
KÉT MAI KATOLIKUS DRÁMA

Az Amerikában nemrég elhúnyt kitűnő osztrák író poszthumus műve ez
'a színdarab. Werfel a színház örök szerelmese volt, csak mintahogyan a nagyon
is nagy szerelmeket a nők legnagyobb része nem tudja elviselni, a színpad, ez
a szeszélyes múzsa is kissé csalta volt Werfellel szemben. Igaz, hogy Werfel
túlzottan nagy igényekkel lépett Thalia istenasszony színe elé. Már a huszas
években Faust-i markolású drámai költeményt írt Spiegelmensch címen. Azután
a bécsi Burgtheaterben kerültek színre nagy történelmi drámái: "Paulus unter
den Juden", "Das Reich Gottes in Böhmen", "Juarez und Maxmilian", Már egész
fiatalon megkapta a Burgtheater premiérjein, amikor ott a szerző szertartásos
bemutatása folyik a közönség előtt, a KOLTŰ cimet. Más színpadi írókat csak
mint szerzöt mutatják be és nagy dolog volt, amikor Molnár Ferenc nem tudom
hanyadili. bécsi bemutatója után elnyerte a "költő" címet. Utolsó bécsi bernuta
tója egyben Max Reinhardt utolsó bécsi .rendezése is volt 1937 november l-én
a .Iosephstádter Theaterben. "In einer Nacht" címen ment ez a nagyon szép
szímbolíkus kamarajátéka. Azután elkövetkezett 1938 tavasza és Werfel egy
bibliai drámával utazótáskájában, áthajózott az Oceánon. Halljátok az igét volt
a Bibllát dramatizáló mű címe, óriási költséggel mutatták be Amerikában és a
darabon Reinhardt még a hitelét is odaveszitette. Werfel pedig eladta filmre a
Juarezt és azt mondta magában, nem ír több darabot Hazajött Európába. De
a szinpad csalóka múzsa, amikor elfordulsz tőle, visszahív. New-Yorkban el
mesélte egy színpadi producernek 1940-beli francíaországi menekülése törté
netét. A nagy színpadi ezermester, Beermann vállonragadta és azt mondotta,
hogy ez a legremekebb színpadi téma, amit a második világháború produkálni
tudott. Igy született a "Jakobovszki és az ezredes", a remek ötlet pedig az, hogy
Jakobovszk.i, a hat országon átkergetett volt lengyel állampolgár és egy XV
századbeli gondolkodású, feudális érzésű lengyel ezredes együtt menekülnek
1940 nyarán a mindent lerohanó német harcíkocsik és az utánuk özönlő Gestapo
elől, Az ezredes, Cserbinszky iszákos, könnyelmű, romantikus lény és az egész
lengyel ellenállás dossziéit magával hurcolja. De közben Mariannet, szerelmét
is magával akarja vinni. Párizsban, mikor szökni próbálnak, már csak egy autó
kapható. És az autó Jakobovszkié. Cserbinszky pedig útálja a zsidót, de kény 
telen vele tartani. Jakobovszki szeretni szeretné az ezredest, kisebbségi érzését
vannak vele szemben, de ő is ott hagyná a csodába a Don Quijote-szerű lényt.
viszont ö nem tud autót vezetni és sofőr sem kapható. Igy hát egymásra van
nak utalva minden kölcsönös utálatuk mellett. A tragikus nyárban humorosnél
humorosabb jelenetek közöttt csetlik-botlik ez a komikus és egymást ellentétei
ben is kiegészítő emberi kettős: Jakobovszki és az ezredes, Don Quijote és
Sancho Pansa színpadi ellenpárja. S közöttük vetélkedésük tárgya: Marianne.
aki egy kissé Francíaországot szimbolizálja.

Ez volt Werfel utolsó színdarabja. S alig húnyta le szemét messze idegen
ben a nagy középeurópai regényíró, a hozzá éppen irodalmi súlva miatt eddig
nem a legkegyesebb színpadi múzsa egyszerre a legkegyesebb lett. Utolsó
darabja a halála után óriási színpadi sikerré kerekedett s Bécsben. Werfel Prágá
nál ís inkább drága szülőtalajában immár több, mínt vegy éve adják. A nem
sokára Budapesten is színrekerülő darab egyik legfrappánsabb és legelgondol
kodtatóbb részletét bemutatjuk olvasóinknak.

