
MAX MELL:

JÁTÉK AZ APOSTOLOKRÓL:t-

(Az öregember visszatér a függöny mögé, amely nemsokára
szétnyilik és egy szegényes, apró parasztszoba tárul elénk.
Jobbról és hátul ajtók látszanak. A középs6 ajtó a tornácra és
onnan a szabadba vezet, a jobboldali a konyhába. A két ajtó kö
zött a sarokban hatalmas banyakemence. A másik sarokban
néhány szentkép alatt súlyos festetlen tölgyfaasztal, amely fö
lé kis petróleumlámpa ontja fényét. Ott ül Magdolna, a kis
unoka és olvas. Száját mozgatva és ujjával a sorokat követve
silabizálja a bibliát. Az öreg ember kucsmáját a balkézr6l es6
ágyra teszi, botját a sarokba támasztja, hangját megváltoztat-

ja és most már ő a nagyapa.)

NAGYAPö
Megint itt ül abibliánál,
Jobb szereti minden munkánál,
Ha ezt olvassa mozgó szájjal,
Minthogyha méz csorogna átal
A betűkön, szürcsöli csendben.
De mit is tenne télidőben,

Mikor a munka itt kevés,
Megszűnik a jövés-menés,
Egymagam is eligazítom,
Bár sok évtized súlya nyom;
Ö meg rögtön könyvéhez ül
És olvas rendületlenül.

MAGDOLNA
Az iskolában nem szerettem,
Tanítöm sem szeretett engem,
Keserves volt az olvasás,
Az ábécé, a magolás.
Tőle tanulni nem akartam,
Hazáig könnyek közt futottam,
Ha megszidott vagy rámütött ;
Minden betű felém bökött,
Szarvával szúrt, elüldözött,
Az S betű kigyózva jött,
A Z szúrósan zümmögött,
Az R ökölként rámmeredt,
Az M soklábú szörnyeteg,

* Februári számunkban közöltük Max Mell Játékának prológuRát. A drámát, mely az
osztrák irodalom egyik legszebb költeménye, most egész terjedelmében kiadjuk Possonyi
László átültetésében. Ez a mü a salzburgi ünnepl játékok egyik legfőbb attrakciója volt,
májusban pedig nálunk ls színre kerül a Magyar Színházban.
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Almomban is kísérgetett ...
Egyszerre aztán vége lett
A zűrzavaros háborúnak,
Most, hogy előttem sorakoznak
Hadseregképen a betűk,

Barátom lett mindegyikük.
Enyém e nyalka hadsereg,
Meghódít távol földeket,
Ismeretlen világokat
Közelbehoz, elémberak ...
Mily ostoba sokszor a gyermek.

. NAGYAPÓ
De hisz az egész történetnek
Végére jársz te már maholnap.

MAGDOLNA
A végére senki se juthat,
Már-már negyedszer kezdem el
És mindig jobban érdekel.

NAGYAPÓ
Hisz már betéve tudhatod ...

MAGDOLNA
Hát van-e annál szebb dolog,
Ahogy az űdvözítő jár-kél
Szerte a szegény embereknél
És áldást szór mindenkire,
Vakra, bénára, vezeklőre

S megfogannak a szent igék

NAGYAPÓ
Hogy mihamarabb elfelejtsék ...

MAGDOLNA
Fejét balzsam illatosítja,
Hajkorona lábát szárítja,
Nagyapó, ez csodák csodája
És mért ne lehetne így máma?
Ha egyszer így volt: nincs is vége,
Én azt hiszem, ahogy ígérte,
Nép étől el nem fordula.
Talán csak tegnap szállt a sírba
És holnap újra itt terem ...
Ha így lenne, én Istenem,
De szép is lenne!

NAGYAPÓ
Gyermekem

Nem számolsz a korral, szegényen
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Mi tévők lennénk, ha kopogna
Sereg tanítvány szállást várva
S asztalunkhoz akarna ülni?

MAGDOLNA
(örvendezve)

Be tréfás vagy ma nagyapi!
Nálunk szénában nincs hiány,
Elalhatnék itt mindahány !

NAGYAPÓ

(jókedvilen)
Ha fel nem is jegyezte Has
Megtörtént ez is bizton, mint más ...
De hadd lám, eszed jól fog-e:
Volna mindnek mit ennie?
Nagy útról jöve, éhesen
Mit adnál nékik, kedvesem?

MAGDOLNA
(buzgalommal)

Nagyapó, játék volna csak!
Tányér leves mindig akad,
Kenyér is és jó lángost sütnék

(nagyapó fejét rázza és hunyorog)
De te csak tréfálsz? Mit akarsz még?

NAGYAPÓ
Minden megvan könyvedbe írva.

MAGDOLNA
(iskolásan)

Ez a kánai lakoma,
Bor és kenyér. - Kenyerünk volna ...
De nincs borunk. Jézus búsulna,
Mit adnánk annyi szomjas szájnak?

NAGYAPÓ

És mikor ötezren valának
És öt kenyérrel jóllakának?

MAGDOLNA
(boldogan)

Te is hiszel Jézus szavának!
Mit gondolsz, megtenné-e újra?

NAGYAPÓ
Hogy kimenjen a sivatagba?
Akkor csak könyörögni kéne:
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Megváltónk, éhes a föld népe,
Mintsem hogy minket emésszen fel,
Tartsd őket te el élelemmel.
És ő imáját ismételve
Feltekintene a nagy égre,
Megtörné sovány kenyerünket,
Miután már áldásért esdett
Az Atyától, az ég Urától -
S követve sok apostolától
Bőség és tárt kapuk fogadnák ...

MAGDOLNA
Ö jaj, az emberek be csúnyák!

NAGYAPö
Miért? Mi nincs kedvedre ebben?

MAGDOLNA
Hogy nincsen hit az emberekben
A csodára nem kéne várni
Csak amit kaptunk, odaadni.
Nem szűkölködve a malaszttal
Megterülne itt minden asztal,
Kéretlenül és számolatlan
Szétszórnánk mindent, ami megvan.
Mit dugdosni és fösvénykedni,
Számolgatni, holnapra lesni?
Az éhezőt be kell fogadni .
S a másnapot Istenre hagyni!

NAGYAPö
Koldusbotra [utnál, te dőre

MAGDOLNA
Szeretetet tanuljunk tőle,

Csak így leszünk méltók nevére
A számolatlan égi bérre.

NAGYAPÖ
Kifosztva mihez fognál másnap?

MAGDOLNA
Mennék, amerre két szem láthat.

NAGYAPÖ
Éhezve, fázva, roskadozva?

MAGDOLNA
Jézusnak sem volt könnyebb útja.
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NAGYAPÓ
Igazad van tán - csacska gyermek ...

MAGDOLNA
Csak látnám már, hogy erre jönnek.

NAGYAPÓ
Igen, csak ne épp tizenhárman ...
De messze mentünk a tréfában,
Ez bűnbe ránt, mit nem szeretnék;
Nálad az élet még csak játék!
Még dolgom van az istállóban ...

