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ELSŐ FELVONÁS.
1777-ben, egy sötét, télies éjszaka legkeservesebb órá
jában, már reggel felé, Dudgeonné, aki New-Hamp- 
shireból való, farmháza konyhájában ül, amely egy
szersmind lakószoba. A ház Westerbridge városának 
határában van. Dudgeonné nem megnyerő külsejű nő. 
Nincs olyan asszony, aki jól nézne ki egy átvirrasz
tott éjszaka után ; de Dudgeonné arcát, mikor legjob
ban néz ki, akkor is mély redők barázdálják, amelye
ket a keserű, gőgös lelkét nyűgöző lélek nélküli puri
tánizmus üres formái és szabályai szántottak rajta. 
Éltesebb matróna, akinek kemény munkában telt az 
élete ; de egyebet nem ért el vele, csak azt, hogy mocs
kos otthonában, ahol ő az úr, gyűlölik, szomszédjai 
körében pedig istenesség és tisztesség rendíthetetlen 
hírében áll. A szomszédok különben az iszákosságot 
és a dorbézolást sokkal csábítóbbnak tartják a vallás
nál és a becsületességnél ; annyira, hogy a jóságot 
egyszerűen önmegtagadásnak fogják föl. Ez a felfogás 
könnyen kiterjeszthető mások megtagadására, s vé
gül annyira általánosítható, hogy foglalatjává lesz 
mindennemű kellemetlen tulajdonságnak. így aztán 
Dudgeonnét, mivel módfelett kellemetlen, módfelett 
jó asszonynak tartják. A nyilvános istenkáromláson 
kívül teljes szabadsága van mindenre, eltekintve ter
mészetesen a szeretetreméltó gyarlóságoktól. Ennél
fogva, szinte tudtán kívül, egyházközségének ő a leg
zabolátlanabb tagja, csak azért, mert a hetedik pa
rancsolat ellen soha sem vétett, s pontosan megjelent 
minden vasárnap a presbyteriánusok templomában.
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Az amerikai gyarmatok elszakadása Angliától, 
amiben nagyobb része volt a gyarmatok súlyának, 
mint akaratának, vad szenvedélyeket szabadított fel, 
amelyeknek dühe 1777-ben már a sortüzek forrpont- 
jáig hevült ; s mig az angol józanság a sortüzekben 
látta azt az ideális eszközt, amellyel a forradalmat 
elnyomhatja s a brit uralmat fentarthatja, addig 
az amerikaiak úgy eszményítették a sortüzet, mint 
szabadságuk megvédésének eszközét, amely lehetővé 
teszi, hogy a zsarnokság ellen küzdjenek, s ha kell, fel
áldozzák magukat az emberi jogok oltárán. E helyütt 
szükségtelen ezt az eszményítési folyamatot bőveb
ben fejtegetnünk. Elég, ha minden elfogultság nélkül 
megállapítjuk, hogy úgy az amerikaiak, mint az an
golok meggyőződése szerint a legmagasabb cél, a 
melyre törekedhettek, az volt, hogy tőlük telhetőén 
pusztítsák egymást. E nemes cél érdekében javában 
folynak a hadműveletek, amelyeket mindkét részről 
buzgón támogat erkölcsileg a papság is, Isten áldásá
ért könyörögve fegyvereik számára.

Az adott körülmények között, a kellemetlen Dud- 
geonnén kívül sok más asszony is virrasztva tölti az 
egész éjszakát és híreket vár. Reggel felé úgy, mint ő, 
a többiek is elalszanak, kitéve magukat annak a ve
szedelemnek, hogy bóbiskolás közben tüzet fog a ru- 
hájok a tűzhely mellett. Az alvó Dudgeonné fején 
kendő van. Lábai a vasrácsos, széles ellenzőn pihen
nek, a házi tűzhely oltárlépcsőjén. A tűzhely fölött 
hatalmas cöveken üst lóg. A füstös tűzhelypárkányon 
forgatható nyárs ágaskodik. Az egyszerű konyha
asztal, rajta égő gyertya ón tartóban, Dudgeonné mel
lett van, a tűzhely előtt. Dudgeonné széke, mint a 
szobában lévő többi szék : párnátlan és festetlen. 
Minthogy azonban gömbölyű karos háta van, s az 
ülőhelye kissé homorú, a többihez képest dísz szék. 
A szobának három ajtaja van. Az egyik a tűzhely- 
oldalon, a sarok közelében, a hálószobába nyílik ; a 
másik a szemben lévő fal túlsó végén a mosogató kam
rába és mosókonyhába vezet. Akilincses házajtó, ne-



I. Felvonás. I. Jelenet

héz zárral és esetlen fa-závárral, a homlokfalból nyí
lik, a fal közepén levő ablak és a hálószoba ajtaja mel
letti sarok között. Az ajtó és az ablak között kampós 
fogas van a falon. A figyelmes szemlélő kitalálja, hogy 
a férfi nép nincs otthon, mert a fogason nem lóg sem 
kalap, sem kabát. Túlnan az ablak mellett, szegen 
óra lóg ; a számlapja fehér fából van, az ingája sárga
réz, fekete súlyvasakkal. Az óra és a sarok között, 
alacsony asztallapon, amely tele van rakva közön
séges cserépedénnyel, nagy, bezárt pohárszék áll.

A tűzhely oldallal szemközt, az ajtó és a sarok kö
zött, nyomorúságos, fekete lószőrdiván van a fal mel
lett. Egy pillantás a nyikorgó divánra elárulja, hogy 
Dudgeonné nincs egyedül. Egy 16—17 esztendős lány 
alszik a divánon. Félénk, riadós teremtés lehet. A haja 
fekete, a bőre napbarnította. Rövid ruhája kopott, 
rongyos, pecsétes, éppenséggel nem a legtisztább. 
Mezítláb van, a lába barna, s a ruhája oly lötyögősen 
lóg rajta, hogy nem sok lehet alatta az alsóruha.

Egyszerre csak kopognak az ajtón ; de oly halkan, 
hogy az alvók nem ébrednek föl rá. Majd erősen ko
pognak, úgy hogy Dudgeonné felriad. Végül a kilin
cset próbálják, mire Dudgeonné rögtön felugrik.

ELSŐ JELENET.
(Dudgeonné, Eszter.)

Dudgeonné (fenyegető hangon)-. No, mért nem 
nyitsz ajtót? (Látja, hogy a lány alszik, mire lelketlen, 
dühös kiáltást hallat.) Hogy az Isten — ! Ez már mégis 
csak------ (Felrázza Esztert.) Föl föl ! Nem hallod?

Eszter (fel ül) : Mi baj ?
Dudgeonné : Ébredj ; és szégyeld magad, te érzé

ketlen, bűnös teremtés ! így elaludni, mikor az apád 
jóformán ki se hült még a sírjában.

Eszter (még mindig félálomban) : Nem akartam el
aludni. Leragadt a szemem . . .

Dudgeonné (durván a szavába vág) : Hogy is ne ! Ki
fogást mindig találsz, tudom. Leragadt a szemed !
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(Mérgesen, mert megint kopognak.) Kelj már no, és 
ereszd be a bácsid ! Egész álló éjszaka ébren vártam 
rá ! (Durván (elrántja a lányt a divánról.) Megállj ! 
Majd én beeresztem. Mondhatom, nagyszerűen tudsz 
virrasztani. Eredj és piszkáld meg legalább a tüzet ! 
(Eszter megfélemlítve és szorongva a tűzhöz megy és 
rátesz egy hasábfát. Dudgeonné félretolja a závárt és ki
nyitja az ajtót, s a dohos konyhába kisebbik fiával, Kris
tóffal együtt, bebocsát egy kis friss levegőt is meg egy jó 
adagot a nyirkos hajnali hidegből. Kristóf kövér, os
toba, gömbölyű képű, szőke fiatal ember ; körülbelül hu
szonkét esztendős. Piáidba van burkolózva, a felöltője 
szürke. Dideregve a tűzhöz siet, s anyjára bízza az ajtó 

becsukását.)

MÁSODIK JELENET.
(Előbbiek, Kristóf.)

Kristóf (a tűz mellett) : Hú 1 Ez oszt’ a hideg! (Meg
látja Esztert és bambán rábámészkodik.>Hát te ki vagy ? 

Eszter (félénken) : Eszter.
Dudgeonné : Óh, azt ugyan kérdezheted. (Eszter

hez.) Eredj a szobádba, gyönyörűség, és feküdj le, ha 
már nincs benned annyi érzés, hogy ébren maradhass. 
A históriánk nem a te fülednek való.

Eszter : Én . . .
Dudgeonné (határozottan) :.Egy szót se, kisasszony I 

Szó nélkül engedelmeskedjél ! (Eszter, csaknem sírva, 
keresztül megy a szobán, a díván melletti ajtóhoz.) Aztán 
imádkozni el ne feledj ! (Eszter kimegy.) Képes lett 
volna lefeküdni tegnap, úgy, mintha semmi se történt 
volna, ha megengedem neki.

. HARMADIK JELENET. 
(Dudgeonné, Kristóf.)

Kristóf (közönyösen) : Nem kívánhatjuk tőle, hogy 
úgy érezze Péter bácsi halálát, mintha ő is a családbul 
való volna.
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Dudgeonné : Hogy beszélhetsz így, ember ! Hisz a 
lánya neki ! Gyalázatos aljasságának a büntetése. 
(Leül, hogy a széke reng belé.)

Kristóf (eltátja a száját) : A lánya ? Péter bácsié ?
Dudgeonné : Különben mi másért volna itt? Azt 

hiszed, nem kínlódtam eleget, amíg a saját lányaimat 
fölneveltem? Vagy tán nem elég nyűg vagy a nyaka
mon te meg az a naplopó bátyád, a nagybácsid faty- 
tyuja nélkül is ?

Kristóf (szavába vág, aggódó pillantást vetve az ajtó 
felé, amelyen Eszter kiment) : Pszt ! Meg találja hal
lani.

Dudgeonné (hangosabban) : Akaróin is, hogy meg
hallja. Aki Istent fél, nem fél nevén nevezni a sátán 
munkáját. (Kristóf, akit az Isten és a sátán szembeállí
tása teljességgel közönyösen érint, a tüzbe bámul és me
legszik.) No, meddig szándékozol még a tűzbe bá
mulni, mint a sült malac? Nincs semmi mondani
valód ?

Kristóf (leveti a kalapját és a plaidjét, és a fogashoz 
megy, hogy ráakassza) : A tiszteletes elmond majd 
mindent. Mindjárt itt lesz.

Dudgeonné : Miféle mindent?
Kristóf (lábujjhegyre áll, gyerekkori szokásból, bárha 

elég magas, hogy a fogast elérje, s úgy akasztja rá a ka
lapját. Érzéketlen nyugalommal beszél, a hir mivoltát 
fontolgatva) : Többi közt az apánk halálát is.

Dudgeonné (rémülten) : Az apádét !
Kristóf (bosszúsan visszamegy a kályha mellé s tovább 

melegszik, több ügyet vetve a tűzre, mint az édes any
jára) : Én biz’ nem tehetek róla. Mikor Nevinstownba 
értünk, betegen feküdt már. Eleinte ránk se ismert. 
A tiszteletes az ágya mellé ült, engem meg elküldött. 
Oszt’ éjtszaka meghalt.

Dudgeonné (száraz, haragos sirásba törve ki): Óh, 
ez súlyos csapás — nagyon súlyos. Az öccsét, aki tel
jes életében gyalázatunk volt, fölakasztják, mint lá
zadót, nyilvánosan a piacon ; az apád meg a helyett, 
hogy otthon maradna a családjával — pedig ez lett
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volna a kötelessége, -— utána megy és meghal, s itt 
hagy mindent az én vállamon. De előbb a nyakamba 
varr ja még ezt a lányt is ! (Dühösen a fülére ránci- 
gálja a kendőjét.) Ez bűn — bűn, megbocsáthatlan 
bűn !

Kristóf (kis szünet után, lassú, bamba vidámsággal) : 
Azt hiszem, máma mégis csak szép idő lesz.

Dudgeonné (r árival): Szép idő ! ? Meghal az apád 
és te . . . Ember, hová lett az érzés belőled?!

Kristóf (makacsul) : Nem rossz szándékkal mond
tam. De tán csak törődhet az ember az idővel akkor 
is, ha meghal az apja?

Dudgeonné (keserűen) : Nagy gyönyörűségem tel
het a gyerekeimben, az már szent igaz ! Az egyik sült 
bolond, a másik meg elkárhozott bűnös, aki csempé
szek, cigány asszonyok, meg betyárok közé keveredve, 
a föld salakjával él együtt !

(Valaki kopog.)
Kristóf (nem mozdul) : A tiszteletes.
Dudgeonné (durván) : No mi lesz? Beereszted-e 

Anderson urat?
(Kristóf bambán az ajtóhoz megy. Dudgeonné kezébe 
temeti az arcát, mert özvegy létére kötelessége a szomorú
ság. Kristóf ajtót nyit és beereszti a lelkészt, Anderson 
Antalt, aki ravasz, életrevaló, ügyes presbyterián pap, 
körülbelül 50 esztendős. Viselkedésében van valami ál
lása tekintélyéből ; de ez a tekintély teljesen világias, és 
enyhiti az a békülékeny, józan modor, amely arra vall, 
hogy a lelkész egyátalán távol áll attól, hogy figyelmét 
csak a másvilágra irányitsa. Erős, egészséges férfi ; vér
mes, vastag nyakú ; éles metszésű, derült szájának kissé 
húsosak a szögletei. Kétségtelenül kitűnő pap ; de azért 
olyan ember, aki kiveszi a részét tőle telhetőén ebből a vi
lágból is, és talán kissé jobban megalkuszik vele, mint 

a hogy az igazi presbyteriánusnak szabad volna.)
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NEGYEDIK JELENET.
(Előbbiek. Anderson.) ’

Anderson (az ajtóban megáll, Dudgeonnéra tekint, 
s miközben a köpönyegét leveti, Kristófhoz) : Meg
mondta már neki?

Kristóf : Ki vallatott. (Becsukja az ajtót ; ásit ; reny
hén a divánhoz baktat, leül rá és nyomban elalszik) 
(A nderson részvevő pillantást vet Dudgeonnéra ; az
után a fogasra akasztja köpönyegét és kalapját. 
Dudgeonné felszáritja könnyeit és Andersonra tekint.)

Anderson : Testvér, az Ur keze súlyosan rád nehe
zedett.

Dudgeonné (kemény, dacos lemondással) : Tudom, 
hogy az ö akarata, és bele kell nyugodnom. De kemé
nyen sújtott. Mért kellett Timótnak Springtownba 
mennie és emlékeztetni rá az egész világot, hogy ro
kona annak az embernek, akit felakasztottak? — 
és aki (gyűlölettel) bárkinél jobban megérdemelte az 
akasztófát.

Anderson (gyöngéden) : Öccse volt neki, Dudgeonné 
asszony.

Dudgeonné : Timót, amióta hozzámentem, sose is
merte el öccsének. Sokkal jobban becsült, semhogy 
ilyen öccsel megsértsen. Mit gondol, az olyan nyomo
rult, önző lélek, aminő Péter volt, megtett volna-e 
harminc mértföldet azért, hogy lássa Timótot az 
akasztófán? Harminc lépést se, nem az ! De hiába, 
hordom a keresztemet, ahogy birom. Jobb, ha nem 
is beszélünk róla.

Anderson (a kályhához megy, háttal a tűznek áll; 
nagyon komolyan) : Az idősebb fia is ott volt a kivég
zésnél, Dudgeonné asszony.

Dudgeonné (kellemetlen meglepetéssel) : Richárd?
Anderson (bólintva) : Az !
Dudgeonné {boszuvágyó hangon) : Okulhat belőle. 

0 is így végezheti még, az a léha, gaz, istentelen . . . 
( Hirtelen elhallgat ; torkán akad a szó ; majd látható 
ijedtséggel kérdezi) : Találkozott vele Timót?
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Anderson : Találkozott.
Dudgeonné (lélekzetét visszafojtva) : És . . .?
Anderson : Csak messziről látta a tömegben ; nem 

beszélt vele. (Dudgeonné megkönnyebbülve fellélekzik 
és újra elhelyezkedik a székén kényelmesen.) Szegény 
férjét nagyon meghatotta öccsének szörnyű halála. 
(Dudgeonné gúnyosan nevet ; Anderson elhallgat, majd 
méltatlankodva kérdezi): Ez tán csak természetes, 
Dudgeonné? Abban a pillanatban megesett a szíve 
tékozló fián. Később hivatta is, hogy keresse föl.

Dudgeonné (újra megijed): Hivatta Richárdot !
Anderson : Hivatta ; de Richárd nem jött. Üzene

tet küldött az atyjának : de szomorodott szívvel mon
dom, hogy az üzenete gonosz —rettenetes üzenet volt.

Dudgeonné : Mit üzent?
Anderson : Hogy ő nem tágít istentelen bácsija 

mellől, és szemben fog állani derék, jó szüleivel nem
csak ezen, hanem a másvilágon is.

Dudgeonné (engesztelhetetlenül): Utoléri majd a 
büntetése. Utoléri — mind a két világon.

Anderson : Ez nem tőlünk függ, Dudgeonné asz- 
szony.

Dudgeonné : Mondtam-é ezt, Anderson úr? Az írás 
mondja, hogy a gonoszok bűnhődni fognak. Mi végre 
teljesítenék a kötelességünket, mért tartsuk meg az 
isteni törvényt, ha nem lesz különbség köztünk meg 
azok között, akik kény ük-kedvük szerint élnek és csú
fot űznek belőlünk meg az Ur igéjéből?

Anderson : Nos, Richárd földi atyja irgalmas volt 
hozzá ; mennyei bírája pedig mindannyiunknak édes 
atyja.

Dudgeonné (megfeledkezve magáról) : Richárd földi 
atyja tökfilkó volt...

Anderson (megbotránkozva) : Óh !
Dudgeonné (kissé szégyenkezve) : Anyja vagyok Ri- 

chárdnak. Ha én vádolom, kinek van joga védeni őt? 
( Ki akarja engesztelni Andersont.) Nem ül le, Ander
son úr? Már rég le kellett volna ültetnem ; de oly za
vart vagyok.
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Anderson : Köszönöm. (Elvesz egy széket a kályha 
mellől s úgy fordítja, hogy kényelmesen leülhessen a tűz 
mellé. Mikor már ül, olyan hangon, mint aki tudja, 
hogy kínos dologba kezd, tovább beszél) : Említette Kris
tóf az új végrendeletet?

Dudgeonné (előbbi félelme újra elfogja) : új vég
rendeletet ! Hát Timót . . . ? (A lélekzete elakad, ; a kér
dést nem bírja befejezni.)

Anderson : Igen. Halálos ágyán meg változtatta 
akaratát.

Dudgeonné (dühében elsápad) : Es ön tűrte, hogy 
engem megraboljon?

Anderson : Nem akadályozhattam meg/hogy ami 
az övé volt, fiának ne adja.

Dudgeonné : Nem volt az övé semmi sem. A pénzét 
én hoztam a házhoz hozományul. Az én dolgom lett 
volna megosztani a pénzemet a fiammal. Nem merte 
volna megtenni, ha ott vagyok mellette ; és ezt na
gyon jól tudta. Ezért lopódzott el hazulról, mint a 
tolvaj, hogy a törvénnyel visszaélve engem megraböl- 
hasson és új végrendeletet csináljon a hátam mögött. 
Annál nagyobb gyalázat önre, Anderson úr, — önre, 
aki az evangélium hirdetője, — hogy bűntársául sze
gődött ilyen gaztetthez.

Anderson (feláll) : Nem veszem zokon, amit fáj
dalma első keserűségében mond.

Dudgeonné (megvetéssel) : Fájdalmam !
Anderson : Nos, hát csalódása, ha a szíve azt súgja, 

hogy ez jobb szó rá.
Dudgeonné : A szívem ! Az én szívem ! Ugyan mi

óta hirdeti ön, hogy a szívünk sugallatára hallgas
sunk ?

Anderson (zavartan, mint a tetten ért bűnös) : Én . . . 
én . . .

Dudgeonné (hevesen) : Ne hazudjon, Anderson úr. 
Tudjuk, hogy az emberi szív csalékony és átkozottul 
gonosz jószág. Az én szívem nem Timóté volt, hanem 
szegény, nyomorult öccseé, aki minapában pusztult 
el nyakán kötéllel, — igen, az övé volt, Dudgeon Pé-
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tere. Ezt ön is tudja ; az öreg Hawkins Éli, akinek ön 
az utódja a szószéken, bárha arra sem méltó, hogy 
megoldja a saruját, megmondta ezt önnek, mikor lel
künket az ön kezére bízta. Ö volt az, aki óva intett és 
erőt öntött belém a szívem ellen ; arra bírt, hogy isten
félő emberiíez menjek feleségül, — ő legalább annak 
tartotta Timótot. Mi másnak köszönhetem, ha nem 
az ő tanításának, hogy az az asszony lett belőlem, aki 
vagyok? És ön, ön, aki a szívé sugallatát követve há
zasodott, ön most a szívemet emlegeti? Menjen haza 
szép kis feleségéhez, gyönge ember, és ne zavarja imá
imat. (Elfordul tőle s az asztalra könyököl, a rajta esett 
igaztalanságon töprengve, anélkül, hogy Andersonnal 
tovább törődnék.)

Anderson (aki szivesen menekül) : Az Ur tiltja, hogy 
útját álljam annak, aki minden vigasz forrásához fo
lyamodik. (A fogashoz megy kalapjáért és köpönye
géért.)

Dudgeonné (anélkül, hogy rátekintene) /Az Ur az ön 
segítsége nélkül is tudja, hogy mit tiltson és mit en
gedjen meg.

Anderson : És kinek bocsásson meg. Remélem — 
megbocsát Hawkins Élinek és énnekem is, ha valaha 
vétettünk törvénye ellen prédikációinkban. (Begom
bolja köpönyegét és távozni készül.) Csak egy szót még, 
Dudgeonné asszony, olyan ügyben, amely halaszt
hatatlan. Föl kell olvasni a végrendeletet, és Richárd- 
nak joga van jelen lenni a felolvasásnál. Itt van a vá
rosban ; de előzékenyen azt üzenteti, hogy nem óhajt 
betolakodni ide.

Dudgeonné : Csak tessék neki ide fáradni. Azt várja • 
tán, hogy majd mi megyünk ki az apja házából az ő 
kedvéért? Csak jöjjenek ide valamennyien, jöjjenek 
gyorsan és menjenek gyorsan. Ne használják ürügyül 
a végrendeletet arra, hogy fél napot elhenyélj ének. 
Én készen várom őket, ne féltsen.

Anderson (egy-két lépést tesz Dudgeonné felé) : Dud
geonné asszony, régebben volt némi befolyásom önre. 
Mikor vesztettem el?
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Dudgeonné (anélkül, hogy feléje fordulna): Mikor 
szerelemből nősült. Kérdezte, feleltem.

Anderson : Igen ; felelt. ( Kimegy, elgondolkozva.)

ÖTÖDIK JELENET.
(Dudgeonné. Kristóf.)

Dudgeonné (magában beszél, férjére gondolva) : Tol
vaj ! Tolvaj ! (Haragosan felugrik ültéből; lekapja 
fejéről a kendőt s a szobát kezdi rendezni a végrendelet
olvasáshoz. Először is Anderson székét visszateszi a fal 
mellé, a maga székét pedig az ablakhoz tolja. Azután 
keményen, parancsolóan, mérgesen rászól a fiára): 
Kristóf! (A fiú nem felel; mélyen alszik.) Kristóf! 
(Durván megrázza.) Föl, föl! Szégyeld magad! Alszol, 
és az apád meghalt ! (Visszamegy az asztalhoz ; a gyer
tyát a kályhapárkányra teszi és kivesz az asztalfiókból 
egy vörös abroszt, amellyel leteriti az asztalt.)

Kristóf (kelletlenül föltápászkodik) : Azt hiszed,hogy 
addig tán nem is alszunk már, amig gyászolunk?

Dudgeonné: Ne morogj ! Gyere, segíts az asztalt 
vinni ! (A szoba közepére viszik az asztalt, úgyhogy 
Kristóf háttal a kályhának áll, Dugeonné pedig háttal a 
divánnak. Kristóf siet elereszteni az asztalt és a tűzhöz 
megy, anyjára bizva, hogy az asztalt a helyére igazitsa.) 
A tiszteletes mindjárt visszajön az ügyvéddel meg az 
egész családdal, hogy felolvassák a végrendeletet. 
Nem érsz rá megsülni. Eredj, ébreszd fel azt a lányt; 
és gyújtsatok be odakint a kályhába : most nem reg
gelizhettek itt. Aztán el ne felejts mosakodni, és szedd 
rendbe magad, hogy illendően fogadhasd a vendége
ket. (Mind e parancsnak azzal ad nyomatékot, hogy a 
pohár székhez megy, kinyitja, és elővesz egy palack bort, 
amelyhez kétségtelenül hozzá nem nyúltak az utolsó csa
ládi ünnepség óta. A palackot néhány pohárral együtt 
az asztalra teszi. Az asztalra tesz két zöld eseréptányért 
is ; az egyikre egy darab kalácsot tesz, melléje kést. 
A másikba beleráz egy dobozból néhány darab kétszer-
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sültet ; néhányat visszarak, a többit megszámlálja.) Ide 
figyelj ! Tíz darab kétszersült van. Tiz legyen akkor 
is, mire felöltözve visszajövök. A mazsolaszőlőt pedig 
ki ne szedd a kalácsból ! Mondd meg ugyanezt Esz
ternek is. Remélem, a kitömött madarakat be tudod 
hozni úgy, hogy az üvegburát össze ne törd? (A do
bozt visszateszi a pohárszékbe, ezt pedig bezárja, s a 
kulcsát gondosan a zsebébe dugja.)

