

BÖLCSESÉG (meghallja a zenét éselörelép) :
A király jön, útján várja hódolatunk s örömünk.
VIGILIA
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GAZDAG:
Magasabbat nem kívánunk, mink van, elég az nekünk,
Büszke fejem meghajtani átallom én, mint a bűnt.
SZÉPSÉG:
Én meg elébe megyek, hadd lássa szépségemet,
Hátha koronás fejéke látásomra megremeg 1
PARASZT:
Házamba hadd búvok el, király jön seregivel,
Beszállásol, adót, terhet duplájára felemel.
(A győzelmi induló most már egészen közeh-ől hallatszik. A Király pompás
baldachin alatt jelenik meg, melyet négy apród tart fölötte. Kísérete háborús
díszben, fegyveresen, zászlókkal követi, a nép üdvrivalgással fogadja.)

KIRÁLY:
Szűk nekem már a világ, rég ledöntém határát
Számtalan birodalomnak, mik utamat elállták.
Napkelettől napnyugatig leigáztam népeket,
Hódolók és alattvalók mélyre hajtják fejüket;
Mégis újabb célt keresek s nem tudom már mit tegyek,
Méltóbb tettek mint öveznek büszke koronás fejet?
A KEGYELEM TÖRVÉNYE:
Mindíg csak jót tegyetek, Isten jár felettetek.
VILÁGANYA:
Úgy bizony, e parancs felett király sem úr, hajtson fejet
S halmozzon jó tetteket;
Mert a végső ítéletkor, mikor teste éled porból,
Könnyen pokolra mehet.

(Lassan aIkonyodni kezd.)

KOLDUS:
Ha más szerencséjét látom, nyomorom jobban sajog,
Rimánkodva kezem nyujtom, rám senki se mosolyog,
Király hatalma fényében sátra alatt imbolyog.
E hölgy hiúsága rabja, teste gyenge, mint a hab.
Bőre fehérségét óvja, tejben fürdik mindennep
Nem is sejti, hogy él pőrén, kibe vad éhség harap.
Még a sokat gyötrött paraszt fogára is akad falat
Ha munkáját végezé, gazdag falja lakomáját,
Útról szedi fel pajtását, csak vár rám az éhezés.
Ők nélkülem mind megvannak, de a koldus éhen halhat,
Ha szánalmat nem arat; Tán a Szépség segít rajtam,
Már csak benne van bizalmam: szép hölgy, tekintsd gyászomat I
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SZÉPSÉG (kíséretéhez) :
Barátnőim, kérlek szépen, melyik ékszer illik nékem;
Mi az ami jobban hat;
Ha csak virág van hajarnhan, s egyszerű gyöngysor nyakamban,
Vagy ha diadémomat
Tűzöm fel s hold fénye rajtam szikráztat gyémántokat?
KOLDUSOK KARA:
Szép hölgy, lássad gyászunkat.
(A Szépség nem veszi észre hanem gyöngyeit és ékszereit próbálgatja barátnőivel.)

VILÁGANYA:
Bolond vagy, nem veszed észre kívánságod mily bohó?
Ki magát is elfeledte, máshoz hogy lehetne jó ?
(A Koldus kíséretével most újra a mulatozó gazdaghoz fordul.)

KOLDUS:
Lakomátok morzsáiból vessetek egy keveset
KOLDUSOK KARA:
Ami úgyis kárba veszne, amit meghagyebetek.
GAZDAG:
Újra itt vagy, semmiházi, koptatod küszöbömet ?
Kushadj csak kint a küszöbnél, várj sorodra, ebszerzet !
KOLDUSOK KARA:
Ne légy kemény, szánj meg minket, essen meg hát szívetek!
GAZDAG:
Orcátalan cigánynépség, keressetek más helyet.
KOLDUS:
Ki zenére s vigalomra pénzét számolatlan szórja,
Nekünk nem vet egy garast?
GAZDAG:
Fogd be szádat és ne jártasd mert azétverem csontodat.
VILÁGANYA :
Dúsgazdagnak lakomáján mintha csak Lázár jajongna
Vagy Jób testét, a varast,
Cserépdarabbal vakarná s kínja sírna csak panaszt.
KOLDUS (a király felé lép) :
Ha gazdag sorsom nem szánja,
Országunk dicső királya kínom majd megenyhíti ;
Könyörület hassa szíved, légy irgalmas, mikor híved
I lábad könnyel öntözi.
(Térdrerogy a király

előtt.
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KIRÁLY:
Keressétek kérvénytekkel Alamizsnamesterem ...
VILÁGANYA:
Miniszterek vigyáznak rá, hogy álmod nyugodt legyen.
KOLDUS (felkél a király lábától és a paraszt házához megyen, ahonnan előbújt
ismét a gazda) :
Úgy hát te, ki verítéked árán szerzed kenyered,
S minden magod tízszeresen, százszorosan megnyered,
Neked essék meg hát szíved nyom oromon, éhemen,
KOLDUSOK KARA:
Ha te sem adsz, vesszünk éhen, nincs számunkra kegyelem.
PARASZT:
Isten rendelése folytán én az ásót forgatom,
Veríték lepi elorcám, míg földem learatom,
Száz adó nyúz, roskad portám, széllelbélelt kolduson
Nem segítek, magamnak sincs maholnap, hogy mit egyek I
Nem dolgoztok, ti naplopók, mért jajgattok: "Mit egyek I"
KOLDUSOK KARA:
Ha csak hóhérhoz nem állunk szedni hulló fejeket,
Milyen munkát bírna vállunk ~
PARASZT (vállatvonva)
Úgy, hát ne is egyetek.
KOLDUS:
De e földi forgatagban úgy rendelték, én legyek
Ország-világ utolsója s így kolduljam kenyered,
Amit a föld neked terem, mert gondját te viseled.
PARASZT:
Senki nem kívánja tőled, hogy élted elcsavarogd
Köröskörül a világon akad végzetlen dolog ;
Jó iskola a szegénység, hogy tested igába fogd.
KOLDUS:
Nem indul hát szíved rajtunk 1
PARASZT (hátat fordít) :
Utálom a naplopástKOLDUS (a Bölcsességhez fordul) :
így hát te hozzád sóhajtunk.
KOLDUSOK KARA:
Segíthet-e rajtunk más
(A Bölcseség kíséretével kenyeret oszt ki a szegények között.)

