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Tizenkettedik jelenet

Meredek utca alja, hátul egy barokk templom.
Feketéllő harangok, fénylő hold. Don Latino és
Max Estrella egy kapualjban ülve filozofálnak.
Beszélgetésük alatt lassan megvirrad. A temp-
lom ereszcsatornájában madarak csipognak.
Hajnali hangok. Az éjjeliőrök már elmentek, de a
kapuk még zárva vannak. A házmesterek csak
most ébredeznek

MAX Hajnalodik?
DON LATINO Igen
MAX Micsoda hideg!
DON LATINO Sétáljunk.
MAX Segíts, nem tudok felkelni. Megdermed-

tem.
DON LATINO Miért tetted zálogba a kabátodat!?
MAX Add kölcsön a tiédet, Latino.
DON LATINO Fantasztikus vagy, Max.
MAX Segíts felállni.
DON LATINO Talpra, te pojáca!
MAX Nem bírok.
DON LATINO Csak ravaszkodsz.
MAX Hülye.
DON LATINO Bár az igazat megvallva, elég fur-

csán nézel ki.
MAX Don Latino de Hispalis, te groteszk figura,

fogadom, halhatatlanná teszlek egy regény-
ben.

DON LATINO Egy tragédiában, Max.
MAX A mi tragédiánk nem tragédia.
DON LATINO Hát micsoda?
MAX Torzkép.
DON LATINO Ne rángasd a szád, Max!
MAX Megfagyok.
DON LATINO Kelj fel! Sétáljunk!
MAX Nem tudok.
DON LATINO Ne cirkuszolj! Sétáljunk!
MAX Nem érzem a leheleted. Hová mentél,

Latino?
DON LATINO Itt vagyok melletted.
MAX Bikává változtál, azért nem ismertelek meg.

Lehelj rám, te betlehemi jászol dicső barma!
Bőgj, Latino! Te vagy a vezér. Ha te bőgsz,
Ozirisz Bikája is idejön. Viadalra hívjuk. Felin-
gereljük.

DON LATINO Megrémítesz. Abbahagyhatnád a
hülyéskedést.

MAX A szélsőségesek mind ripacskodnak. A
torzképet Goya találta ki. A klasszikus hősök
az Elvarázsolt Kastélyba mentek sétálni.

DON LATINO Te teljesen megőrültél!
MAX Klasszikus hősök görbe tükörben - ez a
torzkép. A tragikus spanyol életérzést csakis
egy szisztematikusan deformált esztétikával
lehet megjeleníteni.

DON LATINO Miau! Ez már valami ragály!
MAX Spanyolország az európai civilizáció gro-

teszk deformációja.
DON LATINO Lehetséges! Én tartózkodom.
MAX Homorú tükörben a legszebb képek is ab-
szurddá válnak.

DON LATINO Egyetértek. De engem mulattat, ha
az Elvarázsolt Kastély tükreiben nézegethetem
magam.

MAX Hát még engem. A deformáció megszűnik
annak lenni, ha tökéletes matematikai számí-
tás áll mögötte. Jelenlegi esztétikám: a homo-
rú tükör matematikájával átváltoztatni a
klasszikus normákat.

DON LATINO És hol az a tükör?
MAX A pohár fenekén!
DON LATING Zseniális vagy! Fejemet rá!
MAX Latino! Torzítsuk el az irodalmat is ugyan-

abban a tükörben, ami eltorzítja az arcokat és
az egész nyomorúságos életet itt, Spanyolor-
szágban.

DON LATINO Az Elvarázsolt Kastélyba költözünk.
MAX Lássuk, hátha találunk egy üresen álló ter-
met. Támassz a falhoz! Emelj fel!

DON LATING Ne rángasd a szád.
MAX Idegi alapon történik. Nem is érzem!
DON LATINO Viccelsz!
MAX Add kölcsön a pelerined.
DON LATING A végén még feldühítesz!
MAX Nem érzem az ujjaimat, és fájnak a kör-

meim. Nagyon rosszul vagyok!
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DON LATINO Meg akarsz hatni, hogy aztán gúnyt
űzz belőlem.

MAX Hülye! Vigyél a házunk kapujához, és hagyj
békében meghalni.