MAGDOLNA
(szolgálatkészen)

Megyek ...
NAGYAPÓ

Olvass tovább nyugodtan
Csak az Urat hagyd bent a könyvben,
Zavarni nem jó őt szünetlen
Gyökérként ő is mélyben nyugszik,
Csöndet kíván, titkon gyarapszik,
Hogy szép lombot s virágot hozzon ...
De kitakarni kár, ha mondom.

MAGDOLNA
Mit te mondasz, mind színigaz.

NAGYAPÓ
(kimentében)

Igaz, hogy télre jön tavasz.

MAGDOLNA
(Egyedül marad és ismét elmélyül a könyvben. Kis idő mul
va felnéz és fülelni kezd, majd újra tovább olvas. Rögtön ez-

után azonban [elretten, figyel és maga elé beseél.)
Ki jár itt kint a ház előtt,

Nagyapó erre ment előbb,

Ez hát nem ő, itt többen vannak ...
Ki indul most fel ahavasnak?
Favágók? Mi dolguk lehetne?
Csizmájukat most dörzsölik le ...
Vadászok? pihenőt keresnek?
Bejönnek ! Istenem segíts meg.

(Felkél és a középső ajtó felé megy, az ajtó azonban feltárul,
közbe,n két ember jelenik meg benne. Az első magas és kar
csú, halvány, szakálltalan arc; gazdája kopottas sportruhát vi
sel, amelyre rövid bundát húzott. A másik kisebb, vaskosabb,
vöröses szakáll köríti arcát. Ez sárgásbarna régi orosz katona
zubbony t és lábszárra csavart gamásnit visel. Hátizsákosan,

bottal jönnek mind a ketten.)
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ELSŐ VÁNDOR
(Ahogy belép, elvakttja a fény és hunyorog, majd kisvártatva

megszólal)
Kislány van itt ...

MÁSODIK VÁNDOR
Nincs mitől félned,

Nem gyújtjuk rád a fedelet ...

MAGDOLNA
(bátran)

Mért gyújtanátok ?

ELSő VÁNDOR
Csak szállásért

Kopogtatunk. Az este itt ért,
A nagy hóban se út, se ösvény

(A lámpára mutat)
Parányi fény csak, pisla, fösvény

(Társához)
Ajtóra nézz, mert kihül a szoba.
Ki van még itthon?

MAGDOLNA
Nagyapa.

ELSŐ VÁNDOR
Más senki?

MAGDOLNA
Igy élünk magunkban.

ELSŐ VÁNDOR
S a szomszéd?

MAGDOLNA
(Legyint)

Messze e vadonban.

MÁSODIK VÁNDOR
Tovább megyek tán, azt hiszed,
Mikor itt minden oly meleg?

(Ledobja hátizsákját és a kemence padkájára ül)
Majd megmelegszem itt a padkán.

ELSŐ VÁNDOR
A nagyapád megtűr talán,
Bár rideg lett a nép nagyon.

MAGDOLNA
Nagyapa nem! Rögtön hívom.
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MÁSODIK VÁNDOR
Hol alszol?

MAGDOLNA
A konyhában.

MÁSODIK VÁNDOR
És ő?

MAGDOLNA
Az ágyban itt.

MÁSODIK VÁNDOR
Ha jön is késő

Feküdjünk itt le kérleletlen,
Te meg mondd meg: Itt alszunk ketten.
- Dobd le a bundát.

ELSő VÁNDOR
Igy lesz helyén.

Nagyapád tán mégis keresztény
S kopogtat két felebarát ...

MAGDOLNA
Otthonra lel.

ELSő VÁNDOR
Mondd, nincs apád?

MAGDOLNA
A háborúból nem jött vissza.

ELSő VÁNDOR
Anyád?

MAGDOLNA
Az Úr őt is magához hivta

MÁSODIK VÁNDOR
Az Úr ... ! Na jó, ne ácsorogj hát,
Hozz enni és hívd a nagyapád.
Egy kis tej-vaj akad talán?

MAGDOLNA
Oh, tejbe-valba nincs hiány,
Kis borjünk van.

MÁSODIK VÁNDOR
Itt maradunk hát,

De mozogj már, az angyalát.
(Magdolna kimegy, az első vándor leveti hátizsákját és ka
bátját és fürkésző szemmel néz szét a szobában: A második

vándor a kemence padkájára veti magát).
MÁSODIK VÁNDOR

Cudar út volt ez felfelé,
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Minden tagom sajog belé.
Bolond fővel felkapaszkodtam,
Hogy gaz kutyákkal találkozzam,
Kik koncukon morogva rágnak,
Ha enni adnak, legyaláznak,
Sunyi, ravasz pofával lesnek,
A gőgtől majd szét nem repednek,
Mert a hasuk nem orgonázik.
Ezer évben egyszer, úgylátszik
Bevált nekik a számadásuk
S kárörömtől hízik a májuk.
De minélkülünk számítottak,
Minket becsaptak, kiraboltak,
Most megfizetnek ők is nékünk,
Csizmánkkal a torkukra lépünk
Kiirtjuk őket sorra-rendre,
Beeresztjük vérük a földbe,
A földbe, mely mindenkié,
Nemcsak ezé s nemcsak azé.
Majd más világ virrad fel akkor!

MÁSODIK VÁNDOR
Ne kiabáld el virradatkor
Hisz felkél úgyis az a nap;
Most másra jó a pillanat.

MÁSODIK VÁNDOR
Hogy-hogy?

ELSö VÁNDOR
Jól kezünk ügyébe esnek,

Kislány, öreg nem ellenkeznek.

MÁSODIK VÁNDOR
Hát te benne vagy?

ELSö VÁNDOR
Mit gondolsz rólam

Hiába jártatom a szájam?
Kimondottuk : Mindegy ki légyen.

MÁSODIK VÁNDOR
Persze, - de sohse tettél ilyent ...
Azt hittem, ha asztalhoz ülsz,
Elálmosodsz, élnehezülsz.
Tévedtem hát ...

ELSö VÁNDOR
Nem ismersz engem,

Valamit ha fejembe vettem,
Késhegyre is kiállok én.
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MÁSODIK VÁNDOR
Igaz, hogy itt nincs sok remény ...

ELSO VÁNDOR
Szegény népek ...

MÁSODIK VÁNDOR
Borjú, tehén

Neked kevés? Hát a sok szekrény?
Mi mindent halmoztak fel ebben,
Hisz mozdulni sem tudnak innen.
Ha majd végeztünk velük itt,
A hátizsákunk megtelik.

ELSO VÁNDOR
Döntsük el hát, mitévők légyünk.
Az öreggel csínján beszéljünk,
A kislánynak mesélj vídámat,
Igy rosszat egyik sem gyaníthat
A kicsivel ne légy heves ...

MÁSODIK VÁNDOR
Te még azt hiszed, érdemes?
Mindegyikünk így kezdi el,
Szép szavakkal, pukedlivel ...
Oroszföldön gyors végre mentünk,
Mi biz' nem sokat egyezkedtünk,
Téged megzavart a sok regény,
De kurtább úton járok én.