Kristóf (a tűz mellett késlekedve): Jobb volna, ha 
inkább a tintatartót raknád oda az ügyvéd számára.

Dudgeonné : Ne felelgess, úrfi. Eredj és tedd, amit 
mondtam. ( Kristóf mogorván indul.) Megállj ! Nyisd 
ki előbb az ablaktáblát és ereszd be a napot. Ne várd, 
hogy minden nehéz dolgot én végezzek a házban, mi
kor ilyen nagy henye kamasz lábatlankodik körü
löttem.

( Kristóf leakasztja az ablak gerendát és félreállitja ; 
azután kinyitja az ablaktáblát, mire beárad a reggeli 
szürkület. Dudgeonné leveszi a kályhapárkányról a 
gyertyatartót; elfujja a gyertyát; ujjaival, amelyeket 
előbb megnyálaz, lekoppantja a gyertya belét; azután 

visszateszi a párkányra a gyertyatartót.)

Kristóf (kinéz az ablakon) : Itt a tiszteletes felesége. 
Dudgeonné (kelletlenül): Eh ! Hozzánk jön?
Kristóf: Hozzánk.
Dudgeonné: Mit zavar ilyen korán, mikor még föl 

se öltöztem illendően, hogy vendéget fogadhassak ?
Kristóf : Jobb lesz, ha tőle kérded meg.
Dudgeonné (fenyegető hangon) : Jobb lesz, ha befo

god a szádat. (Kristóf mogorván az ajtó felé indul. 
Dudgeonné utána megy, s közben parancsokat'oszt neki) 
Mondd meg annak a lánynak, hogy jöjjön be hozzám, 
mihelyt megreggelizett. És azt is mondd meg neki, 
szedje rendbe magát, hogy az emberek elé kerülhes
sen. (Kristóf kimegy és becsapja az ajtót Dudgeonné 
orra előtt.) Ez aztán finom tempó ! ( Kopognak a ház-
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ajtón. Dudgeonné megfordul, és barátságtalanul kiált) : 
Szabad !
(Belép Judit, Anderson felesége. Több mint húsz esz
tendővel fiatalabb az uránál, bár életerőben nem mér- 
kőzhetik vele. Csinos, kedves, urias nő; s annyira bá
multák és kényeztették, hogy a saját magáról táplált vé
leménye elég kedvező ahoz, hogy önbizalmat öntsön 
belé, amely lelkierejét pótolja. ízléssel öltözködik, s ar
cának szép vonásai álmodozó, érzelgős kedélyre vallanak. 
Egy kissé tetszelgő; de ez is kedves vonás benne, úgy, 
mint a gyermekben a hiúság. A részvevő szemlélőre, aki 
ismeri a világ durvaságát, megható benyomást tesz az 
egész teremtés. Az ember átalában érzi, hogy Anderson 
rosszabbul is, Judit ellenben, akinek támaszra van szük

sége, jobban nem választhatott volna.)
Dudgeonné: Óh, ön az, ön, Andersonné asszony?

HATODIK JELENET.
(Judit. Dudgeonné.)

Judit (nagyon udvariasan, csaknem leereszkedően) : 
Én vagyok. Szolgálatára lehetek valamiben, Dud
geonné asszony ? Segíthetek rendezgetni, mielőtt a töb
biek megérkeznek a végrendelet-olvasáshoz?

Dudgeonné (feszesen) : Köszönöm, Andersonné asz- 
szony. Az én házamat mindig rendben találja a ven
dég, akármikor jön.

Judit (szeretetreméltó előzékenységgel) : Óh, ez már 
való igaz. De épen most talán nem is lát szívesen ?

Dudgeonné: Oh, egy személlyel több vagy kevesebb, 
ma reggel mindegy már, Andersonné asszony. Ha 
már itt van, jobb lesz, ha marad. Legyen szives be
csukni az ajtót ! (Judit mosolyog, mintha azt mondaná: 
^Milyen ostoba vagyok/» s azután becsukja az ajtót, 
ünnepélyesen, mintha valami kedves, illendő dolgot 
csinálna.) így jobb lesz. Nekem most mennem kell, 
hogy egy kicsit rendbe szedjem magam. Remélem,

Az ördög cimborája. 2
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lesz szives itt maradni, és fogadni, aki jön, amig el
készülök.

Judit (barátságosan): Óh hogyne, mindenesetre. 
Bizza csak rám őket,Dudgeonné asszony, és ne siessen. 
(Felakasztja köpönyegét és kalapját a fogasra.)

Dudgeonné (félig gúnyosan) : Mindjárt gondoltam, 
hogy ez inkább való önnek, mint a rendezgetés. (Esz
ter vissz jön.)

HETEDIK JELENET.
(Előbbiek. Eszter.)

Dudgeonné: Óh, itt vagy végre ! Ide
gyere, hadd nézzelek meg. (Eszter félénken odamegy 
hozzá. Dudgeonné durván megragadja a karját és meg
forgatja Esztert, hogy szemügyre vegye, milyen ered
ménnyel próbálta csinosan, tisztán rendbeszedni magát. 
Az eredmény csekély jártasságra, de nagy igyekvésre 
vall.) Hm ! Erre mondod, hogy rendbeszedted a ha
jad? Látszik, ki vagy és hogy neveltek ! (Eltaszitja 
Eszter karját és parancsoló hangon folytatja.) Most ide 
hallgass és tedd, amit mondok. Leülsz oda a sarokba, 
a tűz mellé ; s ha jönnek a vendégek, ne merj beszélni, 
amig meg nem szólítanak. (Eszter a kályha felé sompo
lyog.) Azt akarom, hogy az apád rokonai lássanak és 
tudják meg, hogy itt vagy. Nekik ép úgy kötelességük 
gondoskodni rólad, hogy éhen ne halj, mint énnekem. 
Mindenesetre támogathatnának. De ne járjon a szád, 
és ne tolakodjál közéjük, úgy-, mintha hozzájuk való 
volnál. Megértettél ?

Eszter : Meg.
Dudgeonné: Eredj hát és tedd, amit mondtam. 

(Eszter leül keservesen a kályhaellenző sarkára, amilyen 
messze csak ülhet az ajtótól.) Ne törődjék vele, Ander- 
sonné asszony ; hiszen tudja, hogy ki és miféle. Ha 
zavarná, szóljon csak nekem ; majd én számolok a 
fejével. (Dudgeonné kimegy a hálószobába, s úgy be
csapja maga után az ajtót, mintha attól is elvárná, hogy 
kiméletlenül teljesitse a kötelességét.)
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NYOLCADIK JELENET.

(Judit. Eszter.)
Judit (pártfogásába véve Esztert, miközben Ízléseseb

ben rendezi az asztalon a kalácsot és a bort) : Ne búsulj, 
ha a nénéd szigorú hozzád. Nagyon jó asszony és a 
javadat akarja.

Eszter (aki nyomorúságában rá sem figyel) : Igen.
Judit (bosszankodik, hogy Eszter nem akar vigaszta

lódni és épülni, és nem becsüli meg a szavaiban rejlő 
nyájas leereszkedést) : Remélem, Eszter, nem akarsz 
dacoskodni ?

Eszter : Nem.
Judit (magában) : Jó kis lány ! (Néhány széket, hát

tal az ablaknak, az asztal mellé állít, s látszik rajta, hogy 
arra gondol magában, mennyivel gondosabb háziasz- 
szony Dudgeonnénál.) Ismersz valakit apád rokonai 
közül?

Eszter : Senkit. Nem akartak tudni róla. Nagyon 
istenes emberek. Apa szokta néha emlegetni Dudgeon 
Ricsit; de látni ezt se láttam soha.

Judit (tüntető megbotránkozással) : Dudgeon Ricsit ! 
Eszter, tisztességes és háládatos lány akarsz-e lenni 
igazán, s azt akarod-e, hogy kedveljenek itt állandó 
jó viseletedért ?

Eszter (nagyon közönyösen): Igen.
Judit: Akkor ne említsd soha Dudgeon Richárd 

nevét, sőt ne is gondolj rá soha. Dudgeon Richárd 
rossz ember.

Eszter : Mit csinált ?
Judit: Ne kérdezősködjél róla, Eszter. Nagyon fia

tal vagy még ahhoz, hogy megértsd, mit jelent az, 
hogy valaki rossz ember. De az az ember csempész ; 
cigány nőkkel él együtt; és vasárnap templom helyett 
játszik és duhajkodik. Vigyázz, hogy közel ne jusson 
hozzád, ha elkerülheted, Eszter; és azon légy, hogy 
ilyen emberek érintése be ne szennvezzen sem téged, 
sem más tisztességes nőt,

Eszter : Igen,
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Judit (megint bosszúsan) : Attól félek, hogy te min
denre rá mondod csak az igent vagy a nemet, anélkül, 
hogy sokat gondolkoznál.

Eszter : Igen. Csak azt akartam mondani, hogy . . . 
Judit (szigorúan): Mit akartál mondani?
Eszter (csaknem sirva) : Csak azt, hogy ... az én 

apám is csempész volt ; és . . .
(Valaki kopog.)

Judit: Jönnek már. Ne felejtsd el, mit parancsolt a 
nénéd, Eszter ; és légy jó kis lány.
(Kristóf jön és hozza üvegbura alatt a kitömött ma
darakat, meg egy tintátartót. Letesz mindent az asz

talra.)

KILENCEDIK JELENET.
(Előbbiek. Kristóf.)

Judit: Jó reggelt, Dudgeon úr. Legyen szíves, nyis
son ajtót; a vendégek megérkeztek.

Kristóf : Jó reggelt. (Kinyitja az ajtót.) 
(Ragyogó, szép meleg reggel van már ; és Anderson, 
aki elsőnek lép be, otthon hagyta a köpönyegét. Vele jön 
Hawkins ügyvéd, fürge, középkorú úriember, aki barna 
lovaglókamáslijában és sárga nadrágjában ép úgy le
hetne földbirtokos is, mint ügyvéd. Hawkinsot meg An- 
dersont előre eresztik, mert ők a müveit osztály képvise
lői. Nyomukban jön a család, élén az idősebb nagybácsi, 
Dudgeon I Vilmos, testes, formátlan, borvirágos orrú 
alak, aki ̂ nyilvánvalóan jól ápolja a gyomrát. Sem ru
hája, sem szorongó felesége nem vall jó módra. Az ifjabb 
nagybácsi, Dudgeon Titusz, zömök, kis figura ; a fele
sége rengeteg kövér asszony, akiről sugárzik a vagyon 
pöffeszkedése. Tituszék nem ismerik Vilmosék háztar

tásának a gondjait.)
( Hawkins egyenesen az asztalhoz siet, s leül a diván- 
hoz legközelebb lévő székre , mert Kristóf odaállitotta a 
tintatartót. A kalapját maga mellé teszi a földre és elő-



I. Felvonás. X. Jelenet. 21

veszi a végrendeletet. Vilmos bácsi a tűzhöz megy, s meg
áll háttal a kályha előtt. A feleségét egyedül hagyta az 
ajtó közelében. Titusz bácsi, aki a nők barátja a család
ban, kisegiti az asszonyt, s szabadon lévő karját nyújtva 
neki, a divánhöz vezeti, ahol kényelmesen elhelyezkedik 
a saját és a bátyja felesége között. Anderson a fogasra 
akasztja a kalapját és várja az alkalmat, hogy Judittal 

egy pár szót válthasson.)

TIZEDIK JELENET.
(Előbbiek. Anderson. Hawkins. Dudgeon Vilmos és 

a felesége. Dudgeon Titusz és a felesége.)
Judit (a férjéhez) : Dudgeonné mindjárt itt lesz. 

Kérd őket, hogy várjanak. (Kopog a hálószoba ajta
ján. Minthogy belülről valami feleletet kap, benyit az 
ajtón és bemegy a hálóba.)

Anderson (leül szembe Hawkinsszal, az asztal túlsó 
végén) : Szegény, boldogtalan testvérünk mindjárt itt 
lesz. Együtt vagyunk valamennyien?

Kristóf (a házajtóban, amelyet éppen becsukott) : Va
lamennyien, Ricsin kívül.
(A közönyösség, amellyel Kristóf ezt a nevet kiejti, sérti 
a család erkölcsi érzékét. Vilmos bácsi lassan a fejét csó- 
válgatja. Titusz felesége görcsösen az orrán át kapkod 

levegő után ; a férje pedig megszólal.)
Titusz bácsi: Remélem, lesz szíves és megkímél 

bennünket. Remélem !
(Valamennyi Dudgeon helyeslőén mormog, Kristó
fon kivül, aki az ablakhoz megy s kinézve ott helyezkedik 
el. Hawkins rejtelmesen mosolyog, mintha tudna vala
mit, amitől a család rögtön más húrt pengetne, ha szin
tén tudná. Anderson kellemetlenül érzi magát: az ün- 
nepies családi tanácskozásokat, különösen ha gyászeset
ről van szó, nem igen veszi be a természete. Judit 

megjelenik a hálószoba ajtajában.)
Judit (gyöngéd nyomatékkai) : Uraim és hölgyeim, 

Dudgeonné asszony. (A kályha mellől a széket az asz-
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tálhoz teszi Dudgeonné számára, aki feketébe öltözve jörl 
a hálóból. Tiszta zsebkendőt emel a szeméhez. Valameny- 
nyien felállnak, Eszteren kivül. Titusz felesége és Vil
mos felesége szintén tiszta zsebkendőt húznak elő és sír
nak. A pillanat megható.)

TIZENEGYEDIK JELENET.
(Előbbiek. Dudgeonné.)

Vilmos bácsi: Ne imádkozzunk előbb, hugomasz- 
szony, hogy megkönnyebbüljön egy kicsit?

Titusz bácsi: Vagy ne énekeljünk egy zsoltárt?
Anderson (gyorsan közbevág): Ma reggel megláto

gattam már testvérünket, barátaim. Magunkban fo
hászkodjunk csak az Úrhoz.

Valamennyien (Eszteren kivül): Ámen! 
(Mindnyájan leülnek, Juditon kivül, aki Dudgeonné 

széke mögött áll.)
Judit (Eszterhez): Eszter, mondtad, hogy Ámen? 
Eszter (ijedten): Nem.
Judit: Mondd hát most, ahogy jó kis lányhoz illik. 
Eszter : Ámen.
Vilmos bácsi (bátorítva Esztert): ügy, úgy! Tud

juk, ki vagy ; de azért szívesek leszünk hozzád, ha 
jó kis lány vagy és megérdemled. Mindnyájan egyen
lők vagyunk az Ur színe előtt.
(Ez a köztársasági érzés nem tetszik a nőknek, akik 
meg vannak győződve róla, hogy éppen az Úr színe előtt 
fogják elismerni és jutalmazni felsőbbségüket, amelyet 

itt e földön gyakran kétségbe vonnak).
Kristóf (az ablakban): Itt van Ricsi ! 

(Anderson és Hawkins barátságos arcot vágnak. 
Eszter, akinek nyomorán az érdeklődés csilláma tör 
keresztül, föltekint. Kristóf vigyorog és várakozva az 
ajtóra bámészkodik. A többiek szinte kővé dermedten vár
ják a felhivalkodott bűn közeledését, amely gyalázattal 
fenyegeti erényüket. Az istentelen bűnös megjelenik az
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ajtóban, ahol — bár állítólag nem érdemli meg, — a 
reggeli nap nyájasan megtiszteli fényével. Kétségtelenül 
ő a család legmutatósabb tagja ; de arckifejezése kímélet
len és gúnyos modora kihívó és epés, öltözete festői esen 
hanyag. Csak homloka és szája vall rendkívüli szilárd

ságra; s a szeme fanatikus léleknek a tükre.)

TIZENKETTEDIK JELENET.
(Előbbiek. Richárd.)

Richárd (a küszöbön, kalapját levéve) : Hölgyeim és 
uraim, alázatos, legeslegalázatosabb szolgájuk ! (E vi
lágos sértés után Kristófnak dobja a kalapját oly hirte
len, hogy Kristóf felpattan, mint a crickelben a hanyag 
kapuvédő. Azután előbbre jön a szoba közepére, ahol 
megfordul és alaposan szemügyre veszi a társaságot.) 
Hogy sugárzik az arcotok a boldogságtól ! Hogy örül
tök, hogy láthattok ! (Dudgeonné székeseié fordul, s 
mikor találkozik a tekintete az anyja tekintetével, amely
ből léplezetlen gyűlölet árad feléje, összeharapja a fogát, 
úgyhogy az ajka iszonyúan felduzzad.) Ej, anyám : a 
fő a látszat, mint rendesen ! Helyes, helyes. (Judit 
feltűnően elhúzódik Richárd közeléből, a konyha túlsó 
oldalára, ösztönszerüen összekapva a szoknyáját, mintha 
meg akarná óvni a piszoktól. Titusz bácsi tüstént meg
érti e visszavonulás jelentőségét, felkel a divánról és 
széket ad Juditnak, hogy leülhessen.) Ejnye ! Vilmos 
bácsi ! Nem láttalak, mióta abbahagytad az ivást. 
(A szegény Vilmos bácsi elszégyenkezve tiltakozni akar; 
de Richárd barátságosan vállon veregeti és tovább beszél): 
Abbahagytad ugy-e, vagy nem? (Elereszti, tréfásan 
odébb taszítva) : Persze, hogy abbahagytad, és okosan, 
mert már túlságba kezdted vinni. (Elfordul Vilmos 
bácsitól és a díván felé fordul.) Most pedig, hadd lám 
Titusz bácsit, a becsületes lócsiszárt ! Titusz bácsi, 
mutasd már magad ! (Titusz Richárd felé jön, s bele- 
fogódzik a székbe, amelyre Judit leült.) Mint rendesen, 
a hölgyek körül !
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Titusz bácsi (méltatlankodva): Szegyeid magad, 
úrfi . . .

Richárd (szavába vág s-bár ellenkezik, megrázza a 
kezét) : Szégyellem, szégyellem ; de a bácsimra büszke 
vagyok, — büszke a rokonaimra, — (megint szem
ügyre veszi őket) — ki nézhet rájok, anélkül, hogy 
büszke és boldog ne legyen? (Titusz bácsi leforrázva 
visszaül a divánra. Richárd az asztalhoz fordul.) Ah, 
Anderson úr, még mindig a régi jó pásztor, még min
dig a juhait legelteti. Legeltesse is őket, mert rájok 
fér, tiszteletes uram, nagyon rájok fér. Rajta ! (Egy 
ugrással az asztalra ül és felkapja a palackot.) Koccint
son velem, tiszteletes uram, a régi jó idők emlékére.

Anderson: Azt hiszem, tudja, Dudgeon úr, hogy 
ebéd előtt nem szoktam inni.

Richárd : Majd fog még valamikor, tiszteletes uram. 
Vilmos bácsi már a reggeli előtt is inni szokott. No 
jöjjön! Kenetesebb lesz tőle a prédikációja. (Meg
szagolja a bort és savanyú arcot vág.) De ne kezdje az 
anyám vendég-sherryjével. Hat esztendős koromban 
egyszer torkoskodtam belőle ; azóta is mértékletes 
ember vagyok. (Leteszi a palackot és másra tereli a 
beszédet.) Azt hallom, tiszteletes uram, hogy megháza
sodott, és a felesége átkozottul csinos teremtés.

Anderson (nyugodtan Juditra mutat) : Uram, itt 
van a feleségem is.

(Judit feláll és feszes méltósággal állva marad.)
Richárd (gyorsan lecsusszan az asztalról ; ösztön

szerű jó modorral): Alázatos szolgája, asszonyom; 
zokon ne vegye. (Komolyan nézi.) Kegyed méltó a 
híréhez ; de sajnos, azt látom az arcából, hogy ke
gyed jó asszony. (Judit megbotránkozva leül, miközben 
az atyafiság méltatlankodó mormolással adja jelét rokon- 
szenvének. Anderson, akpyan olyan okos ember, hogy 
tudja, hogy az efféle tüntetés kapóra jön az olyan ember
nek, aki szándékosan sértegetni akar, megőrzi kedélyes
ségét.) Mindazáltal, tiszteletes uram, most még jobban 
becsülöm önt, mint eddigelé. De ha már együtt va-
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gyünk, nem tudom, igaz-e vagy sem, mintha azt hal
lottam volna, hogy a minap megboldogult Péter bácsi, 
bárha legényember, atya volt?

Titusz bácsi: Csak egy törvénytelen gyermeke ma
radt, úrfi.

Richárd: Csak egy ! No lám, egy az tán szót sem 
érdemel? Pirúlok helyetted is, Titusz bácsi.

Anderson : Dudgeon úr, ne feledkezzék meg anyjá
ról és anyja fájdalmáról.

Richárd : Mélyen meg vagyok hatva, tiszteletes 
uram. De hát, hadd hallom, hová lett az a törvényte
len gyermek?

Anderson (Eszterre mutat) : Amott hallgatja önt, 
uram.

Richárd (őszinte felháborodással) : Ejnye! Ördög
adta ! Mért nem mondta előbb? Gyerekeknek van 
mit szenvedni ebben a házban anélkül is . . . (Bűn
bánóan Eszterhez siet.) Gyere, hugocskám ! Ne busulj 
miatta ; nem téged akartalak bántani. (Eszter hálásan 
néz rá. Könytől ázott arca mélyen meghatja Richárdot, 
akit egyszerre elfog a düh.) Ki az oka annak, hogy sírt? 
Ki bánt rosszul vele ? Lelkemre . . .

Dudgeonné (feláll és szembeszáll vele) : Fékezd isten
telen nyelvedet. Nem tűröm tovább. Távozz a há
zamból.

Richárd : Hogy tudod, hogy ez a ház a tied, amig a 
végrendeletet nem hallottuk? (Egy pillanatig gyűlö
lettel telve farkas szemet néznek egymással; majd Dud
geonné leforrázva visszahull székébe. Richárd Anderson 
mellett merészen az ablakhoz megy, ahol kezébe veszi a 
karos széket.) Hölgyeim és uraim ! Mint megboldogult 
atyám legidősebb fia s e háznak méltatlan feje, üdvöz
löm önöket. Engedelmével, Anderson úr ; engedel- 
mével, Hawkins úr. Az asztalfő a családfőt illeti. 
(A széket a lelkész és az ügyvéd között az asztal mellé 
teszi; leül közéjük; és megszólitja az egybegyűlteket, 
mintha elnökölne.) Szomorú alkalom hozott össze ben
nünket : egy atya, aki meghalt ! egy nagybácsi, akit 
a szó szoros értelmében felakasztottak, s aki valószí
nűleg elkárhozott. ( Keservesen csóválja a fejét. A ro-
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konok borzadva hallgatják.) így van rendjén : nyúljon 
mentői hosszabbra az arcotok ! (A hangja hirtelen el
lágyul, megkomolyodik, mikor futólag Eszterre pillant.) 
Csak e gyermek szemében lássak reményt. (Erélye
sen.) Nos, Hawkins úr, dologra, dologra ! Halljuk a 
végrendeletet!

Titusz bácsi: Ne parancsoltasson magának, Haw
kins úr, ne siessen.

Hawkins (nagyon udvariasan és készségesen) : Dud
geon úr nem rossz szándékkal mondja, meg vagyok 
győződve róla. Csak egy pillanatnyi türelmet kérek, 
Dudgeon úr. Csak amig fölteszem a szemüvegemet — 
(a szemüvege után kotorász. A Dudgeonok aggodalom
mal néznek egymásra.)

Richárd : Aha ! Megütődnek az udvariasságán, 
Hawkins úr. El vannak készülve a legrosszabbra. 
Köszörülje meg a torkát egy pohárka borral, Haw
kins úr, mielőtt munkához lát. (Megtölt egy poharat 
és az ügyvédnek nyújtja; azután saját magának is önt.)

Hawkins: Köszönöm, Dudgeon úr. Isten éltesse !
Richárd: Önt, uram. (Inni akar; de meggondolja 

magát, s gyanakvó pillantást vetve a borra, finom nyo
matékkai igy szól) : Nem adna valaki egy pohár vizet? 
(Eszter, aki figyelemmel csüggött Richárd minden sza
ván és mozdulatán, észrevétlenül feláll, beoson Dudge
onné háta mögött a hálószobába, csakhamar visszatér 
egy korsóval s kimegy a házból oly csendesen, ahogy 
csak lehet.)

