
GOETHE 

F A U S T 
(Részlet) 

x Császári palota. 
Trónterem-. 

Az államtanács a császárt vár ja . 
Trombitaszó. 

Pompásan öltözött udvaroncok lépnek fel. 
A császár a trónhoz ér, jobbján.az asztrológus. 

Császár. 
Üdv a hiveknek, kedveseknek, 
Kik egybegyűltek innen-onnan —-
A bölcs mellet tem áll, azonban 
A bolond merre, hol rekedt meg? 

Apród. 
Palástuszályod közelében 
A lépcsőn roppant össze éppen. 
A hájas t rögtön elvivék; 

\ Ittas? Halott? Nem tudni- még. 
9 Másik apród. -

És máris csódagyors cserére 
Egy másik törtet a helyére. 
Ruhája pompás, á m kicsinyt 
Bizarr, hökkenve nézi mind. 

• Az őrség-meg keresztbetéve 
Feszíti elé alabárdjai t — 
S a balga hős mégiscsak itt! 

Mephistopheles (a trón előtt térdel). 
Mi átkozott és kedves egyben? 
Mit kérünk s űzünk mindig el? 
Mit tartasz mindörökre kegyben? 
Mit vádol a jkad és perel? 

' Ki t nem hívhat e hely magához? 
S nevez meg köztetszésre szád? 
Mi közéig trónod zsámolyához? 
S száműzte innen önmagát? 

Császár. 
. A szóval csinján kell. ma bánnod, 

Helyén sincs mostan a talányod, 
Az urak dolga i t ten ez. — 
Megfej tned inkább érdemes. 
Bolondom, a régi, félek, messzi ment el, 
Állj mellém, s foglald el helyét ezennel. 
(Mephistopheles felmegy, s a császár baloldalára áll.) 



Tömegmoraj. 
Egy ú j bolond — Üj baj biz e — 
Honnan jött? — Hogy került ide? — 
A vén kidőlt — Elvitte az ég' — 
Hordó volt a? — Ez hulladék. — 

v ' Császár. 
Kik jöttetek távol s közelből, 
Hívek, kedveltek, üdv tinektek! 
Jó csillag alatt gyülekeztek, 
Szerencse int felénk az égi jelből.. 
"Mi célja mégis e napokban, 
Mikor az sincs, ami bajod van, 
Álarcban jársz, szakállazottan, 
S azt élveznéd, mi szórakoztat, 
Mi célja a beszédnek órahosszat? 
De mert úgy érzed, másként nem lehet, 
Legyen hát igazad neked! 

Kancellár. 
Mint fénykoszorú, a legnagyobb erény 
C t t ékeskedik a császár fején, 
Hatályosan csupán ő gyakorolja: 
Igazság! — Minden ember^szíve dolga, 
Mind kérik, vár ják, bajjal nélkülöznék, 
S csak raj ta áll, hozzájut-é a köznép? . 
De ah, mit ér a szellemnek áfe ész, 
Mit a szív, ha jó, a kéz, ha tettrekész? 
Ha lázban fetreng szerteszét az ország, 
S a bajok maguk ú j bajjal fokozzák? 
Ki e magasból nézi lenn hónát,. 
Rossz álom, véli,, amit szeme lát: 
Hol torz s a korcsok frigyre lépnek, 
Törvénytelent a törvény véd meg, 
S világa nő a tévedésnek. 
Ez nőt rabolt, az nyájakat, 
Oltárról kelyhet a kereszttel, 
Eveken át dicsekszik ezzel, 
S a bőre végig bántatlan marad. 
Panasz tolong most-a teremben, 
Pompáz a bíró széke fenn. 
Míg árad egyre bősz ütemben 
És nő a forrongó elem. 
Hetvenkedhet a bűn s a szégyen, 
A cinkosáh megdől a vád, 
De: Bűnös! hangzik, ha perében 
A jó maga védi csak magát. 
A nagyvilág így hullanék szét, 
S megsemmisül, ami tied. 
Hogy fejlődnék ki itt az érzék, 



Mely a helyeshez elvihet? 
Hízelgés, megvesztegetés, 
.A jó is könnyen beleszédül, 
S bíró, kinél nincs büntetés, 
Gazoknak lesz a társa.végül. 

.A szín sötét, de jobb a kép, 
-Ha fátyolom még feketébb! (Szünet.) 
A dolog nem tűr késedelmet, 
.Ha kiki árt és kiki szén ved,' 
-A fenség könnyű préda csak. 

