
-szellémi munkára, alkotásra is alkal
mas, a küllemében szebb, az embert
világra hozó, a receptív, a befogadás
ra tárt lelkű, szóval, mit cífrázzam,
szerettem a!l:t, hogy a hímnemnél fel
sőbbrendű nőnemhez tartozhatom. Az
öreg nők, még a módosak is s a ma
gukat gonddal ápolók is, csúnyábbakká
válnak vénségükre. mínt a velük' ponto
san egykorú férfiak. Hogy ez miért van
így, s törvényszerű-e, számomra érde
kesebb volna megfejteni, mint az írás
titkát, a tehetség jövetelét.

Ma már sokat emlékezem. Ezt sze
retem a legjobban passzióim közül. Em
lékezni arra, hogy már nem rövid éle
temben mi volt, a szép. Azt hiszem, az

'volt .a legszebb, ahogy édesanyám négy-

éves koromban kivett az ágyból, ahol
három hónapig betegen feküdtem, az
ölében az ablakhoz vitt s mutatta, mi
lyen gyönyörű a kert. Ő tanított meg
rá, hogy mia szép. Azután tanulni
szeretek a legjobban. Csak addig szerét
nék élni, amíg valami egészen újat s
eladdig nem ismertet tanulással elsalá
títhatok. Úgy találom. hogy mindmáig
keveset tanultam. Azt a tizenhat esz-.
tendei iskolázást túl könnyűszerrel-vé
geztem el, nem elég alapos küzdelem
mel. Amit tudok, nagyobbrészt .mintegy
készen kaptam. Környezetemtől, csalá
domtól, társadalmunktól. Igen, mindent
úgy kaptam ingyen, ajándékba.

HEGYI BÉLA

Pilinushy János

"URBI ET ORBI" A TESTI SZENVEDÉSRŐL
Színmű egy felvonásban

,SZEREPLŰK:

Fehér' pápa
Fekete pápa
Kardinális
Apáca
.Különböző hangok a tömegből

,(A Vatikánnak a Szentpéter-térre nyí
ló ablaka. A befüggönyözött ablak mö
gött oldalvást, szemközt egymással
két pápai trón. Az egyik fekete, ben
ne fehér ruhában az agonizáló pápa,
szemközt vele a fehér trónban, fekete
ruhába öltözve a következő, eljöve"l-dő

pápa ül.)

Fehér pápa: Bocsásson meg Főtisztelen

dőséged, de nem látom a vonásait.
Ha nem tévedek, On lesz az utó
dom.

Fekete pápa: Bármilyen szomorú is,
amit mondasz. Így van.

Fehér pápa: Különös elnézni, mint tu
lajdon halálunkat, a jövőt.

Fekete pápa: Gondolom, megkönnyeb
bülsz, hogy távozhatsz?

Fehér pápa: Helyes a kérdés felőled...
De ott, ahol én vagyok... Re
mélem, nem vérzett át a ruhám.
Úgy érzem benne magamat, mínt-
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ha zsákba varrtak volna egy siker
telen gyilkosság után.

Fekete pápa: A tömeg szavaidat várja.
Szedd össze magad. Egész életed
ben önzetlenség, szerétet és össze
szedettség jellemzett.

Fehér pápa: Érzem, hogy alattam és a
hátamon a ruha jócskán átned
vedzett. Minden, ami szenny és él
tető víz volt bennem, menekül tag
jaimból. Legjobb volna, ha már he
lyettem is te beszélnél.

Kardinális (belép): Kereszted fölmagaso
dott. Tégy tanúságot.

Fehér pápa (az elkövetkező pápa felé):
Trónod fehér, íratlan papírlap. az
enyém fekete, teleírt. Te vagy a jö
vő, én a múlt. Egyedül Isten és az
emberiség él a jelenben, mintha
örökké agonizálnának. És ez jól
van így. Nincs okunk az elbizako
dottságra.

Fekete pápa: Hát akkor várj még a
harangszóig. Ha azt hiszed, hogy az
emberiséggel - mint emberiséggel
- egyedül az agónia érthet szót,

Kardinális: Atyám átvéreite ruháját.
Vérrel és ürülékkel borítva lehetet
len az ablakban megjelennie. Min
denképp át kell öltöznie előbb.

Fehér pápa: Késő, amit mondasz. Ha
előbb mondod, megértem talán. De



most már visszautasítom. Külön
ben is dél van. Vagy ha nincs is
még, követelem, hogy harangozza
tok.

'(Kardinális el.)
.Fekete pápa (szája elé emelt kézzel, bi

zalmasan): Nem akarom, hogy
megválasszanak.

Fehér pápa: Nem akarod? Megértelek.
Majd még beszélünk erről a szóza
tom után.