TIZENHARMADIK JELENET.
(Előbbiek, Eszter nélkül.)

Hawkins : A végrendelet szövege nem ragaszkodik 
szigorúan a megfelelő törvényes műkifejezésekhez.

Richárd : Nem baj ; atyám sem részesült halála 
előtt a megfelelő törvényes vigasztalásban.

Hawkins : Az se baj, Dudgeon úr ; az se baj. ( Hoz
zákészül az olvasáshoz.) Kezdhetem, uram?
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Richard : Kezdheti, kezdheti. Amiben részünk lesz, 
hálás szívvel köszönjük az Úrnak. Rajta, Hawkins úr.

Hawkins (olvas) : »Itt következik végső akaratom 
és végrendeletem, amelyet írtam én, Dudgeon Timót, 
halálos ágyamon, Nevinstownban, úton hazafelé 
Springtownból Westerbridgebe, a mai nap, szeptem
ber 24-ikén, az Úr 1777-ik esztendejében. Ezennel 
visszavonom valamennyi korábbi végrendeletemet és 
kijelentem, hogy ép lélekkel megfontolva teszem, a 
mit teszek, és ez az igazi végrendelkezésem, úgy, a 
hogy én magam óhajtom és kívánom.»

Richárd (anyjára pillantva) : Aha !
Hawkins (a fejét csóválja) : Gyarló stílus, uram, na

gyon rossz stílus. (Tovább olvas.) »Kisebbik fiamnak, 
Dudgeon Kristófnak, száz fontot adok és hagyomá
nyozok. Ötven font az nap fizetendő neki, mikor fele
ségül veszi Wilkins Sárát, ha Sára hozzá megy, és tíz
tíz fontot öt első gyermeke születésekor kapjon a ke
zébe.»

Richárd : És ha Sára nem megy hozzá?
Kristóf : Csakhogy hozzám gyün ám, ha ötven fon

tot kapok.
Richárd : Jól van, öcskös. Folytassuk.
Hawkins (olvas) : »A feleségemnek, Dudgeon Anna, 

■született Primrose Annának» — láthatja Dudgeon úr, 
hogy az atyja nem ismerte a törvényt; az ön édes 
anyja nem született Annának, csak annak keresztel
ték ; — »juttatok és hagyományozok 52 font járadé
kot évenkint élte fogytáig, (mindnyájan Dudgeonnéra 
tekintenek, aki görcsös erőfeszitéssel megőrzi rideg 
nyugodtságát.), ami saját pénzének a kamataiból fize
tendő neki,» — no ez már csakugyan furcsán van ki
fejezve, Dudgeon úr ! A saját pénzéből !

Dudgeonné : Ez az igazság Isten és ember előtt. 
Minden az enyém volt, az utolsó fillérig. Ötvenkét 
font évenkint !

Hawkins (olvas): »És a'jóságáért meg az istenes
ségéért gyermekei szerető gondjaiba és bocsánatába 
ajánlom őtet, akiket, amíg éltem, tőlem telhetőén 
iparkodtam távol tartani tőle.»
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Dudgeonné : Ez hát a jutalmam ! (Magában dü
höngve.) Anderson úr, ön tudja, mit gondolok. Tudja, 
minek neveztem ezt az eljárást.

Anderson : Ezen már nem változtathatunk, Dud
geonné asszony. Sorsunkba bele kell törődnünk. 
(Hawkinshoz.) Folytassa, uram.

Hawkins (olvas): »A westerbridge-i házamat, a hoz
zátartozó földdel, valamiképen minden egyéb vagyo
nomat idősebb fiamnak és örökösömnek, Dudgeon 
Richárdnak, juttatom és hagyományozom.»

Richárd : Ohó ! A kövér borjú, tiszteletes úr, a kö
vér borjú !

Hawkins (olvas) : »A következő kikötésekkel . . .«
Richárd : Mi a manót! Kikötések is vannak ?
Hawkins (olvas) : »Még pedig : először, ne engedje, 

hogy Péter öcsémnek törvénytelen lánya nyomorog
jon, vagy hogy a nélkülözés rossz életre kényszerítse.»

Richárd (nyomatékosan, öklével az asztalra csapva) : 
Elfogadom ! (Dudgeonné vészjósló pillantással meg
fordul, hogy Eszterre tekintsen ; mikor észreveszi, hogy 
nincs a helyén, gyorsan körülnéz a szobában ; majd lát
ván, hogy engedetem nélkül kiment, boszúvágyón össze
szorítja az ajkait.)

Hawkins (olvas) : »Másodszor, legyen jó barátja jó 
öreg lovamnak, Kóbinak» — (Megint a fejét csóválja.) 
Jakabot kellett volna írnia, uram.

Richárd : Jakab tejben-vajban fog fürdeni. Hall
juk tovább !

Hawkins (olvas): »—k és tartsa meg továbbra is 
szolgálatában süket béresemet, Festőn Prodgert.»

Richárd : Festőn Prodger leihatja magát a sárga 
földig minden szombaton.

Hawkins (olvas): »Harmadszor, Kristófnak adjon 
valami nászajándékot a parádés szoba cifra holmi
jából.»

Richárd (fölemeli a kitömött madarakat) : A tied 
lesz, Kristóf.

Kristóf (csalódva) : A porcellán pávákat jobban sze
retném.
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Richárd : Legyen a tied mind a kettő. (Kristóf ször
nyen megörül.) Tovább !

Hawkins (olvas) : »Negyedszer és utoljára, iparkod
jék békességben élni az anyjával, amennyiben rajta 
fog múlni.»

Richárd (kétkedő hangon) : Hm I Van még valami, 
Hawkins úr?

Hawkins (ünnepélyesen): »Végezetül pedig Te
remtő Istenem kezébe ajánlom lelkemet, alázatosan 
esedezve bűneim és tévedéseim bocsánatát, és remé
lem, úgy fogja vezérelni fiamat, hogy ne mondhassa 
senki, hogy igaztalan voltam, mikor itt ezen az ide
gen helyen, utolsó órám halálos vergődései közepett, 
több volt a bizodalmám ő hozzá, mint mások irá
nyában.»

Anderson : Amen !
A nagybácsik és nagynénik: Ámen !
Richárd : Az anyám nem mond rá »Amen»-t.
Dudgeonné (feláll, mert nem állhatja meg, hogy küz

delem nélkül lemondjon vagyonáról) : Hawkins úr, ér
vényes végrendelet ez? Gondolja meg, hogy a kezem 
között van az uram jogszerű, törvényes végrendelete, 
amelyet ön fogalmazott, s amelyben én rám hagy 
mindent.

Hawkins : Ez nagyon gyarlón és szabálytalanul 
szövegezett végrendelet, Dudgeonné asszony ; bárha 
(udvariasan Richárdhoz fordul) a hagyatékról, az én 
szerény véleményem szerint, kitünően rendelkezik.

Anderson (közbeszól, mielőtt Dudgeonné felelhetne): 
Nem ezt kérdezték öntől, Hawkins úr. Az a kérdés : 
törvényes-e ez a végrendelet?

Hawkins : A biróság ezt fogja elismerni a másikkal 
szemben.

Anderson : De mért, ha a másiknak a szövegezése 
jobban megfelel a törvénynek?

Hawkins : Azért, uram, mert a bíróság, ha csak 
teheti, megvédi a férfi igényét, — ha”ez a férfi még 
hozzá a legidősebb fiú is, — minden nővel szemben. 
Figyelmeztettem rá, Dudgeonné asszony, mikor azt
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a másik végrendeletet csináltatta velem, hogy nem 
okos dolog, és megmondtam, hogy bárha alá fogja is 
Íratni az urával, az ura nem nyugszik addig, amíg 
vissza nem vonja. De nem fogadta meg a tanácsomat 
és most Richárd fia az úr a házban. (Fölveszi a földről 
a kalapját; feláll és kezdi elrakni az írásait és a szem
üvegét.)
(Erre a jelre az egész társaság fölkerekedik. Anderson 
leveszi a kalapját a fogasról és Vilmos bácsi mellé áll a 
kályha mellett. Titusz leszedi a fogasról Judit holmiját. 
A divánról mind a hárman fölkelnek és Hawkinsszal 
beszélgetnek. Dudgeonné, aki most már idegen a saját 
házában, ernyedten áll, összezúzva a törvénynek a nőkre 
nehezedő súlya alatt. Belenyugszik a helyzetbe, mert 
kénytelen belenyugodni minden szörnyű csapásba, lévén 
ez egyrészt a csapásokat intéző hatalom nagyságának, 
másrészt pedig a saját jelentéktelen féregvoltának a bi
zonysága. Mert abban az időben, ne felejtsük el, Woll
stonecraft Mária 18 éves fiatal lány még csak, s »A nők 
jogainak védelméről» szóló munkáját csak 14 esztendő 
múlva fogja megírni. Dudgeonnét apátiájából Eszter 
rázza föl, aki visszatér, kezében a vízzel telt korsóval. 
Richárdnak akarja vinni, de Dudgeonné útját állja.)

TIZENNEGYEDIK JELENET.
(Előbbiek. Eszter.)

Dudgeonné (fenyegető hangon) : Hol voltál? (Eszter 
ijedten felelni próbál, de képtelen rá.) Hogy mertél pa
rancsom ellenére távozni a szobából?

Eszter : Inni kért — (elakad; nyelve rémületében a 
szája padlásához tapad).

Judit (gyöngéd szigorral) : Ki kért inni? (Eszter szót
lanul Richárdra mutat.)

Richárd : Micsoda ! Én ?
Judit (méltatlankodva) : Óh, Eszter, Eszter!
Richárd : Azt hiszem, csakugyan. (Fölvesz egy poha

rat és odatartja Eszternek, hogy töltse meg. Eszter keze 
remeg.) Mi az ! Félsz tóiéin ?
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Eszter (gyorsan) : Nem. Csak . . . (Vizet önt.)
Richárd (megizleli) : Ah, hisz ezért a vizért végig

szaladtál az utcán, fel a piaci kúthoz. (Iszik belőle.) 
Pompás ! Köszönöm. (E pillanatban, szerencsétlensé
gére, véletlenül Juditra pillant, akinek arca a legprü- 
debb módon helyteleníti, hogy Richárd szemlátomást 
nagy vonzóerőt gyakorol Eszterre, aki hálás tekintetével 
majd felfalja Richárdot. Richárd nyomban visszaesik 
előbbi gúnyos modorába. Leteszi a poharat; szándékosan 
vállon öleli Esztert, s a társaság közepébe vonja. Mint
hogy Dudgeonné Eszter útjában van, amint az asztal 
mellett elmennek, Richárd így szól)-. Engedelmeddel, 
anyám ! (És félretolja anyját az útból.) Mi is a neved ? 
Bözsi ?

Eszter : Eszter.
Richárd : Igaz, igaz, Eszter. Jó kis lány vagy, 

Eszter ?
Eszter (nagy csalódással, hogy Richárd is igy kezd 

beszélni vele) : Igen. (Kétségeskedve Juditra pillant.) 
Azt hiszem. Vagy inkább — azt remélem.
: ~ Richárd : Eszter, hallottad valaha az ördög nevét ?

' Anderson (felháborodva) : Szégyen-gyalázat, uram ; 
hiszen félig gyermek még . . .

Richárd: Éngedelmével, tiszteletes úr. Én nem 
zavarom az ön prédikációit; ne zavarja ön sem az 
enyémet. (Eszterhez.) Eszter, tudod, hogy neveznek 
engem ?

Eszter: Ricsinek.
Richárd (jókedvűen, vállon veregeti) : Úgy van, Ri

csinek ; de másnak is neveznek még. Az ördög cimbo
rájának.

Eszter : Mért engedi, hogy így nevezzék ?
Richárd (komolyan): Mert igazuk van. A másik 

szolgálatában nevelődtem ; de tudtam kezdettől 
fogva, hogy a sátán a természetes uram és barátom 
és parancsolom. Láttam, hogy az ő részén van az igaz
ság és hogy a világ félelemből görnyed csak legyőző
jének az igájába. Titokban hozzá imádkoztam ; és ő 
megvigasztalt és megóvott attól, hogy szellemem 
szárnyai össze ne törjenek itt e házban, amelyet gver-
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meki könyek áztattak. Neki Ígértem a lelkemet, és 
esküvel fogadtam, hogy mellette fogok küzdeni 
nemcsak itt e földön, hanem a másvilágon is. (Ünne
pélyesen.) Ez az ígéret és ez az eskü férfivá avatott. 
A mai naptól fogva ez a ház az ő hajléka és soha többé 
gyermek ne sírjon benne ; ez a tűzhely az ő oltára, és 
teremtett lélek soha többé ne kuporogjon mellette és 
ne rettegjen. Most pedig (hirtelen a többiekhez fordul), 
hadd lám, ki az közületek, jó emberek, aki fogja ezt a 
gyermeket és kimenti a sátán hajiokából?

Judit (Eszterhez lép és védő karral átöleli) : Én ki
mentem. Önt pedig elevenen meg kellene égetni !

Eszter: De én nem megyek innen ! (Hátrál, úgy
hogy Judit és Richard szemtől-szemben állanak.)

Richárd (Judithoz) : Kegyedhez nem kívánkozik, 
hölgyek legerényesbike !

Titusz bácsi: Vigyázz magadra, Dudgeon Richárd. 
A törvény . . .

Richárd (fényégetődzve Tituszhoz fordul): Te vi
gyázz magadra ! Egy óra múlva csak haditörvénynek 
lesz itt szava. Ide jövet hatórányira innen elhaladtam 
a katonák mellett. Déli tizenkét óra előtt Swindon 
őrnagy akasztófája ott fog díszelegni a piacon a 
lázadók számára.

Anderson (nyugodtan) : Mi okunk volna ezért mi
nekünk a félelemre, uram?

Richárd : Több, mint gondolja. Springtownban az 
őrnagy rosszul választotta meg az emberét az akasztó- 
fára : azt hitte, hogy Péter bátya tisztes férfiú, mert 
a Dudgeonoknakj ó nevük van. De a legközelebbi pél
daadásra a legderekabb embert fogja kikeresni a vá
rosban, akire egyetlen lázadó szót rábizonyíthat. 
Már pedig valamennyien láz adók vagyunk ; ezt ön is 
tudja.

Valamennyi férfi (Andersonon kivül) : Nem, nem, 
nem !

Richárd : De igen, azok vagytok. Nem szidtátok 
ugyan György királyt hegyen-völgyön, úgy mint én ; 
de imádkoztatok, hogy vereség érje őt; ön pedig, 
Anderson Antal, vezette az imát és eladta a családi
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bibliáját, hogy egy pár pisztolyt vehessen az árán. 
Engem talán • nem 'fognak felkötni; ’"'mert abból az 
erkölcsi tanításból, amelyet az ördög cimborájának 
az akasztófatánca nyújtana, nem sok hasznuk lenne. 
De egy tiszteletes urat! (Judit rémülten az urába ka
paszkodik.) Vagy egy ügyvédet ! ( Hawkins mosolyog, 
mintha azt akarná mondani, hogy őt ugyan ne féltsék.) 
Vagy’egy becsületes lócsiszárt ! (Titusz bácsi ijedten 
és dühösen rámordul.) Vagy egy megjavult borisszát ! 
(Vilmos bácsi gyámoltalanul nyöszörög és inog félel
mében.) Mi? Ebből aztán mindenki megértené, hogy 
György király nem ért tréfát! He ?
“^Anderson (teljesen higgadtan) : Gyere, szívem. 
Ijeszteni akar csak. Szó sincs veszedelemről. (Kive
zeti Juditot a házból. A többiek egy tömegben nyomon 
követik, Eszteren kivül, aki'Richárd mellé húzódik.)

Richárd (gúnyosan kiáltva) : Nos ! Hányán marad
tok velem, hogy kitűzzük a sátán házára az amerikai 
lobogót és küzdjünk a szabadságért ?(Valamennyien, 
Kristóf is velők, tolakodva kifelé sietnek.) Ha, ha ! 
Éljen soká a sátán ! (Dudgeonnéhoz, aki utánok megy.) 
Hogyan, anyám? Te is itt hagysz?

Dudgeonné (halálsápadtan szivére szorítja a kezét, 
mintha halálos döfés érte volna) : Átkom rád ! Halálos 
átkom ! ( Kimegy.)

Rihárd (utána kiált): Szerencsét fog hozni szá
momra. Ha, ha, ha !

Eszter (szorongva) : Itt maradhatok?
Richárd (feléje fordul) : Ej ! Hát a te telkedről meg

feledkeztek a saját testükért való aggodalmukban? 
Hogyne ! Itt maradhatsz. (Izgatottan újra visszafor
dul és öklét rázza a távozók után. Ökölbe szorított balkeze 
lelóg. Eszter megragadja és megcsókolja, miközben 
könnyel áztatja. Richárd felriad és a kezére tekint.) 
Könnyek ! A sátán keresztsége ! (Eszter zokogva térdre 
hull. Richárd jóságosán lehajol hozzá, hogy fölemelje.) 
Igen, igen, sírj csak, Eszter, így sirhatsz, ha jól esik.

(Függöny.)
Az ördög cimborája. 3



MÁSODIK FELVONÁS.

Anderson lelkész háza Westerbridge főutcájában 
van, nem messze a városháztól. A XVIII. századbeli 
új-angol szeme sokkal jelentékenyebb épületet lát 
benne, mint a Dudgeonok egyszerű farm-házában ; 
de voltaképen a lelkész háza ép oly egyszerű, úgy hogy 
a modern házügynökök körülbelül egy árért kínálnák 
mind a kettőt. A főlakószobában ugyanaz a fajta 
konyha-tűzhely van, üsttel, rostéllyal és forgatható 
vasnyárssal. A széles ellenzőn forraló és egy tányér 
vajas pirítos van. A tűzhely és a sarok között levő 
ajtó egyszerű deszkaajtó. Nincs mezőkre osztva, nincs 
sem zárlapja, sem kilincse. Léc-závárra jár. Az asztal 
konyhaasztal, amelynek sötétbarna viaszkos vászon 
abrosza a szöglet-ráncok körül viseltes már. Teás
készlet van rajta : két nagy csésze csészealjjal, na
gyon egyszerű holmi, csaknem kétpintes tejes köcsög 
hozzávaló pohárral, fekete, fényezett tálcán. Az asz
tal közepén felvágódeszkán nagy cipó kenyér van, s 
mellette mintegy félfontnyi vaj kocka edényben. — 
A tűzhellyel szemközt nagy tölgyfa-szekrény van a 
fal mellett, nem díszül, hanem használatra és bera
kásra. A lelkész otthoni kabátja kampóra akasztva, 
a szekrény ajtaján lóg, annak jeléül, hogy Anderson 
nincs otthon, mert ha otthon van, a díszkabátja lóg 
a kampón. Nagy lovagló-csizmája a szekrény mellett 
áll, szemlátomást a rendes helyén büszkélkedve. — 
A lelkész házának főrésze nincs még voltaképen be
osztva három külön helyiségre : konyhára, ebédlőre 
és nappalira, s ennélfogva a mai elkényeztetett tár-
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sadalmi lény szempontjából ép oly kényelmetlen haj
lék, mint a Dudgeon-ház.

De különbség mégis van a két ház között. Először 
is Andersonné sokkal szeretetreméltóbb élettárs, mint 
Dudgeonné. Erre Dudgeonné rögtön azt felelhetné, 
még pedig joggal, hogy Juditnak nincs gondja gyer
mekekre, nincs apró marhája, nem tart sem disznót, 
sem barmot; elegendő és biztos jövedelme van, amely 
csaknem független a terméstől és a piaci áraktól ; sze
rető férje szilárd oszlop mellette, szóval: hogy a lel
kész házában ép oly kényelmes az élet, amily nehéz 
a farmban. Ez való igaz ; csakhogy a magyarázat még 
nem változtatja meg a tényeket; és bármily csekély 
elismerést érdemel Andersonné azért, hogy a házát 
boldogabb otthonná varázsolta : bizonyos, hogy ezt 
megtette. Andersonné nagyobb társadalmi igényei
nek külső, látható jelei : szőnyeg a padlón, gipsz
mennyezet a gerendák között és polituros, bárha szin
tén párnátlan székek. A szépművészetet egy pres- 
byterián szent metszett arcképe, Rafael Athénben 
prédikáló szent Páljának .rézmetszete, s a kályha
párkányon egy rokoko-óra képviseli, amelyet néhány 
darab csecsebecse vesz körül, két porcellán kutya, 
szájában kosárral, és a párkány két végén egy-egy 
nagy kagyló. Kedves dísze a szobának az alacsony, 
széles, rácsos ablak, csaknem az egész falszélességben, 
amelynek apró piros függönyzete körülbelül a fal kö
zepén futó rúdon lóg alá, védelmül a napfény ellen. 
Diván nincs a szobában ; de az egyik szék, a szekrény 
közelében, karoshátú, s oly nagy, hogy ketten is ké
nyelmesen elférhetnek rajta. Mindent egybevetve, a 
szoba olyanforma, amilyennek a visszaállításáért küz
dött a XI X. század háziberendezésének művészete, 
Webb Fülöp és tanítványai vezetése alatt, amelyet 
azonban ötven esztendővel ezelőtt rendes lelkipásztor 
nem tűrt volna.

Este van, és a szoba sötét. Csak a kályhatűz barát
ságos fénye világítja meg, és a pislogó olaj lámpások, 
amelyek belátszanak az ablakon át a nedves utcáról,

3*



36 Az ördög cimborája.

ahol csendes, tartós, meleg, szél nélkül való eső sza
kad. Mikor a városház órája egy negyedet üt, belép 
Judit, kezében egy pár égő gyertyával, cseréptartó
ban, s a gyertyákat az asztalra teszi. Reggeli önbizal
mának nyoma sincs ; fél és aggódik. Az ablakhoz 
megy és fürkésző pillantást vet az utcára. Az első, 
akit megpillant, az ura, aki hazafelé siet az esőben. 
Judit megkönnyebbülten sóhajt, de úgy, hogy a só
hajtása csaknem zokogásba fül, s az ajtóhoz fordul. 
Belép Anderson összeázott kabátban.

ELSŐ JELENET.
(Judit. Anderson.)

Judit (eléje szalad) : Ah, végre, végre ! (At akarja 
ölelni Andersont.)

Anderson (távol tartja magától) : Vigyázz, szívem : 
nedves vagyok. Várj, amíg levetem a kabátomat. 
(Egy széket háttal a tűz elé állít ; ráakasztja a köpönye
gét, hogy száradjon ; kirázza az esőt kalapjából, s a ka
lapot a kályhapárkányra teszi ; s végűi kitárt karral 
Judit felé fordul.) Most! (Judit férje karjába repül.) 
Nem késtem el, úgy-e? A városház órája éppen akkor 
ütötte el a negyedet, mikor az ajtó elé értem. És a 
városház órája mindig siet.

Judit: Ma este bizonyosan késik. Úgy örülök, csak
hogy itthon vagy már.

Anderson (még jobban keblére öleli) : Aggódtál, drá
gám?

Judit: Egy kicsit.
Anderson : Ejnye, hiszen sírtál is !
Judit: Csak egy kicsit. Nem baj. Most már minden 

jól van. ( Kürtszó hallatszik a távolból. Judit rémülten 
megriad és hallgatózva visszavonul a nagy székhez.) 
Mi az?

Anderson (utána megy és gyöngéden kényszeríti, 
hogy vele együtt leüljön a székre) : György király csak, 
drágám. Visszatér a kaszárnyába, vagy a kíséretét
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hívta össze, vagy teázni készül, vagy csizmát húz, 
vagy nyergeltet, vagy más egyebet csinál. A katona
népség nem csönget, nem kiált, ha szüksége van va
lamire ; megfuvatja a kürtöt és az egész várost hábor
gatja.

Judit: Mit gondolsz, csakugyan van valami vesze
delem ?

Anderson : Szó sincs veszedelemről.
Judit: Azért mondod csak, hogy engem vigasztalj, 

nem mintha magad is ezt hinnéd.
Anderson : Drágám, itt e földön az, aki fél, mindig 

veszedelemben forog. Hiszen minden éjjel kigyulad- 
hat fejünk fölött a ház, de azért mégis jóízűen al
szunk.

Judit: Igen, igen, tudom, hogy mindig ezt szoktad 
mondani ; és igazad van. Óh, teljesen igazad van, tu
dom. De — azt hiszem, félénk vagyok ; ez az egész. 
A szívem remeg, valahányszor a katonákra gondolok.

Anderson : Ne gondolj vele, édesem. A bátorságot 
gyakran erőltetni kell egy kissé.

Judit: Igen, igen. (Újra átöleli Andersont.) Óh, mi
lyen bátor is vagy te, drágám ! (Könnybe lábad a 
szeme.) De én is bátor leszek ; ne kelljen szégyenkez
ned a feleséged miatt.

Anderson : Ez a helyes. Látod, így már boldoggá 
teszel. Ezt már szeretem ! (Fölkel és jókedvűen a tűz
höz megy, hogy a cipőjét szárítsa.) Beszóltam Dudgeon 
Richárdhoz, haza felé jövet ; de nem volt otthon.

