
B¢nyi Gergely

AZ ISTEN °S A KELL°KES

SzÁn: szÁnpad elûadÀs utÀn. Jobb oldalon a kell¢kes rendezgeti a szÁnpadot, bal oldalon a jÂisten
a k´rm¢t piszkÀlja. A kell¢kes nem lÀtja az istent, az viszont lÀtja ût

KELL°KES Ezek se normÀlisak, hogy Ágy itt hagyjÀk ezt a sok holmit... Tess¢k! Egy pa-
rÂka! A sz¢k alatt! °s rÀadÀsul szûke. De hÀt mi¢rt is ne legyen egy szûke parÂka a
sz¢k alatt... (Lehajol ¢rte, beleÀll a fÀjÀs a derekÀba, lerogy egy sz¢kbe, fogja a derekÀt) A lum-
bÀgÂm! Az istenit!

JÂisten abbahagyja a k´r´mpiszkÀlÀst, inger¡lten megk´sz´r¡li a torkÀt

Ki a fene van ott?
JñISTEN Ne is zavartasd magad.
K. Micsoda modor ez?! Csak Ãgy letegezz¡k az embert? Hogy k¢pzeli... Szzzzz! (A de-
rekÀt fogja) Ki a fene van itt?
J. Csak ¢n, az isten.
K. Mi? (Jelentûs¢gteljesen) Ja! (F¢lre) A fene a b¡d´s pofÀjÀba! (Fennhangon) ñ, valÂban?
J. Igen.
K. (ironikus ÀjtatossÀggal) Jaj, ne haragudj, istenem, nem lÀtlak, csak a hangodat hallom,
nem tudhattam, hogy ki az...
J. MegbocsÀtok.
K. (megÀllapÁtja, honnan j´n a hang, ¢s a sz¢kkel egy¡tt arrafel¢ araszol) Mekkora megtisz-
teltet¢s! El se merem hinni! Biztos, hogy nem hallucinÀlok?
J. Biztos.
K. Vagy nem ûr¡ltem meg?

J. hallgat, Ãjrakezdi a k´r´mpiszkÀlÀst

(F¢lre) KÁvÀncsi vagyok, melyik marha az. Mi¢rt jÂ nekik szÂrakozni velem! (Egy para-
vÀn eltakarja elûle J.-t, K. ez¢rt megprÂbÀlja elhÃzni, de nem ¢ri el) Uram, itt vagy m¢g?
J. Itt.
K. Uram, ha t¢nyleg te vagy az, akkor mondd meg nekem, tulajdonk¢ppen hol vagy
te most, amikor velem besz¢lsz? Hogy minden¡tt vagy-e egyszerre, vagy a plafonnÀl,
vagy hol?
J. A paravÀn m´g´tt.
K. ç, szÂval a paravÀn m´g´tt! (A lÀbÀval prÂbÀlja ell´kni a paravÀnt) °s mit csinÀlsz a
paravÀn m´g´tt?
J. PiszkÀlom a k´rm´met.
K. A k´rm´det piszkÀlod. NahÀt, neked van k´rm´d?
J. Mi¢rt ne volna?
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K. HÀt, nem is tudom, ezek a tÀrsadalmi beidegzûd¢sek annyira... szorÁtanak... (Egyre
jobban erûlk´dik) Szzz! °n azt hittem, hogy az istennek nincs k´rme, aztÀn kider¡l, hogy
m¢gis van... (KÁnlÂdik)
J. Neh¢z dolog ez. Tulajdonk¢ppen m¢g az istennek is.
K. (siker¡l belerÃgnia a paravÀnba, ¢s az sz¢pen rÀdûl, ¢s beborÁtja) A rohadt ¢letbe! A b¡d´s,
rohadt, kurva ¢letbe!!
J. MÀskor legy¢l Âvatosabb!
K. (felhÀborodva) HÀt ez mÀr mindennek a teteje! Eddig hallgattam a h¡lye vicc¢t, de
most mÀr el¢g volt!
J. Na, na, csak nyugalom!
K. (siker¡l kiszabadÁtania magÀt, ledobja a paravÀnt, ¢s ordÁt) Fogja be a szÀjÀt, ¢s kifel¢
innen! R´gt´n fellÀrmÀzom az eg¢sz szÁnhÀzat, aztÀn n¢zhet! (Belenyilall a derekÀba) A
francba!
J. (kiss¢ zavartan) N¢zd, besz¢lj¡k meg a dolgot...
K. (m¢g jobban ordÁt) Nem besz¢l¡nk meg semmif¢le dolgot! Most azonnal eltakarodik
innen, vagy nem tudom, mit csinÀlok, addig ordibÀlok, amÁg meg nem halljÀk, ¢s ide-
j´nnek, ¢s sz¢tverik azt a mocskos pofÀjÀt!
J. Csssss!
K. (m¢g jobban ordÁt) Tünj´n innen! Takarodjon, de azonnal! Kifel¢!
J. Ne ordÁts!
K. Takarodjon! Gyer¡nk, tünj´n el gyorsan! Akkor lÀssam Ãjra, amikor a hÀtam k´-
zep¢t! Ki innen! Ki innen!

J. idegesen egy bankjegyet csÃsztat K. zseb¢be

(Hirtelen fojtottan) Ki innen! Takarodjon! IndulÀs! Nem ordÁtok, de azonnal tünj´n el!
J. Nem besz¢lhetn¢nk meg...?
K. Elegem van magÀbÂl, ¢rti? Ilyen szar napom nem volt ¢vek Âta, reggel bevertem a
t¢rdemet, a buszon elloptÀk a tÀskÀmat, leszidott az ¡gyelû, az az undorÁtÂ frÀter, aztÀn
m¢g a fÀjÀs is beleÀll a derekamba, ¢s akkor j´n maga a h¡lye vicc¢vel! (Megint kiabÀl)
Elegem van, hordja el magÀt!
J. JÂl van, nyugodj meg...
K. (Ãjra kifakad) Kicsoda maga, hogy azt hiszi, Ágy szÂrakozhat velem?!
J. Az isten...
K. Maga teljesen nem normÀlis... (çtmenetileg apÀtiÀba s¡llyed)

J. kihasznÀlva a pillanatnyi nyugalmat, k´rbes¢tÀl, n¢zelûdik

(FÀradtan) Mif¢le isten az, aki a k´rm¢t piszkÀlja, mik´zben imÀdkoznak hozzÀ?
J. K´r´mpiszkÀlÂs isten.
K. N¢zze, nekem dolgom van, ¢n nem ¢rek rÀ ilyen h¡lyes¢gekkel foglalkozni, Ãgy-
hogy most sz¢pen tünj´n el!
J. Nem hiszel?
K. (fÀradtan) Menjen mÀr!
J. De ha egyszer t¢nyleg ¢n vagyok az isten...
K. Persze, ¢s az isten p¢nzt ad, hogy ne hÁvjam az ûrt. (Kiveszi a zseb¢bûl a p¢nzt, ¢s oda-
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nyÃjtja) Ne alÀzzon meg ennyire, kedves isten, nem fogadhatom el. Menjen sz¢pen
haza a mennyorszÀgba.
J. (elveszi a p¢nzt) HÀt akkor... ¢lj boldogul.
K. Gyorsan menjen b¢k¢vel.