Hadügyminiszter . 
-Hogy tombol minden e napokban! 
I t t ütnek és leütnek ottan, 
S parancsot meg se hallanák; 
A polgár, fala rejt i mindet, 
*S a lovag sziklafészkiben, 
-Megesküdött, kiböjtöl minket, 
S erőket gyűjt, és nem pihen. 
A zsoldosnak fogytán türelme, 
A béri ti kéri féktelen, ~ 
S ha már adósságunk se lenne, 
-Megszökne mind, kétségtelen. 
Kitiltja, mát a tömeg áhít, 
Darázsfészekbe nyúl bele. 
A föld, mely várja katonáit, 
-A pusztulásnak színhelye. 
J^ i tűr jük a garázdaságot, 
Mely fél világot tönkretesz, 
Vannak odakint még királyok, 
De nem hiszik, hogy közük van ehhez. 

Kincstárnok. 
Barátaink ugyan mit érnek? 
A pénzsegély, amit Ígérnek, 
.Miként a csővíz, elmarad. 
" Itt is, Felség, nagy országodban, 
"Hova jutott a föld, ma hol van? 
Űj gazdakézen minden talpalat. _ 

• S független élne valamennyi, 
Hogyan? miképen? érdekes biz ez! < 
Jogokból annyit osztogattunk el mi, 
Hogy nincs magunknak jogunk semmihez. 
A pártok is, ki hinne nékik, 
Viselnek bármilyen nevet; 
•Szidják az embert vagy dicsérik, 
Egy a gyűlölség, szeretet. 
S ghibellinek és a guelfek 
Pihennek most odúikon; 

.'Ki nyújtna másnak segedelmet? _ 

\ 



Magára gondol mind bizony. 
Becsukták az arany kapáit, 
Kuporgat az ember, kapar, túr i t t r 
S üres marad a mi zsebünk. 

Üdvarnagy. 
Milyen bajról kell hallanom ma? 
Bármint -garaskodunk naponta, 
Naponta nő szükségletünk. 
S a gond nyomán új gond terem. ~ 
Nem f á j a szakács fe je tőle; 
Vaddisznó, szarvas, nyúl vagy őz-e,.-
Tyúk, pulyka kell-e, más mi jószág,. • 
A deputátum, járandóság 
Befolynak még csak- rendesen, 
De nincs bor aztán cseppnyi sem; 
Bár teli pincén állt gyakorta 
Esztendő s fa j ta java sorba, 
A derék urak szomjú torka 
Cseppig nyélé, ami akadt. 
Csapot kapott a tanács bora, ha kel le t t r 
És kancsó, mellett, kupa mellett 
A torna folyt asztal alatt. 
S fizessek most és adjak! Ö, tán 
Kímélve néz majd a zsidó rám, 
Míg ú j anticipációjáh 
Előre hízik a kamat? 
A disznókon nem fog a há j ma,^ 
Ágyból zálogba megy a párna, " 
S az asztalon a holnap kenyere. 

Császár. 
(Némi gondolkodás után MephistopheleShez) 
Bolond, egy ú j ba j t nem tudnál-e te? 

. • 
Mephistopheles. 

Én, semmikép! Fény mindenütt s te benne,. 
S tiéid is! — Bizalom it t ne lenne, 
Hol a felség biztos parancsot oszthat, 
S a kész erő elűzi mind a rosszat? 
Hol ész erősít jóakaratot, 
S a munkát, bármi, kézhez kaphatod? 
Mi lenne társa rossznak itt, sötétnek, 
Ahol körül ilyen csillagok égnek? 

Moraj. 
A kópé! — Esze van neki — 
Hazug hízelgő — T e h e t i — 
Tudom, mögötte mi lehet — 
Nos és aztán? - - Egy tervezet. 



Mephistopheles. 
A nincs bizony mindenhova benéz! 
Kinek ez, kinek az kell, itt a pénz kevés. 
Padlóról bár aligha szedheted fel, 
Feltárod ám a mélyet az eszeddel. 
Falak alatt, a kőerekben , -
Van még arany, vert is, veretlen. 
S ha kérdenéd, mi keríti azt elő: 
Ylit szellem ád s természet: az erő. 

Kancellár. 
'Természet, szellem :—•• hirdeted hívőknek? 
Istentelent ezért égetnek ők meg; 
A z ily beszéd sok veszélyt rejteget. 
Bűn a természet és sátán a szellem, 
Ők gondozzák • ketten szünetlen • 
A kételyt, torzszülöttüket. - . 
Ne így nekünk! — Az' ősi honban 
K é t rend fejlődött csak, azonban 
Oltalmuk alatt áll a trón; 
A szentek rendje s a lovagi; bátran ' ,. 
Helytállnak ők nehéz csatákban, ' ' 
S egyház s" állam a jutalom. 

