JÉKELY

ZOLTÁN

Sárkányhalál Csomaszentgyörgyfalván
VERSES MISZTÉRIUMJÁTÉK EGY FELVONÁSBAN
Az Eötvös-kollégium hajdani, mai
és majdani ifjúságának ajánlom
SZEREPLÖK:
ANYASÁRKÁNY
SÁRKÁNYFI
FESTŐMŰVÉSZ (törpe)
ERDŐKERÜLŐ (óriás)
PÁSZTORLEGÉNY
HOLLŐ (madár)
TÖRTÉNIK NAPJAINKBAN, EGY H A V A S A L J I FALU HATARÁBAN.

1. JELENET
(Homályos, alacsony mennyezetű sziklabarlang, hajdani boltíves falmaradványokkal,
zegzugokkal. Az egyik pilléren két hatalmas sárkánymaszk, felakasztva... Az ezüstös, zuzmószínű falakon több Szent György-kép, a Sárkányölés ábrázolásai, más-más
korszakokból és különböző felfogásban, a bizáncias primitívektől a 20. század szériás
kegyszerkereskedő stílusáig. Középen egy nagy, XIV. századi lovas Szent György.
Az előtérben két-három idomtalan kőkolonc, amolyan ülőhelyféle, körülöttük elszórt
állatcsontok, ló-, sertés- meg juhkoponyák. A fal tövében kopott, bőrökkel letakart
fekhely: az Anyasárkány ezen hever; fia nyugtalanul izeg-mozog körülötte. Amikor
megpillantjuk őket, éppen valami rögeszmés, visszatérő témájú dialógust folytatnak:
a nőnemű sárkány szószátyárságának feltűnő ellentéte a hímnemű, fiatalabb egyed
morcos szófukarsága; hébe-hóba szappanbuborékot ereget, és unottan bámul utánuk
a levegőbe.)
ANYASÁRKÁNY (szörny mivoltát vaskos, kurta, támaszkodásra is alkalmas faroknyúlvány, rövid, vastag kéz és láb jellemzi. Fején, inkább sortéból, mint hajból,
elvadult bozót. Testszíne sötétlila, itt-ott élénk sárga foltok, kivált derékon alul.
Feltápászkodik, vonagló mozdulatokkal, hatalmas farát riszálva körülhömpölygi
a színpadot, majd a nézőtérrel szembefordul és vartyogó, monoton torokhangon
megszólal):
Mit bámulnak? Rajtam mit csudálnak?
Anyasárkányt tán még sose láttak?
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Pedig akad minden jó családban —
ott is ül vagy öt-hat,
maskarában!
(A nézőtérre mutat.)
(Egy kis szünet után:)
Rokonságot senkivel se tartunk,
mert ide mi messziről
szakadtunk.
(A fiához lép, felállítja és átöleli; a továbbiakat amolyan bemutatkozásnak szánja, •
tehát ünnepélyes:)
— Ezer éve, hogy e kőszurdékot
elfoglaltuk,
sárkányivadékok.
Ott voltunk a világ
kezdeténél,
fajtánk régibb az
emberiségnél,
és az embert soha el nem
hagyván,
ott leszünk majd az Ítélet
Napján.
Természetünk
soha meg nem másul,
s noha formánk már emberszabású:
'
ami az emberben rusnya, ocsmány,
abból nekünk semmi sincs,
fiacskám!
(Oktató-nevelő célzattal a fiához:)
Mert mióta apád — drága férjem —,
Szent György vitéz
áldozataképpen
fennakadt a hosszú
kelevézen:
(A reflektor egy pillanatra a legnagyobb Szent György-képen állapodik meg, mely
a Sárkányölőt olívzöld rövid köpenyben ábrázolja, lóháton, hosszú dárdával, a kínjában kunkorodó sárkány felett.)
— Tudjuk, hogy csak
törvénytiszteletben
élhetünk e nép közt üldözetlen
s békességben ... Ide Afrikából
úsztam-kúsztam
hegyen-vízen
által,
attól félvén, hogy a bőszült népség
engemet is ízinkekre tép szét.
(Több mint anyai érzelmességgel ölelgeti fiát.)
Afrikából méhemben
hozálak!
Állapotom minden ember, állat
respektálta, itattak,
etettek,
ejsze tudták: sárkányfajzat
nélkül
semmiféle ország nem lehet meg!
Tojásomból itt bújtál ki végül,
egyetlenkém, szememfénye — hallod?
SÁRKÁNYFI (anyjánál valamivel kisebb testű s karcsúbb; barnás-vörös bőrén világoskék foltok, nyaka, tarkója körül szőkésvörös t a r a j tüskéi láthatók, melyek
a dühöngés vagy nemi gerjedelem pillanatában felmerednek. Farka hosszabb és
mozgékonyabb, mint az anyjáé, k a r j a is hosszabb, s úgy csüng, mint a majomé,
kezén görbe, hatalmas - körmök: lába idomtalan tacskóláb. Arcán, nyakán kelések és pattanások. Valamiféle bárgyú révedezésből riad fel; durcásan, szinte
ugatva szólal meg, inkább a közönség felé):
Vén boszorkány! összevissza
vartyog.
Hallottam ezt már vagy
háromszázszor,
hogy bújtam ki anyám tojásából!
(Ezt már az anyjának:)
34