DON LATINO Igaz, ami igaz, a mi negyedünkben
nem kelnek korán az emberek.

MAX Dörömbölj!

Don Latino de Hispalis hátat fordítva veri a kaput.
A dörömbölés hangjai visszaverődnek a meredek
utca hulla fehér falain, és a szélkakas alatta temp-
lom órája - mintha provokációra válaszolna - ötöt
üt

MAX Latino!
DON LATINO Mi van már megint? Ne rángasd a

szád!
MAX Ha Collet ébren lenne!... Segíts felállni,

hadd kiabáljak neki!
DON LATINO A te hangod nem jut fel az ötödik

mennyországba.
MAX Collet! Unatkozom!
DON LATINO Akárcsak én.
MAX Mintha újra látnék, Latino. De mit keresünk

mi itt ezen a temetésen? Ez a párizsi ravatalo-
zó! Victor Hugo temetésén vagyunk! De nézd
csak, Latino, hogyhogy mi vagyunk legelöl?

DON LATINO Ne hallucinálj, Max.
MAX Érthetetlen, hogy látok.
DON LATINO Máskor is előfordult már, hogy ezt

képzelted.
MAX Kit temetünk, Latino?
DON LATINO Titok, amelyet mi sem tudhatunk.

MAX Hogy csillog a napfény a halottaskocsin!
DON LATINO Ha nem tréfálsz, Max, akkor mind-

annak, amit mondasz, teozofikus jelentése
van. Ha egy temetésen én vagyok legelöl,
akkor én vagyok a hulla. De a koszorúk láttán
az a benyomásom, hogy rólad van szó.

MAX Kedvedre teszek. Hogy ne félj a jóslattól,
lefekszem és várok. A halott én vagyok! Vajon
mit ír majd rólam a reggeli lapokban az újság-
író csőcselék? - kérdezte magamagát a nyo-
morult katalán,

Máximo Estrella lefekszik a házuk kapujában. Az
utcán cikcakkban végigszalad egy kóbor kutya.
Középen megáll, felemeli a lábát, és vizel. Csipás
szemét, akár egy költő, az utolsóként kihunyó
csillag kékjére emeli

MAX Add meg a hangot a gyászindulóhoz,
Latino.

DON LATINO Ha folytatod ezt a haláltréfálkozást,
elmegyek.

MAX Én megyek el, örökre.
DON LATINO Szedd össze magad, Max. Járjunk

egyet.
MAX Halott vagyok.

DON LATINO Megijesztesz. Sétáljunk, Max. Állj
fel, ne rángasd a szád, te átkozott! Max! Max!
Felelj, te átkozott!

MAX A holtak nem beszélnek.
DON LATINO Döntöttem, itt hagylak.
MAX Jó éjt!

Don Latino de Hispalis elgémberedett ujjait lehel-
getve néhány görnyedt lépést tesz paszománnyal
díszített, rongyos pelerinjében, majd méltatlan-
kodó köhécseléssel visszamegy Max Estrel-
lához. A fülébe beszélve próbálja magához térí-
teni

DON LATINO Pocsolyarészeg vagy, Max. Bűn
lenne nálad hagyni a pénztárcád, mert ellop-
ják. Max! Elviszem a pénztárcád, majd holnap
visszaadom.

Végre felhangzik a kapu mögött egy lakó pimasz
kiabálása. Az udvarról léptek zaja hallatszik. Don
Latino sietve eltűnik egy sikátorban

A SZOMSZÉDASSZONY HANGJA Flórasszony!
Flórasszony! Mi van? Tán magára ragadt a
lepedő?

HÁZMESTERNÉ HANGJA Ki az? Megyek már,
csak gyufát keresek.

SZOMSZÉDASSZONY Flórasszony!
HÁZMESTERNÉ Megyek már. Ki az?
SZOMSZÉDASSZONY Micsoda álomszuszék. Ki

lenne? Cuca vagyok, megyek a mosodába.

