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A fordító jegyzete. 

Bernard Shaw e munkáját krónikás szín-
műnek nevezi, nyilvánvalóan azért, mert hang-
súlyozni kívánta e dráma hű és igaz történelmi-
ségét. »Szent Johanna« azonban jóval több ennél : 
történelmi tragédia, modern történelmi tragédia, 
mélységesen intellektuális dráma, Hebbel értel-
mében, aki ugyanezt kereste egész életén keresz-
tül, de aki sohasem tudott eljutni Shaw kristály-
tiszta tragikumáig. 

»Szent Johanna« történelmisége annyit jelent, 
hogy Shaw teljesen ment a liberális és materialista 
történelemírók elfogultságától, akik sohasem hit-
tek a vallásban és az Egyházban, teljesen ment 
az Anatole France-ok hitetlenségétől és szkepszi-
sétől, akik sohasem hittek a szentekben és a 
Szentlélekben s teljesen ment a romantikus köl-
tők badarságaitól és túlzásaitól, akik minden 
történelmi és lélektani igazság ellenére szerelmes 
hősnőt faragtak Johannából. 

Shaw Johannája szent, akit a maga kora 
eretneknek látott s eretnek, akit a katholikus Egy-
ház 1920-ban szentté avatott. S ebben rejlik a 
mély hittel megírt dráma örökké aktuális és örökké 
égő problémája : a legtisztább ember is ellentétbe 
kerülhet a maga korának legtisztább és leg-
becsületesebb embereivel — s a tragikai vég 



kikerülhetetlen. Senki sem tehet róla s mégis meg-
történik a legrosszabb. Mitévő legyen az emberi-
ség ez örökké ismétlődő tragikus problémával 
szemben ! 

Ez Johanna és Shaw kérdése az emberiség-
hez. Mert Shaw nem megy bele a liberálisoknak és 
szabadgondolkodóknak másfélszázad óta hangoz-
tatott s a köztudatba is szinte belegyökerezett 
ama hazugságába, amely szerint a középkor sötét 
volt, a mi korunk ellenben a felvilágosultság 
ideje. Éppen mélységes hite és mélységes komoly-
sága alapján mutatja ki, hogy a középkor kultú-
rája magasabbrendű volt, mint a miénk, mert 
vallási és lelki fundamentumon nyugodott s 
vehemens ékesszólással bizonyítja be, hogy min-
den tudományosságunk és áltudományosságunk 
mögött sem állnak olyan erős eszmények, aminők 
Szent Katalin vagy Szent Margit mögött állottak 
a középkorban. 

S hogy az ir költőnek e ponton milyen erős 
az igazsága, mi sem bizonyítja jobban, mint a 
Szent Johannával szemben itt is, amott is fel-
merült kritikai kifogások olyan elmék részéről, 
amelyektől minden theológiai és vallási gondolat 
idegen, akik oly kevéssé hisznek Istenben és 
Szentlélekben, szentségekben és szentekben, hogy 
mihelyest olyan költővel állanak szemben, kinek 
Isten és a világ, Isten és az ember, Isten és a 
lélek a legnagyobb problémája, az ijedtség vagy 
a rémület hirtelen gesztusával a farizeusok és 
képmutatók köpenyébe bújnak, megrettent vallás-
talanságukban vallásgyalázással vádolják azt, aki 
expressis verbis kijelentette és kijelenti, hogy a 
vallás az egyetlen dolog, amellyel komoly ember-
nek érdemes foglalkoznia. így történhetik meg az, 
hogy a hitetlen és szkeptikus, szabadgondolkozó 



Anatole France feje köré glóriát fonunk s ugyan-
akkor az istenhivő, puritán és misztikus Shawt 
sárral dobáljuk. Ennek a helyzetnek az iróniáját 
különben mi sem fejezi ki jobban : mint maga 
a Szent Johannáról szóló dráma, amelyben Shaw 
mindezt igen plasztikusan megírta. 

Hogy Shaw álláspontja inkább protestáns, 
mint katholikus : ez nem lephet meg senkit, 
Az epilógus hangjának merészsége és bizonyos 
triviálitásóknak kelletén túl való hangsúlyozása, 
ami Shaw túlzott realizmusából következik, 
katholikus emberre nem is tehet kellemes hatást. 
Viszont alig akadt még protestáns író, aki a katho-
licizmust és a katholikus Egyházat ennyi belátás-
sal és ennyi megértéssel szemlélte volna. Abból a 
leckéből pedig, amelyet Shaw a protestánsok el-
fogultságaihoz fűz, igazán nemcsak a protestán-
sok tanulhatnak. 

H. S. 





E L Ő S Z Ó . 

Az igazi és az állítólagos Johanna. 
D'Arc Johanna, egy falusi leány a Vosges 

vidékéről, 1412-ben született ; 1431-ben meg-
égették eretnekség, boszorkányság és bűbájosság 
vétkeért ; 1456-ban megfelelő ügyvizsgálat után 
igazolták ; 1904-ben tiszteletreméltónak jelen-
tették ki, 1908-ban boldoggá avatták és végül 
1920-ban a szentek közé iktatták. A keresztény 
kalendáriumnak legnevezetesebb katonai szentje 
és a legfurcsább szerzet a középkor különleges 
értékei között. Ámbár hit valló és fölöttébb jámbor 
katholikus volt, aki keresztes hadjáratot is ter-
vezett a husziták ellen — valósággal a legelső 
protestáns vértanúk közül való. A nacionalizmus-
nak is egyik első apostola volt, s az első, aki 
átvitte a gyakorlatba a hadviselésnek napoleoni 
realizmusát, ellentétben korának váltságdíjakra 
pályázó, mulatságot űző lovagi háborúskodásá-
val. Úttörő volt az észszerű női öltözködés 
terén, mint két századdal később Krisztina svéd 
királynő, nem is szólva D'Eon lovagról s arról a 
megszámlálhatatlan névtelen hősnőről, akik férfi-
nak öltöztek, hogy mint katonák és tengerészek 



szolgálhassanak : nem vállalta a nők sajátos 
hivatását, hanem úgy öltözködött és úgy küzdött, 
és olyan életmódot folytatott, mint egy férfi. 

Minthogy módját lelte, hogy mindezekben 
rendkívül kitüntesse magát, amikor még be 
sem töltötte huszadik esztendejét (különben is, 
sohasem töltötte be huszadik esztendejét), aligha 
lephet meg valakit, hogy a törvényszék máglya-
halálra ítélte, állítólag egy csomó főbenjáró 
bűnéért, amelyeket ma már nem tartunk bünte-
tendőknek, voltaképpen azonban azért, amit 
manapság nőietlen és elviselhetetlen önhittségnek 
nevezünk. Tizennyolc éves korában Johanna 
olyan igényekkel lépett föl, hogy túltett a leg-
büszkébb pápán vagy a legönteltebb császáron. 
Isten teljes hatalmú küldöttjének hirdette magát 
s hogy ő még földi életében tagja a Győzelmes 
Egyháznak. Leereszkedő volt saját királyával 
szemben, az angol királyt pedig felszólította, 
hogy szálljon magába és engedelmeskedjék az ő 
parancsainak. Megleckéztetett, elnémított és terro-
rizált államférfiakat és püspököket. Lekicsinyelte 
a hadvezérek haditerveit s a saját haditerve 
szerint vezette győzelemre az ő csapataikat. Fék-
telén és leplezetlen megvetést tanúsított a hiva-
talos vélemény, ítélet és tekintély, valamint a 
táborkari stratégia és taktika iránt. Ha bölcs 
lett volna és uralkodó, akiben egyesül a leg-
tiszteletreméltóbb hierarchia és a legdicsősége-
sebb dinasztia : tevékenysége és követelőző ter-
mészete épúgy próbára tette volna a hivatalos 
véleményt, mint Caesar Cassiust. De mert 
semmiből lett valamivé : csak kétféle vélemény 
volt forgalomban róla. Az egyik az volt, hogy 
csodálatos lény, a másik, hogy elviselhetetlen. 



Johanna és Szokrátész. 
Ha Johanna rosszlelkű, önző, gyáva avagy 

ostoba lett volna, a leggyűlöletesebb alak volna, 
akit a történelem valaha ismert, nem pedig a 
történelem egyik legvonzóbb jelensége. Ha elég 
idős lett volna ahoz, hogy lássa, milyen hatást 
tesz az emberekre (akiket megalázott, mert hiszen 
igaza volt, amikor nekik nem volt igazuk), s 
megtanulja, hogy ügyesen bánjék velük és híze-
legjen nekik : olyan sokáig élhetett volna, mint 
Erzsébet királyné. De sokkal ifjabb, parlagibb 
és tapasztalatlanabb volt, semhogy ismerhette 
volna e fogásokat. S ha olyan emberek akadtak 
az útjába, akiket ő bolondoknak tartott, se a 
véleményét nem titkolta el, sem a türelmetlen-
ségét hóbortjaikkal szemben ; és naivitásában 
mégis azt várta tőlük, hogy hálásak legyenek 
iránta, amiért a helyes útra terelte vagy a bajból 
kirántotta őket. Felsőbbrendű elmék mindig na-
gyon nehezen értik meg azt a tomboló dühöt, 
amelyet a viszonylag együgyű emberek ostoba-
ságainak leleplezésével szabadítanak föl. Még 
Szokrátész is, bár öreg és tapasztalt ember volt, 
nem úgy védte magát a törvényszéken, mint az 
olyan ember, aki megérti a régóta fölhalmozó-
dott dühöt, amely végre kitört ellene, és zúgoló-
dott a halála miatt. Vádlóját, ha 2300 évvel 
később születik, egy külvárosi vonat bármelyik 
első osztályában meg lehetne találni, este vagy 
reggel, amikor a városba vagy a városból szágul-
danak a vonatok ; mert igazán semmi egyebet 
nem tudott felhozni, mint hogy ő és a hozzája 
hasonlók nem tűrhetik el, hogy mint hülyék áll-
janak a világ előtt, valahányszor Szokrátész ki-
nyitja a száját. Szokrátészt, aki nem volt ennek 



tudatában, annyira megbénította a saját esze, 
hogy valahogy elhanyagolta a támadás legfőbb 
pontját. Miután megállapította azt a tényt, hogy 
ő öreg katona és tisztes életű ember, a vádlója 
pedig ostoba polgár : teljesen kifogyott az érvei-
ből. Nem is gyanította, hogy az ő szellemi fölénye 
milyen nagyfokú félelmet és gyűlöletet keltett 
vele szemben azoknak az embereknek a szívé-
ben, akik iránt ő legjobb tudomása szerint csak 
jó szándékkal volt s akiknek csak jó szolgálato-
kat tett. 

A Napoleonnal való ellentét» 
Ha Szokrátész ilyen ártatlan volt hetven 

éves korában, elképzelhető, milyen ártatlan lehe-
tett Johanna tizenhét éves korában. Pedig hát 
Szokrátész az érvek embere volt, aki lassan és 
békésen mozgatta meg az emberi elméket, míg 
Johanna a tettek leánya volt, aki erőszakosan 
és hevesen mozgatta meg a testüket. Kétségtele-
nül ez az oka, hogy Szokrátészt oly sokáig tűrték 
a kortársai s hogy Johannát elpusztították, mielőtt 
még nagykorúvá lett volna. Mindkettejükben 
ijesztő tehetség párosult őszinteséggel, egyéni 
szerénységgel és jóindulattal s ez idézte föl azt a 
szörnyű idegenkedést, amelynek áldozatul estek 
minden józan ok ellenére, úgy hogy ők maguk 
sem értették, mi történik velük. ŐNapoleonban is 
megvolt ez az ijesztő tehetség, de nem volt sem 
őszinte, sem önzetlen s nem voltak illúziói nép-
szerűségének mivolta iránt. Amikor megkérdezték 
tőle, hogyan fogadja majd a világ az ő halálát, 
azt felelte, hogy megkönnyebbülten fog fellélek-
zeni. Csakhogy a szellemóriások, akik nem gyű-
lölik s bántani sem akarják embertársaikat, 



nem egykönnyen tudják belátni, liogy ember-
társaik mégis csak gyűlölik a szellem óriásait s 
elpusztításukra törnek, nemcsak irigységből, 
mert egy felsőbbrendű elmének a jelenléte sebzi 
hiúságukat, hanem abból az alázatos és becsüle-
tes érzésből is, hogy félnek tőle. A félelem a leg-
nagyobb szélsőségekre hajszolja az embereket, 
s ez a félelem, amelyet a felsőbbrendű elme 
idéz föl : misztérium, tehát nem lehet elokos-
kodni. Mértéktelen lévén, elviselhetetlenné válik, 
ha nem fűződik hozzá az a garancia, vagy leg-
alább is az a föltevés, hogy megvan benne a jó-
indulat és az erkölcsi felelősség ; más szóval, 
ha nem hivatalos formában lép föl. Heródesnek 
és Pilátusnak, Annának és Kaifásnak törvényes 
és elfogadott fölényessége szintén félelmet ébreszt ; 
csakhogy ez a félelem elviselhető, mert ez a 
félelem észszerű, következményei megmérhe-
tők és kikerülhetők, azonfelül boldogulást és 
védelmet ígérnek. Ellenben Krisztusnak különös 
fölénye s az a félelem, amelyet fölkelt, üvöltő 
Feszítsd meg-et csal ki mindazokból, akik nem 
érzik a bennerejlő jóságot. Szokrátésznek meg 
kellett innia a bürök levét, Krisztusnak függenie 
kellett a kereszten s Johannának megégnie a 
máglyán, míg Napoleon, ámbár Szent-Ilonán végzi 
életét, mégis csak az ágyában halhatott meg ; és 
sok ijesztő, de teljesen érthető hivatalos gaz-
ember természetes halállal hal meg, a földi király-
ság teljes glóriájában, bizonyságul arra, hogy 
sokkal veszedelmesebb dolog szentnek lenni, 
mint hódítónak. Azok, akik egyesítették magukban 
a kettőt, mint Mohammed és Johanna, azt tapasz-
talták, hogy a hódítónak kell megmentenie a 
szentet, s hogy a vereség és fogság mártírságot 
jelent. Johannát megégették s a saját pártjából 



egy kéz sem mozdult meg a kiszabadítására. 
Bajtársai, akiket megszégyenített és levert, a 
francia király, akit megkoronázott s az angol 
király, akinek koronáját aLoire-ba hajította : egy-
formán örültek annak, hogy megszabadultak tőle. 

Bűnös volt-e Johanna vagy ártatlan? 
Minthogy ugyanezt az eredményt létrehoz-

hatta a legsötétebb alsórendűség, csak úgy, 
mint a legragyogóbb felsőrendűség : szembe kell 
néznünk azzal a kérdéssel, hogy Johanna esetében 
melyik játszott közre. Kortársai nagyon gondos 
és lelkiismeretes vizsgálat után döntöttek ellene ; 
és az ítélet megsemmisítése, huszonöt évvel 
később, Johanna rehabilitálásának formájában 
igazán nem volt egyéb, mint VII. Károly meg-
koronáztatásának érvényesítése és elismerése. Az 
eredeti pert igazán csak az utókornak az az egy-
hangú és sokkal hathatósabb döntése semmisí-
tette meg, amely Johanna szenttéavatásában 
csúcsosodik ki, amely az ö bíráit ültette a vád-
lottak padjára s amely eddig sokkal igazságtala-
nabb volt, mint Johanna első törvényszéke. Mind-
amellett, az 1456-iki igazoltatás, bármily korrupt 
dolog volt is, minden józanul gondolkodó kritikus 
számára elegendő bizonyítékot hozott arra nézve, 
hogy Johanna nem volt sem ördög motollája, se 
ringyó, se boszorkány, se istenkáromló ; csak oly 
kevéssé bálványimádó, mint a pápa maga, se 
rossz magaviseletű, a szónak semmiféle értelmé-
ben, ha leszámítjuk azt, hogy katonáskodott, 
férfiruhát hordott s tele volt vakmerőséggel, — 
sőt ellenkezőleg nagyon jó természetű leány volt, 
érintetlen szűz, nagyon vallásos, nagyon mérték-
letes (gondoljunk csak arra, hogy borba áztatott 



kenyeret evett, a bor pedig az aszkéta Francia-
országnak is ivóvize), nagyon jóságos, és ámbár 
kemény és vitéz katona volt, képtelen volt eltűrni 
a ledér beszédet és a feslett viselkedést. Ügy lépett 
a máglyára, hogy szeplő nem volt a jellemén, 
leszámítva fenhéjázó merészségét, vagy ahogy 
ők mondották : a gőgjét, amely őt odajuttatta, 
így hát időfecsérlés volna most a^t bizonyítgatni, 
hogy az a Johanna, aki a VI. Henrik című Erzsébet 
korabeli színdarab első részében szerepel (föltéve, 
hogy Shakespeare-tői ered ez a foldozott dráma), 
a soviniszta hazaffyság nevében a darab záró-
jelenetei során durván becsmérli a Szűz alakját. 
A sártól, amellyel megdobálták, ma már oly töké-
letesen kitisztult, hogy nincs szükség többé 
modern íróra, aki őt tisztára mossa. Sokkalta 
nehezebb föladat lekaparni azt a sarat, amellyel 
elborították a bíráit és azt a fehérítőt, amely 
már a felismerhetetlenségig meghamisítja Johanna 
alakját. Ha a hazaffyak elhamarkodásukban a 
legrosszabbul jártak el vele szemben, a felekezeti 
hebehurgyaság (ez esetben a protestáns hebe-
hurgyaság) a cölöpöt, amelyen megégették, arra 
használta, hogy végigverjen vele a római katho-
likus egyházon és az inkvizíción. A legkönnyebb 
mód, hogy ez intézményekből melodrámai gonosz-
tevőket faraghassanak, az volt, hogy hősnőjévé 
avassák a Szüzet. Ezt a melodrámát, mint szamár-
ságot mellőzhetjük. Az Egyház és az Inkvizíció 
sokkal igazságosabb bírói eljárásban részesítette 
Johannát, mint manapság bármely hivatalos, 
világi törvényszék a hasonló fajtájú és hasonló 
helyzetben lévő vádlottakat ; elítéltetése szigo-
rúan megfelelt a törvénynek. Es Johanna nem 
volt melodrámai hősnő : vagyis széptestű s szerel-
mében csalódott élősdije egy hasonlóan széptestű 



hősnek, hanem lánglélek és szent s amennyire 
csak emberi lényre nézve lehetséges : szakasztott 
ellentéte minden melodrámai hősnőnek. 

De tisztázzuk e fogalmak jelentését. Láng-
elme az olyan ember, aki messzibbre lát és mé-
lyebbre hatol a többieknél, akinek etikai érté-
kelése másmilyen, mint a többieké s aki eléggé 
erős ahoz, hogy a maga egyéni látását és érté-
kelését olyan formában hangsúlyozza, amely 
legjobban felel meg a maga sajátos — férfiúi 
vagy női — tehetségének. A Szent olyan egyéniség, 
aki azokat a hősi erényeket gyakorolja, azokat az 
ihletett erőket érzi magában, amelyek az Egyház 
osztályozása szerint természetfölöttiek — s aki 
éppen ezen az alapon a szentek sorába iktatható. 
Ha egy történetíró antifeminista s nem tud hinni 
abban, hogy egy nő lángelme lehet a férfiképes-
ségek hagyományos területén, nem is tudja mit 
kezdjen Johannával, akinek tehetsége egészen 
gyakorlatias jellegű volt s főkép politikában és 
hadviselésben érvényesült. Ha az illető történet-
író eléggé racionalista ahoz, hogy tagadja a 
szentek létezését és föntartsa azt, hogy új esz-
mékhez csakis észszerű következtetések során 
juthatunk el, sohasem fogja megrajzolhatni Jo-
hanna arcképét. Ideális életrajzírójának mentnek 
kell lennie a tizenkilencedik század előítéleteitől és 
elfogultságaitól ; értenie kell a középkort, a római 
katholikus egyházat és a római szent birodalmat, 
sokkal tökéletesebben, mint ahogy a mi Whig-
történetíróink valaha is értették ; kell hogy félre 
tudja vetni a nemi részrehajlást, az ezzel járó 
romantikát s hogy úgy tekintse a nőt, mint az 
emberi nem női felét, nem pedig, mint másfajta 
állatot, amelynek megvannak a saját kellemei és 
a saját külön ostobaságai. 



Johanna szépsége. 

Hogy egész nyersen vessük fel ezt az utolsó 
kérdést, ha egy könyv Johannáról azzal kezdődik, 
hogy mint szépséges nőt írja le őt, rögtön a regé-
nyek közé sorozhatjuk. Se falun, se az udvarnál, 
se a táborban nem volt Johannának egyetlen 
bajtársa sem (még ha megfeszültek is, hogy az ő 
magasztalása révén kedvébe járjanak a király-
nak), aki valaha is azt állította volna, hogy Jo-
hanna szép volt. Azok a férfiak, akik kitértek 
erre a kérdésre, egytől-egyig a legnyomatékosab-
ban hangsúlyozták, hogy nemileg érdektelen volt, 
mégpedig egészen csodálatos mértékben, tekin-
tettel arra, hogy ifjúságának virágjában állott 
s nem volt se csúnya, se félszeg, se formátlan, 
sem pedig kellemetlen jelenség. A nyilvánvaló 
igazság itt az, hogy mint a keményen dolgozó nők 
fajtájának legnagyobb része, a nemek harcában 
semlegesnek tűnt fel, mert a férfiak sokkal jobban 
féltek tőle, semhogy beleszerethettek volna. 
Ö maga nem tartozott a harmadik nemhez : és 
ámbár egy bizonyos időre szüzességet fogadott 
s haláláig szűz maradt, magára nézve sohasem 
tartotta kizártnak a férjhezmenetelt. De az a 
házasság, amely azzal jár, hogy csábítani, üldözni, 
megkaparítani kell a férfit : nem az ő mester-
sége volt ; egyéb dolgot kellett elvégeznie. Byron 
meghatározása : »A férfi szerelme a férfi-élet 
külön része s a nőnek egész léte«, — époly 
kevéssé volt alkalmazható reája, mint Washington 
Györgyre, vagy a hősi területnek bármely más 
férfi-munkására. Ha a mi korunkban él, a képes 
levelezőlapok csakis mint tábornokot ábrázolták 
volna és sohasem tüntették volna fel szultánának. 



Mindamellett van alapunk arra a föltevésre, hogy 
rendkívüli arca lehetett. Egy korabeli képfaragó 
Orléansban kifaragta egy fiatal, sisakos nő szob-
rát s ennek az arca páratlan a maga nemében, 
mert nyilvánvalóan nem képzelt arc, hanem 
képmás, és mégis oly különös, hogy semmiféle 
valóságos nőhöz nem hasonlít. Gyanítják, hogy a 
képfaragónak önkénytelenül Johanna volt a mo-
dellje. Bizonyság nincsen rá, de azok a hihetetlenül 
tágra nyilt szemek olyan hatalmas erővel vetik 
fel a kérdést : »Ha ez a nő nem Johanna, akkor 
kicsoda ?« — hogy én minden további bizonyí-
tékot feleslegesnek tartok és szembeszállók mind-
azokkal, akik más nézeten vannak és ezt igazolni 
akarják. Csodálatos arc ez, de az operaszerű 
szépség kedvelőjének szempontjából mindenkép-
pen semleges. 

Az effajta amatőrt talán végleg megdermeszt-
heti az a prózai tény, hogy Johannát pörbefogták 
házassági ígéret megszegése miatt, hogy ő saját 
maga vitte a pőrét és meg is nyerte. 

Johanna társadalmi helyzete. 
Társadalmi helyzete szerint Johanna leánya 

volt egy gazdaembernek, aki a község elöljárói 
közé tartozott s a szomszéd földesurakkal és azok 
ügyvédjeivel tárgyalni szokott a hűbéri ügyekben. 
Amikor gazdátlanná lett a várkastély, ahol a 
falubelieknek joguk volt menedéket keresni a 
portyázások elől, Johanna apja féltucat gazdál-
kodót megszervezett arra a célra, hogy birtokba 
vegyék a várat, illetve hogy beköltözhessenek, 
valahányszor betörés veszedelme fenyegetett. Mint 
gyermek, Johanna nem egyszer abban tetszeleg-
hetett .magának, hogy ő a vár ifjú úrnője. Anyja 



és bátyjai bátran követhették őt s osztozhattak 
sorsában az udvarnál, anélkül, hogy észrevehetően 
nevetségessé váltak volna. Ezek a tények minden 
mentségétől megfosztják a népszerű romantikát, 
amely minden hősnőből királykisasszonyt vagy 
koldusleányt csinál. Shakespeare-nak valamennyire 
rokon esetében a hiábavaló kutatásnak egész 
hegyére fordított piramisát helyezték annak a 
föltevésnek az alapjára, hogy tanulatlan munkás 
volt, azzal a nyilvánvaló ténnyel szemben, hogy 
apja kereskedőember volt, mégpedig nagyon 
jómódú kereskedő s férje egy olyan asszonynak, 
aki bizonyos társadalmi igényekkel léphetett föl. 
Ugyanez a törekvés nyilatkozik abban, hogy 
Johannából napszámba járó pásztorleányt akar-
nak csinálni, holott egy ilyen pásztorleány 
Domrémyben úgy hódolt volna neki, mint a 
tanya ifjú úrnőjének. 

Johanna és Shakespeare esete között az a 
különbség, hogy Shakespeare nem volt tanulatlan. 
Iskolába járt s annyit tudott latinul meg görögül, 
amennyi a legtöbb emberben megmarad, aki 
megfordult az egyetemen ; vagyis a gyakorlati 
hasznot tekintve : éppenséggel semmit. Johanna 
teljességgel tanulatlan volt. Azt mondotta, hogy 
nem tudja megkülönböztetni az a-t a &-től. 
De abban az időben s még jóval azután is sok 
királykisasszony ugyanezt mondhatta magáról. 
Mária Antoinette például amikor annyi idős volt, 
mint Johanna, még nem tudta helyesen leírni a 
saját nevét. De ez nem jelenti azt, hogy Johanna 
tudatlan teremtés volt, vagy hogy éreznie és 
szégyelnie kellett alantas társadalmi helyzetét, 
mint manapság érzik azok az emberek, akik nem 
tudnak írni vagy olvasni. Ha nem tudott is levele-
ket írni, tollba mondhatta és teljes, sőt túlzott 

Shaw: Szent Johanna. 2 



fontosságot tulajdonított nekik. Ha szemtől-
szembe pásztorleánynak nevezték, ez mélyen bán-
totta s minden nőt felszólított, hogy álljon ki 
vele versenyre a szépen bútorozott házak úri 
háztartásának minden ágában. Franciaország poli-
tikai és katonai helyzetét sokkal jobban értette, 
mint ahogy a mi ujságfaló egyetemi hallgatónőink 
értik manapság saját hazájuknak politikai és 
katonai helyzetét. Az első ember, akit megnyert, 
a szomszédos Vaucouleurs földesura volt ; ezt 
úgy hódította meg, hogy jóval a hivatalos jelen-
tések megérkezése előtt közölte vele a Dauphin 
csapatainak vereségét a herringi ütközetben, úgy 
hogy a földesúr kénytelen volt azt következtetni, 
hogy Johanna isteni kinyilatkoztatás révén jutott 
e hírekhez. De a közügyeknek ez az ismerete és 
az irántuk való érdeklődés egyáltalában nem volt 
rendkívüli dolog a parasztgazdák között azokon 
a vidékeken, ahol végigszántott a háború. Poli-
tikusok sokkal gyakrabban kopogtattak kivont 
karddal az ajtón, semhogy mellőzni lehetett 
volna őket : Johanna családja sem maradhatott 
tudatlanságban arra nézve, hogy mi történik a 
hűbéri világban. Nem voltak gazdagok s Johanna 
is dolgozott a tanyán, mint az apja, kihajtotta a 
nyájat a legelőre és így tovább ; de nincs bizony-
ság, sőt valószínűség sem arra, hogy földhöz-
ragadt szegények voltak s nincs okunk hinni, 
hogy Johannának napszámosleány módjára kel-
lett robotolnia, sőt hogy dolgoznia keliett volna, 
amikor inkább gyónni akart vagy azzal tölteni 
az időt, hogy várja a látomásokat s figyeljen a 
templom harangjára, amelyekből szózatokat hal-
lott. Szóval, sokkal inkább volt úrikisasszony, 
sőt intellectuelle, mint a mi kispolgári osztályunk 
leánygyermekei. 



- 19 — 

Johanna szózatai és látomásai. 
Johanna szózatai és látomásai sok tréfát 

űztek a jóhírével. Hivatkozás történt rájuk 
annak bizonyságául, hogy Johanna örült volt, 
hogy hazug és csaló volt, hogy boszorkány volt 
(ezért égették meg) és végül, hogy szent volt. 
Mindezek persze nem bizonyítanak semmit ; de 
a belőlük levont következtetések nagy különféle-
sége mutatja, hogy a mi oknyomozó történelem-
íróink mily keveset tudnak a más emberek lelké-
ről, sőt a magukéról is. Vannak emberek a vilá-
gon, akiknek olyan élénk a fantáziájuk, hogy ha 
egy gondolatuk támad, az mint hallható hang 
nyilatkozik előttük, néha egy látható alak szájá-
ból. Az állami tébolydákban bőven találhatók 
olyan gyilkosok, akik szózatoknak engedelmes-
kedtek. Egy asszony például hallhat szózatokat, 
amelyek azt kívánják tőle, hogy messe el a férje 
torkát s fojtsa meg a gyermekét, amikor mind a 
ketten alusznak ; és ő talán kötelességének érzi, 
hogy megtegye, amit mondtak neki. Törvényessé 
vált orvostani babonája a mi bíróságainknak, 
hogy azok a bűnösök, akiknek a kísértéseik ilyen-
fajta káprázatokban jelentkeznek : nem felelősek 
tetteikért s úgy kell bánni velük, mint őrültek-
kel. Csakhogy akik látomásokat látnak és ki-
jelentéseket hallanak : nem mindig bűnözők. 
A lángelme ihletettsége és ösztönössége s ön-
tudata alatt lappangó okoskodása nem egyszer 
hasonló káprázatok formáját ölti magára. Szók-
ratész, Luther, Swedenborg, Blake jelenéseket 
láttak és szózatokat hallottak szakasztott oly 
módon, mint Szent Ferenc és 'Szent Johanna. 
Ha Newton fantáziája is ilyen eleven drámai 



természetű lett volna, akkor ő Pythagoras szelle-
mét látja a gyümölcsöskertben, amint meg-
magyarázza, miért hullanak földre az almák. 
Es ez a káprázat nem cáfolta volna meg sem a 
nehézkedés elméletét, sem azt, hogy Newton 
józaneszű ember. Sőt mi több, a fölfedezésnek 
ez a látnoki módszere egy csöppet sem volna 
csodálatosabb a rendes módszernél. A józanság 
bizonyítéka ilyenkor nem az, hogy a módszer 
a rendes, hanem hogy a fölfedezés észszerű. Ha 
Newton olyatén felvilágosítást nyert volna Pytha-
gorastól, hogy a hold egy nagy darab zöld sajt, 
akkor Newtont egyszerűen bezárták volna. De 
mert a gravitáció törvénye észszerű föltevés volt, 
amely feltűnően jól illett bele a világegyetem meg-
figyelt természeti tényeinek Kopernikus-féle rend-
szerébe, megalapította a hírét Newtonnak, mint 
rendkívüli elmének s megalapította volna akkor 
is, ha még sokkal fantasztikusabb úton jut el 
hozzá. De a nehézkedési elmélet nem oly hatásos 
szellemi művelet, mint Newton megdöbbentő 
kronológiája, amely a szellemi varázslók kirá-
lyává bélyegzi, csakhogy tébolyodott emberek 
királyává, akinek tekintélyét ma már senkisem 
ismeri el. A fenevad tizenegyedik szarvát illetőleg, 
amelyet Dániel próféta látott, Newton nagyobb 
fantázia volt, mint Johanna, mert az ő képzelő-
tehetsége nem drámai, hanem matematikai volt, 
tehát roppantul fogékony a számok iránt ; igazán, 
ha minden műve veszendőbe ment volna, a krono-
lógiája kivételével, azt mondanók ma róla, hogy 
őrült kucséber. De mindent egybevetve ki merné 
ma Newtont őrültnek nevezni ? 

Ugyanígy Johannát is ép és egészséges nőnek 
kell tartanunk, a szózatok ellenére is, mert ezek 
sohasem tanácsoltak neki olyat, ami neki magá-



nak is nem juthatott volna eszébe, szakasztott 
úgy, mint Newtonnak a nehézkedés törvénye. 
Manapság már, hogy a legutolsó háború annyi 
nőt sodort bele a katonaéletbe, mindnyájan lát-
hatjuk, hogy Johanna nem küzdhette volna 
végig a háborút — szoknyában. S nemcsak azért, 
mert férfimunkára vállalkozott, hanem mert 
erkölcsi szükségességnek mutatkozott, hogy kö-
zötte és fegyveres bajtársai között a nemiség 
kérdése kikapcsoltassék. Ö maga is ezt adta 
okul, amikor ezzel a kérdéssel szorongatták. 
Ës az a tény, hogy ez a teljesen észszerű szüksé-
gesség az ő fantáziájában először úgy jelentkezett, 
mint Istennek parancsa Szent Katalin szájából : 
éppenséggel nem bizonyítja Johanna őrültségét. 
A parancs józan volta éppen azt bizonyítja, 
hogy Johanna szokatlanul józan teremtés volt ; 
formája azonban arról tesz tanúságot, hogy 
drámai képzelete megtréfálta az érzékeit. Politi-
kája is teljesen józan volt ; senki sem vitatja ma 
már, hogy Orléans fölmentése s nyomban utána 
a Dauphin megkoronáztatása Rheimsban, hogy 
ellensúlyozhassa a közszájon forgó gyanút, amely 
kétségbevonta törvényes születését és a címre 
való jogosultságát : katonai és politikai remeklés 
volt, amely megmentette Franciaországot. Ki-
gondolhatta volna Napoleon vagy bármely más, 
illúziómentes lángelme. Johannához úgy jött, mint 
tanácsadóinak utasítása, ahogy ő nevezte szent-
jeit, akik megjelentek előtte ; de ha ilyen módon 
jutott is a gondolataihoz, mégis csak férfiak 
vezetésére született tehetség volt. 



A fejlődés után való vágy. 
Mit mond tehát a mai felfogás Johanna 

szózatairól és látomásairól és Istentől nyert 
üzeneteiről ? A tizenkilencedik század azt állí-
totta róluk, hogy káprázatok voltak, de mert 
Johanna csinos leány volt, akivel nagyon rútul 
bánt el és akit végül halálba küldött a közép-
kori papoknak egy babonás hordája, akiket 
egy korrupt politikus püspök uszított rája : 
meg kellett állapítani, hogy Johanna ártatlan áldo-
zata volt e káprázatoknak. A huszadik század 
ezt a magyarázatot sületlen közhelynek tartja s 
valamivel több misztikumot lát a dologban. En 
azt hiszem, a huszadik századnak igaza van. 
Mert az a magyarázat, amely oda lyukad ki, 
hogy Johanna nem volt eléggé erős elme, holott 
nyilvánvalóképpen nagyon is erős elme volt : 
igazán nem állja ki a próbát. Azt sem hiszem, 
legalább is nem várhatnám el minden olvasómtól, 
ha én magam elhinném is, amit Johanna hitt : 
hogy három szemmellátható, jól öltözött személy, 
névszerint Szent Katalin, Szent Margit és Szent 
Mihály leszállott a mennyből s bizonyos utasí-
tásokat adtak neki, mégpedig Istennek külön 
megbízásából. Nem mintha ez a hit valószínűtle-
nebb vagy fantasztikusabb volna, mint sok 
modern hitcikkely, amelyet ma szó nélkül lenye-
lünk. De a hitnek is megvannak a maga divatjai 
és családi hagyományai s minthogy az én divatom 
véletlenül Viktória-korabeli, a családi hagyomá-
nyom protestáns, nem vagyok képes Johanna 
látomásainak ilyen objektív értéket tulajdonítani. 

De hogy vannak elevenen működő erők 
s ezek emberi egyéneket olyan célokra mozgósí-
tanak, amelyek nagyon is túlmennek azon a 



kicsi célon, hogy ezek az emberi egyének meg-
álljanak az élet középmértékén, mint viruló, 
tiszteletreméltó, egészséges és bántatlan polgá-
rok, ami minden jó nyárspolgárnak észszerű 
kívánsága : — ennek élő bizonysága az a tény, 
hogy emberek a tudás gyarapítása s a társadalom 
javítása érdekében, amitől egy szemernyivel se 
lesznek jobbak, sőt gyakran sok szemernyivel 
lesznek rosszabbak, — mégis farkasszemet néz-
nek a szegénységgel, szégyennel, számkivetéssel, 
börtönnel, szörnyű megpróbáltatásokkal, sőt ma-
gával a halállal. Még a személyes hatalom önző 
vágya sem edzi fel az embert ilyen erőfeszíté-
sekre és áldozatokra, amelyeket mohón vállal, 
mihelyest arról van szó, hogy kiterjeszthesse a 
tennészet fölött való uralmát, ámbár ez a tér-
hódítás semmi eredménnyel nem jár az illetőnek 
személyes boldogulását illetőleg. De a tudás és 
hatalom után való ilyetén vágyban nem lakozik 
több misztérium, mint a közönséges étvágyban ; 
mind a kettőt úgy ismerjük, mint tényt és csakis 
mint tényt s a különbség a kettő között csak 
abban van, hogy a közönséges étvágy az éhes 
ember életfentartásához szükséges, ennélfogva 
személyes étvágy, míg a másik a fejlődés után 
való vágy, tehát személyfölötti szükséglet. 

A különféle módok, amelyekkel képzeletünk 
a természetfölötti erők közeledését dramatizálja, 
nem a történetírónak, hanem a lélekbúvárnak 
problémái. Csakhogy a történetírónak meg kell 
értenie, hogy a rajongók se nem csalók, se nem 
őrültek. Mondhatja valaki, hogy az az alak, 
amelyet Johanna Szent Katalinnak látott, nem 
volt valósággal Szent Katalin, hanem csak Jo-
hanna képzeletének drámai vetülete, annak a 
nagy hajtóerőnek a kényszere alatt, amely ott 



van minden fejlődés mögött s melyet az imént 
a fejlődés után való vágynak neveztem. De nem 
lehet az ő látomásait egy sorba helyezni a részeg 
ember látomásával, aki duplán látja a holdat, 
vagy kísértetlátásokkal, visszhangokkal meg mi-
egymás. Szent Katalin utasításai sokkal is meg-
győzőbbek voltak és a legegyügyűbb francia 
paraszt, aki hisz abban, hogy mennyei alakok 
megjelenhetnek kiváltságos halandók előtt : köze-
lebb van a tudományos igazsághoz Johannát 
illetőleg, mint a racionalista és materialista 
történetírók és essayist ák, akik kötelességüknek 
érzik, hogy hazugnak vagy tébolyodottnak bélye-
gezzenek egy leányt, aki szenteket látott és 
hallotta a szavukat. Ha Johanna őrült, akkor 
vele együtt őrült volt az egész kereszténység ; — 
mert azok az emberek, akik áhítatosan hisznek 
mennyei személyiségek létezésében, ebben az 
értelemben csak olyan őrültek, mint azok, akik 
azt hiszik, hogy látják őket. Luther, aki tenta-
tartóját vágta az ördöghöz, nem volt őrültebb, 
mint bármelyik augusztinus barát : csak élénkebb 
volt a fantáziája s talán kevesebbet evett és 
aludt ; ennyi az egész. 

Maga az ikonográfia nem fontos. 
A világ minden népszerű vallását legendás 

személyek serege teszi közértetűvé, amelynek 
középpontjában a Mindenható Atya, néha az 
anya és az isteni gyermek állanak. így állítják 
őket gyermekkorunkban lelki szemeink elé s 
eredmény az a hallucináció, amely kitart az 
egész életen keresztül, ha igazán beedződött. 
A hallucinációkban élő felnőttnek egész gondolko-
dása az ihlet forrásáról, amely állandóan bele-



áramlik a világegyetembe, vagy az erényekre való 
hajlandóságról vagy a szégyenteljes érzésektől 
való idegenkedésről : vagyis minden erkölcsi 
vágyáról vagy lelkiismeretéről való gondolata 
(már pedig ezek az erők sokkal nyilvánvalóbb 
tények, mint például az elektromagnetizmus) : 
égi látomások formájában való gondolkozás. 
Es hogyha kivételes fantáziájú emberek esetében, 
kivált olyanoknál, akik bizonyos önmegtartóz-
tatást is gyakorolnak, a hallucináció a lelki látás-
ról átterjed a testi látásra is : a rajongó Krisnát 
vagy Buddhát, a Boldogságos Szüzet vagy Szent 
Katalint látja maga előtt. 

A modern nevelés, amelyet Johanna 
szerencsésen kikerült. 