— Ö, bár soha ki se bújtam volna,
semhogy itt rohadjak e zugolyba,
amíg élek, őrizzem a szoknyád,
s ne játsszam a lányokkal
bújócskát!
ANYASÁRKÁNY (ellöki magától):
Háládatlan bamba csemetém, te!
Jobb itt néked e remeteségbe,
mint koslatni kergén,
szanaszerte,
megdobálva, bottal
összeverve!
Ülj ezért csoíc mellettem
nyugodtan,
minden földi jóval
jóllakottan!
Szundikálj a
szalmakotorékban
gyönyörködj a
szappanbuborékban;
vagy táncolj velem
kintornaszóra,
(Már tekeri is az ócska ütött-kopott sípláda felhúzóját.)
pajzánkedvű
pároknak valóra ...
SÁRKÁNYFI:
Muzsikád mint magad, ócska, rozsdás!
Lány kell nékem, ifjú, pirospozsgás!
ANYASÁRKÁNY:
Ej, fiacskám! Egy csepp eszed sincs már?
Ügy éljek, hogy az ördög birizgál.
Véredben van az apai átok:
elfelejted tán a tanulságot?
(A legjellemzőbb képre mutat:)
Így jár az a bagzókedvű
sárkány,
ki meleg vért szomjazik
paráznán,
s hajkurássza embernek
leányát:
összeszúrják, vagy kardélre
hányják!
Bolond apád szörnyű sorsa intsen!
SÁRKÁNYFI (felfortyanva, fújva, prüszkölve):
Ezzel tartasz itt undok
bilincsben!
Hát nem érted? Forró vért
kívánok,
s végre látni széles e világot!
Nem tart vissza semmiféle
szentkép!
(A bivalybőrrel letakart ajtónyílás felé lendül, de anyja
visszarántja a farkánál fogva.)
ANYASÁRKÁNY:
Nem elég a sok külföldi vendég,
német, angol és talján zarándok?
Látogatnak bennünket
naponként,
kit a hit, kit a kíváncsiság hoz;
mind jópénzű, finom úri népség,
adnak néked konzervet,
kalácsot,
mazsolát, meg egy-két jó marék pénzt.
S hogy hírünk bejárta a világot:
— Szent György, néked köszönjük, te áldott!
(Keresztet vet a nagy szentkép előtt.)
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SÁRKÁNYFI (mérgesen f ú és köpköd a képek felé):
ANYASÁRKÁNY:
Szentségtörő!

Térdepelj

le s

áldjad!

SÁRKÁNYFI:
őt tiszteljem tán
édesatyámnak?
A másiknak nem jár, csak gyalázat?
ANYASÁRKÁNY:
Tiszteld s áldjad a hőslelkű
Szentet,
s ne apádat, azt az eszementet.
Vagy talán nem Szent Györgynek
köszönjük,
hogy mindég volt mit innunk és ennünk,
s hogy e barlang napjainkra
fejlett
jóforgalmú búcsújáró hely lett?
Zsákjukban narancs, banán, mosópor —
bőven adnak a sokfajta jóból!
SÁRKÁNYFI:
Hat hete egy vendéget se látok,
sem idevalót, sem
messziföldit!
S hol vannak a finom
adományok?
Az éhség s az unalom
megőrjít!
Mellőled már a pokolba
mennék!
ANYASÁRKÁNY
Temiattad nem jön ide vendég!
Férfinépre sandítsz
vicsorogva,
buján kacsingatsz az asszonyokra!
Szemedben a pokol tüze lüktet,
kilopod a zsákjukból a tükröt,
rávizelsz a lábukra
titokban,
hogy egy huncut bakmacska se jobban!
SÁRKÁNYFI:
Tudom, azt akarod
mindenképpen,
hogy hoporcsos maradjon a képem,
(Női, nyeles tükröt vesz elő, arcát nézegeti benne.)
s engemet már meg ne
gyógyíthasson
szerelmével semmiféle
asszony!
Lottyadt-hájas
testedet
utálom,
szűz leányok friss húsát
kívánom!
ANYASÁRKÁNY
Kapnál tőlük olyan betegséget,
hogy a csontod velejéig éget!
SÁRKÁNYFI:
Csak ijesztgetsz.
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Semmitől

se

félek!

ANYASÁRKÁNY:
Légy hozzám türelmes,
engedelmes.
Mi lesz veled, ha az Isten elvesz?
Addig hallgass az anyai szóra!! '
(Sírdogálni kezd, de nemsokára lépések közelednek, felcsillan a szeme, az ajtó felé indul.)
Messziföldröl jött
zarándoknépek!
Hallod? Készülj! öltsd fel
sárkányképed!
Én is veszem gyorsan az enyémet.
(A hatalmas szörnymaszkokat lekapják a pillérről, s
f e j ü k r e húzzák.)

2. JELENET
(Az anyasárkány a függönyt félrecsapja. Két alak áll a b e j á r a t előtt: egy ősz szakállú, látványosan művész külsejű, bársonykalapos törpe, hátizsákkal: s egy hórihorgas, vattazubbonyos, vadászcsizmás, vadászpuskás órjás, mellén, a tarisznyaszíjon
a csőszök s hasonló foglalkozásúak rézlemezével. A festőművész kövérkés, kedélyeskedő, filozofálgató férfiú, legalább 70 éves. A csősz vakkantva beszélő, vezényszavakat és szólamokat hangoztató fanyar negyvenes, a hatósági közegek rideg flegmájával, amit később a pálinka valamelyest felold.)
FESTŐMŰVÉSZ (jó magyaros ejtéssel):
Bon dzsornó,

Szinyóra!

ERDŐKERÜLŐ:
Áldást,

békességet!

ANYASÁRKÁNY:
Hát csak maguk

jöttek?

Azt hittem,

vendégek.

Vén dögök, az

inkább.

FESTŐMŰVÉSZ:
Magukhoz, vendégek
...
(Legyint, keserűen.)
ERDŐKERÜLŐ:
FESTŐMŰVÉSZ:
Nem lesz itt több

vendég.

ANYASÁRKÁNY:
Tán kitört

a pestis?

Elájulok
mindjárt.
Vagy micsoda
ármány?

FESTŐMŰVÉSZ:
Többé nem érdekli

őket semmi

sárkány!

ERDŐKERÜLŐ:
Szent György volt, Szent György
nuku!
Ertem?
(Mozdulattal festi alá.)

nincs

— Szent

György
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ANYASÁRKÁNY:
Nuku

bizony

a kend öreganyja

tér gye!