Előjáték

A Santiago el Verde-napi vására portugál hatá-
ron. Egy fogadó udvara, nagy jövés-menés,
egyezkedő, alkudozó emberek, tréfálkozás, ne-
vetés. A tornác párkánya mögül két ember néze-
get kifelé. Mindkettőjükön kék baszk sapka; tágra
nyitott szemek, a bámészkodásnak szinte gyer-
mekes és szinte ünnepélyes öröme. A borotvált
arcú öregúr, akinek olyan szelíd és kifejezéstelen
arca van, mint egy ferences rendi szerzetesnek,
Don Manolito, a bortömlő. Útitársa egyszakállas
madárijesztő autós szemüvegben, kiugrott szer-
zetes, aki Onatéban akasztotta szögre a csuháját.
Az emberi rosszmájúság rég feledésre ítélte a
nevét: csak Habóki úr néven emlegetik. Együtt
járják be Spanyolországot, és olyankor ábrán-
doznak, hogy rajzos útikönyvet írnak élmé-
nyeikről

HÁZMESTERNÉ Na, itta gyufa. Már annyi az idő?
SZOMSZÉDASSZONY Annyi, sőt el is múlt.

Papucsos, nehézkes léptek zaja, nyomában mor-
mogás hallatszik. Fordul a zárban a kulcs, nyílik a
kapu, és két asszony válik láthatóvá: az egyik
őszes, élénk és sovány, csípőjén ruhásbatyu. A
másik idősebb, kövérkés, színes flanelkabátban,
rongyos vállkendőben, kócosan, papucsban. A
kapunyitásakor abohém teste lecsúszik a földre

SZOMSZÉDASSZONY Uramjézus! Egy halott!
HÁZMESTERNÉ Don Max az, a költő. Őt ragadta
el a halál.
SZOMSZÉDASSZONY Fehér, mint a viasz.
HÁZMESTERNÉ Az üdvösségedre, Cuca, maradj

és vigyázz rá, míg felmegyek, és szólok Mada-
ma Colletnak.

A Házmesterné csoszogva felmegy a lépcsőn.
Hallatszik, ahogy káromkodik. Cuca, ahogy
egyedül marad, félénken megérinti a bohém ke-
zét, majd lehajol, hogy megnézze a sápadt hom-
lok alatt félignyitott szemet

SZOMSZÉDASSZONY Szentséges Istenem! Dől
belőle a pálinkaszag. Hogy így kelljen meghal-
nia! Flórasszony! Flórasszony! Nem marad-
hatok tovább. Már oda a napom. Hadd
maradjon itt, az emberiség oltalma alatt.
Flórasszony! Ilyen a halál.

Fordította: Litvai Nelli

HABÓKI ÚR Don Manolito, mi lelte magát ma
reggel? Olyan arcot vág, mintha angyalokkal
társalgott volna!

DON MANOLITO Habóki úr, hogy én mit találtam!
Egy nagyon rossz képet, de egy Goya és egy
Greco pátosza árad belőle!

HABÓKI ÚR Tán csak nem járt a festő a Képző-
művészeti Főiskolára?

DON MANOLITO Nem járt az semmilyen főis-
kolára. Hatujjú kezeket fest, meg kék, sárga,
álomfehér ördögöket!

HABÓKI ÚR És hol van az a kép?
DON MANOLITO Egy vak ember mutogatja.
HABÓKI ÚR Azt én is láttam.
DON MANOLITO Na és?
HABÓKI ÚR Hát, ha úgy gondolja, vegyük meg

felesbe.
DON MANOLITO Nem adja el az a csibész.
HABÓKI ÚR Alkudott vele?

LÁRIFÁRI HADNAGY FELSZARVAZÁSA



 S Z A B A D P O L C 

DON MANOLITO Hát persze. És jó sok pénzt
kínáltam! A végén már három durót mondtam!

HABÓKI ÚR Akkor lehet, hogy ötért odaadja.
DON MANOLITO Annyit is megér. Van rajta egy

bűnös, aki fölakasztja magát, meg egy ördög,
aki úgy röhög rajta, ahogy még Goya se ál-
modta meg!... Az abszurd festészet valóságos
remeke. Zseniális. Az ördög kinyújtja a
nyelvét, és kacsint; valóságos csoda. Hallani
lehet, ahogy röhög. Csak úgy harsog a
hahota.