30

v 'G III A

~

BÖLCSESÉG:
Italt a szomjúhozóknak s ételt, ha ki éhezik
Adni szívünkne sajnáljon, szomorút lágyan simítson
Mindíg gyöngéd két kezünk, így rendelte Mesterünk.
A BÖLCSESÉG KARA:
Isten úgy tekinti azt,
Ki felebarátját segéli, mint ki neki nyujt vígaszt.
KOLDUSOK KARA:
Adjon az Úr ezerannyit ! Lelketeket a malaszt
Felemelte, jóvá tette, így vezet Ő sok igazt,
Kinek Élő kenyere mindennapi szentmise.
(A Bölcseség a koldusok közt foglalatoskodván, megbotlik az egyik koldus
földön elnyujtott falábában és a földre esík.)

BÖLCSESÉG:
6h, Istenem!
KIRÁLY:
Mi van veled 1
KOLDUS:
Megbotlott az Istenadta,
Gáncsot egy faláb vetett, arca véres, teste reszket.
KIRÁLY (kezét nyujtja) :
Oltalmára sietek
S nem tágítok el mellőle, neki mindíg segítek.
BÖLCSESÉG:
Köszönetern néked, Felség, karod segítségiért,
Biztosb támaszt, ha veszély ér, földön kitől nyerhetnék.
MESTER:
Kijavíthatnék sok hibát, mit itt játszók sora ejt,
Ám mindenki akaratát szabaddá tettem e helyt.
Szabadságot adtam nékik hajlamuk űzésire,
így hát mindnek tette árán bontakozzék szelleme.
Játsszák hát ma szabadon el, kedvük szerint szerepük,
Bármekkora zürzavar kel tettük nyomán, Mesterük
Látja, mit tettek emberül s törvényt érdem szerint ül.
A KEGYELEM TÖRVÉNYE:
"Mindíg csak jót tegyetek, Isten jár fölöttetek"
Minden egyes szereplőnek megsúgom törvényemet,
Ha gonosznak lépre mentek, magatokra vessetek. (könyvéből olvasva)
"Enmagatok szeretete, s felebarát kímélete
Egyként éljen bennetek."
V I Gr I L I A
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KIRÁLY (visszatér helyére) :
Mivel ez a csalfa élet játékot űz velem s véled:
Sorsunk közös vándorlás ;
Együttesen, kéz a kézben támogassuk így hát egymást
S váltsunk bölcs szót szeliden.
SZÉPSÉG:
Társaság nélkül az élet pusztán árva bujdosás.
GAZDAG:
Mondjon ki-ki egy mesét ...
BÖLCSESÉG
Túlhosszúra nyúlna így el együttlétünk ezidétt,
Mondja el csak, ki mit gondol s mi bú terheli szívét,
KIRÁLY:
Birodalmam kormányzása nagy és súlyos feladat,
Fény övez bár, kísért árny is, lélekzetem elakad,
Ha tél és nyár változását, csillagok titkos forgás át
Elámulva követem.
Sziklavárak ura lettem, szépség meghajol előttem,
- Rabszolgámként kezelem Szürkesége, fényessége, világ minden teremtménye
Rabul adatott nekem.
Legyen hát, hogy megfékezzem, biztos kézzel, jól vezessem
Számtalan alattvalóm ;
(Letérdel).

Ég Ura ad erőt nékem, hogy vad lázadozóra fékem,
S biztos igám rakhatom.
KIRÁLYOK KARA (letérdelnek) :
Ég Ura, adj erőt néki, hogy ki vad néped fékezi
S letör botor lázadást :
Bölcseség azt el ne hagyja, szigorát részvét puhítsa
S élte, mint példaadás,
Hódítson ott, hol bölcs kardot nem suhint, mert célja más.
VILÁGANYA :
Uralkodás tudományát Salamonként áhítozzák.
(A Halál úgy kerül a király mögé, hogy senki sem látja a

HALÁL:
Megállj, te árnyékkirály, hiú vágy ne űzze szíved,
Alkonyul im már körüled, szereped betöltve már.
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szeroplők

közül),

(A szeroplök rémülten és borzadva sikoltanak fel, a Király kísérete a legtá.volabbi sarokba menekül s a többi kórusok measze visszahábrálnak.)

KIRÁLY:
Metsző szél borzongat össze, szerepemet végezém,
Vége van hát életemnek 1 Többé nem kormányzok én 1
Vonz egy örvény, merre menjek 1 Ott hol bölcsőm őrizék,
Áll egy ajtó, ám nyílását előlem befedezék.
Sujtó végzet, bölcsőinkhez vissza már nem térhetünk,
Ha egy fagyasztó lehellet megdermeszté életünk.
Forrás fakad, patak szalad, folyó tengerbe ömöl,
Tenger árja párát fakaszt, kiszárad sok langy öböl,
Felhők árja forrást emtet, táplál földi ereket,
Folyó így hát patak lehet, forrásként a tengerek
Ismét s újra megújulnak ; de agg nem lehet gyerek,
Ha már végórája kondult: felé csak sír integet.
így ha már lejárt az óra s éltünk látta Mesterünk,
Bűntől könnyek árja mossa tisztára szegény szívünk
S vegyen az Úr kegyelmébe, ha elébe kerülünk.

KIRÁLYOK KARA (letérdelnek) :
Most, hogy már lejárt az óra s láttad művét, életét,
Add, hogy könnyével lerójja bűnhődését vétkiért
S vedd kegyesen oltalmadba hozzád térült bús szívét.
(A Halál kaszájával megsuhintja a Királyt, aki szívéhez kap és a sír felé tántorog. Tompa halotti zene kiséri lépteit, a Halál nyomában halad. A Király
kísérete lassú léptekkel, lehorgasztott fővel kiséri urát és a Halált.)

VILÁGANYA:
Jól fejezte be szerepét,

hőn

esdvén bocsánatért.