FESTŐMŰVÉSZ (előrelép, a színpad felé):
Némi magyarázat kell, hogy ezt
megértse...
Nagy dolgok történtek, jóasszony, a minap:
A szószékről szépen kihirdette
a pap,
— mit a néptől tartva titkolt, míg
lehetett,
s míg nem kapott fentről
dorgáló levelet —
azt, hogy némely szentek (talán harmincnyolcat
sorolt fel) megszűntek,
mert
sosem
is

voltak!

ERDŐKERÜLŐ:
Nyista!

Most sem érti? Pász. A bolt

bezárhat.

ANYASÁRKÁNY:
Mi jutott

eszébe

annak a

titkárnak?

FESTŐMŰVÉSZ:
Hol él, szomszédasszony?
Korunk változik
A pápa intézte ezt és nem a titkár!

már:

ERDŐKERÜLŐ:
Egységben az erő!
(Röhög.)
Pápával előre!
Vagy hátra...
ki tudja?

Elválik

jövőre.

FESTŐMŰVÉSZ:
A sok szent oly szűken ült már egymás
mellett
a Mennyben, hogy soruk ritkítani
kelleti!
(Sóhajt.)
ANYASÁRKÁNY:
Ritkítani? Tán
nem?... Öt is, az én
(A képre néz.)

Szentem?!

ERDŐKERÜLŐ:
Ügymond:
likvidálták!
(Cigarettára gyújt.)
FESTŐMŰVÉSZ (kalapját levéve):
Bús szívvel

jelentem.

(Az Anyasárkány ájultan suppan közéjük a földre; alig t u d j á k a heverőre vonszolni.
Amíg az ájulás tart és pálinkával stb. élesztgetik, senki sem veszi észre, hogy a
Sárkányfi ugrál örömében, tükrében nézegeti magát, f ü r t j e i t nyállal simítgatja, aztán
kivonaglik a bivalybőr alatt, és eltűnik.)
ERDŐKERÜLŐ
élesztgeti):
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(a kulacsot maga

is meghúzogatja, miközben

A rossz hír megölte!...

Kár belé az

ital.

az

Anyasárkányt

FESTŐMŰVÉSZ:
Mikor már az ember nem éppen
fiatal,
pusztítóan hatnak ránk a változások
...
Én is ugyanebben a cipőben
járok.
(Ettől kezdve a nézőtér felé:)
Hála e nagy hírű, ős
sárkánycsaládnak,
műveim itt mindég vevőre
találtak:
ez a sok-sok Szent György nagyban és
kicsinyben,
lóháton vagy gyalog, páncélban vagy
ingben,
vonagló sárkánnyal, mely reá tüzet
hányt:
itt talált jópénzü, messzeföldi
gazdát...
ERDŐKERÜLŐ:
Ejha, ébredezik! Adta
boszorkánya!
Haljak meg, ha nem a gatyámat
babrálja!
FESTŐMŰVÉSZ (folytatja a mondókáját):
De most már mindennek
egy csapásra
Ezért jutok gyászos, koldus
öregségre.

vége!

ERDŐKERÜLŐ:
Ámbár öntudatos áteista
vagyok;
e pápai bulla nékem is beadott.
(Innen a nézőtér felé:)
Jó mesterség volt a
hegyivezetőség!
Jöttek ide, kérem szép külföldi
nőcskék,
„Gen spacir" — köszöntem —, meg: „Frajla, kumm
S belekóstolhattam
majdnem
mindegyikbe.
Mert nem mindég szentes az, aki
zarándok,
s örül, ha talál itt jóbotú
barátot.
Dőlt is a pénz szépen, csak úgy
számolatlan,
de jött ez a bulla, és hoppon
maradtam.
(Az Anyasárkány közben felült; elkapja a kulacsot, s meghúzza.)
ANYASÁRKÁNY:
Csak ne panaszkodjék,
lopott kend
rútul megkopasztott
fiatalt,
öreget!
ERDŐKERÜLŐ:

Csiba, s kuss, ha mondom!
(Félre:)
Így jár az, akinek

üzlettársa

eleget,

Közös volt a

zsákmány!

sárkány...

(Széles tenyerét ütésre emeli, s rásóz a sárkányasszony fenekére.)
ANYASÁRKÁNY

(elbődül):
Ne bánts, mert rád fúvók s leég a borostád!
Csak emberben lehet ekkora gonoszság ...
(Durva hancúrozás.)

FESTŐMŰVÉSZ (közben kezdte leaggatni a képeket a falról):

fikke!"

Mennyi pusztulás egy rossz törvény
nyomába'!
Mi lesz a szobrokkal, Kolozsvárt,
Prágába?
Hát a régi arany, ezüst Szent
György-érmek?
Ezentúl egy lyukas piculát sem érnek!
Hogy nem gondolta meg ezt jobban a pápa?
(Négy-öt kisebb Szent György-képet sikerül leszednie.)
őszentsége
talán nem féli az Istent?
Ha így megy, maholnap nincs egy árva fix szent!
ERDŐKERÜLŐ:
Hagyta
felőlem

volna békén bár e derék
Györgyöt,
a többit vihetné az ördög.

ANYASÁRKÁNY (feljajdul, s a legnagyobb Szent György-képre emeli tekintetét):
Jaj, jaj, ha ez igaz, vége a világnak!
Mutasd meg hatalmad, Szent György, a

Pápának!

FESTŐMŰVÉSZ:
Itt már nem

segítnek

semmiféle

szentek...

ERDŐKERÜLŐ:
Szentek voltak, s mégis a pokolba
(A csikket eldobja.)

mentek!

FESTŐMŰVÉSZ (fogóval szedegeti kifelé a képtartó szegeket):
Eretnekek
kajánul
kacagnak,
kálomisták
új erőre
kapnak,
ateisták és baptisták,
anarchisták,
isták-pisták
nevettükben
a térdükre
csapnak!
ERDŐKERÜLŐ:
Hát a Györgyök, Gyurik,
Hogy élik túl védszentjük
(Röhög.)