Judit (elképedve feláll): Beszóltál ahhoz az ember
hez !

Anderson (nyugtatva) : Óh, semmi sem történt, szi
vecském. Nem volt otthon.

Judit (csaknem elsírva magát, mintha ez a látogatás 
személyes megaláztatás volna ő rá nézve) : De hát mért 
mentél oda?

Anderson (komolyan) : Nos tehát, az a hír járja, 
hogy Swindon őrnagy meg akarja ismételni azt, amit 
Springtownban tett — és elrettentő példakép felköt
teti valamelyik cégéres lázadót, ahogy bennünket
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nevez. Ott Dudgeon Péterre csapott le, aki a legelve
temültebb alakja volt Springtownnak ; itt pedig, 
általában azt hiszik, Richárdra fog lecsapni, aki itt a 
legelvetemültebb.

Judit: De Richárd azt mondta . . .
Anderson (kedélyesen szavába vág) : Eh ! Richárd 

azt mondtál Azért mondta, mert azt hitte, hogy 
megijeszt vele téged meg engemet, szivecském. Lehet 
különben, hogy azt mondta, amit talán (Isten bo
csássa meg neki !) örömest el is hinne. Iszonyú elkép
zelni is, mi volna a halál az olyan emberre nézve, a 
milyen ő. Úgy éreztem, hogy figyelmeztetnem kell őt. 
Üzenetet hagytam a számára.

Judit (panaszosan) : Miféle üzenetet?
Anderson : Csak azt, hogy örülnék, ha fölkeresne 

egy pillanatra egy rá nézve fontos ügyben, s hogy 
szívesen látnám, ha erre jártában benézne hozzánk.

Judit (rémülten) : Arra kérted azt az embert, hogy 
ide jöjjön ! ?

Anderson : Arra.
Judit (leroskad a székre és összecsapja a kezét) : Re

mélem, nem jön el ! Óh, bárcsak ne jönne el !
Anderson : Mért? Nem akarod, hogy figyelmeztes

sék?
Judit: Bizonyosan tudja, hogy veszély fenyegeti. 

Óh, Tóni, hát bűn gyűlölni azt, aki istenkáromló gaz ? 
Én gyűlölöm őt. Nem vagyok képes kiűzni a fejem
ből : tudom, hogy bajba fog keverni bennünket. Meg
sértett téged, megsértett engem, megsértette az édes 
anyját.

Anderson (zavarodva) : Nos, szivecském, bocsás
sunk meg neki; s akkor rendben van a dolog.

Judit: Óh, tudom, hogy bűn gyűlölni bárkit a vilá
gon ; de . . .

Anderson (Judithoz megy; kedélyes gyöngédséggel) : 
No, no, szivecském, nem vagy ám te olyan gonosz 
teremtés, aminőnek gondolod magad. A legnagyobb 
bűn felebarátainkkal szemben nem az, ha gyűlöljük 
őket, hanem ha közönyösek vagyunk irántuk. Ez az
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igazi embertelenség. Látod, drágám, ha jól megfigye
led az embereket, bámulva fogod észrevenni, milyen 
rokon a gyűlölet a szeretettel. (Judit mélyen megille
tődve — csaknem rémülten megriad. Anderson mulat 
rajta.) Igen, igen ; a legkomolyabban beszélek. Gon
dold csak meg, hány olyan férjet és feleséget isme
rünk, akik kinozzák egymást, marakodnak egymás
sal, féltékenyek egymásra, nem tudnak meglenni egy 
napig sem egymás nélkül, s inkább beillenének bör
tönőrnek és rabszolgatartónak, mint szerető hitves
társnak. És gondold csak meg, hogy viselkednek 
ugyanezek az emberek ellenségeikkel szemben? Ki
csinyesen lelkiismeretesek, büszkék, megbecsülik 
magukat, arra törekszenek, hogy függetlenek legye
nek egymástól, óvatosan beszélnek egymásról — eh ! 
nem gondoltad-e gyakran, hogy voltaképen jobb ba
rát jai az ellenségnek, mint a férjüknek, illetve a fele
ségüknek, csakhogy maguk sem tudják? No látod, 
szivecském, hidd meg, hogy voltaképen te is jobban 
szereted Richárdot, mint engem, csakhogy magad 
sem tudod. Úgy bizony !

Judit: Óh, ne beszélj így ! Ne mondj ilyet, Tóni, 
még tréfából sem. Nem is tudod, milyen borzasztó 
érzés fog el, ha így beszélsz.

Anderson (nevetve) : Jól van no, édesem ; ne törődj 
vele. Richárd rossz ember, s te gyűlölöd, úgy, ahogy 
megérdemli. De most elkészíted a teánkat, ugy-e, 
drágám ?

Judit (bűnbánóan) : Óh, rögtön. Egészen elfelejtet
tem. Milyen régóta várakoztatlak már. (A tűzhöz 
megy és ráteszi a forralót.)

Anderson (a szekrényhez megy és leveti a kabátját): 
Megvarrtad az ócska kabátom vállát ?

Judit: Meg, drágám. (Az asztalhoz megy és teát tesz a 
teáskannába a teásdobozból.)

Anderson (felveszi az ócska kabátját, amely a szek
rény ajtaján lóg és helyébe akasztja azt, amelyet az 
imént levetett) : Nem járt itt senki, amig oda voltam?
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Judit: Nem, csak . . . (Valaki kopog az ajtón. Judit 
nagy idegességre valló riadással az asztal távolabbi vé
gére vonul, kezében a teásdobozzal és a kanállal; ott kiált): 
Ki az ?

Anderson (utána megy s bátorítva vállonveregeti): 
No, no, szivecském. Nem esz meg, akárki jön. (Judit 
mosolyogni próbál, de csaknem elsírja magát. Anderson 
az ajtóhoz megy és kinyitja. Az ajtó előtt Richárd áll, 
felöltő vagy köpönyeg nélkül.) Bátran fölemelhette 
volna a závárt és beléphetett volna, Dudgeon úr. 
Nem szoktunk senkivel ceremóniázni. (Barátságosan.) 
Tessék beljebb kerülni.
(Richárd gondtalanul belép, megáll az asztalnál, s 
körülnézve a szobában, elfintorítja kissé az orrát, mikor 
meglátja a falon a szentképet. Judit merően a teás

dobozra néz.)
Andersori: Még mindig esik? (Becsukja az ajtót.)

MÁSODIK JELENET.
(Előbbiek. Richárd.)

Richárd : Úgy esik, mintha a — (tekintete találkozik 
Judit tekintetével, aki gyorsan és gőgösen felpillant) : — 
bocsásson meg; de (mutatja, hogy a kabátja nedves) 
látja . . . !

Anderson : Vesse le, uram ; és akassza oda egy kissé 
a tűz mellé. A feleségem nem fog haragudni, ha ing
új jban lesz. Judit, tégy a kannába egy kanál teát 
Dudgeon úr számára is.

Richárd (cinikusan Andersonra tekint) : A pénz 
bűvös hatalom, tiszteletes ! Hát még ön is udvarias 
velem, mióta rám szállt az apám vagyona?

(Judit méltatlankodva lecsapja a kanalat.)
Anderson (zavartalanul lesegiti Richárdról a kabá

tot) : Abból, uram, hogy elfogadta a meghívásomat, 
azt következtetem, hogy mégsem lehet oly túlságo
san rossz véleménnyel a vendégbarátságomról. Tes-
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sók leülni. (Kezében Richárd kabátjával, a karos székre 
mutat. Richárd, ingujjban, egy pillanatig úgy néz rá, 
mintha veszekedni volna kedve vele; de aztán bólintja 
fejével, mintegy annak jeléül, hogy meg van győződve fa 
tiszteletes jóindulatáról, és leül a székre. Anderson a 
saját köpönyegét a tűz előtti szék ülőhelyére gyömö
szöli, s helyébe ráakasztja Richárd kabátját a szék 
hátára.)

Richárd: Azért jöttem, uram, mert hivatott. Azt 
üzente, hogy fontos mondanivalója van.

Anderson : Kötelességem figyelmeztetni- önt vala
mire.

Richárd (gyorsan felkel) : Prédikálni akar? Bocsás
son meg, de akkor inkább sétálok egyet az esőben. 
(A kabátja felé indul.)

Anderson (megállítja) : Ne ijedjen meg, Dudgeon 
úr. Én magam sem szeretek prédikálni. Teljesen nyu
godt lehet. (Richárd akaratlanul' elmosolyodik. A te
kintete lágyabb lesz. Sőt félig meddig bocsánatkérő moz
dulatot is tesz. Anderson látván, hogy megszeliditette, 
most már komolyan szól hozzá) : Dudgeon úr, önt e 
városban veszedelem fenyegeti.

Richárd : Miféle veszedelem?
Anderson : A nagybátyja sorsa. Swindon őrnagy 

akasztófája.
Richárd : Ez a veszély önt fenyegeti. Figyelmez

tettem rá . . .
Anderson (kedélyesen, de energikusan) : Igen, igen, 

Dudgeon úr ; de itt a városban más a közvélemény. 
És föltéve, hogy csakugyan veszedelemben forognék, 
énnekem kötelességeim vannak itt, amelyektől nem 
tágíthatok. Ön azonban szabad ember. Mért kockáz
tatná hát az életét?

Richárd : Azt hiszi, hogy nagy kár volna értem, 
tiszteletes ?

Anderson : Azt hiszem, hogy mindenkit érdemes 
megmenteni, bárkiről legyen szó. (Richárd gúnyosan 
meghajlik. Anderson humorosan viszonozza a meghaj-
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lást.) Jöjjön, igyék egy csésze teát, hogy meg ne hül
jön.

Richárd : Úgy veszem észre, tiszteletes, hogy An
dersonné asszony nem maraszt olyan szívesen, mint 
ön . . .

Judit (akit a harag fojtogat, mert azt várta, hogy meg
haragszik az ura is és visszavág helyette Richárd min
den sértésére) : Szívesen látom önt, az uram kedvéért. 
(A teáskannát a tűzhelyhez viszi és leteszi a párkányra.)

Richárd : Tudom, hogy magamért nem lát szíve
sen, asszonyom. (Feláll.) De azt hiszem, jobb lesz, ha 
nem ülök az asztalához, tiszteletes.

Anderson (kedélyesen): Aztán már mért volna jobb ?
Richárd : Mert van önben valami, amiért becsü

löm, s ennélfogva azt szeretném, ha ellenségem volna.
Anderson : Ezt jól mondta. Ilyen föltétellel szíve

sen elfogadom önt vagy bárki mást ellenségemül. Ju
dit, Dudgeon úr velünk fog teázni. Tessék leülni ; né
hány percig beletart, míg felforr. (Richárd zavart pil
lantást vet rá ; azután leül, fejét lehajtva, hogy elpalás
tolja torka görcsös vonaglását.) Ép az imént mondtam 
a feleségemnek, Dudgeon úr, hogy az ellenségeske
dés . . . (Judit megragadja a kezét s könyörögve néz rá, 
úgy, hogy Anderson rögtön elhallgat.) Éj, ej, úgy lá
tom, nem szabad elmondanom ; de nem olyasmi volt, 
ami rontaná a barátságunkat, — jobban mondva, nö
velné az ellenségeskedésünket. Judit nagy ellensége 
önnek.

Richárd : Ha minden ellenségem olyan volna, mint 
Andersonné asszony, én volnék a legjobb keresztény 
Amerikában.

Anderson (elégedetten megveregeti Judit kezét) : Hal
lod ezt, Judit? Dudgeon úr nem marad adós a bókkal.

(Kivülről emelik a závárt.)
Judit (riadtan) : Ki az?

(Belép Kristóf.)
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HARMADIK JELENET.
(Előbbiek. Kristóf.)

Kristóf (megáll és Richárdra bámul) : Óh, te itt 
vagy?

Richárd : Itt. Hordd el magad mielőbb, te bolond, 
Andersonné asszony megköszöni szépen, ha idejön 
teára az egész család.

Kristóf (előbbre jön) : Az anyánk nagyon rosszul 
van . . .

Richárd : Nos, engem kiván látni?
Kristóf : Nem.
Richárd : Mindjárt gondoltam.
Kristóf : A tiszteletes urat kivánja látni — de rög

vest.
Judit (Andersonhoz) Óh, nem addig, amíg nem 

iszol egy kis teát.
Anderson : Sokkal jobban fog ízleni, ha visszajö

vök, szívem. (Köpönyegét fel akarja venni.)
Kristóf : Már nem esik.
Anderson (visszateszi a köpönyegét és kezébe veszi a 

kályhaellenzőről a kalapját) : Hol van az édes anyja, 
Kristóf ?

Kristóf : Titusz bácsiéknál.
Anderson : Volt már az orvosért?
Kristóf : Nem voltam. Nem mondta, hogy menjek 

érte.
Anderson : Szaladjon rögtön érte. A kapuja előtt 

megvárom majd. (Kristóf indulni akar.) Megálljon 
csak egy pillanatra. A bátyja bizonyára szeretné 
tudni a közelebbi részleteket.

Richárd : Eh ! Nem én. Ez úgyse tud semmit; en
gem meg nem érdekel. (Hevesen.) Lódulj már, te 
mamlasz ! (Kristóf elszalad. Richárd kissé szégyen
kezve hozzáteszi) : Elég korán meg fogjuk tudni, mi 
történt.



44 Az ördög cimborája.

NEGYEDIK JELENET.
(Anderson. Richárd. Judit.)

Anderson : Talán lesz szíves megengedni, hogy én 
magam hozzak hírt az anyjáról. Judit, teáztasd meg 
Dudgeon urat, és tartsd itt, amíg vissza nem jövök.

Judit (sápadtan és remegve) : Itt kell . . .
Anderson (megfogja a kezét és szavába vág, hogy pa

lástolja Judit izgatottságát) : Édesem, nyugodt lehe
tek, úgy-e?

Judit (siralmas erőlködéssel, hogy méltó legyen férje 
bizalmára) : Nyugodt lehetsz.

Anderson (Judit kezét a saját arcához szoritja) : Meg
bocsát nekünk öregeknek, úgy-e, Dudgeon úr? (In
dulóban) : Nem búcsúzok : itt lesz még, mire vissza
jövök. (Távozik.)
(Utána néznek, amint elmegy az ablak előtt ; aztán 
némán, zavartan egymásra tekintenek. Richárd, észre
vevén, hogy Judit ajka remeg, először szedi össze magát.)

ÖTÖDIK JELENET.
(Richárd. Judit.)

Richárd : Andersonné asszony, tökéletesen tisztá
ban vagyok vele, miféle érzésekkel viseltetik irántam. 
Nem zavarom tovább. Ajánlom magamat. (Megint 
a kályha felé indul a kabátjáért.)

Judit (Richárd és a kabátja közé áll) : Nem, nem. Ne 
menjen el, kérem, ne menjen el.

Richárd (nyersen) : Miért? Terhére vagyok.
Judit: Igen, én . . . ( Kétségbeesetten kezét tördeli.) 

Óh, ha megmondom önnek az igazat, arra fogja fel
használni, hogy gyötörjön vele.

Richárd (méltatlankodva) : Gyötörjem !? Mi jogon 
mondja ezt? Azt reméli, hogy ezek után tovább is 
maradok még?

Judit: Azt akarom, hogy maradjon ; de (hirtelen 
kitörve, mint valami makrancos gyerek) — nem azért, 
mintha kedvemre volna.



IL Felvonás. V. Jelenet. 45

Richárd : Igazán ! ?
Judit: Igazán. Inkább távozzék, semhogy félre

értsen. Gyűlölöm önt és félek öntől ; és a férjem tudja 
ezt. Ha nem találja itt, mikor visszatér, azt fogja 
hinni, hogy nem fogadtam szót neki és elűztem önt.

Richárd (gúnyosan) : Holott kegyed természetesen 
oly szíves, oly barátságos és oly elragadó volt, hogy 
én puszta makacskodásból akarok távozni, nemde?

(Judit, aki képtelen ezt elviselni, lerogy a székére és 
sirva fakad.)

Richárd : Ne sírjon, ne sírjon, kérem. Hagyja abba. 
( Kezét, mint valami sebre, keblére szoritja.) Ő sebet ej
tett csak a szívemen, férfi létére. S kegyed most nő 
létére össze akarja tépni? Hát nem tanította meg ke
gyedet arra, hogy felülemelkedjék a sértéseimen úgy, 
mint ő? (Judit abbahagyja a sirást, s valahogyan össze
szedi magát, miközben ijedt kíváncsisággal néz Ri- 
chárdra.) No lám, így már jól van. (Részvevően) : Most 
már jobban van, úgy-e? (Bátorítóan Judit vállára 
teszi a kezét. Judit rögtön kevélyen feláll és dacosan a 
szeme közé bámul. Richárd egyszerre visszaesik megint 
rendes gúnyos modorába) : Ah, így sokkal jobb. Ke
gyed megint kegyed ; én pedig Richárd vagyok. — 
Teázzunk, úgy mint egy pár békés, rendes emberhez 
illik és várjuk szépen a férje visszaérkezését?

Judit (kissé szégyenkezve) : Ha úgy tetszik. Igazán 
sajnálom, hogy olyan ostoba voltam. (Lehajol, hogy 
fölvegye a kályhaellenzőről a tányér piritóst.)

Richárd : Én pedig, kegyed miatt, sajnálom, hogy • 
az vagyok — aki vagyok. Ha megengedi. (Elveszi tőle 
a tányért és az asztalhoz megy vele.)

Judit (utána megy a teáskannával) : Tessék leülni. 
(Richárd leül az asztal mellé, a szekrény felől. Tányér 
és kés van előtte. A másik tányér is közel van hozzá ; 
de Judit az asztal túlsó végén marad, a tűzhöz közel, 
s ott ül le, maga elé huzva a teástálcát.) Tegyek bele 
cukrot ?

Richárd : Cukrot nem ; hanem sok tejet. Tetszik 
egy kis piritós? (Piritóst rak a másik tányérra, s a kés-
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sel együtt átnyújtja Juditnak. Az egész jelenetből kitet
szik, hogy Richard nagyon jól tudja, hogy Judit nem 
a rendes helyére ült, csakhogy mentői távolabb lehessen 
tőle.)

Judit (elfogódva) : Köszönöm. (Átnyújtja Richárd
nak a teáját.) Tessék.

Richárd : Köszönöm. (Kivesz egy darab piritóst a 
maga tányérjára is ; Judit teát önt saját magának.)

Judit hogy Richárd nem nyúl semmihez) :
Nem ízlik? Hiszen nem eszik semmit.

Richárd: Kegyed sem.
Judit (idegesen) : Én nem igen szeretem a teát. 

Kérem, ne törődjék velem.
Richárd (álmodozva körülnéz) : Gondolkozom. Oly 

furcsa itt minden nekem. Látom ennek az otthonnak 
a szépségét és békességét; elgondolom, hogy nem 
volt az életemnek soha több olyan nyugodt pillanata, 
mint ez a mostani; és mégis nagyon jól tudom, hogy 
nem lehetne itt soha maradásom. Azt hiszem, nem 
születtem a nyugalmas, családi életre. Pedig nagyon 
szép, csaknem szent dolog. (Eltűnődik egy pillanatig, 
azután halkan nevet.)

Judit (gyorsan) : Mit nevet?
Richárd: Arra gondoltam, hogyha belépne most 

ide valami idegen, azt hinné, hogy férj és feleség 
vagyunk.

Judit (megsértődve) : Azt hiszem, azt akarja ezzel 
mondani, hogy ön jobban illenék hozzám, mint a 
férjem?

Richárd (elbámulva e váratlan fordulaton): Soha 
eszem ágába nem jutott ilyesmi. (Újra gúnyosan) 
Lám, tehát üröm is van a családi élet örömében?

Judit (haragosan) : Inkább olyan ember legyen a 
férjem, akit mindenki tisztel, mint — mint . . .

Richárd: Mint az ördög cimborája. Igaza van. De 
higyje meg, hogy a kegyed szeretete ép úgy támogatja 
őt abban, hogy jó ember legyen, mint a hogy a gyű
lölete engem támogat a rosszaságomban.
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Judit: Az uram nagyon jóságos volt önhöz. Meg
bocsátotta önnek, hogy megsértette őt, és meg akarja 
önt menteni. És ön nem képes megbocsátani neki, 
hogy annyival jobb ember önnél? Hogy meri kiseb
bíteni őt azzal, hogy a helyébe képzeli önmagát?

Richárd: Azt tettem volna ?
Judit: Igen, azt tette. Azt mondta, hogyha valaki 

belépne, azt hinné, hogy férj és . . . (Rémülten el
akad, mert egy szakasz katona megy el az ablak előtt.) 
Az angol katonák ! Óh, mit akarnak . . .

Richárd (hallgatózva) : Szt!
Egy hang (kívül) : Állj ! Négy ember kint marad ; 

kettő bejön velem.
(Judit félig felemelkedik, figyel és tágra meresztett 
szemmel Richárdra néz, aki közönyösen fölemeli a csé
széjét és inni kezdi a teáját, mikor a závár hangos rec
csenéssel felpattan s belép a szobába egy angol őrmester, 
két közemberrel, akik megállnak az ajtóban. Az őrmes
ter egyenesen az asztalhoz jön, Richárd és Judit közé.)

HATODIK JELENET.
(Előbbiek, őrmester.)

Az őrmester: Sajnálom, hogy háborgatnom kell, 
nagysága. De a kötelesség ! Anderson Antal: György 
király nevében letartóztatom önt, mint lázadót.

Judit (Richárdra mutat) : De hisz ez . . . (Richárd 
hirtelen föltekint rá, vas szilárdsággal. Judit gyorsan a 
szájára tapasztja a kezét, amelyet fölemelt, hogy Ri
chárdra mutasson vele, s rémülten ámulva áll a helyén.)

Az őrmester : Rajta, lelkész úr ! Vegye föl a kabát
ját és jöjjön.

Richárd : Megyek. (Feláll és egyet lép a saját ka
bátja felé; de ekkor eszébe jut valami, s háttal az őrmes
ter felé, lassan körüljár at ja a szobában a tekintetét, 
anélkül, hogy a fejét mozdítaná, amig meg nem látja, 
hogy Anderson fekete kabátja a szekrény ajtaján lóg. 
Nyugodtan odamegy; leakasztja a kabátot és felveszi,
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Az a gondolat, hogy most lelkész, mulattatja őt; lenéz 
karján a kabát bő, fekete ujjára, s azután hamiskásan 
Juditra mosolyog, akinek halálsápadt arcából tisztán 
látja, hogy a helyzetnek nem a humora, hanem a borzal
massága az, amit kinosan vivódva megérteni iparkodik. 
Majd az őrmesterhez fordul, aki feléje közeledik, háta 
mögött egy pár kézbilincset rejtegetve, — és odavetve igy 
szól) : Letartóztatott már valaha papiruhás embert, 
őrmester ?

Az őrmester (ösztönszerü tisztelettel adózva, részint a 
fekete kabátnak, részint Richárd jó modorának) : Nem, 
uram. Csak egyszer egy tábori lelkészt. (A bilincsét 
mutatva) : Sajnálom, uram ; de a kötelesség . . .

Richárd : így van rendjén, őrmester. Nem szégyen
lem a bilincset. Köszönöm, hogy szives volt mentege
tőzni. (Odanyujtja a kezét.)

Az őrmester (nem él az alkalommal) : Jó szóért jó 
szót, uram. Nem óhajt vagy egy szót váltani a felesé
gével, uram, mielőtt indulunk. ?

Richárd (mosolyogva) : Óh, hiszen találkozunk még, 
mielőtt — mi? (Úgy érti: ^mielőtt felakasztanak.»)

Az őrmester (hangosan, tüntető vidámsággal) : Óh, 
hogyne, hogyne. A nagyságos asszonynak nincs oka 
busúlni. Mindazáltal — (halkabban, hogy csak Richárd 
hallja) — utoljára van rá alkalma, uram.

(Egy pillanatig sokatmondóan egymásra néznek. 
Majd Richárd mély lélekzetet vesz és Judit felé fordul.)

Richárd (igen érthetően) : Édesem ! (Judit, aki siral
masan sápadt, rá néz és felelni próbál, de képtelen rá; — 
próbál Richárdhoz menni, de nem bizik magában, meg 
bir-e állni, ha elereszti az asztalt.) — Ez a derék úri
ember megengedi, hogy elbúcsúzzunk egymástól. 
(Az őrmester gyöngéd figyelemmel visszavonul és az 
ajtóban álló embereihez csatlakozik.) El akarja titkolni 
kegyed előtt az igazságot; de jobb, ha megtudja. 
Hallja, amit mondok? (Judit igent int.) Tisztában van 
vele, hogy én most a halálba megyek? (Judit int, hogy 
tisztában van vele.) Figyelmeztetem, hogy föl kell ke
resnie azt a barátunkat, aki ép az imént nálunk volt.