Possonyi Lászu:
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Franz Werfel: SZENT FERENC ÉS AZ ÖRÖK ZSIDO

Részlet Franz Werfel "Jakobovszki és az ezredes" cíJizű színművébőJ.

Az országúton egy tandem, azaz egy kétüléses kerékpár tűnik fel. Az elsO
ülésen az örök zsidó tapossa a pedáll. A másodikon Szent Ferenc. Mind a ket
ten leszallnq.k és a tandemet vezetve közelednek a csoporthoz.

Az örök zsidó haIminc év körüli férfi, sovány és görnyedt, magas hom
lokú. Fekete haja göndör és vastag barnakeretes papaszemet v isel: intellektuel.
Szent Ferenc magas, sápadt minoritabarát, saruban. A csuháját biztosítótűvel

tűzte fel, hogy kerékpározni tudjon benne.
AZ aRaK ZSIDO: Jó reggelt kívánok ... Talán nem zavarj uk önöket ...
CSERBINSZKI: Mít akarnak itt ... ? Kik maguk tulajdonképen?
AZ aRaK ZSIDO: Hogy-hogy "voltaképen?" ... Hát ha "voltaképen",

akkor [hltteleti ötlet villan át az agyán, B így elmosolyogja magát) én az örök
zsidó vagyok.

CSERBINSZKI (nagyot nyel): Idősebbnek gondoltam ...
AZ aRaK zsroo. Kétezer év után körülbelül így néz ki az ember, ...

ahogyan én kinézek.
CSERBINSZKI (már réveteg, eléggé üveges szemmel): Mióta jár tande

men, kedves ... uram?
AZ aRaK ZSIDO: Mert nálam jobban senkisem személyesíthetné meg

az emberí közlekedés világtörténetét. Egy Clipper-jegy jobban jött volna, nem
mondom. Gyorsan kifutottam volna vele a katasztrófa elől Amerikába. Bár
milyen ostobaság is tőlem, hogy én mindig katasztrófák elől akarok menekülni...

CSERBINSZKI: Mondja, miért húzza mindig félre a száját? Mintha nevetni
akarna ...

AZ aRaK Z;;IDO: Maga is elhúzná a száját, ha kétezer éven át mindig
ugyanazt a viccet hallaná... Félrehúzom a számat, mintha nevetni akarnék,
aztán úgy maradok. Abbamarad. Nem tudok nevetni. En egy olyan harang va
gyok, amelyik üt, de nem kondul meg... Azonfelül: két év Dachau van
mögöttem ...

CSERBINSZKI: Es ez a szentember ... ? Tisztelendő atyám, tessék köze
lebb ...

AZ aRaK ZSIDO: Bocsássa meg, elfelejtettem bemutatni ... Szent Ferenc.
SZENT FERENC: Szerzetes. Ne hallgasson rá. Szegény, szomorú ember, de

még a legnagyobb bajában is kedve van atréfához ...
AZ aRaK ZSIDO: Ö viszont nem tud szakítani súlyos, olaszos kiejtésé

vel . .. csak Mussolinivel szakított... Addig csépelte, amíg ídekerült ...
SZENT FERENC: En senkit sem csépeltem. Méltatlan, nyomorult ember

vagyok, aki legfeljebb kezet emeltem és felszólaltam ellene: Isten azért terem
tette testvérnek és élettársnak az embert, hogy a szeretetnek és az élet örömei
nek éljen, nem pedig a szívtelen nemzeti gőgnek.

JAKOBOVSZKI: Nézze, Marianne, a maga "ellentétei". Ahogyan ez a
két ember megfér egymással ...

AZ oaox ZSIDO: Mi? Egy szív, egy lélek' vagyunk. Tudja, uram az
ellentéteknek csak meg kell férniök egymással. Amikor aztán már elegendő idő

van mögöttük, a végtelenben már egymással párhuzamosan futnak ...
MARIANNE: Foglaljanak helyet, uraim. Parancsoljanak: "egy kis reggelit...
AZ aRaK ZSIDO: Mi kisértetek, mindig reggeli után vagyunk ...
SZENT FERENC: Nekem ma böjtöm van ...
AZ aRaK ZSIDO (az ételekre mutat): S én megtartom előirásainkat...

Le sem ülhetek, mert én azt a feladatot kaptam, hogy sehol és soha- le ne tele-
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pedjem . .. ha azonban elősegíthetnék a menekülésünket valamí csekély ado
mánnyal ...