Gyúrók,
Gyurkák
kimúltát?

FESTŐMŰVÉSZ:
Költők, kik Szent Györgyhöz himnuszokat
írtak,
több szenthez nem írnak: szégyenükbe'
sírnak.
Én, hogy ennyi Szent György ne menjen itt kárba,
viszem, s átalfestem őket szent
Mákárra!
ANYASÁRKÁNY:
Hát nekem mi marad? Legalább a régit
hagyja meg: az ősi templom
örökségit...
Akkor szegezték fel, amikor a csumát
elteríté Szent György, vagyishát, a
pestist...
ERDŐKERÜLŐ:
Értsd,

hogy e faluról

másra

imádkozák...

ANYASÁRKÁNY:
Ne vigye
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el tőlem! Ne vigye

el ezt

is!

.

FESTŐMŰVÉSZ:
Minek ez magának? Biz én
lerángatom,
viszem a városba s jópénzért
eladom!
(Feláll egy nagy idomtalan kőre a k u r t a öregecske, de
sehogy sem éri el a képet; a kő meginog, ő lehuppan.)
Jaj, betört a fejem! A bársony
kalapom!...
De azért sem hagyom a képet a falon!
(Turistabottal piszkálja, hasztalan.)
ERDŐKERÜLŐ (mérlegeli a dolgot):
Hinyje a nemjóját! Kilencszáz év alatt
Úgy látszik, örökre a sziklához tapadt • • •
(Az Anyasárkány körülnéz segítségért, s hirtelen nem
leli a fiát.)
ANYASÁRKÁNY:
Fiacskám, te alszol? Verik le a képet!
Ha nem tőled, kitől kérjek
segítséget?
FESTŐMŰVÉSZ:
Azt hiába hívja, az már rég elillant!
Meghallván a gyászhírt, sárga szeme
azóta már árkon-bokron
túl loholhat.

villant,

ANYASÁRKÁNY:
Nem hallod, fiacskám? Segíts!
Kirabolnak!
Mi az? Bújócskázol?
Gyere elő!
(Ordít:)
Hol vagy?
ERDŐKERÜLŐ:
Ahogy itt elnéztem, haja sárga, festett:
A városba lógott
gitárénekesnek!
FESTŐMŰVÉSZ:
Leverem a képet, ha addig élek is!
(Döfködi a bottal.)
ERDŐKERÜLŐ (megragadja a Festőt, messzire lódítja):
Törpikém, az ügyhöz közöm van, nekem is.
Elrontja a képet! Ejnye, bízza már rám!
Fél kézzel leverem s osztozunk az árán.
(A kép aljához nyúl, rángatni kezdi, de hirtelen felordít,
beszopja vagy három ujját, és ugrál kínjában.)
A szentjit!...
Ki látott már ilyet? Ez éget!
De most elintézem az ebadta képet.
(Válláról lekapja a puskát, felhúzza a ravaszt, céloz.)
ANYASÁRKÁNY:
Intézd

el

anyádat!
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FESTŐMŰVÉSZ (a puskacsőhöz kapdos):
Megbolondult, vagy
Ez más mint valami rabsicra ráfogni!

mi?

•(Dulakodnak: a puskacső közben-közben a nézőkre mered, majd ismét a képre.
Az Erdőkerülő a Festőművészt elpenderíti, egy-két másodpercig céloz — és lő.
A kép nagyot csendül-bondul, a serétek csörömpölve pattannak vissza róla.)
;ERDŐKERÜLŐ (hanyatt tántorogva, döbbenten):
Mi az isten? Majd kiverte

a

szememet!

FESTŐMŰVÉSZ:
Mondtam,

hogy ne bántsa, maga

eszeveszett!

.ANYASÁRKÁNY:
Tedd le azt a puskát, gyilkos

haramia!

^ERDŐKERÜLŐ:
Kuss, vagy beléd rúgok, rusnya vén hárpia!
Lepöccintem onnét, ha addig élek is!
Belelőttem én már a Pléhkrisztusba
is!
,(A puskát újra tölti, s dühtől remegve a képre fogja. Dermesztő csend egy-két pil.lanatig. Ebbe a csendbe a völgyből éles, majdnem gyermekhangon, női segélykiáltás
és visítás hasít bele, a sziklákon százszorozva visszhangzik.)
ERDŐKERÜLŐ:
Egy leányka
jajgat...
Szakadékba
zuhant?
FESTŐMŰVÉSZ (a kijárathoz rohan):
Segélykiáltások!
(Figyel.)
ERDŐKERÜLŐ:
De most már
(Figyelnek.)

elhallgat...

Medve

meg?

..FESTŐMŰVÉSZ:
támadta

ERDŐKERÜLŐ:
Nem szeret

leányvért...

FESTŐMŰVÉSZ:
Akkor

mi?

ERDŐKERÜLŐ:
Meglátjuk!
(Sebbel-lobbal elindul, puskáját hóna alá fogva; a festő
bottal utána.)
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ANYASÁRKÁNY (velük tartana):
Futok

fiacskámért!

ERDŐKERÜLŐ (visszalöki):
Üljön a fenekén! A barlangban jobb
most...
Mi majd. megtaláljuk azt... azt... a bélpoklost,
s a Törvényre visszük élve avagy halva.
FESTŐMŰVÉSZ:
Csak győzze hálával

Csomaszentgyörgyfalva!...