J. lassan kimegy

(K¡szk´dik a lumbÀgÂval, ¢s az lassan enged) Na v¢gre...
J. (visszaj´n, mord k´z´nnyel) ZÀrva van az ajtÂ. Nem tudok kimenni.
K. (felegyenesedik, gÃnnyal) HÀt akkor talÀn menjen Àt a zÀrt ajtÂn, kedves isten. Ez ´n-
nek meg se kottyan.
J. Nincs kedvem. Hol a kulcs?
K. (felfortyan) Hogyhogy nincs kedve?
J. Nincs kedvem semmihez, mert ilyen ostoba szük lÀtÂk´rü vagy, kedves gyermekem.
K. M¢g hogy ¢n ostoba ¢s szük lÀtÂk´rü? MÀs ember nem hagyta volna ennyit szÂra-
kozni ilyen marhasÀgokkal, hanem egybûl kirÃgta volna magÀt, ¢s jÂ napot! Menjen
isten hÁr¢vel. (Nevet) Bezzeg ¢n minden lehetûs¢get megadtam, hogy bebizonyÁtsa ezt
a marhasÀgot, ha mÀr mindenÀron ez a dilije, nyugodtan megtehette volna, hogy...
J. (k´zbevÀg) Nem adtÀl meg minden lehetûs¢get. EgyÀltalÀn nem adtÀl semmi lehetû-
s¢get.
K. Mif¢le lehetûs¢get kellett volna megadnom?! K¢t hÂnap prÂbaidût?
J. Egy kis igazi hitet. Egy eg¢szen aprÂ, pillanatnyi hitet. De annyit sem kaptam.
K. HÀt jÂ. Adok egy lehetûs¢get. Nem tudom, mi van velem, lehet, hogy front van.
(Gondolkodik, k´zben pakolÀszik a dÁszletek k´z´tt, hirtelen megfordul) SzÂval maga az isten.
J. Igen, mÀr mondtam egypÀrszor.
K. Akkor menjen Àt a bezÀrt ajtÂn!
J. (meglepett ¢rtetlens¢ggel) Minek?
K. (d¡h´sen) Maga h¡lye, hÀt hogy elhiggyem, hogy maga az isten!
J. (d¡h´sen) Mi¢rt ¢rdekem nekem az, hogy bebizonyÁtsam neked?
K. Hogy ne dobjam ki, az¢rt.
J. Mi¢rt bizonyÁtanÀ neked ez, hogy isten vagyok? °n nem tudok Àtmenni a bezÀrt
ajtÂn. De ettûl m¢g ¢n vagyok az isten!
K. (ordÁtva) Olyan isten nincs is!
J. (ordÁtva) Honnan tudod, voltÀl mÀr isten?
K. (ordÁtva) K¡l´nben is, egy isten nem ordibÀl!
J. (ordÁtva) Mit csinÀljak, ¢n egy ilyen ordibÀlÂs isten vagyok!
K. (ordÁtva) Na, ebbûl elegem van, menjen innen! Megkapta a lehetûs¢g¢t, hogy sz¢pen
eltünj´n, jÂ?
J. Most azt hiszed, adtÀl egy lehetûs¢get...
K. (agresszÁvan) Arra van a mÀsik ajtÂ. (Mutatja)
J. ...pedig ez csak egy h¡lye tesztfeladat volt...
K. (m¢g agresszÁvabban) Az nyitva van!
J. ...amilyeneket a patkÀnyoknak adnak a kutatÂint¢zetekben! Hogy lehet Ágy tesztelni
az istent!? (D¡h´sen indul kifel¢)
K. (elbizonytalanodva Àll, gondolkozik, aztÀn J. utÀn szÂl) J´jj´n vissza! Hallja? J´jj´n vissza
egy kicsit!
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J. visszaj´n, le¡l