.A tévedt alja-lelkületnek 

.Már ellenállnak olykoron: 
Boszorkamester! Az eretnek! 
•ők rontnak állam s városon. 
S te őket könnyen, élcelődve 

.Belopnád . e magas körökbe, 

.Rosszakban leled örömöd te, 
A bolond velük közel — rokon." 

Mephistopheles. 
"Rád ismerek most már, tudós uram! 
Mit nem tapintasz, mérföldekre van, 
Mit kézbe nem fogsz, neked nincs is az, 
S mit nem számolsz ki, nem lehet igaz; 
Mit meg nem mértél, súlya nem lehet, \ 
.S mit nem te versz, értéktelen neked. 

Császár. 
A ba j t mindezzel nem oldottad még meg. 
Mi célja most a böjti szentbeszédnek? . 
A mint s mikort szajkózták elegen, . 
A pénz kevés, hát azt szerezz nekem. 

Mephistopheles. 
'Szólj, s kész vagyok rá, sokkal többre kész. 
Könnyű az ügy, de a könnyű nehéz. 
Már itt a pénz, de hogy meg is szerezzed, 
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Művész kell ám, ki tudja, hol a "kezdet-
Ijedt koroknak vedd csupán a sorsát, 
Hol emberárba fúl tak nép és ország, 
S ez is, az is, ahogy félelme súgta, 
A kincseit eldugta bármi zúgba. -
Így volt ez egykor Róma'idejében, 
S aztán is, tegnap s ma is így van éppen.. 
Pihen a kincs a föld alatt ma ' i j émán , 
Császáré a föld, az is az övé tán. 

Tárnokmester. 
Bolondtól nem is ostoba dolog, 
Valóban ez régtől császári jog. 

Kancellár. -
Arany hurok, sátán vetette nektek, 
Igaz dologgal ilyet nem .tehettek! 

\ 

Udvarmester. 
Csak adna már, ahogy azt én kívánnám, 
Hogy nincs szemernyit igazam, se bánnám. 

Hadügyminiszter. 
Okos bolond, igéri, ami kell, 
S bakának gondja nincs a többivel. 

Mephistopheles. 
S ha van, ki hinné, hogy talán becsaptam,. 
Megkérdheti a csillagászt miat tam. 
Csillagkörökben tud időt, helyet, 
Szólj hát, mi hír a fellegek felett? 

Moraj! 
A két csibész — Egy nyerget ül — 
Fantaszta, bolond — A trón körül — 
Elcsépelt már, öreg a dal — 
Rákezd a bolond — A bölcs szaval. 

Csillagász. 
A "nap magóban csupa színarany. 
Merkúr szolgál kegyért s ha zsoldja van:. 
Megbabonázott Vénus titeket, 
A szeme folyton csak rátok nevet. 
A szende Luna hangulat, szeszély. 
Ha nem talál, Mars ereje veszély. 
S a legszebb mégis Jupiter talán. 
Saturnus nagy, a szemnek egy parány:. 
Érőként kevés becsületé vagyon, 
Értéke semmi, de súlyos nagyon. 
Ha Sol és Luna társulnak, arany 



S ezüst, a földnek könnyű napja van. 
A többinek jó kézben már a sorsa: 
Palota, kert, mellecskék, piros orca, 
Megszerzi mind a tudós férfi nektek, 
Ki azt tehet, amit ti nem tehettek. 

Császár. » 
Bármint hegyeztem fülemet, 
Szava nem győz meg engemet. 

Moraj. 
Mit ér az egész? — Szócséplés — 
Naptári jós — Vagy csíziós — 
Rég ismerem én — S hiú a remény 
S ha jönne tán — Csaló csupán. 

Mephistopheles. 
Csak áll mind, s bámul egyre jobban, . 
Nem tetszik nékik a lelet. 
Bűbáj t gyanít ez, 'az meg. ottan 
Fekete-kutyát emleget. , ' 
Mit ér áz éle, hahogy szavalja, 
Mit a varázs miatti zok? 
Ha viszket egyszer majd a talpa, 
És biztos lépte meginog. 
A természet örök-tevékeny, 
S titokban hat, nem érzed-é? 
A nyoma él a mélybe mélyén, 
S onnan tör a felszín felé. 
Ha hideg járna bárhol át, 
Ha fá jni kezd minden tágod, 
Ásót ragadj legott, kapát, 
A kutya ott, a kincs van ott. 

Moraj. 
A lábam ólom; súlya húz — 
Karomba, görcs — Talán a csúz — 
A nagyujjam hogy bizsereg — 
Nekem a hátam fáj, beteg — 
Ha jól értettem a jelet, 
Itt a leggazdagabb lelet. 