3. JELENET
(Az Anyasárkány magára maradt. Néhány pillanatig hallható még az Erdőkerülő
és a Festőművész távolodó rohanása, kiáltozása, aztán teljes, borzongató csend.
Egyszer-egyszer kikandikál a bivalybőr mögül, aztán kiront, a szakadék elé vonaglik, s a nézőtér felé, haját tépve, mondja:)
ANYASÁRKÁNY:
Jaj, mit szenved az az anya,
kinek sárkány lett a fia!
Szánjátok a boldogtalant,
aki ilyen fiat fogant!
Apja vére
sarkantyúzta,
anyja mellett nem volt nyugta.
Mit használt már aggódásom,
s mindenféle jó tanácsom!
Nem volt semmi
foganatja...
Ez is úgy jár, mint az apja!
Mit tegyek, én szerencsétlen?
Magam mindjárt
elemésszem?
Nem tehetem: van rá
okom!
(Két kezét féltő gyöngédséggel a hasára teszi.)
Szent György, hozzád fohászkodom!
(Bemegy, a kép előtt térdre veti magát.)
ő t nem mentheted meg, erre érdemetlent,
de ezt az ártatlant,
a méhembe, mentsd meg!
(A háttérből fújtatás, rohanás, majd a hirtelen befelé dagadó bivalybőr-ajtóból kigömbölyödik a sárkányfi. Véres és csapzott: mancsszerű kezéről valósággal csurog a
vér. Liheg, fújtat, tántorog, szinte összerogy a kimerültségtől.)
ANYASÁRKÁNY (térdeplő helyzetben, de már fia felé fordulva):
Mit tettél, te szerencsétlen,
szép fiacskám, mit míveltél?
Bár mindennap
megnyeleltél,
Nem volt ez neked elég, nem?
Kellett neked idegen vér?
SÁRKÁNYFI (bűnhődéstől való félelmében áldozatára hárítja a felelősséget):
Hozzányúlni sem akartam,
Csak bámultam a bokorban!
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Anyám, ne szidj és ne átkozz:
az a ringyó csalt magához!
ANYASÁRKÁNY:
Akkor hát hogy kent be vérrel
s mért sikoltott oly erővel,
hogy idáig
felsüvöltött,
és megrázott
hegyet-völgyet?
SÁRKÁNYFI:
Széles jókedvébe'
az öröm majd'

tette,
felvetette.

ANYASÁRKÁNY:
Hazudsz, te buta parázna!
De tagadnod már hiába!
Él-e, hal-e a leányka:
Nyomod ott maradt a testén:
— „Bagzó sárkány
meggyalázta,
öljük, öljük meg a bestyét" —
ordítozzák
faluszerte,
szól a harang
félreverve,
vasvillát, kaszát
ragadnak,
nékivágnak
a havasnak,
hajkurásznak
s megtalálnak
...
SÁRKÁNYFI (reszket):
Megtalálnak?
S mit
csinálnak?
De azért csak meg nem ölnek,
a veszettek, a bolondok — ?!
ANYASÁRKÁNY:
Szétszaggatnak,
Bőröd vágják
szőrödből lesz
csontod csörög
nem kerülöd el

mint a rongyot!
bocskorbőrnek,
bakterbunda,
múzeumba,
a veszted!

SÁRKÁNYFI:
Vesztem,

anyám,

te

szerezted!

ANYASÁRKÁNY:
Mit fognál rám, tán bolond

vagy?

SÁRKÁNYFI:
Akarod, hogy többet
Tudd meg, réges-rég

mondjak?
utállak!

ANYASÁRKÁNY:
Te hálátlan,

rút

vadállat!

SÁRKÁNYFI (egyre ingerültebben, felmeredő t a r é j j a l ) :
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Irigységből és féltésből
csúful magadra
kapattál,
máshoz járni sose hagytál,
hadd őrjöngjek itt le és föl,
míg a világ, e szurdékban,
s ha vér sarkantyúzza
véknyam,
vágyam lábad közt
lohasszam,
— azt is elfelejtve
lassan,
hogy a réten száz virág nyit,
csecs piroslik, szem parázslik —
ANYASÁRKÁNY (kétségbeesve) :
Jaj, ott már a vér piroslik!
Hogy óvtalak, te varasgyík!
Apád sorsa volt a példa,
kit nem kímélt az a dárda,
(A Nagy Képre mutat.)
a Szent Györgyé — s átaljárta!
SÁRKÁNYFI:
Üjra kezded? Hát hol élsz te?
Micsoda lidérctől féltsz te?
Apámat Szent György megölte —
Pápa úr őt eltörölte!
(Röhögés: a barlang egy darabig visszhangozza, majd
csend, mozdulatlanság.)
ANYASÁRKÁNY (egy darabig mozdulatlan marad, a képre mutatva. Eközben kondul bele messziről a barlang pillanatnyi csendjébe a félrevert harang szava,
egyre erősödő hullámokban):
Szűzanyám!
A baj harangok!
Keresik már a bitangot,
ki azt a lányt
megmocskolta,
emberéletet
kiolta,
magának is rút vesztére!
(A barlang falai megrázkódnak, düledeznek, a képek, a Nagy Kép kivételével,
táncolnak, forognak. A harangszóból lódobogás gyorsabb üteme válik ki, közeledik.)
SÁRKÁNYFI :
Földrengés, vagy világ vége?
Fejünkre szakad a barlang!
ANYASÁRKÁNY:
Vad lovas

jön!

SÁRKÁNYFI:
Mit akarhat?
Ügy robog, hogy reng a föld is!
ANYASÁRKÁNY:
Idetart és eltiporja
a garázdát, aki ölt is!
Bűnös fejed hull a porba!
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SÁRKÁNYFI:
Ne huhogj, inkább vizet hozz!
Nem látod, kezem be véres?
ANYASÁRKÁNY:
Nincs idő rá, hogy kezet
töröld a bivaly bőréhez.

moss,

(A lódobogás megszűnik; a barlang előtt valaki ledobban a lóról; közeledő, visszhangzó lépések.)
SÁRKÁNYFI:
Gondolod, hogy értem jöttek,
amért azt a lányt megmásztam?
Esküszöm, hogy soha többet!
(A Nagy Képre esküszik.)
Isten napját sose lássam,
ha még egyszer ilyen tettre
vetemedném, a vesztemre!
ANYASÁRKÁNY:
Rimánkodhatsz,
fogadkozhatsz,
ártatlan vért le nem moshatsz!
(Ahogy a lépések közelednek, visszhangjuk úgy hatalmasodik a barlangban, s válik
egyre rémületesebbé.)
SÁRKÁNYFI:
Rejts el, anyám! Iszonyú
Fúrólyukba is bebújnék!

vég!