De nehogy azt higgye, hogy bevettem a mes¢j¢t! Csak... kÁvÀncsi vagyok, hogy meddig
van pofÀja elmenni. Nem gondolja, hogy szents¢gt´r¢s, amit csinÀl?
J. De.
K. Egy isten lehet szents¢gt´rû?
J. K¢pzeld, kedves gyermekem, lehet. Egy isten akÀr pÃpos teve is lehet, ha akar.
K. De a csukott ajtÂn nem bÁr Àtmenni.
J. Azon nem.
K. (ironikusan) Kezd ¢rdekelni a dolog. JÂ, mondjuk, hogy maga az isten. Tegy¡k fel.
Mit kell ekkor tennem?
J. Hogyhogy mit?
K. HÀt imÀdkozzam, vagy gyÂnjak meg magÀnak, vagy valami mÀst...
J. Ne l¢gy nevets¢ges. Szerinted egy ilyen istenhez imÀdkozni kell?
K. El¢g kellemetlen¡l ¢rezn¢m magam.
J. AkÀrcsak ¢n.
K. De hÀt valahogyan csak meg k¢ne adni a tiszteletet...
J. (bÂlogat) Meg kellene.
K. MÀr Ãgy ¢rtem, hogy mÀsk¢pp k¢ne viselkednem egy istennel szemben, mint a t´bbi
emberrel.
J. Errûl van szÂ!
K. Na de hogyan viselkedjek? Mit csinÀljak?
J. Bûven el¢g, ha elhiszed, hogy ¢n vagyok az isten. Ez a legfontosabb.
K. Semmi mÀsra nincs sz¡ks¢g?
J. Nincs.
K. Akkor ugyanoda jutottunk! (Hangosabban) Honnan tudjam, hogy maga az isten?
J. Szerintem, fiam, te vagy h¡lye, nem ¢n.
K. (hangosan, s¢rtetten) Kik¢rem magamnak!
J. (gyorsan) BocsÀnatot k¢rek. Visszavonom. Csak ne firtassuk tovÀbb ezt a dolgot.
K. (jÀrkÀlni kezd, idegesen maga el¢) Lehet, hogy t¢nyleg nem vagyok normÀlis... Itt ¡l
ez a pasas, ¢s ¢n azt akarom, hogy bizonyÁtsa be, û az isten... Komolyan mondom,
hogy nem vagyok normÀlis.
J. Gyermekem, te nem vagy normÀlis, ¢n meg most sz¢pen elmegyek.
K. °n nem vagyok normÀlis, ¢s û meg sz¢pen elmegy. °s ¢n vagyok az û gyermeke...
J. Na, csak ne idegeskedj, most mÀr tudom, hogy semmi keresnivalÂm itt. Elmegyek,
¢s soha t´bbet nem zavarlak, Ág¢rem.
K. Itt marad.
J. (elk¢pedten) Hogy mondtad?
K. Azt mondtam, itt maradsz.
J. MÀrpedig ¢n nem maradok itt. Nem fogom rÀd pazarolni az idûmet.
K. (visszanyomja a sz¢kre) MÀrpedig addig nem m¢sz el, amÁg be nem bizonyÁtod, hogy
isten vagy. (Fogja a vÀllÀnÀl)
J. BizonyÁtja a halÀl. Ilyen alakoknak a fene se fog bizonygatni.
K. Itt maradsz, ¢s k¢sz. Nem ejtesz pofÀra.
J. Mi ez? Erûszak? Mit k¢pzelsz magadrÂl?
K. Te mit k¢pzelsz magadrÂl?! így kiborÁtasz, aztÀn meg csak Ãgy hipp-hopp elillannÀl?
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J. EgyÀltalÀn nem hipp-hopp! MiÂta prÂbÀllak mÀr jobb belÀtÀsra bÁrni, de te nem
hallgatsz az okos szÂra! Eressz el!
K. (elengedi) Ha ´sszeszedn¢nk, amiket nekem elmondtÀl, a vilÀg legnagyobb marha-
sÀga kerekedne ki belûle. Mif¢le okos szÂrÂl besz¢lsz te itt nekem?
J. Eleget prÂbÀlkoztam, hogy meg¢rtessem veled a helyzetet, kockÀzatot vÀllaltam,
most mÀr el¢g. Elmehetek?
K. Nem. Csak prÂbÀlkozz tovÀbb, a te Àllapotod nem ¢rdekel, inkÀbb ¢rdekeljen t¢ged
az eny¢m, mert ha nem hiteted el velem, hogy te vagy az isten, akkor nagyon meg-
bÀnod!
J. Rendben. TalÀn mondd meg azt is, hogy ezek utÀn hogyan fogjÀk hozzÀ!
K. Kezdj¡k az elej¢rûl. Szerintem te egyÀltalÀn nem Ãgy viselkedsz, mint az isten.
J. JÂ, kezdj¡k az elej¢rûl.

Sz¡net

VoltÀl mÀr isten?
K. Nem.
J. Na akkor most leszel. ºlj ide a sz¢kbe, ¢s t¢gy Ãgy, mint egy isten, ¢n meg majd
t¢ged jÀtszalak el.
K. Ezt most nem eg¢szen lÀtom Àt. Mire jÂ ez?
J. Egy kicsit kiprÂbÀlod, hogy milyen istennek lenni.
K. így?!
J. Csak fantÀzia kell hozzÀ. Az van neked, nem?
K. (ironikusan) V¢gtelen. (Bele¡l a sz¢kbe, feszeng, nem tudja, mit tegyen, vÀr)
J. (tesz-vesz, mint a kell¢kes tette, ¢s hirtelen K.-hoz fordul) Maga kicsoda?
K. (zavartan) ¹´´´... ¢n vagyok az isten. (Felcsattan) Ezt Ágy nem lehet!
J. Na ugye, mÀris kezdûdnek a probl¢mÀk! Nem is olyan k´nnyü, nem is olyan egy-
szerü...
K. °s ha most mondjuk le akarn¢k sÃjtani egy villÀmmal, akkor mi van? Mert mond-
hatok akÀrmit, villÀm nem lesz belûle! Persze lehet, hogy ez neked k´nnyebben men-
ne...
J. Ne aggÂdj, eljÀtsszuk a villÀmot is. Na, kezdj¡k Ãjra! (MÀr a kell¢kes szerep¢ben) Maga
kicsoda?
K. (mennyd´r´gve) °n vagyok az isten! Bummm! (MagyarÀzÂlag) Ez volt a villÀmlÀs...
J. (f´ldre borul, sÁrÂs hangon) Jajj, jajj, ¢des istenem, ne bÀnts, k¢rlek, bocsÀss meg nekem,
bün´s l¢leknek, k¢rlek, bocsÀss meg... (Hangja zokogÀsba fullad)
K. (t¡relmetlen¡l) Ez Ágy nem jÂ.
J. Jajj, jajj, tudom, uram, hogy ez Ágy nem jÂ, bocsÀss meg nekem, bün´s l¢leknek...
K. Hagyd mÀr abba!
J. Rosszul csinÀltam? Nem ezt akartad?
K. Ennek semmi ¢rtelme nincs, hogy lesÃjtok egy villÀmmal, ¢s szeg¢ny ember sÁrva
fakad f¢lelm¢ben.
J. Na lÀtod. Ez¢rt nem tettem Ágy.
K. Mintha meg tudtad volna tenni.
J. Errûl most ne nyissunk vitÀt, jÂ? Az elûbb t¢vedt¢l, amikor az istent jÀtszottad, hÀt
most szÀllj magadba!
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K. M¢g nem fejezt¡k be, folytassuk! (Felveszi az istenpÂzt)
J. ç, Ãjabb ´tlet! KÁvÀncsi vagyok, mit talÀltÀl ki. (Elfordul, majd hirtelen vissza) Maga
kicsoda?
K. (karjÀt ´lel¢sre emeli, kenetteljesen, atyailag) °n vagyok a jÂisten.
J. °n meg a jÂ ¢des ́ reganyÀd vagyok. Na, tün¢s innen, de gyorsan, nem szÂrakozom!
K. De hÀt... gyermekem... hÀt ¢n vagyok a jÂisten...
J. (kiabÀl) A sajÀt gyerek¢vel szÂrakozzon! Azt ´lelgesse, maga h¡lye!
K. Fiam, vigyÀzz, mert ezt m¢g megbÀnod!
J. Maga bÀnja meg mindjÀrt, hogy megsz¡letett! Hordja el magÀt, vagy megverem!
(Fel¢ suhogtatja a seprüt) Hess, krampusz, hess inn¢t! Hess, hess, hess!
K. (nevet) H¢, te megûr¡lt¢l, hagyd mÀr abba! El¢g, el¢g, igazad van.
J. (leengedi a seprüt) Na lÀtod! Nem is olyan k´nnyü.
K. (hirtelen elkomorodik) De igen, nagyon is k´nnyü! K´nnyü Ágy h¡ly¢t csinÀlni belûlem
semmi¢rt. Bej´ssz ide, egy vadidegen ember, aztÀn egy f¢lÂra mÃlva itt bohÂckodom
veled. Mondd meg, de most igazÀn, hogy ki vagy te. Most ne jÀtssz szerepet, k¢rlek
sz¢pen, hanem igazÀn mondd meg. Nem bÀnom mÀr, hogy bolonddÀ tett¢l, hogy
eg¢sz este kinevett¢l magadban. MÀr ´r¡l´k, hogy nem tudtalak elk¡ldeni. JÂ volt ez
a jÀt¢k, ez a legjobb est¢m hÂnapok Âta. V¢gre siker¡lt elfelejtenem egy kicsit, hogy
ki vagyok, hogy hol vagyok, ¢s ez igazÀn csodÀlatos, de most mÀr szeretn¢m tudni az
igazat. Ki vagy te?
J. Az isten.