Manapság mindenkire nézve fontos, hogy ezt 
megértse, mert a modern tudomány igen kurtán-
furcsán végez a hallucinációkkal s nincs tekin-
tettel arra, hogy mily életbevágók azok a dolgok, 
amelyek a hallucinációk mögött lappanganak. 
Ha Johanna ma újra születnék, először is zárdába 
küldenék és ott szép szelíden megtanítanák arra, 
hogy lelki ihletettségét és lelkiismeretét kapcso-
latba hozza Szent Katalinnal és Szent Mihállyal, 
szakasztott úgy, mint a tizenötödik században, 
aztán igen energikusan belevernék Szent Pasteur 
és Paul Bert evangéliumát, amelyek (esetleg viziók-
ban, de minden valószínűség szerint pamfletek 
révén) kioktatnák, hogy ne legyen babonás bolond 
kis leány s verje ki fejéből Szent Katalint s a 
katholikus egyház többi szentjét is mint elvirult 
mítoszokat és elavult képimádást. Orra alá 
dörzsölnék, hogy Galilei mártír volt, üldözői 
ellenben javíthatatlan tökfilkók voltak, hogy 



Szent Terézia hormonjai rossz irányt vettek, 
ennélfogva gyógyíthatatlanul nyálkás volt vagy 
epebajos, vagy hysteroid, vagy epileptoid, de 
semmiesetre sem asteroid. Magyarázatokkal és 
kísérletekkel győznék meg arról, hogy a kereszt-
ség, vagy az Ür testének vétele megvetendő 
babona, ellenben az oltás és a boncolás igen 
fenkölt szokások. Es Johannának új Szent La-
josa és Szent Pálja mögött nemcsak a Tudomány 
állana, amely megtisztítja a vallást, vagy amely 
megtisztul a vallás révén, hanem a hipochondria, 
melancholia, gyávaság, ostobaság, kegyetlenség, 
szennyben turkáló kíváncsiság, bölcsesség nélkül 
való ismeret s mindaz, amit a halhatatlan lélek 
gyűlöletesnek tart a Természetben, — ezek álla-
nának ott az erények helyett, amelyeknek minta-
képe Szent Katalin volt. Ami pedig az új szer-
tartásokat illeti, — melyik volna az okosabb 
Johanna? Az, aki a templomba viszi a kis gyerme-
keket, hogy vízzel és Szentlélekkel megkeresz-
teljék őket, vagy az, aki rendőrért küld s így 
kényszeríti a szülőket, hogy beoltassák a kis-
gyermekeket a legalávalóbb faji méreggel, amelyet 
ismerünk. Az, aki az angyalokról mesélt nekik, 
meg Szűz Máriáról, vagy az, aki faggatja őket, 
hogy mit tudnak az Oedipus-komplexumról ? 
Az, akinek a szemében a szentelt víz igazi meg-
testülése annak az erénynek, amely az ő meg-
váltása volt, vagy az, aki egészségének és vágyai-
nak pontos és helyes szabályozását attól a diétá-
tól várja, amely thyroid-kivonatból, adrenolinból, 
thyminből, pituidrinből, insulinból, a hormon-
okat ösztönző izgató szerekből van jól összeszer-
kesztve, miután előbb a vért különböző ellen-
mérgekkel minden lehető ragállyal szemben gon-
dosan megedzették, inficiált állatokból vett bakté-



riumok és szérumok segítségével, elvénülés ellen 
pedig kellőképpen fölszerelték a reproduktív 
mirigycsatornák sebészi eltávolításával a majom-
mirigyek heti adagolásával. 

Való, hogy mind e kuruzslás mögött van 
valami igaz, tudományos fiziológia. De nem 
rejlett-e legalább ugyanennyi igazi pszichológia 
Szent Katalin és a Szentlélek mögött ? S melyik 
itt az egészségesebb elme ? A szentséges elme 
vagy pedig a majommirigyes elme ? Es a mai 
jelszó : Vissza a középkorhoz ! — »amely a pre-
rafaelita mozgalom óta« állandóan erjed a fejünk* 
fölött — nem annyit jelent-e, hogy nem az aka-
démiai festményeink elviselhetetlenek, hanem 
könnyenhivőségünk, amelynek nincs meg az a 
mentsége, hogy babona, kegyetlenségünk, amely-
nek nincs meg az a mentsége, hogy barbárság, 
üldözéseink, amelyeknek nincs meg az a mentsé-
gük, hogy vallásos hitből fakadnak, szemérmet-
lenségünk, hogy sikeres szélhámosokat, gazembe-
reket meg kuruzslókat ültettünk a szentek he-
lyébe, s azok számára követelünk tiszteletet, — 
sietségünk és vakságunk annak a könyörtelen 
Erőnek látható és hallható megnyilatkozásával 
szemben, amely világra teremtett, de el is fog 
pusztítani minket, ha nem figyelünk rája. Jo-
hanna és kortársai szemében mi csak úgy tűn-
nénk fel, mint egy disznócsorda, amelyet meg-
szálltak mindazok a tisztátalan szellemek, ame-
lyeket a középkor hite és civilizációja kiűzött s 
amely meredek lejtőn rohan le a robbanó anya-
gok poklába. S ha mi a mai állapotot tekintjük 
a józan ész zsinórmértékének és őrültnek tartjuk 
Johannát, mert ő sohasem süllyedt ilyen mélyre, 
ez csak azt bizonyítja, hogy a lelkünk nemcsak 
veszendőbe ment, de soha meg sem váltható. 



Ejtsük el tehát egyszersmindenkorra azt a badar 
föltevést, hogy Johanna bolond volt s tartsuk 
legalább is olyan józannak és egészségesnek, mint 
Florence Nightingalet, aki a maga vallásos hité-
nek roppant egyszerű ikonográfiáját oly kivé-
teles és nagyszerű elmével párosította, hogy 
állandó harcban állott a maga korának orvosi és 
katonai vaskalaposaival. 

Amikor a szózatok tévedtek. 
Hogy a szózatok és látomások nem voltak 

valóságok és hogy bölcsességük mind Johanná-
ból fakadt : éppen azokból az esetekből bizo-
nyítható, amikor megtévesztették őt, nevezetesen 
a tárgyalás alatt, amikor elhitették vele, hogy 
ki fog szabadulni. Johanna itt saját reményei-
vel áltatta magát ; de ez sem volt alaptalan : 
fegyveres bajtársa, La Hire, nem állott messze 
s jelentékeny sereggel rendelkezett ; és ha az 
Armagnac-ok, ahogy Johanna pártját nevezték, 
igazán meg akarják szabadítani és Johanna ere-
jével egyenrangú erőt visznek a vállalkozásukba, 
a siker biztos reményében tehették volna meg 
ezt a kísérletüket. Johanna sem azt nem értette 
meg, hogy azok örülnek, mert lerázhatják a nya-
kukról, sem a¿t, hogy egy fogoly kiszabadítása 
az Egyház kezéből, egy középkori hadvezérre, 
sőt még egy középkori királyra nézve is sokkal 
súlyosabb feladat volt, mint az ehez szükséges 
katonai felkészülésnek pusztán fizikai lehetősé-
gei sejteni engedték. Johanna felfogása szerint a 
szabadulásra való reménysége észszerű volt s 
azért hallotta ő Szent Katalin szájából, hogy 
meg is fogják szabadítani, mert hiszen ő mindent 
ezen a módon talált ki s mindent így vett a 



fejébe. De amikor nyilvánvalóvá lett, hogy el-
számította magát, amikor már a máglyára akar-
ták vinni, s La Hire nem döngette Rouen ka-
puit, s nem rohanta meg Warwick embereit, 
Johanna rögtön cserbenhagyta Szent Katalint 
és mindent visszavont. Ennél józanabb és okosabb 
dolgot igazán nem tehetett volna. De mihelyt 
rájött, hogy ezzel a lépésével nem nyert egyebet, 
mint életfogytiglan tartó börtönt : kijelentette, 
hogy nem von vissza semmit és teljes megfonto-
lással és határozottsággal a megégetést válasz-
totta, és ez a határozottsága nemcsak rendkívüli 
jellem erejéről tett tanúságot, hanem olyan 
racionalizmusról, amely nem riad vissza a leg-
végső emberi próbától sem : az öngyilkosságtól. 
De még itt is megmaradtak az illúziói ; kijelen-
tette, hogy visszaesését is a szózatok sugallták 
neki. 

Johanna mint galtoni látnoknő. 
A legkételkedőbb tudományos olvasó is 

tehát megállapított ténynek fogadhatja el (ami-
ben semmi egészségtelen vonás nincsen), hogy 
Johanna az volt, amit Francis Galton s az emberi 
képességek más modern kutatói látnoki tehet-
ségnek neveznek. Johanna képzelt szenteket 
látott, mint ahogy bizonyos emberek képzelt 
diagrammokat és tájakat látnak, tele szétszórt 
számokkal, minélfogva az emlékező- és a számoló-
tehetségnek olyan próbáját adják, amely nem-
látnokokra nézve elérhetetlen. Látnoki tehet-
ségek ezt rögtön meg fogják érteni. Nem-látnokok, 
akik sohasem olvasták Galtont, meg fognak 
hökkenni és nem fognak hinni. De ha egy kissé 
tudakozódnak ismerőseik körében, rá fognak 



jönni, hogy az ember lelki szeme többé-kevésbé 
csodalámpa s hogy minden uccában szaladgál-
nak normális és józan emberek, akiknek minden-
féle hallucinációik vannak, amelyekről azonban 
azt tartják, hogy azok minden emberi lénynek 
állandó és normális élettünetei. 

Johanna férfiassága és militarizmusa. 
Johanna másik rendellenessége, amely a 

szokatlan dolgok között sokkal megszokottabb, 
semhogy igazán különösnek lehetne mondani : 
a katonaéletre és a férfias életmódra való szen-
vedélyes hajlandósága. Apja ki akarta űzni belőle 
s azzal fenyegette, hogy vízbefojtja, ha meg 
mer szökni a katonákkal s megparancsolta báty-
jainak, hogy fojtsák vízbe, ha ő nem volna 
otthon. Ez túlzás volt s az apa nem is vehette 
komolyan ; a fenyegetés egy gyermeknek szólt, 
aki eléggé fiatal volt ahoz, hogy komolyan vegye 
az apai fenyegetést. Johanna tehát, mint gyer-
mek, okvetlenül meg akart szökni hazulról, hogy 
katonának állhasson. De az a szörnyű kilátás, 
hogy belehajítják a Meuse-be és rettenetes apja 
és felnőtt bátyjai vízbe fojtják, fékentartotta 
mindaddig, amíg apja felhagyott a fenyegető-
zéssel s bátyjai meghajoltak az ő természetes 
fölénye előtt. Johannának pedig akkor már 
elég esze és elég belátása volt ahoz, hogy a 
katonáskodás meg a férfias életmód nemcsak 
abban áll, hogy az ember megszökik hazulról. 
De ebbeli hajlandósága sohasem hagyta el s 
döntőleg hatott egész pályafutására. 

Ha valaki kételkednék ebben, kérdezze meg 
saját magától, hogy egy leány, akit az Eg külö-
nös megbízatással küldött a dauphinhez (Johanna 
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tudniillik így képzelte el a maga ügyes tervét, 
hogy a koronázatlan királyt kiszabadíthassa két-
ségbeesett helyzetéből) : — miért ne mehetett 
volna egész egyszerűen az udvarhoz, mint leány, 
női ruhában s miért ne láthatta volna el jótaná-
csaival a daupliint női módra, szakasztott úgy, 
ahogy más nők hasonló misszióval fölkeresték 
annakidején a dauphin őrült apját és bölcs nagy-
apját? Miért követelte olyan konokul a katonai 
egyenruhát és fegyvert, a kardot, lovat, föl-
szerelést, miért ragaszkodott ahoz, hogy a mel-
léje adott fegyveres kísérettel úgy bánjék, mint 
bajtársaival, hogy velük együtt háljon a földön, 
mintha nem is lett volna nemi különbség közöt-
tük? Erre azt lehet felelni, hogy ez volt az uta-
zásnak legbiztosabb módja olyan vidékeken, 
amelyeket mindkét oldalról elözönlötték az ellen-
ség csapatai és katonaszökevények zsákmányoló 
hordái. Csakhogy ennek a feleletnek nincs súlya, 
mert minden nőre vonatkoznék, akik azidőtájt 
Franciaországban utaztak és akiknek álmukban 
sem jutott volna eszökbe, hogy másként utazza-
nak, mint női ruhában. De még ha elfogadnók 
is, nem magyarázza meg azt a körülményt, hogy 
amikor a veszedelem elmúlt és Johanna teljes 
biztonságban és nyilvánvalóan több illendőséggel 
jelenhetett volna meg női ruhában az udvar előtt, 
mégis férfiruhában jelent meg ott s ahelyett, hogy 
(mint Viktória királyné ösztökélte a hadügy-
minisztériumot, hogy küldjék Lord Robertset 
Transvaalba) arra ösztökélte volna Károlyt, 
hogy küldje D'Alençont, De Rais-t, La Hiret s a 
többieket Dunois segítségére Orléans alá : csökö-
nyösen ragaszkodott ahoz, hogy ő maga mehes-
sen oda és személyesen vezethesse az ostromot. 
Miért bizonyította be mindenki szeme láttára, 



hogy mily ügyesen forgatja a lándzsát s milyen 
jól üli meg a lovat? Miért fogadott el ajándékba 
fegyverzetet, csatalovakat és férfi-kabátokat ? 
Mindezekre a kérdésekre egyszerűen az a felelet, 
hogy a nőknek abból a fajtájából való volt, akik 
férfi módra akarnak élni. Mindenütt meg lehet 
találni őket, ahol seregek állnak talpon, hajó-
hadak állnak a vízen ; férfinak öltözve szolgál-
nak, csodálatosan sokáig tudják félrevezetni az 
embereket s néha egyáltalában nem sül ki róluk, 
hogy nők és nem férfiak. Ha olyan helyzetben 
vannak, hogy szembeszállhatnak a közvélemény-
nyel, elvetnek minden titkolózást. Itt van Bon-
heur Róza, aki férfizubbonyban és nadrágban 
festett s George Sand, aki férfiéletet élt és Cho-
pinjeit és Musset-jeit a maga örömére szinte bele-
hajszolta abba, hogy női életet éljenek. Ha Jo-
hanna nem a »nőietlen nők« közé tartoznék, talán 
már sokkal régebben szentté avatták volna. 

De nem kell nadrágot viselni és vastag szi-
varokat szívni ahoz, hogy valaki férfimódon éljen, 
mint ahogy nem kell szoknyában járni s mégis 
lehet nő módjára élni. Egész csomó szoknyában 
járó és fűzőt viselő asszony van a rendes, polgári 
életben, akik önállóan intézik a maguk és mások 
dolgait, sőt a férfiak dolgait is, és ízlésükben 
és hajlamaikban teljesen férfiasak. Mindig is 
voltak ilyen asszonyok még a biedermeier idők-
ben is, amikor a nőknek kevesebb törvényes 
joguk volt mint a férfiaknak, és a mi női elöl-
járóink, polgármestereink és országgyűlési kép-
viselőink még ismeretlenek voltak. De a mi szá-
zadunkban is a reakcionárius Oroszországban 
egy nő amazon-ezredet toborzott, amely csak 
azért tűnt el, mert szembe került a forradalom-
mal. A nőknek a katonai szolgálattól való men-



tessége nem természeti fogyatékosságon alapszik, 
amellyel szemben a férfiak megfelelőbbek, hanem 
azon a tényen, hogy a társadalmak nem gyara-
podhatnak bőséges számú asszony nélkül. A fér-
fiak sokkal könnyebben nélkülözhetők, minél-
fogva a társadalom sokkal könnyebb szívvel 
áldozza fel őket. 

Öngyilkos volt-e Johanna? 
Csakis ez a két rendellenesség volt, amely 

ellenállhatatlan erővel nyilatkozott Johannában 
s ezek vitték a máglyára. Egyik sem volt egyéni 
sajátossága ; igazán egyéni az elméje és a jelleme 
volt és rendkívüli életenergiája. Vádolták azzal, 
hogy öngyilkos akart lenni ; és tény, hogy amikor 
szökni próbált a beaurevoire-i várból s leugrott 
egy állítólag hatvan lábnyi magas toronyból, 
igen észszerűtlen dolgot kockáztatott meg, ámbár 
pár napi böjtölés után kiheverte a zúzódásokat. 
Halálát önként választotta, mert nem akart sza-
badság nélkül élni. A csatában kihívta a halált, 
mint Wellington Waterloonál s ahogy Nelson 
állandóan megtette, amikor a csata közben 
összes rendjeleivel a mellén a födélzeten sétált, 
teljes világításban. Minthogy sem Nelsont, sem 
Wellingtont, sem a többieket, bár kétségbeesett 
dolgokat vittek is véghez s jobbnak tartották 
a halált a fogságnál : soha senki sem vádolta 
öngyilkossági szándékkal, Johannát sem szabad 
ezzel a gyanúval illetnünk. A beaurevoire-i eset 
alkalmával nagyobb dolog forgott kockán, mint 
az ő szabadsága. Megzavarták a Compiègne 
elfoglalásáról szóló hírek ; meg volt győződve 
arról, hogy megszabadíthatja Compiègnet, ha 
ő maga ki tud szabadulni. De az ugrás oly vesze-
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delmes volt, hogy Johanna némi lelkifurdalást 
érzett, és ezt szokása szerint úgy fejezte ki, 
hogy ámbár Szent Katalin megtiltotta, de utólag 
mégis megbocsátotta néki a szófogadatlanságát. 

Összefoglalás Johannáról. 
Mi tehát úgy tekinthetjük és úgy csodál-

hatjuk Johannát, mint edzett testű rendkívüli 
lelkierővel felruházott, egészséges és elszánt vidéki 
leányt. Minden, amit tett, alaposan ki volt szá-
mítva ; s ámbár a belső folyamat oly gyors volt, 
hogy alig lépett be Johanna öntudatába s ő 
mindent szózatjainak tudott be, mégsem a vak 
ösztönnek, hanem a rendszerességnek gyermeke 
volt. A háborúban époly realistának bizonyult, 
mint Napoleon ; volt érzéke a tüzérség iránt s 
tudta, hogy mit lehet vele elérni. Sohasem várta 
azt, hogy az ostromlott városok falai Jerikó 
módjára omoljanak le, ha megfújja a trombi-
táját, de mint Wellington, a támadás mikéntjét 
mindig a védelem módjához szabta s megelőzte 
Napoleont azzal a felfogásával, hogy ha az 
ember kellőképpen kitart, végre is az ellenfél 
adja be a derekát : így például végső győzelme 
Orléans előtt úgy adódott, hogy hadvezére, 
Dunois, egy napi eldöntetlen harc után takaro-
dót fúvatott. Johanna soha egy pillanatig sem 
volt az, aminek annyi regény- és színműíró fel-
tüntette : romantikus ifjú hölgy. Paraszti tárgyi-
lagosságában és konokságában igazán a földtől 
lelkezett teremtés volt, még abban is, hogy bál-
ványozás és nagyképűség nélkül tekintett a 
nagyurakra, királyokra és főpapokra s első pil-
lantásra tisztában volt azzal, hogy egyénileg mit 
érnek. Meg volt benna a tisztességnek és illen-



dőségnek az az érzéke, ami megvan a vidéki 
úrinökben, nem tűrte a szennyes beszédet, a 
vallási kötelességek elmulasztását s nem engedte, 
hogy céda nők a katonák után járjanak. Volt 
egy jámbor felfohászkodása : »En nom Dé«, meg 
egy értelmetlen fogadkozása : »Par mon martin« ; 
s ennyi káromkodást megengedett a javíthatat-
lan, istenkáromló La Hirenek is. E szemérmessége 
oly nagy értéknek bizonyult a szörnyen demora-
lizált hadsereg önbecsülésének helyreállítása 
körül, hogy mint Johanna politikájának nagy 
része, igen józan számításnak bizonyult. Szóba 
állt és tárgyalt mindenféle rendű és rangú néppel, 
napszámostól fel a királyig, fesztelenül és szen-
velgés nélkül és ha nem voltak megrémülve vagy 
megromolva, mindig rávette őket arra, amit 
akart. Tudott cirógatni és tudott marni, mert 
a nyelve sima volt és hegyes is volt. Nagyon tehet-
séges nő volt : született mester. 

Johanna éretlenségc és tudatlansága. 
Mindezt azonban úgy kell felfogni, hogy 

nagy tehertétel is volt rajta. Johanna még hu-
szadik évét sem töltötte be. Ha az ötvenéves 
önálló asszonyt láthatnánk benne, egyszerre meg-
érthetnék, hogy mifajta teremtés volt ; mert 
tömérdek ilyen korú önálló asszony jár közöt-
tünk, akik tökéletes képet adnak arról, hogy 
mivé válhatott volna Johanna, ha tovább élet-
ben maradhat. De mert utóvégre is csak egy 
nagyon fiatal leány volt, nem ismerte a férfiak 
hiúságát és a társadalmi erők súlyát és mértékét. 
Sejtelme sem volt arról, hogy mi az a vaskéz 
bársony kesztyűben ; ő mindig az öklét mutogatta. 
A politikai változásokat sokkal " könnyebbnek 



gondolta, mint amilyenek, és amint Mohammed 
nem tudott egyébről, mint a törzsi világról, 
ő is leveleket küldözgetett a királyoknak, 
akiket felszólított Krisztus országának meg-
valósítására. Ehez képest igazán sikeresek 
csakis azok a vállalkozásai lehettek, amelyek 
egyszerűek voltak s gyorsasággal és fizikai erő-
vel keresztülvihetők, mint a koronázás és Orléans 
fölmentése. 

Az iskolázottság hiánya rögtön megbéní-
totta, amikor olyan nagyszerű, mesterséges alkot-
mányokkal gyűlt meg a baja, aminők a középkor 
nagy egyházi és társadalmi intézményei voltak. 
Irtózott az eretnekektől és sejtelme sem volt 
arról, hogy ő maga főfő-eretnek, egyik előfutára 
a schism ának, amely kettészakította Európát 
és századokig ható vérontást idézett föl, amely 
még máig sem ért véget. Tiltakozott az idegenek 
ellen, azon az észszerű alapon, hogy nincsenek 
igazi helyükön Franciaországban ; de fogalma 
sem volt arról, milyen konfliktusba keveri ez a 
katholicizmussal és a feudalizmussal, amelyek 
lényegükben nemzetköziek voltak. Ö mindig 
józan ész szerint járt el s ahol a tudományos 
képzettség volt az egyetlen kulcs az intézmé-
nyekhez, sötétben tapogatózott s bezúzta a lába-
szárát, annál is fájdalmasabban, mert óriási 
önbizalmánál fogva a polgári élet dolgaiban 
ő volt a legkevésbé óvatos emberi lény. 

A tapasztalatlan ifjúságnak és az iskolá-
zatlan tudatlanságnak nagy, veleszületett tehet-
séggel, energiával, bátorsággal, jámborsággal, ere-
detiséggel és egyéni különösséggel való párosulása 
teljesen megmagyarázza Johanna pályafutásá-
nak minden mozzanatát és hihető, történelmi 
és emberi jelenséggé teszi őt ; de egyáltalában 
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nem vág össze azzal a bálványozó romantikával, 
amely köréje szövődött, sem azzal a lekicsinylő 
szkepszissel, amely visszahatása volt a roman-
tikának. 

A Szűz az irodalomban» 
Angol olvasók valószínűleg tudni szeretnék, 

hogy ez a bálványozás és annak visszahatása 
miképpen befolyásolta azokat a Johannáról szóló 
könyveket, amelyeket ők legjobban ismernek. 
Itt van mindjárt a shakespeare-i vagy álshake-
speare-i trilógia VI. Henrikről, amelynek Johanna 
egyik főszereplője. Johannának ez az arcképe 
nem hitelesebb, mint az angol újságok híradásai 
Washington Györgyről 1780-ban, Napoleonról 
1803-ban, a német "trónörökösről 1915-ben és 
Leninről 1917-ben. A vége merő trágárság. 
Az embernek az a benyomása, hogy a dráma-
író eleinte szép és romantikus alakot próbált 
formálni Johannából, de aztán a megbotránko-
zott társulattól azt kellett hallania, hogy az 
angol hazafiság sohasem tűrheti el, hogy rokon-
szenves alaknak tüntessék fel az angol csapatok 
legyőzőjét és ha rögtön bele nem viszi a darabba 
a Johanna ellen felhozott régi vádakat, hogy 
boszorkány és ringyó s ha rá nem süti mind-
ezeket a bűnöket : darabját egyáltalában nem 
lehet előadni. Lehet is, nem is, hogy a valóság-
ban így történt ; ezenkívül csak egy érthető 
módja van annak, hogy a darab rokonszenves-
nek tünteti fel Johannát, — ami a burgundi 
herceghez intézett ékesszavú felhívásában csú-
csosodik ki — míg a befejező jelenetek alávalóan 
trágár módon bánnak el vele. Ez pedig abban 
a föltevésben áll, hogy az eredeti darab teljesen 



trágár volt s a korábbi jeleneteket Shakespeare 
átsimította. Minthogy a mű Shakespeare-nek 
abból a korszakából való, amikor még kezdő 
volt a régi darabok feldolgozásában, tehát a saját 
stílusa még nem fejlődött és nem is formálódott 
ki, ezt a föltevést bizonyítékokkal nem lehet 
igazolnunk. A kezenyoma nem található meg fel-
tűnően a darabban, amelynek erkölcsi nívója 
alacsony és szegényes ; de meglehet, hogy eny-
híteni próbált a darab nyilvánvaló gyalázatos-
ságán s valami pillanatnyi varázzsal öntötte el 
a Szűz alakját. 

Ha átugorunk két századot Schillerig, a 
Jungfrau von Orleans az őrült romantika bo-
szorkányüstjébe van fullaszt va. Schiller Johan-
nájának egyetlen érintkező pontja sincs az igazi 
Johannával, és semmiféle más halandó nőszemély-
lyel sem, aki valaha ezen a földön járt. Erről a 
darabról igazán nem lehet, egyebet mondani, 
mint hogy nem szól Johannáról, sőt mintha nem 
is volna az a szándéka, hogy Johannáról szóljon ; 
Johannát Schiller meghalatja a csatamezőn, mert a 
máglyát elviselhetetlennek találta. Még Schiller 
előtt jött Voltaire, aki Hómért parodizálta egy 
komikus eposzban, amelyet La Pucelle-nek ne-
vezett. Divatos dolog erről a könyvről erényes 
felháborodással úgy beszélni, mintha csak trágár 
gúnyirat volna és én semmiesetre sem tudom 
megvédelmezni a túlzott illetlenség vádja ellen. 
De a könyv nem Johannát akarta lefesteni, 
hanem a nevetség által megölni mindent, amit 
Voltaire joggal gyűlölt saját korának intézmé-
nyeiben és szokásaiban. Nevetségessé tette Jo-
hannát, de nem tette megvetendővé, sem (arány-
lag) fesletté ; de Hornért és Szent Pétert és Szent 
Dénest, s a derék Dunoist szintén nevetségessé 



tette, a költemény többi hősnőjét pedig fajta 
lanná, úgyhogy Johanna még nagyon ép bőrrel 
menekült meg nála. Viszont az egyes alakok 
egyéni kalandjai oly felháborítőak s olyan homé-
roszi módon mentek a történelmi igazság minden 
igényétől és lehetőségétől, hogy akik ezeket az 
alakokat komolyan akarják venni, igazán csak 
önmagukból csinálnak bolondot. Butler Sámuel 
azt hitte, hogy az Iliász a görög sovinizmus és 
a görög vallás paródiája, amelyet egy túsz vagy 
rabszolga írt ; a La Pucelle majdnem meg-
győzővé teszi Butler elméletét. Voltaire Sorel 
Ágnest, a dauphin kedvesét, akivel Johanna 
sohasem találkozott, olyan nőnek tünteti fel, 
aki szenvedéllyel ég a legtisztább hitvesi hűsé-
gért s akinek az volt a végzete, hogy mindig 
fajtalan ellenség kezébe esett s a férfierőszak 
legszörnyűbb szélsőségeit volt kénytelen elszen-
vedni. A harcokon, amelyekben Johanna egy 
repülő szamáron nyargal, vagy amikor ruhátla-
nul lepik meg s ő Ágnest a kardjával védelmezi 
meg s megfelelő csonkításokat végez a táma-
dóin, az író szándéka szerint minden skrupulus 
nélkül lehet mulatni ; mert nincs józan ember, 
aki komoly históriát láthatna benne ; s meg-
lehet, hogy ez a trágárság és tiszteletlenség 
még mindig egészségesebb, mint Schillernek 
ködös szentimentalizmusa. Voltaire-nek persze 
nem lett volna szabad azt állítania, hogy Jo-
hanna apja pap volt ; de amikor ő kiszállott : 
écraser V inj âme (a francia Egyházat), nem ismert 
akadályt. 

Ennyiben tehát a Szűz irodalmi beállításai 
legendaszerűek voltak. De Quicherat 1841-ben 
kiadta a Szűz pőréről és igazolásáról szóló jelen-
téseket s ezzel új alapra helyezte az egész kérdést, 



Ezek a tökéletesen igaz dokumentumok olyan 
eleven érdeklődést keltettek Johanna iránt, amely 
nem lehetett meg sem Voltaire homéroszi paródiá-
jában, sem Schiller romantikus badarságában. 
Es ennek az érdeklődésnek tipikus termékei 
Amerikában és Angliában Johanna élettörténete 
Mark Twain és Andrew Lang tollából. Mark 
Twaint egyenesen Quicherat nyerte meg Johanna 
őszinte tiszteletének. Később egy másik nagy 
tehetség, Anatole France óvást emelt a Quicherat-
féle lelkesedés ellen és megírta Johanna életraj-
zát, amelyben Johanna eszméit papi súgásnak 
tulajdonítja, katonai sikereit pedig annak, hogy 
Dunois ügyesen használta fel üdvöskéjének : szó-
val, Anatole France minden komoly katonai vagy 
politikai tehetséget megtagadott Johannától. Erre 
Andrewnak vérbeborult a szeme és kivonult 
Anatole skalpjáért egy ellen-életrajzzal, amelyet 
úgy kell olvasni, mint az előbbinek a helyreigazí-
tását. Lang minden nehézség nélkül kimutatta, 
hogy Johanna tehetsége nem olyan természet-
telen fikció, hogy agyon kell okoskodni mint 
illúziót, amelyet katonák és papok gyártottak, — 
hanem igaz, ténybeli valóság. 

Igen könnyűszerrel lehetett kifejteni, hogy 
Anatole France, a párizsi művészvilág embere, 
akinek felfogásába és látásába nem hatolhat be 
az a tehetséges, keményfejű és keménykezű női 
lény, akárhogy uralkodik is a francia vidéken és 
a dolgos Párizson ; míg ellenben Lang skót em-
ber volt és minden skót tudja, hogy a szürke 
kanca is lehet a jobbik ló. De ez a magyarázat 
nem győz meg engem. Nem hihetem el, hogy 
Anatole France ne tudná azt, amit mindenki tud. 
Bár mindenki tudná azt, amit ő tud. De az em-
ber úgy érzi, hogy könyvében az antipátia dolgo-



zott. Ö nem Johanna-ellenes, de antiklerikális 
és antimisztikus és ab ovo képtelen elhinni, hogy 
a világon valaha is lehetett olyan teremtés, 
aminő az igazi Johanna. 

A középkornak protestáns szempontból való 
félreértése. 

De azért volt egy közös fogyatékosságuk. 
Hogy megérthessük Johanna történetét, ahoz nem 
elégséges, ha megértjük a jellemét ; épúgy meg 
kell értenünk a környezetét is. Johanna a tizen-
kilencedik század környezetében époly képtelen 
alak, mintha tizenötödik századbeli fegyverzeté-
ben végigsétálna előttünk a Piccadillyn. Hogy őt 
helyes beállításban láthassuk, értenünk kell a 
kereszténységet és a katholikus egyházat, a római 
szent birodalmat és a hűbéri világot, ahogy fenn-
álltak és ahogy a középkorban értették őket. Ha 
a középkort egyszerűen sötét korszaknak nevez-
zük s kinevetjük a nagynénénket, amiért »közép-
kori ruhákat hord«, amin az 1890-iki divatot ért-
jük és abban a meggyőződésben élünk, hogy a 
világ Johanna ideje óta úgy erkölcsi, mint mecha-
nikai szempontból óriásit haladt : sohasem fog-
juk megérteni, miért égették meg Johannát s 
még kevésbé fogjuk azt érezni, hogy mi magunk 
is a megégetésére szavaztunk volna, ha történe-
tesen tagjai vagyunk a törvényszéknek, amely az 
ő ügyét tárgyalta ; pedig, amíg ezt nem érezzük, 
semmi lényegeset nem tudunk Johannáról. 

Hogy a missisipi-i kalauz beleragadt ebbe a 
félreértésbe, ezen nincs mit csodálkozni. Mark 
Twain, a naiv külföldi, aki minden lelki emóció 
nélkül látta a középkor szép templomait, az »Egy 
yankee Artúr király udvarában« szerzője, ahol a 



lovagi középkor hősei és hősnői egy uccagyerek 
szemével látott rémképek, az első pillanattól 
fogva hiába próbálkozott. Andrew Lang sokkal 
olvasottabb volt, de, mint Walter Scott, a közép-
kori történelmet úgy élvezte, mint egy szép ro-
máncgyüjteményt, nem pedig mint magasrendű 
európai civilizációt, amely a katholikus hitre volt 
alapítva. Mindkét írót protestánsnak keresztel-
ték és egész iskolázásuk és a legtöbb olvasmányuk 
révén abban a hitben nőttek fel, hogy a katholikus 
püspökök, akik eretnekeket égettek, minden gaz-
ságra képes üldözők voltak, az eretnekek pedig 
mind fenkölt jellemű albigensiek, husziták, zsidók 
vagy protestánsok ; és hogy az inkvizíció a borzal-
mak törvényszéke volt, amelyet kifejezetten és 
kizárólag az ilyen elégetések miatt találtak ki. 
Ehez képest Pierre Cauchon, beauvaisi püspököt, 
azt a bírót, aki Johannát a máglyára küldte, 
lelkiismeretlen gazembernek tüntetik fel s azt 
állítják, hogy minden föltett kérdésével kelepcét 
állított, hogy lépre csalja és elpusztítsa Johan-
nát. Es minden habozás nélkül kijelentik, hogy 
az a negyven vagy ötven hittudományi és egyház-
jogi doktor és kanonok, akik Cauchonnal együtt 
működtek mint ülnökök, szakasztott olyanok 
voltak, mint ő, csak alacsonyabb emelvényen 
ültek és más föveget hordtak. 

Johanna aránylag igazságos törvényszék elé 
került. 

Az igazság ellenben az, hogy Caucliont 
fenyegették és támadták az angolok, amiért 
nagyon is kímélte Johannát. Egy modern francia 
író tagadja, hogy Johannát megégették volna 
s azt állítja, hogy Cauchon eltüntette őt, s más-



valakit vagy másvalamit égetett el a helyében 
s az az állítólagos Johanna, aki később az ő neve 
alatt lépett fel Orléansban és másutt, nem is 
állítólagos Johanna volt, hanem ő volt az igazi. 
Es ennek az írónak módjában van állítását azzal 
támogatni, hogy Cauchon pártját fogta Johan-
nának. Ami a bírákat illeti, ellenük nem az a vád 
forog fenn, hogy egyforma ruhába bujtatott 
gazemberek voltak, hanem hogy egy politikai 
párton voltak Johanna ellenségeivel. Es ez ala-
pos vád minden ilyfajta törvényszék ellen ; de 
semleges törvényszékek híján mégis kikerülhe-
tetlen. Ha a törvényszéket Johanna párt-
híveiből állítják össze, ez éppen olyan igazság-
talanság lett volna, mint hogy a törvényszék az 
ő francia ellenfeleiből állott ; vegyes törvényszék 
pedig holtpontra vitte volna az ügyet. Legújabb 
időben Edith Cavell német és Roger Casement 
angol törvényszékét joggal érhette ugyanez a 
kifogás ; de azért mégis meghozták a halálos 
ítéletet, mert semleges törvényszékről nem lehe-
tett szó. Edith, csakúgy mint Johanna, fő-
eretnek volt ; amikor javában folyt a háború, 
kijelentette az egész világ előtt, hogy a »hazafiság 
nem elegendő« ? Ellenséges katonákat kiápolt 
a bajukból, ellenséges foglyok szabadulását elő-
segítette, s eléggé világosan hirdette, hogy minden 
menekülni akaró vagy bajba került embernek 
szívesen áll szolgálatára s nem kérdi, hogy kinek 
a pártján van, mert Krisztus előtt sincsen kü-
lönbség Tommy meg Jerry és Pitou, a poilu 
között. Edith igazán nem kívánhatott volna 
jobbat magának, mint hogy vigyék vissza a közép-
korba s bízzák rá ötven jogtudósra, akik meg-
tanulták a törvényt, vagy Isten szolgálatának 
szentelték magukat, s akik két kitűnő bíró mellé 



vannak rendelve, hogy a keresztény katholikus 
törvények értelmében tárgyalják az ő ügyét 
s hetekig tartó ülésekben újra meg újra vitat-
kozzanak vele. A modern katonai inkvizíció 
nem volt ilyen kényes ; rövid úton agyonlövette 
és honfitársai, akik ebben jó ürügyet láttak, hogy 
megleckéztessék az ellenséget türelmetlenségeért, 
szobrot állítottak ugyan neki, de nagyon vigyáz-
tak, hogy valamiképpen a talapzatra ne kerül-
hessen ez a jelige : a hazafiság nem elegendő, 
— amely mulasztásért és a bennerejlő hazug-
ságért rá is fognak szorulni Edith közbenjárá-
sára, ha ők maguk kerülnek a törvényszék elé, 
föltéve : valamely égi hatalom az ilyen erkölcsi pu-
lyákat képesnek találja arra, hogy egy értelmes 
vádirattal szemben védekezni tudjanak. 

A kérdést nem is kell tovább feszegetni. 
Johannát nagyjában épúgy fogták perbe, mint 
ahogy ma is perbe fognák. Az a változás, hogy 
ma nem égetik el, hanem felakasztják, vagy 
pedig agyonlövik, talán javunkra írható. De az 
a változás, hogy rendes törvények szerint mű-
ködő alapos bíróság helyett minálunk vakmerően 
sommás katonai terror működött : csakis a ter-
hünkre írható. Ami pedig a türelmet illeti, 
1431-iki a roueni per és a kivégzés manapság 
eseményszámba menne és mi igazán lelkifurdalást 
érezhetünk. Ha Johanna pőrét mi tárgyalnók 
Londonban, nem bánnánk vele több türelemmel, 
mint miss Sylvia Pankhurst-tel, vagy a vallási 
szektákkal, vagy azokkal a szülőkkel, akik nem 
járatják elemi iskolába a gyermekeiket vagy 
mindazokkal, akik átlépik a határvonalat, ame-
lyet helyesen vagy helytelenül meg kell vonnunk 
a között, hogy mi a megengedhető és mi a meg-
engedhetetlen. 



Johannát nem tekintették politikai bűnösnek. 
Különben is, Johanna pöre nem nemzeti 

és politikai törvényszék elé került, mint Case-
ment-é. Az egyházi törvényszékek és az inkvi-
zíció birói széke (Johanna pőrében a kettőből 
alakult vegyes törvényszék ítélt) keresztény, 
vagyis nemzetközi törvényszékek voltak s őt 
nem árulónak tekintették, hanem eretneknek, 
istenkáromlónak, boszorkánynak és bálvány-
imádónak. A neki tulajdonított vétkek nem poli-
tikai vétkek voltak Anglia ellen, vagy a burgun-
diak franciaországi pártja ellen, hanem Isten 
és a kereszténység általános erkölcsei ellen való 
vétkek. Es ámbár az az eszme, amelyet nacio-
nalizmusnak hívunk, a középkori keresztény 
társadalom előtt annyira idegenszerűnek tűnhe-
tett fel, hogy Johannával szemben mint újabb 
eretnekséget hozhatták volna elő, ezt a vádat 
mégsem tették föl ellene s oktalanság volna 
azt hinni, hogy francia emberekből álló testület 
(mint Johanna bírái) politikai elfogultságból 
e tekintetben az angol idegeneknek kedvezett 
volna (még ha nagyon kellemessé tették volna is 
magukat Franciaországban, aminek pedig az 
ellenkezője igaz) egy francia nő ellenében, aki 
legyőzte őket. 

Johanna pőrének az a tragikus eleme, hogy 
mint a legtöbb fogoly, akit nem a tízparancsolat 
egyszerű megsértéseért fognak pörbe : ő sem 
értette meg, hogy mivel vádolják. Johanna sokkal 
inkább hasonlított Mark Twainhez, mint Peter 
Cauchonhoz. Ragaszkodása az Egyházhoz egé-
szen másnémű volt, mint a püspöké s a püspök 
szempontjából csakugyan nem állta ki a szigorú 
kritikát. Nagy örömét lelte azokban a vigaszta-



lásokban, amelyeket az Egyház nyújt az érzé-
keny lelkeknek, gyónás és áldozás neki olyan 
gyönyörűség volt, amelyhez képest a közönséges 
érzéki élvezet silányságnak tűnt fel. Imádkozása 
csodálatos társalgás volt az ő három szentjé-
vel. Jámborsága emberfölöttinek tetszhetett a 
formalitásoknak hódoló emberek előtt, akiknek 
maga a vallás csakis terhökre volt. De amikor az 
Egyház nem kínálta néki többé az ő kedves élve-
zeteit, hanem felszólította, hogy fogadja el Isten 
akaratának egyházi értelmezését s áldozza fel a 
saját felfogását, Johanna ezt kereken visszautasí-
totta s világosan kifejezte, hogy az ő felfogása 
szerint való katholikus Egyháznak a pápája Jo-
hanna pápa. Hogy tűrhette volna ezt az Egyház, 
amikor éppen akkor pusztította el Husz Jánost 
és fokozódó haraggal szemlélte Wycliffe pálya-
futását, aki ugyancsak a máglyán végezte volna 
életet, ha nem hal meg természetes halállal, mielőtt 
sárral dobálták meg a sírját. Sem Husz, sem 
Wycliffe nem szegültek oly nyíltan az Egyház 
ellen, mint Johanna ; mind a ketten Egyház-
javítók voltak, mint Luther ; míg ellenben 
Johanna, Mrs. Eddyhez hasonlóan, készen állott 
arra, hogy pótolja Szent Pétert s ő legyen a kő-
szikla, amelyen az Egyház állott, s Mohammedhez 
hasonlóan mindig készen állott arra, hogy Isten-
től vett egyéni kinyilatkoztatással oldjon meg 
minden kérdést s igazítson el minden esetet. 