II. Felvonás. VI. Jelenet. 49

Megértett ? (Judit igent int.) Kövessen el -mindent biz
tonsága érdekében. A világért se közölje vele, milyen 
veszedelembe jutottam; de ha mégis kitalálja, mondja 
meg neki, hogy engem nem menthet meg : őt fel
akasztanák és engem sem kímélnének. És mondja 
meg neki, hogy én ép oly szilárdan kitartok az én hi
tem mellett, mint ő az övé mellett, és hogy megbízhat 
bennem mindhalálig. (Megfordul, hogy induljon, s 
észreveszi, hogy az őrmester egy kissé gyanakodva néz 
rá. Tűnődik egy pillanatig, azután hamiskásan Judit
hoz fordul, s komolyan, de egy kicsit mosolyogva is, igy 
szól) : Most pedig, édesem, attól félek, hogy az őr
mester nem hiszi majd, hogy szerető feleségem, ha 
meg nem csókol, mielőtt indulok.
(Közeledik Judit felé és kitárja karjait. Judit el
ereszti az asztalt és csaknem Richárd karjai közé szédül.)

Judit (a szó torkát fojtogatja) : Meg kell . . . ez 
gyilkosság ....

Richárd: Dehogy ; csak egy csók (halkan súgja) ő 
érette.

Judit: Nem vagyok képes, önnek kell. . .
Richárd (karjaiba szorítja, s akaratlanul megesik a 

szive Judit kétségbeesésén) : Szekény kicsikém !
(Judit hirtelen erőt véve magán, átöleli Richárdot és 
megcsókolja. Azután aléltan a földre hull Richárd kar
jai közül, mintha ez a csók megölte volna.)

Richárd (gyorsan az őrmesterhez megy) : Rajta, őr
mester ; gyorsan, mielőtt magához tér. Ide a bilincs
csel. (Kinyújtja a kezét.)

Az őrmester (zsebre dugja a bilincset) : Ne bántsuk, 
uram : megbízok önben. Látom, hogy bátor ember. 
Katonának kellett volna lennie, uram. Lépjen a két 
ember közé, kérem. (Az egyik közlegény Richárd elé 
áll, a másik a háta mögé. Az őrmester kinyitja az ajtót.)

Richárd (utoljára körülnéz) : Isten hozzád, hitves ; 
isten hozzád, otthon. Peregjen a dob, és gyorsan előre! 
(Az őrmester int a vezető katonának, hogy induljon.

Gyorsan elmennek.)
Az ördög cimborája. 4
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(Anderson jön vissza Dudgeonnétól. Mikor belép, el
csodálkozik, hogy a szoba látszólag üres és csaknem sö
tét, amennyiben csupán a tűz parazsa világol. Az egyik 
gyertya ugyanis tövig égett, a másik pedig a vége felé 

pislog.)
HETEDIK JELENET.

(Judit. A nderson.)
Anderson : Az istenért, mi történt? (Kiáltva) : Ju

dit, Judit ! ( Hallgatózik ; nem kap feleletet.) Hm ! (A 
pohárszékhez megy ; kivesz egy gyertyát a fiókból ; meg
gy ujtja á kialvó félben lévő gyertya lángján, s a gyertya 
fénye mellett csodálkozva látja, hogy az enni és inni való 
érintetlen.'Azután a tartóba dugja a gyertyát; leveszi 
a kalapját és elképedve vakarja a fejét. Eközben pillant 
csak először a földre, s látja, hogy Judit ott fekszik le
csukott szemmel, mozdulatlanul. Hozzárohan és melléje 
hajol, fölemelve Juditnak a fejét) : Judit !

Judit (felébred ; mert ájulása a kimerülés és a szen
vedés után álomba ment át) : Igen. Szólítottál ? Mi baj ?

Anderson : Ép most léptem be, s itt találtalak a 
földön ; a gyertyák leégve, a tea a csészékben hide
gen. Mi történt?

Judit (még révetegül) : Nem tudom. Elaludtam? Azt 
hiszem . . . (Értelmetlenül elhallgat.) Nem tudom.

Anderson (sóhajtva) : Az Isten bocsássa meg, hogy 
egyedül hagytalak azzal a gazemberrel. (Juditnak egy
szerre eszébe jut minden ; kétségbeesett kiáltással bele
kapaszkodik Anderson vállába és nagynehezen lábra 
áll, amint Anderson feltápászkodik vele. Anderson gyön
géden átöleli) : Szegény kicsikém !

Judit (őrjöngve belekapaszkodik Andersonba) : Mit 
tegyek? Nagy Isten, mit tegyek?

Anderson : Ne gondolj vele, drága szivecském, ne 
gondolj vele ; én vagyok a hibás. Jer no ! Most már 
nincs mitől félned. Nem ütötted meg magad, úgy-e? 
(Elereszti Juditot, hogy lássa, megtud-e állni a lábán.) 
No lám, így, így. Csakhogy'qem ütötted meg magad. 
Más baj nincsen.

1? tá 7
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Judit: Nem, nem, nem : nem ütöttem meg magam. 
Anderson : Hála Istennek ! Jer no : (a karoshátu 

székhez vezeti és leülteti maga mellé) ülj le és pihenj. 
Majd holnap mondod el, mi történt. Vagy (félreértve 
Judit gyötrődését) ne is mondd el egyátalában, ha fáj
dalmat okoznál vele magadnak. No, no, édesem ! f Fí- 
dáman) : Csinálok majd friss teát, aztán megint jó 
lesz minden. (Az asztalhoz megy, a teáskannát a mo
sogató edénybe üriti.)

Judit (feszülten) : Tóni.
Anderson : Mi az, drágám?
Judit: Mit gondolsz, lehetséges, hogy most csak 

álmodunk ?
Anderson (Juditra pillant kinos aggodalommal; de 

azért nyugodtan és derülten tovább önti a friss teát a 
kannába) : Az is lehet, aranyom. De ha már álmodol, 
álmodj — egy csésze teáról.

Judit : Óh, megállj, megállj ! Te nem tudod ....
(Kétségbeesetten összekulcsolt kezeibe temeti az arcát.)

Anderson (nem bir magával tovább és Judithoz 
megy) : Drágám, mi az? Nem birom ki tovább : el 
kell mondanod, mi történt. Én vagyok az oka min
dennek. Őrület volt, hogy biztam benne.

Judit : Nem ! Ne beszélj így ! Nem szabad így be
szélned ! ö . . . óh, nem, nem : nem szólhatok. Tóni, 
ne beszélj hozzám. Fogd meg a kezemet . . . mind a 
két kezemet. (Anderson megfogja mind a két kezét, cso
dálkozva.) Csinálj velem valamit, hogy rád gondoljak, 
ne ő rá. Veszély fenyeget, szörnyű veszély ■ de téged 
fenyeget. És én képtelen vagyok erre gondolni ; kép
telen vagyok, képtelen vagyok. Folyton őt látom ma
gam előtt. Meg kell menteni . . . nem*: téged kell meg
menteni, téged, téged, téged ! (Felugrik, mintha tenni 
akarna valamit, vagy el akarna menni valahová, és fel
kiált) : Szent Isten, segítség !

Anderson (ülve marad és szilárd nyugalommal tovább 
fogja Judit kezét) : Nyugalom, nyugalom, édesem. — 
Egészen kikeltél magadból,

4*
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Judit: Nem tehetek másként. Nem tudom, mit csi
náljak. Nem tudom, nem tudom ! (Elrántja a kezét.) 
Meg kell mentenem ! (Anderson riadtan feláll, mikor 
látja, hogy Judit vadul’az ajtóhoz rohan. Ekkor benyit 
az ajtón, éppen Judit elé, Eszter, aki aggodalommal 
telve rohan be. Ez a meglepetés oly kellemetlen Juditnak, 
hogy észre tériti. A hangja nyers és haragos, mikor meg
kérdezi) : Mit akarsz?

NYOLCADIK JELENET.
(Előbbiek. Eszter.)

Eszter : Azt mondták, hogy keressem föl.
Anderson : Ki mondta?
Eszter (rámereszti a szemét, mintha ámulva látná itt 

Andersont) : Ön itt?
Judit: Természetesen. Megörültél, Eszter?
Anderson : Csendesen, drágám ; megijeszted sze

gényt. (Közéjük lép.) Ide gyere, Eszter. (Eszter oda
megy hozzá.) Ki küldött ide?

Eszter : Ricsi. Üzent egy katonával, hogy nyom
ban jöjjek ide és tegyek meg mindent, amit Ander- 
sonné asszony parancsol.

Anderson (megérti a helyzetet) : Egy katonával ! Ah, 
most már mindent értek ! Richárdot elfogták. (Judit 
kétségbeesett mozdulatot tesz.)

Eszter : Nem. Kikérdeztem a katonát. Ricsi biz
tonságban van. De a katona azt mondta, hogy önt 
fogták el.

Anderson: Engem!? (Elképedve Judithoz'fordul 
magyarázatért.)

Judit (kedveskedve) : ügy van, édesem ; értem már. 
(Eszterhez) : Köszönöm, Eszter, hogy eljöttél ; de 
most nincs rád szükségem. Haza mehetsz.

Eszter (gyanakodva) : Bizonyos benne, hogy Ricsit 
nem bántották? Talán azt mondta a katonának, 
mondja azt, hogy a tiszteletest fogták el. (Aggódva.) 
Andersonné asszony, mit gondol, lehetséges ez?
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Anderson : Mondd meg neki az igazat, Judit, ha 
így van. Hiszen megtudja az első szomszédtól, akivel 
találkozik az utcán. (Judit elfordul és eltakarja kezei
vel az arcát.)

Eszter (siránkozva) : De mit fognak csinálni vele? 
Óh, mi lesz vele ? Felakasztják ? (Judit görcsösen össze
borzad és lerogy arra a székre, amelyen Richárd ült a 
teázó asztal mellett.)

Anderson (megveregeti Eszter vállát és vigasztalni 
próbálja őt) : Alig hiszem. Alig hiszem. Ha nyugodt 
és türelmes leszel, akkor talán segíthetünk rajta vala
hogyan.

Eszter : Igen... segítsen rajta . . . segítsen . . . segít
sen. Jó kis lány leszek.

Anderson: Nyomban fölkeresem őt, Judit.
Judit (felugrik) : Nem, nem ! Menekülnöd kell 

messzire, valami biztos helyre !
Anderson: Eh !
Judit (szenvedélyesen) : Meg akarsz gyilkolni? Azt 

hiszed, élhetnék úgy, hogy naphosszat minden ko
pogtatásra — minden lépésre halálos rémület fogjon 
el? Hogy éjjelente halálos félelemben virrasszak, 
remegve, hogy jönnek érted és elfognak?

Anderson: Azt hiszed, jobb volna, ha azt tudnád, 
hogy a veszély első jelére cserben hagytam állásomat?

Judit (keserűen) : Óh, nem fogsz menekülni. Tudom. 
Itt fogsz maradni; és én megőrülök.

Anderson: Drágám, az a kötelességed . . .
Judit (hevesen) : Mit bánom a kötelességemet?
Anderson (méltatlankodva) : Judit!
Judit: Teljesítem a kötelességemet. Ragaszkodom 

a kötelességemhez. Az a kötelességem, hogy téged 
eltávolítsalak, megmentselek és őt a sorsára hagyjam. 
(Eszter kétségbeesetten felkiált és lerogy a székre a tűz
hely mellett, csendesen zokogva.) Az ösztönöm ugyan
azt súgja, mint az övé, (Eszterre érti) — meg kell őt 
menteni minden áron,bár sokkal jobb volna ránézve, 
ha meghal ! Sokkal hősiesebb ! De tudom, hogy te 
ép úgy a magad útján fogsz járni, mint ő. En nekem
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nincs hatalmam semmire. (Leül komoran a karoshátú 
székbe.) Én gyönge nő vagyok csak ; nem tehetek 
mást, minthogy itt ülök és szenvedek.De mondd meg 
neki, hogy próbáltam megmenteni — hogy elkövet
tem minden tőlem telhetőt a megmentésére.

Anderson: Drágám, azt hiszem, hogy sokkal inkább 
fog törődni a saját veszedelmével, mint az enyémmel.

Judit: Ne folytasd, mert különben gyűlölni foglak. 
Anderson (tiltakozva) : No, no, no ! Hogy hagyjalak 

egyedül, ha így beszélsz? Egészen magadon kívül 
vagy. (Eszterhez fordul.) Eszter.

Eszter (sóváran föláll és felszáritfa a könnyeit) : 
Tessék ?

Anderson: Várj odakint egy pillanatig, ahogy 
jó kis lányhoz illik : a feleségem rosszul van egy ki- 
csitJEs^ter kétkedve néz rá.) Ne félj, mindjárt utánad 
megyek én is, aztán fölkeresem Ricsit.

Eszter: Igazán fölkeresi? (Susogva) : Nem engedi 
magát visszatartóztatni ?

Anderson (mosolyogva) : Nem, nem, nyugodt le
hetsz. Nyugodt lehetsz. (Eszter kimegy.) Derék kis 
lány. (Becsukja az ajtót és visszamegy Judithoz.)

KILENCEDIK JELENET.
(Anderson. Judit.)

Judit (meredten ül) : A halálodba mész.
Anderson (tréfásan) : Akkor az ünneplőmet veszem 

föl, drágám. (A szekrényhez fordul, és kezdi levetni a 
kabátját.) Hol van? — (Egy pillanatig rámereszti a 
szemét az üres szegre; azután hirtelen megfordul és a 
kályha felé pillant; oda siet a szobán keresztül; és föl
emeli Richárd kabátját.) Nézd csak, szivem, úgy lát
szik, elvitte a legjobb kabátomat.

Judit (még mindig mozdulatlanul) : Elvitte.
Anderson : Csak nem az én kabátomat adták rá a 

katonák ?
Judit: De igen ; azt adták rá.

szenvedek.De
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Anderson: Hiszen megmondhatta volna nekik. 
A szegény fiú, úgy látszik, nagyon megzavarodhatott.

Judit: Igen ; megmondhatta volna nekik. Én is 
megmondhattam volna.

Anderson : Ejnye, milyen furcsa dolog — csaknem 
komikus. Különös, hogy efféle apróságokon ütődik 
meg az ember leginkább . . . (Elhallgat és kezdi fel
húzni Richárd kabátját.) Legjobb lesz, ha elviszem 
neki a saját kabátját. Tudom, mit fog mondani — 
(utánozza Richárd gúnyos modorát) : » Aggódik a lel
kemért, tiszteletes, meg az ünneplőjéért is.« Mi?

Judit: Igen, ezt fogja mondani. (Maga elé bámul.) 
Nem baj. Nem látlak többé soha, egyikőtöket sem.

Anderson (tréfásan) : Óh, lári-fári ! (Leül Judit 
mellé.) így tartod meg az Ígéretedet, hogy nem lesz 
okom szégyenkezni a feleségem bátorsága miatt?

Judit: Nem ! így szegem meg. Nem tarthatom 
meg, amit neki Ígértem. Mért tartsam meg hát azt, 
amit neked ígértem?

Anderson: Ne beszélj ilyen furcsán, édesem. Úgy- 
hangzik, mintha nem volnál őszinte hozzám. (Judit 
mondhatatlanul szemrehányó tekintetet vet rá.) Igen, 
drágám, az ostobaság sohasem őszinte ; és az én szi
vecském most ostobáskodik. A szó szoros értelmé
ben ostobáskodik. (Judit arca makacs némasággal el
komorul. Maga elé bámul, s nem néz többé a férjére, ha
nem Richárd sorsán töpreng. Anderson figyelmesen vizs
gálja Judit arcát; látja, hogy a tréfálkozása eredményte
len maradt; abbahagyja tehát és nem igyekszik tovább is 
palástolni nyughatatlanságát.) Szeretném tudni, mitől 
ijecjtél meg annyira. Viaskodtak? Küzdött talán?

Judit: Nem. Mosolygott.
Anderson: Mit gondolsz, tisztában volt vele, hogy 

milyen veszedelem fenyegeti?
Judit: Tisztában volt vele, hogy milyen veszedelem 

fenyeget téged.
Anderson : Engem ! ?
Judit (tompán) : Azt mondta : » Kövessen el min

dent biztonsága érdekében.« — Megígértem neki. De
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nem tarthatom meg az Ígéretemet. — Azt mondta : 
»A világért se közölje vele, milyen veszedelembe ju
tottam.» — És én elmondtam neked. Azt mondta, 
hogyha mégis kitalálod, nem mentheted meg őt -— őt 
felakasztják és téged sem kiméinek.

Anderson (nemes felháborodással feláll) : És azt hi
szed, hogy ilyen embert, akiben ennyi jó van, veszni 
engedek, mint valami kutyát, mikor talán pár szóra 
van csak szükség, hogy úgy haljon meg, mint hivő 
keresztényhez illik? Szégyenlem magam miattad, 
Judit.

Judit: Szilárdan ki fog tartani a hite mellett, úgy, 
mint te a tiéd mellett és megbízhatsz benne mind
halálig. Azt mondta.

Anderson : Isten bocsásson meg neki ! Hát még mit 
mondott ?

Judit: Isten hozzádot mondott.
Anderson (idegesen, tűnődve fel s alá jár) : Szegény 

fiú, szegény fiú ! Remélem, Judit, te is nyájas szere
tettel és jósággal búcsúztál tőle?

Judit: Megcsókoltam őt.
Anderson: Micsoda ! Judit? !
Judit: Haragszol?
Anderson: Nem, nem. Igazad volt, igazad volt. 

Szegény fiú,, szegény fiú ! (Nagyon elszomorodva.) 
Akasztófára jutni az ő korában ! — S azután elvitték 
innen ?

Judit (kimerültén) : Azután te voltál itt ; ez a leg
közelebbi dolog, amire emlékszem. Azt hiszem, elájul
tam. Most pedig mondj te is'Isten hozzádot, Tóni. 
Talán megint elájulok. Oh, bárcsak meghalnék 1

Anderson: Nem, nem, édesem. Szedd össze magad 
és legyen eszed. Hiszen én nem forgok veszélyben — 
egyáltalában nem.

Judit (ünnepélyesen) : A halál torkába indulsz, 
Tóni, — a bizonyos halálba, ha az Isten engedi, hogy 
ártatlanokat megöljenek. Nem fognak hozzá eresz
teni ; elfognak, mihelyt megmondod nekik a nevedet. 
Te érted jöttek ide a katonák.
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Anderson (mintha villám csapott volna belé) : Én 
értem j!! (A keze ökölbe szorul; a nyaka felduzzad; az 
arca elvörösödik; húsos szemealfába forró vér tolul; a 
béke embere eltűnik; s dühös, rettenetes hadfivá alakul 
át. De Judit még mindig nem néz rá ; tovább mélázik, és 
szeme szinte gépiesen folyton Richárd szilárdságát látja 
maga előtt.)

Judit: Elfoglalta a helyedet ; meg fog halni, hogy 
téged megmentsen. Ezért ment el a te kabátodban. 
Ezért csókoltam meg őt.

Anderson (kitörve)'. Ördög és pokol! (A hangja 
nyers és parancsoló, mozdulatai telvék vad energiával.) 
Hej ! Eszter, Eszter !

TIZEDIK JELENET.
(Előbbiek. Eszter.)

Eszter (berohan) : Tessék?
Anderson (parancsoló hangon): Szaladj, ahogy 

csak birsz, a fogadóba. Mondd meg nekik, hogy nyer- 
geljék meg azonnal a leggyorsabb és legerősebb lovu
kat. (Judit elszorult lélekzettel feláll és hitetlenül Ander- 
sonra bámul.) — A pej kancát, ha pihent — egy pilla
natot se veszítsenek ! Eredj ki az istállóba és mondd 
meg ott a szerecsennek, hogy egy ezüst, dollárt kap 
tőlem, ha a ló készen fog várni, mire odaérek, és 
mondd meg azt is neki, hogy sarkon követlek. Eredj ! 
(Eszter Anderson energiája láttára futva el a szobából. 
Anderson felkapja a lovagló csizmáját. A kályha mel

letti székhez szalad vele és kezdi felhúzni.)

TIZENEGYEDIK JELENET.
(Anderson. Judit.)

Judit (képtelen elhinni az uráról azt, amit lát és hall) : 
Nem mész hozzá? !

Anderson (a csizmával bajlódva) : Hozzá? ! Mi 
haszna volna? (Magában dőrmög, miközben az egyik



58 Az ördög cimborája.

csizmát egy rántással felhúzza.J^Dcjíölkeresem majd 
őket, fölkeresem ! (Judithoz parancsoló hangon) : Add 
ide a pisztolyaimat; szükségem van rajok. És adj 
pénzt, pénzt, — pénzre van szükségem, ami pénz 
csak van itthon. (Lehajol a másik fél csizmája fölé, 
dörmögve) : Nagy megnyugtatás volna rá nézve, ha 
én is melléje akasztatnám magam. (Felhúzza a csiz
mát.)

Judit: Tehát.cserben hagyod?
Anderson: Fogd be a szádat, asszony és add elő a 

pisztolyokat ! (Judit a szekrényhez megy, s kivesz be
lőle egy bőrtokot két pisztollyal, lőporszarut és egy zacskó 
golyót. Az asztalra dobja. Azután kinyit egy fiókot a 
szekrényben, s kivesz egy erszényt belőle. Anderson fel
kapja a tokot és becsukja.) Ha őt az én kabátomban 
Andersonnak nézték, akkor engem az ő kabátjában 
talán Richárdnak fognak nézni. (A tokot a helyére 
teszi.) Hasonlítok hozzá ?

Judit (kezében az erszénnyel ̂ megfordul) : Borzalma
san más vagy.

Anderson (elkapja tőle az erszényt és az asztalra 
üriti) : Hm ! Majd meglátjuk.

Judit (tehetetlenül leül) : Ér valamit, ha imádkozom, 
mit gondolsz, Tóni ?

Anderson (a pénzt számlálva) : Imádkozol? ! Le- 
imádkozhatjuk Swindon kötelét Richárd nyakáról?

Judit: Az Isten könyörületessé teheti Swindon 
őrnagy szivét.

Anderson (megvetően — zsebre dugva egy marok 
pénzt) : Az az ő dolga ! Én nem vagyok isten ; s énne
kem más a tennivalóm. (Judit ámulva hallja a károm
lást. Anderson az asztalra dobja az erszényt.) Itt van. 
25 dollárt kivettem belőle.

Judit: Elfelejtetted azt is, hogy Isten szolgája 
vagy?

Anderson: Isten szolgája — lári-fári ! A kalapo
mat ! — Hol a kalapom ? (Felkapja a kalapját és a 
köpönyegét és izgatottan magára rántja.) Ide figyelj, 
hallod ! ? Ha beszélhetsz vele, azzal az ürüggyel, hogy
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a felesége vagy, mondd meg neki, hogy tartsa a száját 
reggelig. Épen ennyi időre van szükségem.

Judit (ünnepélyesen) : Meghúzhatsz benne mind
halálig.

Anderson: Bolond vagy, Judit, bolond vagy. (Egy 
pillanatra abbahagyja a sietést, s megint szinte egészen 
a régi nyugodt, meggyőző hangján beszél.) Nem isme
red még azt az embert, akihez féleségül mentél. (Esz
ter visszatér. Anderson rögtön ráront) : Nos, fel van 
nyergeivé a ló?

TIZENKETTEDIK JELENET.
(Előbbiek. Eszter.)

Eszter (lelkendezve) : Fel lesz nyergeivé, mire odaér. 
Anderson : Rendben van. (Az ajtó felé indul.) 
Judit (feláll és önkénytelenül kitárja feléje a karjait) : 

Nem is búcsúzol?
Anderson: HogyTmég egy félpercet veszítsek ! ? 

Eh ! ( Kirohan, mint a görgeteg.)

TIZENHARMADIK JELENET.
(Eszter. Judit.)

Eszter (Judithoz siet) : Richárdot megy megmen
teni, ugy-e?

Judit: Richárdot megmenteni! Nem. Richárd men
tette meg őt. Ő saját magát megy megmenteni. Ri
chárd nak meg kell halni.
(Eszter rémülten felsikolt és térdre roskad, eltakarva 
az arcát. Judit, anélkül, hogy ügyet vetne rá, merően 
maga elé bámul, mintha Richárdot látná haldokolni.)

( Függöny.)
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Másnap korán reggel, az őrmester a brit főhadi
szálláson, a városházán, kinyitja az ajtaját egy kis 
üres, faburkolatú váróteremnek, és felszólítja Juditot, 
hogy lépjen be. Juditnak rossz éjszakája, valószínű
leg nagy láza volt ; mert még most, a csípős reggelen 
is, meredten bámul maga elé egy-egy pillanatra, mi
kor figyelme nem feszül túlságosan.

Az őrmester úgy tekinti a dolgot, hogy Juditnak 
becsületére válnak az érzései és részvevőén bánik 
vele, katonás egyenességgel bátorítva őt. Minthogy 
szép szál legény és hiú az egyenruhájára meg a rang
jára, úgy érzi, hogy különösen alkalmas arra, hogy 
Juditot tisztességtudóan vigasztalja.

ELSŐ JELENET.
* (Judit. Őrmester.)