SZÉPSÉG:
Hatalmának virágjában, alattvalók seregi
Közt esett el a Király ...
PARASZT:
Essen csak eső májusban, tennésem nem kérdezi
Van Király vagy nincs Király 1
Vígabb leszen az új évem.
BÖLCSESÉG:
Gyors halála mégis fáj ...
SZÉPSÉG:
Járás, kelés, futkosás, fej nélküli kapkodás I
Mit kezdünk most Urunk hijján 1
V
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GAZDAG:
Gyásztor lett a lakomám, vigadjunk csak, eimborám ]
(A Szépséghez fordul)

Szép hölgy, szíved mit kíván 1
(Kilép a tornácról és kezet csókol a Szépség-nek.)

SZÉPSÉG (kacéran) :
Kívánságom volna száz . .. ki kérdi most, "mit kívánsz 1"
VILÁGANYA:
Földi ember léte felleg, mit kis szél is szerteráz ...
PARASZT (elröhögi magát) :
Ha jó zsíros az örökség, vissza holtat nem kívánsz.
SZÉPSÉG:
Szépségem varázskörében nem kelle irigylenem
Király pompáját, fenségét, nem ő voltékem nekem,
Mikor trónját véle osztám, fényességét szaporítám!
Most láttuk csak, Király élte muló, tünő pillanat,
De én áldom sorsomat,
Mert a Szépség ékessége mindíg diadalt arat.
Ha a bölcsek férfi népet "Kis világnak" neveznek,
Ural engem ez a világ s bennem látja a mennyet.
Sorsom isteni valóját így méltán dícsérhetem,
Ha férfi sorsa a világ, asszony fölötte amenny.
A SZÉPSÉG KARA:
Sorsa isteni valóját szépség fennen dicsérje,
Ha férfi sorsa a világ, ő a mennybolt fölötte.
VILÁGANYA:
Prófétánk bölcs intésére Szépség füle nem hallgat,
Gőgje árán így szépsége szörnyeteg álarca csak.
(A Halál észrevétlenül bő köpenybe burkolózva belép s miközben a Szépség
tükrében szemléli magát, a tükörböl pillantja meg a Halált és felsikolt.)

HALÁL:
Emberszépség szép virága, gyengén feslő fájvirág,
Hajnalod virágzásába alkonyat hoz hervadást.
(Rémült jajok, a Szépség kísérete a legtávolabb sarokba vonul vissza, a többiek
is messze visszahúzódnak.)

SZÉPSÉG:
Hogy a Szépség útja véges, sokan megénekelék,
Ne fuss tőlem, óh szépséges szép tavaszom, maradj még,
Hintsd rám ékes, fényességes szirmaidnak kellemét.

34

vIG

ILIA

Jaj nekem, szegény rózsának, szirmom alig hasadott,
Alig ringott szellő hintán , alighogy illatozott,
Napsugár fakóra szívta, csörgő vázzá változott.
Hervad rózsa napszállatján, nem öltheti újra fel
Bimbózása nászruháját, zsengén újra nem fesel ...
De mit nékem rózsa multa, tavasz zsenge koszorúja,
Ha hervad nap búcsúcsókja közben, forró nap után ;
Nem hasonlítható hozzám virág kérész élete:
Lelkes létem több virágnál, öntudatlan nyílásánál
Sokkal többre terveze a Teremtő bölcs keze.
Nap, bár láttad születésem, nem szemlélheted a végem,
Ily mulandó nem vagyok;
Öröklét lett osztályrészem, falevélként nem enyészem :
Halál, megfelelj nekem, mit szám szólott, igaz-e?
HALÁL:
Örök a lélek szépsége, muló csak test kelleme.
SZÉPSÉG:
Szörnyű,

hogy bölcs válaszodra ellent nem is mondhatok:
alig ringatott még, vár rám hideg sírtorok ;
Eddig balgán játszadoztam, tovább már nem játszhatok,
Gyötör önvád, szörnyű kétség, ki mit sem javíthatok.
Bölcsőm

;SZÉPSÉG KISÉRETE :
Alig ringatták bölcsőjét, vár rá

szörnyű

sírtorok.

(A Halál hívogatóan int a Szépség felé, majd a sír kapujáig kíséri, Halk, bánatos
zene szól, A Szépség kísérete elkíséri asszonyát a sír kapujáig.)

VILÁGANYA:
Jól fejezte be szerepét,

hőn

esdett bocsánatot.

AZ ÖSSZES KÓRUSOK:
Játszi kergetődzés közben, lesve zene lágy szavát,
Szépség is halálra vált.
PARASZT:
Láthassak csak kéményemben füstön sonkát s szalonnát,
Szám Szépségért nem kiált.
BÖLCSESÉG:
Gyors halála mégis fáj.
KOLDUS:
Üres nélküle e táj ...
BÖLCSESÉG:
Mit kezdünk most Szépség hijján?
VIGILIA
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GAZDAG:
Vigadjunk csak cimborám!
PARASZT:
Ha sorsom átgondolom, nincs éjjelem s nincs napom,
Hogy földemért ne aggódnék, sárban, fagyban ne loholnék
S ne tűrnék el meleget, mit hoz Sándor, Benedek ...
Lelki üdvösségem táján cudarul áll mégis szénám :
Ha jószándék mást is sugna, szívem-szám, hogy hálát adna,
Ritkán akad rá eset ;
Jó termésem munkám hozza, káromat rontás okozza,
Csak teremtő Istenem kezét el nem ismerem.
VILÁGANYA:
Fizetné már adósságát, ki úgy érzi, tartozik ...
KOLDUS:
Mégis derék ember azért ha jól le is szídott itt.
(A Halál kaszajával a vállán észrevétlenül jelenik meg mögöttük.)

HALÁL:
Küzködésed,

gyötrődésed

most végéhez érkezett.

(Kaszájával végigsuhint a Paraszt feje fölött.)

Más

mező

vár, nem a földed, hol majd Istent fölleled.

(Elborzadt kiáltásban tör ki mindenki, a parasztok a legtávolabb sarokba menekülnek, a többiek is visszahátrálnak a Halál elől.)