(Harangzúgás. Kardinális visszatér, ki
nyitja az ablakot. A harangzúgás föl
erősödik. Csend. A tömeg kivehe.tetlen
lármája fokozatosan mindent betölt,
mintha az emberiség maga kiáltana.
Csönd.) .
,Kardinális: Pápátok szólni kíván. "Urbi

et orbi" a testi szenvedésről.

(A pápa az ablakrácsba kapaszkodva
fennhangon beszélni kezd.)
Fehér pápa: Gyermekeim. Fiaim és leá

nyaim. A kín leterített. Palástomon
a testi szennyegybemosta a lilio
mokat. Ezen kívül semmim sincs
többé. Egyedül olykor-olykor az
enyhület. Hajnalban a szemközti
háztetők, s a fák rendezett és ren
dezetlen fekete rajzában a nap,
mint egy feltört madártojás.

Fekete pápa' (szintén az ablakhoz lép
ve): Szentséges Atyánk rosszul fe
jezte ki magát. Térdeljetek le és
Imádkozzatok!

Fehér pápa: Gyermekeim! Atvérzett
ruhám kezd' megszáradní rajtam.
Erőm fogy, de egyre könnyebben,
és könnyebben vagyok.

Fekete pápa: Rakjuk helyére e pár
utolsó mondatot!

.Fehér pápa: Gyermekeim! Gyermeke-
im! Nincs mít mondanom többé!

Fekete 'pápa: Rosszul beszélsz!
Fehér pápa: Rosszul vagyok!
Fekete pápa: Halálod megcáfolja nap

jaid!
Fehér pápa: Mégis először érzem, hogy

van szeretet!
Fekete pápa: Halálodban méltatlan

vagy magadhoz!
Fehér pápa: Először érzem, hogy van

szeretet!
Fekete pápa: Remélem, erősebb leszek,

mint te voltál!
Fehér pápa, (kiáltva): Először tudom,

hogy van szeretet!
Egy hang a tömegből (mintha a beszé

lő feje közvetlenül az ablakon ha
jolna be): Halódó pápa, jól beszél-

tél! Kivált szép volt, amit az eny
hületról mondtál. A szemközt lévő
háztetőkről, fákról, feltört napról,
vadmadár tojásról. Ez a kép a le
ölt tojásról, 'ez kivált szép volt.
Nincs hát' okod röstellkedned. ruhá
dért. Mi míndig tudtuk, hogy nin
csenek liliomok. Halódó pápa, jól
beszéltél!

Másik hang a tömegből: Jövendó pápa,
jól beszéltél! Nagy szükségünk lesz
még erődre, hogy halálunkat föld
alá szorítsuk, házunk, utcáink,
kertjeink alá. Jövendő pápa, jól
beszéltél!

Fehér pápa: Nem vagyok többé se pá
pa, se pásztor, csak halódó ember
vagyok. Isten kegyelmét látom eb
ben. (Letérdel az eljövendő pápa
előtt:) Atyám, egy, a legesendöbb
az emberi tömegből térdel itt Ön
előtt. Nem hiszek többé a rendben,
amiben Ön szükségszerűen hisz
még. De hiszek abban, hogy letér
delhetek. Nem tudom ki és mi
előtt. Csak annyit tudok, hogy tér
delek, és hogy várakozom.

Harmadik hang a tömegből: A pápa
meghalt. ~ljen a pápa!

Negyedik hang II tömegből: A halott
pápa jól beszélt!

ötödik hang él. tömegből: Igaz, a halott
pápa jól beszélt, de hogy meghalt,
nem pápa többé. Úgy halt meg,
rnínt, közönséges halandó. Úgy halt
meg, ahogy a csecsemők megszület
nek. S most, hogy. meghalt, lehetett
volna adótiszt is. Vámos vagy kiske
reskedő. - Halljuk a Kardínálíst!

Kardinális (az ablakhoz lépve): Legye
tek türelemmel fiaim, a pápavá
lasztás megkezdődött és rövidesen
véget ér.'

Fehér pápa (fekete trónjában mégegy
szer lélegzethez jutva. Tagoltan):
~desanYám, adja ide az ágyamba a
húsvéti bárányt. Úgy szerétern ró
zsaszín szemét, s azt, hogy mín
dig csöndes.

(Képtelenségig hosszú csend.)
Fekete pápa: "Rosszul vagyok.
Fehér pápa: Valóban rosszul szóltál,

fiam a néphez.
Fekete pápIl: Meghalok, A~ám, meg-

halok!
Fehér pápa: Szenvedsz legalább?
Fekete pápa: Alig. De meghalok.
Fehér pápa: A testi kín keserves és jó-

tékony hályog. Irtóztató lehet tisz
ta látással megszűnni., Mit látsz
egyáltalán?
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Fekete pápa: Azt, hogy meghalok.
(Harangsz6.)
Fehér pápa; Dél van. Igazában most

kellene beszélnem. De inkább te
szól] helyettem, agóníád jogán. 
Mivel könnyen lehet, hogy meg
előztél.