ELSO VÁNDOR
Tán én megfontoltabb vagyok,
Kicsit lépek és nem nagyot.
Ha az öreg megkedvel minket
És meghallgatja vicceinket,
Előhúzod az üveged
S megkínálod az öreget.

MÁSODIK VÁNDOR
Az enyémből rendelkezel?

ELSO VÁNDOR
Ilyen helyen kéznél a fegyver!
De ha jót kortyol belőle,

Hamar megoldódik a nyelve,
Elindít egy vadászmesét,
Megmutatja a fegyverét
Nálam marad a puska és
Elmarad a lövöldözés -
Hogy könnyűszerrel célhoz érjünk,
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Fontos, hogy egyformán beszéljünk
És ne hazudjunk túl nagyot.
Ha azt mondjuk,hogy orvosok
Vagyunk, majd megbíznak bennünk

MÁSODIK VÁNDOR
(nevet)

S hathatós lesz a gyógyszerünk.

ELSO VÁNDOR
Ha hókuszpókusz' kell nekik,
Nálunk könnyen meglelhetik.

MÁSODIK VÁNDOR
S ha a nevünket kérdezik?

ELSO VÁNDOR
Azt bizonyára nem teszik.
De ha éppen nevet akarnak,
Hadd tartsanak apostoloknak,
Igy majd még jobban megbecsülnek.

MÁSODIK VÁNDOR
Higyjenek engem hát Péternek,
Az emberek itt jámborok,
Még kézesókot is kaphatok.

ELSO VÁNDOR
Először is jól megmelegszünk,
Jóllakunk és körültekintünk,
Hogy jól beszélt-e a kicsi,
S nem lappang még itt valaki.
Ha itt az óra, végzünk vélük,
Aztán felgyujtjuk házuk, csűrük.

MÁSODIK VÁNDOR
És így tovább majd országszerte

ELSO VÁNDOR
(Miután a konyhaajtó megnyílik)

Az öreggel most ne beszélj te.

NAGYAPÖ
(belép Magdolnával)

ELSO VÁNDOR
Hivatlanul törtünk házadba,
Megkérünk hát, jószívű gazda
Szállást adni ne sajnálj nékünk,

VIGILIA



Hajnal óta szerte tévelygünk
És nem találjuk meg ahágót.

NAGYAPÖ
Vándornak nem mutatok ajtót
De hogy mertetek útra kelni?
Merő hó minden, út meg semmi?

ELSŐ VÁNDOR
Ha lámpád fénye nem int nékünk,
Még most se tudnánk, merre mégyünk.

NAGYAPÖ
Istennek hála hát, hogy égett,
Nem is ismerve a vidéket, .
Mi is volt hát utatok célja?

ELSŐ VÁNDOR
A hágon át le a városba
S a kórházba akartunk menni ...

NAGYAP()
Betegek vagytok?

ELSŐ VÁNDOR
Bajunk semmi,

Inkább mi keressük fel őket,

A nyomorgókat s szenvedőket.

Hogy a bajt gyökerében írtsuk
És a világot meggyógyítsuk.

NAGYAPÖ
Tanultok is hát éjjel-nappal.

ELSŐ VÁNDOR
Tele a világ [ajjal-bajjal,
Ezt gyógyítnánk, a betegséget
Mit módszerünk csontig kiéget
S megújul bár nyomába testünk,
Kezdetben így sok sebet ejtünk.

NAGYAPÖ
Igy van ez minden orvoslásnál,
Csak tudni kell, a baj hol bújkál.

ELSŐ VÁNDOR
Orvoslásunk egyéni bár,
A bajra bizton rátalál
S ha nem is ébredt rá még senki,
Biztos, hogy siker követendi.

NAGYAPÓ
És állatnak is jó e szer?
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ELSö VÁNDOR
Minden élőt gyógyít, nevel.

NAGYAPó
üljetek hát le, merről jöttök,
Mi szél hajtott a nagy hegyek közt?

ELSö VÁNDOR
A vasútról a völgybe értünk,
A parasztok közt körülnéztünk.
Rossz világ jár ma odaki,
Hiába kér ma valaki.
Tán itt fent is kopogtattak már.

NAGYAPÓ
Nálunk itt fent ember alig jár,
De sokat lent se kaptatok,
Látom, lapos iszákotok.

ELSö VÁNDOR
Ridegek ma mind a parasztok,
Éhes vándor nem kedves nékik,
De itt fent tán még máskép dívik.

NAGYAPó
Bizony, bizony, így van ez éppen,
Van sok jó ember lent a völgyben,
De itt fent is akad egynéhány.

ELSö VÁNDOR
A völgybe lent? Na, nem mondhatnám,
Fösvények, meg irigyek ott lenn.

NAGYAPÓ
Sokféle embert teremt Isten,
Van, akinek szűkebb a marka,
De ki nem számol, nem jó gazda,
Ám ti, mint állatorvosok
Kedves vendégek voltatok.

MAGDOLNA
De nem csak állatorvosok.

NAGYAPó
Persze, persze, mindent tudok.
Más jó ügyben is kereskedtek,
Mondjátok hát a nevetek meg.

ELSö VÁNDOR
Fráter János és Fráter Péter,
A világ minket csak így ismer.
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NAGYAPÓ
Odalent a kórházban is?

A PÉTERNEK NEVEZETT
A városban majd mindenik.

NAGYAPÓ
Jó tudnom ezt, ha lemegyek,
Utánatok kérdezhetek,
S megtudom, a gyógyszer hat-e?

MAGDOLNA
Mikor mész a városba te?

NAGYAPÓ
Kis bolondom, nem is tudod,
Hátha újra megifjulok ?
Mától kezdve már nem öregszem,
Ha kell, ifjakkal is verekszem,
Órám majd visszafelé jár
S könnyű leszek, mínt a madár.
Ismét fekete lesz hajam
S dalolok majd nagy boldogan,
Ha egyszer így hozza a kedvem.

MAGDOLNA
Jó kedved be kedves nekem,
Egész fiatal lettél máris.

NAGYAPÓ
Gyomromon érzem legalábbis.
Hát ti ketten?

A J ANOSNAK NEVEZETT
Ideje lenne,

Hogy a világ újra születne,
És felfrissülne jól a vére,
Az idő erre már megére.

MAGDOLNA
(közbevág)

Hisz ezt meg is jövendölék !

NAGYAPÓ
Csacsi alatt csúszik a jég,
A tűzhely meg hideg, magányos.

MAGDOLNA
Fő a leves és kél a langos.
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NAGYAPÓ
Minden legyen, úgy gondoskodj hát,
Aludni jó itt cimborák,
E nagy kemence melegében;
Dícséritek majd elmenőben

S azt mondjátok: Be jó is volt ott

MAGDOLNA
Majd behozunk két szalmazsákot,
Bikkfalombbal szoktuk kitörnni ...

NAGYAPÓ
Hol is vannak, meg kell keresni ...

(kimegy)

MAGDOLNA
Bikkfalombon jó ám a fekvés,
Anyám leverte a betegség
S nem sebesedett ki a háta.
A szalma is jó, csak a zsákja
Mindig poroz, hullik pelyvaja.
Szeretném, ha kettőjük ágya ...