HABÓKI Ú R Engem is meglepett, ahogy az ördög
mulat a bűnösön. Szó, ami szó, nem ilyennek
képzeltem a sátáni kacajt; mindig azt hittem,
hogy az olyan megvető, végtelenül megvető
kacaj, de nem az. Ez az abszurd festő rádöb-
bentett arra, hogy a szarvakkal koronázott
király remekül szórakozik rajtunk, szerencsét-
len embereken. Don Manolito, ez a kép kétsé-
gekkel tölt el engem!

DON MANOLITO Habóki úr, maga ma reggel
alaposan a pohár fenekére nézett. Egy kicsit
be van csiccsentve.

HABÓKI ÚR Az istenért, magának én mindig be
vagyok csiccsentve! Hát nem érti, hogy ha az
ördög mulat rajtunk, bűnös embereken, az azt
jelenti, hogy az Isten által teremtett világon
szórakozik?

DON MANOLITO Csak a hibáin, Habóki úr.
HABÓKI ÚR A teremtett világ hibátlan. Ne

higgye, hogy az ördög odafigyel erre az
emberi szín-játékra, és röhög rajta, mint egy
szatócs. Csakis olyasmi nevettet meg és
fakaszt belőlünk könnyeket, ami olyan, mint
mi magunk, és az ördög angyali eredetű lény.
Don Manolito, maga nem így látja?

DON MANOLITO Egy kicsit homályos, amit
mond. Ha jobban megmagyarázná...

HABÓKI ÚR A szentimentális emberek, akik az
arénában megkönnyezik a haldokló lovakat,
nem a bikaviadal esztétikai élményét élik át.
Érzékenységük a ló érzékenységének felel
meg, és tudat alatt arra a feltevésre jutnak,
hogy rájuk is az a sors vár, mint azokra a
kibelezett gebékre. Látta már őket könnyezni -
mondjuk - egy kőbánya robbantásakor?

DON MANOLITO Es maga szerint azért nem lát-
tam, mert érzékenységük távolabb álla kövek
érzékenységétől, mint a lovakétól?

HABÓKI ÚR Pontosan. Es ez a mulattatással is
így van: nekünk csak a hozzánk hasonló dol-
gok iránt van humorérzékünk.

DON MANOLITO Szeretni kell, Habóki úr. A
könnyek és a nevetés Istenhez vezetnek. Ez az
én esztétikám, meg a magáé is.

HABÓKI ÚR Az enyém ugyan nem. Az én eszté-
tikámhoz nem ér fel a fájdalom és a nevetés,
mint ahogy nyilván a halottakhoz sem, amikor
az élőkről beszélgetnek.

DON MANOLITO És miből gondolja, hogy a ha-
lottak így beszélgetnek?

HABÓKI Ú R Mert már halhatatlanok. Minden
művészet abból fakad, hogy tudjuk: egyszer
mi is átlépünk közéjük. Ez a tudás sokkal
egyenlőbbé teszi az embereket, minta francia
forradalom.

DON MANOLITO Habóki úr, maga azt szeretné,
ha olyan lenne, mint Isten!

HABÓKI Ú R Én csak azt szeretném, hogy a túlsó
part perspektívájából láthassam ezt a világot.
Olyan vagyok, mint az a rokonom, akit maga

is ismer, és aki egyszer, amikor a földesúr
megkérdezte tőle, mi akar lenni, azt felelte:
„Én? Halott."

Eközben a fogadó udvarán és a tornác oszlopso-
ra mögött összegyűlt egy embercsoport a vásá-
rosok közül. Egy rókaképű öregember barna kö-
penye alól kezdetleges és vásári bábszínház figu-
rái domborodnak ki. A bábos egy fandangó dal-

A szöveget Goya-metszetek illusztrálják
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lamát fújja ütött-kopott nádsípján, és a segédje,
egy vásott arcú suhanc bebújik a köpenye alá,
hogy onnan mozgassa a bábukat. Kezdődik az
előadás

BÁBOS Hadnagy uram, Lárifári, a kobakját dugja
már ki!

A BÁBÚ HANGJA Őrt állok itt a vártán.
BÁBOS Szép kis őr, azt meghiszem! Hadnagy

uram, amíg itt áll, a boltosné benn kokettál, és
kegyelmed - mily dicső! - ezredessé lép elő. A

BÁBU HANGJA Hazug disznó! Tágulj, te áruló,
te gaz!

BÁBOS A vak Fidelnek szava igaz.