Hogy mily mértéktelen igényekkel lépett föl 
Johanna, éppen az bizonyítja, hogy ő maga nem 
volt tudatában a dolognak. Ez az, amit mi az ő 
ártatlanságának nevezünk s amit barátai az ő 
együgyűségének neveztek. Neki úgy rémlett, hogy 
a föladott problémákat ő a közönséges józan ész 
szerint oldja meg, ami legtöbbször úgy is volt s 



hogy neki a szózatjai sugallnak mindent : ez az 
ő szemében a legegyszerűbb tény volt. Már most 
hogyan hihette volna el a közönséges józan észről, 
a legegyszerűbb tényről azt az útálatos föltevést, 
hogy eretnekség. Ha látnoki vetélytársnők jelen-
tek meg a porondon, rögtön azzal állt elő, hogy 
csalók és hazugok ; de sohasem hitte róluk, 
hogy eretnekek ; az Egyház szempontjából a 
legyőzhetetlen tudatlanság állapotában volt és 
az Egyház nem is tűrhette Johanna igény telj es 
föllépését, ha sutba nem akarta vetni a tekin-
lyét, vagy ha nem akart neki helyet adni a Szent-
háromságban még földi életében és mielőtt még 
betöltötte volna huszadik évét, ami elképzelhe-
tetlen volt. így tehát egy ellenállhatatlan erő el-
mozdíthatatlan akadályt teremtett s előidézte 
azt a forróságot, amelyben szegény Johannának 
el kellett vesznie. 

Marc és Andrew osztoztak volna ártatlansá-
gában és sorsában, ha nekik is dolguk akad az 
inkvizícióval : és ezért az ő tudósításaik a perről 
époly képtelenek, mint Johannáé lett volna, ha 
ő maga beszámolhatott volna a perről. Az ő föl-
tevésük az, hogy Cauchon közönséges gazember 
volt, aki minden kérdésével kelepcét állított Jo-
hannának, de e föltevés mellett csakis az a vizs-
gálat szól, amelyet huszonöt évvel később meg-
ejtettek. Csakhogy ez az igazolás époly korrupt 
volt, mint az ellenkező eljárás, amelyet Crom-
wellel szemben alkalmaztak a restauráció reak-
cionárusai. Cauchont kiásták sírjából és testét 
a pöcegödörbe vetették. Mi sem volt könnyebb, 
mint csalással vádolni őt s ezen az alapon az egész 
tárgyalást érvénytelennek nyilvánítani. Ez volt, 
amit mindenki óhajtott. Győzelmes Károlytól 
kezdve, akinek hitele hozzá volt fűzve a Szűzhöz, 



a hazañas, nacionalista lakosságig, amely bálvá-
nyozta Johanna emlékét. Az angolok rég ki-
takarodtak s az ö javukra szóló ítélet meggyalá-
zása lett volna a trónnak és a nemzeti érzésnek, 
amelyet Johanna állított talpra. 

Minket azonban nem befolyásolhatnak e le-
nyűgöző politikai és népszerűségi tekintetek. 
Ránk nézve az első pör az érvényes és az igazolást 
mellőznünk is lehetne, ha nagy csomó őszinte 
tanúvallomást nem eredményezett volna Johanna 
megnyerő személyiségét és jellemét illetőleg. Es 
ekkor fölvetődik a kérdés : Hogyan tette túl ma-
gát az Egyház az első törvényszék ítéletén, 
amikor ötszáz évvel később szentté avatta Jo-
hannát ? 

Az Egyház módosítása nem megalkuvás. 
Eléggé könnyen. A katholikus Egyházban, 

sokkal inkább mint a világi törvényben, nincsen 
baj orvosság nélkül. Az Egyház nem hajol meg 
Johanna egyéni véleménye előtt, mert az egyéni 
lét a protestantizmus lényege ; mindamellett az 
egyéni felfogás számára is talál helyet in excelsis, 
amennyiben megengedi, hogy az egyén hozzá-
juthat a legmagasabbrendű bölcsességhez, — 
isteni kinyilatkoztatás révén. Es az ilyen egyént, 
elégséges bizonyítékok alapján szentté nyilvá-
nítja. S minthogy az egyéni felfogás, ihletés 
útján, csak olyan kinyilatkoztatás lehet, mint 
egy égi személynek a szavai, aki vízióban jelenik 
meg: a szentet úgy lehet meghatározni, mint 
hősies erénnyel felruházott személyt, akinek 
egyéni felfogása kiváltságban részesül. Sokan 
az újító szentek közül, nevezetesen Ferenc és 
Klára, egész életükön keresztül konfliktusban 



voltak az Egyházzal és fölvetődött a kérdés, 
vájjon szentek-e vagy eretnekek. Ha Szent Ferenc 
tovább él, talán máglyára került volna. így hát 
éppenséggel nem lehetetlen, hogy valakit mint 
eretneket kiközösítenek, s későbbi megfontolás 
alapján szentté avatnak. Ha az Egyháznak 
valamely vidéki törvényszéke kimondja a ki-
közösítést, ez nem olyan döntés, amelyet az 
Egyház csalhatatlannak minősít. Talán fel is 
kell világosítanom protestáns olvasóimat arról, 
hogy a pápai csalhatatlanság híres dogmája a 
maga nemében igazán a lehető legszerényebb kö-
vetelmény a világon. Csalhatatlan demokráciánk-
kal, csalhatatlan orvosi testületeinkkel, csalha-
tatlan csillagászainkkal, csalhatatlan bíráinkkal 
és csalhatatlan parlamentjeinkkel szemben a 
pápa a porban térdepel, beismeri tudatlanságát 
Isten trónja előtt és mindössze is annyit kér, hogy 
bizonyos történelmi kérdésekben, amelyekben 
neki nyilvánvalóan több ismeretforrás áll ren-
delkezésére, mint bárki másnak : az ő döntése 
véglegesnek ismertessék el. Az Egyház valamikor 
talán szentté avathatja, sőt szentté is fogja 
avatni Galileit anélkül, hogy kompromittálná 
azt a csalhatatlanságot, melyet a pápa számára 
igényel, bár nem anélkül, hogy kompromittálja 
azt a csalhatatlanságot, amelyet Józsua könyve 
számára igényelnek együgyű lelkek, akiknek 
hite fontosabb dolgokban nagyon racionális s 
akik mégis egész konvencionális módon úgy hisznek 
Józsua hadjáratában, mint egy természettudo-
mányi értekezésben. És ezért az Egyház egyelőre 
még valószínűleg nem is fogja szentté avatni 
Galileit, bár ennél rosszabbat is tehetne. De 
Johannát szentté avathatta anélkül, hogy ezzel 
a legcsekélyebb mértékben is önmagára cáfolt 
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volna. Johanna sohasem vonta kétségbe, hogy a 
nap forog a föld körül : nagyon is gyakran látta 
a két szemével. 

De mégis nagy igazságtalanság volt Johan-
nával és a világ lelkiismeretével szemben, hogy 
őt megégették. És ezt nem mentheti a tout 
comprendre c'est tout pardonner, ami az ördög 
szentimentalizmusa. Ha megengedtük azt, hogy 
a törvényszék nem csupán törvényesen és becsü-
letesen járt el, hanem egészen kivételes irgalom-
mal is, amikor megkímélte őt a kínpadtól, amely 
pedig a gyakorlat szerint esedékes lett volna, 
amikor nem akarta letenni az esküt, s hogy 
Cauchon, mint pap és mint ügyvéd sokkal, de 
sokkal fegyelmezettebb és lelkiismeretesebb is 
volt, mint bármely angol ügyvéd csak álmod-
hatná is, amikor olyan politikai ügyet kell tár-
gyalnia, amelybe beleszól az ő pártja és osztá-
lyának minden elfogultsága : fönmarad az az 
emberi tény, hogy D'Arc Johanna megégettetése 
borzalmas dolog volt s amely történetíró ezt 
védelmezi, akármit is megvédelmezne. Testi 
részének végső kritikája benne foglaltatik a 
marquesai szigetlakók felfogásában, akik nem 
akarják elhinni, hogy az angolok nem ették meg 
Johannát. Mert azt kérdezik, miért venné valaki 
azt a fáradságot, hogy megsüssön egy emberi 
lényt, ha nem akarja megenni? Nem tudják meg-
érteni, hogy az égetésben gyönyörűséget lehet 
találni. Minthogy nincs számunkra olyan fele-
letünk, amely nem volna szégyenletes ránk 
nézve, piruljunk a mi bonyolultabb és nagyobb 
igényű vadságunkért, mielőtt folytatnók a kérdés 
kibonyolítását és megvizsgálnék, hogy minő tanul-
ságokat vonhatunk még le belőle. 



Modern és középkori kegyetlenség. 
Mindenekelőtt vessük el azt a felfogást, hogy 

a megégetésben rejlő fizikai kegyetlenségnek 
van valami különös jelentősége. Johannát úgy 
égették meg, mint abban a korban még néhány 
tucat kevésbé érdekes eretneket. Krisztus, amikor 
keresztre feszítették, csak sok ezer elfelejtett 
gonosztévő sorsában osztozott. A merő testi kínt 
illetőleg nem volt semmi kiváltságuk ; az övéknél 
sokkal borzasztóbb kivégzéseknek emléke ma-
radt reánk, nem is szólva az úgynevezett termé-
szetes halálnak legrosszabb és legkínosabb ese-
teiről. 

Johannát több mint ötszáz évvel ezelőtt 
égették meg. Több mint háromszáz évvel később, 
tehát csak száz évvel az én születésem előtt 
szülővárosomban, Dublinben megégettek egy 
asszonyt törvénytelen pénzverésért, ami akkori-
ban még árulásszámba ment. Az előszóban, 
amelyet Sidney és Beatrice Webbnek »Az angol 
börtönök a helyi kormányzat alatt« című köny-
véhez írtam, fölemlítettem, hogy már felnőtt 
ember voltam, amikor két hangversenyen mint 
vezénylő karmestert láttam Wagner Richárdot, 
s hogy Wagner Richárd fiatalember volt, amikor 
látott és kikerült egy csomó embert, akik nagyon 
siettek, hogy jelen lehessenek egy katona kerékbe-
törésén, amely kivégzésnek két módja van s 
amelyet a kegyetlenebbik módon hajtottak végre ; 
s még azt is, hogy az akasztásnak és fölnégyelte-
tésnek büntetését, amelynek részletei elm ondha-
tatlanok, csak oly későn törölték el, hogy még 
most is élnek emberek, akiket erre ítéltek. Még 
mindig vesszőző bűnösök vagyunk, akik még 
több vesszőzést követelnek. S e kegyetlen kérdé-



sek közül a legszörnyűségesebb sem sújtotta az 
áldozatokat azzal a nyomorúsággal, megalázás-
sal, tudatos pusztítással és tönkremenetellel, 
amelyet a mi modern börtöneinkben szenvednek 
el, kivált az úgynevezett mintabörtönökben, 
anélkül, hogy amennyire én megítélhetem, ezek-
nek több lelkifurdalás járna nyomukban, mint 
amennyit az eretnekek megégetése keltett föl a 
középkorban. Nekünk még az a mentségünk sincs 
meg, hogy a börtöneink bizonyos szórakozással 
szolgálnak, ahogy a középkort bizonyos tekin-
tetben szórakoztatták a máglyák és bitófák és 
kerékbetörések. Johanna maga is ítélt e tárgy-
ban, amikor választania kellett börtön és máglya 
között és ö a máglyát választotta. És ezzel meg-
fosztotta az Egyházat attól a védekezéstől, hogy 
nem bűnös az ő halálában, amely a világi kar 
műve volt. Az Egyháznak arra kellett volna szo-
rítkoznia, hogy kiközösíti Johannát ; ehez teljes 
joga volt, mert Johanna nem fogadta el at Egyház 
tekintélyét s a felajánlott feltételeket. Az Egyház 
igazság szerint mondhatta : »Te nem vagy közü-
lünk való ; eredj s találd meg azt a vallást, amely 
illik neked, vagy találj magadnak külön vallást.« 
Nem volt joga ezt mondani : »Most, hogy mindent 
visszavontál, visszatérhetsz miközénk, de élted 
fogytáig bezárva maradsz.« Szerencsétlenségre 
az Egyház nem hitt abban, hogy bármily láng-
lélek is hozzájuthat a valláshoz az Egyházon 
kívül ; és mint minden Egyház a múltban és a 
jelenben, meg volt rontva attól a gondolattól, 
hogy a rettegett istenséget áldozattal és szenve-
déssel kell kiengesztelni. Módszere nem a kegyet-
lenségért való kegyetlenség volt, hanem kegyet-
lenség azért, hogy megmenthesse Johanna lelkét. 
Johanna ellenben úgy hitte, hogy lelkiüdvössége 



csakis ö rá tartozik s nem az egyházi emberekre 
(Les gens d'église). Ezzel a kifejezéssel, melyet 
bizalmatlanul és megvetően használt, ha csirá-
ban is, csak olyan megátalkodott antikleriká-
lisnak vallotta magát, mint Voltaire vagy Ana-
tole France. Ha sok szóval annyit mondott volna, 
hogy : »hamusládába a harcoló Egyházzal és 
feketecsuhás tisztviselőivel, én csakis a Győzelmes 
Egyházat ismerem el a mennyekben«, — akkor 
is aligha mondhatta volna meg kerekebben, hogy 
mi a véleménye. 

Katholikus antiklerikalizmus* 
De nem szabad teret engednem itt annak 

a föltevésnek, hogy valaki ne lehetne egyszerre 
antiklerikális és jó katholikus egyszerre. A refor-
máló pápák mind heves antiklerikálisok voltak ; 
valóságos ostorai a papságnak. A nagy szerzetes-
rendek mind a papsággal való elégedetlenségből 
keletkeztek ; a ferenciek rendje a papi úrhat-
námság, a dominikánusok rendje a papi tunya-
ság és hanyagság, a jezsuiták a papi nembánom-
ság, tudatlanság és fegyelmezetlenség folytán. 
Macchiavelli nem volt ugyan protestáns, de annál 
szenvedélyesebb antiklerikális. S egy katholikus 
ember — mint ahogy sok katholikus ember meg 
is teszi — bármily papot vagy papi testületet 
vádolhat tunyasággal, iszákossággal, tétlenség-
gel, kicsapongással, — kijelentheti róluk, hogy 
méltatlanok az ő nagy Egyházukhoz és lelkészi 
hivatásukhoz, hogy emberi lelkek nyáját őriz-
zék. De azt mondani, hogy emberek lelke nem 
a papok dolga, ez már sokkal merészebb lépés, 
olyan lépés, amely átvisz a Rubiconon. És Jo-
hanna csakugyan megtette ezt a lépést. 



A katholicizmus meg nem eléggé katholikus. 
Es így, ha megengedjük, amit meg kell 

engednünk, hogy Johanna megégetése hiba volt, 
ki kell tágítanunk a katholicizmust, hogy Johanna 
megmaradhasson benne. Egyházainknak be kell 
ismerniök, hogy halandó emberekből álló hiva-
talos szervezet, ha csak az illetők beosztásukkal 
nem párosítanak össze rendkívüli szellemi képes-
ségeket (pedig a tényekkel és a történelemmel 
szemben semmiféle harcoló Egyház nem igényel-
het többet), nem férhet meg békességben a kiváló 
tehetségű emberek egyéni ítéleteivel, kivéve, 
ha valamely ritka véletlen folytán — az a kiváló 
tehetség — pápa is egyúttal, még akkor is csak 
úgy, ha rendkívül dölyfös pápa. Az Egyházak-
nak nemcsak tanítaniok, de tanulniok is kell 
az alázatosságot. Az Apostoli hagyomány nem 
biztosítható a kézrátevéssel és nem is szorítható 
arra : a lángnyelvek nagyon is gyakran szállottak 
le pogányokra és kiközösítettekre s viszont 
akadtak fölkent egyházi emberek, akik meg-
botránkoztatták a történelmet, mint világias 
gazemberek. Ha a harcoló Egyház úgy visel-
kedik, mintha már a Győzelmes Egyház volna, 
Johannával, Brúnóval és Galileivel és a többiek-
kel szemben elköveti azokat a szörnyű hibákat, 
amelyek a szabad gondolkozásra nézve lehetet-
lenné teszik, hogy csatlakozzék hozzá ; és az 
olyan Egyház, mely nem tudja befogadni a 
szabadgondolkodókat, sőt amely nem rendeli 
el és nem bátorítja a szabadgondolkozást, abban 
a tökéletes hitben, hogy a gondolat, ha igazán 
szabad, saját törvényénél fogva kénytelen arra 
az útra térni, amely az Egyház kebelére viszi, — 
az olyan Egyháznak nemcsak nincs jövője a 



modern kultúrában, hanem nyilvánvaló, hogy 
nem hisz saját tételeinek tudományos erejében 
és bűnös abban az eretnekségben, hogy theológia 
és tudomány két különböző és ellentétes törek-
vés, amelyek az ember hódolatáért vetélkednek. 

Előttem van egy katholikus pap levele. »Az 
ön darabjában —- ezt írja — drámai ábrázolását 
látom a királyi, papi és prófétai erők küzdel-
mének, amelyben Johanna összezúzódott. Az én 
szememben nem az egyiknek győzelme a többi-
vel szemben, ami meghozhatja a békét és a 
szentek uralmát Isten országában, hanem egy-
másra való kölcsönös és gyümölcsöző hatásuk, 
ahogy egymást igen nagy feszültséggel, de nemes 
módon ellensúlyozzák. Maga a pápa sem magya-
rázhatná meg jobban ; én sem. El kell fogadnunk 
ezt a feszültséget és nemes lélekkel föntarta-
nunk s nem szabad abba a kísértésbe jönnünk, 
hogy elégessük a fonalat s így megszüntessük 
a feszültséget. Ez Johanna tanítása az Egyház 
számára ; és papi kézből eredő megfogalmazása 
felbátorít engem arra a kijelentésre, hogy szentté-
avatása nagyszerű katholikus gesztus volt, mert 
a római egyház egy protestáns szentet vett fel 
szentjeinek seregébe. De különös értéke és ereje 
nem is válik nyilvánvalóvá, amíg így nem ismerjük 
és így nem értjük. S ha bármely egyszerű pap, 
aki ezt a kijelentést keménynek tartja, azt felelné 
nekem, hogy nem ez volt a szándék, figyelmez-
tetem arra, hogy az Egyház van Isten kezében 
s nem mint naiv papók képzelik, Isten van az 
Egyház kezében ; és így ha nagyon is bátran 
vállalja a felelősséget Isten szándékaiért, meg 
lehet kérdezni tőle : Voltál-e a tenger forrásai-
nál, jártál-e a mélységek rejtekeiben? És Johanna 
maga is az ó-testamentummal fog felelni. 



A változás törvénye Isten törvénye. 
Amikor Johanna fentartotta a maga egyéni 

céljait, mint Jób, nem csupán Istent és az 
Egyházat kellett tekintetbe venni, hanem a 
testté vált Igét is : vagyis a nem átlagos egyént, 
aki az életet talán az emberi fejlődés legmaga-
sabb vagy legmélyebb pontján képviseli, de 
sohasem pusztán mennyiségtani átlag-színvona-
lon. Már most az Egyház elmélete szerint a 
demokratikus átlagnak nincs istenülése : az Egy-
ház bevallottan hierarchikus tagjai külön elbírá-
lás alá esnek s a hosszú sor végén, egy valaki 
áll legmagasabban : Krisztus főpapja. De ha 
megvizsgáljuk ezt a sort, látjuk, hogy a kivá-
lasztás és kiválogatás úgy történik, hogy az 
alsók választják a felsőket (sarkalatos bűne a 
demokráciának), aminek eredménye, hogy a nagy 
papok époly ritka véletlenek, mint a nagy kirá-
lyok s a püspöki székre vagy a kulcsokra pályá-
zókra nézve nem egyszer bátorságosabb volt, 
ha mint beteg öreg bolondok éltek s nem mint 
erélyes szentek. Legalább is nagyon kevés pápát 
avattak szentté, vagy avathattak volna szentté, 
hacsak lej ebb meg nem szorítják a szentség mér-
tékét, amelyet a maguk-választotta szentek álla-
pítottak meg. 

Es észszerűleg nem is lehetett más eredményt 
várni : mert nem lehetséges, hogy jórészt tudat-
lan és szegény férfiak és nők millióinak hivatalos 
szervezete vezetőinek megválasztásában sikere-
s'en vegye fel a versenyt a Szentlélek kiválasz-
tásával, amikor az csalhatatlan biztossággal villan 
meg valakin. Es az érseki testület imája sem 
lehet hatásos olyan irányban, hogy ők ihletett 
választást tehessenek. Az alsóbbrendű ember, 



tudata szerint, csakugyan azért imádkozik, hogy 
választása olyan emberre essék, aki nagyobb 
nálánál ; de a tudata alatt önfentartó, egyéni 
szándéka mégis csak az lehet, hogy saját céljai-
nak megbízható eszközére szavazzon. A szentek 
és próféták, ámbár véletlenül magas hivataluk 
vagy rangjuk is lehet, mindig önválasztotta 
szentek, mint Johanna. Es minthogy éppen 
alkotmányuk világi szükségletei miatt sem az 
Egyház, sem az állam nem kezeskedhetnek az 
ilyen önválasztotta küldetés elismeréséről, nekünk 
nem marad egyéb hátra, mint becsületbeli kér-
dést csinálni abból, hogy a lehetőség határáig 
engedjünk szabad teret az eretnekségnek abból 
az egyszerű okból, hogy a gondolatnak és kor-
mányzatnak minden fejlődése első pillanatban 
okvetlenül mint eretnekség jelentkezik. Röviden 
szólva, minden társadalom a türelmetlenségen 
alapszik s minden reform a türelmességen vagy 
annak a ténynek a fölismerésén, hogy a fejlődés 
törvénye az Ibsen értelmében való változás tör-
vénye. Es minthogy Isten törvénye a szónak 
bármely értelmezése szerint, amely manapság 
hitbizonyíték a tudomány ellen : a fejlődés tör-
vénye, nyilván következik, hogy Isten törvénye 
a változás törvénye s amikor az Egyházak ellene 
szegülnek az ilyetén változásnak, ellene szegül-
nek Isten törvényének. 

A mai és a középkori hiszékenység. 
Amikor Abernethyt, a híres orvost meg-

kérdezték, miért engedi meg magának azt az 
életmódot, amelytől, mint veszedelemtől, óva 
intette a betegeit, azt felelte, hogy neki az a 
dolga, ami az útjelző oszlopnak, amely meg-



mutatja mindenkinek, hogy merre kell menni, 
de ő maga azért nem megy oda. Hozzátehette 
volna, hogy az útjelző-oszlop az utast sem kény-
szeríti, hogy odamenjen s abban sem gátolja, 
hogy más utat keressen. Szerencsétlenségre a 
mi klerikális útjelzőink mindig kényszerítik az 
utast, ha megvan hozzá a politikai hatalmuk. 
Amikor az Egyháznak nemcsak lelkihatalma 
volt, hanem világi hatalma is, és még jóval azután 
is, amily mértékben csak ellenőrizhette és be-
folyásolhatta a világi hatalmat : üldözések árán 
is erőltette az egyöntetűséget, amelyek annál 
könyörtelenebbek voltak, mennél kitűnőbb volt 
a bennük rejlő szándék. Manapság, amikor az 
orvos lépett a pap helyébe, a parlamenttel és 
sajtóval azt teheti amit akar, annál a vak hitnél 
fogva, amellyel hisznek benne, s mely a lelkész-
ben való sokkal kritikusabb hit helyébe lépett : 
az orvosi rendelvények törvényes keresztülhaj-
szolása, még ha mérget írnak is elő, olyan fokot 
ért el, hogy az inkvizíció megborzadna és Land 
érsek visszadöbbenne tőle. A mi hiszékenysé-
günk sokkal nagyobb, mint a középkoré, mert 
a papnak nem volt anyagi érdeke, hogy bűnösek 
legyünk, míg ellenben az orvosnak anyagi érdeke 
az, hogy betegek legyünk ; a papnak nem kellett 
koplalnia, ha nyája lelkileg rendben volt s nem 
vált hasznára, ha a lelkek veszendőben voltak, 
amit a mi üzleti szellemű magánorvosainkról 
nem lehet állítani. Azonkívül a középkori pap-
nak az volt a hite, hogy ha lelkiismeretlenül jár 
el, halála után valami szörnyen kellemetlen dolog 
fog vele történni, amely hit ma már kialudt azok-
ban az emberekben, akik dogmatikus materialista 
nevelésben részesülnek. A mi hivatalos testüle-
teink trade unionok, ahol nincsenek lelkek, ame-



lyek elkárhozhatnak ; és nemsokára arra a be-
látásra kényszerítenek bennünket, hogy vannak 
ott testek, amelyeket meg lehet rugdosni. A Vati-
kánnak mindig volt lelke, a legrosszabb esetben 
is politikai összeesküvés volt, hogy az Egyház lelki 
hatalma mellé a világi hatalmat is megszerezze. 
S azért a kérdés, amelyet Johanna megégetése 
támaszt fel, még most is égető kérdés, ámbár 
nem jár nyomában oly szenzációs büntetés. Es 
éppen ezért kutatom a kérdést. Ha csak törté-
nelmi érdekesség volna, öt percig se veszteget-
ném a magam és az olvasóm idejét. 

A mai és a középkori türelmesség. 
Mennél komolyabban látunk hozzá a kér-

déshez, annál nehezebbé válik. Első pillanatra 
hajlandók vagyunk megismételni, hogy Johan-
nát ki kellett volna közösíteni, aztán útjára en-
gedni, ámbár ő hevesen tiltakozott volna az 
ellen, hogy ily kegyetlenül megfosszák lelki táp-
lálékától ; mert a gyónás, feloldozás, az Úr 
testének vétele legfőbb életszükségletek voltak 
reája nézve. Olyan szellem, mint Johanna, talán 
túltehette volna magát ezen a nehézségen, ahogy 
Anglia túltette magát Leó pápa bulláján, amikor 
saját külön Egyházat szervezett, azt állítván 
róla, hogy az az igazi és eredeti hit temploma, 
amelyből az ő üldözői kiszóródtak. De minthogy 
az ilyen eljárás akkoriban Egyház és Állam 
szemében egyaránt a kárhozatnak és az anarchiá-
nak terjesztése volt, eltűrése egyértelmű lett 
volna a hit szabadságának olynémű kitágításával, 
amelybe az emberiség a maga politikai és egyházi 
természetével nem tudott belenyugodni. Könnyű 
mondani, miért nem várta meg az Egyház, amíg 



ázok a bizonyos káros következmények jelent-
keztek, ahelyett, hogy egyszerűen föltette róluk, 
hogy jelentkezni fognak és hogy milyen formá-
ban fognak jelentkezni. Ez elég egyszerűen hang-
zik ; de ha egy modern közegészségügyi tekintély 
egészségügyi kérdésekben teljesen a maguk belá-
tására akarná bízni az embereket, azon az alapon, 
hogy : semmi közünk a csatornázáshoz és a csator-
názásról vallott nézetekhez, de ha kanyarót kap-
tok vagy tífuszt, üldözni fogunk benneteket és 
nagyon szigorú büntetést rovunk ki reátok, — 
vagy beszállítanók az őrültek házába, vagy pedig 
eszébe juttatnék, hogy A-nak egészségügyi mu-
lasztásai két kilométerrel odább megölhetik B 
gyermekét, vagy talán olyan ragályt idézhetnek 
föl, amelyben a leglelkiismeretesebb szanitáriu-
sok is elpusztulhatnak. 

Szembe kell néznünk azzal a ténnyel, hogy a 
társadalom a türelmetlenségre van alapítva. A tü-
relmetlenséggel való visszaélésnek rikító példái 
vannak, de ezek csakolyan jellemzők a mi ko-
runkra, mint a középkorra nézve. A tipikus mo-
dern példa és ellentét a kötelező beoltás, amely 
tulajdonképpen felváltotta a kötelező keresztelést. 
De a kényszerbeoltás ellen azt hozzák fel, hogy 
kegyetlenül tudománytalan és kártékony, egész-
ségellenes kuruzslás, nem utolsó sorban azért, 
mert helytelennek találjuk arra kényszeríteni a 
szülőket, hogy oltalmazzák meg gyermekeiket a 
betegségektől. Ellenzői bűnnek akarják bélye-
gezni és ebbeli szándékuk valószínűleg sikerre 
is fog vinni. Sem Pasteur hívei, sem ellenfeleik, a 
szanitáriusok nem engednék meg, hogy a szülők 
meztelenül neveljék fel gyermekeiket, ámbár 
ennek az iránynak is vannak meggyőző szószólói. 
Locsoghatunk türelemről, amennyit csak tetszik, 



de a társadalomnak mégis csak meg kell húznia 
valahol a határvonalat a megengedhető viselke-
dés és a bűn meg az őrültség között, még azzal a 
kockázattal is, hogy őrültnek fogja nézni a böl-
cseket és istenkáromlónak a megváltókat. Kény-
telenek vagyunk üldözni embereket — akár a 
halálig ; és ennek a veszedelemnek a csökkenté-
sére mindössze is annyit tehetünk, hogy először 
jól vigyázunk arra, hogy kit üldözünk és másod-
szor figyelemmel vagyunk arra, hogy ahol nincs 
meg az a nagy szabadság, hogy meg lehessen döb-
benteni a konvencionális embereket s ahol nincs 
eleven érzék az eredetiség, egyéniség és különös-
ségben rejlő értékek iránt : az eredmény nyilván-
való stagnálás lesz, amely alatt a fejlődés erői 
annyira el vannak nyomva, hogy alkalomadtán 
túlzott és valószínűleg pusztító erővel kell kirob-
banniok. 

A türelem változandósága. 
Hogy a türelemnek milyen fokát érhetjük el 

valamely pillanatban, azon a feszültségen múlik, 
amely a társadalomépületet összetartja. Hábo-
rúban például elnyomjuk az evangéliumokat, 
börtönbe vetjük a quakereket, elnémítjuk az új-
ságokat s komoly bűnnek tartjuk, ha valaki vilá-
got gyújt éjnek évadján. Az 1792-iki betörés 
feszültsége alatt a francia kormány 4000 fejet 
vágatott le, jórészt olyan okokból, amelyek miatt 
rendes, nyugodt békeidőben semmiféle kormány 
még egy kutyát sem ölt volna meg méreggel és 
1920-ban a brit kormány gyújtogatott és mészá-
rolt Írországban, mert üldözte egy olyan alkot-
mányos változás hirdetőit, amelyet nemrégiben 
saját maga kénytelen volt keresztülvinni. Utóbb 



a fascisták Olaszországban megtettek mindent, 
amit a kopók véghez vittek Írországban, némi 
groteszk módon, szilaj változattal, azért, mert 
féltek azoktól a szocialistáktól, akik még kevésbé 
értették^a szocializmust, mint ahogy a kapita-
listák értik a kapitalizmust s ügyetlen módon 
megkísérelték az ipari forradalmat. Az Egyesült-
Államokban hihetetlenül vad orosz-üldözés in-
dult meg annak a rémületnek a nyomása alatt, 
amelyet az orosz bolseviki forradalom idézett fel 
1917 után. Ezeket a példákat könnyen meg lehetne 
sokszorozni ; de eléggé mutatják, hogy az elnéző 
türelem maximuma és a könyörtelen türelmet-
lenség terrorja között igen hosszú, igen terjedelmes 
a skála, amelyen belül a türelmesség folyton 
emelkedik vagy hanyatlik és hogy teljesen alap 
nélkül való a tizenkilencedik századnak abbeli 
önhittsége, hogy türelmesebb volt, mint a tizen-
ötödik század, vagy hogy olyan esemény, mint 
Johanna kivégeztetése, nem történhetnék meg 
a mi, úgynevezett felvilágosultabb korunkban. 
Az utolsó tíz év alatt sokezer nőt, akik ezerszerte 
csekélyebb veszedelmet és rémületet jelentettek 
a mi kormányainkra nézve, mint amit Johanna 
jelentett a maga idejében : lemészároltak, éh-
halálra kárhoztattak, házából és hajlékából ki-
füstöltek s megtettek velük mindent, amire terror 
és üldözés képes volt, olyan keresztesháborúk 
során, amelyek zsarnokabbak és követelőzőbbek 
voltak, mint a középkori keresztesháborúk, mely 
utóbbiak azt a fantasztikus célt tűzték maguk elé, 
hogy felszabadítják a Szentsírt a szaracén uralom 
alól. Az inkvizíció és angol pendant ja, a csillag-
kamara, eltűntek abban az értelemben, hogy ezek 
a nevek kiestek a használatból, de az inkvi-
zíciónak bármely modern pótléka, a különleges 



törvényszékek és bizottságok, a büntetőexpedí-
ciók, a Habeas Corpus fölfüggesztése, a haditör-
vény és az ostromállapot és a többi, vájjon igé-
nyelheti-e, hogy a maga áldozatai olyan igazságos 
bírói szék elé kerülnek, s hogy eseteik letárgyalá-
sánál olyan tekintélyes testület, s olyan lelki-
ismeretes bírák őrködnek az eljárás szigorú törvé-
nyessége fölött, mint amilyen bírót Johanna nyert 
az inkvizíciótól és a középkor szellemétől, olyan 
időben, amikor hazája a belső és külső háború 
tüzében égett. Tőlünk se törvényt, se törvényszéket 
nem kapna, legfeljebb azt a kivételes törvényt, 
amely minden törvény fölfüggesztése ; s bírája 
legjobb esetben egy agyonhajszolt őrnagy volna 
s legrosszabb esetben egy törvényszéki elnök 
bíborban és hermelinben, akinek szemében az 
olyan gyakorlott, egyházi ember skrupulusai, 
amilyen Cauchon volt, nevetséges és úriatlan 
színben tűnnének fel. 

A lángelmének és a fegyelemnek 
meghasonlása. 

Miután a kérdést így közel hoztuk magunkhoz, 
szemügyre kell vennünk Johanna szellemi organiz-
musának sajátosságát, amely őt oly hajthatatlanná 
tette. Mi a teendő egyrészt az olyan kormányo-
zókkal szemben, akik nem adják okát parancsaik-
nak s másrészt az olyan emberekkel szemben, 
akik nem tudják megérteni az okokat, még ha 
ezeket föltárják is előttük ? Már pedig a világot 
politikai, ipari és családi tekintetben a parancs-
adás és a parancsnak való engedelmeskedésnek 
ilyen körülményei között kormányozzák. »Ne 
vitatkozzál, tedd, amit mondok« — ez nemcsak a 
gyermekekkel és katonákkal szemben áll fenn, 



hanem tényleg mindenkivel szemben. Szerencsére 
a legtöbb ember nem is akar vitatkozni ; sokkal 
is inkább örülnek azon, hogy nem kénytelenek 
a saját fejükkel gondolkozni. Es a legtehetsége-
sebb és legfüggetlenebb gondolkozók beérik azzal, 
hogy értik a saját külön szakmájukat. Más terü-
leten habozás nélkül kérik és elfogadják egy 
rendőr utasításait, vagy egy szabó tanácsait s 
nem akarnak, sőt nem is óhajtanak magya-
rázatot. 

Mindamellett kell valami alapjának lenni, 
hogy valamely parancshoz tekintélyt fűzünk. 
A gyermek engedelmeskedik szüleinek, a katona 
a tisztjének, a filozófus a vasúti hordárnak, s a 
munkás az előmunkásnak minden kétely nélkül, 
mert általánosan elfogadott dolog, hogy akik 
parancsot osztogatnak, tudják, hogy mit csinál-
nak s megvan a kellő tekintélyük, sőt kötele-
zettségük is arra, hogy parancsokat adjanak és 
mert a mindennapi élet gyakorlati véletlenei 
közepette nincs idő oktatásra és kimagyarázásra, 
sem arra, hogy e parancsok érvényességéről 
vitatkozni lehessen. Az effajta engedelmesség 
époly szükséges a mi társadalmi rendszerünk 
folytonos működéséhez, mint a föld forgása 
ahoz, hogy éjre reggel és nappalra éjszaka kö-
vetkezhessék. De mégsem oly önként való, mint 
amilyennek látszik ; nagy megfontolással kell 
szervezni és fentartani. A püspök meghódol és 
engedelmeskedik a királynak ; de jöjjön csak 
hozzá egy plébános s adjon neki — bármily szük-
séges és okos parancsot s a püspök meg fog 
feledkezni öltönyéről és le fogja hordani a plébá-
nost szemtelenségeért. Mennél szófogadóbb egy 
ember az elismert tekintély iránt, annál félté-
kenyebben vigyáz arra, hogy tekintéllyel fel nem 



ruházott egyén semmiféle paranccsal ne állhas-
son elő. 

Mindezt fontolóra véve, nézzünk végig Jo-
hanna pályafutásán. Falusi leány volt, aki juhok-
nak és disznóknak, kutyáknak és csirkéknek 
parancsolt s talán valamennyire az apja fogadott 
napszámosainak, ha ugyan fogadhatott nap-
számosokat, de senki másnak a világon. A tanyán 
kívül nem volt tekintélye, nem volt súlya s a 
legkisebb engedelmességre sem tarthatott számot. 
És mégis mindenkinek parancsolgatott, nagy-
bátyjától kezdve föl a királyig, az érsekig, és a 
katonai táborkarig. Nagybátyja szót fogadott 
neki, mint egy birka s elvitte a helyi parancs-
nok várába, aki, amikor Johanna ráparancsolt, 
próbált ellene védekezni, de csakhamar letört és 
engedelmeskedett. És így ment ez föl a királyig, 
amint láttuk. Ez még akkor is elviselhetetlenül 
bosszantó lett volna, ha Johanna parancsait úgy 
adja ki, mint ha azok észszerű megoldások lettek 
volna a kétségbeesett nehézségek közepette, 
amelyben azok vergődtek, akik társadalmilag 
magasan fölötte állottak. Csakhogy nem így 
adta ki a parancsokat. S úgy sem, hogy azok 
Johanna makacs akaratának kifejezései lettek 
volna. Sohasem volt az, hogy : Én így mondom, 
hanem mindig az, hogy : Isten így mondja. 

Johanna mint theokrata. 
Vezető egyéniségeknek, akik ezen a nyomon 

járnak, némely emberrel semmi bajuk, másokkal 
pedig folyton bajuk támad. Attól sohasem kell 
félniök, hogy langyos fogadtatásban lesz részük. 
Vagy Isten küldöttjei Vagy pedig istentelen 
gazemberek. A középkorban a boszorkányság-

Shaw : Szent Johanna, 0 



ban való általános hit nagyban növelte ezt az 
ellentétet, mert ha látható csoda történt (mint 
például a szél megfordulása Orléans alatt), a 
hivő szemében ez az isteni küldetés bizonysága 
volt, a szkeptikus szemében pedig az ördöggel 
való szövetség bizonysága. Mindent egybevetve, 
Johannának azokra kellett támaszkodnia, akik 
testet öltött angyalt láttak benne azokkal szem-
ben, akiket mélyen bántott az ő önhittsége s 
akik vakbuzgalmukban irtóztak tőle, mint bo-
szorkánytól. Ehez az irtózathoz hozzá kell adnunk 
azoknak a felfokozott ingerültségét, akik nem 
hittek a szózatokban és úgy tekintettek rája, 
mint hazugra és gonosztévőre. Államférfira vagy 
parancsnokra, vagy kegyben álló udvaroncra 
nézve nem is képzelhető felháborítóbb dolog, 
mint hogy minden alkalommal letorkolja vagy 
megfossza az uralkodó felség látásától egy uborka-
fára felkapaszkodott ifjú leányzó, aki hatással 
van a nép hiszékenységére és egy éretlen trón-
örökös hiúságára és ostobaságára, mert ki tud 
használni néhány szerencsés véletlent, amelyek 
csodaszámba mennek a tudatlan tömeg szemé-
ben. Nemcsak aljasabb természetű emberek 
irigysége, felfuvalkodottsága és vetélkedő becs-
vágya működött ott, amelyet Johanna sikerei 
csak felfokoztak, de még a jóbarátai is, akik 
eléggé okosak voltak ahoz, hogy kritikusai legye-
nek: nyilvánvaló tudatlanságának és vakmerő-
ségének láttára egészen indokolt kételyt és bizal-
matlanságot vittek harcba ellene. Es minthogy 
Johanna minden kifogással és tiltakozással szem-
ben nem érveket és elveket sorakoztatott fel, 
hanem egyszerűen Isten tekintélyére hivatkozott 
és Istennek különös bizalmára : mindazok szemé-
ben, akit egyénisége meg nem bűvölt, olyan elvi-



selhetetlennek kellett feltűnnie, hogy csakis a 
lenyűgöző politikai és katonai sikerek szakadatlan 
láncolata menthette volna meg attól a dühtől, 
amely végre is maga alá temette. 

A theokráciában elengedhetetlen a szakadatlan 
siker. 

Hogy ezt a láncot megkovácsolhassa, szük-
séges lett volna, hogy ő legyen a király, a rheimsi 
érsek, az orléansi fattyú és Johanna egy személy-
ben ; ami lehetetlen volt. Attól a pillanattól 
fogva, amikor nem sikerült neki Károlyt rábírnia, 
hogy rögtön a koronázás után lecsapjon Párizsra : 
Johanna el volt veszve. Hogy ő ragaszkodott 
ehez, míg a király és a többiek gyáván és bolondul 
azt hitték, hogy megegyezhetnek a burgundi 
herceggel és összefoghatnak vele az angolok 
ellen : — ez a körülmény egyszerre szörnyen 
ártalmassá tette Johannát az ő szemükben. 
Es Johanna ezután nem is tehetett egyebet, 
mint hogy a csatatereken kóborolt s leste a jó-
szerencsét, hogy belesodorhassa a vezéreket va-
lami nagy vállalkozásba. Csakhogy a szerencse 
most az ellenséghez állott ; a compiègnei ütkö-
zetben a burgundiak foglyul ejtették és rögtön 
rájöttek arra, hogy Johannának egyetlen barátja 
sincsen a politikai világban. Ha megszökhetik, 
valószínűleg tovább harcolt volna, amíg az ango-
lok ki nem takarodtak, s akkor le kellett volna 
törölnie az udvar porát s visszavonulni Dom-
rémybe, mint ahogy Garibaldinak vissza kellett 
vonulnia Caprerába. 