(Anyjához húzódik, rácsavarodik, szinte eggyé válnak ijedtükben. Az ajtónyíláson a
bivalybőr egy erős rántástól hirtelen leszakad, a barlangba fény árad be, mintha a
betoppanó alak hozná.)
ANYASÁRKÁNY:
A végén még megsajnállak:
öltsd fel a sárkánypofádat!
(Mindketten fejükre húzzák a szörnymaszkot.)
4. JELENET
(A jövevény a küszöbön egy pillanatra megáll. Húszéves forma szikár pásztorlegény;
lábán bocskor, vállán régimódi körgallér. Kezében hosszú bot. Nagy szemű, sápadt
arc. Halálraszántság, kérlelhetetlenség izzik a szemében. A nézőtérrel szembe, de
inkább az egész világnak kiáltja fájdalmát.)
PÁSZTŐRLEGÉNY:
Meggyilkolta gyűrűs mátkám!
Hol van az a gyáva sárkány?
(Csak most néz körül a barlangban.)
Állj ki velem viadalra,
küzdjünk
életre-halálra!
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ANYASÁRKÁNY (fiát igyekszik tovább rejtegetni):

\

Rabló! Betörted az ajtót!
Ráksúly egye meg a fajtád!
Takarodj, mert
leokádlak,
lánggal perzselem
pofádat!