JAKOBOVSZKI (papírpénzt ad neki): Sajnos, apály van ..•
CSERBINSZKI(a szelzelesnek ad oda valamit a zsebéből).

AZ iJRiJK ZSIDO: Mi ez? AÉEETNK~ -
CSERBINSZKI: Az Élet Elmechanizálása Ellen Tiltakozók Nemzetközi

Klubjának diszérme. ~ ...
AZ iJROK ZSIDO: Köszönetül hírekkel szolgálok önöknek... Nem talál-

ják, hogy nagyon nyomott itt a levegő? '
CSERBINSZKI (már kiitta majdnem az egész üveg konyakot): Mintha egy

mosókonyhában ülnénk... Legalább is a magam részéről ...
AZ OROK ZSIDO: Én éppen ezt az idöjárást szeretem: ilyenkor szoktam

"bolyongani .. ." Eugéne Sue-ben és másoknál is olvashatják, hogy én előre

jelzem ,il vihart. Ha én befutottam valahol, a vihar is megjött azonnyomban .. ,
Wiesbadenben megkötötték a fegyverszünetet: a németek megszállják az or

'szág nagyobbik részét és a partvidéket. Nincs idő közlekedésre. Az "előörsök"

már kezdenek befutni az egyes polgármesteri hivatalokba . .. a nemkívánatos
elemek névsorával ... két' eshetöségröl lehet szó: vagy -

JAKOBOVSZKI (homlokát simítja): Két eshetöség ...
AZ OR OK ZSIDO: Vagy beljebb megy az ember a meg nem szállt terü

letre. Ez azonban nem biztosít semmi ellen. Vagy Bayonne-ban megszerzi az
ember a legcélszerűbbnek vélt iratokat és megpróbál átjutni az iruni hídon ...

CSERBINSZKI: Vagy, ha minden kötél szakad, Saint Jean de Luz-ben .. ,
AZ CIROK ZSIDO: Tengeren? .. Nem szeretem ... A tenger mindig sze

ret meglepetésekkel szolgálni.
MARIANNE (Szent Ferenc elé lép, szemében könnyek): Tisztelendő

szent atyám! Nekem nincs semmi keresnivalóm az országutakon. Én francia
vagyok, nincs okom menekülni... Bűnös vagyok: meg sem tudom mondani,
míkor voltam misén utoljára... és mikor gyóntam. Imádkozzék értem. És ha
nem tart rá méltatlannak, adja rám áldását.

SZENT FERENC (habozik, félve fog hozzá. A homlokát nem érinti "ke
nettel): Áldjon meg leányom, téged az Isten és őrizzen meg tégedet. Te vagy
'Franciaország, leányom... (Marianne nevét kérdezi a tekintetével, hogy bele
foglalhassa az áldásba).

MARIANNE: Marianne ...
SZENT FERENC: Te vagy Franciaország, leányom, Marianne. Isten mf'g

bocsátja, a bűneidet, mert könnyelműségből vagy bűnös, nem rosszaságból.
A szemedből látom, hogy te tudod azt, mí az szeretni Istent és - az .Isten te
remtményeit. Ezt a szeretetet meg fogja jutalmazni az Isten: te fel fogsz emel
kedni újra. Franciaország, leányom, Marianne. (Erős szélzúgás hallatszik.)

AZ iJROK ZSIDO: Itt a vihar! Bennem meg lehet bizni. Bayonne-ba, szen't
atyám, sürget az idő! (Felszállanak a tandemre. A szélvihar fokozódik, felkapja
a reggeli papírjait a pokrócról és kisodorja a színpadon keresztül).

Fordtotta Körmöczi László

'AZ UTOLSÓ LEHELLETIG

Thornton Wilder a legérdekesebb amerikai író. Ha Európa szellemével
együtt Atlantisként elsüllyedt volna (milyen közel volt és van ehhez az öreg
földrész!), Thornton Wilder műveíből rekonstruálni lehetne Európát. A leg
európaibb amerikai ő. De inkább csak a regényeiben. A "Szent Lajos király
hídjában" és "Az androsi leányv-ban különösen, Mert darabírónak azután" a
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legtelivérebb amerikai. Ait is mondhatnánk, hogyadarabírás őszintébb műfaj,