PARASZT:
Halál, ha ismersz kegyelmet, engem még le ne arass.
(A Halál újra meglegyinti, mire rémülten a M ester felé fordul.)

Vagy döntsön szegény ügyemben magasabb parancsolat:
Hogy menjek el, mikor holnap szántnom s vetnem kellene,
Aratásig pénzt vettem fel, uzsorás nem vár vele !
HALÁL:
Uzsorásod már halott, s kik környeztek gazdagot:
Kapzsi, erőszakos, álnok, ítélőszék elé állott
(A Paraszt a Gazdag tornáca felé néz, ahol még most is mulatnak és csevegve
poharaznak, de sem az Erőszakos, sem az Almok, akik szeme láttára mentek át.
egy pohár borra az előbb, már nincsenek ott.)

PARASZT:
Gyorsan elrepűlt az élet, furcsa módon szédülök ...
Mit vitázzak, vár a sír már, mélye húz, belédülök.
(Térdre esik.]

Ha hibáztam életemben, bűnömet szükség szülé,
Tisztulásnak vágya éget . . . hogy megyek bírám elé 1
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PARASZTOK KARA:
Bár hibázott életében, bűnét csak szükség szülé,
Tisztulásra vágyat érez, úgy megy Birája elé.
(A Halál kaszáját nyujtja és a megrokkant paraszt belékapaszkodva, majd a
Halál-ra támaszkodva kivánszorog a színröl. Halk, szomorú falusi énekszó
dallama hallatszik míg a Halál ésa Paraszt belépnek a sir kapuján. Az összes
kórusok elkísérik őket a síríg.)

VILÁGANYA:
Eleinte majd pogánynak hittem őt, de most kitűnt;
Igaz valóját nem láttam, élt őbenne szent hitünk.
AZ ÖSSZES KÓRUSOK:
Szántástól és aratástól, portói, szennytől, megviseit
Szegény öreg nyugalmat lel ...
KOLDUS:
Hátán sok gondot cipelt.
BÖLCSESÉG:
Hogy sajnálom!
KOLDUS:
Ej, be szánom !
BÖLCSESÉG:
Ez is elment.
KOLDUS:
Vége lett ...
BÖLCSESÉG:
Mit kezdjünk most ennek holtán 1
GAZDAG Mulassunk csak, oimborám l (félig részegen) :
Mindezek példájaként, láthatjátok, mennyit ér
Földi élet, mely virágként hajnalpirral kivirul,
De estére vége, fujj! Ha már ily gyorsan virul,
Ne törődjünk sokat véle, ürítsd gyorsan poharad,
Csak vigadjunk, kaput zár az úgyis, ki hátul marad.
GAZDAG KISÉRETE (poharakkal veri a taktust) :
Töltsed csak meg jól hasad, egyél; igyál pukkadásig,
Míg csak fogad el nem vásik és sír szája rád nem ásít,
Élvezd ifjúságodat!
VILÁGANYA:
Bölcseség ez is, de vásott, régen elnyűtt ócskaság,
Üdvözítőnk jötte előtt már pogányok is megúnták.
BÖLCSESÉG:
Ki jön soron 1
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KOLDUS:
Én jövök most
S megátkozom a napot,
Mely szültömre felhajnallott, hogy lássam e csúf világot,
S meg a sötét éjfelet, mely sajgó kínokra nemzett.
Köd belepjen hegyet-völgyet, nap sugára ne rózsázza
Hajnalpírral az eget,
Felhők sötét kárpitján át ne hintsen több meleget.
Örök éjfél lepjen mindent, világtalan, vaksötét,
Felhők között fényt ne lásson baljós, csillagtalan ég;
Minden fénykút kialudjon, emberszem fényt ne pillantson
Setét vándorútjain. (Letérdel)
Uram, nem azért szórom szét fájdalmam bősz átkait,
Mert rút szegénység várt rám itt, engem csak az keserít:
Hogy viseltem bűn [elét, mitől nem ment nemzedék.
KOLDUSOK KARA:
Urunk, nem azért szórjuk szét fájdalmunk bősz átkait,
Mert rút szegénység várt ránk itt; minket csak az keserít :
Hogy viseltük bűn jelét, mitől nem ment nemzedék.
VILÁGANYA:
Kétségbeesés látszatját ügyesen elkerülék.
GAZDAG (Nevetve cimboráihoz)
Mind elveszté ez eszét?
(A koldusokat utánozva.)

"Urunk, nem azért szórjuk szét vad fájdalmunk átkait,
Mert rút szegénység várt ránk itt; minket csak az keserít ;
Hogy viseltük bűn jelét, mitől nem ment nemzedék."
(Hangos kacagásban törnek ki.)

Örökségünk jobb mint nékik ...
GAZDAGOK KARA:
Egyél-igyál pukkadásig, töltsed csak meg jól hasad,
Míg csak fogad el nem vásik és sír szája rád nem ásít,
Élvezd ifjúságodat!
(A Gazdag kísérete féktelen kacagásban tör ki, amely a Halál felléptekor rémületté változik és a részegek arca vad halálfélelembe torzul. A Halál belép a
mulatozók közé, ahol egy pillanata még, hogy a legmagasabbra csapott a
féktelenség. A Gazdag kísérete a legtávolabbi sarokba menekül, miközben a
koldusok kara a Halált, a Gazdagot és a Koldust fogja közro.)

HALÁL:
Szigorúan elszámol most életéről gazdag s koldus,
Megméretik nyomor kínja, s megméretik szintúgy a dús.
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GAZDAG (haját tépi) :
Jaj nekem!
KOLDUS (felujjong) :
Mily örömhír ez !
GAZDAG:
Nem remegsz hát, nyomorult?
Elfutni kedvet nem érzesz, hogy végórád rádkondult 1
KOLDUS:
Nem, mert ez a rémület, mely átjár csontot, velőt,
Nem kerül el embertestet, ha áll a halál előtt.
Királyt sem ment szent kenet, ha itt lent sorsa betelt,
Szépség fénye, glóriája, távozni nem nyujt hitelt ...
Mért szökne hát el a koldus, mi jót hagy e földön itt?
Jó a halál, mert megváltja s eltörli mind kínjait.
GAZDAG:
Zokszó nélkül könnyen mész hát? Vissza nem húz semmi sem 1
KOLDUS:
Nem hagyok e földön semmit, mi megkötné életem.
GAZDAG:
Én meg mintha rontás verne, úgy csügg szívem kincsemen.
KOLDUS:
Örömnap ez!
GAZDAG:
KOLDUS:
Szabadulás!