JÁNOS
(közbet'ág)

Majd megleszünk. Hány éves vagy te?

MAGDOLNA
Tizennégyet töltöttem már be ...

JÁNOS
Neved?

MAGDOLNA
Mária. - De teszek a tűzre.

(zavartan kífut a konyhába)

PÉTER
Mit kérdezed? Szíved fáj érte?

JÁNOS
Ilyesmire ki ér rá mostan?
Ha felmérem úgy gondolatban,
Szívem jóformán meg se dobban.
Kioltunk néhány pisla lángot
S művelünk sok nagy fontos dolgot.
Az öregtől mit veszek el?
Néhány évet? Hát melyik ember
Nem önti el feles borát,
Mikor leteszi poharát?
És a kislány? Hány búzaszem vész
Vetés közben, nem hozva termést.
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Kinek fontos? Ki gondol rája?
És az életharc vad csatája
Hány csírát öl meg minden percen?
Mi egy élet, ha igy lernérem
A világ mérlegén az árát?
Hátha mi láttuk volna kárát?
Hogy itt állunk, ez kész ítélet:
Elsősorban miénk az élet,
S az életnél mért lennénk jobbak?

PÉTER
Kik bölcselkednek, boldogabbak.
Irigyelnem kellene téged,
De ismerek egy bölcseséget:
Ha van valakid, asszonyfajta,
Hozzád illő, nem holmi dajka,
Kit kisegítsz úgy hébe-hóba,
Ilyesmikről ne beszélj néki,
Ne bölcselkedj, mert rosszra véli.
Különös ebben minden asszony,
Hogy az ember nékik szavaljon,
Azt szeretik s büszkék is erre,
De egy ponton túl egy se merne
Lépni, ha mégoly bátor is;
Nekem is van egy, a Julis ...
Jól tudja már, hogy mi a teendő,

Hogy mit hoz nékünk a jövendő,

Mégse mondok el néki míndent,
Ha megtudná. mi történt itt fent,
Hogy ártatlan lány vére freccsent,
A jó kedve elszállna menten.
Igy, ha nem tudja, honnan cseppen,
Amit hozok, jól élünk ketten .
Érted te ezt, hisz néked is van .

JÁNOS
Nincs.

PÉTER
No persze nem ilyen-olyan,

Hozzád illő finomabb fajta,
Ki a nevét titokba tartja
S csak neked nyilik a kilincs.

JÁNOS
Mit firtatod, ha mondom: nincs!

PÉTER
Kinek kedvéért dolgozol hát?

JÁNOS
Be rosszul fog a koponyád!
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Kiért teszem? Mit "szerelemnek"
Gügyögve, nyálasan neveztek,
Azért egyszer nem, annyi biztos.
Engem társaim célja mardos,
Elveinkért ölök, ha kell
S leszámolok mindenkivel,
Amig felvirrad az a nap ...
De nemcsak a fiainknak,
Virradjon fel nekünk magunknak!
Mindent szabad, hogy ezt elérjük,
A kisparasztot sem kíméljük
És lógni fog, ki nem hajol!

PÉTER
Vagy felesleges valahol ...

JÁNOS
Az eszme mindenek felett.

NAGYAPÓ
(Belép, óvatosan két teli tányér levest tart maga e16tt s visz

szaszól)
Vigyázz, mert elsül a fejed.

JÁNOS
Mi az?

NAGYAPÓ
Tolvajképen lépegetek,

Hogy el ne öntsem, jöjjetek,
Használjátok jó egészséggel,
- Cívódunk mi s nem válunk széjjel
Akárha férj s feleség volnánk,
Igy fut el sok magányos óránk,
- Ő minden érvre visszavág ...

JÁNOS
Mária?

NAGYAPÓ
Nem is így hívják,

Magdolna biz csak a kis árva ...

JÁNOS
Nekünk azt mondta, Mária.

NAGYAPÓ
Csak Mária? No hallj ilyet!
Előttetek is kérkedett?
Kis bolond, nevetni kell rajta,
Nevét szégyelli, eltakarja.

JÁNOS
Miért? Ugyan, mit ér vele?
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NAGYAPÓ
Mert ez egy bűnös nő neve,
Hát restelli bevallani.

JÁNOS
Előttünk lehet az, ami ...

NAGYAPÓ
Lettetek vőn' csak kint a konyhán,
Hogy pereg a sok szó a száján,
Nevet, kérdez, okoskodik;
Hogy ki ilyenkor utazik
S kunyhónkba bekéredzkedik,
Nem különös vendég-e vajjon?

JÁNOS
Különös vendég?

NAGYAPÓ
Abizony,

Nevetek szeritként cseng előtte,

Ujjong tehát: Itt vannak végre.
Felismerte utatok célját:
Ma is járják az ország útját,
Kopogtatnak völgyön, hegyen
Krisztusnak követségiben.
Látni, parancsa él-e köztünk,
Szeretetben mennyire mentünk?
Lányom, mondtam, ne esztelenkedj,
Hagyd békében vendégeinket.
De ő felel: én jól tudom,
Kiknek készítem lángosom.
Kis bolondomnak ez a gondja,
Süss hát, amint a kedved hozza,
Mondtam; de ha e két úr apostol
S levesedbe csak belekóstol,
Moslék, azt hiszi róla menten,
Köszönd meg, hogy elébük tettem,
Mert ide sem jön több szent vendég ...
Belé is szállott az ijedtség,
Régi neve sem jó hát néki,
Magát Máriaként becézi.
A lánygyerek mind ilyenfajta,
Magát kendőzi, csinosítja ...
Dehát csak rajta, egyetek,
Én meg dolgom után megyek.
Megtörnöm a két szalmazsákot,
Aztán a tehén után látok,
Hogy visszatérjek szaporán,
Mert sok beszélhetnékem van ám.

(kimegy jobbfelé.)

VIGILIA 97



98

JÁNOS
No nézd, ilyet sem láthatsz máshol,
Megbutultak ababonától,
A kislány várja a csodát
S bennünk látja apostolát.

PÉTER
Ha itt neved paposan ejted,
Szentséged többé el nem rejted.
Hogy szent lennék, ez új nekem ...

JÁNOS
Miért? Az arcod jeltelen,
S ha megnézem, bizalmat gerjeszt ...

PÉTER
No én nem biznék ugyse benned,
Mert pórul járnék

JÁNOS
Ne kerepel],

Most már tudom, hogy kezdjük el.
A kislány csak hadd higyjen bennünk,
Kár volna őt felingerelnünk.

PÉTER
Higyjen bennünk?

JÁNOS
Kedvébe járunk,

Apostolként koptathatjuk lábunk,
Ahogy ő balgán képzeli,
Kiküldetésünk mennyei:
Te Péterként a földre szálltál.
Persze, hogy János is veled jár;
Ez lesz csak a nagyszerű tréfa.

PÉTER
Nékem nem áll jól semmi móka.

JÁNOS
Hisz szakállad a legjobb kellék.

PÉTER
Ha ettől már apostol lennék ...