A Bábu, karjaival hadonászva, fülére csúszott
sildes sapkájában felbukkan a fickó vállán, aki
kacsint egyet, és dúdolva fújjaa sípot

BÁBOS Egyszer volt, hol nem volt, hetedhét or-
szágon is túl, Szent Lilaila mormotát szült egy
pasátul! A mormota meg szült egy írnokot,
szarunyelű pennával látta meg a napot! Az
írnok meg szült egy tollnokot, szarunyelű pen-
na nőtt homlokán legott!

BÁBU Hallgass, átokfajzat, Mózesnek fattya!
Tőröm a testedet ízekre szaggatja!

BÁBOS Hőőő! Ne bomoljon, Lárifári, a boltosnét
nyírja már ki, vagy viselje szép szelíden hom-
lokának szarvait.

BÁBU Hé, Fidel, te, vésd eszedbe: hites ura nem
vagyok, így bírája se leszek!

BABOS Csak egy jámbor szarvasmarha.
BABÚ Akkor inkább kitaposom a belit. Jó hírem ki

kezdi ki?
BÁBOS Don Pedro, a nők barátja.
BÁBU Mily büntetés jár neki?
BÁBOS Hogy a lelkét kiokádja.
BABÚ És mi a mestersége ennek a Pedrónak?
BABOS Öszvérei vannak: olajat szállít. Hadnagy

uram, Lárifári, a boltosnét hívja már ki!
BABÚ Jöjj elő, te rusnya némber!
SIPÍTÓ HANG Drága kincsem, mondd, mi lel?
BÁBÚ Kérd a tőröm: ez felel.
SIPÍTÓ HANG Csillapodj, ó, szép szerelmem!

A fickó másik vállán megjelenik egy holdvilágképű,
kóchajú női bábu. Kontyában egy szál papír-
rózsa. Hadonászva kiabál. Kaszálja a levegőt.
Dühödtkopogással ütögeti fából készült arcát

BÁBOS Ha a boltosné ingén olajszagot érez, ölje
meg nyomban.

NŐI BABÚ Vak Fidel, hogy égne el a nyelved, ne
ingerelj egy féltékeny lelket!

BÁBOS Ha olajtól bűzlik, lássa el a baját. Hajtsa
föl a kabátját, húzza ki a szoknyáját alóla, és
szagulja meg a szoknyája szegélyét. Hadnagy
uram, mit mond kelmednek a szoknya szegé-
lye?

BÁBÚ Hogy címeres barom vagyok, a fene beléje.
BABOS Hadnagy uram, ne kímélje, verjen százat

ülepére. Fogja meg a bajonettjét, oszt döfje
egy kicsit bele. Ha olajszag az, mi orrába száll,
legyen az asszony sorsa halál!

NŐI BABÚ Tegnap este lefekvéskor felborult az
olajmécsem: ettől szaglik a szegélyem, nem
azért, mert félreléptem. Vak Fidel, össze-
hordsz havat-hetet. Igy vadítsz meg nékem
egy szerelmes szivet!

BABOS Hadnagy uram, rajta gyorsan! Tőrét
mártsa a némberbe már! Aztán uccu, hisz itt
van, itt e, a portugál határ!

BABÚ Miszlikbe vágom ezt a cudart, és pörköltet
főzök a húsábul! A véribül meg véres hurkát
csinálok!

BABOS Engem is hívjon meg a lakomára!
NŐI BABÚ Ártatlan vérem ontod, ó, hát minden

hiába? Bölcs ember nem hallgat egy gonosz
kalandor alantas szavára!

BABÚ Halj meg, pokolfajzat! Hunyd le a szemed,
és dobd föl a talpad!

NŐI BABÚ Jaj, végem, végem! A hadnagy kardja
kioltja éltem!

A bábu Othello mór kardjával döfi-vágja. A görbe
kardpenge félelmetesen villog a fickó feje fölött. A
női bábu lehanyatlik, hajtűi kiesnek a hajából,
szoknyája alól kilátszik a bugyogója. Nagy kiabá-
lás,hadonászás

BÁBOS Hadnagy uram, hé, vigyázat, négy zsan-
dár jött karabéllyal, a kapuban állnak.