Sz¡net

K. HÀt akkor mondd!
J. (megrÀzza a fej¢t, k¢zen fogja a kell¢kest, ¢s a szÁnpad v¢g¢be ÀllÁtja) Mit lÀtsz? (Elûremutat)
K. A szÁnpadot.
J. Nem.
K. Akkor... (Bizonytalanul elhallgat)
J. Nagyon figyelj!
K. Egy erdût...?

J. a fej¢t rÀzza

Egy mezût... Tengert?

J. a fej¢t rÀzza

Akkor egy teret. Egy nagy sziklÀt. Egy l¢gballont. Bombat´lcs¢rt. Agyat. Barlangot.
K´nyvtÀrat. KerÁt¢st. HÂfelhût. KÂrhÀzat. Csecsemût. Festm¢nyt.

J. v¢gig a fej¢t rÀzza

Templomot.

J. bÂlint
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Egy templomot. A te templomodat. Ez a te templomod, igaz?
J. Igen.
K. (lelkesen) LÀssuk csak, milyen is ez a templom... (K´rbepillant, ¢s elindulna elûre)
J. (rÀszÂl) VigyÀzz, ne l¢pj oda! Nem lÀtod az ÀgyÀsokat?
K. VirÀgÀgyak?
J. Kakukkfü.
K. (Âvatosan l¢pdel az ÀgyÀsok k´z´tt) °s ez?
J. Levendula. MÀk. Csombor. TÀrkony. Szagosm¡ge. Koriander. ZsurlÂ.
K. (le¡l a f´ldre, let¢p egy levelet, megszagolja, feln¢z a plafonra) Az ott mi?
J. LÀncok. Azon csorog le a vÁz a mennyezetrûl. JÂ lesz elker¡ln´d, ha nem akarsz
elÀzni.
K. (felkel, ¢s amennyire lehet, k´zel megy) De hÀt honnan ker¡l ide vÁz?
J. A padlÂ alÂl szivÀrog, ¢s felkÃszik a falakon. N¢zz k´r¡l: csupa nedves moha a fal.
K. (megtapogatja a falat) °s milyen puha. (Megnyalja az ujjÀt) De hisz ez sÂs!
J. HÀt persze, hiszen a tengeren vagyunk. Vagy talÀn nem ¢rzed, hogyan ringatnak a
hullÀmok?
K. °s mitûl van ilyen vilÀgos? Nincsenek is ablakok.
J. N¢zz ide. (A levegûbe mutat)
K. De sz¢p! Mi ez? (MegprÂbÀlja megfogni)
J. Egy csillag.

K. visszarÀntja a kez¢t

Ne f¢lj, nem forrÂ. ºvegbûl van.
K. (markÀba fogja a csillagot) Most s´t¢t van.
J. Igen, most teljesen s´t¢t van. °s mi itt vagyunk kettesben egy templomban, amely
a tengeren Ãszik, a falain f´lfel¢ folyik a vÁz, ¢s a padlÂjÀn gyÂgyn´v¢nyek teremnek.
K. (´r´mmÀmorban Ãszik) Igen, igen! °rzed az illatukat? ñ, a levendula, a menta...
J. °s te a kezedben szorongatsz egy vilÀgÁtÂ ¡vegcsillagot, ami eddig a levegûben le-
begett.
K. Milyen finom ¢rz¢s! Milyen meleg a kezemben, ¢s a f¢nye Àtdereng a bûr´m´n!
J. (felcsattan) Nagyon k´nnyen ment, tÃl k´nnyen!
K. (elengedi a csillagot) Mi ment tÃl k´nnyen?
J. Ez az eg¢sz! Csak jÀtszol! Csak egy szavamba ker¡l, ¢s azonnal kiz´kkensz, ¢s mÀr
nincs a kezedben semmi!
K. (a levegûbe mutat) De hiszen ott lebeg...
J. (lecsapta a karjÀt) Te m¢g mindig azt hiszed, hogy csak jÀtszom! °s hogy ´r´met sze-
rezz, hogy megnyugtass, hÀt Ãgy teszel, mintha elhinn¢d, de k´zben folyton arra gon-
dolsz, hogy micsoda jÂpofa, bolondos fickÂ ez a... ez az isten! °s k´zben szÂrakozol,
milyen jÂl szÂrakozol!... ¢s mindent rÀm hagysz! Nem elhiszed nekem, hogy egy temp-
lomban vagyunk, csak rÀm hagyod. °s meg se fordul a fejedben, hogy ez nekem eset-
leg nem el¢g, hogy ez nem lehet el¢g az istennek! Az istennek teljes ¢s f´lt¢tlen oda-
adÀsra van sz¡ks¢ge, nem pedig szÀnalomra! MakulÀtlan hitre van sz¡ks¢gem, nem
tettet¢sre, ¢rted?
K. Mert hit n¢lk¡l nem vagy semmi.
J. Mert hit n¢lk¡l te sem vagy semmi.