Az őrmester : Itt nyugodtan beszélhet vele egy pár 
szót, asszonyom.

Judit: Sokáig kell rá várakoznom?
Az őrmester: Nem, asszonyom, egy percig se. Az 

éjszakát a rendőri fogházban töltötte ; de ép az imént 
áthozták ide a hadbirósági tárgyalásra. Ne ijedjen 
meg, asszonyom ! Úgy aludt, mint a gyermek, és ritka 
jó étvággyal reggelizett.

Judit (hitetlenül) : Jó kedvű?!
Az őrmester : Meghiszem azt, asszonyom. A tábori 

lelkész meglátogatta őt az éjszaka, s az ön ura tizen
hét shillinget nyert tőle kártyán. A nyereségét úri-
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emberhez illőn elosztotta azután közöttünk. A köte
lesség persze kötelesség, asszonyom ; de azért kegyed 
jó barátok közt van itt. ( Közelgő katonák súlyos léptei 
hallatszanak.) No lám ! Azt hiszem, jön is már. (Ri
chárd jön, a gond vagy fogoly voltának minden jele nél
kül. Az őrmester int a két közlegénynek, s mutatja neki 
a kezében lévő szobakulcsot. A közlegények visszavonul
nak.) A kedves felesége, uram.

MÁSODIK JELENET.
(Előbbiek. Richárd.)

Richárd (Judithoz siet) : Micsoda ! A feleségem. 
Imádott angyalom ! (Megragadja Judit kezét és kaján 
kópé-udvariassággal megcsókolja.) Mennyi időt enged 
egy megtört szívű'férjnek a búcsúzásra, őrmester?

Az őrmester : Amennyi telik tőlünk, uram. Nem 
fogjuk háborgatni, amíg a bíróság teljes számban 
együtt nem lesz.

Richárd : De hiszen már ütött az órám ?
Az őrmester : Úgy van, uram ; de későbbre tolták 

az ülést. Ép az imént megérkezett Burgoyne tábor
nok, — magunk között Jancsi úrfinak hívjuk csak 
őt, uram, -— és bele fog telni egy fél órába, amíg el
végzi a szapulásunkat. Ismerem őt, uram ; szolgál
tam alatta Portugáliában. Húsz percre bizonyosan 
számíthat, uram ; és engedelmével nem is fosztom 
meg tovább egyetlen percétől sem. ( Kimegy, bezárja 
maga után az ajtót. Richárd azonnal abbahagyja kópés- 
kodását és komoly őszinteséggel Judithoz fordul.)

HARMADIK JELENET.
(Richárd. Judit.)

Richárd : Andersonné asszony, nagyon kedves, 
hogy meglátogatott. Hogy érzi magát az elmúlt éj
szaka után? Ott kellett hagynom, mielőtt magához 
tért volna ; de üzentem Eszternek, hogy keresse fel
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kegyedet és törődjék kegyeddel. Megértette Eszter 
az üzenetemet ?

Judit (fuladozva és sürgetve) : Óh, ne én velem tö
rődjék ; nem azért jöttem ide, hogy magamról beszél
jek. Fel fogják . . . (Úgy érti : fakasztania)?

Richárd (szeszélyesen) : Pont déli tizenkét órakor. 
Legalább Péter bácsival akkor végeztek. (Judit össze
borzad.) Az ura biztonságban van? Elmenekült?

Judit: Nem uram többé.
Richárd (nagy szemeket mereszt) : Micsoda?
Judit: Nem engedelmeskedhettem önnek. Elmond

tam neki mindent. Azt vártam, hogy rögtön ide fog 
jönni és megmenti önt. Azt is kívántam tőle, hogy 
azonnal jöjjön ide és mentse meg önt. De ő e helyett 
elmenekült.

Richárd : De hiszen éppen ezt akartam ! Mi haszna 
maradt volna itt? Csak azt nyertük volna vele, hogy 
felakasztottak volna mindkettőnket.

Judit (szemrehányó komolysággal) : Dudgeon Ri
chárd, mondja'meg becsületszavára, mit tett volna 
ön az ő helyében?

Richárd,: Természetesen ugyanazt, amit ö tett.
Judit: Óh, mért nem őszinte hozzám? Mért nem 

beszél velem nyíltan és becsületesen? Ha ilyen önző, 
akkor mért engedte magát tegnap este elfogatni?

Richárd (vidáman) : Szavamra, Andersonné asz- 
szony, nem tudom. Azóta magam is többször fölve
tettem már magamban ezt a kérdést, és nem tudom 
elfogadható okát találni a cselekedetemnek.

Judit: Ön nagyon jól tudja, hogy ő érte tette azt, 
amit tett, mert azt hitte, hogy ő érdemesebb ember 
önnél.

Richárd (nevetve) : Ohó ! Nem ! Ez ugyan nagyon 
tetszetős ok lett volna ; de ennyire nem vagyok sze
rény. Nem, nem ő érte tettem.

Judit (egy kis szünet után, miközben szégyenkezve 
néz Richárdra, és kinosan pirul) : Én értem tette?

Richárd (lovagiasan) : Nos, kegyed részes volt a do
logban. Egy kissé minden bizonnyal kegyedért tet
tem. Hiszen kegyed engedte, hogy elfogjanak.
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Judit: Óh, azt hiszi, nem ezt mondogattam-e ma
gamnak egész álló éjszaka? Halálának én leszek az 
oka. (Szenvedélyesen Richárdnak nyújtja a kezét és ko
moly berisöséggel hozzáteszi) : Ha megmenthetném önt, 
úgy, ahogy ön megmentette őt, megtenném, bármily 
kegyetlen halállal halnék.

Richárd (Judit kezét fogva mosolyog ; de csaknem 
kartávolságra tartja öt magától) /Biztosítom róla, hogy 
ezt nem engedném meg.

Judit: Hát nem tudja, hogy én megmenthetem önt ?
Richárd : Hogyan? Tán ruhát akar cserélni velem?
Judit(kiszabaditja a kezét s Richárd ajkára tapasztja). 

Ne ... (Azt akarja mondani : >>Ne tréfáljon.<<) Nem. 
Úgy, hogy megmondom a bíróságnak, ki ön volta- 
képen.

Richárd (homlokát ráncolva) : Mindhiába. Engem 
azért nem kímélnének, Anderson pedig aligha mene
külhetne meg. Elhatározták, hogy ijesztő példa oká
ért még ma felakasztanak valakit. Csakhogy mi fog
juk őket megijeszteni, ha azt látják, hogy helyt ál
lunk egymásért mindhalálig. Ez az egyetlen hatalom, 
amely visszakergetheti Bürgoynet az Óczeánon és 
szabad nemzetet teremthet Amerikából.

Judit (türelmetlenül) : Óh, mi haszna mind ennek ?
Richárd (nevetve) : Igaz : mi haszna? Mi haszna 

egyátalában bárminek a világon? Látja, Andersonné 
asszony, nekünk, férfiaknak, ilyen furcsa fogalmaink 
vannak ; s az asszonyok átlát ják^e fogalmak dőre
ségét.

Judit: Az asszonyok ezek miatt elveszítik, akiket 
szeretnek.

Richárd : Könnyen vigasztalódhatnak.
Judit (felháborodva) : Óh ! ( Hevesen) : Meggondolta, 

hogy öngyilkosságot készül elkövetni?
Richárd : Ez az egyetlen gyilkosság, amelyhez jo

gom" van, Andersonné asszony. Ne aggódjék : az én 
halálom egy nőt sem foszt meg attól, akit szeret. 
(Mosolyog.) Higyje meg, én velem senki sem törődik, 
Hallotta, hogy az anyám meghalt?
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Judit: Meghalt!?
Richárd : A szíve ölte meg . . . múlt éjszaka. Az 

utolsó szavával is megátkozott. Azt hiszem, az áldá
sát nem bírtam volna ki. A többi rokonom nem igen 
fog búsulni miattam. Eszter jajgat majd egy-két na
pig ; de gondoskodtam róla : megcsináltam az éjszaka 
a végrendeletemet.

Judit (dermedten, egy pillanatnyi hallgatás után) : 
És én?

Richárd (meglepetve) : Ön?
Judit: Igen, én. Én velem egyátalában’nem törő

dik?
Richárd (vidáman és közönyösen) : Egy szikrát sem ! 

Óh, kegyed nagyon is őszinte bizonyságát adta teg
nap irántam való érzelmeinek. Ami azóta történt, az 
talán meghatotta kegyedet egy pillanatra ; de higyje 
meg, Andersonné asszony, kegyed egy ujjamat, egyet
len hajam szálát sem szereti. Epoly szívesen szabadul 
tőlem ma déli tizenkét órakor, amily szívesen szaba
dult volna tőlem tegnap déli tizenkét órakor.

Judit (remegő hangon) : Mit tegyek, hogy bebizo
nyítsam, mennyire téved?

Richárd : Ne fáradjon. Elhiszem, hogy valamics
kével jobban kedvel, mint azelőtt. De az is bizonyos, 
hogy én miattam nem fog megrepedni a szíve.

Judit (csaknem suttogva) : Hogy tudja ezt? (Kezét 
Richárd vállára teszi és feszülten a szeme közé néz.)

Richárd (ámulva — megsejti az igazat) : Andersonné 
asszony ! (A városház órája egy negyedet üt. Richárd 
összeszedi magát, lefejti magáról Judit kezét, és meglehe
tős hűvösen igy szól) : Megbocsásson, mindjárt itt lesz
nek értem. Most már késő.

Judit: Nem késő. Hivatkozzék rám ! Nem fogják 
megölni, ha megtudják, milyen hősiesen viselkedett.

Richárd (félig gúnyosan) : Igazán !? De hogy ha 
nem játszom végig a szerepemet, hol marad a hősies
ség? Hisz akkor egyszerűen becsaptam őket ; s úgy 
felkötnek, mint az ebet. És meg is érdemelném !

Judit (vadul kitörve) : Óh, azt hiszem, ön kívánja a 
halált.
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Richárd (makacsul) : Eszem ágában sincs.
Judit: Akkor mért nem próbálja megmenteni az 

életét ? Könyörgök — hallgasson rám ! Csak az imént 
mondta, hogy én értem mentette meg őt . . . igen . . . 
(belekapaszkodik Richárdba, aki tiltakozó mozdulattal 
hátrál) . . . egy kis részem nekem is volt benne. Nos, 
mentse meg most önmagát én érettem. És én önnel 
megyek a világ végéig.

Richárd (megfogja Juditnak a kézcsuklóját és egy 
kissé távolabb'tolva őt magától, merően a szeme közé néz)-. 
Judit!

Judit (elfúló lélekzettel — gyönyörrel hallva a ne
vét) : Hallgatom !

Richárd : Mikor azt mondtam — hogy kedve tel
jék benne — hogy a mit tettem, egy kissé kegyedért 
is tettem, hazudtam, úgy ahogy a férfiak mindig ha
zudnak a nőknek. Jól tudja, hogy én sokat éltem 
együtt semmi emberekkel, férfiakkal — és nőkkel 
egyaránt. Látja, ezeket egytől egyig jókká és kedve
sekké tudta tenni bizonyos mértékben a szerelem. 
(A szerelem szót igazi puritán gúnynyal ejti ki.) Ez arra 
tanított, hogy ne sokra becsüljem azt a jóságot, amely 
csak az efféle hevülés füzéből fakad. Amit tegnap este 
tettem, azt higgadtan tettem, fél annyit sem törődve 
sem a férjével, sem (kíméletlenül) kegyeddel, (Judit 
szíven sújtva összegörnyed) mint önmagámmal. Nem 
vezetett a cselekedetemben sem ok, sem cél. Annyit 
mondhatok csak, hogy mikor arról volt szó, vájjon 
az én nyakamra szoruljon-e a hurok vagy másnak a 
nyakára : képtelen voltam mást tenni, mint amit tet
tem. Nem tudom, miért. Őrültnek tartom érte maga
mat ; de nem tehettem és most sem tehetek mást. 
Úgy nőttem föl, hogy mindig a saját lelkem törvényét 
követtem ; és ezt akarom követni ezentúl is, akár fel
akasztanak, akár nem. (Judit lassan fölemelte a fejét 
és most merően Richard szeme közé néz.) Megtettem 
volna ugyanezt bárki másért a városban, vagy bárki 
másnak a feleségéért is. (Elereszti Judit^kezét.) Meg 
tudja, ezt érteni?

Az ördög czimborája. 5
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Judit: Meg. Azt akarja mondani, hogy nem szeret. 
Richárd (felháborodva, dühös megvetéssel) : Ennyit 

ért belőle?
Judit: Mi egyebet érthetnék belőle, ami még ennél 

is rosszabb? (Az őrmester kopog. A kopogtatás szivén 
találja Juditot.) Óh még egy pillanatig ! (Térdre veti 
magát Richárd előtt.) Könyörgök . . .

Richárd : Csendesen ! (Kiszól) : Szabad ! (Az őr
mester kinyitja az ajtót. Látszik az őrség is.)

NEGYEDIK JELENET.
(Előbbiek, őrmester.)

Az őrmester (bejön) : Letelt az idő, uram.
Richárd : Készen vagyok, őrmester. Nos, édesem. 

(Fel akarja emelni Juditot.)
Judit (beléje kapaszkodik) : Csak egy szót még . . . 

kérlek, könyörgök. Engedd meg, hogy jelen lehessek 
a tárgyaláson. Beszéltem Swindon őrnagygyal ; azt 
mondta, hogy megengedik, ha te kivánod. Kivánni 
fogod ; ez az utolsó kérésem ; nem kérek tőled mást 
soha többé. (Átkulcsolja Richárd térdét.) Kérve kér
lek, könyörgök !

Richárd : Ha megteszem, hallgatni fogsz?
Judit: Hallgatni.
Richárd : Megtartod a szavad ?
Judit: Megtartom . . . (Zokogva leroskad.)
Richárd (karon fogja, hogy fölemelje) : Csak ez . . . 

fogja meg a másik karját, őrmester.
(Kimennek ; Judit, akit a két férfi támogat, görcsö

sén zokog.)



VÁLTOZÁS.

E közben rendbe hozták a tanácskozó termet a had
bíróság számára. Tágas, magas terem ; a közepén 
dísz-szék van, nagy mennyezet alatt, amelyet ara
nyozott korona és »K. G.« királyi monogrammos 
barna-vörös függönyzet díszít. A szék előtt, barna
vörös posztóval bevont asztal van, rajta csengetyü, 
nehéz tintatartó és írószerek. Az asztal körül székek. 
Az ajtó jobbra van attól, aki a dísz-széken ül, ha ül 
rajta valaki. Ez idő szerint üres a szék. Swindon őr
nagy, aki sápadt, vörös hajú, nagyon önérzetes tekin
tetű, mintegy 45 esztendős férfi, az asztal végén ül, 
háttal az ajtónak, és ír. Egyedül van, mikor az őrmes
ter jelenti a tábornokot, nagy-alázatosan, annak je
léül, hogy Jancsi úrfi jelenléte súlyosan ránehezedett 
minden teremtett lélekre a főhadiszálláson.

ÖTÖDIK JELENET.
(Swindon, őrmester.)

Az. őrmester : A tábornok, uram.
(Swindon gyorsan feláll. A tábornok belép. Az őr
mester kimegy. Burgoyne tábornok igen jól konzervált 
55 esztendős férfi. Előkelő úr, aki volt olyan gáláns, 
hogy kitünően nősült szöktetés révén ; volt olyan szelle
mes, hogy hatásos komédiákat írt ; és voltak olyan össze
köttetései az arisztokrata körökben, hogy magas katonai 
méltóságokat nyerhetett el. Nagy, ragyogó, lelkes és okos 
szeme arcának a legérdekesebb része. A szem nélkül 
finom orra és kis szája sokkal több puhaságra és keve

ri*
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sebb evőre váltanának, mint amennyire egy elsőrangú 
tábornoknak szüksége van. A szeme most haragos és 

vésztjósló ; a szája és az orrcimpája megfeszül.)

HATODIK JELENET.
(Burgoyne. Swindon.)

Burgoyne : Swindon őrnagy, úgyebár?
Swindon : Az vagyok. Burgoyne tábornok, ha nem 

csalódom. (Szertartásosan meghajolnak egymás előtt.) 
Örvendek, hogy éppen ma támogat a jelenlétével. 
Nem a legkellemesebb feladat ezt a szegény nyomo
rult lelkészt felakasztatni.

Burgoyne (Swindon székébe veti magát)-. Nem, 
uram, nem az. Nagyon megbecsülik a fickót azzal, 
hogy kivégzik. Hiszen nagyobb dolgot akkor sem csi
nálhattak volna vele, ha az angol egyház papja lett 
volna. A vértanuság az, uram, amit ezek az emberek 
kivánnak. Ez az egyetlen módja annak, hogy valaki 
minden rátermettség nélkül hírnévre tegyen szert. 
De hát ön úgy határozott, hogy felakasztják. S men
tői hamarább akasztják, annál jobb.

Swindon : Déli tizenkét órára tűztük ki az akasz
tást. Most már nincs egyéb hátra, csak az, hogy ki
hallgassuk.

Burgoyne (elfojtott haraggal néz rá) : Nincs egyéb 
hátra, csakaz talán, hogy — megmentsük a saját nya
kunkat. Hallotta a springtowni híreket?

Swindon : Semmi különös. Az utolsó jelentések 
kielégítők.

Burgoyne (ámulva föláll) : Kielégítők, uram !? Kie
légítők ! (Egy pillanatig Swindonra mereszti a sze
mét, azután dühösen igy szól) : Örvendek, hogy ez a 
véleménye.

Swindon (megütődve) : Úgy értsem ezt, hogy az ön 
véleménye . . .

Burgoyne : Én nem mondom meg, mi a vélemé
nyem. Sohse szoktam lealjasodni a káromkodásig, 
ami oly szerencsétlen átka hivatásunknak. Ha nem
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így volnék, uram, akkor talán meg tudnám mondani, 
mi a véleményem a springtowni hírek felöl,—amelyek 
ről önnek (szigorúan) nyilvánvalóan nincs tudomása. 
Mennyi idő alatt jut hozzá itt hírekhez a hátramozdí- 
tóitól? — Egy hónap alatt, mi?

Swindon (komoran elfordul) : Úgy látszik, a jelen
téseket önnek adták át, uram, én helyettem. Valami 
komoly dologról van szó?

Burgoyne (kivesz a zsebéből egy jelentést és fölmu
tatja) : Springtown a lázadók kezében van. (A jelentést 
az asztalra dobja.)

Swindon (rémülten) : Tegnap óta !?
Burgoyne : Ma éjjel két óra óta. Talán holnap reg

geli két órára mi is a kezükben leszünk. Gondolt erre ?
Swindon (szilárd hittel) : Ami azt illeti, tábornok úr, 

az angol katona tudni fogja a kötelességét.
Burgoyne (keserűen) : S ennélfogva, úgy látom, 

uram, az angol tisztnek fölösleges értenie a dolgát: az 
angol katona majd kivágja őt minden bajból a bajo- 
nettjével. Jövőben arra kell kérnem önt, uram, bán
jék kissé takarékosabban az emberei vérével és 
kissé bőkezűbben a saját agy velejével.

Swindon : Sajnálom, uram, hogy nem mérkőzhetem 
az ön szellemi kiválóságával. Én csak azt tehetem, 
ami tőlem telik, s egyébként honfitársaim önfeláldo
zására kell támaszkodnom.

Burgoyne (hirtelen szelid gúnnyal) : Szabad kérdez
nem, Swindon őrnagy, nem ír ön melodrámát?

Swindon (elpirul) : Nem, nem.
Borgoyne : Nagy kár! Nagy kár ! (Abbahagyja a 

gúnyolódást s hirtelen komolyan Swindon szeme közé 
néz) : Tisztában vele van, uram, hogy a pusztulásunk
nak s emmi sem állja útját, csak a saját pöffeszke- 
désünk meg ezeknek a gyarmatosoknak a bamba- 
sága ? Épen olyan telivér angolok ők is, mint mi. Csak
hogy közülünk minden egyesre hat jut közülük (nyo
mósán ismétli), minden egyesre hat, uram ; s a csapa
tainknak csaknem fele hesszeni, braunschweigi, né
met dragonyos meg skalpoló indián. Ezek azok a
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honfitársak, akiknek önfeláldozására támaszkodik ön! 
Föltéve, hogy a gyarmatosok vezérre találnak ! Föl
téve, hogy a springtowni hírek arra vallanak, hogy 
meg is találták már a vezért ! Mitévők leszünk akkor? 
Mi ?

Swindon (komoran) : Azt hiszem, teljesítjük a köte
lességünket, uram.

Burgoyne (újra gúnyosan — mintha meggyőződött 
volna róla, hogy Swindon bolond) : Igaza van, igaza 
van. Köszönöm, Swindon őrnagy, köszönöm. Most, 
hogy így elintézte a kérdést, uram, — egyszerre vilá
gosság árad a helyzetre. Mennyire megvigasztal az a 
tudat, hogy ilyen önfeláldozó, kiváló tiszt áll mellet
tem, hogy támogasson a veszedelem órájában ! Azt 
hiszem, uram, nagy megkönnyebbülésünkre fog szol
gálni mindkettőnknek, ha minden további halogatás 
nélkül hozzálátunk annak az eretneknek a felakasz
tásához, (megrázza a csengetyüt) annál is inkább, mert 
elveim tiltják, hogy a katonaságnál szokásos módon 
nyissam meg érzelmeimnek a zsilipjét. (Az őrmester 
bejön.) Vezesse be az emberét.

Az őrmester : Igen is, tábornok úr !
Burgoyne : És mondja meg a tiszt uraknak, már 

akikkel találkozik, hogy a hadbíróság nem várhat 
tovább rájuk.

Swindon (csak nagynehezen uralkodva magán) : 
A bírói kar teljes számban együtt van, uram. Csak 
önt vártuk, teljes félóra hosszat. Teljesen készen ál
lunk, uram.

Burgoyne (barátságosan) : Én hasonlóképen.
(Több tiszt jön be és leül. Az egyik asztal végén ül le, 
legtávolabb az ajtótól, s a tárgyalás folyamán ez vezeti a 
jegyzőkönyvet. Az egyenruhák a 9., 20., 21., 24., 47., 
33. és 62. angol gyalogezred ruhái. Az egyik tiszt vezér
őrnagy a tüzéreknél. Német tisztek is vannak a hesszeni 
puskás, a német dragonyos és a braunschweigi ezredek 

képviseletében.)
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HETEDIK JELENET.
(Burgoyne. Swindon. Tisztek.)

Burgoyne : Óh, jó reggelt, urak. Igazán sajnálom, 
hogy zavarnom kell önöket. Nagyon szép, hogy drága 
idejükből néhány pillanatot nekünk is juttatnak.

Swindon : Lesz szíves elnökölni, tábornok úr?
Burgoyne (most, hogy a nyilvánosság előtt van, elő

zékeny, finom, gunyoros és udvarias) : Nem, őrnagy úr. 
Sokkal inkább érzem fogyatékosságaimat, semhogy 
ilyesmire mernék vállalkozni. Ha lesz szives megen
gedni, én majd csak Justitia asszony lábai előtt fogok 
helyet foglalni. (Az asztal végén, az ajtó felől, lefoglal 
egy széket, int Swindonnak, hogy foglalja el a disz-szé- 
ket, s várja, hogy előbb Swindon üljön le.)

Swindon (nagyon elkedvetlenedve) : Ahogy paran
csolja, tábornok úr. Nem tehetek egyebet, mint hogy 
megpróbálom tőlem telhetőén teljesíteni a kötelessé
gemet a fenforgó rendkívül súlyos körülmények kö- 
zepett. (Leül a disz-székbe.),
(Burgoyne letesz egy pillanatra keresett modoráról, 
leül, s- a jelentést kezdi olvasni, összeráncolt homlokkal 
és gonddal terhes tekintettel, miközben a saját kétségbe
esett helyzetén és Swindon használhatatlanságán tűnő
dik. Bevezetik Richárdot. Judit mellette jön. Két katona 
előttök, kettő mögöttük, az őrmester legelöl. Az ajtóval 
szemközt levő fal felé mennek; de mikor Richárd a disz- 
szék elé ér, az őrmester karját megérintve megállitja őt és 
ő maga is megáll, Richárd mögött. Judit félénken a fal 
mellé áll. A négy katona egy'fcsoportban Judit mellett 

helyezkedik el.)

NYOLCADIK JELENET.
(Előbbiek. Richárd. Judit, őrmester.)

Burgoyne (feltekint és meglátja Juditot) : Ki az a nő? 
Az őrmester : A fogoly felesége, tábornok úr.
Swindon (idegesen) : Kért, hogy engedjem meg neki, 

hogy jelen lehessen ; és azt gondoltam, hogy . . t
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Burgoyne (gúnyosan kiegészíti helyette a mondatot) : 
Azt gondolta, hogy öröme fog telni benne. Igaza van, 
igaza van. (Barátságosan) : őrmester, adjon széket 
őnagyságának, hogy kényelmesen ülhessen. (Az őr
mester széket tesz Judit számára, Richárd közelébe.)