JÁNOS
Néhány bölcs szö, mit ő kibővít

S hozzáképzeli majd a többit.

PÉTER
És az öreg?

JÁNOS
Majd közrevesszük.
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Azt hiszi, mulatságból tesszük
S oldalba is bökjük, ha kell ...

PÉTER
S ha a kislány nem éri fel,
Hogy csak játszunk? Mit akarsz ezzel?

JÁNOS
Mit akarok? Gondold csak el,
Nem a kislány látott-e tisztán
Keresztül a mi útunk célján ?
Végtére apostolok volnánk,
Ha máskép is tanít a szánk,
Mint azt Péter meg János tette:
A népek titkos üzenetje
Miáltalunk válik valóra ...
E két ember Krisztus bolondja,
Kár volna nékik mind a szó,
Nem ébred, ki ábrándozó.
Mi új igékkel házalunk
S biztos fegyver a támaszunk.
Azt hiszed hát, hitük táplálom?
Bármit teszek' s bármint is fájjon,
Világot felrázó iszonnyal:
Apostolként tettem bizonnyal
S .hova indultam, oda értem.

PÉTER
Szerep kell hát neked, megértem,
Biztosabban mozogsz eképen,
De rám nem illik semmiképpen:
Apostol! Ocska már e szó,
S mi meghalt, a föld alá való.
Ilyesmivel nem játszanék itt,
Hisz célunktól is messze térít ...
De ha neked oly fontos ez,
Vigye ördög, kísérletezz.
Abbahagyhatjuk bármikor,
Ha a tréfa torkunkra forr.

MAGDOLNA
(Cseréptálban lángost hoz elébük s miközben az asztalra teszi,
János szemével találkozik a Itekintete. Erre elpirul és meg

hajlik kissé. János rámosolyog és magához inti).

JÁNOS
Ejnye kislány, mit nézel rajtunk,
Gyere csak, mondd meg, kik vagyunk?

MAGDOLNA
Azt nem tudom ...
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JÁNOS
Hát hogyne tudnád,

Hisz nevünket jól hallhatád,
S nem nekünk kell megmondanunk. ..
Sokan nem ismerik nyomunk.
Csak bámulnak balgatagon,
Mint akit a föld gondja nyom.
A te arcodból látom ám,
Hogy nem téveszt meg a ruhám.

MAGDOLNA
A Szentirás szól rólatok ...

JÁNOS
S kik voltunk, maradtunk azok ...

MAGDOLNA
Maguk a szent apostolok?

JÁNOS
Te magad mondád.

MAGDOLNA
Boldogok

Akik megérik e napot,
Bár megcsókolnám lábatok.
Ki volt hát itt az okosabb,
Apó? Szégyellheted magad,
Hogy kinevettél. Most nevess,
Most mondjad, hallgass kotnyeles!
Hisz tudtam én, egyszerű népek
Ide fel hogy is jöhetnének,
Mi dolguk lehetne itt télen ... ?
Ne vessétek meg szerény étkem
És a lángos se hűljön el,
Jó étvággyal költsétek el.
Hallgatok már, befogom számat.

PÉTER
Kezdj hát neki.

JÁNOS
Péter bátyámat

Illeti az első falat,
Ö kapta meg a kulcsokat,
Először há Ö nyul a tálba.

MAGDOLNA
Ö, bár a javatokra válna ...
Tudom ám én mért jöttetek.
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JANOS
Ugyan miért?

MAGDOLNA
Megéreztétek,

Hogy lámpám a szent könyv miatt égett
S kettőtöket e fény vezérlett.

JANOS
Mért jöttünk vón', ha nem evégett?

MAGDOLNA
S hátha beállít még egy vendég?

JANOS
Két apostol után mi kell még?

MAGDOLNA
Maga az Úr ha erre jönne ... ?

JANOS
Hát még mit nem, telhetetlenje!
Elégedjél meg csak mivélünk,
Ha égi ruhánk nincs is nékünk.
De mondd csak, a nevünk után
Hogy ismertél egyszerre ránk?

MAGDOLNA
Hisz meg van ez a könyvben írva

JANOS
Melyik könyv az?

MAGDOLNA
A Biblia.

•János testvér, hisz maga írta
Majd az egészet.

JANOS
Bíz úgy van az,

Ami ott van, mind szentigaz.
S hogy jövünk, azt is ott olvastad ?

MAGDOLNA
Ilyesmiről is szól a jóslat
S ha jól értem minden szavát,
Olyan is volt benne, mi fájt;
Ezért hány imát mondtam el,
Most megkérdem, mi érdekel.

JANOS
Helyedbe jöttünk, kisleány,
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Szóban nálam nem volt hiány,
Mikor megirtam azt a könyvet,
Melyet meg nem midenki érthet.
Sokan bíz nem lelik a nyitját.

MAGDOLNA
Magam sem ismerem sok titkát,
Pedig már hányszor olvasám.

JÁNOS
Mutasd

(Elveszi tőle a könyvet, felüti, aztán gyorsan leteszi))

MAGDOLNA
Ennél szebb könyv nincs is talán
S ahogy növök, én úgy remélem.
Évről évre jobban megértem,
De . .. szabad-e kimondanom,
Mit nem értek, nem az bajom,
Titkát örömmel kutatom,
De más valami gondja nyom.

JÁNOS
Gond bánt téged? De hisz azt mondják
Elveszi ez mindenki gondját ...
Hisz akkor ez a könyv vitás.

MAGDOLNA
Csak én lehetek itt hibás,
De egy mondatnál mégis érzem,
Hogy azt soha jól meg nem értem.
Itt volt... meg hogy is találjam,
A Kánai menyegző hátrább van.

(Lapoz a könyvben)

PÉTER
Előre is tudhattuk volna,
Hogy csak menyegző jőhet széba,
Ilyesmit jó olvasni, hogy van.

MAGDOLNA
(Jókedvüen néz rá)

Jó ám.

PÉTER
Szép lehetett az ottan ...

MAGDOLNA
Ott volt, míkor a bor csodája ... ?

PÉfER
Hol a csudába lettem volna?
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MAGDOLNA
(Homlokát ráncolja)

Ez nincsen itt, nekem Úgy tűnt fel,
Jézus csak később vette fel ...
De mégis itt áll!

PÉTER
Lásd, nem hazudtam.

MAGDOLNA
"S hittek tanítványi legottan,"
Tehát ott volt.

PÉTER
Na hallod, bor folyt!

S Péter szereti ám a jó bort;
(Borivó mozdulattal)

Ágyúdörgés közt megtanultam ...

MAGDOLNA

(Ránéz s elneveti magát)

JÁNOS
Ilyen beszéd nem illik mostan.

MAGDOLNA
(Jánost csitítva)

Ismerem én, tréfás a kedve,
Figyeli, hogy kétségbe dönt-e?

JÁNOS
Azért ne tántorulj te meg.

MAGDOLNA
Én nem.

PÉTER
Igazság mért ne lenne ebben?

MAGDOLNA
Péter testvér, el ne feledd,
Krisztus bora nem részegít meg.

JÁNOS
Okos e lány és megfelel.