BÁBU A Krisztusát, de siettek!
BABOS Hadnagy uram, kapjon már elő egy tal-

lért, és ütögesse oda a megboldogult talpához,
hátha feléled. Hadnagy uram, ad életjelt a
halott?

BÁBÚ Hogy ad-e? Fityiszt mutat éppen. A pénzt
meg a harisnyakötője alá dugta.

BABOS Hadnagy uram, Lárifári, hosszú az a ha-
risnya?

BÁBU Hosszú biz' a! Fölötte már csak a bundás
tarisznya!

BABOS Olé! Itt ér véget a felszarvazott Lárifári
hadnagy tragédiája!

Véget ért az előadás. A fickó nádsípján egy fan-
dangó dallama hangzik fel. Segédje kibújik a
köpeny alól, és körbemegy az udvarban, pár
garast csörgetve egy óntányérban. A tornácon a
baszk fejek jámborul mosolyognak

DON MANOLITO Olyan, mint valami nápolyi ko-
média.

HABÓKI ÚR Ez a kis bábszínház ennek a vén
rímfaragónak a vállán nekem többet mond,
mint az egész retorikus spanyol színműiro-
dalom. Es ezt nem azért mondom, mintha
annyira rajonganék az irodalom népi formá-

iért. Ott vannak például azok a tolvajokról,
gyilkosokról és torreádorokról szóló dalok.
Rémes.

DON MANOLITO Mert maga, aki olyan pedáns
szellem, csak az írott szöveg alapján ítél. De
amikor éneklik őket, és hozzá szól a gitár,
mennyi érzés van bennük! Csak nem mondja
azt, hogy a vak ember románca, ez a végletek-
be csapó, vérszomjas, kegyetlen vers nem
népköltészet?

HABÓKI ÚR Zsidó népköltészet, akárcsak
Calderón becsületdrámái. A spanyol dráma
kegyetlensége és dogmatikussága csak a sza-
vakban létezik. A shakespeare-i kegyetlenség,
az igen! Az fenséges és nagyszerű, mert vakon
tombol, mint a természeti erők! Shakespeare
kegyetlen, de nem dogmatikus. A spanyolok
kegyetlenségéből csak az autodafék barbár
liturgiájára futotta. Hideg és utálatos. De jó
volna, ha a spanyol szín-ház úgy
megborzongatna, mint egy bikaviadal! Ha át
tudta volna venni ezt az esztétikai vadságot,
olyan heroikus lehetne, mint az Iliász. Igy
azonban olyan unalmas, mint a
törvénykönyvek, az alkotmánytól kezdve a
nyelvtanig.

DON MANOLITO Mert maga anarchista.
HABÓKI ÚR Lehet.,

DON MANOLITO Es mondja, Habóki úr, maga
szerint honnan várhatjuk a megváltást?

HABÓKI ÚR Fidel komától. Don Manolito, ennek
a fickónak a bábszínháza ezerszer többet ér,
mint az a kép az ördöggel!

DON MANOLITO Miért?
HABÓKI ÚR Mert több lehetőség van benne.
DON MANOLITO Ezt a választ nem fogadom el.

Maga nem filozófus, hogy ilyeneket mondjon.
Maga csak egy eretnek.

HABÓKI ÚR Hál' istennek! De néha azért nem árt
egy kis filozófia. Fidel koma fölötte áll Jagónak.
Jagó azért robbantja ki azt a féltékenységi
konfliktust, mert bosszút akar állni. Ez a lókötő
meg, aki sokkal emelkedettebb szellem, csak
szórakozni akar Lárifári hadnagyon. Othello
szíve Shakespeare szívének ritmusára dobog.
Othello féltékenysége Shakespeare féltékeny-
sége. Az alkotó és teremtménye ugyanabból
az emberi anyagból gyúrva. Ez a bábjátékos
pedig egy pillanatra sem feledkezik meg arról,
hogy ő felsőbbrendű a bábuinál. Egy félisten
méltóságával bánik velük.

DON MANOLITO Ez az, amit úgy hiányolt az én
ördögömnél.

HABÓKI ÚR Pontosan.
DON MANOLITO Maga mit csinálna, ha egy bű-

nös a szeme láttára fölakasztaná magát?
HABÓKI ÚR Megkérdezném, hogy miért csak
most jutott az eszébe.

Fordította: Székács Vera