PÁSZTORLEGÉNY:
Engem már ki nem parancsolsz!
Add ki fattyad, vén varangyos,
vagy téged is élagyallák,
fejjel váglak
sziklafalnak.
(Megpillantja ellenfelét, amint az éppen egy sziklarésbepróbál bebújni.)
Keresed a rést a sziklán?
Anyádba bújnál, te hitvány!
Istenátka
baziliskus,
kellett neked zsenge, friss hús?!
Ha volt merszed lányt megölni,
ártatlant vérbe köpülni,
legyen annyi
bátorságod,
hogy előlem ne bujkálj most!
SÁRKÁNYFI (belátva, hogy nem rejtőzhetik el, félig fenyegető, félig mentegetőzőfortyogásokkal, a nézőtér felé):
Hallották, mit nem fog ez rám,
mit cincog itt ez a cickány?
Lábam ki se tettem
innen,
Isten engem úgy segéljen!
Anyám bundáján
lapultam,
szappanbuborékot
fújtam!
PÁSZTORLEGÉNY (egy-egy lépéssel közeledik a Sárkányfihoz):
Hazugság o gyáva pajzsa,
az igazság átüt rajta.
(Szembefordul a nézőtérrel.)
— Isten! Mit kellett
megérnem,
hegytetőről
végignéznem!...
Napsütötte
keresztútnál
mátkám otthagytam a kútnál,
búcsúcsókkal,
öleléssel,
távozó
integetéssel.
Köves úton lépegetve
jó lovam vitt-vitt a hegyre.
Hol az út fenyvesbe
fordul,
visszanéztem
búcsúzóul
Tova, lent, a zöld határból
egy kis kék pont
kivilágolt,
ném nagyobb a nefelejcsnél,
gyűrűfoglalatban
elfér;
mátkám integetve állt ott.
Mily öröm volt az, Teremtőm
Átívelni
messzeséget,
érezni, hogy szeme éget,
s a szívemet
átaljárja!
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Nem tudtam, hogy utoljára.
Éppen húztam ki a kendőm,
integetni még utolszor —
hát, a sűrű
sombokorból,
mely a kutat
körbefonta,
barna, nagy test csak kironta,
kék virágom
eltakarta,
s mint a vadkan túrta, falta.
(A Sárkányfi megvonaglik, ocsmány rángásokkal éli újra, amit elkövetett.)
Az a jajszó most is itt cseng!
S én lehettem volna Isten,
megmenteni semmi móddal,
mennykővel sem tudtam volna.
(A Sárkányfi nagyokat horkan kaján gyönyörűségében.)
Rázkódj csak, bitangja, s horkanj,
lelketlen barom, bolond kan,
szűzleánytest
mocskolója,
ártatlanság
gyilkolója!
(Fenyegető közeledés.)
ANYASÁRKÁNY (fiához, aki már-már szintén támadásba lendül):
Csak lapulj, s hadd, hogy
szapuljon,
én majd lánggal
szembefújom.
Te is gyűjtsd, fiam, a lángod,
hosszú, mérges
tűzfullánkod,
de, hogy szőröm le ne égjen,
csald ezt szépen a szabadba,
ott fuvallj rá sisteregve,
e nagyszájú
sihederre!
SÁRKÁNYFI (visszahúzódik az anyja mellé):
Szeme villog, botja csapkod —
Jaj, anyám, szoknyád alatt jobb!
Lángom csak gyéren
gyülemlik,
ez megölne, ha kimennék,
elpusztítna
ártatlanul,,
s te maradnál
fiatlanul...
PÁSZTORLEGÉNY (dühtől, felháborodástól fogcsikorgatva):
„Ártatlanul" — hangoztatja.
Sárkányok fertelmes
fattya!
(Tarisznyájába nyúl, s kivesz valamit, felmutatja.)
Idenézz, álnok
varangyos,
s ha mered, mutasd a mancsod!
Mikor ott mátkám
gyötörted,
görbe, nagy, fekete körmöd
vállcsontjába
beletörted!
(A Sárkányfi anyja mögé rejti a kezét, de még az is undorodva löki el magától.
Egy holló körülrepdesi a Sárkányfit, aztán egy sziklára telepedik. — A Pásztor
folytatja, most már egyenest a nézőtérnek.)
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Mit érdemel ez a dúvad,
ki szüzet vérébe
fullaszt,
tiltakozó tiszta testet
vérrel vigadozva
festet,
s lelkén is lábbal tiporva
pocsékolja sárba, porba?
ANYASÁRKÁNY (fiát ellöki, s közös vesztüktől félve, támadásra nógatja):
Bújj ki, gyáva, és fuvints hát:
Ez talán nem hall, nem is lat,
csak darálja
szemlesütve,
mi a lelkét megfeküdte
...
SÁRKÁNYFI (rémült szörnyfejét kidugja anyja mögül: szembenéz ellenfelével, horkanásokkal, bődülésekkel fenyegeti.)
PÁSZTORLEGÉNY:
Ki világ gyalázatára,
emberségnek
csúfságára
napjainkban is tenyészel
s hájasodsz itt szűzi véren,
ne reméld, hogy megigézel!
Büntetésed most
kimérem!
(Hosszú pásztorbotját ütésre emeli.)
SÁRKÁNYFI (megugrik, sarokba szorul, veszettül f ú j — egyelőre csak levegőt —,
s összevissza kiabál):
Mitugrász!...
Menj az
anyádba!...
Takonypóc! Cibere! Trágya!
ANYASÁRKÁNY (hirtelen becsúszik egy sziklarepedésbe, de csak a felsőteste fér
be, hordónyi farát nem tudja berángatni, ott vonaglik, rángatózik az a lyukon
kívül. Fia utána szeretne bújni, feje fölött próbálkozik, de nem sikerül):
Fuss, fiam, bújj a vadonba,
nem bújhatsz be a faromba!
(A pásztor rávág a bottal, sikerül kívül rekedt testrészét ordítozva berántania, s
mindenestül eltűnnie a hasadékban.)
SÁRKÁNYFI (anyja után surranna, de a repedés hirtelen bezárul előtte. Megfordul,
s most néznek először igazán farkasszemet. Most érti meg, hogy ki kell állnia
életre-halálra. Ravaszsághoz folyamodik, hogy egérutat nyerjen. Nyeglén, hetvenkedőn):
Nosza, menjünk holmi kőhöz,
itt ne hencegj és ne hősködj.
Avagy állj ki holmi fához,
ott hetvenkedj, ott gyalázkodj!
Ütött az utolsó órád,
olyan lángot fuvallok rád!
(Végül sikerül lángot fúnia ellenfelére.)
PÁSZTORLEGÉNY (a hosszú lángnyelv elől hátrálva, a fal alá ér. Könnyen, erőltetés nélkül leakasztja a nagy Szent György-képet, s pajzsul tartja a láng elé.
A láng nem fog a képen. Űjra támadásba lendül):
4 Tiszatáj
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Itt ontom, ki ocsmány véred,
összezúzom a herédet!
Velőd freccsen
barlangfalra,
onnan a holló lenyalja!
(A holló, mely eddig a barlang legmagasabb szikláján kuksolt, most öles szárnnyal
suhan föléjük.)
SÁRKÁNYFI (lángja fogytán köveket, csontokat, fadarabokat ragad fel, s vadul
hajigálja az ellenfelére. A „pajzs" döng, de be nem szakad, s a Sárkányfi egyre
reménytelenebb helyzetben, sarokba szorulva a hollóhoz folyamodik):
Holló, holló, szépen szálló,
örök-éhű
dögzabáló:
ha akarsz egy zsenge hullát,
ezt a latrot csőrrel sújtsd, vágd!
(A holló a Pásztor felé vagdos, csőrrel, szárnnyal.)
PÁSZTORLEGÉNY:
Nyughass, bolond holló, nyughass,
jobban jársz, ha békében
hagysz:
hárommázsás nagy dögöt kapsz!
(E pillanatban a bot olyanforma dárdává válik a kezében, mint amilyen a Szent
Györgyé, s félelmeset villan. A holló jónak látja elröppenni hatósugarából: visszaszáll a helyére, szárnyát emelgeti, figyeli a párviadalt.)
Hosszú dárda a kezemben?!
Ilyen éles-fényes
eszközt
sosem láttam
életemben!
Döfje hát a szörnyet
szemközt!
(Emelt dárdával közeledik.)
SÁRKÁNYFI (szűkölve, ide-oda futkosva, kúszva-mászva):
A holló is
cserbenhagyott.
Jaj, jaj, még
fűbeharapokü
(Könyörgőn, félig-meddig térdepelve fordul ellenfeléhez.)
Adok rejtett, régi kincset,
csak dárdáddal ne gyakints meg!
Gyémántot kapsz barlang
mélyén,
ahol őrzi kék lidércfény,
csak az életem kiméld meg!
PÁSZTORLEGÉNY:
Azt a lánykát te kímélted?
Szép virágom, aki nincs már,
nem pótolja semmi kincs már.
Pusztulj, gyilkos, fene féreg!
(A dárdával beledöf.)
SÁRKÁNYFI (hörög, ordít):
Meghalok,

elért a végem!

ANYASÁRKÁNY (feje kibukkan a sziklából, magasan, ahová közben belülről felkapaszkodott) :
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Tudtam már ezt réges-régen,
gondoltam hát jó előre
szebb napokban a jövőre:
méhemben nő új magzatom!
S hogy bosszú ne fogjon azon,
menekítem más hazába,
úszva-kúszva
Afrikába,
mert magja a sárkányfajnak
soha, soha ki nem halhat!
PÁSZTORLEGÉNY (a dárdát vállához emeli, dobásra készen, de az Anyasárkány
eltűnik, s a rés bezárul. A dárda lehanyatlik. A Pásztor körülnéz, megpillantja
a Kép helyét a falon, visszaakasztja. Eközben észreveszi a szárnyát emelgető
hollót a sziklán):
Szállj le hát, tovább ne éhezz:
Itt a prédád! A szemén kezd!
(Ezután hátrálva, baráti intéssel búcsúzik a Képtől, kilép a barlangból, s eltűnik
egy szikla mögött. Lódobogás jelzi, hogy elvágtat. A Holló leszáll a tetemre.)