Judit: Köszönöm, uram. (Leül, miután tisztelettel 
meghajlik Burgoyne felé, aki méltóságos fejbólintással 
fogadja a meghajlást.)

Swindon (Richárdhoz, nyersen) : Mi a neve?
Richárd (kedélyesen, de makacsul) : Ej, csak nem 

azt akarja elhitetni velem, hogy ide hurcoltatott anél
kül, hogy tudta volna, ki vagyok ?

Swindon: Csak a forma kedvéért kérdem a nevét.
Richárd : Nos, hát a forma kedvéért, Anderson An

tal vagyok, presbyterián lelkész itt e városban.
Burgoyne (érdeklődéssel) : Valóban ! Kérem, Ander

son úr, miben áll itt a hitök az embereknek ?
Richárd: A legnagyobb örömmel elmagyarázom, 

ha időt engednek rá. De legalább két hétre van szük
ségem, hogy teljesen megtérítsem önt.

Swindon (rendre utasítja Richárdot) : Nem azért 
vagyunk itt, hogy vitatkozzunk önnel.

Burgoyne (ünnepélyesen meghajlik a szerencsétlen 
Swindon felé) : Tisztelettel meghajtom.

Swindon (zavartan) : Óh, nem önnek szóltam, én . . .
Burgoyne : Kérem, kérem. (Richárdhoz, nagyon ud

variasan) Szokott politizálni is, Anderson úr?
Richárd : Azt hiszem, éppen ez az, amit most ki 

akarunk deríteni.
Swindon (szigorúan) : Tagadni akarja, hogy lá

zadó?
Richárd : Uram, én amerikai polgár vagyok. 
Swindon : Hogy értsem ezt, Anderson úr?
Richárd : Ne törje rajta a fejét, uram. Katonaem

bertől ki kívánhatná ezt?
(Burgoyne oly pompásan mulat ezen a válaszon, 
mintha csaknem megbékítené őt Amerika elvesztésével is.

Swindon (sápadtan a dühtől) : Azt tanácsolom, hogy 
fogoly létéré ne szemtelenkedjék.
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Richárd : Már pedig ezt meg nem akadályozhatja, 
tábornok úr. Aki arra szánja el magát, hogy felakasz
tat valakit, az nagy hátrányba kerül az illetővel szem
ben. Mért bánjak önnel udvariasan? Ha olyan leszek, 
mint a ma született bárány, akkor is ép úgy felkötnek, 
mint különben.

Swindon : Nincs joga föltételezni, hogy a biróság 
rendes kihallgatás nélkül előre meghozta volna már 
az Ítéletet. És arra kérem, ne szólítson engem tábor
noknak. Én Swindon őrnagy vagyok

Richárd: Ezer bocsánat. Azt hittem, Jancsi úrfi- 
hoz van szerencsém.
(Általános megrökönyödés a tisztek között. Az őrmes

ter alig birja megállni, hogy el ne röhögje magát.) 
Burgoyne (rendkívül nyájasan) : Kzt hiszem, uram, 

szolgálatára én vagyok Jancsi úr fi. Meghittebb bará
taim Burgoyne tábornoknak neveznek. (Richárd töké
letes udvariassággal meghajlik feléje.) Minthogy ön, 
uram, úriembernek látszik, aki emellett hivatása da
cára szellemes is, remélem, be fogja látni, hogyha saj
nálatunkra fel kellene önt akasztatnunk, tisztára po
litikai kényszerűségből és hadi kötelességből akasz- 
tatnók fel önt, a legcsekélyebb személyes rosszindu
lat nélkül.

Richárd : Óh, hogyne, hogyne. Természetesen ez a 
fődolog.
(Valamennyien akaratlanul elmosolyodnak ; néhány 

fiatalabb tiszt hangosan elneveti magát.)
Judit (akinek félelme és borzalma a tréfálkozás és ud-. 

variaskodás közben folyton növekszik) : Hogy lehet. . . ? 
Richárd : Azt ígérted, hogy hallgatni fogsz.
Burgoyne (Judithoz, finom udvariassággal) : Higyjc 

meg, asszonyom, az ön férje mondhatatlanul leköte
lez bennünket, hogy ezt a rendkívül kellemetlen ügyet 
ilyen úriemberhez illő kedélyességgel fogja fel. Őr
mester, adjon széket Anderson úrnak. (Az őrmester 
széket ad Richárdnak, aki leül.) Nos, Swindon őrnagy, 
ha úgy tetszik.
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Swindon : Remélem, Anderson úr, tisztában van 
vele, mik önnek a kötelességei, tekintettel arra, hogy 
ön III. György király ő felségének az alattvalója?

Richárd : Tisztában vagyok vele, uram, hogy III. . 
György király ő felsége ez idő szerint felakasztatni 
készül engem, mert nem tűröm, hogy North ő lord
sága kiraboljon.

Swindon : Ez lázadó beszéd, uram.
Richárd (röviden) Úgy van. Annak szántam.
Burgoyne (erősen helytelenítve a védekezésnek ezt a 

módját, de még mindig udvariasan) : Nem gondolja, 
Anderson úr, hogy ez — bocsánat a kifejezésért — 
meglehetősen közönséges felfogása a dolgoknak ? Mire 
való rablást emlegetni, mikor csak egy kis bélyegadó- 
ról,lteadóról, miegymásról van szó? Végre is úriember 
létére úgy illenék, hogy ön szívesen megfizesse az 
adóját.

Richárd : Nem a pénz teszi, tábornok úr. De hogy 
az a tökkel ütött, hülye György király . . .

Swindon (megbotránkozva) : Elég uram, — hall
gasson !

Az őrmester (sztentori hangon, nagyon felháborodva): 
Hallgasson !

Burgoyne (zavartalanul) : Ah, ez egészen más szem
pont. Ennek a taglalásába azonban állásomnál fogva 
nem bocsátkozhatom, ha csak magunk között nem. 
De természetesen, Anderson úr (vállat von), ha min
den áron azt akarja, hogy felakasztassuk (Judit meg
borzad.), éppen eleget mondott. Furcsa gusztus ; de 
hát. . . ! (Megint vállat von.)

Swindon (Burgoynehoz) : Kihallgassunk tanukat 
is?

Richárd : Mi szükség tanukra? Ha a város lakói 
rám hallgattak volna, akkor ön barrikádokat talált 
volna az utcákon, lőréseket a házakon, és az utolsó 
emberig fegyveresen védelmeztük volna a várost ön 
ellen. De szerencsétlenségünkre, mikor ön megérke
zett, még csak a tanácskozásnál tartottunk ; s így az
tán elkéstünk.
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Swjndon (szigorúan) : Nos, uram, lesz gondunk rá, 
hogy olyan leckében részesítsük önt meg a polgár
társait, amelyet nem egyhamar fognak elfelejteni. 
Van még valami mondani valója?

Richárd : Remélem, lesz önben annyi tisztesség, 
hogy úgy fog velem bánni, mint hadifogolylyal, s nem 
akasztat fel, mint az ebet, hanem agyonlövet.

Burgoyne (részvevőén) : Nos, Anderson úr, most úgy 
beszél, ahogy civil-ember szokott beszélni, ha nem 
haragszik meg az őszinteségemért. Van önnek fogalma 
III. György király ő felsége hadseregének átlagos lö
vőképességéről? Ha főbe akarnók lövetni önt, mi 
történnék? A katonák fele elhibázná önt, a másik 
fele elkontárkodná a dolgot, úgy hogy a főporkoláb 
pisztolya adná meg önnek a kegyelemlövést. Ellen
ben akasztani . . . kifogástalan művészettel tudunk, 
jóformán meg sem érzi. (Nyájasan) : Ugy-e, inkább 
az akasztást választja a kedvemért, Anderson úr?

Judit (borzalommal gyötrődve) : Szent Isten !
Richárd (Judithoz) : Mit ígértél !? (Burgoynehoz) : 

Köszönöm, tábornok úr. Ebből a szempontból nem 
is vettem fontolóra a dolgot. Az ön kedvéért vissza
vonom kifogásomat a kötél ellen. Minden esetre az 
akasztást választom.

Burgoyne (nyájasan) : A déli 12 óra ellen nincs ki
fogása, Anderson úr?

Richárd : Rendelkezésére fogok állani, tábornok úr.
Burgoyne (feláll) : Egyéb megbeszélni valónk nincs, 

uraim. (Valamennyien felállnak.)
Judit (az asztalhoz ront) : Óh, csak nem fognak meg

gyilkolni ilyen embert rendes tárgyalás nélkül .... 
anélkül, hogy meggondolnák, mit cselekesznek .... 
anélkül . . . (Nem talál szavakat.)

Richárd : így tartod meg ígéretedet?
Judit: Ha nekem nem szabad beszélnem, akkor te 

beszélj ! Védd magad, mentsd meg magad, mondd 
meg nekik az igazat !

Richárd (boszúsan) : Mondtam nekik annyi igaz
ságot, hogy tízszer is felakaszthatnak érte. Ha még
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egy szót szólsz, mások életét fogod kockáztatni, anél
kül, hogy az enyémet megmenthetnéd.

Burgoyne : Édes jó asszonyom, az az egyetlen óha
junk, hogy kerüljünk minden kellemetlenséget. Mi 
haszna volna abból kegyednek, ha ünnepélyes teke
tóriát csapnánk, Swindon barátom fekete sapkát 
tenne a fejére és a többi, és a többi. Higyje meg, hogy 
a férje csodálatos tapintatossága és úri modora vala
mennyiünket rendkívül lekötelezett.

Judit (Burgoyne arcába vágva a szavakat) : Óh, ön 
őrült ! Hát az mellékes önnek, hogy gazságot követ 
el, csak úri modorral követhesse el? Mellékes önnek, 
vájjon gyilkos-e vagy sem, csak piros kabátban gyil
kolhasson? (Kétségbeesetten) : Nem fogják felakasz
tani őt ! Ez az ember nem férjem !
(A tisztek egymásra néznek és suttognak ; egyik-má
sik német tiszt megkérdezi a szomszédjától, mit mondott 
Judit. Burgoyne, akit Judit kitörése szemláto
mást megrázott, gyorsan összeszedi magát az uj fordulat 

hallatára. Richárd túlkiáltja a zajt.)
Richárd : Uraim, vessenek véget a dolognak. Nem 

akarja elhinni, hogy nem menthet meg. Legyen vége 
a tárgyalásnak !

Burgoyne (nyugodt, szilárd hangon, amelyre nyom
ban csend támad) : Egy pillanatra, Anderson úr. Egy 
pillanatra, uraim. (Újra leül. Swindon és a tisztek kö
vetik a példáját.) Szíveskedjék érthetőbben beszélni, 
asszonyom. Azt akarja mondani, hogy ez az úriember 
nem az ön férje, vagy csupán azt, hogy — ne értsen 
félre ! — hogy kegyed nem felesége neki ?

Judit: Nem tudom, mit akar mondani. Azt mondom, 
hogy nem a férjem, — hogy az én férjem elmenekült. 
Ez az ember azért foglalta csak el a helyét, hogy meg
mentse őt. Kérdezzen meg bárkit a városban — hi
vassa be az útcáról az első járókelőt és hallgassa ki 
tanúnak. Meg fogja mondani, hogy a fogoly nem 
Anderson Antal.

Burgoyne (nyugodtan, mint az imént) : őrmester.
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Az őrmester: Parancsoljon, tábornok úr.
Burgoyne : Menjen ki az utcára és vezesse be ide az 

első embert, akivel találkozik.
Az őrmester (indul) : Igenis, tábornok úr.
Burgoyne (az őrmester után szól) : Az első rendes és 

józan embert, természetesen.
Az őrmester: Igenis, tábornok úr. (Kimegy)

KILENCEDIK JELENET.
(Előbbiek, az őrmester nélkül.)

Burgoyne : Üljön le, Anderson úr,— ha ugyan sza
bad még önt így szólítanom. (Richárd leül.) Üljön le, 
asszonyom, amig várakozunk. Adjanak újságot 
ő nagyságának !

Richárd (méltatlankodva) : Gyalázat !
Burgoyne (élesen, félig mosolyogva) : Ha ön nem 

férje, uram, akkor az eset — ő rá nézve — nem túl
ságosan komoly. (Richárd ajkába harap és elhallgat.)

Judit (Richárdhoz, miután visszamegy a székéhez) : 
Nem tehettem máskép. (Richárd fejét rázza. Judit 
leül.)

Burgoyne : Ön természetesen tisztában van vele, 
Anderson úr, hogy ettől a kis epizódtól nincs mit re
mélnie. Valakin kénytelenek vagyunk példát mu
tatni.

Richárd : Teljesen tisztában vagyok vele. Azt hi
szem, minden magyarázkodás céltalan volna.

Burgoyne: Ha nincs kifogása ellene, most már in
kább elfogulatlan tanúvallomást fogunk meghall
gatni.
(Az őrmester, kezében .iratcsomóval, visszajön, s ma

gával hozza Kristófot, aki nagyon meg van rémülve.)

TIZEDIK JELENET.
(Előbbiek. Kristóf. Az őrmester.)

Az őrmester (átnyújtja Burgoynenak az iratcsomót) : 
Sürgőshírek, tábornok úr. Egy káplár hozta a 3 3-ások-
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tói. Halálosan kimerült az erőltetett nyargalásban, 
tábornok úr.
(Burgoyne felbontja az üzenetet és csakhamar teljesen 
belemerül az olvasásba. Oly komoly híreket kapott, hogy 
figyelme teljesen elterelődik a hadbirósági tárgyalásról.)

Az őrmester (Kristófhoz) : No most. Figyeljen és 
vegye le a kalapját. ( Kristóf mögé áll, aki Burgoyne 
felén állt meg.)

Richárd fra rival Kristófra, úgy ahogy szokott) : 
Mit félsz, bolond? Csak tanúnak hallgatnak ki. Téged 
nem akasztanak fel.

Swindon : Mi a neve?
Kristóf: Kristóf.
Richárd (türelmetlenül) : Dudgeon Kristóf, te hülye 

barom. Mondd meg az egész nevedet.
Swindon : Fogoly, maradjon csendben. Ne befolyá

solja a tanút.
Richárd : Jó, jó ; de figyelmeztetem, hogy ebből 

ugyan egy szót ki nem vesz, hacsak ki nem rázza 
belőle. Istenes anyja olyan jól nevelte, hogy nyoma 
sem maradt benne a józan észnek vagy a férfiasságnak.

Burgoyne (felugrik és riadtan odaszól az őrmesternek): 
Hol az az ember, aki ezt hozta?

Az őrmester: Az őrszobában, tábornok úr.
(Burgoyne kimegy oly lázas sietséggel, hogy a tisztek 

jelentősen összenéznek.)

TIZENEGYEDIK JELENET.
(Előbbiek. Burgoyne nélkül.)

Swindon (Kristófhoz) : Ismeri Anderson Antalt, a 
presbyterián lelkészt ?

Kristóf : Hogyne ismerném ! (Látszik rajta, hogy 
Swindont szamárnak tartja, mert ilyesmit kérdez tőle.) 

Swindon : Itt van?
Kristóf (körülbámészkodik) : Nem tudom.
Swindon: Látja őt?
Kristóf: Nem.
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Swindon : Úgy látszik, ön ismeri a foglyot?
Kristóf: Ricsit ?
Swindon : Ki az a Ricsi ?
Kristóf (Richárdra mutat) : Az ott la !
Swindon : Mi a neve neki ?
Kristóf: Ricsi.
Richárd : Felelj illedelmesen, te vadszamár ! Mit 

tudják itt, ki az a Ricsi?
Kristóf : De hiszen te Ricsi vagy, vagy nem ? Mit 

mondjak mást?
Swindon: Hozzám beszéljen, uram. Ön pedig, fo

goly, hallgasson. — Mondja meg, ki ez a fogoly?
Kristóf: A bátyám Ricsi — Richárd — Dudgeon 

Richárd.
Swindon : A bátyja !
Kristóf: Az.
Swindon : Bizonyos benne, hogy nem Anderson?
Kristóf: Kicsoda ?
Richárd (magán kívül) : Én, én, én, te . . .
Swindon : Csend uram.
Az Őrmester (ordítva) : Csend !
Richárd (türelmetlenül) : Eh ! (Kristófhoz) : Azt 

akarja tudni, hogy én Anderson lelkész vagyok-e? 
Mondd meg neki ; és ne vigyorogj, mint a fakutya.

Kristóf (még jobban vigyorog) : Te Anderson lel
kész? ! (Swindonhoz) : Anderson ú r tiszteletes úr — 
és nagyon jó ember ; Ricsi pedig gonosz lélek ; a tisz
tességes emberek szóba se állanak vele. Ö a rossz fiú, 
én meg a jó. (A tisztek kacagnak. A katonák vigyorog
nak.)

Swindon : Ki fogta el ezt az embert?
Az őrmester : Én, őrnagy úr. A lelkész házában ta

láltam, együtt teázott ezzel a hölggyel és ingujjban 
ült, egészen otthonosan. Ha nem férje neki, akkor 
úgy illenék, hogy az legyen.

Swindon : Felelt a lelkész nevére?
Az őrmester: Felelt, őrnagy úr, de nem igen volt 

papos. Ezt különben megmondhatja a tábori lelkész 
úr is, őrnagy úr.
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Swindon (Richárdhoz, fenyegető hangon) : Tehát ön 
félre akart vezetni bennünket, uram? És az ön neve 
Dudgeon Richárd?

Richárd : Csakhogy végre kisütötte !
Swindon : A Dudgeon-nevet jól ismerjük, mi?
Richárd : Jól! Dudgeon Péter, akit meggyilkoltak, 

nagybátyám volt.
Swindon: Hm! (összeszoritja az ajkát és bosszú

vágyó jelentős tekintetet vet Richárdra.)
Kristóf: Felakasztanak, Ricsi?
Richárd: Fel. Kotródj ! Végeztek veled.
Kristóf : És az enyém lesz a két porcellán páva ?
Richárd (felugrik) : Takarodjál ! Takarodjál, — te 

vigyorgó pávián, te ! (Kristóf rémülten menekül.)

TIZENKETTEDIK JELENET.
(Előbbiek, Kristóf nélkül.)

Swindon (feláll — a többiek is felállnak) : Dudgeon 
Richárd, minthogy ön magára vállalta a lelkész sze
repét, végig is fogja játszani. A kivégzés, úgy, amint 
elhatároztuk, déli tizenkét órakor lesz ; s ha Anderson 
addig nem jelentkezik, ön fogja helyettesíteni az 
akasztófán. Őrmester, vezesse ki a foglyot.

Judit (kétségbeesetten) : Nem, nem . . .
Swindon (dühösen, attól félve, hogy Judit megújítja 

könyörgését) : Vezesse ki azt a némbert is !
Richárd (mint a tigris, keresztül ugrik az asztalon és 

torkon ragadja Swindont) : Átkozott gazember . . . 
(Egyfelől az őrmester, más felől a katonák Swindon 
segítségére rohannak. Megragadják Richárdot és vissza
hurcolják a helyére. Swindon, akit Richárd háttal az 
asztalra nyomott, feláll és a nyakravalóját rendezi. Be
szélni akar, mikor egyszerre csak megelőzi őt ebben 
Burgoyne, aki ebben a pillanatban megjelenik az ajtó
ban, kezében két irattal: egy fehér levéllel és egy kék, 
sürgős jelentéssel.)
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TIZENHARMADIK JELENET.
(Előbbiek. Burgoyne.)

Burgoyne (az asztalhoz jön, hideg nyugalommal) : 
Mi az? Mi történt? Anderson úr, bámulok a viselkedé
sén.

Richárd : Tábornok úr, sajnálom, hogy háborgat
tam. Csak azt a hátramozdítóját akartam megfojtani. 
(Hevesen kifakad Swindon ellen.) Mért ébreszti fel 
bennem az ördögöt ? Hogy mer úgy rárival lni erre az 
asszonyra? Átkozott kutya, gyönyörrel kicsavartam 
volna a nyakát ! (Az őrmester felé nyújtja a kezét.) 
Tessék : tegyen rám bilincset, mert különben nem 
állok jót magamért, hogy meg nem fojtom.
(Az őrmester elővesz egy pár kézi békót és Burgoy- 

nera néz utasításért.)
Burgoyne : Durván szólt önagyságához, Swindon 

őrnagy ?
Swindon (nagyon dühösen) : Nem, tábornok úr, 

szó sincs róla. Ezt a kérdést nem érdemlettem. Megpa
rancsoltam, hogy távolítsák el ezt az asszonyt, mert 
zavart csinált ; és ez a fickó nekem ugrott. Félre a 
bilinccsel ! Meg tudom én védeni magam.

Richárd : Most férfiasán beszélt ; nem bántom hát.
Burgoyne : Anderson úr . . .
Swindon: Dudgeon a neve, tábornok úr. Dudgeon 

Richárd. Közönséges csaló !
Burgoyne (nyersen) : Mesebeszéd, őrnagy úrj Hi

szen’Dudgeont felakasztották Springtown ban.
Richárd : Az a nagybátyám volt, tábornok úr.
Burgoyne: Óh, a nagybátyja. (Swindonhoz, barát

ságosan) : Bocsánat, Swindon őrnagy. (Swindon fe
szesen fogadja a bocsánatkérést. Burgoyne Richárdhoz 
fordul) : Áz ön családjával nem nagy szerencsénk van. 
Kérem, Dudgeon úr, kérdezni akartam öntől valamit. 
Ki az a fa nevet a levélből olvassa) JParshotter Main- 
deck Vilmos?

Richárd : A springtowni polgármester.
Az ördög cimborája. 6
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Burgoyne: Meg lehet bízni ennek az úrnak a sza
vában ?

Richárd: Vásárolni akar tőle valamit?
Burgoyne: Nem.
Richárd : Akkor megbízhat benne.
Burgoyne: Köszönöm, Dudgeon úr. Mellesleg, mint

hogy ön nem Anderson mégis — mi, Swindon őr
nagy? (Úgy érti: Jel fogjuk akasztani.<<)

Richárd : Minden a régiben marad, tábornok úr.
Burgoyne: Ah, igazán? Sajnálom. Ajánlom magam, 

Dudgeon úr. Ajánlom magam, asszonyom.
Richárd (csaknem vadul Judit szavába vág, aki két- 

ségbeesetten könyörögni akar megint, és elszántan karon- 
ragadja Juditot) : Egy szót se többet ! Menjünk !
(Judit könyörögve néz rá, de Richárd határozottsága 
legyőzi öt. Kimennek a négy katona kíséretében; az őr
mester komoran Swindon és Richárd között megy, s ez 
utóbbira úgy vigyáz, mintha veszedelmes fenevad volna.)

Burgoyne : Uraim, nem tartóztatjuk tovább önöket. 
Swindon őrnagy, egy szóra kérem.
(A tisztek kimennek. Burgoyne zavartalan nyuga
lommal vár, amig az utolsó tiszt is eltűnik. Azután egy
szerre elkomolyodik és először szólitja meg Swindont a 

cime nélkül.)

TIZENNEGYEDIK JELENET.
(Burgoyne. Swindon.)

Burgoyne: Swindon, tudja, mi ez? (A levelet mu
tatja neki.)

Swindon: Micsoda?
Burgoyne: Salvus conductust kérnek egy tisztjük 

számára, aki ide akar jönni/ hogy megállapítsa ve
lünk a föltételeket.

Swindon: Óh, tehát engednek !
Burgoyne : Hozzá teszik, hogy azt az embert akar

ják küldeni, aki a múlt éjszaka fellázította Spring-



Változás. XIV. Jelenet. 83

townt s bennünket kikergetett. Hogy tudjuk, hogy 
tekintélyes tiszttel lesz dolgunk.

Swindon : Lári-fári !
Burgoyne : Teljhatalma lesz megállapítani velünk a 

föltételeket — mit gondol, milyen föltételeket?
Swindon : Bizonyára a fegyverletétel feltételeit.
Burgoyne : Nem ; kivonulásunk feltételeit innen a 

városból. Hat órát szabnak, hogy egytől-egyik elpá
rologjunk innen.

Swindon : Határtalan szemtelenség !
Burgoyne: Nos, mitévők legyünk? Mit gondol?
Swindon: Induljunk rögtön Springtown ellen és 

mérjünk rájuk döntő csapást.
Burgoyne (nyugodtan) : Hm ! (Az ajtó felé fordul) : 

Jöjjön a szolgálati szobába.
Swindon: Minek?
Burgoyne : Hogy kiállítsuk a salvus conduct üst. 

(A kilincsre teszi a kezét.)
Swindon (aki nem mozdul) : Burgoyne tábornok. 
Burgoyne (visszatér) : Nos?
Swindon : Kötelességem megmondani önnek, tábor

nok úr, hogy véleményem szerint egy sereg lázongó 
kereskedő fenyegetőzése nem elegendő ok arra, hogy 
meghátráljunk.

Burgoyne (rendületlenül) : Föltéve, hogy önre ruhá
zom a parancsnokságot, mit tenne ön?