Johanna történetének modern eltorzításai. 
Azt hiszem, ennyi mindössze az, amit Jo-

hanna pályafutásának prózai részéről elmond-
hatunk. Emelkedésének regénye, kivégzésének 
tragédiája & azoknak a kísérleteknek a komé-
diája, amelyekkel az utókor a kivégzést jóvá 
akarta tenni, már a darabhoz tartozik s nem 
az előszóhoz, amely nem lehet egyéb, mint tár-
gyilagos értekezés a tényekről. Hogy ilyen érte-
kezésre nagy szükség van, arról meggyőződhe-
tünk, ha megvizsgáljuk a közkézen forgó köny-
veket. Eléggé pontosan adják elő a vaucouleursi 
látogatást, a Szűz megjelenését Chinonban a 
dauphin előtt, Orléans fölmentését az ostrom 
alól és az utána következő csatákat, a rheimsi 
koronázást, a compiègnei fogságbaesést, a roueni 
tárgyalást és a kivégzést, — minden ember nevét 
és minden szükséges adatot, — de egytől-egyig 
letörnek, amikor beletévednek a gonosz püspök 
és a behálózott leány melodrámái legendájába, 
meg miegymás. Sokkal közelebb járnának az 
igazsághoz, ha helytelenül adnák a tényeket, de 
helyes szempontból tekintenék őket. így csak 
azt a nagyon kevéssé számbavett igazságot 
illusztrálják, hogy a mód, ahogy gondolkozunk, 
úgy változik, mint a divat, ahogy öltözködünk, 
s hogy a legtöbb emberre nézve nehéz, ha ugyan 
nem lehetetlen, másképpen gondolkozni, mint 
saját korának divatja szerint. 

A történelem mindig időszerűtlen. 
Mellesleg szólva a gyermekeket sohasem így 

tanítják a jelenkori történelemre. Történelmi 
könyveik mindig olyan korszakokkal foglalkoz-
nak, amelyeknek gondolkozásmódja már divat-



jukat múlta s amelynek eseményei már nem szól-
nak az aktuális élethez. így például Washington-
ról történelmet tanulunk, de Leninről hazugságo-
kat hallunk. Washington idejében hazugságokat 
adtak elő Washingtonról (ugyanazokat a hazug-
ságokat) és történelmet tanítottak Cromwellről. 
A tizenötödik és tizenhatodik században hazug-
ságokat mondottak Johannáról, s ma már el 
lehet róla mondani az igazat. Szerencsétlenségre 
a hazugságok nem szűnnek meg, amikor a poli-
tikai viszonyok idejüket múlják. A reformáció, 
melynek Johanna öntudatlan előhírnöke volt, 
azokat a kérdéseket, melyeket az ő esete felidé-
zett, mai napig nem engedte elaludni (még ma 
is sok fölégetett házat lehet látni Írországban), 
aminek az lett az eredménye, hogy Johanna körül 
antiklerikális hazugságok szövődtek, mégpedig 
sajátos, protestáns hazugságok, a katholikusok 
pedig nem akarták észrevenni öntudatlan protes-
tantizmusát. Az igazság torkunkon akadt, azzal 
a mártással együtt, amellyel feltálalták, és nem 
is tudjuk lenyelni, amíg mártás nélkül nem 
vagyunk hajlandók bevenni. 

Az igazi Johanna nem elég csodálatos 
minékünk. 

De még a maga egyszerűségében is, az a hit, 
amelyet Johanna követett, olyan, hogy a tizen-
kilencedik század metafizika-ellenes természete 
(amely még mindig hatalmas Amerikában és 
Angliában és zsarnoki Franciaországban) meg-
vetően utasítja el magától. Mi nem esünk a másik 
szélsőségbe, mint kortársai, hogy visszariadunk 
tőle, mint boszorkánytól, aki eladta magát az 
ördögnek, mert mi nem hiszünk az ördögben, 



sem abban, hogy üzleti összeköttetésbe lehet 
lépni vele. Hiszékenységünk, bármily nagyfokú 
is, nem korláttalan ; és ebbeli készletünket telje-
sen elhasználják a mi médiumaink, látnokaink, 
tenyérjósaink, grafológusaink, keresztény tudó-
saink, pszicho-analistáink, az elektromos vibráció 
apostolai, a bejegyzett és be nem jegyzett thera-
peutisták, csillagászaink és asztrológusaink, akik 
azt tanítják nekünk, hogy a nap majdnem 
száz millió mérföldnyire van tőlünk s hogy az 
Orion egy csillaga tízszer akkora, mint az egész 
világegyetem, természettudósok, akik a Betelgeuse 
csillaggal szemben a hihetetlenül pici atomot 
írják le és a csodaárusoknak egész tömege, akik-
nek hiszékenysége harsogó kacajt csalt volna ki 
a középkori emberekből. A középkorban az embe-
rek hitték, hogy a föld lapos, amiben legalább 
érzékeik bizonyságára hivatkozhattak ; mi kerek-
nek hisszük, nem mintha száz ember közül csak 
egy is ki tudná fejteni e furcsa hiedelem fizikai 
okait, de mert a modern tudomány meggyőzött 
bennünket arról, hogy ami nyilvánvaló, az nem 
is lehet igaz, míg ellenben minden ami varázs-
latos, valószínűtlen, rendkívüli, óriási, mikroszko-
pikus, szívtelen vagy felháborító : — az okvet-
lenül tudományos. 

Mellesleg szólva, a világért sem akarom azt 
állítani, hogy a föld lapos, vagy hogy minden 
vagy bármely megdöbbentő hiszékenységünk káp-
rázat vagy csalás. En csak a mi korunkat védem 
meg az ellen a vád ellen, hogy kevesebb fantáziája 
volna, mint a középkornak. Azt állítom, hogy 
amint a csodák és csodatételek, szentek, próféták, 
varázslók, szörnyetegek és mindennemű tündér-
mesék iránt való fogékonyságról van szó, a tizen-
ötödik század igazán kismiska a tizenkilencedik 



s még inkább a huszadik századhoz képest. Az 
Encyclopaedia Britannica legutolsó kiadásában a 
csodák tömege aránytalanul nagyobb, mint a 
Bibliában. A középkorban a theológiai doktorok, 
akik nem merték megállapítani, hogy hány angyal 
tud táncolni egy tű fokán, romantikus hiszékeny-
ség dolgában igen szegényesen festenek a modern 
természettudósok mellett, akik egy milliméter 
billiónyi részén is meg merik állapítani az elektro-
nok táncának minden mozzanatát. A világ min-
den kincséért sem akarnám kétségbevonni e szá-
mítások pontosságát, sem az elektronok létezését 
(már akárhogy áll is a dolog) ; Johanna sorsa óva 
int az ilyen eretnekségtől. De nem fér a fejembe, 
hogy azok az emberek, akik hisznek az elektronok-
ban, miért tartják magukat kevésbé hiszékenynek 
azoknál, akik az angyalokban hittek. Es hogy ha 
az 1431-ik roueni bírák értelmében nem akarják 
elhinni, hogy Johanna boszorkány volt, nem azért 
nem hiszik, mert ez a magyarázat igen is csodála-
tos, hanem azért, hogy nem eléggé csodálatos. 

A történelem ábrázolásának színpadi korlátai. 
Johanna történetére vonatkozólag az olvasót 

eligazítja a darab, amely alább következik. Meg-
van benne minden, amit Johannáról tudni kell, 
de minthogy színpadi használatra készült, három 
és fél órába kellett összesűrítenem annyi eseményt, 
amennyi a történelmi valóság szerint több mint 
négyszer annyi hónap alatt játszódott le ; mert 
a színház a hely- és időegység olyan követelmé-
nyeivel lép fel, amelyek a természetet a maga 
féktelen pazarságában nem gátolják. Ezért is a 
néző a világért se gondolja azt, hogy Johanna 
csakugyan tizenöt perc alatt vette le a lábáról 



Robert de Baudricourt-t, sem azt, hogy a kiközö-
sítése, megbánása, visszaesése félóra vagy mennyi 
alatt ment végbe. Johanna kortársainak színpadi 
ábrázolásáról sem tartok többet, mint hogy egyik-
másik valószínűleg jobban hasonlít az eredetihez, 
mint a pápák képzeletbeli arcképei (kezdve Szent 
Pétertől végig a kezdetleges középkoron át), ame-
lyek még ma is komolyan ki vannak állítva a 
firenzei Ufficiben, vagy legalább is ott voltak, 
amikor utoljára ott jártam. Dunois bátran állhatna 
az alençoni herceg helyett. Mind a ketten oly 
egyformán írták le Johannát, hogy (mert egy 
ember öntudatlanul saját magát írja le, amikor 
másokat ír le) arra kellett következtetnem : e két 
jószívű fiatalember lelkileg nagyon hasonlított 
egymáshoz ; így hát a kettőt egy alakká olvasz-
tottam össze, amivel a színházigazgató javára 
megtakarítottam egy föllépti díjat és egy fegy-
verzetet. Dunois arca, amely még látható Château-
dunben, nagyon inspirálja az embert. De igazán 
többet tudok ezekről az emberekről és körükről, 
mint Shakespeare tudott Faulconbridgeről vagy 
az ausztriai hercegről, Macbethről és Macduffről. 
Tekintve a dolgokat, amelyeket ők megcsináltak 
a történelemben s nekem meg kell csinálnom a 
darabomban : mindössze is ki kellett találnom 
megfelelő jellemüket, Shakespeare modorában. 

Az Erzsébet-korabeli drámának hiányossága. 
Mindamellett van egy előnyöm az Erzsébet-

korabeli drámaírókkal szemben. En úgy írok, 
hogy szemem előtt áll a középkor, amelyről talán 
elmondhatni, hogy négyszázötven évig tartó 
feledés után a tizenkilencedik század derekán 
fedezték fel újra. Az ókori irodalom és művészet 



fölfedezése a tizenhatodik században és a kapi-
talizmus egészséges megnövekvése eltemette a 
középkort ; s a középkor föltámadása második 
renesszánsz. Shakespeare történelmi drámáiban 
nyoma sincs a középkori levegőnek. John of Gountja 
olyan, mintha Drake öregkoráról való tanul-
mány volna. S ámbár Shakespeare, családi tra-
díciójánál fogva, katholikus volt, alakjai egytől-
egyig erősen protestánsok, individualisták, szkepti-
kusok és mindenben egocentrikusok, szerelmi 
ügyeiket kivéve s még azokban is teljesen szemé-
lyesek és önzők. Királyai nem államférfiak ; érse-
keiben nincs vallás : egy kezdő elejétől végig 
olvashatja a darabjait s nem tanulhatja meg 
belőlük, hogy a világot végső sorban olyan erők 
kormányozzák, amelyek vallásokban és törvények-
ben fejeződnek ki s hogy ezek sokkal inkább kor-
szakalkotó dolgok, mint a közönséges módon becs-
vágyó egyének, akik verekedéseket csinálnak. Az 
istenség, amely a mi végzetünket formálja, csakis 
fatalisztikus megemlítésben részesül, hogy megint 
rögtön elfelejtődjék, mint egy futó, ködös félelem. 
Shakespeare szemében, csakúgy mint Mark 
Twain szemében, Cauchon zsarnok és orgyilkos 
lett volna, nem pedig katholikus püspök, Lemaítre 
inkvizítor pedig szadista, és nem ügyvéd. War-
wickban csak annyi lett volna a hűbéri vonások-
ból, amennyit királycsináló utódja mutat a 
VI. Henrik című darabban. Láttuk volna, hogy 
valamennyien tökéletesen meg vannak elégedve 
magukkal, azon az alapon, hogy csak önmaguk-
hoz legyenek hűek, akkor már senki emberfiához 
nem lehetnek hamisak (pedig hát ez az elv a leg-
erősebb reakció a középkori felfogás ellen); mintha 
levegőben levő alakok volnának, a legcsekélyebb 
nyilvános felelősség híján. Shakespeare jellemei 



mind ilyenek ; ezért tűnnek fel oly természetes-
nek a mi középosztályunk előtt, amely kényelmes 
és felelőtlen más emberek kárára s ezt az állapotot 
nem szégyenli, mert nincs is tudatában. A ter-
mészet irtózik ettől a vacuumtól Shakespeare-ben ; 
én ügyeltem arra, hogy a középkor levegője minél 
szabadabban járhassa át a darabomat. Azok, akik 
látni fogják színpadon az izgató eseményt, ame-
lyet fölidéz, nem fogják merőben személyes eset-
nek tartani. Mert nemcsak szemmellátható em-
beri bábuk lesznek előttük, hanem az Egyház, 
az Inkvizíció, a Hűbériség, amelyeknek kevéssé 
rugalmas körébe állandóan beleütközik az isteni 
sugallat s amelyek a maguk drámai erejében 
sokkal rettentőbbek, mint bármely kis halandó 
alak, aki teljes vértjét zörgeti, vagy hallgató 
ajakkal jár Szent Domonkos rendjének kabátjá-
ban és kámzsájában. 

Tragédia és nem melodráma. 
A darabban nincsenek gonosztévők. A bűn, 

valamint a betegség, nem érdekes ; olyasvalami, 
amit közös akarattal ki kell küszöbölni és ez min-
den, amit elmondhatni róla. Igazán csak az érde-
kelhet bennünket, amit az emberek jószándékkal 
és legjobb képességükkel tesznek s amiről nor-
mális férfiak és nők úgy találják, hogy akaratuk 
ellenére is meg kell tenniök, minélfogva meg is 
teszik. Mark Twain és Andrew Lang gazlelkű 
püspöke és kegyetlen inkvizítora olyan érdek-
telenek, mint bármely zsebmetsző. És Johannát 
annak a még kevésbé érdekes személynek a szín-
vonalára süllyesztik alá, akit a zsebmetsző meg-
lop. En mind a kettőt úgy ábrázoltam, mint a 
harcoló és vetélkedő Egyház tehetséges és ékes-



szóló képviselőit, mert csakis ilymódon tarthat-
tam meg darabomat a magasrendű tragédia szín-
vonalán, s csak így menthettem meg attól, hogy 
merő törvényszéki szenzációvá legyen. A gonosz-
tévő egy színdarabban sohasem lehet egyéb, mint 
diabolus ex machina, aki talán izgatóbb segéd-
eszköz, mint a deus ex machina, de mind a kettő 
egyaránt gépies s ennélfogva csakis szerkezetileg 
érdekesek. Ismétlem, minket az érdekel, amit nor-
málisan tisztalelkű emberek tesznek ; és ha Jo-
hannát nem átlag becsületes emberek égették 
volna meg, becsületességük teljes energiájával, 
akkor az ő halálának nem volna nagyobb jelentő-
sége, mint a tokiói földrengésnek ; ahol egy csomó 
szűz szintén odaégett. Az ilyen gyilkosságokban 
az a tragédia, hogy nem gyilkosok azok, akik 
elkövetik. Ezek jogi gyilkosságok, jámbor gyilkos-
ságok ; és ez az ellenmondás egyszerre vígjátéki 
elemet visz a tragédiába : az angyalok sírhatnak 
a gyilkosságon, az istenek nevetik a gyilkosokat. 

A tragédia elkerülhetetlenül szépít. 
Ebben rejlik az oka annak, hogy ámbár Szent 

Johanna pályafutásáról szóló drámám lényegében 
teljesen igaz, mégis bizonyos mellékes tényekről 
nem ád pontos képet. Mondani is fölösleges, hogy 
a Jeanne d'Arcról szóló régi melodrámák, amelyek 
mindent egy gazember és egy hős, illetve Johanna 
esetében egy hősnő küzdelmére visznek vissza : 
nemcsak hogy elejtik a fődolgot, de meghamisítják 
a jellemeket, mert Cauchonból gazembert csinál-
nak, Johannából primadonnát és Dunoisból sze-
relmest. De a magasrendű tragédia- és komédiaíró 
is, aki az igazság magvának belsejét kutatja, 
majdnem oly mértékben kénytelen hízelegni 



Cauchonnak, mint ahogy a melodráinairó lebecs-
mérli. Ámbár amennyire kitanulmányozhattam, 
semmi sincs Cauchon ellen, ami rosszhiszeműségre 
vagy kivételes szigorúságra vallana az ő bírói el-
járásában Johannával szemben, vagy ami fogoly-
ellenes, bírópárti, osztály- vagy felekezeti elfogult-
ságot árulna el, amitől a mai törvényszékeinket 
nem menthetnők fel: — de aligha találjuk több jelét 
annak, hogy őt nagy katholikus egyházférfiúnak 
minősíthessük, aki teljesen helytállt azokkal a 
szenvedélyekkel szemben, amelyeket az aktuális 
helyzet idézett föl. Lemaítre inkvizítor is azok-
ban a gyér adatokban, amelyek felkutathatók 
voltak róla, nem olyan ura az esetnek s nem áll 
kötelességének azon a magaslatán, mint ahogy 
én feltüntetem. De a színpad feladata, hogy az 
alakokat önmaguk előtt is érthetőbbé tegye, mint 
amilyenek a való életben ; mert a közönség előtt 
is csak ilymódon válnak érthetőkké. És ebben az 
esetben Cauchonnak és Lemaítre-nek nemcsak 
önmagukat kell érthetőkké tenni, hanem az Egy-
házat is és az Inkvizíciót, mint ahogy Warwick-
nak meg kell értetnie a hűbéri rendszert s így ez 
a három alak egymáshoz való viszonya a huszadik 
század közönsége számára, megvilágít egy törté-
nelmi korszakot, amely lényegében elüt a mi ko-
runktól. Nyilvánvaló, hogy az igazi Cauchon, 
Lemaítre és Warwick ezt meg sem tehették volna : 
ők maguk is szerves része voltak a középkornak, 
tehát bennük époly kevéssé vált tudatossággá 
a középkor sajátossága, mint az, hogy milyen 
elemekből áll a levegő, amelyet beszívtak. De a 
darab érthetetlen volna, ha fel nem szerelem őket 
annyi öntudatossággal, hogy meg tudják magya-
rázni viselkedésüket a huszadik századdal szem-
ben. Én mindössze is annyit igényelek, hogy a 



valószínűségnek ez elkerülhetetlen föláldozásával 
biztosítottam az egyetlen lehetséges utat a kellő 
igazmondáshoz, ami feljogosít arra a kijelentésre, 
hogy amennyire csak a hozzáférhető történelmi 
dokumentumok s a bennem rejlő erők révén lehet-
séges volt, amit a dráma e három exponensével 
mondatok el, mind olyan dolgok, amelyeket ők 
csakugyan el is mondtak volna, ha tudatában 
lettek volna annak, hogy igazán mit is csele-
kesznek. 

Néhány jószándékú indítvány a darab 
kijavítására nézve. 

Köszönettel tartozom néhány kritikusnak az 
Óceánon innen és túl, beletudva azokat is, akik 
a legnagyobb lelkesedéssel és bámulattal adóztak 
a darabomnak : azokért a szívből jövő utasítá-
sokért, hogy miként lehetne kijavítani. Kifejtet-
ték ugyanis, hogyha kihúzom az epilógust és mind-
azokat a beszédeket, amelyek olyan unalmas és 
drámaiatlan tárggyal foglalkoznak mint az Egyház, 
a hűbéri rendszer, az inkvizíció, az eretnekség 
elmélete stb. (amelyeket, mint kimutatták, bár-
mely tapasztalt igazgató úgyis irgalmatlanul meg-
kékceruzázna), — a darab jelentékenyen meg-
rövidülne. Azt hiszem, az urak tévednek. 
A plajbász tapasztalt lovagjai, akik meg-
takarítanának másfél órát, úgyhogy a darabnak 
kiszedik a beleit, ugyanakkor sietve pazarolná-
nak el két órát komplikáltán fölépített díszletekre, 
igazi vizet vezetnének a Loire-folyóba s igazi 
hidat vernének fölébe s egy szembeszökően szín-
padias harccal foglalnák el, és Johanna igazi lovon 
vezetné a győzelmes franciákat. A koronázás túl-
tenne minden eddigi színpadi látványosságon, 



mert először felvonulna az egész processzió Rheims 
uccáin s aztán megvolna a mise a székesegyházban, 
mind a kettő külön e célra írt zenével. Johannát 
a színpadon égetnék meg, mint Mr. Matheson 
Lángot minden alkalommal A bolygó zsidóban, 
azon az alapon, hogy teljesen egyremegy, mi 
okból égetnek meg egy nőt, föltéve, hogy meg-
égetik s az emberek fizetnek, hogy láthassák az 
égetést. Persze a felvonásközök, amelyek alatt a 
nagyszerűségeket a színpadi munkások felépítik 
és lebontják : végnélküliek volnának, a büffé 
bérlőjének nem csekély hasznára. Es a kimerült 
és megrontott közönség lemaradna az utolsó 
vonatról és engem szidna, amiért ily rendellenesen 
hosszú és elviselhetetlenül száraz és értelmetlen 
darabokat írok. De a sajtó egyhangúan tapsolna 
nekem. Shakespeare színpadi pályafutásának is-
merői között egy sem vonná kétségbe, hogy 
szórul-szóra ez történnék, ha oly kevéssé tudnám 
a mesterségemet, hogy hallgatnék ezekre a jó-
indulatú, de kártékony tanácsadókra ; és való-
színűleg ez fog történni, ha már nem leszek abban 
a helyzetben, hogy szerzői jogaimat megvédhes-
sem. így hát a közönségre nézve is jó lesz, ha meg-
nézi a darabot, amíg életben vagyok. 

Az epilógus» 
Ami az epilógust illeti, senki sem várhatta 

tőlem, hogy bolondot csináljak magamból s azt 
állítsam, hogy Johanna története e világon szeren-
csétlen halálával végződött, nem pedig azzal kez-
dődött. így, vagy amúgy a szentté avatott Johan-
nát épúgy meg kellett mutatnom, mint azt, akit 
elhamvasztottak ; mert sok asszony megégett 
már úgy is, hogy muszlínszoknyájával gondatlan-



ságból seperte a szalonban álló kandallót ; de ha 
valakit szentté avatnak, az egészen más dolog és 
sokkal fontosabb. így attól tartok, hogy az epi-
lógnak meg kell maradnia. 

A kritikusokhoz, nehogy azt higgyék, hogy 
semmibe sem veszem őket. 

A hivatásos kritikusra nézve (magam is az 
voltam) a színházbajárás az az átok, amely Ádám 
fejére hullt. A színdarab az a büntetés, amelyet 
arcának verejtékével kell végigszenvednie ; men-
nél hamarább esik át rajta, annál jobb. De ez 
szinte kibékíthetetlen ellentétbe sodorja a fizető 
nézővel, akinek szempontjából, mennél hosszabb 
a darab, annál több élvezetet kap a pénzéért. 
S ez az ellentét legkiáltóbb a vidéken, ahol az 
emberek csakis a darab kedvéért mennek szín-
házba és olyan konokul ragaszkodnak a bizonyos 
számú óráig tartó élvezethez, hogy a vándor-
társaságok igazgatói nem egyszer nagy zavarba 
kerülnek, mert Londonból kapott darabjaik 
nagyon is rövideknek bizonyulnak. 

Londonban ugyanis a kritikusok hadát ki-
egészíti azoknak a nézőknek eléggé jelentékeny 
testülete, akik úgy járnak színházba, mint ahogy 
sok más templomba jár, hogy legszebb ruhájukat 
mutogathassák s összehasonlíthassák a többiek 
ruhájával ; hogy a divattal tarthassanak s legyen 
miről beszélniök a társasebédeken ; hogy egy 
kedvenc színészüket imádhassák ; hogy akárhol 
is, de otthon ne kelljen tölteniök az estét ; szóval 
száz és ezer okból, csak éppen azért nem, hogy 
érdeklődnek a drámai művészet, mint olyan 
iránt. Divatos körökben oly hihetetlenül sok a 
vallástalan ember, aki a templomba jár, a bot-



fülű ember, aki operába és hangversenyekre, és 
a drámához nem konyító ember, aki színházba 
jár, hogy a templomi prédikációk tíz percre, a 
színdarabok pedig két órára vannak lekurtítva, 
és még így is ezek a gyülekezetek alig bírják be-
várni az áldást, a közönség pedig az utolsó 
függönyeresztést, mert már az ebéd vagy a 
vacsora után esenkednek, holott érkezni is oly 
későn érkeztek (vagy még későbben), amennyire 
csak a kezdést ki lehetett tolni az ő kedvükért. 

így hát a zsöllyékről és a sajtóból is a kép-
mutatás levegője árad széjjel. Senki sem meri 
őszintén megmondani, hogy az igazi dráma unal-
mas és kellemetlen és hogy teljesíthetetlen köve-
telmény, ha azt kérjük az emberektől, hogy 
több mint két órán keresztül elviseljék : — két 
hosszú szünettel könnyítve. Senki sem szól így : 
»Gyűlölöm a klasszikus tragédiát és komédiát, 
mint ahogy gyűlölöm a prédikációkat és a szim-
fóniákat, de szeretem a rendőri híreket, a válási 
botrányokat s minden táncot és felvonulást, 
amely erotikus hatást tesz rám, vagy a felesé-
gemre, vagy a férjemre. Es akármit mondanak 
is a felsőbbrendű emberek, én semminő örömet 
nem találok az effajta szellemi tevékenységben, 
és nem hiszem, hogy akad ember, aki örömét 
találja benne.« Ezeket a dolgokat sohasem mond-
ják ki, de kilenctizedrésze annak, amit színi-
kritika néven tálalnak fel Európa és Amerika 
nagyvárosaiban, csak zavaros körülírása ennek. 
Es ha nem ez az értelme, akkor egyáltalában 
semmi értelme. 

En nem panaszkodom rája, ámbár ez a fajta 
kritika nagyon oktalanul panaszkodik rám. De 
époly kevéssé vehetek róla tudomást, mint Ein-
stein azokról, akik nem konyítanak a materna-



tikához. En klasszikus modorban írok azok 
számára, akik azért váltanak jegyet a színházba, 
mert önmagáért szeretik a klasszikus komédiát 
vagy tragédiát, még pedig annyira szeretik, hogy 
ha a darab jó a maga nemében és jó az előadás is : 
nehéz szívvel mennek ki a színházból, hogy el-
érhessék a legutolsó vonatot vagy társaskocsit, 
amely még hazaviszi őket. S nemhogy későn 
jönnének egy nyolc- vagy félkilenc-órai ebéd 
mellől, hogy legalább — egy félórát elmulaszt-
hassanak az előadásból, hanem órák hosszat és 
metsző hidegben sort állanak a színház kapuja 
előtt, hogy jegyhez jussanak. Olyan országokban, 
ahol egy darab egy hétig tart, elemózsiás kosa-
rakat hoznak és mégis kiülik. Ezek az én kenyér-
adó gazdáim. Nem adok nekik tizenkét óra hosszat 
tartó darabokat, mert a mai viszonyok között 
ilynemű mulatságok nem lehetségesek, bár egy 
színielőadás, mely reggeli után kezdődik és nap-
nyugtakor végződik, fizikailag és művészileg csak-
úgy lehetséges volna Surrey ben és Middlesexben, 
mint Oberammergauban ; és egy teljes éjszaka 
a színházban legalább is olyan mulatságos volna, 
mint egy egész éjszaka a parlamentben, csak 
sokkal hasznosabb. De Szent Johannában elkö-
vettem minden tőlem telhetőt, hogy megmarad-
tam a klasszikus darabok hagyományos három 
és félórai játékideje mellett, egyetlenegy szünet-
tel, s ezt olyan tekintetek parancsolták reám, 
amelyeknek semmi közük a művészethez. Tudom, 
hogy milyen kemény falat ez az álkritikusoknak 
és a divatos közönségnek, amelynek színházba-
járása képmutatás. Nem tehetek róla, de némi 
részvétet érzek irántuk, amikor biztosítanak 
arról, hogy a darabomnak, ámbár nagy darab, 
reménytelenül el kell buknia, mert nem három-
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negyed kilenckor kezdődik s nem tizenegykor 
végződik. A tények lesújtó módon cáfolják meg 
őket. Elfelejtik, hogy nem mindenki olyan, mint 
ők. De azért mégis sajnálom őket s bár az ő ked-
vükért nem semmisíthetem meg a darabomat s 
nem támogathatom azokat, akik gyűlölik a szín-
házat, abban, hogy kikergessem azokat, akik sze-
retik a színházat : de legalább figyelmeztethetem 
őket arra, hogy többféle módon segíthetnek ma-
gukon, mégpedig könnyűszerrel. A darab elejét 
elkerülhetik azzal a rendes szokásukkal, hogy 
későn érkeznek. Az epilógust elkerülhetik úgy, 
hogy nem várják be. Es ha az így elért végső 
minimum még mindig fárasztó, lemondhatnak 
az egész darabról. De ezt a szélsőséges lépést nem 
ajánlom, mert nem hasznos az én zsebemre és az 
ő saját lelkükre nézve. Már egypáran közülök 
észrevették, hogy nem az a kérdés, milyen hosszú 
időt vesz igénybe egy darab, hanem, hogy milyen 
gyorsan múlik el ez az idő és így rájöttek arra is, 
hogy a színház, ámbár arisztotelészi pillanatai-
ban tisztító hatást gyakorol, nem okvetlenül 
olyan unalmas hely, amilyennek gyakran tapasz-
talták. Mit ártanak a kényelmetlenségei, ha a 
darab azokat is elfelejteti velünk ? 
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E L S Ő K E P . 

Szép tavaszi reggel a Meuse-folyó partján, Lor-
raine és Champagne között, Kr. u. 1429-ben a Vaucou-
leurs-kastélyban. 

Robert de Baudricourt kapitány földesúr, szép és 
testileg erőteljes ember, akinek azonban nincs saját aka-
rata és ezt a fogyatékosságát azzal a megszokott módszerrel 
leplezi, hogy rettentő módon lemennydörgi a tiszttartóját, 
aki egy vékonydongájú, ritkahajú, agyontaposott senki-
fia 18 és 55 év között, mint az olyan szabású ember, 
aki sohasem lehet hervadtkorú, mert sohasem is volt 
virágkora. 

Ez a két ember e pillanatban a kastély első emeletén 
van, egy verőfényes szobában, amelynek kőből vannak 
rakva a falai. Durvamívü, nehéz tölgyfaasztal mellett, 
hasonló formájú székben ülve, a kapitánynak a bal arcéle 
látszik. A tiszttartó szemben áll vele az asztal másik 
oldalán, ha ugyan erről az összegörnyedt, könyörgő 
alakról azt lehet mondani, hogy áll. A 13-ik század-
beli ablak nyitva áll mögötte. Közel hozzá a sarokban 
van a torony, melynek keskeny, bolthajtásos nyílása 
látni engedi a kastély udvarára lefutó csigalépcsőt. 
Az asztal alatt négylábú, erős szék, az ablak mentén 
fából faragott láda. 
RÓBERT. Nincs tojás ! Nincs tojás ! Hogy az Istennyila 

csapjon bele ! Ember, mit jelent az, hogy nincs 
tojás ? 



TISZTTARTÓ. Uram, nem az én hibám. Isten rendelése. 
RÓBERT. Ne káromold az Úristent. Azt mondod 

itt nekem, hogy nincs tojás és a Teremtődet 
vádolod érte. 

TISZTTARTÓ. Uram, mit tehetek ? Én csak nem tojha-
tok tojásokat. 

RÓBERT (gúnyosan). Hah ! Még tréfálni mersz ? 
TISZTTARTÓ. Nem én, uram, Isten látja lelkem. 

Nekünk is mindünknek csak úgy le kell monda-
nunk a tojásról, mint a nagyságos úrnak. A tyú-
kok nem akarnak tojni. 

RÓBERT. Ugyan úgy-e ? (Fölkel.) Hát tartsd ide a 
füledet, te ! 

TISZTTARTÓ (alázatosan). Igenis, uram. 
RÓBERT. K i vagyok én ? 
TISZTTARTÓ. Hogy a nagyságos úr kicsoda ? 
RÓBERT (hozzámegy). Igenis, hogy ki vagyok én ? 

Róbert vagyok-e, Baudricourt ura s a vaucou-
leursi vár kapitánya, vagy pedig közönséges 
marhapásztor ? 

TISZTTARTÓ, ö , uram, hiszen jól tudod,hogy nagyobb 
ember vagy te itt, mint maga a felséges király. 

RÓBERT. Úgy van. Hát azt tudod-e, hogy te ki vagy ? 
TISZTTARTÓ. Senki és semmi, uram, azonfelül, hogy 

hála a szerencsémnek, a te tiszttartód lehetek. 
RÓBERT (minden egyes jelzőnél közelebb szorítja öt a 

falhoz). Nemcsak az a szerencséd, hogy a tiszt-
tartóm lehetsz, de megvan az a kiváltságod is, 
hogy egész Franciaországban te vagy a legtehe-
tetlenebb, legsatnyább, legsilányabb, legsunyibb 
és leghülyébb tiszttartó. ( VisszabaHag az asztalhoz.) 

TISZTTARTÓ (a ládán kuporogva). Igen, uram ; az 
olyan nagy ember szemében, mint te vagy, nem 
is látszhatom egyébnek. 

RÓBERT (megfordul). Szóval, én vagyok a hibás, mi ? 
TISZTTARTÓ (könyörögve megy feléje), ó , uram, leg-



jámborabb kijelentéseimet is mindig úgy ki-
csavarod. 

RÓBERT. Majd kicsavarom én a nyakadat, ha arra 
a kérdésemre, hogy hány tojást adhatsz elő, 
azt feleled, hogy te nem tudsz tojásokat tojni. 

TISZTTARTÓ (tiltakozva). Ó, uram, ó, uram, — 
RÓBERT. Nem ; nem, ó, uram, ó, uram, hanem hohó, 

uram, hohó, uram. Az én három külföldi tyú-
kom, meg a fekete, a legjobb tojók egész Cham-
pagneban. Es te erre ideállsz és szemembe mered 
mondani, hogy nincs tojás. Ki lopta el a tojáso-
kat ? Erre felelj nekem, mielőtt kipöndörítenélek 
a vár kapuján, mint hazug betyárt, aki tolvajok-
nak vesztegeti el minden jószágomat. Jusson 
eszedbe az is, hogy tegnap meg a tehenek adtak 
kevés tejet. 

TISZTTARTÓ (kétségbeesve). Tudom, uram. Nagyon is 
jól tudom. Nincs tej, nincs tojás : holnap meg 
már semmink se lesz. 

RÓBERT. Semmink ? Hát mindent el akarsz lopni ? 
Mi ? 

TISZTTARTÓ. Nem, uram ; senki sem lop el semmit. 
De rajtunk a rontás, meg vagyunk babonázva. 

RÓBERT. Ezzel a históriával ki nem szúrod az én 
szememet. Eredj ! Hozz nekem négy tucat tojást 
és két gallon tejet ebbe a szobába, déli tizenkét 
óra előtt, vagy az Eg legyen irgalmas testednek-
lelkednek. Majd megtanítalak, hogy belőlem 
nem lehet bolondot csinálni. (Visszaül a székbe, 
mint aki teljesen végzett.) 

TISZTTARTÓ. Uram, én csak annyit mondhatok, hogy 
nincs tojás. Nem is lesz, — még ha megölsz is 
miatta — amíg a Szűz az ajtó előtt áll. 

RÓBERT. A Szűz ? Miféle szűz ? Mit lefetyelsz itt ? 
TISZTTARTÓ. A lorraine-i leányzó, uram. Domrémyből. 
RÓBERT (rettentő dühvel ugrik fel). Ezermilliom 



mennykő és villám ! ötvenezer tüzes ördög ! Azt 
akarod mondani, hogy az a leány, aki két nap-
pal ezelőtt elég szemtelenül be akart törni hoz-
zám, még most is itt van, amikor pedig én meg-
hagytam neked, hogy küldd vissza az apjához, 
azzal a paranccsal, hogy verje el amúgy Isten-
igazában . 

TISZTTARTÓ. Uram, én szóltam neki, hogy menjen 
el. De nem akar. 

RÓBERT. Én nem azt mondtam neked, hogy tárgyalj 
vele ; én azt mondtam neked, hogy lökd ki innen, 
ötven fegyveres katonám van és egy tucat 
jókötésű szolgám, akik megtehették volna a 
parancsot. Vagy azok is félnek tőle? 

TISZTTARTÓ. De mikor az a leány olyan elszánt. 
RÓBERT (nyakszirten ragadja). Elszánt ! Ide nézz ! 

Én most le foglak röpíteni a lépcsőn. 
TISZTTARTÓ. Ne, uram. Kérlek. 
RÓBERT. Hát légy te is elszánt és gátolj meg benne. 

Nincs ennél könnyebb. Akármelyik rongy leány 
meg tudja tenni. 

TISZTTARTÓ (petyhüdten lóg Róbert kezei között). 
Uram, ha engem kiröpítesz is, őt azért még nem 
ráztad le a nyakadról. (Róbert elejti a tiszttartót, 
aki térdenállva kucorog a padlón és lemondó arccal 
néz a gazdájára.) Látod, uram, te sokkal elszán-
tabb vagy, mint én. De az a leány is sokkal 
elszántabb. 

RÓBERT. Szamár, én csak erősebb vagyok, mint te. 
TISZTTARTÓ. Nem, uram, nem az a nyitja. Hanem 

az erős jellemed, uram. Az a leány gyöngébb, 
mint mi vagyunk ; nem nagy darab lány és 
mégse tudjuk kimozdítani innen. 

RÓBERT. Gaz banda vagytok : féltek tőle. 
TISZTTARTÓ (óvatosan fölkel). Nem, uram ; mi tetőled 

félünk ; de a leány bátorságot önt belénk. Ügy 



látszik, hogy ő igazán nem fél semmitől. Te talán 
rá tudnál ijeszteni, uram. 

RÓBERT (dühösen). Talán ! Hol van most ? 
TISZTTARTÓ. Odalenn, a vár udvarán, uram és szokása 

szerint beszél a katonáknak. Mindig beszél a 
katonáknak, kivévén, ha imádkozik. 

RÓBERT. Imádkozik ! Hah ! És te, hülye, elhiszed, 
hogy imádkozik. Tudom én jól, mifajta vászon-
cseléd az, aki mindig a katonáknak beszél. No, 
most majd nekem fog beszélni. (Az ablakhoz 
megy és dühösen lekiabál.) Hahó ! 

EGY LEÁNYHANG (tisztán és erősen). Engem szólítasz, 
uram ? 

RÓBERT. Téged hát. 
A HANG. Te volnál a kapitány ? 
RÓBERT. Én hát, ördög bújjék a szemtelen pofádba ! 

(Az udvaron álló katonákhoz.) Mutassátok meg 
neki az utat kifelé. Aztán csak lökjétek ki minél 
hamarább. (Eljön az ablak mellől vissza a helyére, 
az asztalhoz, ahol tekintélyes pózban helyet foglal.) 

TISZTTARTÓ (suttogva). Hiszen ő maga is el akar 
menni és beállani katonának. Az a kívánsága, 
hogy adass neki katonaruhát. Fegyverzetet, uram. 
Meg kardot ! Bizony isten ! (Róbert mögé bújik.) 

(Johanna megjelenik a torony nyílásában, iy—18 
esztendős, erőteljes parasztleány, tisztességesen öltözve, 
piros ruhában ; arca egyáltalában nem közönséges ; 
tágra nyilt, kiálló szeme van, ami gyakori dolog az 
olyanoknál, akiknek nagyon élénk a képzelőtehetsé-
gük, — jól formált, hosszúkás orra és széles orrcimpája, 
rövid alsó ajka, határozott, de azért húsos szája és 
szép, harcias álla. Mohón jön az asztal felé, mert nagyon 
boldog, hogy végre mégis csak Róbert úr színe elé jut-
hatott s tele van jó reménységgel a sikert illetőleg. 
Róbert mogorva képe csöppet sem gátolja és nem is 



ijeszti meg. A hangja meleg, behízelgő hang ; nagyon 
bizalmas és nagyon bizakodó, amelynek alig lehet 
ellentállni.) 

JOHANNA (nagyot bókolva). Jó reggelt, nagyságos 
kapitány uram ; adj nekem lovat, fegyverzetet 
és pár szál katonát és küldj a Dauphinhez. így 
szól az én Uram parancsa tehozzád. 

RÓBERT (magánkívül). A te urad parancsa ? Es ugyan 
ki a fészkes fene a te urad ? Eredj vissza hozzá 
és mondd meg neki, hogy nem vagyok én se 
herceg, se pair, aki az ő parancsára áll. Én 
Baudricourt örökös ura vagyok és parancsot 
csakis a királytól fogadok el. 

JOHANNA (megnyugtatja). Igenis, nagyságos kapitány 
úr, ez mind nagyon helyes. Mert az én uram az 
egek királya. 

RÓBERT. Hiszen ez a leány őrült. (Tiszttartóhoz.) 
Tökfej ! Miért nem mondtad meg ezt nekem ? 

TISZTTARTÓ. Uram, ne haragítsd meg a Szüzet. 
Add meg neki, amit kíván. 

JOHANNA (türelmetlenül, de barátságosan). Kapitány 
uram, mind azt mondják, hogy őrült vagyok, 
amíg nem beszéltem velük. De látod, Isten úgy 
rendelte, hogy neked meg kell tenned azt, amit 
ő ültetett az én lelkembe. 

RÓBERT. Isten úgy rendelte, hogy küldjelek vissza 
az édes apádhoz, azzal a paranccsal, hogy őrizzen 
lakat alatt és verje ki fejedből az őrültséget. 
Hát erre mit mondasz ? 