Fekete pápa: Nincs mit mondanom.
Fehér pápa: Ruhám megszáradt. Köny

nyebben vagyok.
Fekete pápa: Én lettem volna az utó- ,

'dod, Atyám.
Fehér pápa: Az igazat bevallva, meg

éheztem.
Kardinális: Fölfüggesztettük a pápává

Iasztást, Atyám, míután megéheztél
és élsz, beszélj a várakozó tömeg
hez.

Fehér pápa: Jelentsd be, hogy szólni
kivánok. A konyha addig is várhat.
Szícfliaí bort, sült csirkét és párolt
rízst kérek.

Fekete pápa: Megengeded, Atyám, hogy
szemközt veled haljak meg? Kép
zelt trónomban. elővételezett ru
hámban?

Fehér pápa: Uralmad, igaz, kitérült az
időből, de a szabók, akik a ruhádat
kímérték, s az asztalos, ki trónodat
ácsolta, ma is élnek. Barátaim. Is
merem őket.

Kardinális: Az idő sürget. Beszéljen
Atyám!

Fehér pápa (miután' a kardinális.· az
ablakot kinyitotta): A tér csen
des. Fiaim és leányaim némák, mi

-velhogy úidonságra várnak. Gyer
mekeim, maradtam, élek.

Kardinális: A pápa "urbi et orbi" a tes
ti szenvedés után szólni kiván a
testi túlélésről.

Fehér pápa: Időm lejárt, és itt vagyok.
Megtapasztaltam a halált, és élek.
Fogadjatok el még néhány évre.
Címerem az a hajnali fa lett,
amelynek ágai közt a kezdet óta
leölt nap sárgája lángol. Lehetséges,
hogy minden folytatódik? Hogy
minden újra kezdődne köztem és
köztetek?

Egy hang ct tömegből: A pápa él! A
haláltusa halhatatlan!

(A kardinális becsukja az ablako~.. A
Fekete pápa holttá dermedten· ül trón
jában.)
Eehét: pápa: Mondom, hogy. megéhez

tem.

Kardinális:. Atyám, míndannyíunk ne-
vében kérlek, légy méltó a l'end
kívüli pillanathoz.

Fehér pápa: Nem értem, amit mondasz:
De míndegy. Valamiképpen mind
egy, hogy értelek és te nem ér
tesz. Öltöztess át, de nem a lilio
mokba. Add rám egy olyan állat
bundáját, aki a legvégső pillanatban,
egyszóval mindhalálig csalódott. Az
tán hozhatják az ebédet. -Lehet, hogy
jó étvággyal. megeszem, lehet, hogy
sírni tudok csak, bele a tálba, a le
vesembe. Péter kőszál volt, és most
én is kővé váltam. Viseljetek el. Sze
-mélyemben ezentúl a míndenség
nehezedik rátok. Van pápátok, és
nincs pápátok. Ahogy Istenetek is
míndíg volt, és valamiképpen soha
sem volt.

(Nemnélküli, töpörödött apáca guruló
asztalon behozza a gőzölgő ebédet.)
Apáca: Egyék, Szeatséges Atyám, (Szű-

net.) Vagy sírjon a tálba. (Szünet.)
Vagy sírjon és egyen egyszerre.
Szóval, éljen, ha egyszer életben
maradt.

(A pápa asztalhoz ül. Az apáca leveszi
a gőzölgő fqzekakról a fedőt.)

Fehér pápa (néhány falat után): Nővér

ke, hiába vagyok én a pápa. Maga
tudósabb nálamnál.

Apáca: Ez nem igaz, Atyám. Mivelhogy
a magamfajta csak akkor boldog,
ha mások boldogok. És miféle füg
gőség ez? A boldogság miféle szol
gasága? .

Fehér pápa: Nem is tudod, hogy mit
mondtál, (Szünet.) Bocsáss meg,ha.
végigeszem az ebédet.

Apáca: Milyen kár, hogy' nem haltál
meg. Olyan szép volt, amíkor azt
mondottad: "Édesanyám, adja ide
az ágyamba a húsvéti bárányt. Úgy
szeretem a rózsaszín szemét, s azt,
hogy mindig csöndes." De hát efö
lött kár búslakodnunk. Életben ma
radtál. S az élet nem szép szavak
ból áll, Atyám. (Hangvétellel.) A
szalvéta balra. (Visszakanyarodva.)·
Szép szavak helyett most élni fogsz.
Mi több: az igazság helyett fogsz
élni tovább.

Fehér p4pa (lecsapva szalvétáját):·
Mégse ismer senki! úgy szeretnékr
már szembetalálkozni Istennel.

(F üg g ö nt/)
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