PÉTER
Bor bor marad, bármint perel!

JÁNOS
Hagyd el, látod, úgyis hiába',
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- Mondd meg, mi bánt aBibliába' ?
Sorain nem szoktam vitázni,
De kedvedért történjen bármi.
Mondd hát, mi bánt?

MAGDOLNA
Itt e helyen,

Ez cseppet sem tetszik nekem,
Amikor ide érkezem,
Mindannyiszor kételkedem,
S a szívemet tüskeként szúrja
Hogy Jézus az anyjával durva.

JANOS
Az anyjával éppen?

MAGDOLNA
Az ám,

Igy szól: "Asszony, mi közöd hozzám?"
Olvassa csak, így beszél véle,
Mikor csak annyit szólt szegényke,
Hogy nincs boruk az esküvöre.
Beszélhet így anyjával gyermek,
Megsértheti-e a fegyelmet,
Ha Krisztus is? Nem fér fejembe,
Hisz ő mindnyájunk példaképe.
Mit ő tesz, csak helyes lehet ...
Mennyit gyötör ez engemet!
Bárcsak meg tudnám érteni,
Hogy Jézus itt is isteni;
De nem tudom, mit akart véle ...
Én nem nyugodnék meg estére,
Ha fiam így szólt volna nékem,
Oszlassa el tépelődésem,

Hogy is történt, mondja el szépen,
Hogy írása hibátlan légyen.

JANOS
Istenem, én nem is tudom ...
Tán tévedsz balgatagon ...
Durva volt tán? Nem lehetetlen ...

MAGDOLNA
Hát így is látta őt?

JANOS
Én nem.

MAGDOLNA
Úgy-e? És nem is volt nyers soha,
Csak itt ...

JANOS
Mutasd, mit mond a Biblia?
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Bizony, ez kissé nyersen hangzik,
Tán rosszul írták le e lakzit?
Ki feddne meg annyi nép .előtt

Egy édesanyát, egy jó szülőt?

Tévedsz te tán és képzelődöl,

Olvasd csak el megint előlről,

Nem jól értetted meg, te balga,
Ki semmiségét nagyra tartja.
Mit anyja értett, más csak gyanítja,
És a szövegnek ez a nyitja.

PÉTER
Kész vagy-e már, vagy meddig várjak?
Keressen egy papot magának
És értelmet a Bibliának!

MAGDOLNA
Miattam most rossz kedve támadt .
Buta voltam... Hagyjuk ezt mára .

JÁNOS
Mit írtam, jól meg van az rágva.

PÉTER
Ugyan! Torkig vagyok már véle!

JÁNOS
Nem te tanítsz a mesterségre,
Mit mért teszek, jobban tudom.

MAGDOLNA
Fáradt, mégsem hagyjuk nyugton
S én csacska mödon zaklatom.

JÁNOS
Ki hozzám fordul, nem hagyom
Egy lélek fut bajában hozzám
Égi vigaszra áhítozván,
S az apostol meg nem pihenhet ...
Igazam van? .

MAGDOLNA
Hogy kérdhet ilyet?

JÁNOS
No jó. Pontosan nézzük meg hát,
Megbántotta-e Jézus anyját?
Nézd, nem némult el ő leverten,
Hisz a szolgákhoz fordult menten:
"Tegyétek meg, bármit mond nektek!"
Fia szaván nem bántódott meg,
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Nem is volt így hát abba' sértés
Csak téged zaklat a kísértés,
Te vakmerő! Hogy jössz te ahhoz,
Hogy Krisztus szaván megbotránkozz,
Kinek tettében nincs hiba ...
Csak te képzelődsz, kis liba.

MAGDOLNA
Gondoltam én s érzem hibámat.

JÁNOS
Ládd-e, most is Péter ránktámadt
Sérteni mégsem akart ő se,
Mint a menyegző égi hőse.

MAGDOLNA
Értem én ezt s szeretem Pétert.

JÁNOS
Elvethetsz most hát minden kételyt.
Tartsd meg mindezt jól az eszedben,
S tudjad, hogy kell olvasni könyvem.

MAGDOLNA
(Mélyet lélekzik s megcsókolja János kezét.)

Most már tudom.

JÁNOS
Maradj hát csendben,

Kérdésednek eleget tettem ...
S mi lenne, ha azt mondanám:
"Asszony, asszony, mí közöd hozzám .?"

MAGDOLNA
Mit te mondasz, mind úgy van az,
Oktalan vagyok én, igaz,
Csak egy kis ételt készítettem,
Mit bárki megtett vőn' helyettem.
S hogy Péter úr se haragudjék,
Kimegyek a konyhába innét.

JÁNOS
Nem, kedvesem, el nem zavarlak.
Kedves gyermek ... jaj, hogy is hinak?
Lásd egész belezavarodtam,
Jer csak hozzám közel nyugodtan ...
Mi jószándékkal vagyunk hozzád
S a te szavad mégis hazugság.
Máriának hívnak, azt mondtad,
Igaz nevedet eltagadtad.
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Mire volt jó becsapni minket?
Nem téveszthetsz meg, balga gyermek.
Az igazságot tisztán látja,
Ki sok sort rótt aBibliába.

MAGDOLNA
Oh én Uram!

JANOS
Ki hazudik,

Gyanus lesz az s elkerülik:
Ez minden bűnnek melegágya
S burjánt nevel, miként a trágya.

MAGDOLNA
Oh én uram, bevallom nyiltan,
Hogy én hazudni nem akartam,
Hisz Mária-Magdolna nevem,
De csak az elsőt szeretem,
A másik fele szomorít,
Bár mindenki így szólít itt.
Én viselem a nevemet,
Tisztelem védőszentemet,

Csak éppen hogy vasárnaponta
Vagyok Mária s nem Magdolna.
Krisztus anyjának szép neve
Vasárnapomnak ékszere,
Ilyenkor Mária vagyok,
Az ő neve rajtam ragyog.
S ha letelik az ünnepem,
Ismét Magdolna a nevem.
Most, hogy ránk nyitották az ajtót,
Űnneppé vált napom azonmód:
Öröm lesz az, azt gondolám,
Ha hordom ünnepi ruhám
S Krisztusnak két apostola
örül e névnek: Mária.
E névvel vissza én nem éltem,
Hiúságból fel nem cseréltem.
Véle csak tisztességből éltem
S nem hogy személyem feldícsérjem.

JANOS
Na szép. Tehát így áll a bál:
Hozzád e név jobban talál ...
örülnénk mi is, ha így volna,
Hazudni bűn mégis, Magdolna.
Tetszelegni akartál ezzel,
Érd be eztán saját neveddel,
Mert terád csak ez hozhat áldást.
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MAGDOLNA
Eztán sohasem használok mást,
Nem érdemlem, látom én most már,
Megmaradok a Magdolnánál,
De mert áldásról beszélt éppen,
Mondja, nem azért ért-e szégyen,
Mert hordom egy bűnös nő nevét,
Ki rám ragasztja szégyenét?
S nevének viselése közben
Bűnében én is részes lettem?