Swindon: Megpróbálnám megvalósítani eredeti 
tervünket, amiért mi Quebektől délre vonultunk, 
Howe tábornok pedig Newyorktól északra vonult; 
egyesülni törekedném vele Albanyban, hogy egyesült 
erővel megsemmisíthessük a lázadók seregét.

Burgoyne (rejtelmesen) : És meg fogja semmisíteni 
ellenségeinket Londonban is, mi?

Swindon: Londonban! Miféle ellenségeinket?
Burgoyne (kitörve) : A korrupciót és a pöffeszke- 

dést, a butaságot és a vaskalaposságot ! (Magasra 
emeli a sürgős üzenetet s hozzáteszi kétségbeesett hangon 
és arccal) : Most értesültem, őrnagy úr, hogy Howe 
tábornok még mindig Newyorkban van. .

6*
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Swindon (villámsujtottan) : Szent Isten ! Nem tel
jesítette a kapott parancsokat ! ?

Burgoyne (gúnyos nyugalommal) : Nem kapott 
semmiféle parancsot, őrnagy úr. Valaki volt szives 
Londonban megfeledkezni a parancs továbbításáról. 
Azt hiszem, aznap falura rándult épen a városból. 
Anglia, hogy ennek az úrnak a mulatságát ne rontsa 
meg, el fogja veszíteni amerikai gyarmatait; s pár nap 
múlva ön meg én Saratogában leszünk 5000 embe
rünkkel, szemben 18000 lázadóval, akiknek az állása 
bevehetetlen.

Swindon (rémülten) : Lehetséges?
Burgoyne (hidegen) : Bocsánat !
Swindon : Nem tudom elhinni ! Mit fog hozzá szólni 

a történelem?
Burgoyne : A történelem, uram, hazudni fog, úgy, 

mint rendesen. Jöjjön, el kell küldenünk a salvus con- 
ductust. ( Kimegy.)

Swindon (kétségbeesetten utána megy) : Szent Isten, 
szent Isten ! Végünk van !



VÁLTOZÁS.

Dél felé nagy a sürgés-forgás a piacon. Látszik az 
akasztófa, amely állandóan ott áll a gonosztevők el
riasztására. Körülötte apróbb fenyítékek : pellengér, 
kaloda, karó, amelyhez kikötik azt, akit megkorbá
csolnak. Az akasztófán új kötél lóg ; a hurokja fel van 
húzva a magasba, hogy a gyerekek el ne érjék. Ott a 
lajtorja is, amelyet a városi bakó a bitófához támasz
tott. Mellette áll a bakó is, hogy megvédje illetékte
len mászkálástól. A westerbridgei lakosság jókedvűen 
nyüzsög a piacon, mert híre kelt, hogy György király 
és rettenetes tábornoka az ördög cimboráját fogják 
felakasztatni és nem Anderson tiszteletest. Ennél
fogva nyugodtan végigélvezhetik az akasztást, anél
kül, hogy fel kellene háborodniok az igaztalanság 
miatt, vagy gyávaság hírébe keverednének, ha ellen
állás nélkül tűrik az Ítélet végrehajtását. Azonban 
már-már attól is félnek, hogy csalódni fognak, mert 
a dél közeledik, s mindeddig csupán a bakó érkezett 
meg a lajtorjával. De végül megnyugtató kiabálás 
hallatszik : Itt vannak, itt vannak / s egy csapat szu- 
ronyos katona, fele részben angol gyalogság, fele 
részben hesszeniek, vonul fel gyorsan a piac köze
pére, két oldalra szorítva a tömeget.

TIZENÖTÖDIK JELENET.
(Az őrmester. Katonák. Judit.)

Az őrmester : Állj ! Vigyázz ! Sorakozz ! (A kato
nák négyszögbe sorakoznak a bitófa körül. Az altisztek, 
az őrmester energikus vezetésével, kikergetik a négyszög-'
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bői az ott álldogálókat.) Rajta, rajta ! Ki a négyszög
ből, ki a négyszögből ! Mert különben mindjárt ben
neteket lógatlak fel erre a fára ! Mi lesz a négyszöggel 
amott, átkozott hesszeniek ! Hiába gagyogtok nekik 
németül! A puskatussal beszéljetek ! Ezt majd meg
érti a sarkuk. Ki innen, egy-kettő ! (Judithoz ér, aki 
a bitó  fa mellett áll.) Menjen innen ; itt semmi keresni 
valója.

Judit: Nem maradhatok itt? Hiszen nem ártok 
vele senkinek.

Az őrmester : Ne rezonirozzon ! Szégyelje magát, 
hogy olyan ember akasztására kiváncsi, aki nem is 
férje. Különben maga tizenkilenc, ő meg egy híján 
húsz. Azt mondtam az őrnagyomnak, hogy úri em
berrel van dolgunk ; aztán kapja magát és meg akarja 
fojtani az őrnagyomat, ő szent felségét meg hülyének 
nevezi. Lóduljon hát innen, egy-kettő !

Judit: Fogja ezt a két ezüst dollárt, és engedje meg, 
hogy itt maradjak.
(Az őrmester egy percnyi tétovázás nélkül, gyorsan, 
lopva körülnéz, mialatt ügyesen zsebébe csúsztatja a 

pénzt. Azután erényes felháborodással igy kiált) : 
Az őrmester : Már hogy én pénzt fogadjak el, mikor 

a kötelességemet teljesítem ! Szó sincs róla ! Majd 
megtanítom ! Vesztegetni a király ő felsége tisztjeit ! 
Lecsukatom, amint vége az akasztásnak. Ott álljon 
meg; és meg ne lássam, hogy elmozdul onnan, amíg 
meg nem engedem ! (Int Juditnak, hogy álljon jobbra 
a bitófa mögé, a négyszög belső sarkába, azután kia
bálva elfordul tőle) ) Rajta, rajta, sorakozz ! Szorítsa
tok vissza mindenkit !
(Szt ! Szí ! Csend ! kiáltások hallatszanak a tömeg
ben ; s hallható egy katona-banda hangja. Händel Saul
jából a gyászindulót játsza. A nyüzsgés rögtön megszű
nik ; az őrmester és az altisztek a négyszög mögé siet
nek és suttogó hangon parancsokat osztanak, mire a 
négyszög megnyílik, hogy utat nyisson a gyászmenet
nek, amelyet két sor katonaság véd a tömeg ellen. Elől 
jön Burgoyne és Swindon, akik a négyszögbe lépve un-
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dórral pillantanak a bitófára, s hogy ne kelljen alatta 
keresztülmenniök, kissé jobbra térnek ki, s jobbról áll
nak meg. Utánuk Brudenell jön, a tábori lelkész, talár
ban, kezében nyitott imakönyvvel; mellette Richárd, 
zavartan, kedvetlenül. Komoran keresztül megy a bitófa 
alatt, s azután a bitófával szembe helyezkedik el. Mö
götte jön a hóhér, tagbaszakadt katona, ingujjban. Nyo
mában két katona egy könnyű katonai kocsit húz. Leg
végül jön a banda, amely megáll a négyszög mögött és 
befejezi a gyászindulót. Judit, aki gyötrődve figyeli Ri
chárdot, közelebb lopózik a bitófához, s megáll, a jobb 
oszlopjához támaszkodva. A következő beszélgetés alatt 
a két katona az akasztófa alá húzza a kocsit, s a rúd mel
lett áll meg, amely hátrafelé nyúlik el. A hóhér egy kis 
lépcsőt vesz ki a kocsiból s elhelyezi, hogy a fogoly fel
mehessen rajta. Azután felmászik a bitófához támasz
tott lajtorján, s elvágja a zsineget, amellyel a kötél a 
bitófa tetejére volt akasztva, úgy hogy a hurok lóbálódzva 

a kocsi fölé lóg, amelybe a hóhér lefelé jövet belelép.)

TIZENHATODIK JELENET.
(Előbbiek. Richárd. Burgoyne. Swindon. Brudenell.) 

Richárd (elfojtott türelmetlenséggel, Brudenellhez) : 
Nézze, uram, ez a hely nem való a maga fajta ember
nek. Nem volna jobb, ha távoznék innen ?

Swindon : Felszólítom a foglyot, hogy ha maradt 
még benne egy szikrája a tisztességnek, hallgassa meg 
a lelkész vigasztalását és adózzék kellő tisztelettel az 
alkalom ünnepélyességének.

Brudenell (gyöngéden korholva Richárdot) : Iparkod
jék vigasztalódni, és nyugodjék bele az Isten akara
tába. (Fölemeli az imakönyvét, hogy folytassa a szer
tartást.)

Richárd : Jobb lesz, ha a saját meg a bűntársai 
akaratáról beszél 1 (Burgoynera és Swindonra mutat.) 
Az Istennek nem sok köze van sem hozzájuk, sem 
önhöz. Keresztényi szeretetről fecseg nekem, mikor
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nyakra-före felkötik az ellenségeiket ! ? Hallott-e már 
valaha valaki ilyen istenkáromló ostobaságot ! ? 
(Swindonhoz, nyersebben) : Ön ennek az alkalomnak 
az ünnepélyességét, amint ön nevezi, arra akarja fel
használni, hogy meggyőzze a népet saját méltóságá
ról. Hándel zenéje és papi kiséret mellett gyilkolni, 
ez csakugyan nagy istenesség ! Azt hiszi, hogy én esz
köze leszek ebben ? Arra kértek, hogy a kötelet válasz- 
szam, mert a saját mesterségükben kontárok, és nem 
tudnának tisztességesen fej belőni. Akaszszanak fel 
hát, és legyen vége a komédiának !

Swindon (a lelkészhez) : Nem tud vele semmire 
menni, Brudenell úr?

Brudenell: Megpróbálom, őrnagy úr. (Olvasni 
kezd) : »Ember, aki az asszony méhéből születél . . .» 

Richárd (merően a szeme közé néz) : »Ne ölj !»
(Brudenell kezében lehanyatlik a könyv.)

Brudenell (bevallva zavarát) : Mivel vigasztaljam, 
Dudgeon úr?

Richárd : Hagyjon magamra, ember, nem érti?
Burgoyne (rendkivül udvariasan) : Azt hiszem, Bru

denell úr, hogy Dudgeon úr a szokásos vigasztaló sza
vakat nem találja az alkalomhoz mérteknek, jobb lesz 
tehát, ha nem erőszakolja a dolgot, amíg . . . amíg 
Dudgeon úrnak nem lesz többé kifogása ellene. (Bru
denell vállat vonva becsukja a könyvét és a bitója mögé 
vonul.) Úgy látszik, sietős a dolga, Dudgeon úr.

Richárd (a halál borzalmával) : Azt hiszi, hogy talán 
kellemes ez a várakozás? Önök feltették magukban, 
hogy gyilkosságot fognak elkövetni, rajta tehát, vé
gezzenek velem !

Burgoyne : Dudgeon úr, mi csak . . .
Richárd : Azért teszik ezt, mert megfizetik érte 

önöket.
Swindon : Arcátlan . . . (Elfojtja dühét.)
Burgoyne (nagy kedvességgel) : Ah, igazán sajná

lom, hogy így fogja fel a dolgot, Dudgeon úr. — Ha 
tudná, mibe kerül nekem a megbízatásom, és tudná,
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hogy mi a fizetésem, jobb vélemény nyel volna felő
lem. Örvendenék, ha barátságosan válhatnánk meg 
egymástól.

Richárd: Ne folytassa, Burgoyne tábornok. Ha 
azt hiszi, hogy szívesen akasztatom fel magam, akkor 
csalódik. Szó sincs róla. És semmi kedvem, ezt a hitet 
kelteni az emberekben. És ha azt hiszi, hogy leköte
lez azzal, hogy finoman végzi a dolgát, akkor még job
ban csalódik. Átkozottul bánt az egész dolog ; és csak 
az vigasztal, hogy ön sokkal hitványabbnak fogja 
tartani magát, mint én az akasztófán. (Richárd elfor
dul és a kocsihoz indul, mikor előlép Judit és elébe 
nyújtja karjait. Richárd, aki érzi, hogy egy hajszálon 
függ a hidegvére, hátratántorodik és igy kiált) : Mit ke
res itt kegyed ? Ez a hely nem kegyednek való ! (Ju
dit érinteni akarja Richárdot, aki türelmetlenül hátrál.) 
Nem, nem ! Menjen innen, menjen innen ! Megfoszt 
az erőmtől. Vigyék el innen !

Judit : Nem is búcsúzik tőlem?
Richárd (átengedi Juditnak a kezét) : Óh, Isten 

áldja meg ! De most menjen — gyorsan — gyorsan. 
(Judit Richárd kezébe kapaszkodik —- de nem akar 
ilyen hideg búcsúval elválni tőle. Mikor Richárd szaba
dulni igyekszik tőle, Judit végül kétségbeesetten Richárd 
keblére dől.)

Swindon (dühösen az őrmesterhez, aki Judit elöre- 
hatolásának láttára rémülten hozzá rohan hátulról, hogy 
visszahurcolja, s most, mikor látja, hogy már elkésett, 
határozatlanul megáll) : Mi ez? Hogy került ide?

Az őrmester (bűnössége tudatában) : Nem tudom, 
őrnagy úr. Nagyon ügyes — nem lehet visszatartani.

Burgoyne : Megvesztegettette magát!
Az őrmester (tiltakozva) : Nem, őrnagy úr . . .
Swindon (szigorúan) : Vissza a helyére ! (Az őrmes

ter engedelmeskedik).
Richárd (könyörögve néz a körülötte állókra, s végül 

Burgoynehoz fordul, aki a legkevésbbé ostoba közöttük) : 
Vezesse el innen ! Azt hiszi, szükségem van most rá, 
hogy itt lábatlankodjék körülöttem?
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Burgoyne (Judithoz megy és kézen fogja) : Jöjjön, 
asszonyom ; nem bánom, ha itt marad ; de álljon a 
hátunk mögé és ne
(Richárd megkönnyebbülten, de csaknem zokogva 
fellélekzik, mikor Judit elereszti őt és Burgoynehoz for
dul. Azután a kocsihoz menekül és feláll rá. A hóhér 

lehúzza Rihárdról a kabátot és hátra köti a kezét.)
Judit (csendesen ellenáll Burgoynenak és elhúzza ke

zéből a kezét): Nem. Itt kell maradnom. (Jobbról a 
bitófa mellé megy. Richárdra akar tekinteni; de aztán 
rémült borzalommal elfordul és térdre hullva imádkozni 
kezd. Brudenell a háttérből Judit felé közeledik.)

Burgoyne (helyeslőén bólint, mikor látja, hogy Judit 
térdel) : Ah, így jó lesz. Ne zavarja, Brudenell úr. így 
legjobb lesz. (Brudenell is bólint a fejével, azután kissé 
hátrább vonul, részvéttel vigyázva Juditra. Burgoyne 
visszamegy előbbi helyére s előveszi szép arany krono
méterjét.) Nos, megtörtént minden előkészület? Ne 
tartóztassuk tovább Dudgeon urat.
(Ezalatt Richárd kezét hátrakötötték és a hurkot a 
nyakába tették. A két katona megfogta a kocsirudját, 
hogy a kellő pillanatban elhúzhassák a kocsit. A hóhér, 
aki a kocsin áll, Richárd mögött, int az őrmesternek )

Az őrmester (Burgoynenak) : Minden rendben van, 
tábornok úr.

Burgoyne : Van még valami mondani valója, Dud
geon úr? Két perc múlva dél lesz.

Richárd (szilárd hangon, mint aki úrrá lett a halál 
félelmén) : Az ön órája két perccel késik a toronyórá
hoz, amelyet látok innen, tábornok úr. (A toronyóra 
elüti a tizenkettőből az elsőt. A nép akaratlanul mozogni 
kezd az óraütésre, s elfojtott morgás hallatszik.) Ámen ! 
Éltemet a jövőért !
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TIZENHETEDIK JELENET.
(Előbbiek. Anderson.)

Anderson (kiáltva a piacra rohan) : Ámen ! Meg
álljának ! ( Keresztül tör a katonák falán, Burgoyneval 
szemben és lihegve a bitófához rohan.) Én vagyok An
derson Antal, az, akit kerestek !

(A tömeg feszült figyelemmel hallgat. Judit félig 
felemelkedve Andersonra bámul; azután égnek emeli a 
kezét, mint akinek buzgó imáját meghallgatta az ég.)

Swindon : Valóban ! Épen jókor, hogy elfoglalja a 
helyét az akasztófán. Fogjátok el !
(Az őrmester intésére két katona Anderson felé köze

ledik, hogy elfogja.)
Anderson (egy papírlapot tart Swindon orra alá) : 

Itt a salvus conductusom, uram ’.
Swindon (visszadöbben) : A salvus conductusa ! 

Hát ön ... !
Anderson (nyomatékkai) : Igen én. (A két katona 

könyökön ragadja őt.) Parancsolja meg az embereinek, 
hogy ne nyúljanak hozzám.

Swindon (a katonákhoz) : Eresszétek el!
Az őrmester Hátra arc ! Indulj !

(A két katona visszamegy a helyére. A tömeg ujjon
gásba tör ki; és jelentősen néznek egymásra, mintha 
előre éreznék diadalukat, mikor látják, hogy a lelkészük 

az ellenséggel tárgyal a téren.)
Anderson (megkönnyebbülten fellélekzik és zsebken

dőjével megtörli izzadt homlokát) : Istennek hála, hogy 
még jókor érkeztem !

Burgoyne (nyugodtan, mint rendesen, az órát még 
mindig a kezében tartja) : A legjobbkor, uram. Tizen
két óra van. Soha többé nem fog eszembe jutni, hogy 
amerikai óra szerint akasztassak fel valakit. (Zsebre 
teszi az órát.)

Anderson: Igen, tábornok úr; mi pár perccel előbbre 
vagyunk már önöknél. Most pedig parancsolja meg,



92 Az ördög cimborája.

hogy vegyék le a kötelet annak az amerikai polgárnak 
a nyakáról.

Burgoyne (a kocsin álló hóhérhoz — nagyon udvaria
san) : Szabadítsa ki Dudgeon urat.
(A hóhér leveszi a kötelet Richárd nyakáról, feloldja a 

kezét és ráadja a kabátját.)
Judit (félénken Andersonhoz lopódzik) : Tóni !
Anderson (vállon öleli félkarjával Juditot és szere

tettel tréfálva) : No, mi a véleményed az uradról most? 
Mi? Mi?

Judit: Szégyellem magam . . .(Anderson keblére 
rejti az arcát.)

Burgoyne (Swindonhoz) : Csalódottnak látszik, 
Swindon őrnagy.

Swindon: Ön pedig, mintha vereséget szenvedett 
volna, Burgoyne tábornok.

Burgoyne : Úgy is történt, őrnagy úr ; de azért van 
bennem annyi emberség, hogy örüljek neki. (Richárd 
leugrik a kocsiról, Brudenell kezét nyújtja neki, hogy 
támogassa, s azután Andersonhoz szalad, akinek mele
gen megrázza a balkezét. A jobb keze Judit kezében van.) 
Mellesleg szólva, Anderson úr, nem egészen értem a 
dolgot. A salvus conductust a katonai parancsnok 
számára állítottuk ki. Ön pedig — úgy tudom . . . 
(élesen, de udvariasan szemügyre veszi Anderson lo
vagló csizmáját, pisztolyait és Richárd kabátját, azután 
hozzáteszi) : — lelkész.

Anderson (Judit és Richárd között) : Uram, csak a 
megpróbáltatás órájában válik meg, kinek mi az 
igazi hivatása. Ez a bolond fiatal ember (Richárd vál
lára teszi a kezét) azzal kérkedett, hogy az ördög 
cimborája ; de a kísértés órájában megértette, hogy 
a rendeltetése az, hogy szenvedjen és hűséges legyen 
mindhalálig. Én pedig azt gondoltam magamról, 
hogy a béke evangéliumának derék hirdetője vagyok ; 
de mikor elkövetkezett a kísértés órája, megértettem, 
hogy az én rendeltetésem az, hogy a cselekvés embere 
legyek, s hogy az én helyem ott van a csatatér lánná-
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jában. Ennélfogva ötven éves koromban új életet 
kezdek, mint Anderson Antal, a springtowni katona
ság kapitánya ; az ördög cimborája pedig nemsokára 
tisztelendő Dudgeon Richárd lesz, az én régi szószé
kemből fog prédikálni és jó tanácsadója lesz ennek az 
én együgyű, érzelgős kis feleségemnek. (Jiidit vállára 
teszi a másik kezét. Judit lopva Richárdra pillant, hogy 
lássa, mit szól ehhez a jövőhöz.) Az ön anyja, Richárd, 
azt mondta, hogy sohse vettem volna feleségül Judi- 
tot, ha valóban papnak születtem volna. Attól tartok, 
hogy igaza volt neki. Ennélfogva, ha nincs kifogása 
ellene, viselje ön tovább az én kabátomat, én pedig 
megtartom magamnak az önét.

Richárd: Tiszteletes — akarom mondani, kapitány 
úr. Úgy viselkedtem, mint valami bolond.

Judit: Mint valami hős !
Richárd : Talán nincs is a kettő között nagy kü

lönbség. (Némi keserűséggel maga iránt) : De nem ! 
Ha lett volna bennem valamelyes jóra valóság, ugyan
azt kellett volna tennem önért, amit ön tett értem, 
ahelyett, hogy hiábavaló áldozatot hozzak.

Anderson : Nem hiábavalót, fiam. Sok mindenre 
szükség van, ha új világot akarunk teremteni, — 
szentekre ép úgy, mint katonákra. (Burgoynehoz 
fordul) : Most pedig, tábornok úr, az idő múlik és 
Amerika nem ér rá várakozni. Tisztában van ön vele, 
hogy bárha városokat elfoglalhat és csatákat nyerhet 
s, a nemzetet soha le nem igázhatja.

Burgoyne : Kedves jó uram, hódítás nélkül nincs 
arisztokrácia. Jöjjön, intézzük el a dolgot a hadiszál- 
ásomon.

Anderson: Szolgálatára állok, uram. (Richárdhoz.) 
Vezesse haza Juditot, én helyettem ; jó lesz, fiam? 
(Richárdra bizza Juditot.) Menjünk, tábornok úr. 
(Megindul a piacon keresztül a városháza felé, magukra 
hagyva Richárdot és Juditot. Burgoyne utána megy; de 
csak egy-két lépést tesz; azután megáll és Richárdhoz 
fordul.)

93
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Burgoyne : Hogy el ne felejtsem, Dudgeon úr, szíve
sen látom önt villásreggelire, fél kettőkor. (Egy pilla
natig szünetet tart, azután hamiskás udvariassággal 
hozzá teszi) : Hozza el magával Andersonné asszonyt 
is, ha lesz szíves megtisztelni. (Swindonhoz, aki dü
höngve áll a helyén) : Nyugodjék bele, Swindon őr
nagy ; az ön angol katona barátja megállja a helyét 
mindenütt, csak’a brit hadügyminisztériumban nem. 
(Anderson után megy.)

TIZENNYOLCADIK JELENET.
(Előbbiek. Burgoyne és Anderson nélkül.)

Az őrmester (Swindonhoz) : Mit parancsol, őr
nagy úr?

Swindon (dühösen) : Mit parancsolok? Mit ér most 
a parancs? Nincs többé hadsereg. Vissza a táborba ! 
És vigye el az ... (Sarkon fordul és elmegy.)

Az őrmester (harciasán és hazafiasán, visszautasítva a 
vereség gondolatát) : Vigyázz ! Föl a fejjel ! Es mutas
suk meg nekik, hogy kutyába se vesszük őket. Sora
kozz ! Indulj !
(Megperdül a dob nagy erővel; a banda rágyújt az 
angol gránátos-indulóra s az őrmester, Brudenell és a 
katonáik dacosan kivonulnak a táborukba. A nép utánuk 
tolong, végig a piacon, csufolódva; s a városi zenekar, 
nagyon primitiv intézmény, rázendít a Yankee Doodle- 
ra. Eszter, aki a városi zenekarral érkezik, Richárdhoz 

szalad.)

TIZENKILENCEDIK JELENET.
(Előbbiek, Swindon, az őrmester és Brudenell nélkül.

Eszter.)
Eszter : Óh, Ricsi!
Richárd (jókedvűen, de akaratosan) : No, no ! Gyere, 

gyere ! Nem bánom, ha felakasztanak ; de azt nem 
akarom, hogy agyon nyafogjanak.
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Eszter: Nem, nem; ígérem, hogy jó kis lány leszek. 
(Vissza akarja tartani a könyeit; de nem birja.) Szeret
ném látni, hová mennek a katonák. (Előbbre megy a 
piacon egy darabot és úgy tesz, mintha a tömeg után 
nézne.)

Judit: ígérje meg, hogy soha sem mondja meg neki. 
Richárd: Ne féljen.

( Kezet fognak.)
Eszter (odakiált hozzájuk) : Vissza jönnek ! Téged 

akarnak látni !
(Nagy örömujjongás a piacon. A nép a zenekarral 
együtt vad lelkesedéssel vissza özönlik, és felkapja Ri- 

chárdot a vállára, éljenezve.)

Függöny.
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