JOHANNA. Te azt hiszed, kapitány uram, hogy vissza-
küldesz az apámhoz, de majd meglátod, hogy 
minden máskép fordul. Azt is mondtad, hogy 
ne bocsássanak eléd és mégis itt vagyok. 

TISZTTARTÓ (könyörgő hangon). így van, uram ; 
látod, uram. 



RÓBERT. Te, fogd be a szádat. 
TISZTTARTÓ (nyomorultan). Igenis, uram. 
RÓBERT (fanyarul, mint aki veszíteni kezdi önbizalmát). 

így hát te nagyon sokat reméltél ettől a beszél-
getéstől ? 

JOHANNA (szelíden). Igenis, kapitány uram. 
RÓBERT (érzi, hogy a talaj kicsúszik lába alól ; két 

öklét lenyomja az asztalra, mellét hatalmasan 
kidülleszti, hogy a kellemetlen és túlbizalmas han-
gulaton változtasson). Hát ide hallgass ! Mert én 
most kimondom az utolsó szót ebben a dologban. 

JOHANNA (buzgón), ó , kapitány uram, kérlek, tedd 
meg. A ló tizenhat frankba kerül. Sok pénz, 
igaz, de a fegyverzeten meg tudom takarítani. 
Nagyon edzett vagyok. Nem kell énnekem szép 
fegyverzet, amit külön rám szabnak, amilyen 
a tiéd is. Sok katona sem kell mellém ; a dauphin 
majd ád mindent, ami kell, hogy fölmenthessem 
Orléanst az ostrom alól. 

RÓBERT (nagyot néz). Hogy fölmenthesd Orléanst az 
ostrom alól ? 

JOHANNA (egyszerűen). Igenis, kapitány úr. Isten 
azért küldött, hogy ezt véghezvigyem. Elég, ha 
liárom embert adsz mellém, csak jóravaló embe-
rek legyenek s tisztességesen bánjanak velem. 
Meg is ígérték, hogy elkísérnek. Pouli meg Jani — 

RÓBERT. Pouli ! Te szemtelen cafat, te a nagyságos 
Bertrand de Poulengey urat fülem hallatára 
Poulinak mered nevezni ? 

JOHANNA. A barátai mind így hívják. Nem tudtam, 
hogy másik neve is van. Jani meg — 

RÓBERT. Te nyilván Monsieur Jean de Metzet gon-
dolod ? 

JOHANNA. Igenis, kapitány úr. Jani is szívesen jön 
velem ; igen jólelkű úriember, mindig ád nekem 
pénzt a szegén ĵ ek számára. Azt hiszem, velünk 



jön Adj Isten János, meg az i jász Dick, meg a 
szolgáik : Jean de Honecourt, és Julien. Neked 
nem lesz velük sok bajod, én már mindent eliga-
zítottam ; te csak add ki a parancsot. 

RÓBERT (megrökönyödve bámul reája). No hát, én 
a poklok tüzén fogok égni. 

JOHANNA (rendületlen nyájassággal). Dehogy is, kapi-
tány uram ; nagy az Úristen irgalma és Szent 
Katalin meg Szent Margit, akik minden áldott 
nap szólanak hozzám — (Róbert fuldoklik) majd 
közbenjárnak éretted. A paradicsomba fogsz 
jutni és nevedet mindenha úgy fogják emlegetni, 
mint első segítőmét. 

RÓBERT (még mindig nagyon bosszankodik, de más 
hangot üt meg, mert új mederbe akarja terelni a 
dolgot; a tiszttartóhoz). Igaz, amit Monsieur de 
Poulengeyról mondott ? 

TISZTTARTÓ (mohón). Igaz, uram, meg Monsieur 
de Metzről is. Mind a ketten vele akarnak menni. 

RÓBERT (elgondolkozva). Tyüh ! (Az ablakhoz megy és 
leordít az udvarra.) Hahó ! Ki van ott ? Küldd 
fel hozzám Monsieur de Poulengeyt. (Johanná-
hoz.) Eredj ki és várakozzál az udvaron. 

JOHANNA (ragyogó mosollyal). Igenis, nagyságos úr. 
(Kimegy.) 

RÓBERT (a tiszttartóhoz). Eredj vele te is, te ostoba. 
De maradj a közelben és rajta legyen a szemed. 
Mert aztán megint fel fogom őt hívni. 

TISZTTARTÓ. Tedd meg, uram, Isten nevében. Gon-
dolj a tyúkjaidra, amelyek a legjobb tojó tyúkok 
egész Champagneban — és — 

RÓBERT. Gondolj a csizmámra és vigyázz, hogy a 
szebbik feled össze ne kerüljön vele. 

A tiszttartó sietve elvonul és az ajtónyílásban 
szembetalálkozik Bertrand de Potdengeyvel, aki úgy 



jó körül levő, nagyon eltompult francia nemes ember, 
fegyverzetben ; álmos és szórakozott, csak akkor beszél, 
ha kérdezik, akkor is lassan és kurtán felel s mindent 
egybevéve igazi ellentéte az öntelt, nagyhangú, csak 
külsőleg erélyes, de alapjában véve akaratnélküli Róbert-
nek. A tiszttartó kitér előtte és eltűnik. 

Poulengey tiszteleg és várja a parancsokat. 

RÓBERT (barátságosan). Nem szolgálati ügy, Pouli. 
Csak baráti beszélgetés. Ülj le. (Lábafejével 
kihúzza a széket az asztal alól.) 

Poulengey fölenged egy kissé, bejön a szobába, a 
széket az asztal és az ablak közé állítja és eltűnődve leül. 
Róbert, félig ülve az asztal sarkán, hozzáfog a baráti 
beszélgetéshez. 

RÓBERT. Ide hallgass most, Pouli. Ügy kell szólnom 
hozzád, mintha az apád volnék. 

Poulengey fölnéz rá, egy pillanatra elkomolyodik, 
de egyet sem szól. 

RÓBERT. A leányról van szó, aki iránt úgy érdeklődői. 
Láttam. Beszéltem vele. Először is őrült. Ez 
mellékes. Másodszor : nem parasztleány. Polgár-
leány. Ami már nem mellékes. Ismerem én jól 
ezt az osztályt. Az apja itt járt tavaly, mert egy 
pörben ő képviselte a községet ; nagyon előkelő 
ember otthon. Gazda. Nem birtokos, mert a 
földjéből él, pénzt is keres rajta. De nem mun-
kás, nem is napszámos. Az atyafiságában okvet-
lenül akad egy pap vagy egy ügyvéd. Az effajta 
népség nem tesz számot köztünk, urak között, 
de annál több dolgot ád az úriszéknek. Csak-
hogy itt most én vagyok az úriszék. A te szemed-
ben persze nincs annál egyszerűbb dolog, mint 
elvinni innen a leányt s beadni neki azt a maszla-



got, hogy egyenesen a Dauphin elé visszük. 
Csakhogy ha bajba kevered a lányt, én is benn-
ülök a csávában, mert mint apjának a földes-
ura, felelős vagyok a biztonságáért. így hát 
barátság ide, barátság oda, annyit mondok, hogy 
ne merj hozzányúlni. 

POULENGEY (megindulva és határozottan). A Boldog-
ságos Szűzre se gondolhatok tisztább szándék-
kal, mint erre a leányra. 

RÓBERT (elmegy az asztal mellől). De ő azt állítja, 
hogy te meg Jani meg Rob a magatok jószántá-
ból mennétek vele. De miért ? Csak nem akarod 
elhitetni velem, hogy komolyan veszed azt az 
eszeveszett szándékát, hogy ő elmegy a Dau-
phinhez ? 

POULENGEY (lassan). Van valami ebben a leányban. 
Odalenn az őrszobában van egypár mocskosszájú 
és mocskoslelkű betyár. És mégis — egy szó 
sem jött ki a szájukon, ami az ő női mivoltát 
illette volna. Jelenlétében letettek a káromko-
dásról. Már ez is valami. Ez is valami. Hátha 
érdemes volna megpróbálni. 

RÓBERT. Eredj már, Pouli. Szedd össze magadat. 
A józan ész sohasem volt erős oldalad ; de ez 
már több a soknál. (Utálkozva húzódik el tőle.) 

POULENGEY (rendületlenül). Miről jó az a józan ész ? 
Ha volna bennünk józan ész, átpártolnánk a 
burgundi herceghez, meg az angol királyhoz. 
Félország a kezükben van, jobbra le a Loireig ; 
Párizs a kezükben van. Ez a vár is a kezükben 
van ; nagyon jól tudod, hogy át kellett adnunk 
a bedfordi hercegnek s te csak becsületszóra 
maradhattál meg benne. A Dauphin Chinonban 
van, mint patkány a lyukban, azzal a különb-
séggel, hogy harcolni sem akar. Egyébként még 
azt se tudjuk, igazán ő-e a Dauphin ; az anyja 



azt mondja, hogy nem, pedig neki csak tudnia 
kell. Gondold el, a királyné tagadja, hogy a 
saját fia törvényesen jött a világra. 

RÓBERT. Lányát nőül adta az angol királyhoz. El-
ítélheted-e ezt az asszonyt ? 

POULENGEY. Én nem ítélek el senkit ; de hála az 
anyjának, a Dauphin ma senki és semmi és 
nekünk ezzel is kell számolnunk. Az angolok 
beveszik Orléanst ; mert a fattyú nem tudja 
megállítani őket. 

RÓBERT. Két esztendővel ezelőtt megverte az angolo-
kat Montargisnál. Akkor vele voltam. 

POULENGEY. AZ akkor volt ; az emberei most pulyák 
s egymaga nem tehet csodákat. Én meg csak 
annyit mondok, hogy a mi ügyünkön már csakis 
csoda segíthet. 

RÓBERT. A csoda nagyon szép dolog, Pouli. Csak 
az a baj, hogy manapság már nem történnek 
csodák. 

POULENGEY. Magam is mindig azt hittem. De most 
már nem vagyok bizonyos benne. (Fölkel és 
eltűnődve megy az ablak felé.) Annyi szent, 
hogy olyan időket élünk, amikor minden követ 
meg kell mozgatnunk. Van valami ebben a 
leányban. 

RÓBERT, ó, hát te azt hiszed, hogy ez a leány 
csodát művelhet ? 

POULENGEY. Én azt hiszem, hogy ez a leány maga 
is csoda. De akárhogy van is, ő a mi utolsó 
ütőkártyánk. Jobb kiadni őt, mint abbahagyni 
a játékot. (A torony felé megy.) 

RÓBERT (ingadozva). Komolyan, erre gondolsz ? 
POULENGEY (megfordul). Semmi egyebünk nincs, 

amire gondolhatnánk. 
RÓBERT (hozzája megy). Ide figyelj, Pouli. Ha te 

az én helyemben volnál, Táállanál arra, hogy 



egy ilyen leány kiszedjen a zsebedből tizenhat 
frankot egy lóért ? 

POULENGEY. Én kifizetem a ló árát. 
RÓBERT. Kifizeted ? 
POULENGEY. Ki én, bizonyságul, hogy mit tartok róla. 
RÓBERT. Hát te igazán tizenhat frankot kockáztatnál 

egy elveszett reménységért ? 
POULENGEY. Nem kockázat. 
RÓBERT. Hát mi egyéb ? 
POULENGEY. Bizonyosság. A leány beszédje és Isten-

ben való égő hite énbelém is szikrát vetett. 
RÓBERT (letesz róla). Tyüh ! Te éppen olyan őrült 

vagy, mint a leány. 
POULENGEY (makacsul). Szükség van most egy pár 

őrültre. Tekints arra, hogy a józanok hova 
vittek bennünket. 

RÓBERT (akinek határozatlansága most egész nyiltan 
elmossa tettetett elszántságát). Én ezt az egész 
dolgot nagy szamárságnak érzem. De ha te 
biztosnak érzed — 

POULENGEY. Olyan biztosnak, hogy viszem a leányt 
Chinonba — ha ugyan meg nem gátolsz benne. 

RÓBERT. E Z nem szép tőled. Az én nyakamba varr-
nád a felelősséget. 

POULENGEY. Akármit határozol is, csak téged terhel 
a felelősség. 

RÓBERT. Már az igaz. De hát mire is határozzam 
magamat ? Te nem látod, hogy milyen csávába 
kerültem. (Megragadja az alkalmat a késede-

• lemre, azzal a tudatalatti reménységgel, hogy 
Johanna fogja elhatározni magát őhelyette.) Azt 
hiszed, hogy kellene még egyszer szólnom a 
leánnyal ? 

POULENGEY (fölkel). Jó volna! (Az ablakhoz megy 
és kikiált.) Johanna ! 

JOHANNA HANGJA. Hát elenged bennüket, Pouli ? 



POULENGEY. Gyere föl. Gyere be. (Róberthez fordul.) 
Négyszemközt akarsz beszélni vele ? 

RÓBERT. Nem ; maradj itt és támogass. 

Poulengey leül a ládára. Róbert visszamegy a 
székéhez, de állva marad, hogy imponálóbban dagaszt-
hassa ki a mellét. Johanna bejön, tele van jó hírrel. 

JOHANNA. Jani fizeti a ló árának a felét. 
RÓBERT. NO hát ! (A melle visszadülled ; leül.) 
POULENGEY (komolyan). Ülj le, Johanna. 
JOHANNA (kissé tartózkodva, Róbertre néz.) Szabad ? 
RÓBERT. Tedd, amit mondtak. 

Johanna meghajol és leül kettejük között, a kis 
székre. Róbert a maga megdöbbenését igen határozott 
arckifejezés alá rejti. 

RÓBERT. MI a neved ? 
JOHANNA (csacskán). Lorraineben csak Jennynek 

hív mindenki. Itt Franciaországban Johanna 
vagyok. A katonák csak úgy hívnak : a Szűz. 

RÓBERT. Mi a vezetékneved ? 
JOHANNA. Vezetéknevem ? Hát az mi ? Az apám néha 

D'Arcnak hívja magamagát, de én erről semmit-
sem tudok. Az apám járt nálad, kapitány úr. Ö ... 

RÓBERT. Igen, igen, emlékszem. Lorraine-i vagy és 
Domrémyből jössz, ha jól tudom. 

JOHANNA. Onnan. De hát mit tesz az ? Mi mind 
franciául beszélünk. 

RÓBERT. Ne tégy kérdéseket. Felelj arra, amit kér-
deznek. Hány éves vagy ? 

JOHANNA. Tizenhét ; legalább így mondják. De tizen-
kilenc is lehetek. Nem tartottam számon. 

RÓBERT. Mit akartál azzal mondani, hogy Szent 
Katalin, meg Szent Margit mindennap szólnak 
hozzád ? 

JOHANNA. Hát szólnak is. 
Shaw : Szent Johanna. 7 



RÓBERT. Aztán milyenek azok a szentek ? 
JOHANNA (egyszerre, megköti magát). Erről nem fogok 

mondani semmit. Nincs tőlük engedélyem. 
RÓBERT. De hát a szemeddel látod őket ? és éppen 

úgy beszélnek veled, mint én most ? 
JOHANNA. Nem, az egészen más. Nem mondhatom 

meg. Ne is kérdezz engem a szózatok felől. 
RÓBERT. Hogy érted ezt ? A szózatok felől ? 
JOHANNA. Hallok szózatokat, amelyek megmondják, 

mit tegyek. És Istentől jönnek. 
RÓBERT. Fölhevült agyadból jönnek. 
JOHANNA. Hát persze. Isten mindig is így üzen 

nékünk. 
POULENGEY. Megadta neked ! 
RÓBERT. Csak lassan. (Johannához.) Hát Isten 

mondta neked, hogy mentsd föl az ostrom alól 
Orléanst ? 

JOHANNA. S koronázzam meg a Dauphint a rheimsi 
székesegyházban ! 

RÓBERT (fuldokolva). Megkoronázzad a dd— D— Ba-
darság ! 

JOHANNA. S kergessem ki az angolokat Francia-
országból. 

RÓBERT (gúnyosan). S egyebet nem mondott ? 
JOHANNA. Még idáig nem, uram, köszönöm. 
RÓBERT. Te nyilván azt hiszed, hogy egy várat föl-

szabadítani csak olyan könnyű, mint elhajtani 
egy tehenet a legelőről. Azt hiszed, a katonás-
kodáshoz akárki érthet ? 

JOHANNA. Nem hinném, hogy olyan nehéz mesterség, 
ha Isten a te pártodon van és te kész szívvel 
teszed le életedet az ő kezébe. De sok katona 
van, aki nagyon buta. 

RÓBERT (dühösen). Buta ! Láttál már angol katonát 
harcolni ? 

JOHANNA. Azok is csak emberek. Csak olyan Isten 



teremtései, mint mi vagyunk ; de Isten nekik is 
adott országot meg anyanyelvet ; és az már 
nem Isten akarata, hogy idejönnek a mi orszá-
gunkba és törik a mi nyelvünket. 

RÓBERT. Ki ültette ezt a badarságot a fejedbe ? Hát 
nem tudod, hogy a katonák az ő hűbéres uruk 
alattvalói és nekik az teljesen mindegy, hogy a 
hűbérurat burgundi hercegnek hívják-e, vagy 
angol királynak, vagy francia királynak ? Mi 
köze ehhez az anyanyelvünknek ? 

JOHANNA. En ebből egy bötűt sem értek. Mi vala-
mennyien az ég királyának alattvalói vagyunk ; 
Ő adta nekünk az országunkat, a nyelvünket s 
azt kívánja tőlünk, hogy mind a kettőt meg-
tartsuk. Ha ez nem így volna, akkor egy angol 
embert csatában megölni gyilkosság volna, és 
te, nagyságos kapitány uram, nagyon is félthet-
néd a lelkedet a poklok tüzétől. Ne arra gon-
dolj, hogy mivel tartozol te a hűbéres uradnak, 
hanem hogy mivel tartozol a te Urad Istenednek. 

POULENGEY. Mindhiába, Róbert ; minden pillanat-
ban úgy torkol le, ahogy akarja. 

RÓBERT. Ugyan úgy-e ? Szent Dénesre, majd elválik. 
(Johannához.) Mi most nem Istenről beszélünk, 
hanem kézzelfogható dolgokról. Még egyszer kér-
dem, leány, láttál-e valaha angol katonát har-
colni ? Láttad-e már valaha, hogyan gyújtogat-
nak, rabolnak, hogy csinálnak sivatagot a termő-
földből ? Nem hallottad, mit beszél a hír a 
Fekete Hercegről, aki feketébb volt, mint maga 
az ördög, meg az angol király szülőapjáról ? 

JOHANNA. Nem szabad ám félned, Róbert — 
RÓBERT. Mennydörgős mennykő, én nem félek. Meg 

aztán, ki engedte meg neked, hogy Róbertnek 
hívj engem ? 

JOHANNA. Erre kereszteltek a templomban, a mi 
r 



Urunk nevében. Minden egyéb neved apádé, 
bátyádé vagy akárkié. 

RÓBERT. Tyüh ! 
JOHANNA. Hallgass meg engem, kapitány uram. Dom-

rémyből szöknünk kellett a szomszéd faluba, 
hogy megmenekülhessünk az angol katonák elől. 
Három angol katona visszamaradt,merthogy meg-
sebesültek. Ezzel a hárommal történetesen össze-
ismerkedtem . Mind a három gyöngébb volt, mint én. 

RÓBERT. Hát azt tudod-e, miért nevezik őket godda-
meknek ? 

JOHANNA. Nem én ! De mindenki goddameknek nevezi 
őket. 

RÓBERT. Mert mindig az Istenüket emlegetik, de úgy, 
hogy a poklokon kárhozzék el a lelkük. Ezt jelenti 
goddam az ő nyelvükön. Hogy tetszik ez neked ? 

JOHANNA. Isten irgalmas lesz hozzájuk. És ők úgy 
fognak cselekedni, mint Istennek jó gyermekei, 
mihelyt visszatérnek a földjükre, melyet Isten 
az ő számukra teremtett s amelynek számára 
őket teremtette. Hallottam, mit beszél a hír a 
Fekete Hercegről. De odahaza, azon a helyen, 
ahova Isten őt rendelte, jó ember volt a herceg. 
És ez mindig így van. Ha én Isten akarata 
ellenére Angolországba mennék, hogy meghódít-
sam és megpróbálnék ott élni és angolul beszélni, 
engem is megszállana az ördög. És öregségemre 
a hideg rázna, ha eszembe jutna, hogy milyen 
gonoszságokat követtem el ottan. 

RÓBERT. Meglehet. De mennél gonoszabb ördög 
volnál, annál derekasabban harcolnál. És ezért 
fogják a goddamek bevenni Orléanst. És nem 
tartóztathatod fel őket, ha még tízezren volná-
tok olyanok, mint te vagy. 

JOHANNA. Ezer olyan megállíthatja őket, mint én 
vagyok. Tíz olyan megállíthatja őket, ha mi-



velünk van az Isten. (Hevesen fölkel, hozzámegy, 
mert képtelen tovább is ülve maradni.) Te nem 
érted ezt, kapitány uram. A mi katonáinkat min-
dig megverik, mert a mi katonáink csak azért 
harcolnak, hogy megmenthessék a bőrüket ; s 
az ember leghamarább úgy menti meg a bőrét, 
hogy megszalad. A mi uraink és vezéreink csak 
azt számolgatják, hogy mennyi pénzt verhetnek 
ki a váltságdíjakból ; nem arról van szó, hogy ki 
öl és kit ölnek, hanem, hogy ki fizet, vagy kiért 
fizetnek. De én megtanítom őket, hogyan kell 
harcolni azért, hogy Isten akarata teljesedjék be 
Franciaországban ; és akkor úgy fogják kergetni 
maguk előtt a szegény goddameket, mint a birka-
nyájat. Te meg Pouli megéritek azt a napot, 
hogy egy szál angol katona sem lesz francia föl-
dön, és csak egy király lészen itt : nem a hűbére-
sek angol királya, hanem Istennek francia királya. 

RÓBERT (Poulengey hez). Mindez talán badarság, 
Pouli ; de hátha a csapatok bekapják s mi mái-
nem tudunk nekik semmi olyat mondani, ami 
harci kedvet öntene beléjök. Talán a Dauphin 
is bekapja. Már pedig ha abba harci kedvet tud 
önteni, a többivel még annyi dolga sem lesz. 

POULENGEY. Mit árthat a próba ? Vagy te azt hiszed, 
hogy árthat ? És van valami ebben a leányban — 

RÓBERT (Johannához fordul). Hát ide hallgass most — 
(kétségbeesve) és ne essél a szavamba, mert 
akkor nem érek rá gondolkozni. 

JOHANNA (lezöttyen a székre, mint valami engedelmes 
iskolásleány). Igenis, kapitány úr. 

RÓBERT. Parancsom az, hogy elmégy Chinonba, 
még pedig ennek az úrnak és még három barát-
jának a kíséretében. 

JOHANNA (örömtől ragyogva tapsol). Ó, uram. Fény 
koszorúzza fejedet, mint a szentekét, 



POULENGEY. De hát hogy fog a királyfi színe elé 
jutni ? 

RÓBERT (aki mohón kereste a fény koszorúját). Nem 
tudom. De hát hogy jutott az én színem elé ? 
Ha a dauphin meg tudja gátolni, hogy a szeme 
elé kerüljön, akkor különb legény, mint amilyen-
nek én tartom. (Fölkel.) Én elküldöm a leányt 
Chinonba ; és hivatkozhatik arra, hogy én küld-
tem. Aztán bánom is én, hogy mi történik. 
Ennél többet nem tehetek. 

JOHANNA. De hát a ruha ? Fölvehetem a katona-
ruhát, nagyságos úr ? 

RÓBERT. Bánom is én, hogy mit veszel föl. Én mosom 
kezeimet. 

JOHANNA (aki egészen megszilajodik a sikerétől). Gyere, 
Pouli. (Kirohan.) 

RÓBERT (megrázza Poulengey kezét). Isten veled, öreg 
csont. Nagyon sokat kockáztatok. Kevés ember 
mert volna vállalkozni rá. De hát, ahogy te 
mondtad, van valami a leányban. 

POULENGEY. Bizony, van benne valami. Isten veled. 
( Kimegy.) 

Róbert még mindig azo-n töprenkedik, hogy egy 
őrült nőszemély, aki ráadásul még társadalmilag is 
alábbvaló nálánál, — nem vitte-e öt bele valami bolond 
dologba ; fejét vakarja és lassan eljön az ajtótól. Berohan 
a tiszttartó, kezében kosár. 

TISZTTARTÓ. Uram, uram — 
RÓBERT. NO, m i b a j . 
TISZTTARTÓ. A tyúkok elkezdtek veszettül tojni, öt 

tucat tojás ! 
RÓBERT (görcsösen megmerevedik ; keresztet vet és 

sápadó ajakkal rebegi). Jézus Krisztus, ki vagy 
a mennyekben. . . (Hangosan, de lelkendezve.) 
A leány Istentől jött. 



MÁSODIK KÉP. 

Chinon vára, Touraineben. A trónterem az egyik 
végén el van függönyözve s ez a rész előszobának szolgál. 
A rheimsi érsek, csaknem ötvenesztendős, jól táplált 
politikus főpap, akin tekintélyes magatartását leszá-
mítva semmi papi nincsen, és a főkancellár, Mon-
seigneur de la Trémouille, egy hatalmas termetű, 
szenvtelen és dagadt boriszák : éppen a dauphint 
várják. A két férfi jobbján a falban ajtó. 1429 március 
8-ika van, késő délután. Az érsek nyugodt és méltóság-
teljes, míg a kancellár rettentően dühös. 

LA TRÉMOUILLE. Mi a manót gondol magában a 
dauphin, hogy így megvárakoztat bennünket ? 
Igazán nem tudom, hol veszi Eminenciád azt 
az angyali béketűrést, hogy úgy tud itt állani, 
mint a kőbálvány. 

ÉRSEK. Látja kegyelmed, én érsek vagyok ; és egy 
érsek sokban hasonlít a kőbálványhoz. Minden-
esetre meg kell tanulnia, hogy némán álljon és 
elviselje a bolond embereket. Különben is, 
kedves kancellár uram, a dauphinnek királyi 
privilégiuma, hogy várakoztasson bennünket. 

LA TRÉMOUILLE. Ördög vigye a dauphint, — becses 
engedelmével mondva. Tudja-e, mennyi pénzem-
mel tartozik ? 



ÉRSEK. Bizonyos vagyok benne, hogy többel adósa, 
mint nekem, mert kettőnk közül a kancellár úr 
a gazdagabb ember. Viszont fölteszem, hogy 
éppen annyival tartozik, amennyit a kancellár 
úr ki tudott szurkolni. Mert nekem annyival 
tartozik. 

LA TRÉMOUILLE. Huszonhétezerrel : ez volt az 
utolsó fogása. Kerekszámban huszonhétezer. 

ÉRSEK. Mit csinál azzal a tömérdek pénzzel ? Soha 
sincs egy rend ruhája, amelyet oda mernék 
kínálni egy káplánomnak. 

LA TRÉMOUILLE. AZ ebédje egy csirke vagy egy 
ürüszelet. Kölcsönkéri az utolsó filléremet ; és 
semmi nyoma, semmi látszatja. (Az ajtónyílás-
ban megjelenik egy apród.) Végre ! 

Az APRÓD. Nem, uram ; nem ő felsége. Csak Monsieur 
de Rais tart errefelé. 

LA TRÉMOUILLE. A fiatal kékszakáll ! öt minek 
jelentik be ? 

Az APRÓD. La Hire kapitány van vele. Azt hiszem, 
történt valami. 

Gilles de Rais 25 éves fiatal ember, nagyon higgadt 
és nagyon előkelő, aki abban a különcködésben leli 
mulatságát, hogy kis göndör s kékre festett szakállt 
hord annál az udvarnál, ahol mindenki simára borot-
válja a képét. Nagyon elszántan törekszik arra, hogy 
kellemetessé tegye magát, de hiányzik belőle minden 
természetes vidámság és nem tud igazán kellemes lenni. 
Tény, hogy amikor vagy tizenegy évvel utóbb össze-
ütközésbe kerül majd az Egyházzal, azzal fogják vá-
dolni, hogy gyönyörűségét leli a legszörnyűségesebb 
kínzásokban, amiért fel is fogják akasztani. De ebben 
a pillanatban nem látni még rajta az akasztófa árnyékát. 
Jókedvűen megy az érsek felé. Az apród visszavonul. 

KÉKSZAKÁLL. Leghűségesebb bárányod, érsek úr. 



Jónapot, kancellár úr. Tudják-e mi történt 
La Hire-rel ? 

LA TRÉMOUILLE. Talán megint káromkodási roha-
mokat kapott ? 

KÉKSZAKÁLL. Nem. Sőt ellenkezőleg. Mocskosszájú 
Frank az egyetlen ember egész Touraineben, aki 
túltesz rajta a káromkodásban s ennek egy 
katona azt mondotta, hogy ő bizony nem eresz-
tene ki a száján olyan mocskos szavakat, a 
halála pillanatában. 

ÉRSEK. Nemcsak akkor, máskor sem. De hát Mocskos-
szájú Frank a halála pillanatában volt ? 

KÉKSZAKÁLL. Ügy bizony. Beleesett egy kútba és 
megfulladt. 

La Hire kapitány jön; afféle harci komondor, 
modora nem az udvarból, hanem a táborból való. 

KÉKSZAKÁLL. Éppen most meséltem a dolgot a 
kancellár úrnak meg az érsek úrnak. Az érsek 
úr azt mondja, elveszett ember vagy. 

LA HÍRE (átmegy Kékszakáll előtt és az érsek és La 
Trémouille közé áll). Nem olyan dolog ez, amivel 
tréfálni lehet. Rosszabb, mint gondoltuk. Nem 
katona volt, hanem katonának öltözött angyal. 

ÉRSEK | 
KANCELLÁR > (egyszerre kiáltanak fel). Angyal ! 
KÉKSZAKÁLL | 
LA HÍRE. Ügy bizony, angyal. Féltucat emberrel jött 

Champagneból burgundiak, goddamek, szökevé-
nyek és haramiák tömkelegén keresztül és nem 
találkoztak senkivel, csakis paraszti néppel. 
Egyet ismerek közülök. De Poulengeyt. Ez azt 
mondja róla, hogy angyal. Ha még valaha az 
életben káromkodni találok, örök tűzön égjen a 
lelkem. 

ÉRSEK. Nagyon kegyes szándék, kapitány úr. 



Kékszakdll és La Trémouille nevetnek. Az apród 
visszatér. 

APRÓD. A felség ! 

Az udvariak a bejelentést számba sem veszik. 
A dauphin 26 éves fiatal ember (igazság szerint az 
apja halála óta VII. Károly király, csak nincs még 
megkoronázva), bejön a függönyök között, kezében 
írás. Testileg eléggé satnya és a simára beretvált arc 
divatja (amelyhez hozzájárul az is, hogy akár férfinak, 
akár nőnek minden hajaszálát a kalap vagy fejék alá 
kell rejtenie) igen szerencsétlen külsőt kölcsönöz neki. 
Apró kis szemei igen közel állanak egymáshoz, hosszú, 
lefelé álló orra szinte lecsüng rövid, húsos felső ajakára ; 
viselkedése olyan, mint egy fiatal kutyáé, amely hozzá-
szokott a rugdosáshoz, de azért mégis engedetlen és 
javíthatatlan. De csöppet sem közönséges és nem is 
ostoba. Merész humora van, amely képessé teszi arra, 
hogy megállja helyét a társalgásban. E pillanatban 
nagyon izgatott, mint a gyerek, aki új játékszert kapott. 
Az érsek baljára jő. Kékszakáll és La Hire vissza-
húzódnak a függönyök mögé. 

KÁROLY. Ó, érsek úr, tudod-e, hogy Robert de 
Baudricourt mit küldött nekem Vaucouleursből ? 

ÉRSEK (megvetően). Nem érdekelnek a legújabb 
játékszerek. 

KÁROLY (megbotránkozva). Ez nem játékszer. (Dur-
cásan.) Különben nagyon jól meg vagyok a te 
érdeklődésed nélkül is. 

ÉRSEK. Igazán, semmi oka nincs arra, hogy Felséged 
megsértődjék. 

KÁROLY. Köszönöm. Mindig készen áll nálad a 
leckéztet és. 

L A TRÉMOUILLE. Elég volt a dörmögésből. Mit kaptál? 
KÁROLY. Mi közöd hozzá ? 



LA TRÉMOUILLE. Nekem hivatalból tudnom kell, mi 
történik közted és a vaucouleursi helyőrség között. 

Kiragadja az írást a dauphin kezéből s némi 
nehézséggel olvasni kezdi, ujjával böködve az egyes 
szavakat és minden betűt külön ejtve ki. 

KÁROLY (kedvetlenül). Ti mind azt hiszitek, hogy 
úgy bánhattok velem, amint nektek tetszik, 
mert pénzetekkel tartozom s mert nem tudok 
csatázni. Csakhogy az én ereimben királyi vér 
folyik. 

ÉRSEK. Még azt is kétségbevonták, fenség. Az ember 
alig ösmeri föl Fenségedben Bölcs Károly 
unokáját. 

KÁROLY. Előttem ne emlegessétek a nagyapámat. 
Olyan bölcs volt, hogy öt nemzedéknek az eszét 
használta el az egész, nagy családi tartalékból 
s azért vagyok én most olyan szegény bolond, 
akit mindenki kínoz és bántalmaz. 

ÉRSEK. Vegyen erőt magán, sir. Ezek az ingerült 
kitörések egy cseppet sem illedelmesek. 

KÁROLY. Újabb lecke ! Köszönöm. Milyen kár, hogy 
ámbátor te vagy az érsek, a szentek és angyalok 
mégsem tégedet látogatnak. 

ÉRSEK. Mit akar ezzel mondani, sir ? 
KÁROLY. Ahá ! Kérdezd meg ezt a szájhőst ! (La 

Trémouillera mutat.) 
LA TRÉMOUILLE (dühösen). Fogd be a szádat ! Hallod ? 
KÁROLY. Hogyne hallanám. Nem kell azért ordítanod. 

Mindenki meghallja a várban. Miért nem ordí-
tasz így az angolokkal s miért nem vered meg 
őket az én javamra ? 

LA TRÉMOUILLE (öklét emelve). Te ifjú •— 
KÁROLY (az érsek háta mögé szalad). Ne merj kezet 

emelni rám. Felségsértés. 
LA HÍRE. Nyugalom, herceg, nyugalom. 



ÉRSEK (határozottan). Ugyan, ugyan ! Ennek semmi 
értelme. Kancellár úr, kérem, mégis csak kell 
valami rendnek lenni. (A dauphinhez.) És ön, 
Fenség, ha nem tud uralkodni az országon, 
legalább iparkodjék uralkodni önmagán. 

KÁROLY. Újabb lecke ! Köszönöm ! 
LA TRÉMOUILLE (átadja az írást az érseknek). Tessék, 

olvasd el helyettem ezt az istenverte írást. Ettől 
szökött minden vér a fejembe. Alig látom a 
betűket. 

KÁROLY (visszajön és Trémouille balválla fölött nézi 
az írást). Majd én elolvasom helyetted, ha tetszik. 
Mert hát én tudok olvasni. 

LA TRÉMOUILLE (mélységes megvetéssel, mint akit 
egyáltalában nem érintett a gúny). Igen, az olva-
sás körülbelül az egyetlen dolog, amelyhez van 
tehetséged. Érted ezt, érsek uram ? 

ÉRSEK. Azt hittem, hogy Baudricourtban több a 
józan ész. Ránkszabadít egy megbomlott paraszt-
lányt — 

KÁROLY (közbevág). Nem, — ideküldött egy szentet, 
— egy angyalt. És énhozzám jő, hozzám, a 
királyhoz, és nem tihozzátok, érsek úr, akár-
milyen szent vagy is. Mert tudja, amit te nem 
tudsz, hogy mi az a királyi vér. 

(Büszkén lépked a függönyök felé s Kékszakáll és 
La Hire közé kerül.) 

ÉRSEK. Nem engedhető meg, hogy színe elé bocsássa 
ezt az őrült vászoncselédet. 

KÁROLY (megfordul). Csakhogy én vagyok a király 
és én látni akarom. 

LA TRÉMOUILLE (brutális). De nem engedhetjük meg, 
hogy ő lásson téged. 

KÁROLY. De ha mondom, hogy akarom. Majd meg-
mutatom én nektek — 



KÉKSZAKÁLL (nevetve). Rakoncátlan gyerek! Mit 
mondana erre a nagyapád ? 

KÁROLY. Ebből látni, hogy milyen tudatlan vagy, 
Kékszakáll. Nagyapámnak volt egy szentje, aki 
imádkozás közben mindig fentlebegett és min-
dent megmondott a nagyapámnak, amit ez 
tudni akart. Szegény apámnak két szentje volt, 
Marie de Maillé meg az avignoni Gasque. Nálunk 
ez családi hagyomány és bánom is én, akármit 
mondtok, de én is akarok egy szentet. 

ÉRSEK. Ez a parasztleány nem szent. Még csak nem 
is jóravaló nőszemély. Nem jár női ruhában. 
Ügy öltözködik, mint a katonák és katonákkal 
nyargalja be az országot. Azt hiszi, hogy egy 
ilyen teremtést bebocsáthatunk Fenséged udva-
rába ? 

LA HÍRE. Megálljunk. (Az érsekhez megy.) Azt mond-
tad, hogy fegyvteres leány, olyan, mint a katonák ? 

ÉRSEK. így írja le Baudricourt. 
LA HÍRE. Százezer tüzes ördög — ó Istenem, bocsáss 

meg, majd mit mondtam, Miasszonyunkra 
és minden szentjeinkre, ez csak az az angyal 
lehet, aki agyonsújtotta Mocskosszájú Frankot, 
mivelhogy káromkodott. 

KÁROLY (diadalmasan). No látjátok! Csoda! 
LA HÍRE. Mindenkit agyonsújthat, aki útját akarja 

állani. Az ég szerelmére, érsek úr, fontold meg 
jól, hogy mit teszel. 

ÉRSEK (szigorúan). Ostobaság ! Senkit sem sújtott 
agyon. Egy részeges gazember, akit már szám-
talanszor ostoroztunk káromkodásaiért, beleesett 
a kútba és megfulladt. Merő véletlen. 

LA HÍRE. Én nem tudom, mi a véletlen. Én csak azt 
tudom, hogy az az ember meghalt, s a leány 
előre megmondta neki, hogy meghal. 

ÉRSEIC. Mindnyájan meghalunk, kapitány úr. 



LA HIRE (keresztet vet). Remélem, hogy nem. (Kivonul 
a beszélgetésből.) 

KÉKSZAKÁLL. Nagyon könnyen rájöhetünk, hogy 
angyal-e vagy nem. Tegyünk úgy, ha bejön, 
mintha én volnék a dauphin és lássuk, kitalálja-e, 
hogy ki vagyok. 

KÁROLY. Helyes. Ráállok. Ha nem ismeri föl a királyi 
vért, akkor én szóba sem fogok állani vele. 

ÉRSEK. Az Egyház dolga, hogy szenteket teremtsen. 
Baudricourt törődjék a saját dolgával s ne 
bitorolja papjainak a jogát. Én azt mondom, 
ne bocsássuk ide a leányt. 

KÉKSZAKÁLL. De érsek úr. 
ÉRSEK (szigorúan). Én az Egyház nevében szólok. 

(A dauphinhez.) Fenségednek van bátorsága 
behivatni a leányt ? 

KÁROLY (megijed, de azért mégis dacol). Ha ezért 
rögtön ki akarsz átkozni, akkor természetesen 
nincs több mondanivalóm. De nem olvastad 
végig a levelet. Baudricourt azt mondja, hogy 
ez a leány fölmenti Orléanst az ostrom alól és 
megveri az angolokat mihelyettünk. 

LA TRÉMOUILLE. Szamárság. 
KÁROLY. Hát te talán a hetvenkedéseddel föl tudod 

menteni Orléanst mihelyettünk ? 
LA TRÉMOUILLE (vadul). Ne merd ezt még egyszer a 

szemembe mondani. Hallod-e ? Többet vittem 
én végbe a csatatéren, mint te valaha is véghez-
vihetnél. De én nem lehetek mindenütt. 

KÁROLY. NO, ez mégis valami. 
KÉKSZAKÁLL (az érsek és Károly közé lépve). Dunois 

a vezére az orléansi csapatoknak ; a vitéz Dunois, 
a szép Dunois, a csodálatraméltó, győzhetetlen 
Dunois, a nők bálványa, a szépséges fattyú. Hát 
valószínű, hogy egy parasztleány megtehesse, 
amit ő nem tud megtenni ? 



KÁROLY. Hát akkor miért nem tudja fölmenteni 
Orléanst ? 

LA HÍRE. Mert ellene van a szél járása. 
KÉKSZAKÁLL. Mit árthat neki a szél Orléansban? 

Orléans nincs a tengerparton. 
LA HÍRE. De a Loire folyó partján van s a hídfőt 

az angolok tartják a kezükben. Át kell kelnie 
embereivel a folyón és ár ellen, ha az angolokat 
hátba akarja kapni. Csakhogy ezt nem teheti, 
mert folyton ellenszél jár, hogy az Isten verje 
meg. Belefáradt már, hogy folyton fizesse a 
papokat, akik nyugoti szélért imádkozzanak. 
Neki most már csoda kell. Te azt mondod, hogy 
amit a leány Mocskosszájú Frankkal mívelt : 
nem csoda. Hát aztán ? Frankot mégis csak 
alaposan ellátta. Ha megfordítja a szelet Dunois 
javára, talán az sem lesz csoda. De hátha ellátja 
az angolok dolgát! Mit árthat, ha megpróbáljuk ? 