5. JELENET
(Az Erdőkerülő s a Festőművész más irányból érkezik; izzadtak, kimerültek, homlokukat törölgetik. Beóvakodnak puskával, bottal a barlangba; az Erdőkerülő megpillantja a Sórkányfi tetemét, s a Hollót elhessenti.)
ERDŐKERÜLŐ:
A keservit!
Megelőztek!
(Lehajol, vizsgálja a tetemet.)
Ezt valami átaljárta!
FESTŐMŰVÉSZ (megtalálta a dárdát):
Néttené! Valódi dárda!
Akkor ez valódi hőstett!
ERDŐKERÜLŐ:
Az, nem az: szépen lefőztek!
De hol van a Sárkányanya?
FESTŐMŰVÉSZ:
Seprűnyélre ült a banya,
mert az effajták
repülnek,
ha a bajok sűrűsülnek.
ERDŐKERÜLŐ:
*

4*

Az ám! A nép bosszújától
tartva, eltűnt e határból.
Ha most elkapnám a bestyét,
megtaposnám,
kibelezném!
(Nézi a tetemet.)
Jól elintézték a fattyát!
5!

FESTŐMŰVÉSZ (megrendülten):
Miként hajdanán
Ki tehette?

az

atyját!

FESTŐMŰVÉSZ:
Tán a Pásztor!
Nyáját féltve a sárkánytól,
mely most már meleg vért kóstolt
felkapta az ólmos
ostort...

—

ERDŐKERÜLŐ:
Előbb dárdát

emlegetett!

FESTŐMŰVÉSZ (zavartan):
Mert hogy

pásztor...

ERDŐKERÜLŐ (fegyverszakértői fontoskodással veszi kezébe, vizsgálgatja a dárdát):
Cifra

eset!...

(Megborzong, a dárdát viszolyogva támasztja vissza, hátrál, belebotlik a tetembe,
hogy majdnem hanyatt vágódik.)
FESTŐMŰVÉSZ:
Mi baja?
ERDŐKERÜLŐ:
A dárda véres!
(Köpdösi, törli a kezét.)
FESTŐMŰVÉSZ:
Vadőr létire be
Zöld a vér?

kényes!

ERDŐKERÜLŐ:
Zöld? Inkább piros,
mint a rosseb, nyálkás, zsíros!
Hová kenjem?
FESTŐMŰVÉSZ:
Csak a falra!
Ez a ruhának
megárthat!
Terjeszt járványt,
mocsárlázat.
ERDŐKERÜLŐ:
Nézze, még mozog a farka!
FESTŐMŰVÉSZ:

O
Kígyónak is, mit
agyonütöttek,
mozog, míg a nap le nem megy.

ERDŐKERÜLŐ:
Én bizony nem várom ezt
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meg!

Mint vadászt, a
hogy megadjam
(Puskáját a
A hőstettből én

helyzet arra készt,
neki a
kegyelemdöfést.
sárkány fejére fogja.)
is kiveszem a részem!

FESTŐMŰVÉSZ (egy-két pillanat óta a Képet nézi, majd a dárdára vet kérdő pil
lantást, mintha összehasonlítana, de az erdőkerülő készülődése tűnődéséből fel
rázza, s a puskacsövet ellöki a célról):
Ne, ne! Maradjon ez a Hősé egészen!
Higgyen nekem, ember! Én tudom, mi
Tíz évig Rómában éltem,
tudniillik!

illik:

ERDŐKERÜLŐ:
Hát akkor mi légyen?

Van valami

tippje?

FESTŐMŰVÉSZ:
Elég, ha vagy három körmét
s be a
tarisznyába!...

nyesi itt le,

ERDŐKERÜLŐ (vadászkését előrántja):
Nyelvét

is

kivágjam?

FESTŐMŰVÉSZ:
Azt régebben szokták — a mesevilágban.
Három köröm elég, mondom, az iszákban,
azzal előállhat Törvényen,
Tanácsban,
s maga a nap hőse! A nép megmentője!
ERDŐKERÜLŐ (fél szemmel a Szent György-képre sandít):
S mi lesz, ha homályban

nem maradna...

Ö se?

FESTŐMŰVÉSZ (mellét veri):
Láttam,
mikor Maga
a sárkányt
legyőzte!
Értem?
(Ezt az Erdőkerülő szóejtése szerint mondja.)
ERDŐKERÜLŐ:
Értem! Erre iszunk!
(Kulacsát odanyújtja, majd ő is meghúzza. Megöleli
festőt, de úgy, hogy a kezét beletörli a vállába.)
A jutalom közös!
FESTŐMŰVÉSZ (álszentül):
Múló a jutalom,

de a hír örökös!

ERDŐKERÜLŐ (a tetembe rúg):
Nosza, kapjuk már fel, mégha nem döglött
Van ez három mázsa testvérek között i s . . .
(Rárogy a dögre.)
Nem bírom egyedül! S maga
tétlenkedik?

is...

FESTŐMŰVÉSZ:
Ügy látom, még izeg-mozog,
vetemedik,
míg a nap le nem megy! A kígyók szokása

...

ERDŐKERÜLŐ:
Majd felküldjük

Mucujt,

megnyúzza

s

elássa!

FESTŐMŰVÉSZ:
Hagyjuk

temetetlen,

Elrettentő

példa?

hogy mindenki

lássa/

ERDŐKERÜLŐ:
FESTŐMŰVÉSZ (ravasz mosollyal):
Idegenforgalom!
Egy adag áhítat, két adag borzalom.
Ertem? Kitömetem,
bebalzsamoztatom.
ERDŐKERÜLŐ:
Értem!

Erre iszunk!

A kereset

közös!

FESTŐMŰVÉSZ (kulacsát a nézőtér felé tartva):
Múló a kereset, de a hír
(Elmennek.)

örökös!

(A Holló most újra felbukkan a sziklán. Egy darabig vár, aztán néma röppenéssel,
puhán a tetemre száll.)
(Függöny)
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