Sz¡net



K. Akarok hinni neked. Akarok hinni benned. De nem vagyok k¢pes rÀ. Nem tudom
magam rÀk¢nyszerÁteni.
J. Mert nem is lehets¢ges. ñ, ha az volna, azt hiszed, vitatkozn¢k veled? Azt hiszed,
nem k¡lden¢k felfegyverzett angyalhadakat, hogy megt¢rÁtsenek benneteket? Azt hi-
szed, nem fenyegetn¢lek meg halÀlosan? Megtenn¢m, ha ¢rdemes lenne! Megtehet-
n¢m. De nem teszem. Nincs ¢rtelme.
K. M¢g soha nem ¢reztem magam ennyire tehetetlennek. Annyira szeretn¢k hinni
neked! Olyan egyszerü lenne minden, olyan biztonsÀgban ¢rezn¢m magam. De nem
megy. Nem vagy isten.
J. Ha nem hiszed, t¢nyleg nem vagyok.
K. De hÀt annyira szeretn¢m! Ha te vagy az isten, akkor tudsz nekem hitet adni.
J. De csak akkor, ha elhiszed, hogy ¢n vagyok az isten. (Elmosolyodik) ¹rd´gi k´r.
K. Hogy mondhatsz ilyet! Ennek nem szabad Ágy lennie!
J. Valahol meg kell bontani ezt a k´rt. °n mÀr megtettem az elsû l¢p¢st, amikor bej´t-
tem ide, ¢s felfedtem a kil¢temet. Enn¢l t´bbet nem tehetek. Most rajtad a sor.
K. De hÀt hogyan...
J. ElhatÀrozÀssal.
K. Nem tudom k¢nyszerÁteni magam!
J. Ne k¢nyszerÁtsd!
K. Hanem...?
J. Fogadj el.
K. Hogyan?
J. Meggyûzûd¢ssel.
K. °s nem lehet bennem egy cs´ppnyi k¢tked¢s sem?
J. De igen, ha megvan benned a szÀnd¢k, hogy elker¡ld.
K. Nagyon neh¢z.
J. Csak az elej¢n.
K. TehÀt csak annyit kell mondanom, hogy igen?
J. Ha ezt kimondanÀd, mindenhatÂvÀ tenn¢l.
K. HÀt most nem vagy az?... (°szbe kap) Persze hogy nem, hiszen nem tudtÀl Àtmenni
a csukott ajtÂn. Egy¢b korlÀtoltsÀgaidrÂl nem is besz¢lve. TÃl emberi vagy ahhoz, hogy
isten legy¢l. Bennem teljesen mÀs k¢p ¢l az istenrûl. Nincs szÀmÀra lehetetlen, ¢s min-
denhatÂ, ´r´kk¢valÂ ¢s v¢gtelen.
J. °s hogyan jelenne meg neked?
K. Nem tudom. V¢g¡l is volt mÀr p¢lda ilyesmire. LÀngolÂ csipkebokor vagy mondjuk
tüzoszlop alakjÀban. Vagy J¢zus Krisztus j´nne el. Akkor hinni tudn¢k.
J. Olyan biztos vagy ebben?
K. (elmerengve) Gyerekkoromban a sz¡leim minden vasÀrnap elvittek a templomba. °s
¢n minden vasÀrnap iszonyÃ vÀgyat ¢reztem arra, hogy valahol mÀsutt legyek. Gyü-
l´ltem a l¢pcsût, a szûnyegeket, a padokat. Az orgona hangja teljesen megûrjÁtett, leg-
szÁvesebben ordÁtottam volna. ögy remegtem, mint akit a hideg rÀz. D¡h´s voltam!
Mert az eg¢sznek semmi, de semmi ¢rtelme nem volt! Amikor elmondtam ezt a sz¡-
leimnek, azt mondtÀk, hogy az¢rt nem ¢rtem a mis¢t, mert nem figyelek el¢gg¢ oda.
Ha odafigyeln¢k, akkor lÀtnÀm, amikor megt´rt¢nik az ÀtvÀltoztatÀs. K´vetkezû va-
sÀrnap nagyon-nagyon figyeltem. De az ostya ostya maradt, a bor pedig csak bor! °s
sz¢gyelltem magam, hogy nem lÀtom a csodÀt, amit, Ãgy lÀtszott, mindenki mÀs lÀtni
k¢pes. °s m¢g d¡h´sebb lettem, mert sz¢gyelltem magam! Akkor magamban azt kÁ-
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vÀntam: istenem, tegy¢l csodÀt! VÀltozzon emberi hÃssÀ az ostya, nyers hÃssÀ, ¢s ne
t´rj´n meg a pap kez¢ben! VÀltozzon igazi v¢rr¢ a bor, ¢s k´pje ki a pap, amikor be-
lekÂstol! De semmi sem t´rt¢nt. Akkor rÀj´ttem, hogy nem tudok hinni. K¢ptelen
vagyok rÀ, ¢rted? De csak egyetlen csodÀt adna az isten! Egyetlen tagadhatatlan cso-
dÀt!...

Sz¡net

J. Akkor hinn¢l.
K. Igen.
J. (elûrehoz egy sz¢ket) N¢zd ezt a sz¢ket! Hiszed, hogy ez a sz¢k l¢tezik?
K. Persze hogy hiszem, mert lÀtom.
J. De hÀt honnan tudhatod, hogy nem hallucinÀlsz-e? Hogyan gyûzûdsz meg errûl?
K. Meg¢rintem.

J. k¢telkedve n¢z

Megszagolom. Megkopogtatom. MegÁzlelem.
J. Tudod, hogy m¢g ennyire sem bÁzhatsz magadban!
K. De hÀt ez nem lehet! (Odarohan a sz¢khez, megszorÁtja) Nem lehetek teljesen ûr¡lt! Itt
ez az asztal, a paravÀn, a s´prü, a fogas. (K´zben sorban odarohan hozzÀjuk, ¢s meg¢rinti
ûket) Meg¢rintem ûket, ¢s tudom, hogy l¢teznek! (Nagyokat l¢legzik, kiÀltva) Levegû!
(UjjÀval port t´r´l f´l, ¢s sz¢tcsapkodja a levegûben) Por! (TovÀbb csapkod, k´zben fel-le jÀr) A
csattogÀs! A l¢pteim zaja! Nem lehetek teljesen ûr¡lt!
J. Mi¢rt ne lehetn¢l?
K. De hÀt... de hÀt...
J. Mi¢rt ne lehetn¢l teljesen ûr¡lt?!
K. (egyre hangosabban) Nem, nem, nem, nem, akkor is... (K¢ts¢gbeesetten gondolkozik) Ak-
kor is van bennem valami belsû bizonyossÀg! Nem tudok semmit sem bebizonyÁtani,
de akkor is van bennem egy belsû bizonyossÀg, hogy nem vagyok ûr¡lt! K¡l´nben
hova lenn¢k...?
J. °s ha azt mondom, hogy ez nem egy sz¢k, hanem egy fenyû? Vagy egy viharfelhû?
K. (kiÀltva) Akkor is bennem lenne az a belsû bizonyossÀg!
J. Ami csak belûled fakad, ¢s semmi k´ze a sz¢khez.
K. (idegesen, ´sszezavarva) Nem, nem... kÁv¡lrûl j´n. A sz¢kbûl fakad...
J. Ami lehet, hogy csak k¢pzelet!
K. Akkor nem tudom... Csak Ãgy van!
J. Honnan? Kitûl?
K. (m¢lys¢gesen feldÃlva) Nem tudom! Sehonnan! MagÀtÂl! Nincs indoka! Nincs indoka!
J. (hangot vÀltva) Mi¢rt vagy ilyen ideges? T´rt¢nt valami, ami felforgatta a vilÀgodat?