ÉRSEK (aki végigolvasta a levelet és gondolkozóba esett). 
Ügy látszik, hogy De Baudricourt-ra csakugyan 
rendkívüli hatást tett az a leány. 

LA HÍRE. De Baudricourt címeres ökör ; de katona. 
És ha ő azt hiszi, hogy a leány meg tudja verni 
az angolokat, a hadseregben minden ember 
ugyanazt fogja hinni. 

LA TRÉMOUILLE (az érsekhez, aki tétovázik), Ó érsek 
úr, engedj az ő akaratuknak. Dunois emberei 
vezérük ellenére is föladják a várost, ha valaki 
hamarosan lelket nem ver beléjük. 

ÉRSEK. Az Egyháznak ki kell hallgatnia a leányt, 
mielőtt bármit is határozna róla. Különben, 
minthogy ő fensége kívánja, hadd jelenjék meg 
az udvar előtt. 

LA HÍRE. Fölkeresem és szólok neki. 
KÁROLY. Gyere velem, Kékszakáll ; s rendezzük el 

a dolgot úgy, hogy ő ne tudhassa, ki vagyok. 



Te pedig úgy fogsz tenni, mintha te volnál a 
dauphin. (Kimegy a függöny járáson keresztül.) 

LA TRÉMOUILLE. Kíváncsi vagyok, kitalálja-e, melyik 
a dauphin. 

ÉRSEK. Hogyne találná ki. 
LA TRÉMOUILLE. De miért ? Miből jöhetne rá ? 
ÉRSEK, Ö is tudja azt, amit mindenki tud Chinonban, 

hogy a dauphin a legsilányabb külsejű és a leg-
rosszabbul öltözött alak az udvarnál és hogy 
a kékszakállú embert Gilles de Raisnek hívják. 

L A TRÉMOUILLE. EZ sohasem jutott volna eszembe. 
ÉRSEK. Kegyelmed nincs úgy hozzászokva a csodák-

hoz, mint én. Nekem hivatalomhoz tartozik. 
LA TRÉMOUILLE (meghökkenve és némileg megbotrán-

kozva) . De hiszen akkor ez semmikép sem lehet 
csoda ? 

ÉRSEK (nyugodtan). Miért ne lehetne ? 
LA TRÉMOUILLE. Ne mondjon ilyet. Hát mi a csoda ? 
ÉRSEK. A csoda, barátom, olyan esemény, amely 

hitet fakaszt. Ez minden csoda célja és mivolta. 
Megfejthetetlennek tűnik fel azok előtt, akik 
látják és nagyon egyszerű azok szemében, akik 
véghezviszik. De ez nem baj ; ha kifakasztják 
vagy megerősítik a hitet : akkor igazi csodák. 

LA TRÉMOUILLE. Még akkor is, ha csalás van mö-
göttük ? 

ÉRSEK. Aki csal, az meg akar téveszteni ; az olyan 
esemény, mely hitet teremt, nem téveszt meg 
senkit, azért nem is csalás, hanem csoda. 

LA TRÉMOUILLE (megrökönyödve vakarja a nyakát). 
Hát hiszen kegyelmed az érsek és bizonyosan 
úgy van, ahogy mondja. Nekem ez így egy kissé 
gyanús. De hát én nem vagyok pap és nem is 
tudok az effajta dolgokhoz. 

ÉRSEK. Kegyelmed nem pap, de diplomata és katona. 
Rávehetné-e polgárainkat, hogy fizessék a hadi-



adókat, vagy katonáinkat, hogy föláldozzák az 
életüket, ha minden dologról az igazat tudnák 
s nem azt, amit ők igaznak hisznek. 

LA TRÉMOUILLE. Szent Dénesre, nem ! 
ÉRSEK. Nem legkönnyebb dolog volna-e megmondani 

nekik az igazat ? 
LA TRÉMOUILLE. Isten őrizz ! Nem hinnék el ! 
ÉRSEK. Ügy van. Nos hát, az Egyház feladata, hogy 

kormányozza az embereket, saját lelki üdvössé-
gükért, amint hogy önök kormányozzák őket a 
testi jóvoltukért. Hogy ezt véghez vihesse, az 
Egyház kénytelen azt tenni, amit önök tesznek : 
táplálni a hitüket költészettel. 

LA TRÉMOUILLE. Költészettel ? Én szemfényvesztés-
nek mondanám. 

ÉRSEK. Nem volna igaza, barátom. A parabolák 
nem hazugságok azért, hogy olyan eseményeket 
írnak le, amelyek soha sem történtek meg. 
A csodák sem csalások azért, mert gyakran, — 
nem mondom, hogy mindig, nagyon egyszerű 
és ártatlan fogások, amelyekkel a pap megerő-
síti híveit az ő hitükben. Ha ez a lány az udva-
roncok között ráismer a dauphinre, az én sze-
memben ez nem lesz csoda, mert én nagyon jól 
fogom tudni, hogyan történt s az én hitem ettől 
nem fog erősödni. De ami a többieket illeti, 
ha átjárja őket a természetfölöttiség s ha Isten 
dicsőségének hirtelen felvillanásában elfelejtik 
gyarló és bűnös testiségüket : akkor ez csoda lesz, 
még pedig áldásos csoda. S ön látni fogja, hogy 
magát a leányt még jobban megrendíti a dolog, 
mint bárki mást. El fogja felejteni, hogyan sike-
rült fölismernie a dauphint. Ahogy talán kegyel-
med is el fogja felejteni. 

LA TRÉMOUILLE. Szeretnék elég okos lenni ahhoz, 
hogy tudjam, mikor beszél Eminenciádból Isten 
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fölkent papja, s mikor a legravaszabb touraine-i 
róka. Gyerünk, mert lemaradunk a mulatság-
ról ; már pedig akár csoda, akár nem, én ott 
akarok lenni. 

ÉRSEK (visszatartja még egy pillanatra). Ne higyje 
ám, hogy én a görbe utakat szeretem. Új szellem 
kél fel az emberekben. Nagy korszak hajnalán 
vagyunk. Ha egyszerű szerzetes volnék, s nem 
kellene embereken uralkodnom, elmém inkább 
Arisztotelésznél és Pythagorasnál keresné az ő 
békességét, mint a csodatévő szenteknél. 

LA TRÉMOUILLE. S ki az ördög volt az a Pythagoras ? 
ÉRSEK. Egy bölcs, aki azt állította, hogy a föld 

gömbölyű és hogy a nap körül forog. 
LA TRÉMOUILLE. Hát az is sült bolond lehetett. Nem 

tudta használni a két látó szemét ? 
Együtt mennek ki a függönyök között, melyeket 

most széjjelhúznak, úgyhogy látszik a teljes trónterem, 
ahol már egybegyűlt az udvar. Jobbra két díszes szék áll 
egy emelvényen. Kékszakáll színpadias pózban áll az 
emelvényen, adja a királyt, s mint a többi udvaronc, 
ő maga is nagyon élvezi a tréfát. Az emelvény mögött 
a falban elfüggönyözött boltív, de a főbejárás, ahol 
fegyveresek állnak őrt, a terem másik oldalán van, 
s odáig udvaroncok állnak sorfalat, úgyhogy az út 
teljesen szabad. Itt áll Károly, a terem közepén. Jobbján 
La Hire. Balján az érsek, aki már elfoglalta helyét az 
emelvényen. La Trémouille a másik oldalon áll. La 
Trémouille hercegné, aki a királynét adja, a királynői 
dísz-széken ül (körötte egy csomó udvarhölgy), az 
érsek mögött. 

Az udvaroncok olyan hangosan csevegnek, hogy 
senkisem veszi észre, amikor az ajtóban megjelenik az 
apród. 
Az APRÓD. Vendôme — — (Senkisem figyel rá.) 



Vendôme (Tovább lármáznak. Az apródot 
sikertelensége annyira felháborítja, hogy a leg-
közelebb álló fegyveres kezéből kiragadja az ala-
bárdot s azzal dobog a földön, hogy csöndet te-
remtsen. Mindenki elhallgat s mind némán figyel-
nek rája.) Figyelem ! (Visszaadja a katonának 
az alabárdot.) Vendôme herceg bemutatja ő felsé-
gének Johannát, a Szüzet. 

KÁRQJLY (ajkára nyomja az ujját). Pszt 1 
(A legközelebb álló udvaronc háta mögé búvik s 

onnan kandikál ki, hogy lássa a történendőket.) 
KÉKSZAKÁLL (méltóságteljesen). Hadd jöjjön tró-

nunk elé. 

Johanna jön, katonaruhában, haja vastag, lebegő 
fürtökben köríti arcát. Egy szégyenlős és szótalan 
nemes ember vezeti be, akit Johanna otthagy, hogy meg-
állhasson és körülnézhessen. Sóvár szemmel keresi a 
dauphint. 

HERCEGNÉ (a legközelebb álló udvarhölgyhöz.) Szent 
Isten ! A haja ! (A hölgyek mind fékezhetetlen 
kacajba törnek ki.) 

KÉKSZAKÁLL (erőt vesz magán s kaszál a kezével, 
mint aki nem helyesli a jókedvet). Pszt ! Pszt ! 
Hölgyeim ! Hölgyeim ! 

JOHANNA (csöppet sem jön zavarba). Azért hordom 
így, mert katona vagyok. Hol a dauphin ? 

(Az udvar halkan vihog, mialatt Johanna az emel-
vényhez lép.) 

KÉKSZAKÁLL ( leereszkedő en). A dauphin előtt állasz. 

Johanna egy pillanatig kétkedve néz reá s tetőtől-
talpig alaposan szemügyre veszi, hogy megbizonyo-
sodjék. Halálos csend. Mindenki reája figyel. Johanna 
arca tréfás mosolyra derül. 



JOHANNA. Ugyan, Kékszakáll! Nem tarthatsz te 
engem bolonddá. Hol a dauphin ? 

Kitör a kacaj, amikor Gilles de Rais, megadó 
mozdulattal maga is a nevetök közé vegyül s leugrik az 
emelvényről, egyenesen La Trémouille mellé. Johanna 
is elkacagja magát, megfordul, végignéz az udvaroncok 
során, egyszerre csak lehajol és karjánál fogva kiragadja 
közülök a dauphint. 

JOHANNA (elereszti Károlyt s bókkal üdvözli). Kedves 
kis dauphin, engem azért küldtek hozzád, hogy 
kikergessem az angolokat Orléansból és Francia-
országból és téged királlyá koronázzalak a 
rheimsi székesegyházban, ahol megkoronáztak 
minden igaz francia királyt. 

KÁROLY (diadalmasan az udvarhoz). No, most mind 
láthatjátok ; fölismerte bennem a királyi sarjat. 
Ki meri még azt mondani, hogy nem vagyok 
az apám fia ? (Johannához.) De ha azt akarod, 
hogy megkoronázzanak Rheimsban, előbb az 
érsek úrral kell beszélned. Itt van. (Az érsek 
Johanna mögött áll.) 

JOHANNA (hirtelen megfordul, erőt vesz rajta a meg-
indulás). ö uram ! (Két térdre esik az érsek 
előtt, fejét lehajtja s nem mer reá föltekinteni.) 
Uram, én csak szegény parasztleány vagyok 
és te telve vagy magának az Úristennek dicső-
ségével és áldásával ; de úgy-e megérintesz 
kezeddel és áldásodat adod reám ? 

KÉKSZAKÁLL (súgva La Trémouillehez). A vén róka 
elpirult. 

LA TRÉMOUILLE. Újabb csoda. 
ÉRSEK (meghatva, fejére teszi a kezét). Gyermekem, 

te szereted a vallást. 
JOHANNA (meghökken, fölnéz rá). Igazán? Én sohasem 

gondoltam erre. De ez nem baj, úgy-e ? 



ÉRSEK. Nem baj, gyermekem. De veszedelem is 
rejlik benne. 

JOHANNA (fölkel ; a rettenthetetlen boldogság verőfénye 
önti el arcát). Mindenütt van veszedelem, csak 
a mennyországban nincs, ó uram, olyan erőt, 
olyan bátorságot öntöttéi belém. Érseknek lenni 
a legcsudálatosabb dolog a világon. 

(Az udvar szélesen elmosolyodik ; sőt egy kissé vihog.) 

ÉRSEK (sértődve egyenesedik fel). Urak, léhaságtokat 
megszégyeníti a leányzó hite. Isten legyen irgal-
mas hozzám ; én tudom, hogy érdemetlen va-
gyok, de a ti jókedvetek halálos bűn. 

(Mindnek megnyúlik az arca. Halálos csend.) 

KÉKSZAKÁLL. Uram, mi a leányzón nevettünk és 
nem terajtad. 

ÉRSEK. Micsoda ? Nem az én érdemetlenségemet 
kacagjátok, hanenv az ő hitét ? Gilles de Rais, 
ez a leányzó megjósolta, hogy az istenkáromló 
meg fog fulladni az ő bűnei miatt — 

JOHANNA (aggodalmasan). Nem ! 
ÉRSEK (egy mozdulatával elhallgattatja). S én meg-

jósolom neked, hogy te kötélre fogsz kerülni 
bűneid miatt, ha idejekorán meg nem tanulod, 
mikor kell nevetned és mikor kell imádkoznod. 

KÉKSZAKÁLL. Uram, meg vagyok szégyenítve. Saj-
nálom. Többet nem mondhatok. De ha azt jóso-
lod nekem, hogy fel fognak kötni, sohasem leszek 
képes ellentállani a kísértésnek, mert mindig 
azt fogom mondani magamban, hogy : akár 
jobbra, akár balra, kötél kerül a nyakamra. 

Az udvaroncok erre felbátorodnak. Megint jobban 
vihognak. 

JOHANNA (megbotránkozva). Haszontalan fickó vagy, 



Kékszakáll ; nagy szemtelenség ám így feleselni 
az érsek úrral. 

LA HÍRE (vigyorogva). Ezt jól adtad, jól adtad. 
JOHANNA (az érsekhez türelmetlenül). ó uram, elkülde-

néd innen ezt az ostoba népet, hogy négyszem-
közt beszélhessek a dauphinnel ? 

LA HÍRE (jókedvűen). Megértem én a célzást. (Tiszte-
leg, sarkon fordul és kimegy.) 

ÉRSEK. Gyerünk, uraim, a Szűz Isten áldásával jött 
és engedelmeskedni kell neki. 

Az udvaroncok visszavonulnak, némelyek a bolt-
íven át, mások az ellenkező oldalon. Az érsek átmegy 
az ajtóhoz, a hercegné és La Trémouille követik. Amikor 
az érsek elhalad Johanna előtt, ez térdre hull s hévvel 
megcsókolja az érsek ruhájának szegélyét. Az érsek 
önkénytelenül tiltakozva csóválja a fejét, elrántja ruháját 
és kimegy. Johanna ott marad térdenállva és éppen 
a hercegnének állja el az útját. 

HERCEGNÉ (hidegen). Megengedi kérem, hogy tovább-
mehessek ? 

JOHANNA (gyorsan fölkel és hátraáll). Igazán, tessék 
megbocsátani, asszonyom. 

A hercegné továbbmegy, Johanna utána bámul. 
A ztán odasúgja a dauphinnek : 

JOHANNA. EZ a királyné ? 
KÁROLY. Nem, csak annak tartja magát. 
JOHANNA (megint a hercegné után bámulva). H Ú — Ú — Ú ! 

(Félelemmel vegyes bámészkodása a pompázatosan 
kiöltözött hölgy láttán, nem túlságosan hízelgő.) 

LA TRÉMOUILLE. Kérném Fenségedet, hogy ne tegyen 
megjegyzéseket a nőmre. (Kimegy; a többiek 
már mind elmentek.) 

JOHANNA (a dauphinhez). Ki ez a vén, mormogós 
medve ? 



KÁROLY. De la Trémouille herceg. 
JOHANNA. S mi a hivatala ? 
KÁROLY. Azt állítja, hogy ő a hadsereg főparancs-

noka. És ahány jóbarátom akad, akit szeretni 
tudnék, azokat ő mind megöli. 

JOHANNA. Minek engeded ? 
KÁROLY (bosszúsan húzódik a trónus felé, hogy kimene-

külhessen Johanna delejes köréből). Hogyan gátol-
hatnám meg ? Mindjárt letorkol. És mind letor-
kolnak. 

JOHANNA. Hát félsz ? 
KÁROLY. Úgy van. Félek. Nekem ugyan hiába szóno-

kolnak erről akármit. Az csak ezeknek a maho-
met embereknek való, akiknek a fegyverzetét 
én el se bírom, akiknek a kardját megemelni 
sem tudnám, akik izmosak és mindig hangosak 
és mindig dühösek, ők szeretnek csatázni, s ha 
nem csatázhatnak, a legtöbbjük mindjárt bolon-
dot csinál magából. De én nyugodt és okos 
vagyok. Én nem akarok embert ölni. Én csak 
azt akarom, hagyjanak békében, hogy a magam 
módján örülhessek az életemnek .Nem akartam 
én soha király lenni ; csak rám erőltették. Azért 
is, ha így akarnál szólani hozzám : »Szent Lajos 
ivadéka, övezd fel őseid kardját s vezess minket 
győzelemre«, — inkább arra tartogasd a lélek -
zetedet, hogy a forró levest megfújhasd, — mert 
én azt nem tudom megtenni. Nem vagyok arra-
való, és ezzel vége. 

JOHANNA (metsző fölénnyel). Bolond beszéd. Mind ilye-
nek vagyunk eleinte. Én bátorságot öntök beléd. 

KÁROLY. De én nem akarom, hogy bárki is bátor-
ságot öntsön belém. Én kényelmes ágyban aka-
rok hálni, nem pedig örökös rettegésben élni, 
hogy mikor ölnek meg, vagy mikor kapok sebet. 
Önts bátorságot a többiekbe, és hadd harcol-



janak, amíg bele nem csömörlenek, de nekem 
hagyj békét. 

JOHANNA. Hiábavaló beszéd ez, Károfy, vállalnod 
kell, amit Isten kiszabott reád. Ha elmulasztod 
azt, hogy király lehess, csak koldus lehet belő-
led : egyébre igazán nem vagy való. No gyere, 
hadd látom, hogyan ülsz a trónon. Én így látta-
lak magam előtt. 

KÁROLY. Minek üljön az ember trónon, ha más az, 
aki parancsol ? De hát nem bánom. (Fölül a 
trónra ; siralmasan fest.) Hát itt van a te királyod ! 

JOHANNA. Még nem vagy király ; még csak dauphin 
vagy. Ne tűrd, hogy az orrodnál fogva vezesse-
nek. Üres kalász hiába egyenesedik az égnek. 
Én ismerem a népet, az igazi népet, amely 
tenéked arat ; és én azt mondom neked, hogy 
senki emberfia nem lehet Franciaország királya, 
amíg a szent olaj nem öntözte a haját, amíg 
föl nem kenték és meg nem koronázták a 
rheimsi székesegyházban ! És új ruhára van szük-
séged, Károly. Miért nem néz utána a királyné, 
hogy rendesen járj ? 

KÁROLY. Nagyon szegények vagyunk s ami pénzt 
megtakarítunk, azt a királyné mind magára 
költi. Különben én nagyon szeretem, ha szép 
ruhákban jár s édeskeveset törődöm azzal, hogy 
én mit veszek föl ; akkor is csak csúnya volnék. 

JOHANNA. Van benned valami jó, Károly ; de még 
nem az, ami egy királynak kell. 

KÁROLY. Majd meglátjuk. Nem vagyok olyan bolond, 
mint amilyennek látszom. Nyitva a szemem és 
csak annyit mondok neked, hogy egy jó szerző-
dés fölér tíz nyert csatával. Ezek a csatázó 
fickók a szerződésekben mindent elveszítenek, 
amit a csatákban nyertek. Csak egyszer béke-
kötésre kerüljön a sor, akkor az angolok fogják 



a rövidebbet húzni, mert jobban tudnak har-
colni, mint gondolkozni. 

JOHANNA. Ha az angolok nyernek, ők fogják csinálni 
a békét és akkor Isten izgalmazzon szegény 
Franciaországnak. Harcolnod kell, Károly, akár 
akarsz, akár nem. Én először meg akarom kemé-
nyíteni a szívedet. Két kezünkbe kell fognunk a 
bátorságunkat és két kézzel kell imádkoznunk érte. 

KÁROLY (leszáll a trónjáról és megint végigmegy a 
termen, hogy ne érezze Johanna parancsoló erejét). 
ó, ne beszélj nekem Istenről meg imádságról. 
Nem szenvedhetem az olyan embereket, akik 
imádkoznak. Nem elég baj, hogy az embernek 
bizonyos órákban úgyis imádkoznia kell? 

JOHANNA (megsajnálja). Szegény gyerek, te még soha 
életedben nem imádkoztál. A legelején kell kez-
denem a tanítást. 

KÁROLY. Nem vagyok gyerek. Meglett ember vagyok 
és apa. Engem többé ne tanítson senki. 

JOHANNA. Igaz, van egy kicsiny fiad. Aki tizenegyedik 
Lajos lesz, ha te meghaltál. Hát nem harcolnál 
ő érette ? 

KÁROLY. Nem. Szörnyű gyermek. Gyűlöl engem. 
Gyűlöl mindenkit — az önző kis fenevad. Nem 
akarok én gyerekekkel bajlódni. Nem akarok 
apa lenni ; nem akarok fiú lenni ; főkép nem 
akarok Szent Lajos fia lenni. Én csak az akarok 
lenni, ami vagyok. Miért nem törődtök ti a 
magatok dolgával s miért nem bízzátok rám a 
magamét ? 

JOHANNA (megint megvetően). A magad dolgával 
törődni csak annyi, mint a saját testeddel törődni, 
ez a legrövidebb útja-módja, hogy beteggé tedd 
magadat. Mi volna az én dolgom? Hogy segítsek 
anyámnak a háztartásban. Mi volna a te dol-
god ? Hogy ölebeket cirógass és cukrot szopogass. 



Ën ezt szennyes dolognak tartom. Azt mondom 
neked, hogy minékünk Isten dolgát kell itt 
elvégeznünk és nem a magunkét. Üzenetem van 
számodra Istentől és neked meg kell hallgatnod, 
még ha a borzalom összezúzza is a szívedet. 

KÁROLY. Nem kell nékem üzenet. De tudsz-e titkokat 
közölni velem ? Tudsz-e betegeket gyógyítani ? 
Tudsz-e ólmot arannyá változtatni, vagy más 
effélét ? 

JOHANNA. Téged királlyá tehetlek a rheimsi székes-
egyházban és az olyan csoda, amely, úgy látszik, 
nagy munkába fog kerülni. 

KÁROLY. Ha Rheimsbe megyünk és megkoronáznak 
bennünket, Anna új ruhákat fog kívánni. Pedig 
arra nem .telik. Nekem meg úgy is jó, ahogy 
vagyok. 

JOHANNA. Ahogy vagy ? De hát hogy vagy ? Mint 
apád legszegényebb pásztora. Nem vagy törvé-
nyes gazdája tulajdon Franciaországodnak, amíg 
nem vagy fölkent király. 

KÁROLY. De én még akkor sem leszek törvényes 
gazdája tulajdon országomnak. Mint fölkent 
király is, miből váltom ki, amit zálogba vertem ? 
Utolsó hold földemet is lekötöttem az érseknek, 
meg annak a nagyhasú szájhősnek. Még Kék-
szakállnak is tartozom pénzzel. 

JOHANNA. Károly, én a földekről jöttem, erőm abból 
fakad, hogy a földet műveltem és én azt mondom 
neked, hogy ez a föld a tiéd, azért, hogy jog szerint 
uralkodjál rajta és fentartsd benne Isten béké-
jét, nem pedig azért, hogy eljárd a zálogházakat, 
mint a részeges asszony, aki zálogba veti gyere-
kének a rongyait. Én Istentől jöttem, azzal az 
üzenettel, hogy borulj térdre a templomban és 
add át neki ünnepélyesen és mindörökre a te 
királyságodat s légy a világon a legnagyobb 



király, mint az ő tiszttartója, az ő helytartója, 
az ő katonája és az ő szolgája. És szent lesz 
Franciaországnak minden röge ; katonái Isten 
harcosai lesznek, a fölkelt hercegek lázadók 
Isten ellen ; az angolok pedig térdre fognak 
hullani és könyörögni fognak hozzád, hogy 
békességgel térhessenek vissza az ő jogos föld-
jükre. Kicsi Júdás akarnál lenni és cserben-
hagynál engem és öt, aki hozzád küldött ? 

KÁROLY (végül kísértetbe jő). ó , hiszen csak merném. 
JOHANNA. Én merem, merem és fogom merni, Isten 

nevében. Velem vagy-e, Károly, avagy ellenem ? 
KÁROLY (izgatottan). Megkísérlem. De óva intelek, 

mert hátha nem leszek állhatatos. De azért meg-
kísérlem. Majd meglátod. (A főbejárathoz rohan 
és kikiált.) Hahó ! Jertek vissza ! Mindenki. 
(Johannához, miközben a szemközt levő boltívhez 
rohan vissza.) Maradj itt, kérlek, s ne engedd, 
hogy letorkoljanak. (Kiszól a boltíven keresztül.) 
Jertek ide ; az egész udvar. (Leül a királyi székbe ; 
mindenki az előbbi helyére siet, csudálkozva és 
fecsegve.) No, most már benne vagyok ; de nem 
baj ; most csak rajta ! (Az apródhoz.) No, te 
kis mulya, szólj nekik, hogy legyenek csöndben. 

APRÓD (megint kikapja az alabárdot s többször koppant 
vele). ö Felsége, a király nevében, csönd ! A király 
beszél. (Mmt aki utoljára mondja.) Lesz-e végre 
csönd ? (Mindenki elhallgat.) 

KÁROLY (fölkel). A hadsereg vezényletét átadtam 
a Szűznek. A Szűz tetszése szerint fog vele ren-
delkezni. (Leszáll az emelvényről.) 

Mindenki bámul. La Hire örömében páncél-
kesztyűjét veri a combjához. 

LA TRÉMOUILLE (fenyegetően fordul Károly felé). Hát 
ez mi ? A hadsereget én vezénylem. 



Johanna hirtelen Károly vállára teszi a kezét, 
amikor látja, hogy a dauphin hirtelen meghátrál. 
Károly groteszk erőlködése egy túlzott mozdulatban 
éri el a tetőpontját : ujjai a kancellár arcába vágódnak. 

JOHANNA. Most megkaptad a feleletet, vén, mormogós 
medve. (Hirtelen kirántja kardját, mert érzi, 
hogy itt a döntő pillanat.) Ki van Istennel és a 
Szűzzel ? Ki van velem Orléansért ? 

LA H Í R E (felbuzdulva, szintén kardot ránt). Istenért 
és a Szűzért ! Orléansba ! 

A LOVAGOK (mind föllelkesedve az ő példáján). Or-
léansba ! 

Johanna sugárzó örömmel hull térdre és hálát ad 
Istennek. 

Mind térdelnek, az érseket kivéve, aki áldását 
adja rájuk és La Trémouillet kivéve, aki káromkodva 
görnyed össze. 



HARMADIK KÉP. 

Orléans, 142g május 2ç-én. A 26 éves Dunois 
az ezüst Loire déli partján fel-alá járkál egy aránylag 
kis helyen, amely mind a két irányban jó messzire ural-
kodik a folyón. Lándzsáját a földbe tűzte s a szalag 
ugyancsak lebeg rajta az erős keleti szélben. Pajzsa — a 
fattyú jelvényével — a lándzsa mellett van. Vezéri 
botját a kezében tartja. Széptermetű ember, aki könnyen 
hordja a páncélt. Széles homloka és hegyes álla szinte 
háromszögletüvé teszi az arcát, amelyen már nyomot 
hagyott a tényleges szolgálat, meg a nagy felelősség, de 
amelyen megvan a jólelkű és tehetséges ember kifejezése, 
aki nem komédiázik és nem táplál ostoba illúziókat. 
Apródja a földön ül, térdére könyökölve, két ökle az 
arcán és henyén bámul a vízbe. Este van. A vezért is, 
a fiút is leköti a szépséges Loire. 

DUNOIS (megáll egy pillanatra, felnéz a lebegő szalagra, 
fáradtan csóválja fejét s aztán tovább jár fel s alá). 
Nyugoti szél, nyugoti szél, nyugoti szél. Ringyó ! 
Állhatatos vagy, amikor csélcsapnak, csélcsap 
vagy, amikor állhatatosnak kellene lenned ; 
nyugoti szél, ezüst vízen . . . Mi rímelne azzal, 
hogy vízen ? (Megint a szalagot nézi s öklét rázza 
feléje.) Fordulj meg, hogy az ördög bújna beléd, 
fordulj angol szél, ringyó szél, fordulj meg. 
Nyugatra, nyugatra, ha mondom. (Nagyot só-
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hajtva elhallgat és újból járkáln i kezd, de csakhamar 
megint rákezdi.) Nyugoti szél, ringyó szél, 
makacs szél, asszonyos szél, vizekről jövő, hamis 
szél, hát már sohasem fújsz többé ? 

Az APRÓD (lábához ugrik). Nézd ! Ott ! Ott megy. 
DUNOIS. Hol ? K i ? A Szűz ? 
Az APRÓD. Nem : a jégmadár. Mint a kék villám. 

Abba a bokorba bújt. 
DUNOIS (dühös kiábrándultsággal). Hát csak ez ? 

ó, te elvetemült hülye kölyök ! Kedvem volna, 
hogy a folyóba hajítsalak ! 

Az APRÓD (nem ijed meg, mert ismeri a gazdáját). 
Szörnyű szép volt, az a kék villanás ! Nézd ott 
repül a másik. 

DUNOIS (mohón szalad a víz szélére). Hol ? Hol ? 
Az APRÓD (odamutat). Most száll el a sás előtt. 
DUNOIS (gyönyörrel). Látom. 

Nézik a madárt röptében, amíg az el nem tűnik. 

Az APRÓD. Tegnap kiszidtál, mert elszalasztottad 
őket. 

DUNOIS. Tudtad, hogy a Szüzet várom, amikor 
kaffogni kezdtél. Majd adok neked, ha legköze-
lebb megint kaf fogsz. 

Az APRÓD. Hát nem szépek ? Szeretném megfogni 
őket. 

DUNOIS. NO, ha én rajtaérlek, hogy meg akarod fogni 
őket, vaskalitkába zárlak egy hónapra, hogy 
megtanuld, hogy érzi magát az ember kalitká-
ban. Utálatos fickó vagy. 

Az APRÓD (nevet és megint lekuporodik). 
DUNOIS (járkálva). Kék madár, kék madár, én téged 

szeretlek, fordítsd meg a szelet. Nem, ez nem 
rímel. Fordítsd meg a szelet, ki érted vétkezett. 
Ez jobb, csakhogy semmi értelme. (Az apród 
mellett találja magát.) Utálatos fickó ! (Elfordul 



tőle.) Kék fejkendős Mária, jégmadár-színű Mária, 
sajnálod tőlem a nyugoti szelet ? 

ŐRSZEM HANGJA NYUGOT FELŐL. Állj ! Ki V a g y ? 
JOHANNA HANGJA. A Szűz ! 
DUNOIS. Mehet ! Ide, Szűz ! Hozzám ! 

Johanna ragyogó vértezetben, rettentő dühvel ront 
be. A szél megáll és a szalag henyén lóg le a lándzsá-
ról. De Dunois annyira el van foglalva Johannával, 
hogy észre sem veszi. 

JOHANNA. Te vagy az orléansi fattyú ? 
DUNOIS (hidegen és ridegen pajzsára mutatva). Lát-

hatod a jelvényen. S te vagy Johanna, a Szűz ? 
JOHANNA. AZ v a g y o k . 
DUNOIS. Hol vannak a csapataid ? 
JOHANNA. Hátul, jó sok mérföldnyire innen. Elbolon-

dítottak. A folyó innenső partjára irányítottak. 
DUNOIS. AZ én parancsomra. 
JOHANNA. De miért ? Amikor az angolok a túlsó 

parton vannak. 
DUNOIS. Innen is, túl is vannak az angolok. 
JOHANNA. De Orléans a túlsó parton van. S nekünk 

ott kell megütköznünk az angolokkal. Hogy kel-
hetünk át a folyón ? 

DUNOIS (dühösen). Van hídja ! 
JOHANNA. Hát akkor Isten nevében. Keljünk át a 

folyón és törjünk rájuk. 
DUNOIS. E Z nagyon egyszerűnek látszik. Csakhogy 

nem lehet megcsinálni. 
JOHANNA. Ki mondja ? 
DUNOIS. En mondom ; és nálamnál bölcsebb és öre-

gebb emberek ugyanezt mondják. 
JOHANNA (kereken). A te bölcs és öreg embereid mind 

háj fejűek ; bolondot csináltak belőled s most 
belőlem akarnak bolondot csinálni, mert ide-
hoztak, a folyó innenső partjára. Tudod-e, hogy 



olyan segítséget hoztam neked, amilyenben még 
sohasem volt részed, se hadvezértől, se várostól. 

DUNOIS (béketűrő mosollyal). A saját magadét? 
JOHANNA. Nem ; a mennyek Urának tanácsát és 

segítségét. Merre van az út a hídhoz ? 
DUNOIS. Türelmetlen vagy, leány. 
JOHANNA. Hát ráérünk most a türelemre ? Az ellen-

ség a kapunk előtt s mi itt állunk, ölhetett kéz-
zel. ó, miért nem szállsz csatába ? Hallgass 
reám : én megszabadítalak a félelemtől. Én — 

DUNOIS (szívből nevet és leinti Johannát). Nem, nem, 
leány, ha megszabadítanál engemet a félelem-
től, nagyon jó vitéz lehetnék egy mesekönyv-
ben, de nagyon rossz vezér egy hadsereg élén. 
Jer, hadd tanítsalak meg a katonáskodás ele-
meire. (A víz szélére vezeti.) Látod azt a két 
várat, ott, a hídfőn túl ? 

JOHANNA. Látom. Mi vagyunk-e ott, vagy a god-
damek ? 

DUNOIS. Maradj csöndben és figyelj reám. Ha én 
csak tizedmagammal volnék benn akármelyik 
várban, — meg tudnám védelmezni egy egész 
hadsereg ellenében. Az angoloknak tízszer tíz 
goddamn él többjük van mind a két várban, 
hogy tarthassák miellenünk. 

JOHANNA. Nem tarthatják meg Isten ellen. A földet, 
melyen a várak állanak, Isten nem adta nékik. 
Ügy lopták el tőle. Isten minekünk adta s én 
elveszem tőlük a két várat. 

DUNOIS. Te egymagad ? 
JOHANNA. Majd elveszik a katonáink. Vezetni fogom 

őket. 
DUNOIS. Egy ember sem fog követni. 
JOHANNA. Nem fogok hátranézni, hogy lássam, jön-e 

csak egy is utánam. 
DUNOIS (látva Johanna lelkes bátorságát, melegen a 



vállára ver). Helyes. Igazi katonavér buzog ben-
ned. Szereted a háborút. 

JOHANNA (meghökkenve). Az érsek úr meg azt mon-
dotta, hogy szeretem a vallást. 

DUNOIS. Ami engem illet, Isten bűnömül ne rója fel, 
csak kicsit szeretem a háborút, ezt a fertelmes 
ördögöt. Olyan vagyok, mint az az ember, aki-
nek két felesége van. Szeretnél az olyan asszony-
hoz hasonlítani, akinek két hites ura van ? 

JOHANNA (tárgyilagosan). Én sohasem megyek férj-
hez. Toulban egy férfi bepörölt, hogy megszeg-
tem neki tett ígéretemet. Pedig én sohasem 
ígértem oda magamat. Katona vagyok s nem 
akarom, hogy úgy nézzenek rám, mint asszonyra 
szokás. Nem akarok asszonymódra öltözni. Nem 
törődöm azokkal a dolgokkal, amelyekkel az 
asszonyok törődni szoktak. Ök szeretőről meg 
pénzről álmodoznak. Én arról álmodom, hogy 
rohamot vezénylek és elhelyezem a nagy ágyú-
kat. Ti katonák, nem tudjátok használni a nagy 
ágyúkat. Azt hiszi tek, hogy lehet csatát nyerni 
nagy lármával meg sok füsttel. 

DUNOIS (vállat vonva). Ez igaz. A tüzérség félidőn át 
több bajt csinál, mint amennyit megér. 

JOHANNA. Ej, ej, fiam. Csakhogy kőfalakat nem 
ostromolhatsz ám lovas emberekkel ; oda ágyúk 
kellenek, sőt még sokkal nagyobb ágyúk. 

DUNOIS (elneveti magát a bizalmas hangra, amelyet 
rögtön viszonoz). Ej, ej, kislány ; csakhogy egy 
derék szív és egy derék hágcsó a legkeményebb 
kőfalon is keresztülsegíti az embert. 

JOHANNA. Első leszek a hágcsón, fattyú, ha közel 
férünk a várhoz. Felhívlak, hogy kövess. 

DUNOIS. Sohse mondd egy táborkari tisztnek, hogy 
kövessen, csakis a csapattiszteknek van meg-
engedve, hogy személyes bátorságukkal tündö-

Shaw : Szent Johanna. 9 



köljenek. Mellesleg, tudnod kell, hogy én téged 
mint szentet üdvözöllek, s nem mint katonát. 
Van itt elég tüzes ördög a rendelkezésemre, ha 
segíteni tudnának rajtam. 

JOHANNA. Én nem vagyok tüzes ördög, én Isten 
szolgálója vagyok. Az én kardom szent kard. 
Szent Katalin templomában leltem, az oltár 
mögött, ahová Isten rejtette el számomra. De 
én egyet sem akarok ütni a kardommal. Bátor-
ság tölti el a szívemet, de nem haragos indulat. 
Vezetni akarok s a te katonáid követni fognak. 
Ennél többet nem tehetek. De ezt meg kell ten-
nem és te sem fogsz feltartóztatni. 

DUNOIS. Mindent a maga idejében. Embereink nem 
vehetik be ezt a két várat a hídon keresztül 
intézendő rohammal. Vízen kell jönniök és hátba-
támadni az angolokat erről az oldalról. 

JOHANNA (akinek katonai tehetsége most érvényesülni 
akar). Akkor hozzunk tutajokat, toljuk rájuk 
a nagy ágyúkat és az emberek jöjjenek ide 
hozzánk. 

DUNOIS. A tutajok készen állanak ; rajtuk az egész 
legénység. De várakozniok kell Istenre. 

JOHANNA. Hogy mondhatsz ilyet ? Isten várakozik 
őreájuk. 

DUNOIS. Hát akkor küldjön az Isten kedvező szelet. 
A ladikjaim folyó iránt állanak, de kettős aka-
dállyal, ellenszéllel és ellenárral nem tudnak 
megbirkózni. Várnunk kell, amíg Isten meg-
fordítja a szelet. Jer, hadd vigyelek el a temp-
lomba. 

JOHANNA. Nem. Szeretem a templomot, de imádság-
gal le nem győzzük az angolokat ; azok csak 
azt értik, ha vágják meg aprítják őket. Nem 
megyek templomba, míg meg nem vertük az 
angolokat. 



DUNOIS. Jönnöd kell ; megbízásom van a te szá-
modra. 

JOHANNA. Miféle megbízás ? 
DUNOIS. Hogy nyugoti szélért imádkozzál. Én imád-

koztam ; két ezüst gyertyatartót is felajánlot-
tam ; de az én imáimnak nem volt foganatjuk. 
Hátha a te imádnak lesz : te fiatal vagy és 
ártatlan. 

JOHANNA. Igen, igazad van. Imádkozni fogok. Szent 
Katalinhoz folyamodom. Az ő közbenjárására 
Isten megadja nekem a nyugoti szelet. Hamar, 
mutasd meg az utat a templomba. 

Az APRÓD (hevesen tüsszent). Egészségedre, gyermek. 
Jerünk, fattyú ! 

Kimennek. Az apród fölkel, hogy utánuk menjen. 
Fölveszi a pajzsot és már a lándzsa után nyúl, amikor 
észreveszi, hogy a szalag most nyugat felé lebeg. 

Az APRÓD (elejti a pajzsot és nagy izgalommal kiált 
utánuk). Seigneur ! Seigneur ! Mademoiselle ! 

DUNOIS (szalad vissza). Mi az ? A jégmadár ? (Sóvár 
szemmel néz fölfelé a folyón.) 

JOHANNA (csatlakozik hozzájuk), ó, jégmadár? Hol? 
Az APRÓD. Nem ; a szél, a szél, a szél. (A szalagra 

mutat.) Attól tüsszentettem. 
DUNOIS (a szalagot nézi). Megfordult a szél. (Keresztet 

vet.) Isten maga szólott. (Letérdel és vezéri botját 
Johannának nyújtja.) Te vezényled a király 
hadseregét. Én a te katonád vagyok. 

Az APRÓD (néz le a folyó mentén). A tutajok elindul-
tak. Ügy törnek előre ár ellen, hogy még. 

DUNOIS (fölkel). És most fel a várakhoz. Utánam 
jönni mertél volna. Mersz-é előttem járni ? 

JOHANNA (könnyekbe tör ki, mindkét karjával átöleli 
Dunoist). Dunois, kedves fegyveres pajtásom, 
légy a segítségem. Szememet befutja a könny. 



Tedd lábamat a hágcsóra és mondd ! »Fel, 
Johanna !« 

DUNOIS (ragadja magával kifelé). Sose bánd a könnye-
ket ; legalább nem vakít az ágyúk tüze. 

JOHANNA (kitörő lelkesedéssel). Ah ! 
DUNOIS (viszi őt magával). Istenért és Szent Dénesért ! 
Az APRÓD (harsányan). A Szűz ! A Szűz ! Isten és a 

Szűz ! Hurrá ! (Felragadja a pajzsot és a lándzsát 
s egészen nekibőszülve utánuk szalad.) 



NEGYEDIK KÉP. 