mint a regény, mert jobban felszinre hozza az ember genealógiáját. Mindenesetre
veszélyesebb műfaj. Ember és regényíró legyen a talpán, aki itt is megállja a
helyét. Thomton Wilder megállotta, .pedig ha lehet fricskát hányni a színpadi
konvencíóknak, hát ő megteszi. Az európaiaknak és az amerikaiaknak egyaránt.
A mi kis városunk című darabja (Our town) , bár évekig nem merték bemutatni
a pesti színigazgatók (a halottak kiülnek benne a sírjukra és megbeszélik ott
hagyott szeretteik dolgát), rövid három esztendő alatt kétszer is színrekerült
már Pesten. Es még hozzá milyen ellentétes előjelű három év alatt. Újabb darab
jától most borsódzik a háta színigazgatóinknak. Noshát, egy kissé merész ez is.
Antrobusról és Antrobusnéról szól, akik immár vagy öt-tíz ezer év óta házasok.
Rólad és rólam, tísztelt olvasó, akik az emberek válfajába tartozunk. Az első fel
vonás a jégkorszak kezdetén játszódik le, de teljesen időtlenül. Andalitó amerikai
anakronizmussal Antrobus úr túl a Hudsonon a hivatalában van, de már az
összes autóbuszok elakadtak a nagy jégkorszakban és kérdés, haza tud-e még
jönni családjához. Mindenesetre sürgönyt küld, hogy ne aggódjanak érte. Aztán
mégis hazakecmereg. Az emberek már csoportosan menetelnek _dél felé, s már
az ichtioszauruszok is bejönnek melegední a kandalló mellé, amelyben utolsó
lexikonjaikat és bútoraikat fűtik fel Antrabusék, Sabina, a mindenes pedig föl
mond, mert ilyen házban nem szolgál többé. Antrobus megeteti a menekülők

kel utolsó szendvícseiket és megindulnak ők is dél felé, ~

A második felvonásban Antrobus a self made man, az új sikeres politikus.
Az Atlantíc-cio/beli szépségversenyen királynővé választatja Sabínát, aki most
ls a család körül forgolódik, de ezúttal elhóditja Antrobusnétól a derék közép
korú Antrobus urat, akít politikai sikerei az élet alaposabb kiélvezés ére serken
tenek. No de szerencsére jön a vízözön, úgyis mint Jehova bosszúja a megren
dült világrend ellen és Antrobus más fontosabb feladatba kezd: Noé bárkájába
terel mínden állatfajtából egy párat, míután nagysikerű rádióbeszédét megtartja.

A harmadik felvonás egy harmadik katasztrófához, valószínűleg a mostani,
vagy az elkövetkező világháborúhoz fűződik. Ebben a ma divatos színpadi
időtlenségben már igazán nem tudjuk, mihez tartsuk magunkat. Thornton Wilder
míndenesetre évezredeket sűrít össze játékos anakronizmusokkal fűszerezett

remekművében. Vége van egy nagy háborúnak és Antrobus hazatér az ottho
nába. Ott játszódik le a soron következő jelenet, me ly egyúttal a darab "Ember
küzdj és bízva bízzál" szólama. Possonyi Laszló

Részlet Thomton Wilder "The skin of our teeth" című darabjából.

ANTROBUS: Ha néha úgy esett, hogy á dolgokat egészen tisztán láttam.
míndíg három dolog foglalkoztatott. Három dolog. A nép hangja a nyomorúság
ban. Az aggodalom érted, meg a gyerekekért, meg ezért a házért. Es Maggie .. ;I
Eddig meg sem mertem kérdezni: a könyveim. A könyveim, úgy-e nem pusz
tultak el?

ANTROBUSNE: Nem. Néhány itt van közülük. Kicsit rongyosak ...
ANTROBUS: Oh, igen. Egyszer már majdnem elvesztek, emlékszel?

Maggie? Es amikor mégis csak megtaláltunk belőlük néháriy· széttépett, rongyos
példányt a pincék fenekén, csak úgy habzsolták az emberek. Lázba hozta őket

megint. Velük építettük fel újra a világot! .
Könyvvel a kezében szünetet tart, majd a könyvből feltekint: Egészell

sohase felejtettem el, hogy az élet irtózatos küzdelem. Jól tudom, hogy minden
érdemes dolog, ami van ezen a világon, csak beretvaélén áll, melletteott lesel
kedik a veszély... és meg is kell kűzdeni mindenért - akár egy darab
föld az, akár egy kis ház, vagy akár egy egész világ... Amit kértem,
míndig csak annyi volt, hogy legyen egy mód új világot építenil Es ezt Isten
mindig teljesítette! Es hangokat is adott hozzá ...
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Kinyitja a könyvet: ... kísérőűl, és mellé adta tévedéseink és balfogá·
saink emlékeit, hogy azok figyelmeztessenek. Maggie, te meg én, most a béké
ben sem felejtjük el azokat a megoldásokat, melyek oly világosan álltak előt

tünk háború idején. Hosszú utat jártunk meg és talán tanultunk is valamit,
Maggie. Es ennek az útnak a nyomai itt vannak. Megmaradtak.