Császár. 
Siess! Nem bújsz ki, kár akarnod, 
Próbáját lássuk a leletnek, * 
S mutasd is a dicső helyet meg! 
Leteszek én jogart és kardot, 
S ha nem hazudsz, magas kezemmel 
Elvégzem a munkát ezennel, 
Különben, a pokolba .menj el! 



Mephistopheles. 
Uta t oda nehéz se lenne lelnem, — 
De nem lehet eléggé kiemelnem, 
Mi fekszik szerte s vár gazdára tán. 
Míg szánt a pór, s barázda kél nyomán, 
'Aranyedény, amit az eke vet fel. 
Agyagfalon salétromot remél. 
S próbás aranytekercseket lel 
I jedt örömmel az aszott tenyér. 
Hány boltívet robbant kanóca, -
Hány szakadékba, folyosóra 
Hatol be a kincsek tudója, 
Űtban az alvilág felé. 
Tág pincék rég feledt ölében 
•Tányérok, tálak rendje szépen 
Sorakozik szeme elé. 
Kelyhek; rubinból, állnak ottan, ~ . 
S ha inna néha szomjazottan, 
Kéznél az ó nedű is ott. 
De esküszik a tanú rája, — 
Rég elkorhadt a donga fá ja , 
S hordót a borkő alkotott. 
Esszenciája ily boroknak, 
Ahogy arany s az ékszer szoktak, 
Éj t és borzalmat hord magán. 
Kutat a bölcs itt sebbel-lobbal, 
A megismerés könnyű nappal, 
Sötétben otthon a talány. 

Császár. 
Megtarthatod! Mit használ a sötétség? 
Napfényre kell, hogy jusson, ami érték! 
Ki ismer gazra éjnek idején? 
Fekete akkor mindenik tehén. 
Lenn a fazék, aranysúllyal tele, — 
Húzd az ekét, és szántsd napfényre te. 

Mephistopheles.. 
Ásót; kapát végy, s állj a sorba, 
Paraszti munka felemel, 
S arany borjú, egy egész csorda, 
Szabadul majd a földbe fel. 
Aztán örömmel, mit se várva, 
Akaszthatsz ékszert magadra, babádra. 
A drágakő, ha tüze, fénye kel, 
Szépséget, fenséget emel. 

Császár. 
Most, most, azonnal! Meddig várakozzam? 



Csillagász (mint fent). 
Mohó vagy, Uram! Csillapodj le mostan! 
Előbb já ték kell, vidám tarkaság, 
S nem érhet célt az összevisszaság, 
önu ra lom tanítson vezekelni, . 
A lenti t érdemeld a fentivel ki! 
Ki jót akar , 'maga is jó legyen. 
Boldogság kell? Uralkodj véreden! 
Ki bort kíván, az ért szőlőt tapossa,-
S ki csodára vár, a hitét százszorozza. 

Jókedv derítse hát napunk s öröm! 
A hamvazó aztán kapóra jön. 
De közbe megüljük mindenfélekép 
Vad Karnéválnak ünnepét. 

(Harsonák.) 

Mephistopheles. 
Hogy érdem, üdv karöltve jár ma, 
Nem tudja egy is, balga, még: 
A kőre tán ha rátalálná,' 
Kőhöz a bölcs hiányzánék. 

Császár. 

Hódsági Béla fordítása 

NYIKOLAJ GRIBACSÖV 

Várakozás 

-Olvad a szürke folyókon a jég, 
.Égerek ága virágba borul, 
Kis falu küldi dalát tefeléd 
Harmonikáról, s a szívbe tolul. 

Szive .beissza a- jó meleget, 
Kék szeme fényibe' fényeke szánt, 
Menj, szava hív, dala érted eped, 
Nem csal e fény soha, nem csal e láng. 

Mint a madár dala, hogyha a fán 
Párja után eped, úgy csicsereg, 
Fészke is vágyik a másik után: 
Költene benne madár-gyerekeket. 

Hívja, becézze a szó, ha beszélsz. 
Mondd: a ,te házad otthona lesz . . . 
Szíved adod neki? Jóra cserélsz, 
Drága e szív és drága szem ez." 

.S hallja a lányka epedve a dalt 
Hófinom arca pirulva, kitárt-
Szíve töretlenül. . . Oly fiatal, 
.S meglepi őt is a májusi vágy. 

El ne ereszd, ez a szív a tiéd, 
Több ilyen alkalom úgyse lehet, 
Menj, nosza, hallod — súgja feléd: 
— Jöjj, gyere hát, szívem érted eped . . . ! 

Gurszky István fordítása 
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