Sátor az angol táborban. Egy ötvenesztendős, bivaly-
nyakú angol káplán ül az asztal mellett egy széken, 
és nagyban ír valamit. Az asztal másik oldalán egy 
negyvenhatesztendős, tekintélyes nemesember egy képek-
kel díszített imádságos könyv fölé hajolva ül, művészies 
székben. A nemesember nagyon jókedvű, a káplán alig 
tudja türtőztetni a dühét. A nemesember balján üres 
borszék áll. Az asztal a jobbján van. 

A NEMESEMBER. Ezt nevezem aztán remeklésnek. 
Nincs is szebb dolog az égvilágon, mint egy 
derék könyv, kövér, fekete betűkből rakott 
dupla oszlopokkal, szépen szegélyezve s ügyesen 
beleillesztett színes képekkel. De manapság az 
emberek már nem nézegetik, hanem olvassák a 
könyveket. Manapság a könyvet is csak úgy 
írják, ahogy a tisztelendő úr most lefirkantja 
azt a rendelést hájra meg korpára. 

KÁPLÁN. Ki kell mondanom, uram, nagyon hideg-
vérűen fogod fel a mi helyzetünket. Mondhatom, 
nagyon hidegvérűen. 

A NEMESEMBER (gőgösen). Hát mi a baj ? 
KÁPLÁN. AZ a baj, uram, hogy minket angolokat 

nagyon megvertek. 
A NEMESEMBER. Hát hiszen megesik. Csak a históriás 

könyvekben meg a balladákban van úgy, hogy 
mindig mi verjük meg az ellenséget. 



KÁPLÁN. Csakhogy minket mindig újra meg újra 
megvernek. Először Orléans — 

A NEMESEMBER (orrát fintorítva), ó , Orléans ! 
KÁPLÁN. Tudom, mit akarsz mondani, uram : hogy 

ott nyilvánvaló boszorkányság és bűbájosság 
játszott közre. De azóta is folyton megvertek 
bennünket. Sargeau-nál, Meung-nél, Beaugency-
nél szakasztott úgy, mint Orléansnál. Most pedig 
lemészároltak bennünket Patay-nél és Sir John 
Talbotot foglyul ejtették. (Eldobja tollát és szinte 
elfakad sírva.) Fáj nekem, uram ; nagyon fáj a 
szívemnek. Nem bírom elviselni azt a látványt, 
hogy a földieimet megveri egy csomó idegen. 

A NEMESEMBER. Persze, angol ember vagy, mi ? 
KÁPLÁN. Hogy volnék az, uram ; nemesember vagyok. 

De azért, én is, mint te, Angolországban szület-
tem ; és ez mégis csak más dolog. 

A NEMESEMBER. Szereted az angol földet, mi ? 
.KÁPLÁN. Uram, te most csúfolódol az én rovásomra. 

Nemesi rangoddal járó kiváltságod, hogy ezt 
büntetlenül teheted. De tekegyelmed azt is tudja, 
hogy én nem közönséges módon ragaszkodom a 
földhöz, mint teszem a rabszolga. De azért mégis 
hozzá érzek, — (növekvő izgalommal) és emiatt 
nem is szégyellem magamat ; és (szilajul fel-
ugorva) bizony Isten, ha ez így megy tovább, 
odahajítom csuhámat az ördögnek, magam is 
fegyvert fogok s enkezemmel fojtom meg az 
átkozott boszorkányt. 

A NEMESEMBER (jólelkűen nevet rajta). Jól teszed, 
káplán uram, jól teszed, ha már úgysem tudunk 
okosabbat tenni. De még nem, most még nem. 

A káplán mogorván ül vissza a székre. 

A NEMESEMBER (könnyelműen). Én bizony nem sokat 
törődném a boszorkánnyal, mert tudod, én meg-



tettem a magam zarándokút ját a Szentföldre ; 
és a mennyei hatalmak, saját érdekükben is 
alig engedhetnék meg, hogy egy ilyen falusi 
boszorkány megrontson, — de már az orléansi 
fattyú jóval keményebb dió ; és minthogy ő is 
járt a Szentföldön, bizonyos fokig egyenlő fegy-
verekkel harcolunk. 

A KÁPLÁN. A fattyú csak francia ember, uram. 
A NEMESEMBER. Francia ? Hol szedted föl ezt az 

elnevezést ? Ezek a burgundiak, meg bretonok, 
meg picard-ok, meg gasconok, akik franciáknak 
kezdik nevezni magukat, szakasztott olyanok, 
mint a mi legényeink, akik angoloknak kezdik 
nevezni magukat. Annyi bizonyos, hogy úgy 
beszélnek Franciaországról és Angolországról, 
mintha az ő földjük volna. Az övék ! Mi lesz 
belőlem meg belőled, ha ez a gondolkozás lábra 
talál kapni. 

A KÁPLÁN. Miért, uram ? Minket csak nem bánt-
hat ez ? 

A NEMESEMBER. Egy ember nem szolgálhat két 
urat. Ha egyszer erőt vesz rajtuk az a balhit, 
hogy így kell szolgálniok az országukat akkor 
aztán vége a hűbérurak tekintélyének, vége az 
egyház tekintélyének ; vagyis végünk van mind 
a kettőnknek. 

A KÁPLÁN. Ügy érzem, hogy hithű szolgája vagyok 
Egyházamnak s mindössze nyolc unokafivérem 
áll közöttem meg a stogumberi báróság között, 
amelyet Hódító Vilmos alapított. De hát azért 
itt kell állnom és néznem, hogy aprítja az angolo-
kat egy francia fattyú, meg egy boszorkány, 
aki abból a tetves Champagneból jött ? 

A NEMESEMBER. Lassan, barátom, lassan ; ideje-
korán el fogjuk égetni a boszorkányt és meg 
fogjuk verni a fattyút. Éppen most várom ide 



a beauvais-i püspököt, hogy megbeszéljem vele 
a boszorkányégetést. Mert annak a leánynak a 
zendülése vetette ki őt az egyházmegyéjéből. 

A KÁPLÁN. Először el kell őt fogni, uram. 
A NEMESEMBER. Vagy meg kell venni. Királyi vált-

ságdíjat kínálok érte. 
A KÁPLÁN. Királyi váltságdíjat ? Ezért a ringyóért ! 
A NEMESEMBER. Pedig hát nagyon rá kell fizetnünk. 

Károly emberei közül egypáran a burgundiak-
nak szeretnék eladni ; a burgundiak meg nekünk 
szeretnék eladni ; aztán lesz még ott egypár 
alkusz is, aki a maga kis hasznát szeretné ki-
keresni rajta. 

A KÁPLÁN. Rettenetes ! Mindig és mindenütt ezek a 
gaz zsidók : ahol a pénz gazdát cserél, mindig 
ők zsebelnek. Ha módomban állana, egy zsidót 
sem hagynék életben keresztény földön. 

A NEMESEMBER. Ugyan miért ? A zsidók rendszerint 
ellenértéket adnak ; elveszik a pénzt, de adnak 
érte portékát. Az én tapasztalatom szerint azok 
az emberek, akik semmiért akarnak valamit, 
mindig keresztények. 

Megjelenik az apród. 

Az APRÓD. A nagytiszteletű beauvais-i püspök : Mon-
seigneur Cauchon. 

Bejön Caucho-n, körülbelül hatvanéves. Az apród 
visszavonul. A két angol fölkel. 

A NEMESEMBER (áradozó udvariassággal). Drága 
püspök úr, milyen jó, hogy eljött. Engedje meg, 
hogy bemutassam magamat : Richard de Beau-
champ, Warwick grófja, szolgálatára. 

CAUCHON. A gróf urat hírből már nagyon jól ismerem. 
WARWICK. EZ a tisztelendő úr pedig John de Sto-

gumber. 



A KÁPLÁN (folyékonyan). John Bowyer Spencer Neville 
de Stogumber, nagyságod szolgálatára, teológiai 
doktor és a winchesteri érsek ő Eminenciája 
magánpecsétjének őre. 

WARWICK (Cauchonhoz). Azt hiszem, önöknél Angol-
ország érsekének hívják. Nagybátyja az angol 
királynak. 

CAUCHON. Messire John de Stogumber, mindenkor 
jó barátja vagyok ő Eminenciájának. (Kezét 
nyújtja a káplánnak, aki megcsókolja a püspök 
gyűrűjét.) 

WARWICK. Méltóztassék Eminenciádnak helyet fog-
lalni. (Átadja Cauchonnak a saját székét, amelyet 
az asztalfőhöz állít.) 

Cauchon mély meghajlással fogadja el a főhelyet. 

Warwick hanyagul fogja a borszéket s előbbi 
helyére ül. A káplán visszamegy a saját székéhez. 

Ámbár Warwick szántszándékos deferenciával a 
püspök iránt, a második helyre ült, magától értetődő-
nek találja, hogy a tanácskozást ö nyitja meg, mint 
elnök. Most is nagyon nyájas, sőt ömlengő, de van a 
hangjában egy új árnyalat, amely arra utal, hogy 
rátér a tulajdonképpeni dologra. 

WARWICK. Nagyságos Püspök úr, ön igen válságos 
pillanatban jött hozzánk. Károlyt királlyá fog-
ják koronázni Rheimsben, — még pedig az a 
lorraine-i fiatal nőszemély fogja megkoronázni, — 
s én nem akarom önt félrevezetni, sem hiú re-
ményekkel áltatni — mi ezt nem tudjuk meg-
gátolni. Már pedig, úgy hiszem, Károly helyze-
tében ez nagy változást jelent. 

CAUCHON. Minden bizonnyal. Mesterfogása ez a 
Szűznek. 

A KÁPLÁN (megint nekihevülve). Nem tisztességes 



úton vertek meg bennünket, püspök úr. Angol 
embert nem lehet tisztességes úton megverni. 

Cauchon felhúzza kissé a szemöldökét, de már a 
következő pillanatban olyan az arca, mint volt. 

WARWICK. Barátunk itt azon a nézeten van, hogy 
az a fiatal nőszemély boszorkány. Űgy gondo-
lom, Nagyságodnak kötelessége, hogy feladja 
őt az inkvizíciónak s mint boszorkányt eléget-
tesse. 

CAUCHON. Igen, — ha az én egyházmegyém területén 
ejtenék foglyul. 

WARWICK (úgy érzi, hogy nagyszerűen haladnak). 
Űgy van. Már most úgy hiszem, a legkisebb 
kétség sem férhet ahhoz, hogy csakugyan bo-
szorkány. 

A KÁPLÁN. A legkisebb kétség sem. Cégéres bo-
szorkány. 

WARWICK (szelíden utasítja rendre, amiért közbe-
vágott). Mi a püspök úr véleményét tudakol-
tuk, Messire John. 

CAUCHON. Csakhogy nekünk nem csupán a magunk 
véleményével kell számolnunk, — hanem annak 
a véleményével, sőt előítéleteivel is, amit úgy 
hívunk : a francia udvar. 

WARWICK (helyesbítőleg). Katholikus udvar. 
CAUCHON. A katholikus udvarok is csak halandó em-

berekből állanak, mint a többi udvarok, bár-
mily megszentelt és ihletett is a tevékenységük. 
És ha azok az emberek franciák, ahogy mai 
divat szerint nevezik őket, egymagában véve 
az a körülmény, hogy egy francia hadsereg 
megvert egy angol hadsereget : nem fogja 
őket meggyőzni arról, hogy bármi boszorkány-
ság is lehetett a dologban. Én legalább ettől 
tartok. 



A KÁPLÁN. Micsoda 1 Még az sem, hogy magát a 
híres Sir John Talbotot legyőzte és foglyul 
ejtette egy ringyó, aki a lorraine-i vályúk 
mellől szaladt ide ! 

CAUCHON. Tudjuk mindnyájan, hogy Sir John Talbot 
nagy vitéz és jeles katona, Messire ; de azt 
még nem láttuk, hogy tehetséges hadvezér is 
egyúttal. S ámbár a tisztelendő úr olyasformán 
nyilatkozott, hogy az a leány győzte le Tal-
botot, vagyunk egypáran, akik a győzelmet 
némi részben Dunoisnak tulajdonítjuk. 

A KÁPLÁN (megvetően). Az orléansi fattyúnak ! 
CAUCHON. Jusson eszébe 
WARWICK (közbevág). Tudom, hogy mit akar mon-

dani a püspök úr. Dunois engem is legyőzött 
Montargis-nál. 

CAUCHON (bókolva). Ami kétségtelenül bizonyítja, 
hogy Seigneur Dunois nagyon tehetséges hadvezér. 

WARWICK. Püspök úr szerfölött udvarias. Én a 
magam részéről beismerem, hogy Talbot csak 
egy verekedő bivaly s minden valószínűség 
szerint nagyon megérdemelte, hogy Pataynél 
fogságba esett. 

A KÁPLÁN (felháborodva). Uram, Orléans alatt ennek 
a nőnek a torkát keresztülfúrta egy angol nyíl 
és látták, ;hogy kínjában úgy jajveszékelt, mint 
egy gyerek. Halálos volt a seb s mégis álló egész 
nap harcolt ; és amikor a mi legényeink, mint 
igaz, vérbeli angolok, minden támadását vissza-
verték, ő egymaga hágott fel a vár falára, fehér 
zászlóval a kezében ; és a mi katonáink meg-
bénultak, se puska, se kard nem mozdult meg 
ott, s akkor rajtuk ütöttek a franciák s leszo-
rították őket a hídra, amely lángbaborult és 
leszakadt alattuk, úgyhogy belefordultak a 
folyóba és tömegestül fúltak a vízbe. A fattyú 



hadvezéri tudása volt ez ? Vagy a boszorkány 
hívására csaptak fel ott a pokol lángjai ? 

WARWICK. Bocsássa meg, püspök úr, Messire John 
indulatosságát, de csakugyan így áll a dolog. 
Megengedem, hogy Dunois nagy hadvezér, de 
miért nem tudott elérni semmit, amíg a boszor-
kány nem jött ? 

CAUCHON. Nem állítom, hogy természetfölötti erők 
is nem támogatják a leányt. De arra a fehér 
lobogóra nem Sátán és Belzebúb neve van festve, 
hanem a mi mennyei Urunknak és az ő szent 
anyjának a neve. És az önök parancsnoka, aki 
vízbefúlt — azt hiszem, hogy Clasz-danak 
hívják — 

WARWICK. Glasdale a neve. Sir William Glasdale. 
CAUCHON. Glass-dell. Köszönöm. No, hát Ő nem volt 

szent ; és a mi embereink közül sokan azt hiszik, 
hogy azért fúlt a vízbe, mert káromkodásokat 
szórt a Szűzre. 

WARWICK (nagyon kezd megnyúlni az arca). De hát 
mit következtessünk mindebből, püspök úr ? 
önt is megtérítette a Szűz ? 

CAUCHON. Ha megtérített volna, gróf úr, okosabbat 
is tehettem volna, mint hogy idejöjjek és az 
önök kezére bízzam magamat. 

WARWICK (hízelgő bocsánatkérő hangon), ó , ó, 
püspök úr ! 

CAUCHON. Ha az ördög eszköze e leány — és én 
hiszem, hogy az ördögé — 

WARWICK (megnyugodva). Ah ! Hallod, Messire John ? 
Tudtam, hogy a püspök úr nem fog cserben-
hagyni bennünket. Bocsánat, hogy a szavába 
vágtam. Folytassa. 

CAUCHON. Ha így van, akkor az ördögnek sokkal 
messzibbre érő szándékai vannak, mint ameny-
nyire önök becsülik. 



WARWICK. Igazán ? De hát mi módon ? Ezt hall-
gasd meg, Messire John. 

CAUCHON. Ha az ördögnek az volt a szándéka, hogy 
kárhozatba vigyen egy falusi leányt, azt hiszik, 
az ilyen csekély dolog miatt szüksége lett volna 
arra, hogy féltucat csatát nyerjen ellenünk ? 
Nem, gróf úr ; ha az a leány egyáltalában el-
kárhozhatnék, ahhoz a legközönségesebb ördögi 
cselfogás is elegendő lett volna. A sötétség 
fejedelme nem adja fejét ilyen olcsó munkára. 
Ha sújtani akar, a katholikus Egyházat sújtja, 
amely az egész szellemi világon uralkodik. Ha 
kárhozatba visz : az egész emberiség lelkét 
viszi kárhozatba. Es e rettentő szándékkal 
szemben állandóan résen áll az Egyház. Es 
én ez ördögi szándék egyik eszközét látom a 
leányban. Ihletett a leány, de ördögien ihletett. 

A KÁPLÁN. Megmondtam, hogy boszorkány. 
CAUCHON (hevesen). Nem boszorkány. Eretnek. 
A KÁPLÁN. Hát mi a különbség a kettő között ? 
CAUCHON. Ezt ön kérdi tőlem, ön, a pap ? Önök 

angolok furcsa módon tompaeszűek. Mind-
azok a dolgok, amelyeket önök bübájosságnak 
neveznek, természetes úton is megfejthetők. 
Ennek a leánynak a csodái egy tengeri nyulat 
sem ejtenének bámulatba. Ö maga sem állítja, 
hogy ezek csodák. Győzelmei mindössze is 
annyit bizonyítanak, hogy jobban helyén van 
az esze, mint az önök káromkodó Glasz-delljei-
nek és a Talbot-féle vad bivalyoknak s hogy 
a hitből fakadó bátorság, még a hamis hitből 
fakadó bátorság is, mindig túl fog tenni a düh-
ből fakadó bátorságon. 

A KÁPLÁN (alig akar hinni a fülének). Püspök úr, Sir 
John Talbotot, a Shrewsbury grófság leendő 
urát vad bivalyhoz hasonlítja ? ! 



WARWICK. A te részedről ez nagy illetlenség volna, 
Messire John, mert még hatan választanak el a 
báróságtól. De minthogy én gróf vagyok, Talbot 
pedig csak lovag, vagyok olyan bátor, hogy 
helyeseljem a hasonlatot. (A püspökhöz.) Püspök 
úr, ne vitatkozzunk arról, hogy boszorkány-e 
vagy sem. Akárhogy áll a dolog : el kell égetnünk 
azt a leányt. 

CAUCHON. Nem égettethetem el. Az Egyház nem 
olthat életet. Első kötelességem, hogy keressem 
a leány lelki üdvösségét. 

WARWICK. Hát persze. De azért mégis csak elégettet-
nek embereket. 

CAUCHON. Nem. Ha az Egyház a makacs eretneket, 
mint aszú ágat, lemetszi az élet fájáról, átadja 
őt a világi karnak. Az Egyháznak nincs része 
abban, aminek alkalmazását a világi kar talán 
szükségesnek ítéli. 

WARWICK. Ügy van. És ebben az esetben én leszek a 
világi kar. Nos hát, püspök úr, adja kezembe azt 
az aszú ágat s lesz rá gondom, hogy a tűz készen 
várja. Ha ön vállalja az egyházi részt, a világi 
részt én vállalom. 

CAUCHON (fojtott dühvel). Én semmit sem vállalok. 
Önök nagy urak, igen mohón használnák fel az 
Egyházat a saját politikai kényelmükre. 

WARWICK (engesztelő mosollyal). Higyje el, hogy 
Angolországban ez nem szokás. 

CAUCHON. Angliában még sokkal inkább, mint másutt. 
Nem, gróf úr : Isten trónusa előtt ennek a falusi 
leánynak a lelke csakolyan érték, mint az ön, 
vagy a királyának a lelke s első kötelességem, 
hogy azt megmentsem. Nem tűrhetem, hogy a 
gróf úr úgy mosolyogjon itt rám, mint ha értel-
metlen szókat hordanék össze s köztünk már 
kész megállapodás volna, hogy a leányt az önök 



kezére adom. Én nemcsak politikus, püspök is va-
gyok. Nekem a hit az, ami önöknek a becsület ; 
és ha találok egy rést, amelyen át Istennek e 
megkeresztelt gyermeke kimenekülhet az üdvö-
zülés útjára, én oda fogom őt vezérelni. 

A KÁPLÁN (dühösen felugrik). Áruló vagy ! 
CAUCHON (felugrik). Hazudsz ! (Reszketve a dühtől.) 

Ha meg mered tenni azt, amit megtett ez a 
leány,—hogy a hazádat fölébe helyezed a katho-
likus Szentegyháznak — vele együtt te is mág-
lyára mégy. 

A KÁPLÁN. Uram . . . én . . . én . . . nagyon is elragad-
tattam magamat. (Megalázkodva, leül.) 

WARWICK (aki neheztelve kelt föl). Püspök úr, bocsá-
natot kérek a szóért, amelyet Messire John de 
Stogumber használt. Nem ugyanazt jelenti Ang-
liában, amit Franciaországban. Az önök nyelvén 
áruló az, aki eladja magát: aki hűtlen, csalfa, 
jellemtelen, megbízhatatlan. De minálunk arra 
mondják, aki nem szenteli magát teljesen az 
angol érdekeknek. 

CAUCHON. Sajnálom ; nem jól értettem. (Méltóság-
teljesen ül vissza a székébe.) 

WARWICK (megkönnyebbülten ül le). A magam nevében 
is bocsánatot kell kérnem, ha olyan színben tűn-
tem fel, mint aki nagyon is könnyelműen fogom 
fel e szegény leány elégettetését. De ha az ember 
mindig csak azt nézi, hogyan égetnek fel újra 
meg újra egész tartományokat, mert ez szorosan 
hozzátartozik a katonai mesterséghez : kell is, 
hogy nagyon megvastagodjék a "bőre. Mert kü-
lönben beleőrülne ; én legalább beleőrülnék. 
Megkockáztathatom-e azt a feltevést, hogy 
püspök úr is, minthogy időnként sok eretnek-
égetést kell látnia, végre is kénytelen, hogy úgy 
mondjam, hivatalos szempontból tekinteni azt, 



ami máskülönben a legszörnyűségesebb dolog 
volna ? 

CAUCHON. Igen : kínos kötelesség ; sőt, amint gróf úr 
mondja, szörnyűséges kötelesség. De az eret-
nekség bűnének szörnyűségével szemben a sem-
minél is kevesebb. Én nem gondolok annak a 
leánynak a testére, amely csak pár pillanatig fog 
kínlódni s amelyet többé vagy kevésbé fájdalmas 
módon úgyis elérne a halál, — hanem a lelkére, 
amely talán kínlódni fog az idők végezetéig. 

WARWICK. Ügy van ; és adja Isten, hogy lelke meg-
meneküljön a kárhozattól ! De a kérdésnek úgy-
látszik az a bibéje, hogyan mentsük meg a leány 
lelkét anélkül, hogy a testét is meg kelljen men-
tenünk. Mert szembe kell néznünk a dologgal : 
ha a Szűznek ez a tisztelete meg nem szűnik, a 
mi ügyünk elveszett. 

A KÁPLÁN (tört hangon, mint aki agyonkiabálta magát). 
Szabad-e szólanom, gróf úr ? 

WARWICK. Igazán, Messire John, inkább ne szólj, 
ha nem tudod türtőztetni a dühödet. 

A KÁPLÁN. Csak egy megjegyzést, egy alázatos meg-
jegyzést óhajtok tenni ; a Szűz csupa csalfa-
ság ; azt állítja magáról, hogy vallásos. Se vége, 
se hossza nála a gyónásnak, meg az imádságnak. 
Hogyan lehetne őt eretnekséggel vádolni, ami-
kor, mint az Egyháznak hü leánya, egy előírást 
sem hanyagol el. 

CAUCHON (fellángolva). Az Egyháznak hü leánya ! 
Maga a pápa, legbüszkébb pillanatában sem meri 
azt, amit ez a leány mer. Ügy cselekszik, mintha 
ő maga volna az Egyház. Isten üzenetét hozza a 
dauphinnek, és az Egyháznak félre kell állania, 
ö akarja megkoronázni a dauphint a rheimsi 
székesegyházban : ö és nem az Egyház ! Leveleket 
küldözget az angol királynak, hogy Isten paran-



csára, amely az ö szájából jön, térjen vissza 
szigetországába, mert különben Isten bosszúja 
éri, amelyet ő fog végrehajtani. Figyelmeztetnem 
kell önöket arra, hogy ez a levélküldözgetés 
állandó szokása volt annak az átkozott Moha-
mednek, az antikrisztusnak ! És a leány kijelen-
téseiben esett is valaha egy szó az Egyházról ? 
Soha. Csak Isten van és ő maga. 

WARWICK. Mit várhat tőle ? Koldus lóháton ! Meg-
szédült. 

CAUCHON. De ki szédítette meg ? Az ördög. Hatalmas 
cél érdekében. Az ördög mindenfelé terjeszti ezt 
az eretnekséget. Az a Husz nevű ember, akit tizen-
három esztendővel ezelőtt Konstanzban megéget-
tek, egész Csehországot megmételyezte vele. Egy 
Wc Leef nevezetű ember pedig, maga is fölszen-
telt pap, elhinti a ragályt Angliában és szégye-
nükre mondom, önök az ágyában engedik meg-
halni. Franciaországban is akadnak ilyenek ; isme-
rem a kígyófajzatot. Ez a rákfene és ha ki nem 
vágjuk, ki nem irtjuk, ki nem égetjük, nem fog 
megállani, míg az egész emberi társadalom szerve-
zetét bűnbe és fertőbe, pusztulásba és romlásba 
nem vitte. Egy arabs tevehajcsár ezzel űzte ki 
Jeruzsálemből Krisztust és az ő Egyházát s mint 
bőszült fenevad ezzel tört magának utat nyugatra, 
úgyhogy végre már csak a Pyrenaeusok hegylánca 
és Isten irgalma védte Franciaországot az elkár-
hozás ellen. Pedig hát eleinte az a tevehajcsár 
sem követett el egyebet, mint ez a pásztorleány, 
ö Gábriel arkangyal szózatát hallotta, a leány 
pedig szent Katalin, meg Szent Margit, meg 
boldog Mihály szózatjait hallja. A tevehajcsár 
Isten küldöttjének hirdette magát és Isten nevé-
ben küldözgetett leveleket a föld királyainak. 
A leány is minden áldott nap ír levelet. Már nem 
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Isten anyja az, akihez közbenjárásért kell folya-
modnunk, hanem szűz Johanna. Mivé lesz a 
világ, ha az Egyháznak felhalmozott bölcsességét, 
tudását, meg tapasztalását annyi tanult, tiszte-
letreméltó és jámbor férfijának javallásait az 
utca sarába lökheti minden tudatlan napszámos 
vagy fejőleány, akiknek a dölyfét oly rémségesen 
meg tudja dagasztani az ördög, hogy azt hiszik, 
egyenesen az ég ihlette meg őket ? A vérnek, 
tombolásnak, pusztulásnak világává, ahol min-
den ember önmagáért tülekedik : végeredmény-
ben olyan világ, amely visszaomlik a barbár-
ságba. Most még csak Mohamed van itt s az ő 
elbolondított nyája, meg a Szűz és az ő elbolon-
dított nyája ; de mi lesz, ha minden leány Johan-
nának fogja hinni magát és minden férfi Moha-
mednek ? A csontom és velőm is megborzong bele, 
ha rágondolok. Ez ellen harcoltam egész életem-
ben s fogok harcolni a halálomig. Bocsáttassék 
meg e leánynak minden bűne, ezt az egyet ki-
véve, mert ez a Szentlélek ellen való bűn ; és ha 
mindent vissza nem von a világ előtt s lelkének 
minden ízével nem veti magát alá az Egyháznak, 
máglyán fog égni, ha egyszer az én kezembe kerül. 

WARWICK (közömbösen). A püspök urat nagyon izgatja 
ez a kérdés. 

CAUCHON. A gróf urat nem ? 
WARWICK. Katona vagyok és nem egyházi ember. 

Mint zarándok, mohamedánokat is láttam közel-
ről. Nem voltak olyan neveletlenek, mint ahogy 
itthon elhitették velem. Bizonyos tekintetben 
viselkedésük különb volt a miénknél. 

CAUCHON (bosszúsan). Már régóta észrevettem. Az 
emberek keletre mennek hitetleneket téríteni. 
Es a hitetlenek kitérítik őket. A keresztesek úgy 
jönnek vissza, hogy inkább szaracénok, mint 



keresztények. Nem is említve azt, hogy minden 
angol született eretnek. 

A KÁPLÁN. Az angolok eretnekek ! ! ! (Warwickhez 
folyamodva-) Uram, el kell ezt tűrnünk ? A püspök 
úr magánkívül van. Hogyan lehetne eretnekség 
az, amit egy angol ember hisz. Hiszen ez contra-
dictio in adiecto. 

CAUCHON. Messire de Stogumbert feloldozom azon az 
alapon, hogy tudatlansága hozzáférhetetlen. Az 
önök országának sűrű levegőjében nem szület-
nek teológusok. 

WARWICK. Nem mondaná ezt püspök úr, csak hal-
laná, hogy vitatkozunk a vallásról ! Sajnálom, 
hogy vagy eretneknek, vagy tökfejnek tart, csak 
azért, mert mint világot járt ember tudom, hogy 
Mohamed követői nagy tisztelettel vannak a 
mi Urunk iránt és sokkal könnyebben meg-
bocsátják Szent Péternek azt, hogy halász volt, 
mint kegyelmességed Mohamednek azt, hogy 
tevehajcsár volt. De hát utóvégre vakbuzgóság 
nélkül is tárgyalhatjuk a kérdést. 

CAUCHON. Én pedig tudom, mit gondoljak azokról 
az emberekről, akik a keresztény Egyház buz-
galmát vakbuzgóságnak nevezik. 

WARWICK. E Z a két dolog ugyanaz, csak keleti és 
nyugati szempontból tekintve. 

CAUCHON (keserű gúnnyal). Csak kelet és nyugat. 
Csak ! 

WARWICK, ó, püspök úr, nem akarok én kegyelmes-
ségednek ellentmondani, ön viszi magával az 
Egyházat ; de a nemességet is vinnie kell magá-
val. Az én meggyőződésem szerint súlyosabb 
vád forog fenn a leány ellen, mint amelyet ön 
oly hatalmas erővel fejtett ki. Nyiltan szólva, 
nem attól tartok, hogy a leányból új Mohamed 
válik, aki mint nagy szakadár le fogja szorítani 



az Egyházat. Azt hiszem, ön túlozza ezt a vesze-
delmet. De nem vette észre, hogy ez a leány 
a leveleiben, ahogy már Károlynál is sürgette, 
Európa valamennyi királyának olyan intézkedést 
ajánl, amely a keresztény társadalmak egész 
épületét rombadöntené ? 

CAUCHON. Rombadöntené az Egyházat. Hiszen már 
megmondtam. 

WARWICK (akinek már megszakad a türelme). Püspök 
úr, kérem, verje ki a fejéből egy pillanatra az 
Egyházat és jusson eszébe, hogy világi hata-
lom is van a földön, nemcsak lelki hatalmak. Én 
meg a pairjeim a hűbéri arisztokráciát kép-
viseljük, aminthogy püspök úr képviseli az Egy-
házat. Nos hát, nem látja, hogy ennek a leány-
nak -a gondolata mi ellenünk irányul ? 

CAUCHON. Önök ellen is csak úgy irányul, mint mind-
nyájunk ellen — az Egyházon keresztül. 

WARWICK. AZ Ő gondolata az, hogy a királyok adják 
át birodalmukat Istennek s azután úgy ural-
kodjanak, mint az ő helytartói. 

CAUCHON (akit ez nem érdekel). Teológiai szempont-
ból ez nagyon egészséges. De a király aligha fog 
törődni ezzel, föltéve, hogy uralkodhatik. Ez 
csak elvont gondolat : szép szólásmód. 

WARWICK. SZÓ sincs róla. Ravasz fogás, hogy leszo-
rítsák az arisztokráciát s egyetlen és korlátlan 
uralkodót csináljanak a királyból. Ahelyett, hogy 
a király csak az első volna a pairjei között, urokká 
válik. S ezt mi nem tűrhetjük, mi egy embert 
sem nevezünk urunknak. Birtokainkat és méltó-
ságainkat névleg a királytól nyerjük, mert az 
emberi társadalom boltozatának csak ez lehet 
a záró köve ; de mi birtokainkat kezünkben 
tartjuk s megvédelmezzük a saját kardunkkal 
vagy hűbéreseink kardjával. Csakhogy a Szűz 



tanítása szerint a király el fogja venni birto-
kainkat, — a mi birtokainkat s ajándékul adja 
Istennek és Isten azután teljesen át fogja őket 
ruházni a királyra. 

CAUCHON. É S ettől félnek ? Hiszen végre is csak önök 
tesznek királyt. York vagy Lancaster Angliá-
ban, Lancaster vagy Valois Franciaországban : 
mindig úgy uralkodnak, ahogy önöknek tetszik. 

WARWICK. Igen, de csakis addig, amíg a nép a hűbér-
urak szavát fogadja és tudja, hogy a király 
csak mutogatásra való országszerte s nincsen 
egyebe, mint az országút, amely mindenkié. De 
ha a nép elméje és szíve a király felé fordulna 
s úgy látná, hogy az ő urai csak a király szolgái, 
a király a térdén törhetne össze minket egyen-
ként ; s miegyebek volnánk akkor, mint egyen-
ruhás udvaroncok az ő csarnokaiban. 

CAUCHON. Még akkor sem kell félniök, gróf úr. Némely 
ember királynak születik, és némely ember 
államférfinak. A kettő ritkán egyesül egy em-
berben. Hol talál a király olyan tanácsadókat, 
akik az ilyen politikát kigondolják és végre-
hajtják az ő számára? 

WARWICK (nem túlbarátságos mosollyal). Talán az 
Egyházban, püspök úr. 

Cauchon nem kevésbé fanyar mosollyal, vállát 
vonja és nem mond neki ellent. 

WARWICK. Üssük le a bárókat és a kardinálisok azt 
fogják tenni, ami nekik jól esik. 

CAUCHON (békésen, elejtve a vitatkozó hangot). Gróf úr, 
sohasem fogjuk leverni a Szüzet, ha egymás 
ellen agyarkodunk. Jól tudom, hogy van a 
világban egy hatalomra törő akarat. S tudom, 
hogy amíg ez megvan, állni fog a küzdelem 
császár és pápa, hercegek és politikus érsekek, 



bárók és királyok között. Az ördög megoszt 
bennünket és uralkodik. Látom, hogy a gróf 
úr nem barátja az Egyháznak. Első és végső 
sorban gróf, ahogy én első és végső sorban 
egyházi ember vagyok. De nem ejthetjük el 
véleménykülönbségeinket a közös ellenséggel 
szemben ? Látom, önt nem az bántja, hogy ez 
a leány soha egyetlenegyszer sem említette az 
Egyházat s csakis Istenre gondol és önmagára, 
hanem hogy soha, egyetlenegyszer sem emlí-
tette a hűbérurakat s csakis a királyra gondol 
és önmagára. 

WARWICK. Ügy van. De ez a két gondolat alapjában 
véve csak egy. Nagyon mélyreható dolog ez, 
püspök úr. Az egyéni lélek tiltakozása az ellen, 
hogy a pap vagy a pair legyen közvetítő az 
egyes ember és Isten között. Ha tudnék nevet 
találni rája, protestantizmusnak mondanám. 

CAUCHON (keményen néz rá). Csodálatosan érti a 
dolgot, gróf úr. Vakarja meg az angolt és meg-
találja a protestánst. 

WARWICK (végletekig hajtott udvariassággal). Azt 
hiszem, némi rokonszenvet is érez a Szűz világi 
eretneksége iránt, önre bízom, hogy nevet 
találjon reája. 

CAUCHON. A gróf úr félreért engemet. Nem érzek 
rokonszenvet a leány politikai gőgje iránt. De 
mint pap, betekintést nyertem a közönséges 
nép lelkébe, ahol egy másik, fölöttébb vesze-
delmes gondolatra fog bukkanni. Csakis olyan 
szólamokkal tudnám megmagyarázni, mint pél-
dául : Franciaország a franciáké, Anglia az 
angoloké. Itália az olaszoké, Spanyolország a 
spanyoloké és így tovább. A falusi népben e 
gondolat néha oly korlátolt és keserű, hogy 
rám nézve meglepő, miképpen képes ez a paraszt-



leány fölébe emelkedni annak az eszmének, 
hogy az ő faluja a falubelieké. Pedig fölébe tud 
emelkedni. S fölébe is emelkedett. Amikor azzal 
fenyegetőzik, hogy kikergeti az angolokat Frank-
hon földjéről, kétségtelen, hogy az egész föld-
területet érti, amelyen franciául beszélnek. A 
franciául beszélő nép az ő szemében az, amit a 
Szentírás úgy ír le, mint nemzetet. Nevezze 
ön a leány eretnekségének ezt az oldalát nacio-
nalizmusnak, ha tetszik ; én nem tudok neki 
jobb nevet adni. Mindössze is annyit mond-
hatok róla, hogy antikatholikus, sőt antikeresz-
tény ; mert a katholikus Egyház csakis egy biro-
dalmat ismer és ez a birodalom a Krisztus 
királysága. Osszuk fel e királyságot nemze-
tekre és detronizáljuk magát Krisztust. Detro-
nizáljuk Krisztust s akkor ki fog ott állani az 
emberi torkok és az emberi kardok között ? 
A háború fertőjében fog elveszni a világ. 

WARWICK. Nos hát, ha ön megégeti a protestánst, 
én megégetem a nacionalistát, ámbár Messire 
John ebben nem fog velem tartani. Ô is úgy 
érzi, hogy Angliát az angoloknak. 

A KÁPLÁN. Magától értetődik, hogy Angliát az ango-
loknak ; ez szimpla természeti törvény. De 
ez a nő tagadja Anglia törvényes hódításait, 
amelyeket pedig Isten juttatott az angoloknak, 
mert hogy különös képességük van arra, hogy 
kevésbé művelt fajokon uralkodjanak, ezeknek 
saját javára. Nem értem, mit neveznek, a püspök 
úr meg a gróf úr, protestánsnak, meg nacio-
nalistának ; önök nagyon is tanultak és okosak 
egy ilyen magamszőrű, szegény pap számára. 
De tudom azt, amit a merő józan ész sugall, 
hogy ez a leány lázadó ; és ez nekem elegendő. 
Lázadó a természet ellen, mert férfiruhában 



jár és csatákban harcol. Lázadó az Egyház 
ellen, mert bitorolja a pápa isteni tekintélyét. 
Lázadó Isten ellen, mert kárhozatos szövetségben 
áll a Sátánnal és a gonosz démonokkal a mi 
hadseregünk ellen. Ezt nem lehet elviselni. 
Vesszen a leány ! Égjen a máglyán ! Ne méte-
lyezze meg az egész nyájat. Kívánatos, hogy 
ez az egy nő haljon meg a népért. 

WARWICK (fölkel). Püspök úr, azt hiszem, meg-
egyeztünk. 

CAUCHON (szintén fölkel, de tiltakozva). Nem akarom 
veszélybe dönteni a lelkemet. Azt akarom, 
hogy az Egyház igazságot szolgáltasson. A vég-
sőkig fogok harcolni a leány lelki üdvösségeért. 

WARWICK. Sajnálom szegény leányt. Gyűlölöm a 
szigorúságot. Kímélni fogom, ahogy csak lehet. 

A KÁPLÁN (könyörtelenül). Saját kezemmel tudnám 
megégetni. 

CAUCHON (megáldja). Sancta simplicitas ! 



ÖTÖDIK KÉP. 

A rheimsi székesegyház folyosója. Közel a sekrestye 
ajtajához. Egy oszlopon a kálvária egyik stációja. 
Koronázás után, a nép orgonaszó mellett oszladozik a 
templom hajójából. Johanna az oszlop tövében térdel. 
Nagyon szépen van öltözve, de most is férfiruhában. 
Az orgonaszó elnémul, amikor Dunois, szintén ragyogó 
öltönyben, kilép a sekrestyéből a folyosóra. 

DUNOIS. Gyere, Johanna ! Elég volt az imádkozásból ! 
A sok kiabálás után meghűlsz, ha még tovább 
is itt időzöl. Minden elmúlt, a székesegyház 
üres és az utcák tömve vannak. Az emberek 
a Szüzet követelik. Mondtuk nekik, hogy itt 
vagy egyedül és imádkozol, de újra akarnak látni. 

JOHANNA. Nem ; legyen a királyé minden dicsőség. 
DUNOIS. ó, a szegény ördög, csak elrontja a szép 

ünnepet. Nem, Johanna, te megkoronáztad és 
most már vállalnod kell a többit is. 

JOHANNA (idegenkedve rázza a fejét). 
DUNOIS (fölemeli). Gyere, gyere, két óra múlva vége 

az egésznek. Mégis csak jobb ez, mint az orléansi 
híd, mi ? 

JOHANNA, ó, kedves Dunois, bár ott lehetnék megint 
az orléansi hídon. Ott élet volt, — azon a hídon. 

DUNOIS. Igen, hitemre, — de halál is ; sokan meg-
haltak. 



JOHANNA. Nem különös, Jani ? Olyan gyáva vagyok ; 
nincs szó arra, hogy mennyire rettegek mindig 
a harc előtt ; de aztán, ha már túl vagyok a 
veszedelmen, olyan élettelen minden : ó, olyan 
élettelen, élettelen, élettelen. 

DUNOIS. Meg kell tanulnod, kis szentem, hogy olyan 
mértékletes légy a harcban is, mint ételben és 
italban. 

JOHANNA. Kedves Jani, azt hiszem, te úgy szeretsz 
engem, mint katona a bajtársát. 

DUNOIS. Rá is szorultál, Istennek szegény, ártatlan 
gyermeke. Nem sok jó barátod van az udvarnál. 

JOHANNA. Miért gyűlöl engem az a sok udvaronc, 
meg lovag, meg egyházi ember ? Mit vétettem 
ellenük ? Nem kértem semmit a magam számára, 
csak azt, hogy ne adóztassák meg a szülőfalu-
mat ; nem tudjuk megfizetni a hadiadókat. 
Szerencsét és győzelmet hoztam nékik. Rendbe-
hoztam a dolgukat, miután mindenféle ostoba-
ságot követtek el. Megkoronáztam Károlyt és 
igazi királyt tettem belőle. S ahány kitüntetést 
kioszt, az mind nekik jut. Hát akkor miért nem 
szeretnek engem ? 