Az asztalnál áll, forgatva a könyv lapjait: Néha, amíg tartott a háború,
amikor kint álltam a sziklákon, vagy egy domboldalon, vissza próbáltam emlé
kezni ezeknek a könyveknek egyes soraira. Mondatokra, néha egész részekre is
visszaemlékeztem. Es egy idő mulva megszoktam, hogy neveket adjak az éjszaka
egyes óráinak.

Leül és a szövegben keresgél: Az esti kilenc órát elneveztem Spinózának.
Ebben a részben a következőket mondja: "Tapasztalásból tudom, hogy a napi
élet eseményei ..."

A hátsó fal most eltünt és helyén az emelvény látható. Fred Bailley kezé
ben a szám táblával balról jobbfelé halad át. Antrobusné az asztalná! ül és varr.

BAILLEY: "Tap.asztalatból tudom, hogy a mindennapi élet üres és hiábe
való. Ugyanekkor látom, hogy minden vágy és félelem mindaddig semmit. sem
jelent, míg az emberi agy védelmébe fogadja és meg tudja magyarázni. EI·
határoztam tehát, hogy minden más helyett azt kutatom, ami valóban jó és
érthető az emberek számára.,,"

Most szinte anélkül, hogy a szöveg megszakadna, megjelenik Hestet,
kezében egy nagy római "X" számmal, ugyanazon a hetven» mint Bailley aJ
előbb, Cladys a konyhaajtóban megjelenik és anyja széke felé megy.

HESTER: "Es most mond meg nekem, oh Critias, hogyan jelöl ki egr
ember uralkodót, aki majd őfelette is uralkodik. Vajjon választása nem esik-e
majd olyan emberre, aki a hatalmat kizárólag magának akarja és akinek szán
dékai mögött ott lapul a düh, a hiúság vagy a gőg, hogy annak átkos hatását

-a polgárok érezzék, méghozzá ezerszeresen., ,"
Hester is eltünik, most lvy jelenik meg, kezében szintén a táblával.
IVY: "A szellem j6 és egészséges állapotát mindig isteninek mínősít

hetjük, Ezt az isteni szellemet mi halandók csák ritkán birtokoljuk, pedig nincs
ennél jobb és kellemesebb erő. Isten ennek az erőnek mindig birtokában van.
Bennünk is csodálatos, de benne mennyivel csodálatosabb!

Amint Tremayne beszélni kezd, a szín sarkában Henry is megjelenil
Duzzogva és békétlenül, de jelen van.

TREMAYNE: "Kezdetben az úr megteremtette az Eget és a Földet és a
Föld sötét volt és elhagyatott. Es sötétség lebegett a mélységek fölött. Es ekkor
mondotta az úr: Legyen világosságI és lőn világosság."

Hirtelen teljes sötétség és csend. Csak az éjféli iuuonq utolsó kongása
hallatszik messziről. Ekkor ugyanilyen hirtelen kivilágosodik. Sabina az ablal·
nál áll, mint a darab kezdetekor.

SABINA: Oh, óh, óhl Hat óra van és a gazda még nem jött hazal Istenem,
Istenem, nem történt tán valami komolyabb baja, amikor éppen jött át a Hud
sononl Bár nem lennék nagyon meglepődve, hisz' az egész világ ebek harmin
cadján van és hogy aház még nem szakadt ránk, az is csoda I

Lejön a rivalda elé. Hát eddig eljutottunk. Es még hosszú, hosszú út
előtt állunk. Most pedig szépen menjenek haza. Es ne felejtsék el, ez a szín
játék még nincs befejezve, még nem írták. meg a végét. Ami pedig Antrobusé
kat illeti, - ők tele vannak tervekkel és époly bízakodók, mint annakidején
voltak, a· kezdet kezdetekor, Megbíztak engem, hogy nevükben is búcsúzzam el
önöktől: J6 éjszakátl

Függöny.

Fordította Reményik Zsigmond