Gyászom napja!

GAZDAG:
Kárhozat!
KOLDUSOK KARA:
Koldust lakomája várja!
GAZDAG:
Engem milyen sors fogad ?
(A Halál kaszájával meglegyinti Koldust és a Gazdagot, miközben távolról a.
zene hallatszik, melynek hangjainál mindhárman a sír felé mennek, A kórusok
egészen a sír kapujáig kísérik öket.)

VILÁGANYA:
Milyen másként járja ez s az sírja felé az útat.
BÖLCSESÉG:
Elmentek hát. Most a színen egymagamban maradok ...
Mért időznék, rám is vár már biztos, hűvös sírtorok.
Mért ne mennék hát elébe? Mindent, mi köt, eldobok.
VI G ll' A

(A sír kapujában most

feltűnik

a Halál, amint csendesen vár a Bolceeeéqre.]

Véget ért itt lent a játék, de fent új színtér fogad ...
Látva tévelygéseinket, keressetek jobb útat.
(A BölCBe8ég csendes megnyugvással, békében búcsúzik el kíséretétől és rémület
nélkül, szilárdan megy a Halál elébe, aki csak azután lép a nyomába, mikor
már átlépte a halál küszöbét. A BölCBeBég elvonulta közben egyházi gyászének
hangjai csendülnek fel, a kórusok azonban hangtalanul kísérik a BölCBe8éget a
sir kapujáig és hangtalanul hagyják el lassan a szint is.
Fent az arkangyalok is eltávoznak és a Mester kapuja, a hármasoltár bezárul.
Némán szélednek az Égi Seregek és lassan bezárul az Ég kapuja.
A Világanya is visszasüllyed földburka alá, a földburok összezárul.)

Függöny.

HARMADIK RÉSZ
(Harangok ércszava hívja össze az Égi Seregeket és vezeti be az ítéletet. A harangok zúgását égből áramló orgonaszó váltja fel. Az Ég kapuja megnyílik megjelennek a harsonás angyalok és az 6rangyalok. A két Arkangyal megjelentével a
Mester is láthatóvá lesz a menny kapujában. Az Égi Seregek leborulnak és magasztaló éneket zengenek.)

A MESTER:
Érdem szerint mérve jussát, jó most elnyeri jutalmát,
Gonosz büntetést arat, mert szegé parancsomat.
(Az Égi Seregek énekének befejező részei után a két Arkangyal eltávozik, amire
az ég kapuja is bezárul. Üregéből felemelkedik a Világanya két földszellem kíséretében, akik magukkal hozzák nagy faragott ládájukat.)

VILÁGANYA:
Rövid volt a földi játék, - élet gyorsan elrohan Ki ezt lent el nem feledte, ide léphet boldogan.
Elnémult már lent a színpad, hol nyüzsögtek emberek,
Földi enyésző alakjuk por lett, porból vétetett,
A Királytól a Parasztig most mindent visszaveszek,
Mit hiú látszatra kaptak, míg játszhattak életet;
Itt lesem meg őket sorban e sötét kapu megett,
Hadd omoljék szét a porban, ami onnan vétetett.
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(Gyászinduló tompa ütemei mellett lép elő a Sir kapuja mellől aHalál és egy
fekete dobon lábszárcsonttal dobolni kezd. Mögötte szürke lepleikben közelegnek
az elhaltak és a Világanyától kapott ékeiket, jelvényeiket és szerszámjaikat a
karjukon hozzák. Mikor mind felsorakoztak, a Halál eltűnik.)

VILÁGANYA (a Királyhoz) :
Ki először léptél itt be, mi volt földi szereped1
KIRÁLY:
Pillanatnyi elmultával uradat már feleded 1
VILÁGANYA:
Nem tarthatom számon a port, mi rostámon átesett.
KIRÁLY:
Birodalmam végtelenjén sohse bukott le a nap,
Nyugatán ha alkonyult már, keletét a pirkadat
Rózsaszín sugári lepték: de most itt az alkonyat.
Minden hatalom enyém volt, dícsért kelet és nyugat
Más őrzi most koronáját, ki diadalkapukat
Nemcsak örökségként vett át, de épített újakat.
Népeimmel hadba szálltam, megdönték határokat,
Végtelenjén a világnak, karddal írtam sorsukat,
Mind szoros egységbe zártam, így szolgáltam javukat.
Trónom fényes boltozatja bíborpirtói ragyogott,
Koronám fényáradása tükrözte rá a napot.
VILÁGANYA:
Lök ide hát koronádat, palotád már lakod,
Vesd le hát bíborruhádat, nem tiéd már jogarod ;
Ahogya világra jöttél, kapuját el úgy hagyod.
Bíborod mily büszke ék volt, más is örül majd neki,
Ki trónusodba beül majd s testét véle ékíti:
De most korona és jogar raktáramat illeti.
(Elveszi

tőle

bíborát, koronáját és jogarát és a ládába helyezi.)

KIRÁLY:
Nem te nyujtád mindezt nékem 1 Alig kaptam, elveszed 1
VILÁGANYA:
Csak kölcsönbe kaptad ékem, nem mint örök részedet,
Ha tartósnak hitted fényét, balgaságod rászedett.
KIRÁLY:
Ki higyjen hát hatalmában, ha ily gonosz két kezed,
S mit jobboddal kegyként nyujtasz, balkezeddel elveszed 1
Mi hasznom volt nékem abban, hogy vezettem népeket 1
VIGILIA
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VILÁGANYA:
Jutalmad, vagy büntetésed érdem ezerint elveszed;
Nem kérdem, hogy jóra, rosszra vezetted-e népedet,
Ám csupaszon lépheted át csupáncsak küszöbömet.
(A Szépséghez fordul.)