Sz¡net

K. (elcs´ndesedve, megzavarodva) Nem... Vagyis igen. RÀj´ttem, hogy semmiben sem bÁz-
hatok.
J. A belsû bizonyossÀgodban bÁzhatsz. De csak abban.
K. De hÀt mi az a belsû bizonyossÀg?
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J. A hit. Ez¢rt nem teszek csodÀkat. Minden, ami lÀthatÂ, hallhatÂ ¢s meg¢rinthetû,
bizonytalan. V¢g¡l Ãgyis csak az a sehonnan sem eredû bizonyossÀg marad. A hit.
K. De ha az isten csodÀt tenne... Ha te csodÀt tenn¢l, ha megjelenne itt egy felirat a
falon, vagy sz¢l tÀmadna a n¢zût¢ren, vagy vilÀgÁtanÀnak a deszkÀk, akkor bÂlintan¢k,
¢s idehÁvn¢k minden embert, hogy lÀssÀk a csodÀt. °s akkor azok az emberek hinn¢-
nek, ¢s ¢n is hinn¢k, ¢s v¢gre megnyugodhatnÀnk.
J. De az az isten, aki Ágy megmutatja magÀt, olyannÀ vÀlna szÀmotokra, mint egy sz¢k.
K. Ezt hogy ¢rted?
J. Soha nem jutnÀtok el a bizonyossÀgig, mint ahogy te sem voltÀl k¢pes hinni abban,
hogy ez a sz¢k l¢tezik, amÁg fel nem bolygattam benned ezt az eg¢szet. A sz¢k l¢tez¢se...
de ez rossz szÂ, mert ebben nem lehett¢l biztos... A sz¢k lÀthatÂsÀga, k¢zzelfoghatÂsÀga
tÃlsÀgosan elk¢nyelmesÁtett ahhoz, hogy elgondolkozz felûle, ¢s Ágy lenn¢l velem is,
ha hatalmas jelek k´zepette jelentem volna meg neked. Nem jelentene probl¢mÀt a
l¢tem, mert elvakÁtanÀnak az ¢rz¢kelhetû dolgok, ¢s nem a hit, hanem mindenf¢le
´szt´n´s beidegzûd¢s irÀnyÁtana.
K. ögymint?
J. ögymint r¢m¡let, d´bbenet, egyfajta igen erûs katartikus ¢lm¢ny, mint mondjuk
egy ÂriÀsi vihar villÀmokkal, j¢gesûvel. °s persze hatalmas boldogsÀg is, a kivÀlasztott-
sÀg boldogsÀga. HatÀs, hatÀs, hatÀs! De sehol egy gondolat, sehol egy vÀlasztÀs. Egy
igazi, felelûss¢gteljes vÀlasztÀs, mint amilyet neked kell meghoznod velem kapcso-
latban.
K. TehÀt ha csodÀt tenn¢l, akkor csak rÀd hagynÀm, hogy te vagy az isten, nem pedig
elhinn¢m.
J. Igen. (çtszellem¡lten) Csakhogy ez sokkal, de sokkal vesz¢lyesebb, mint az, amit nem-
r¢g jÀtszottunk. Eml¢kszel: a templom, a vÁz a falakon, a lebegû ¡vegcsillag... Az csak
kifel¢ tünt hitnek, bel¡l magadban v¢gig tudtad, hogy csak jÀtszol. Ha viszont csodÀt
tenn¢k, akkor befel¢, sajÀt magadnak is Ãgy tünne, mintha hinn¢l... pedig csak rÀm
hagynÀd az eg¢szet! Ezzel m¢g a lehetûs¢g¢t is elveszten¢d annak, hogy igazÀn higgy!
K. (felindultan) Nem teszel csodÀt, hogy higgyek...! Ez k¢sz ûr¡let!
J. (izgatottan) Igen, a hit ûr¡let! Ha te elhiszed, hogy ¢n vagyok az isten, mindenki
ûr¡ltnek fog tartani! Pedig akkor t¢nyleg hinni fogsz, ¢s ¢n isten leszek!
K. Mi¢rt, hÀt most nem vagy az?
J. De igen, csak szÀmodra nem!
K. (kezd k¢ts¢gbeesni) De hÀt mibe kapaszkodjak?
J. Nincs kapaszkodÂ! Nem adhatok kapaszkodÂt, mert nincs ¢rtelme!
K. (kiÀltva) Mire jÂ neked ez az eg¢sz? Ha Ãgyis te vagy az isten, akkor minek neked
az ¢n hitem?!
J. Amikor megteremtettem az embert, t¢ged, akkor lemondtam mindenhatÂsÀgom
egy darabjÀrÂl. Szabad akaratot adtam neked, ¢s a d´nt¢seidbe nem tudok beleszÂlni.
°n akartam Ágy, nyomor¢kkÀ tettem magam sajÀt akaratommal, ¢s magam is szenve-
dek, akÀrcsak te. Eg¢szen addig, amÁg vissza nem adod nekem a hatalmamat. °s pon-
tosan ezt teszed, ha hiszel bennem.
K. De hÀt akkor mire valÂ az eg¢sz teremt¢s? Mi¢rt kellett magad megnyomorÁtani,
mire kellettem ¢n, ha n¢lk¡lem t´k¢letesebb volt a vilÀg?
J. (mÀmorosan) HÀt mi¢rt Árnak az emberek reg¢nyeket, verseket meg drÀmÀkat, mi¢rt
rajzolnak ¢s festenek ¢s k¢szÁtenek szobrokat, mi¢rt komponÀlnak zen¢t, mi¢rt csinÀl-
nak szÁnhÀzat, ¢s mi¢rt csinÀlnak filmeket, ¢s mi¢rt lesznek szÁn¢szekk¢? De az eg¢szen
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egyszerü, h¢tk´znapi ember is... mi¢rt ¡ltet bokrot vagy virÀgot a kertj¢be? Mi¢rt hÁ-
mez terÁtûket, mi¢rt k¢szÁt k¡l´nleges ¢teleket? Mi¢rt dÁszÁti fel a karÀcsonyfÀt, mi¢rt
fest tojÀst, ¢s karÀcsonykor meg hÃsv¢tkor mi¢rt hazudik a gyerekeinek? Mi¢rt vesz-
nek fel ¡nneplûruhÀt, ¢s mi¢rt tesznek virÀgot a vÀzÀkba? EgyÀltalÀn, mi¢rt vÀsÀrol-
nak vÀzÀkat, aprÂ szobrocskÀkat, k¢k lev¢lpapÁrt, kanÀrimadarat, faragott sz¢keket,
piros villanyk´rt¢t, aranyperemü tÀny¢rokat, pepita mintÀs sÀlat? Mi¢rt tesznek ennyi
¢rtelmetlen dolgot, amiknek semmi hasznÀt nem lÀtjÀk!? Mi¢rt ÀldozzÀk a f¢l ¢let¡ket
arra, hogy ostobasÀgokat müveljenek?