JÁNOS
Egy név miatt? Furcsa ez mégis,
Hogy gondolod? Hisz akkor én is ...

MAGDOLNA
Szólt valamit ?

JÁNOS
Nem fontos, bármit ...

MAGDOLNA
Nem tudják sokan, ez mit számít -

JÁNOS
Hát mért hívnak így, kicsikém?

MAGDOLNA
Az ő napján születtem én.
Bárcsak beszélni tudtam volna,
Nem lennék akkor most Magdolna!
Annyi név van aBibliába'
Mért ne lehettem volna Márta
Vagy éppen Jairus leánya?

JÁNOS
Jairusé?

MAGDOLNA
Ki holtra válva

Felkelt ismét Jézus szavára.
Kép is van hozzá.

JÁNOS
Ö, tudom ...

MAGDOLNA
Akár meg is mutathatom.

JÁNOS
Hagyd.

MAGDOLNA
Felismerné őt bizton rajta,
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Krisztus kezét kezébe tartja
És felkél rögtön a halott.

JÁNOS
Emlékszem már... feltámadott ...

MAGDOLNA
Ezt szeretem. Be szép is volt ott.
És halott volt?

PÉTER
Olyasnak látszott.

MAGDOLNA
Olyasnak látszott, mert az is volt.
Péter testvér milyen furcsán szólt.

PÉTER
Ahogy nézzük, minden csak olyas.
Suttogni kezdték ...

JÁNOS
Hallgass, hallgass!

MAGDOLNA
Tudom ám én, mit akar Péter.
Hitemben mostan megkísérel,
S figyeli, hogy kétségbe dönt-e,
Mert bután kérdtem : "halott volt-e?"
Mikor pedig bent áll a könyvbe
S így vita nem lehet fölötte.

JÁNOS
Mindent így hinnél?

MAGDOLNA
Igy, mi ott áll,

Bár megakadok sok dolognál,
S kérdeznem kell, nem látom tisztán-

PÉTER
Előbb másra felelj meg, kislány:
Hiszed tehát, mit könyved állít,
De megtenné-e ma csodáit?
Ha a halál most elér menten,
Eljönne-e, hogy felébresszen.

MAGDOLNA
Tisztára csak tőle függ minden,
De mert barátok lettünk itten,
Magukat terhelném meg véle,
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Hogy terjesszék imám elébe,
S ő a halálból felébresszen.

JANOS
S azt hiszed, ide jönne menten.

MAGDOLNA
Szeretettel szólnának rólam
S megjelennék Ö itt valóban.
Holtomban mily szerenesés volnék,
Két apostol közt haldokolnék.

PÉTER
Igen, de ha mi ezalatt
Nem értesítnénk az Urat,
Hogy "Úristen, ott fenn a mennyben,
Halott kislány fekszik itt csendben,
Gyere, költsd fel !" Mi lenne akkor?

MAGDOLNA
Hogy tenne ilyet egy apostol?
De ha soká nem tartana,
Ittlétük megvigasztalna.
Sokáig így se lennék távol
A munkátol s a napvilágtól.

PÉTER
Akad itt kés, hozd hát ide,
Próbáljuk csak meg ízibe,
Hadd vágj am el a torkodat.

JANOS
Péter!

PÉTER
Te is szegyelhetnéd magad.

Hisz feltámasztjuk. Ez hiszi!
Krisztust hívjuk s ő megteszi.

JANOS
Nem engedem, hogy így beszélj.

MAGDOLNA
Szent Jánosom, cseppet se félj,
Hisz jó ember Péter apostol,
S én nem hinném, hogy rosszra gondol.

PÉTER
Nem gondolok? Meglátod menten.

MAGDOLNA
Ilyen próba minek nekem?
Fülem mégis sajnálnám tőle ...
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PÉTER
Mit?

MAGDOLNA
Egy fület töből vágott ő le.

PÉTER
Miről fecsegsz?

MAGDOLNA
Krisztusról szólok,

Ki akkor éjjel meghuzódott
Az Olajfáknak szent hegyén
S kinban vért izzadott szegény.
S védője többre mégse vitte,
Malchust, a szolgát célba vette 
Megért-e most már engem Péter?

JÁNOS
Épp hogy csak fülét nyesé el ...

MAGDOLNA
Én kimondani nem akartam,
A tisztelet lezárta ajkam.

JÁNOS
(Péterhez)

Megkaptad mosthát te is tőle,

Nyeld el, aztán tanulj belőle.

PÉTER
Én tanuljak? Most kedvem támadt,
Hogy örökre csukjam be szádat,
S holtod utánra se ígérjem,
Hogy ki feltámaszt, ide kérjem.
Nincs irgalom s kegyelem bennem,
Elvágom most torkodat menten,
S majd csak aztán töprenkedem,
Hogy ide hívjam iziben,
Vagy nagysokára, vagy soha? 
Na, mit szólsz ehez kis kofa?
Elszállt kedved, nyelved dadog?

MAGDOLNA
Én akkor is feltámadok.

(Csend lesz)

JÁNOS
Hagyd abba Péter, légy okos,
Kislányt kísérteni tilos.
Legyél bármily vérengző tigris,
Tudjuk ki vagy, jól ismer ő is ...
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Mégsem lesz majd jó szívvel hozzád,
Ha fel nem derül rögtön orcád.

MAGDOLNA
Hagyja őt, csak hadd gyalázzon,
Nálam úgyis ő van a rováson.

JÁNOS
Hallod-e csak, revásod volna.

MAGDOLNA
S ez épp a Malchus szolga dolga.

JÁNOS
No csak, még éppen ez hiányzott.

MAGDOLNA
Régebben is mindig ez bántott,
S csúfolódni csak azért kezdtem,
Mert Malchuson mindig nevettem,
Mikor félfüllel elképzeltem.
Ha jól suhint s kardja se csorba,
Füle fejével hull a porba.

JÁNOS
Vérszomjad ráragadt e lányra.

MAGDOLNA
Nem is hagytam volna magára
űdvözítőnket ott a kertben,
És más véget ért volna minden.

JÁNOS
Előled megfutottak volna ...

MAGDOLNA
Egynek se lett vőn' könnyü dolga.

JÁNOS
De ha Krisztus nem így akarta?

MAGDOLNA
Akkor is védni kellett volna.

JÁNOS
Hogy az ige beteljesedjék,
Ily áldozatra nem volt szükség.

MAGDOLNA
Akkor is, holtan, vérvesztetten,
A földre rogyva, elesett en
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Tudtam volna, miért születtem
S véremet kiért ömlesztettem.

JÁNOS
Vérváltságát érted - Ő hozta.

MAGDOLNA
Ebben is megelőztem volna.
Hogy e váltság méltóbban érjen,
S inkább megöltek volna légyen
A poroszlók, mintsem átéljem.
Amit Maga át kellett éljen.

JÁNOS
Nekem kellett? - Mi gondod rája?

MAGDOLNA
János testvér, már megbocsássa,
De hisz meglátszik mégis arcán.

JÁNOS
Meglátszik, anélkül hogy tudnám?