Mit játszottál lent a földön ~
SZÉPSÉG:
Földi szépség látszatát.
VILÁGANYA:
Raktáramból mi volt részed 1
SZÉPSÉG:
Rózsásarcú ifjúság.
VILÁGANYA:
Úgy, hát hová lett szépséged 1
SZÉPSÉG:
Nem bírta el sír fagyát.
VILÁGANYA:
Öreg testem fordul egyet, s tavasz ontja szirmait,
Perc szállatján virág nyílik, perc szál1atján elvirít,
Bárhogy őrzeném virágit, fordulnom kell: szél sivít,
Hideg fagy emészt meg mindent s a hó mindent elborít.
A Királytól birodalmát s teste külső ékeit
Két kézzel kell elrabolnom. de mit vegyek vissza itt,
Hol előttem a Halál járt, Iekaszálva rendjeit 1
(Kiveszi a tükröt a Szépség

kezéből

és arca elé tartja.)

Nézz tükröd ezüst tavába!
SZÉPSÉG (feljajdul) :
Látom pusztításait.
VILÁGANYA:
Bájadnak sok szép virágát hova szórtad, merre lett 1
Én hintettelek be véle, add hát vissza részedet!
SZÉPSÉG:
Halál vámján áthaladtam, szépségem odaveszett,
Ott maradt arcom pirosa, ott szájamnak bíbora,
Tavaszom minden virága s két ajkamnak mosolya.
Rózsáimnak minden szála egyenként elhervadott,
Búzavirág szürkére vált, szegfű sem illatozott.
Tavaszom bús télre fordult, éj lepte be a napot,
Gyöngyeimnek szikrázása mind kaviccsá változott •••
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Kialudt szemem világa, többé könnye sem fakad,
Szépségemnek pompájából egy szikrányi se marad.
(Előlép

a Paraszn.)

VILÁGANYA :
Mi voltál te túl e réven, roggyan t lábú bús öreg 1
PARASZT:
Hé paraszt, kend, öregapám, mindenki így kérdezett,
Ha úrral kerültem szembe az útfélen, vagy adót
Keservesen megfizettem s értelmem botladozott
Urak számolni tudásán s nem jól értettem a szót.
VILÁGANYA:
Vissza hát, mit néked adtam!
PARASZT:
Tőlem ez is követel 1
VILÁGANYA :
Ását nyomtam a kezedbe.
PARASZT:
Fukar kegy volt, szűk hitel ...
VILÁGANYA :
Mégsem tarthatod magadnál, ha egyszer sorsod betelt.
PARASZT:
Nézd csak, nézd, e mérges szerzet milyen hozományt adott,
Hagyta, hogy görnyedten ássak, míg csak meg nem szakadok
S most, hogy útunk széjjel válik, foga ásóm után vásik.
(A Gazdag és a Koldus jönnek.)

VILÁGANYA :
Ki közeleg 1
GAZDAG:
Szerelmesed, ki elhagyni nem akart.
KOLDUS:
És egy másik, kinek most itt nyugtot ád e békés part.
VILÁGANYA :
Hogy van az, hogy ketten jönnek át a sírnak kapuján
És egyiknek arca boldog, míg a másik halovány 1
KOLDUS:
Kenyeremet könny öntözte, koldus voltam odaát.
GAZDAG:
Semmiben sem láttam hiányt, mit szemem-szám megkivánt.
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VILÁGANYA:
Add ide hát gazdagságod, aranyad és ékszered I
(Elveszi

tőle

láncát és boglárfüzérét.)

KOLDUS (széttárja két ilres kezét):
Kinek semmi bugyra nincsen,
(Előlép

tű

fokán is átmehet.

a Bölceeség.)

VILÁGANYA:
Kezem mit rakott bölcsődbe, hogy kikérted részedet 1
BÖLCSESÉG:
Darócruhát, néhány imát, Istennek szánt életet.
VILÁGANYA:
Add vissza hát, e kapun át senki semmit sem vihet.
BÖLCSESÉG:
Sohse hagyott cserben könnyem, míg virraszték éjeket,
Ha elveszed, tiéd lehet mind, mit ejték könnyeket ...
Vegyed el hát imáimat, esdeklésem hő szavát,
Imafolyam elmorajlott, árját meg nem szegte gát ...
VILÁGANYA:
Nincs mit visszavennem tőled, ez nem porló vagyonod;
Ami jót tettél a földön, mind magaddal hozhatod.
GAZDAG:
Boldog az, ki hatalomért éltében nem törtetett.
SZÉPSÉG:
És ki szépsége dícsértén hiúságba nem esett.
GAZDAG:
Mily szegény itt, kit odaát gazdagsága felvetett.
PARASZT:
Előlem a magas eget földem mért takarta el 1
KOLDUS {mellére ilt) :
Nyomorának kétségében mért lázadt fel e kebel 1
VILÁGANYA:
Nincs idő itt bűnbánatra, mért dermedez testetek,
Aki meghalt, sírján túl már nem szerezhet érdemet.
Kioltottam a Szépségnek hiúságos két szemét,
Királyoknak féltett éke ládám mélyén rongy-szeméb.
Ha rászolgált, egyként táplál mindenkit itt a remény,
Koldusbot s királyi pálca Isten előtt egyre mén.
Világ hazug színpadához mért tapadtok görcsösen 1
Lépjetek e réven által, más világ vár odafenn.
(A sírok kapui lassan kitárulnak.)
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KIRÁLY:
Mikor a világra szültél, lágyabb volt mindkét kezed,
Most, hogy holtan visszatérünk, minden ízünk megremeg.
VILÁGANYA:
Jól jegyezd meg a tanítást: kit Fortuna felemel,
Mind dícsér az engem fennen, neki földem lágy kebel,
De akinek hátat fordít: reám mind öklöt emel.
Bölcsőjének zugolyában az embert átölelem,
Fordítsd ám csak meg a bölcsőt, koporsód előterem :
Jöttöd percén bölcsőd vagyok, holtadkor meg sírverem.
KOLDUS:
Ha a Világ túlad rajtunk, ne időzzünk idelenn,
Játékunknak jutalmául megígérte Mesterem,
Hogy ki dolgát jól végezte, gazdag jutalmat nyerend :
Az Ő égi asztalánál lakoma vár odafenn.
(A koldus

elsőnek

akar belépni sírvermébe, de a király elállja az útját.)