Sz¡net

LÀtod, nincs vÀlasz. Ezek ´nmaguk¢rt valÂ dolgok. Müv¢szet... JÀt¢k... A h¢tk´znapi
¢letben semmi ¢rtelm¡k, csak elvonjÀk az ember energiÀit, nem tud arra koncentrÀlni,
amire (ironikusan) sz¡ks¢ges ¢s illendû lenne. De magukban ezek a dolgok sokkal ¢r-
t¢kesebbek minden egy¢bn¢l. Ezek teszik az embert emberr¢ ¢s bizonyos ¢rtelemben
istenn¢ is. Az istennek, nekem pedig ez a l¢nyegem! (çtszellem¡lten) JÀt¢k! HÀtsÂ gon-
dolatok ¢s ´nz¢s n¢lk¡l, csak a dolog¢rt, csak a dolog miatt! VilÀgot teremteni a vi-
lÀg¢rt, a vilÀg lehets¢ges l¢tez¢s¢nek okÀn! Csak Ãgy...
K. TehÀt nincs ¢rtelme az eg¢sznek...
J. (felcsattan) De igenis van ¢rtelme! Csak ennek van ¢rtelme!
K. (elfordul, ¢s leroskad, hosszÃ ideig Ágy marad, aztÀn felkel, elindul valamerre, hirtelen megÀll,
t¢tovÀzik, le¡l a f´ldre, lefekszik, ́ sszekuporodik magzati pÂzba, hosszÃ sz¡net utÀn halkan) Na-
hÀt... (K´nnyezik) Na tess¢k... (Nevet) Ez nem lehet igaz, ez nem lehet igaz... (Ingatja
magÀt) SzÂval m¢gis... te vagy az isten. (Nehezen, de bizonytalankodÀs n¢lk¡l) °n ezt nem
akartam elhinni. Nem akartam igazÀn. Nem ezt akartam elhinni. MÀshogyan k¢pzel-
tem. MÀsf¢le vÀltozÀst k¢pzeltem el. Azt hittem, hogy ez hatalmas, felelûss¢gteljes d´n-
t¢s. Hogy ezzel is irÀnyÁtom a sorsomat. °s nem. °ppen hogy Àtadtam az irÀnyÁtÀst
neked, ¢s felelûtlenn¢ lettem, mint egy gyerek. Most a ti¢d vagyok teljesen. Nem Ãgy,
ahogyan anyÀm¢ vagyok, nem Ãgy, ahogy a szerelmesem¢ vagyok, m¢g csak nem is
Ãgy, ahogy sajÀt magam¢ vagyok. Ez eg¢szen mÀsfajta odaadÀs, ez olyan, mintha kap-
n¢k. Mert egyszerre csak belen¢zek a lelkembe, ¢s lÀtom, hogy hiszek. Minden Àtme-
net n¢lk¡l. így t´rt¢nt. Most mÀr tudom, hogy te vagy az isten. (Elmosolyodik) Sose
gondoltam volna, hogy ilyen vagy. Hogy ember vagy, legalÀbbis annak n¢zel ki. Hogy
gÃnyolÂdsz. Hogy f¢lsz. Hogy korlÀtaid vannak. KiabÀlsz. Nevetsz. H¡ly¢skedsz. Ki-
melegszel a magyarÀzkodÀsban. °s csapongsz a gondolataid k´z´tt. Persze ez mind
csak k¡lsûs¢g, te akarod ilyennek, hogy annÀl erûsebb legyen a hitem. °s igazad lett.
Mindenben igazad lett.