MAGDOLNA
Látszik, hogy Jézus hiveképpen
Ott állott a kereszt tövében.
Mikor belépett, rögtön láttam,
Hogy megrendült a bánatában.

JÁNOS
úgy?

MAGDOLNA
Mikor nevét meghallottam,

Mi rág szívén, azonnal tudtam.
Ki ily kínokat élt át egyszer,
Nem lesz abból már vidám ember
S megtört marad mindvégre arca.

JÁNOS
Miről beszélsz? Kinek az arca?

MAGDOLNA
A borzalom, mit ott kiállott,
Hogya kereszten felkiáltott.

JÁNOS
(Borzongva)

Mit kiáltott?
MAGDOLNA

Hallja szüntelen:
(Halkan, iskolásan, egyszerUen).

"Atyám, Atyám, mért hagytál el engem?"
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(Csend)
Szegény valóban azt hihette,
Hogy már Atyja is elfeledte.
Mily szörnyű volt így mulni el ...
Oh, János testvér mondja el,
Miként történt?

JANOS
Ugyan, mi kell még?

MAGDOLNA
János testvér, ez szörnyű emlék,
Bánkódik érte, jól tudom,
Hisz borzongok, ha olvasom ...
Hát még maga, ha rája gondol,
Hisz én se válok meg e gondtól.
De boldogabb lehet-e ember,
Mint az, kit Jézus Krisztus kedvel?

JANOS
Engem kedvel, ki nem törődöm ... ?

MAGDOLNA
Amit csak tett itt lent a földön,
Leginkább csak magáért tette.

JANOS
Mindőnk bűnét magára vette
S aki élt, mind egyként szerette.

MAGDOLNA
Mégis úgy áll aBibliába,
Hogy mint a kedvenc tanitványa,
A többit mindet megelőzte.

JANOS
Bizony, kegyben álltam előtte ...

MAGDOLNA
Épp magát választotta ki,
Legkedvesebb volt öneki.
Kedvence volt, Ó, boldog ember
És éppen minket keresett fel ...
Olyanra többé nem találok,
Ki hozzá ilyen közel állott;
Valamit még kérdezhetek?

JANOS
Felelek, ha van felelet.

MAGDOLNA
... Milyen az, ha Jézus szeret?
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JÁNOS
(János, aki várakozva feléje forditotta fejét, most lassan és né
mán elfordul, maga elé mered s azután egy kis alig észreve
hető rándulással, erejét vesztve magába omlik. Aztán anélkül,
hogya két másikra ránézne, lassan felkél és egyre súlyosab
ban támaszkodik két öklével az asztal szélére; végül pedig
Magdolna felé fordul s felbőszült pillantással, rekedten meg-

sz6lal.)
Eredj innen!

MAGDOLNA
(Mintha villámcsapás érte volna)

JÁNOS
Hallottad-e?

Menj a konyhára! Vagy várj. Gyere!
Magdolna vagy s ez fáj neked?
Mától fogva más lesz neved.
A többieknek, - hisz tudod 
Egyszerűen azt mondhatod:
Egy tanítvány - tán kiválasztott
Kit Isten ujja megsuhintott
S Mindenható keze elért -
Más nevet adott nevedért,
S megengedte, hogy a jövőben

Mária légy s maradj te. Amen.

MAGDOLNA
(Fejét lehajtja e János keze felé akar hajolni, de ijedten til
takoz6 modulatára visszaretten és lassan, csendben kimegy.)

JÁNOS
(Egy ideig lehajtott fővel állva marad)

PÉTER
(Ültéből felemelkedik).

JÁNOS
(Mélyet s6hajt, aztán, mintha menekülne, a padkához ugrik,
felkapja rövid bekecsét s anélkül, hogy Péterhez fordulna,
vállára veti a hátizsákot és az ajt6hoz lép. Ott visszafordul Pé-

ter felé és fojtott hangon sz6l rája).
Nem érted? Jöjj! Innen megyünk.

PÉTER
(Zavartan, bizonytalanul, fojtott hangon)

Állj!

JÁNOS
(Fenyegető mozdulattal)

Nem ajánlom, hogy velem szembeszállj !
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PÉTER
(Hátra hlJköl, majd gyorsan összeszedi a holmiját.)

JANOS
(Kimegy)

PÉTER
(Követi Jánost, a szoba kis id6re üres marad.)

NAGYAPO
(Kinyitja a hátsó, középs6 ajtót, benéz és csodálkozva látja,
hogy senki sincs a szobában s erre visszaint Magdolnának,

hogy jöjjön).

MAGDOLNA
(Amint nagyapja maga el6tt beengedi, mozdulatlanu~ megáll a

szobában).

NAGYAPO
(ő is belép és Magdolna mögé áll)

MAGDOLNA
(Félig Nagyapó felé fordul, kezét kezére teszi s halkan meg

szólal).
Eltűntek hát már szent vendégeink ... ?

(Fellélegezve)
Sajnálern őket... habár Istenem,
Nem maradhatnak soká egy helyen.
Nagy a világ és az emberek száma,
Nem jut sok idő egy kisleányra ...
Kérdeznivalóm lett még volna sok,
De talán később még találhatok
Valakit, aki szóba áll velem ...

NAGYAPO
(Fejét csóválva az asztalhoz lép)

MAGDOLNA
Apó, mától Mária a nevem,
Szent János adta e nevet nekem
S talán majd ki is érdemelhetem.

NAGYAPO
Eltűnt volna hát a két jövevény,
Alig hogy megjött, éjnek idején?
Mária, nézz ki csak a ház elé,
A hegynek mentek, vagy a völgy felé?

MARIA
Tiszta az éj, felleg se kél,
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A sok csillag halkan zenél.
A hó ragyog, szellő se rebben ...

NAGYAPÓ
S nem látod őket?

MARIA
Sebesebben

őnáluknál ki járna más?
Léptük, mint csillagsuhanás,
Úgy röppen el. De hallga csak ...

NAGYAPÓ
Hallsz valamit?

MARIA
Énekszavak

Zenéje hangzik valamerről...

NAGYAPÓ
A völgyből tán?

MARIA
Nem, onnan fentről ...

(Felfelé néz s hosszan megáll.)

(A függöny összezárul és nagyapó alakítója azonnal a függöny
elé lép. Most ismét kucsmával és hegymászóbottal lép ki és

búcsúzik).

Hadd tekintsen az ég felé,
Kilépek a függöny elé.
Arról szóljunk, "mi a szükséges"?
Van bús halál s van élet, édes ...
Keresed ezt s kerülöd azt
Melyik az, mely jobban maraszt?
Egünk sokszor viharteli,
A lélek útját nem leli
S jaj, hogyha lelkünk éjjelén
Lidérctűz villant csalfa fényt.
A Rossz sokakat megkísért,
De a Jó mindig többet ért:
Szeretet bére örök élet
Az hozta el az üdvösséget,
Ki a nagy Fénynek része volt
S szívünkön nyílként áthatolt.
Akár ifjú nyílröptű sólyom,
Amely lecsap váratlan módon:
Szívetek is célpontja lesz! 
Játékunknak a vége ez.

Possonyi László fordítása.
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