KIRÁLY (a Koldushoz) :
Gúnyolódni jött tán kedved, szolgaságod elfeledted,
Semmiházi koldusa? Nem féled már a fegyelmet,
Már rangomat sem tiszteled s lábad elémbe teszed?
KOLDUS:
Itt már nem te vagy az első, sírban mindenki egyenlő,
Hogy mi voltál, nem számít már: szerepednek vége lett.
GAZDAG:
Mit, hát mindent elfeledtél, tőlem alamizsnát kértél !
KOLDUS:
S nem adott fösvény kezed.
SZÉPSÉG:
Földi Iárvád elvetetted,
Megadni is elfelejtsz ?

úrnőknek

kijáró tisztet

BÖLCSESÉG (csitítva) :
Egyformák lettünk itt mind lent, nemsokára sírunkon fen t
Elhervad a nefelejts.
(Most a Paraszt akar

előre

menni, de a Gazdag útját állja.)

GAZDAG:
Félre az utamból, Paraszt !
PARASZT:
Káromlásod itt nem maraszt, tréfáidból már elég!
Halott: halott, nem tart köztük Gazdagot számon az ég.
VIGILIA
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GAZDAG:
Csak már létnám ítéletem, lélekzetem is kihagy,
Ez meg itt az utamba áll, hogy bosszantson a bitang.

KOLDUS:
(Letérdel a halotti árnyak közepette.)

Ura földnek és mennyeknek, parancsodra megjelentek
A föld száműzött jei :
Szerepüket eljátszották, részüket most Tőled várják
Üdvöd örökösei.
Trónusodnak zsámolyánál, ítéleted asztalánál
Ne légy hozzánk mostoha ;
Hasadjon meg ég kárpitja s bár fényed szemünk vakítja,
Várjon égi lakoma!

(A sírokból muzsika hangjai szűrődnek ki, a Koldus feláll térdeltéből és mindenki
sírkamrájába megy. A kripták kapui lassan bezárulnak, a síri zene egyre jobban
elhalkul. Az orgonák sípjai most harsogva zendülnek meg és megnyílnak az Ég
kapui. A hármasoltár előtt ott áll a Mester két Arkangyala kíséretében, körülötte
pedig felsereglenek. az Égi Seregek s a Világ mozgatójának dícséretére hálaadó
énekbe kezdenek. Az ének befejeztével a Harsonás Angyalok megfújják trombitáikat, hatalmas dördülésele közepette rendül meg a föld és kitárulnak a sírok
kapui. Ugyenekkor a színpad mindkét oldaláról özönleni kezdenek a színre a
kórusok. Az elhúnytak kilépnek sírjaikból és mögöttük újra bezárulnak a sírok
kapui.)

A MESTER:
Terítve vár asztalom már, mellyel megvigasztalom
Földi élet teremtményit, mely poklot bénulttá rémít,
S melynek örök szemlélése a mennyeknek legfőbb üdve:
Vár reátok kenyerem.
Időtök immár betellett, Urának asztala mellett
Most vidulva megjelenhet, kiért kinyúlik kezem;
Ám innen elkergetem,
Ki szerepét rosszul játszta s ígéretem üdvsugára
Nem hatolt át lelke kérgén, ki üdvét elszórta kergén
S csak kéjek után futott.
Koldus és Bölcseség mosthát emelje fel hozzám arcát,
Nékik legjobb rész jutott.
Testüket levetkezték bár, kenyerem sem földi immár:
Hanem a végső titok, gyönyöröktől áthatott
Legfőbb célja minden létnek, mit imádnak angyalok.
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(Két Őrzőangyal pálmaágakkal a kezében a Koldust és a Bölcseséget a Mennyek
pitvarába vezeti.)

KOLDUS:
Boldogság dús örököse, örök üdvösség részese
Lettem hát váltságodért.
Kinjaim gyönyörre váltak, örökfényű glóriádat
Úgy fonod rám, mint babért.
Mért hogy többet nem szenvedtem ? Cserébe semmit se tettem!
Hogy érdemlem ezt a bért ! ?
BÖLCSESÉG:
Vezeklésem nem volt meddő, elhalmoz most a Teremtő
Dicsősége fényivel.
Boldog az, ki könnyet ontott, kit bűnbánat megfordított,
S eltelt hit kegyelmivel.
KIRÁLY (A Mesterhez) :
Földi létem bűvkörében, játszi hatalmam teljében
Vakságomba fény hatolt,
Nem borultam rögtön térdre, hogy bűnömet elfeledve
Tőlem kegyed meg ne vond ?
Mért vetsz el hát nyomorultat, mért hogy engem nem fogadhat
Ölére ez égi bolt?
A MESTER:
Szépség gőgjében édelgett, hatalmadnak fénye mellett
Elvakult látó szemed;
De mert bűnötök bántátok s bocsánatért esdett szátok,
Mégis megbocsájt a menny.
Ám előbb még várnotok kell, míg szivetek kegyelemmel
Csordulásig megtelik,
Míg kitisztul mind salakja, míg szomjú vágy átforrasztja
És tisztára érleli ...
Parasztnak is ez lesz sorsa :
(A Koldushoz.)