Sz¡net

J. (odamegy hozzÀ, d´bbenten, f¢lelemmel vegyes ´r´mmel) HÀt t¢nyleg hiszel?

K. bÂlint, mosolyogva n¢zi

De hÀt n¢zz rÀm, ¢s gondolj vissza, mennyi h¡lyes¢get besz¢ltem...
K. (megrÀzza a fej¢t) Nem baj. Te vagy az isten! (Hirtelen kit´rû ́ r´mmel) Te vagy az isten!
Istenem! (Felugrik) MegtalÀltalak! °s tudom, hogy tehozzÀd nem kell Ãgy imÀdkoz-
nom, ahogyan (tr¢fÀsan felfel¢ b´k az ujjÀval) hozzÀ kellett... volna (Nevetve jÀrkÀl a szÁn-
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padon) V¢gre... Ez nem is lehet igaz, olyan hihetetlen... T¢nyleg csak belen¢ztem a
lelkembe, ¢s egyszer csak ezt lÀttam benne! Igen, ¢n a szÁvemben mindig ilyen istenre
vÀgytam, mint amilyen te vagy.
J. (magÀban) Siker¡lt. TehÀt siker¡lt. (Felindultan) HÀt m¢gis lehets¢ges! (K.-hoz) Eg¢-
szen biztos, hogy hiszel?
K. (´r´mmÀmorban) Igen, igen, igen, igen, igen!! Hiszek benned, istenem!
J. Ez d´bbenetes... (MagÀbÂl kikelve) Ez nem lehet igaz! Hogy ¢n milyen h¡lye vagyok...
Milyen szerencs¢tlen h¡lye...! (K.-hoz) Hogy lehet, hogy neked siker¡lt? Hogyan le-
hets¢ges, hogy ¢n, aki a legaprÂbb r¢szletekig tisztÀban voltam az eg¢sz elm¢lettel,
k¢ptelen voltam ¢rv¢nyesÁteni azt, te pedig, aki most hallod elûsz´r az eg¢szet, ilyen
iszonyÃ r´vid idû alatt...
K. (d´bbenten) Mit besz¢lsz?
J. Te egy csoda vagy... Hogyan voltÀl k¢pes erre? Mi gyûz´tt meg, mi volt az, ami meg-
vÀltoztatott, melyik kis r¢szlet?
K. (zavartan) Semmi... Egyszer csak hittem, ennyi az eg¢sz. Tudom, hogy te vagy az
isten... (Erûteljesen) Tudom, hogy te vagy! Tudom!
J. De biztosan volt valami aprÂsÀg, egy nyilvÀnvalÂnak tünû bizonyÁt¢k. Kellett, hogy
legyen! Az nem lehet, hogy Ágy...
K. Nem... nem, semmi... Ez a belsû bizonyossÀg...
J. Gondolkozz! PrÂbÀlj visszaeml¢kezni! Valami kis r¢szlet, ami f¢lrevezetett...!
K. Semmi sem vezetett f¢lre! Te vagy az isten!
J. (magÀba roskadva) Nem, dehogy vagyok isten... Ostoba, gyarlÂ, hitetlen ember va-
gyok. Uramisten...
K. (k¢ts¢gbeesve) Te vagy az isten!
J. (eszelûsen) Mit csinÀltam...?! Nem tudom, hogy most mit kell mondani, nem tudom,
mit kell mondani...
K. (megrÀzza J.-t) H¢, ¢n hiszem, hogy te vagy az isten! Itt van a lelkemben, nem ta-
gadhatom le! Te vagy az isten!
J. (r¢m¡lten) Nem, ne! °rtsd meg, nem ¢n vagyok, ¢n csak ki akartam prÂbÀlni, hogy
lehets¢ges-e... Csak egy hirtelen ´tlet... Nem tehetek rÂla, hogy ¢pp te lett¢l az...
Uramisten!
K. (eszeveszett haraggal) De hÀt ¢n elhittem! °n elhiszem! M¢g most is elhiszem!
J. Nem... ne, ne! Jaj, ne! Nem szabad!
K. Istenem, ezt nem teheted velem! Nem lehetsz ilyen kegyetlen!
J. (arcÀba ordÁt) °rtsd mÀr meg v¢gre, hogy nem ¢n vagyok az isten!!
K. (vÀdlÂn) Mi¢rt hazudsz nekem?
J. (k¢ts¢gbeesve) °n ezzel nem bÁrok szemben¢zni... Engedj elmennem! K¢rlek, engedj
elmennem!
K. (´sszet´rve) De hÀt ¢n nem akarlak elengedni! (Zokogva) °pp hogy csak megtalÀlta-
lak! Ne hagyj itt, k¢rlek!
J. °n nem akartam, hogy Ágy legyen. BocsÀss meg! °n nem tudok itt maradni veled!
K. De megint ´ssze fogok t´rni! Olyan leszek, mint r¢gen! Gyül´lni fogom az eg¢sz
¢letem!
J. Nem... ne! PrÂbÀlj meg valami mÀsban hinni! °n nem tudok segÁteni rajtad, ¢rtsd
meg v¢gre!
K. (hirtelen indulattal) Most mÀr itt kell maradnod ́ r´kk¢! Olyan k´zel, hogy bÀrmikor
meg¢rinthesselek! (J. fel¢ nyÃl)
J. Ne nyÃlj hozzÀm! (PrÂbÀl kit¢rni elûle)



K. Megfoglak, ¢s nem eresztlek el! Itt maradsz, mert ¢n hiszek benned! Most mÀr akÀr-
hogyan is az ¢n istenem vagy!
J. (r¢m¡lten) Hagyj b¢k¢n... (Mikor K. ¢ppen el¢rn¢, ordÁtva) Nem vagyok a ti¢d! Senki¢
sem vagyok, mert ¢n nem vagyok isten! K¡l´nben is, nincs isten!
K. Van!
J. Minek az isten?! Az istent Ãgysem lÀthatod, Ãgysem besz¢lhetsz vele soha!
K. (d¡hvel) LÀtlak, istenem! Veled besz¢lek, istenem!
J. Nem vagyok isten! (Kiforgatja a zsebeit, p¢nz, b¢rlet, szem¢lyi igazolvÀny, hasznÀlt papÁr
zsebkendûk esnek a f´ldre) Tess¢k, gyûzûdj meg rÂla, te szerencs¢tlen h¡lye! (Mutatja az
igazolvÀnyt) Tess¢k, a nevem, a cÁmem, a foglalkozÀsom... sz¡let¢si dÀtum... Mi kell
m¢g?
K. Semmi! Maradj itt!

Sz¡net

J. (pÀr pillanatig meredten n¢zi K.-t, aztÀn hirtelen) Na, most megyek el. (Elteszi az igazol-
vÀnyÀt, ¢s minden mÀst otthagyva kirohan)
K. (utÀnaordÁt eszeveszett gyül´lettel) Szem¢t csalÂ! (Mindent, amit a keze ¡gy¢ben talÀl, utÀ-
nahajÁt) UndorÁtÂ rohadt d´g! Szem¢t! Rohadj meg, te disznÂ! Fulladj bele a sajÀt
mocskodba! Rohad¢k! UndorÁtÂ, nyÀlas, rohadt f¢reg vagy! Pusztulj inn¢t! Takarodj,
soha t´bb¢ ne lÀssalak! (Hirtelen f´leszm¢lve) Jaj nekem... Mi¢rt kellett ez az este... Mi-
csoda aljas gazember!... Most keljek fel, ¢s folytassam a pakolÀst, mintha mi sem t´rt¢nt
volna... AztÀn menjek haza, ¢s aludjak... Mintha siker¡lhetne... AztÀn holnaptÂl Ãjra...
Istenem... Mi ez itt bennem? (K´rbekiÀlt) Mi¢rt vagy m¢g mindig itt?

F¡gg´ny

Kelev¢z çgnes

àHISZEM AZ EZER ISTENTÊ
 

A fiatal Babits rendhagyÂ CredÂja

àFogarason egyed¡l / megtanultam g´r´g¡l.Ê A sokszor id¢zett r´vidke k¢t sort Babits ¢lete
v¢ge fel¢ veti papÁrra abban az Iskolai f¡zetnek nevezett egyszerü fedelü f¡zetecsk¢ben,
melyet nagy müt¢te elûtt talÀn leginkÀbb a szÀmvet¢s szÀnd¢kÀval nyitott. Fogarasi
magÀnya ¢s g´r´gs¢g¢lm¢nye m¢g ekkor is szorosan ´sszefonÂdik benne. G´r´g tÀr-
gyÃ verseit, bÀr k¢t k´tet¢be is felveszi ûket, 1909 ûsz¢tûl 1911 tavaszÀig l¢nyeg¢ben
mÀsf¢l ¢v alatt megÁrja. LegutoljÀra keletkezett a HISZEKEGY, amely az utolsÂ, m¢gis
a legÀtfogÂbb, legszem¢lyesebb, sût szinte kihÁvÂ ¢rv¢nyü verse e t¢mak´rben.

Ez a HISZEKEGY cÁm¢vel ellent¢tben nem az egy Isten mellett tesz hitet. E verscÁm
t´bbsz´r´s paradoxon. Az APOSTOLI HITVALLçS kezdû k¢t szava a magyar nyelvben
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