Hogy szívtelenül lehorda s alamizsnád megtagadta,
Nem fösvénység vitte rá:
Akkor őt is megrabolták, kishitűség fogta markát,
Félt, nem lesz mit ennie;
És mert dolgát görnyedezve, testét törve elvégezte
A munkátlant szidta össze, hogy az se legyen henye.
PARASZT:
Útáltam a csavargókat, elöntött harag heve.
VIGILIA
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A MESTER (a Szépséghez, a Királyhoz és a Paraszthoz} :
Eljövendő jutalomra bűnbánatban várakozva
Percig se csüggedjetek:
Fohásztokat meghallgattam, kegyemben nem fukarkodtam,
Vár az ég benneteket.
BÖLCSESÉG:
Oh, könyörületnek atyja, irgalomnak tanítója
Rövidítsd meg kínjukat :
Mikor földön elbotlottam, Királynál támaszt találtam,
Hadd nyujtsam most karomat.
A MESTER:
Kedves vagy te kéréseddel, kértél egész életeddel
El nem porló javakat:
Király kínja rövidüljön, szomjas ajka megenyhüljön,
Nyujtsd feléje karodat.
(A Bölcseség kezét nyujtja a Király felé, felsegíti Isten trónusa elé a két Őrző.
angyal pedig a Mennyek pitvarába kiséri a Királyt.)

GAZDAG:
A Király is, a Szépség is bűnbánóan kesereg,
Mint szánják most, hogy hiúság kormányozta sziv üket.
S bár bűnükre ráébredtek, végső percen megtérültek.
Minden izük hogy remeg ...
Paraszt igaz bűnbánata köveket is meglágyítna,
Szemlesütve búvik el,
Pillantását égre vetni, Bírájával szembenézni
Itt még ő se merészel.
Végső ítélet szorongat, az Úrhoz én mint forduljak,
Hogy ne érjen kárhozat 1
Kinek zordon pillantása a veséket is átjárja
Szám hogy szólítsa meg azt 1
(Görcsösen elakad a szava ijedtében, majd szinte üvöltve rémületében ordít fel.)

Mester!
A MESTER:
Nyelved bénán nem akad fel, ajkad még hívni merészel,
Mig éltedben néma volt 1
Soha nevem ki nem mondtad, imával lelked se mostad,
Rajta maradt mind a folt.
Nyájamból hát kirekesztiek, örök sötétségre vetlek
S pokloknak keservire,
Hol vad vágyaid feltörnek. tikkadásig meggyötörnek
S nincs ki rajtuk enyhítrte.
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GAZDAG:
Bűneimtől

megkötözve, örök szomjtól elgyötörve
Hullok sötét semmibe ...
(A Halál kapuja kitárul és kis időre kinyúlnak belőle az Uzsorás, az Alnolc és
a Kapzsi karjai, akik magukhoz akarják tépni a Gazdagot és a fülébe vijjogják
átkaíkat. )

UZSORÁS:
Mit vétkeztem, rút förtelem, vétkezni volna ingerem
S többé nem vétkezhetem.
KAPZSI:
Vétkeimnek szörnyű árja semmilétem körülzárja
S csak vágyamat izlelem.
ÁLNOK:
Nincs mi vágyamat betöltse,
Egyre mohóbb vágy kínoz.

ezredévről

ezredévre

EGYÜTT:
Ha egymás kínját tetézzük, magunkét tán elfeledjük:
Örömöt rab így oroz.
(Gazdag menekülni szeretne

tépő

karmaik

elől,

de körbefogják.)

ÁLNOK:
Bűnünk java közös volt!
KAPZSI:
Gazdag lesz, ki kapzsi volt.

UZSORÁS:
Lassan gyüjt, ki nem rabolt !

AZ ERŐSZAKOS:
(Most kísérték be az ítéletre és rémülten látja, miut húzzák be a Halál kapuján
a Gazdagot cimborái az örök kárhozatra, hát leborul zokogva.)

Nekem kegyelmezz Uram, bár velük jártam utam,
Bár hajszoltam gazdagságot, sanyargattam parasztságot,
Kezem mindíg meghagyott nékik kis búzát, zabot ...
PARASZT (maga elé) :
Nekem két zsákkal hagyott ...
A MESTER:
Bűnbánatban várakozz hát, megmentett a két zsák búzád,
Mit Parasztnak meghagytál;
Szabadulsz, mert bíztál bennem, végőrádon kérted kegyem
Menj, s jöjj, ha megtisztultál.
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(Erőszakost

elvezetik az itélet

helyéről.)

BÖLCSESÉG:
Megmenekült megint hát egy.
SZÉPSÉG:
Engemet is elért e kegy ...
PARASZT:
Szabadulást várhatunk.
A MESTER:
Sejtitek már a végokot, bár előttetek még titok
Végső, benső lényege,
Öröklét vár bizton rátok, kitellett már tisztulástok
Térjetek lakomba be !
Két 6rzöangyal bevezeti a Szépséget és a Parasztot a Mennyek Pitvarába.)

KIRÁLY:
Diadal ez l
SZÉPSÉG:
Öröm napja I
PARASZT:
Égi szüret!
KOLDUS:
Lakoma!
BÖLCSESÉG:
Urunk végtelen kegyelme üdvösségünk sátora.
A MESTER:
Vár reátok kenyerem már, angyalsereg étele,
Térdreesve imád benne menny s föld minden gyermeke,
Csak démonok nemzedéke, mely láttára lezuhan,
Menny lak6ja hálát adva dicsér érte boldogan.
Dicsénekét gát ne szegje, a mindenség együtt zengje
A Teremtő szent nevét.
(A Mester kezébe veszi a kelyhet, az égi seregek mind imádattal borulnak le
majd megszölalnak az égi ksrok.)

előtte,

Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terrae
Gloria tua.
Hosanna in excelsis.
Benedictus,
Qui venit in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.
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(Miközben a Harsonás angyalok megfújják harsonáikat, a Mester két Ark·
angyalával eltávozik.)
(A Világanya a két földszellemével kisérve a játszótér közepére lép.)

VILÁGANYA:
Mivel ez a földi élet csupán játszi átmenet,
Hallgassátok jól, mit mondok, nyissátok ki fületek;
Isten hiv életre egyszer, a halált is () küldi el,
Végórádat izeni ;
Játékotok bölcs birája, lépteteket megszámlálja,
Törvényét egy könyvbe zárta:
Balga ki nem követi l
(A Világanya lesüllyed földszelIemeivel együtt mélyedésébe, a kórusok orgona.
kíséret mellett a Tedeumot éneklik. Az égi seregek lassan eltávoznak, követik őket
a kórusok is, majd megzendül aharangok ércszava és az Ég Kapuja bezárul.j
VÉGE.
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