DUNOIS (tréfás hangon). Bu—tus—ka. Ostoba embe-
rektől azt várod, hogy szeressenek, amikor lelep-
lezted őket. Hát azok a tökéletlen, kiaszott vén 
katonák szeretik a sikeres, fiatal kapitányokat, 
akik leszorítják őket ? Hát a becsvágyó poli-
tikusok szeretik a törtetőket, akik a legjobb 
helyeket szedik el tőlük ? S az érsekek talán 
örülnek, ha a saját oltáruknál tesz bolondot 
belőlük valaki, még ha szent is az a valaki ? Én 
magam is féltékeny volnék reád, ha elég becs-
vágy volna bennem. 

JOHANNA. Te vagy itt a legkülönb, Jani, egyetlen 
barátom a nemes urak között. Fogadni mernék, 



hogy az édesanyád falusi asszony volt. Vissza 
is megyek a tanyára, mihelyt bevettem Párizst. 

DUNOIS. Nem vagyok bizonyos benne, vájjon meg-
engedik-e, hogy bevedd Párizst. 

JOHANNA (ijedten). Mi ? 
DUNOIS. Már én magam is bevettem volna eddig, 

csakhogy még máig sem tudtak ebben meg-
egyezni. Egypáran, úgy hiszem, jobban szeret-
nék, ha Párizs venne be téged. így hát csak 
vigyázz magadra. 

JOHANNA. Nagyon is gonosz világ ez énnekem, Jani. 
Ha a goddamek meg a burgundiak nem végez-
nek velem, majd végeznek a franciák. Már azt 
sem szeretik, hogy szózatokat hallok. Azért 
lopóztam ide, hogy egymagamban imádkoz-
hassak itt, a koronázás után. Mondok neked 
valamit, Jani. A harangokban hallom én azokat 
a szózatokat. Nem ma, amikor minden harang 
szól, mert ez csak üres kongás. Hanem itt, ebben 
a zugban, amikor a harangszó az égből száll le 
és sokáig rezg a visszhang, vagy a földeken, 
amikor messziről jön, a vidék csöndjén keresztül : 
abban hallom a szózatokat. (A székesegyház ha-
rangja elüti a fertályt.) Csitt ! (Elragadtatással.) 
Hallod ? »Istennek szegény gyermeke« ; szóról-
szóra az, amit te mondtál. S lia majd a félórát 
üti, így fog szólni : »Csak bátran előre«. S a 
háromfertálynál ezt fogja mondani : »Én vagyok 
a te segedelmed«. De mikor kitelik az óra, a 
nagyharang azt veri, hogy : »Isten megóvja 
Franciaországot« — és ekkor Szent Margit, 
meg Szent Katalin, sőt néha még boldog Mihály 
is olyan dolgokat mondanak, amelyeket egyelőre 
nem árulhatok el. Akkor, ó akkor — 

DUNOIS (közbevág, jóságosan, de minden szimpátia 
nélkül). Akkor Johanna, mindent hallunk a 



harang szavában, amit csak beleképzelünk. 
Nyugtalanít engem az, amit a szózatokról mon-
dasz ; s azt hinném, hogy egy kicsit bolond vagy, 
ha nem tapasztaltam volna, hogy mindig helyes 
okát is tudod adni annak, amit teszel, ámbár 

. mások előtt mindig azt mondod, hogy csak 
Szent Katalin asszonyságnak engedelmeskedel. 

JOHANNA (hangosan). Igen, okokat kell találnom a te 
számodra, mert te nem hiszel az én szózatjaim-
ban. De először a szózatokat hallom, csak utóbb 
találom meg az okokat : akármit hiszel is te róluk. 

DUNOIS. Haragszol, Johanna ? 
JOHANNA. Igen. (Mosolyogva.) Nem ; nem terád. 

Szeretném, ha te is a falubeli csecsemők közül 
való volnál. 

DUNOIS. Miért ? 
JOHANNA. Dajkálhatnálak egy darabig. 
DUNOIS. Mégis csak van benned valami asszonyi. 
JOHANNA. Nem ; semmi. Katona vagyok és semmi 

más. Katonák mindig dajkálnak kis babákat, 
ha hozzá tudnak jutni. 

DUNOIS. E Z igaz. (Nevet.) 

Károly király, balján Kékszakáll, jobbján La Hire, 
jön a sekrestyéből, ahol átöltözött. Johanna össze-
görnyed az oszlop mögött. Dunois Károly és La Hire 
közé kerül. 

DUNOIS. Felséged végre fölkent királya Francia-
országnak. Hogy tetszik az új állapot ? 

KÁROLY. Nem állanék ki még egy koronázást, ha a 
nap és hold császárja lehetnék. Milyen súlyosak 
ezek a ruhák ! Azt hittem, összeesem, amikor 
fejembe nyomták a koronát. És az a híres, 
szent olaj, amelyről annyit beszéltek, avas volt. 
Fuj ! Az érsek úr, azt hiszem, már alig lélekzik. 



Az ő ruhái legalább egy tonnát nyomnak ; még 
mindig vetkőztetik a sekrestyében. 

DUNOIS (szárazan). Felségednek gyakrabban kellene 
fegyverben járnia. Akkor megszokná a nehéz 
ruhákat. 

KÁROLY. Igen ; a régi nóta. Már pedig én nem fogok 
fegyverben járni ; a harcolás nem az én kenye-
rem. Hol a Szűz ? 

JOHANNA (előrejön Károly és Kékszakáll között és 
térdre borul). Sire, királlyá tettelek, dolgomat 
bevégeztem. Vissza akarok menni apám ta-
nyájára. 

KÁROLY (meglepetve, de meg is könnyebbülve). ó, 
visszamégy ? Hát ez nagyon szép. 

Johanna mélyen elcsüggedve kel föl. 

KÁROLY (hanyagul folytatja). Hát tudod, az egészsé-
ges élet. 

DUNOIS. Csak unalmas 
KÉKSZAKÁLL. Majd meglátod, hogy felbukol a szok-

nyában, mert hogy oly sokáig nem jártál szok-
nyában . 

LA HÍRE. Híját fogod érezni a harcnak. Rossz szo-
kás, de nagyszerű szokás és nincs is nehezebb 
dolog, mint abbahagyni. 

KÁROLY (megijedve). De ha igazán haza akarsz menni, 
mi nem tartóztathatunk. 

JOHANNA (keserűen). Tudom, hogy egy sincs közöt-
tetek, aki sajnálná, hogy elmegyek. (Hátat for-
dít Károlynak és Dunois és La Hire mellé megy, 
akikkel inkább együtt érez.) 

LA HIRE. Most majd legalább káromkodhatom, ha 
jól esik. De azért néha sajnálni fogom, hogy 
nem vagy itt. 

JOHANNA. La Hire, minden bűneid és káromkodásaid 
ellenére is találkozni fogunk az égben ; mert 



úgy szeretlek, mint Pitout, az én öreg juhász-
kutyámat. Pitou meg tud fojtani egy farkast. 
Te is megfojtod az angol farkasokat, amíg vissza 
nem térnek az országukba és nem lesznek Isten-
nek jámbor kutyái ; igaz-e ? 

LA HÍRE. Te meg én együtt : megtesszük. 
JOHANNA. Nem ; az én időm egy esztendőben volt 

megszabva. 
MIND. Micsoda ? 
JOHANNA. És én ezt tudom. 
DUNOIS. Képtelenség. 
JOHANNA. Jani, azt hiszed, hogy ki tudod kergetni őket ? 
DUNOIS (nyugodt meggyőződéssel). Igen, ki fogom 

kergetni őket. Megvertek bennünket, mert mi 
azt hittük, hogy a háború váltságpénz és lovag-
torna. Adtuk a bolondot, amíg a goddamek 
komolyan vették a háborút. De én jól meg-
tanultam a leckémet és most már tisztában 
vagyok velük. Nincs itt gyökerük. Megvertem 
őket azelőtt is, meg fogom verni őket újra. 

JOHANNA. De nem leszel kegyetlen hozzájuk, Jani ? 
DUNOIS. Szelíd bánásmódra nem hajolnak a godda-

mek. Meg aztán el se kezdtük. 
JOHANNA (hirtelen). Jani, mielőtt hazamennék, fog-

laljuk el Párizst. 
KÁROLY (rémülten). Ó nem, nem. Elvesztünk min-

dent, amit idáig nyertünk. Kérlek benneteket, 
ne harcoljunk tovább. Nagyon kitűnő szerző-
dést köthetünk a burgundi herceggel. 

JOHANNA. Szerződést ! (Toporzékol a lábával.) 
KÁROLY. Miért ne, amikor fölkent és koronás király 

vagyok, ó, az az olaj ! 

Az érsek jön a sekrestyéből és csatlakozik a cso-
porthoz, Károly és Kékszakáll közé lépve. 

KÁROLY. Érsek úr, a Szűz megint harcolni akar. 



Az ÉRSEK. De hiszen abba sem hagytuk még a har-
cot ; vagy tán béke van már ? 

KÁROLY. Nincs ; nem hinném, de érjük be azzal, amit 
elértünk. Kössünk szerződést. Szerencsénk jobb, 
semhogy tartós lehetne. Módunkban van, hogy 
megállítsuk, mielőtt megfordulna. 

JOHANNA. Szerencse ! Isten harcolt érettünk s te ezt 
szerencsének mondod ! És meg akarsz állani, 
amíg a drága Franciaország megszentelt föld-
jén angolok vannak ? 

Az ÉRSEK (szigorúan). Leány ! A király hozzám szó-
lott, nem pedig tehozzád. Megfeledkezel magad-
ról. Igen gyakran megfeledkezel magadról. 

JOHANNA (szégyenkezés nélkül, meglehetős nyersen). 
Hát akkor felelj neki te ; mondd meg neki, hogy 
nem Isten akarata az, hogy most abbahagyja 
a munkát. 

Az ÉRSEK. Ha én nem veszem olyan könyen aja-
komra az Isten nevét, mint te szoktad, azért 
van, mert én az Egyháznak és az én megszentelt 
hivatalomnak tekintélyével tolmácsolom az ő 
akaratát. Amikor elsőízben jöttél ide, te is job-
ban tisztelted s nem mertél volna úgy szólani, 
ahogy most szólasz. Az alázatosság erényének 
köntösében jöttél te ide ; és minthogy Isten alá-
zatosságod fejében megáldotta vállalkozásodat, 
te a kevélység bűnével keményítetted meg a 
szívedet. Feltámad közöttünk a régi görög tra-
gédia. A gőg megkapja a maga fenyítékét. 

KÁROLY. Igen, azt hiszi, hogy mindent jobban tud, 
mint más. 

JOHANNA (nagyon fáj ez neki, de naivitásában nem 
képes megítélni, hogy milyen hatást tesz a jelen-
lévőkre). De jobban is tudom, mint bármelyitek. 
És nem vagyok kevély. Mindig csak akkor beszé-
lek, ha igazam van. 



K 4ROLYK^LL } ^eëysZerre kiáltanak fel). Haha ! Ez az ! 
Az ÉRSEK. É S hogy tudod, hogy igazad van ? 
JOHANNA. Mindig tudom. A szózatok — 
KÁROLY. Igen, a szózatok, a szózatok ? Miért nem 

jönnek énhozzám a szózatok ? Én vagyok a király 
s nem te. 

JOHANNA. Hozzád is jönnek, de nem hallod őket. 
Mert sohasem ültél alkonyatkor a mezőn és nem 
figyeltél rájuk. Ha szól az estharang, keresztet 
vetsz, s azt hiszed, ezzel megtettél mindent. 
De ha szívedből imádkoznál és figyelnél a levegő 
rezdülésére, amikor már elnémult a harangszó, 
te is hallanád a szózatokat, úgy, mint én. (Hir-
telen elfordul tőle.) De hát szózatokra van szük-
séged, hogy megtudhasd, amit megtudhatsz min-
den kovácstól, hogy addig kell ütni a vasat, 
amíg meleg ? Azt mondom neked, hogy rohamot 
kell intézned Compiègne ellen, hogy fölmenthesd, 
ahogy mi fölmentettük Orléanst. Akkor Párizs 
megnyitja a kapuit, s ha nem, hát betörjük 
őket. Mit ér a koronád a székvárosod nélkül ? 

LA H Í R E . Én is ezt mondom. Ügy megyünk keresztül 
rajtuk, mint az izzó vas egy font vajon keresz-
tül. Mit mondasz erre, fattyú ? 

DUNOIS. Ha az ágyúgolyóink is olyan tüzesek volná-
nak, mint a te fejed és elég ágyúgolyónk volna, 
bizonyos, hogy az egész földet meg tudnánk 
hódítani. Bátorság és vakmerőség jó szolgák a 
háborúban, de rossz mesterek : valahányszor 
rájuk bíztuk magunkat, mindig az angolok 
kezére adtak bennünket. Sohasem tudjuk, hogy 
mikor vagyunk megverve : ez a mi nagy hibánk. 

JOHANNA. Sohasem tudjátok, hogy mikor győztetek ; 
és ez öregebb hiba. Ügy látszik, tükröket 
kellene magatokkal vinni a csatába, mert így 



elhinnétek, hogy az angolok nem metszették le 
mindegyiteknek az orrát. Orléansban is te, meg 
a haditanács, elvesztettétek volna a csatát, ha 
én rohamra nem vezényellek benneteket. Min-
dig támadnotok kellene ; csak legyen bennetek 
elég kitartás, mindig az ellenség fog először 
megállani. Nem tudjátok, hogyan kell a harcot 
elkezdeni, s nem tudjátok, hogyan kell az ágyúi-
tokat használni. Én ellenben tudom. (Bosszú-
san veti magát a lépcsőre s keresztbefonja a lábait.) 

DUNOIS. Tudom, hogy mit gondolsz rólunk, Johanna 
hadvezér. 

JOHANNA. Ne törődj azzal, Jani. Mondd meg nekik, 
hogy te mit gondolsz rólam. 

DUNOIS. Azt gondolom, hogy Isten a pártodon volt ; 
mert nem felejtettem el, hogyan változott meg 
a szél s hogyan változott meg a szívünk, amikor 
te jöttél ; és hitemre mondom, sohasem fogom 
tagadni, hogy te voltál a jel, amelyben győz-
tünk. De mint katona mondom neked, hogy az 
Úristen se férfinak, se leánynak nem állhat 
mindennap szolgálatára. Ha megérdemled, az 
Úristen néhanapján ki fog ragadni a halál torká-
ból és megint talpra fog állítani ; de ha egyszer 
talpon vagy, harcolnod kell minden erőddel és 
minden képességeddel. Mert ne feledd el, hogy 
az Úristennek ellenséged iránt is igazságosnak 
kell lennie. Hát Isten, te rajtad keresztül, talpra-
állított minket Orléans-nál és e diadalunk dicső-
sége néhány jó csatán keresztül idáig hozott 
bennünket a koronázásig. De ha tovább eről-

' tétjük a dolgot és Istenre bízzuk, amit nekünk 
kell elvégeznünk, meg fognak verni bennünket, 
amire rá is szolgáltunk ! 

JOHANNA. D e — 
DUNOIS. Csitt ! Még nem fejeztem be. Ne gondold 
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és ne gondolja senki, hogy hadvezéri tudás nél-
kül küzdöttük ki ezeket a győzelmeket. Királyi 
felség, — ön a kiáltványaiban egyetlen szóval 
sem emlékezett meg arról, hogy mi részem volt 
e hadjáratban ; én ezt nem panaszlom fel, mert 
a nép a Szűz után, meg az ő csodái után szalad 
s nem érdekli, hogy a Fattyú milyen fáradságos 
munkával toborozta és élelmezte a csapatokat. 
De én pontosan tudom, mit tett Isten miérettünk 
e leány révén, és mennyi elvégezni valót bízott a 
saját tehetségemre ; és én csak annyit mondok 
neked, hogy letelt a csodák rövidke órája s e 
pillanattól fogva az fog nyerni a háborús játé-
kon, aki legjobban játszik, — ha oldalán lesz a 
szerencse. 

JOHANNA. A h ! H a , h a , h a , h a ! H a a h a , h a n e m 
volna, koldus is úr volna. (Hevesen kel föl.) Én 
pedig azt mondom neked, Fattyú, hogy a te 
hadimesterséged hiábavaló, mert a te lovagjaid 
nem tudnak az igazi harcoláshoz. A háborúzás 
nekik csak olyan játék, mint a labdázás vagy 
más egyéb ; szabályokat faragnak arról, hogy 
mi illő és mi nem illő, telerakják magukat meg 
a szegény lovaikat is vérttel meg pajzzsal, hogy 
a nyilak ne érhessék őket ; és ha lebuknak, nem 
tudnak feltápászkodni s várniok kell, míg a 
fegyvernökük odajön és felsegíti őket s ők meg-
alkudhatnak a váltságdíjra nézve azzal az ember-
rel, aki kiszúrta őket a nyeregből. Hát nem látod, 
hogy az ilyen harcnak egyszer és mindenkorra 
vége ? Mit használ a vért az ágyútűz ellen ? 
De ha még használna is, azt hiszed, hogy azok 
az emberek, akik Franciaországért és Istenért 
harcolnak, meg fognak állani és váltságdíjakon 
fognak alkudozni, mint a ti lovagjaitok fele, 
akik abból élnek ? Nem ! Azért fognak harcolni, 



hogy győzzenek ; és ki fogják adni az életüket 
a saját kezükből s Isten kezébe fogják letenni, 
amikor csatába mennek, ahogy én teszem. 
A közönséges emberek megértik ezt. Nem tud-
nak fegyverzetet vásárolni, se váltságpénzt 
fizetni ; de jönnek utánam félig meztelenül az 
árkokba, fel a hágcsóra és fel a sáncokra. Náluk 
van az én életem vagy a tiéd és Isten megvédi 
az igazakat ! Hiába csóválod a fejedet, Jani ; 
és Kékszakáll hiába pedri a kecskeszakáiiát és 
hiába fintorítja rám az orrát. Mert emlékezze-
tek a napra, amikor a ti lovagjaitok és kapitá-
nyaitok Orléansnál nem akartak utánam jönni 
s megtámadni az angolokat. Hiszen bezártátok 
a kapukat, hogy ki ne mehessek. A városi lakos-
ság, meg a közönséges nép jött utánam, meg-
ostromolta a kaput és megmutatta nektek : hogy 
kell komolyan harcolni. 

KÉKSZAKÁLL (sértődötten). Nem éred be azzal, hogy 
Johanna pápa vagy, Cézár és Nagy Sándor is 
akarsz lenni. 

Az ÉRSEK. A kevélységnek buknia kell, Johanna. 
JOHANNA, ó , nem fontos az, hogy kevélység-e vagy 

nem. Az a kérdés : igaz-e, józan ész szerint való-e ? 
LA HÍRE. Igaz. A sereg egyik fele attól fél, hogy 

betörik a szépséges orrát ; a másik fele meg azon 
töprenkedik, miből törlesztheti a zálogterheit. 
Tedd meg, amit a Szűz akar, Dunois ; nem tud 
mindent, de a botnak a jobbik végét fogta meg. 
A csatázás már nem az, ami volt ; és gyakran 
azok tudnak hozzá legjobban, akik legkevésbé 
ismerik. 

DUNOIS. Mindezt én is tudom. Én sem a régi módon 
harcolok. Megtanultam a leckémet Agincourtnál, 
Poitiersnél meg Crécynél. Tudom, hány életet 
kíván minden mozdulásom ; és ha a mozdulás 



megéri amibe kerül, megteszem és fizetem az 
árát. De Johanna sohasem számol azzal, hogy 
mi lehet az ára. Csak megy fejjel előre és bízik 
Istenben. Azt hiszi, hogy Isten az ő zsebében 
van. Mai napig nagyszámú sereg állott mellette 
s megnyerte a csatát. De én ismerem Johannát ; 
előre látom, hogy egy napon előre fog menni 
akkor is, ha csak tíz embere lesz, hogy meg-
tehesse száz ember dolgát. És akkor tapasztalni 
fogja, hogy Isten a nagy csapatok pártján van. 
És az ellenség foglyul fogja ejteni. És az a sze-
rencsés ember, aki őt elfogja, tizenhatezer fontot 
kap jutalmul Warwick gróftól. 

JOHANNA (akinek ez hízeleg). Tizenhatezer fontot ! 
Ejnye, fiam, hát ennyit ígértek értem ? Ennyi 
pénz talán nincs is a világon. 

DUNOIS. Van Angliában. Most pedig szóljatok, ti 
mind, ki fogja megmozdítani a kisujját, hogy 
megszabadíthassa Johannát, ha egyszer az ango-
lok fogságba ejtették ! Én szólok először a had-
sereg nevében. Ha majd lerántja őt a lováról 
egy goddam vagy egy burgundi s ezt nem sújtja 
agyon a villám ; ha majd bezárják egy töm-
löcbe s a zárak és lakatok nem fognak lepattanni 
Szent Péter angyalának érintésére ; aznap, ami-
kor az ellenség rá fog jönni, hogy ő is csak olyan 
sebezhető, mint jómagam s egy szikrával sem 
győzhetetlenebb : annyit sem fog érni az élete, 
mint egyetlen közemberünké ; és én egy életet 
sem fogok kockáztatni érte, bármint kedvelem 
is, mint fegyveres bajtársamat. 

JOHANNA. Nem gáncsollak, Jani ; igazad van. Nem 
érek annyit, mint egy közember, ha Isten engedi, 

• hogy leverjenek ; de talán Franciaország méltó-
nak ítél a váltságdíjra azok után, amit Isten ő 
érette tett, rajtam keresztül. 



KÁROLY. Mondtam már, liogy nincs pénzem ; és ez 
a koronázás, amely szintén a te vétked, elvitte 
az utolsó filléremet, amelyet még kölcsön kap-
hattam . 

JOHANNA. AZ Egyház gazdagabb, mint te vagy. Én 
az Egyházba vetem bizalmamat. 

Az ÉRSEK. Leány, végig fognak hurcolni az utcákon 
s megégetnek, mint boszorkányt. 

JOHANNA (hozzárohan). Ó, uram, ne mondd ezt! 
Én, boszorkány ! 

Az ÉRSEK. Cauchon Péter tudja, hogy mi a dolga. 
A párizsi egyetem megégetett egy asszonyt, aki 
azt mondotta, hogy amit tettél, jól van téve és 
Istennek tetsző. 

JOHANNA (vadul). De hát miért ! Mi az értelme ennek ? 
Amit tettem, igazán Istennek tetsző. Nem éget-
hettek meg egy asszonyt, mert igazat mondott. 

Az ÉRSEK. Megégették. 
JOHANNA. De te tudod, hogy igazat mondott. S nem 

engednéd, hogy engem máglyára vigyenek. 
Az ÉRSEK. Hogyan gátolhatnám meg őket ? 
JOHANNA. Te az Egyház nevében szólnál ; nagy egy-

házfejedelem vagy. Bárhova kerülnék is, a te 
áldásod megoltalmazna. 

Az ÉRSEK. Én nem áldhatlak meg, valameddig kevély 
vagy és engedetlen. 

JOHANNA. Ó, miért mondasz nekem szüntelenül ilyen 
dolgokat ? Nem vagyok én kevély és engedet-
len. Szegény leány vagyok és olyan tudatlan, 
hogy nem tudom megkülönböztetni az Á-t a 
B-től. Hogyan is lehetnék kevély ? És hogy mond-
hatod, hogy engedetlen vagyok, amikor mindig 
engedelmeskedem a szózatoknak, mert azok Isten-
től jönnek. 

Az ÉRSEK. Isten szózata itt a földön a harcoló Egy-
ház szózata. És azok a szózatok, amelyeket te 



hallasz, csakis saját makacsságodnak a vissz-
hangjai. 

JOHANNA. Nem igaz ! 
Az ÉRSEK (pirulva a haragtól). Ebben a székesegy-

házban mondod az érseknek, hogy hazudik ? És 
mégis azt mered állítani, hogy nem vagy kevély 
és engedetlen. 

JOHANNA. Sohasem mondottam, hogy hazudsz. Te 
voltál, aki olyasmit mondtál, hogy az én szóza-
taim hazudnak. De hát hazudtak-e valaha ? 
És hogyha te nem hiszel is bennök, és ha nem 
egyebek, mint a saját józan eszem visszhangjai : 
akkor is nem volt-e mindig igazuk ? S a ti földi 
tanácsaitoknak volt-e csak egyszer is igazuk ? 

Az ÉRSEK (felháborodva). Csak az idejét tékozolja, 
aki téged inteni akar. 

KÁROLY. Mindig csak egy dologra lyukad ki. Neki 
igaza van ; a többi mind pedig téved. 

Az ÉRSEK. Ügy vedd ezt, mint végső intelmünket. 
És ha elveszít az, hogy a magad egyéni ítéletét 
lelki vezetőidnek utasításai fölé helyezed, az 
Egyház megtagad téged és nem bánja, bárminő 
végzetet von fejedre nagy önhittséged. A Fattyú 
megmondotta néked, hogy ha nem engedsz, s 
a te vakmerő hadi szándékaidat vezéreidnek 
tanácsai fölé helyezed —-

DUNOIS (közbevág). Hogy egész pontossággal szól-
junk, ha megkísérled a compiègne-i tábor föl-
mentését . . . anélkül a számbeli fölény nélkül, 
amellyel Orléans alatt rendelkeztél — 

Az ÉRSEK. A hadsereg is megtagad és nem fog kiszaba-
dítani. És ő felsége a király is. megmondottá 
neked, hogy a trónnak nem áll módjában váltság-
díjat fizetni érted. 

KÁROLY. Egy fillért sem. 
Az ÉRSEK. Egyedül állasz ; teljesen egyedül ; bízva 



a saját gőgödben, a saját tudatlanságodban, a 
saját makacsságodban és vakmerőségedben és 
a saját hitetlenségedben, amellyel mind e bűnö-
ket az Istenben való bizalom köpönyege alá 
rejted. Ha kilépsz ez ajtókon át a verőfénybe, 
a sokaság éljenezni fog téged. Odaviszik hozzád 
a kis gyermekeket és a rokkantakat, hogy gyó-
gyítsad őket ; csókolni fogják a kezedet-lábadat, 
és a szegény, együgyű lelkek meg fognak tenni 
mindent, amit tehetnek, hogy elforgassák a 
fejedet, s hogy eszeveszettséggé váljon benned 
az az önhittség, amely nekivisz a romlásodnak. 
De azért mégis csak egyedül maradsz ; ők sem 
menthetnek meg téged. Mi és csakis mi áll-
hatunk közötted és a máglya között, amelyen 
a mi ellenségeink megégették Párizsban azt a 
nyomorult asszonyt. 

JOHANNA (ég felé szegzett pillantással). Jobb barátaim 
és jobb tanácsadóim vannak, mint ti vagytok. 

Az ÉRSEK. Látom, hogy hiába beszélek, mert meg-
keményítetted a szívedet. Te visszautasítod a 
mi pártfogásunkat s el vagy szánva arra, hogy 
itt mindenkit magad ellen fordítasz. Hát a jövő-
ben csak küzdj és harcolj a magad nevében : 
és ha elbukol, Isten legyen irgalmas a lelkednek. 

DUNOIS. EZ az igazság, Johanna. Fontold meg. 
JOHANNA. Hol lennétek ti most mindnyájan, ha én 

fontolóra vettem volna az effajta igazságokat ? 
Egyitektől se kaptam segítséget, sem jótanácsot. 
Ügy van ! Egyedül állok a földön ; mindig is 
egyedül álltam. Apám azt mondta a bátyáim-
nak, hogy fojtsanak a vízbe, ha nem maradok 
otthon a nyájat őrizni, amíg Franciaország 
halálos sebből vérezett : Vesszen Franciaország, 
csak az ő bárányai legyenek biztonságban. Azt 
hittem, hogy a francia király udvarában lesznek 



barátai Franciaországnak ; de csak farkasokra 
leltem, akik szegény, széjjelszaggatott testének 
cafatjaiért marakodtak. Azt hittem, Istennek 
mindenütt lesznek barátai, mert hiszen ő min-
den embernek barátja ; és ártatlanságomban azt 
hittem, hogy ti, akik most kilöktök engem, úgy 
fogtok mellém állani, mint erős tornyok, hogy 
baj ne érhessen. De most már fölnyílt az eszem : 
és senkisem rosszabb azért, mert okosabb lett. 
Ne gondoljátok, hogy megrémülök, ha azt mond-
játok, hogy egyedül állok. Franciaország is egye-
dül áll ; és Isten is egyedül áll ; és mi az én 
egyedülvalóságom hazám és Istenem egyedül-
valóságához képest ? Most már látom, hogy 
Isten egyedül valósága az ő ereje ; mi volna ö, 
ha figyelne a ti féltékeny kis tanácskozásaitokra. 
Nos hát : nekem is erőm lesz az én egyedülvaló-
ságom, mert jobb egyedül lenni Istennel ; az 
ő barátsága nem fog elhagyni engem, sem az ő 
tanácsa, sem az ő szeretete. És az ö eipjében 
bízva merni fogok, merni és merni, amíg csak 
lehellek. Kimegyek most a közönséges néphez 
és a szeretet, amelyet az ő szemükben látni 
fogok, legyen vigaszom a gyűlöletért, amelyet 
a ti szemetekben látok, örülni fogtok, ha majd 
elégni láttok a máglyán ; de ha keresztülmegyek 
a tűzön, a máglyáról egyenesen az ő szívükbe 
lépek és ott leszek és ott maradok mindörökre. 
És így, Isten legyen velem. 

Elmegy tőlük. Egy pillanatig tompán és némán 
bámulnak utána. Aztán Gilles de Rais a szakállát kezdi 
cirógatni. 

KÉKSZAKÁLL. Igazán, ez a nő teljességgel lehetetlen. 
Még azt sem mondhatom, hogy nem szeretem ; 
de hát mit tehetünk vele, ha ilyen a természete ? 



DUNOIS. Ahogy Isten a bírám, ha beleesnék a Loireba, 
fegyveresen utána ugranék, hogy kihalásszam. 
De ha a bolondot játssza Compiègne-ben és fog-
ságba esik, át kell őt engednem a sorsának. 

LA HÍRE. De akkor láncoltass meg engem, uram ; 
mert én képes vagyok utána menni a pokolba is, 
amikor így föllángol benne a lélek. 

Az ÉRSEK. Az én ítéletemet is megzavarja : veszedel-
mes erő van a kitöréseiben. De lába előtt meg-
nyílt az örvény ; s akár jó, akár rossz, mi vissza 
nem ránthatjuk. 

KÁROLY. Csak legalább békében maradna, vagy 
hazamenne. 

Kimennek. 



HATODIK KÉP. 

Rouen, 1431 május 30-án. Köböl rakott nagy 
csarnok (a várban), amelyet már előkészítettek a tör-
vénykezési tárgyaláshoz, amely nem esküdtbírósági tár-
gyalás, mert ez püspöki bírószék, amelyben az inkvizí-
ciónak is része van ; ezért is két emelt szék áll egymás 
mellett a püspök és az inkvizítor számára, akik itt 
bírák lesznek. Innen tompaszögben ágaznak széjjel 
széksorok a kanonokok, a jogi és teológiai doktorok és 
a dominikánus barátok számára, akik mint ülnökök 
működnek. A tompa sarokban asztal és székek a jegy-
zők részére. Nehéz, durvamüvü faszék is áll ott a fogoly 
részére. Mindez a csarnok belső oldalán van. A másik 
oldal nyitott az udvar felé, amely egész sor boltíven 
keresztül látható. Az udvart az időjárás ellen ernyők 
és függönyök védik. 

Ha az ember a belső rész közepéről néz le végig a 
nagy csarnokon, jobbján vannak a bírói székek és a 
jegyző asztala. Balra áll a fogoly széke. Boltíves ajtók 
jobbra és balra. Szép és verőfényes májusi reggel. 

Warwick jön be a boltíves ajtón, a bírák oldala 
felöl ; utána az apródja. 

Az APRÓD (hetykén). Lordságod figyelmét bizonyára 
nem kerülte el, hogy itt nincs semmi keresni 



valónk. Ez egyliázi törvényszék s mi csupán a 
világi kar vagyunk. 

WARWICK. Nem kerülte el a figyelmemet. Szemtelen -
séged lesz oly szíves, fölkeresi helyettem a beau-
vais-i püspököt és ügyesen tudomására hozza, 
hogy szívesen állok rendelkezésére tárgyalás 
előtt, amennyiben óhajtaná. 

Az APRÓD. Igenis, kegyelmes uram. 
WARWICK. É S tisztességesen viseld magadat. Nehogy 

Jámbor Petinek szólítsd. 
Az APRÓD. Nem, kegyelmes uram. Jó leszek hozzá, 

mert ha behozzák a Szüzet, akkor az a szegény 
Jámbor Peti úgyis nyakig fog benne ülni a leg-
csúnyább csávában. 

Cauchon jön be ugyanazon az ajtón, egy domini-
kánus baráttal meg egy kanonokkal ; ez utóbbi leve-
let hoz. 

Az APRÓD. A főtisztelendő és nagyságos beauvais-i 
püspök úr. És két másik tisztelendő úr. 

WARWICK. Eredj ki és vigyázz, hogy ne háborgassa-
nak bennünket. 

Az APRÓD. Igenis, kegyelmes úr. (Eltűnik.) 
CAUCHON. JÓ holnapot kívánok lordságodnak. 
WARWICK. JÓ holnapot a püspök úrnak. Vájjon 

volt-e már szerencsém tisztelendő barátjaihoz ? 
Mert én nem emlékezem. 

CAUCHON (bemutatja a jobbján álló barátot). Ez, gróf 
úr, Jean de Lemaítre testvér, Szent Domonkos 
rendjéből. Mint a főinkvizitor helyettese buzgól-
kodik Franciaországban az eretnekség irtása 
körül. Jean testvér — Warwick gróf. 

WARWICK. Szívből üdvözlöm a tisztelendő urat. 
Nekünk Angliában, szerencsétlenségünkre, nincs 
inkvizitorunk, pedig nagy híját érezzük, kivált 
az ilyen esetek alkalmából. 



Az inkvizítor türelmesen mosolyog és meghajol. 
Szelídarcú, idős úriember, de azért nyilvánvaló, hogy 
szükség esetén nincs szilárdság és tekintély híján. 

CAUCHON (bemutatja a jobbján álló barátot). Ez az úr 
Jean D'Estivet, a bayeux-i főkáptalan kano-
nokja. A perben mint vádló szerepel. 

WARWICK. Vádló ? 
CAUCHON. Akit a világi törvényszéken közvádlónak 

neveznek. 
WARWICK. Ah ! Köz vádló ! Igen, igen. Nagyon 

örvendek, hogy megismerkedhettem önnel,D'Esti-
vet kanonok úr. 

D'Estivet meghajol. A középkorúság innenső olda-
lán van, nagyon jómodorú, de a sima külszín alatt 
ravaszság lappang. 

WARWICK. Szabad kérdeznem, hogy meddig jutot-
tak az eljárással ? Több mint kilenc hónapja, 
hogy a Szüzet Compiègne-nél fogságba ejtették 
a burgundiak. Teljes négy hónapja immár, hogy 
én kiváltottam őt a burgundiaktól, igen tekin-
télyes summával, csakis azért, hogy ne kerül-
hesse el az igazságszolgáltatást. Majdnem három 
hónapja, hogy mint eretnekségben gyanús sze-
mélyt átszolgáltattam önnek, püspök uram. 
Szabad-e rámutatnom, mily hihetetlenül nagy 
időre volt szükségük, amíg e fölöttébb egyszerű 
esetre nézve elhatározták magukat. Hát ennek 
a pernek már sohasem lesz vége ? 

Az INKVIZÍTOR (mosolyogva). Még el sem kezdődött, 
gróf úr. 

WARWICK. El sem kezdődött ! De hiszen már tizenegy 
hét óta folyik ! 

CAUCHON. Nem vesztegettük el az időnket, gróf úr. 
Eddig tizenötször hallgattuk ki a Szüzet ; hat-



szor nyilvánosan és kilencszer a nyilvánosság ki-
zárásával. 

Az INKVIZÍTOR (még mindig békés mosollyal). Látja, 
gróf úr, én mindössze két kihallgatáson voltam 
jelen. Ezekben csakis a Püspöki szék járt el s 
nem egyúttal a Szent Inkvizíció. Én csakis most 
határoztam el, hogy magam is részt fogok venni, 
illetve, hogy a Szent Inkvizíció is részt fog 
venni a Püspöki széknek a pőrében. Eleinte 
ugyanis nem gondoltam arra, hogy itt eretnek-
ség esete is foroghat fenn. Politikai ügynek tekin-
tettem az egészet, a Szüzet pedig közönségtes 
hadifogolynak. De miután jelen voltam két ki-
hallgatáson, meg kell engednem, hogy itt talán 
az eretnekség egyik legsúlyosabb esetével állunk 
szemközt, amellyel valaha az életben találkoztam, 
így hát most már minden rendben van és ma 
reggel hozzáfogunk a per letárgyalásához. (Indul 
a bírói szék felé.) 

CAUCHON. Ebben a pillanatban, ha kegyelmességed-
nek úgy tetszik. 

WARWICK (kedvesen). Ezek igazán jó hírek, uraim. 
Nem is akarom titkolni önök előtt, hogy ugyan-
csak próbára tették a türelmünket. 

CAUCHON. Már kivettem katonáinak fenyegetőzésé-
ből, hogy vízbe fojtanak itt mindenkit, aki ked-
vezni talál a Szűznek. 

WARWICK. Szent Isten ! De ön iránt, püspök úr, a 
katonák is csak barátságos indulattal lehetnek. 

CAUCHON (szigorúan). Nem hinném. Én el vagyok 
szánva arra, hogy a tárgyalás a legszigorúbb 
igazság alapján történjék meg. Az egyházi tör-
vénykezés nem tréfadolog, gróf úr. 

Az INKVIZÍTOR (visszatér). Igazságosabb vizsgálatot 
még sohasem láttam, gróf úr. A Szűznek nincs 
szüksége védőügyvédekre ; leghívebb barát jai 



hallgatják ki, akiket csak az a vágy hevít, hogy 
megmenthessék lelkét az elkárhozástól. 

D'ESTIVET . Uram, én-vagyok a vádló s nekem jutott 
az a kínos kötelesség, hogy vádat emeljek a 
leány ellen ; de higyje el, még ma elejteném a 
vádat és védelmére sietnék, ha nem tudnám, 
hogy tudásban és jámborságban, ékesszólásban 
és rábeszélőtehetségben nálamnál sokkal különb 
férfiak küldettek ide, hogy vitatkozzanak vele, 
hogy megértessék vele, minő veszedelembe akar 
rohanni s mily könnyűszerrel kerülhetne ki min-
den veszedelmet. (Egyszerre erőt vesz rajta a 
nyilvános szónoklás láza, nagy bosszúságára a 
püspöknek és az inkvizitornak, akik eddig bizo-
nyos jóakaratú helyesléssel hallgatták.) Akadtak 
emberek, akik nem átallották azt hirdetni, hogy 
mibennünk a gyűlölet munkál ; de Isten a 
tanunk, hogy hazudnak. Kínoztuk-e a leányt ? 
Nem intettük-e szünetlenül ? Nem kérleltük-e, 
hogy könyörüljön meg saját magán ; hogy 
omoljon Egyházunk kebelére, mint annak té-
velygő, ám kedves gyermeke. Nem — 

CAUCHON (közbevág; szárazan). Vigyázzon, kanonok 
úr. Amit mond, szórói-szóra igaz ; de ha el fogja 
hitetni a gróf úrral is, nem állok jót az ön életéért 
és a magaméért is alig. 

WARWICK (sajnálkozik a dolgon, de éppenséggel nem 
tagadja). ó , püspök úr, ön nagyon szigorú velünk, 
szegény angolokkal szemben. Annyi bizonyos, 
mi nem osztozunk abbeli jámbor vágyában, 
hogy megmenthesse a Szüzet ; én igazán nyil-
tan kimondom, hogy halála politikai szükséges-
ség, amelyet fájlalok, de amelyen nem tudok 
segíteni. S ha az Egyház szabadon bocsátaná — 

CAUCHON (hevesen, fenyegető gőggel). Ha az Egyház 
szabadon bocsátja, jaj annak az embernek, s bár 



maga volna a császár, aki csak egy ujjal is hozzá 
mer nyúlni. Az Egyház nem ismer el politikai 
szükségességet. 

Az INKVIZÍTOR (közbevág ; simán). Az eredmény miatt 
csöppet sem kell aggódnia, gróf úr. Győzhetet-
len szövetségese van ez ügyben ; olyan, aki még 
önnél is sokkal elszántabban akarja, hogy meg-
égessék. 

WARWICK. S ha kérdenem szabad, ki ez a nagyon 
kellemes segítőtárs ? 

Az INKVIZÍTOR. Maga a Szűz. Ha csak fel nem pec-
kelik a száját : nem vehetik elejét annak, hogy 
ahányszor csak megszólal, mindjárt tízszer is 
ki ne mondja magára a vétkest. 

D'ESTIVET. E Z tökéletesen igaz, gróf úr. Minden szál 
hajam felborzad, amikor hallanom kell, hogy 
minő istenkáromlások jönnek ki egy ilyen fiatal 
teremtés száján. 

WARWICK. Hát ha egészen bizonyos, hogy úgysem 
tudnak segíteni rajta : csak tegyenek meg érte 
minden lehetőt. (Keményen néz Cauchonra.) Saj-
nálnám, ha az Egyház áldása nélkül kellene 
eljárnom. 

CAUCHON (a gúnyos bámulat és a megvetés keveréké-
vel). És még azt mondják az angolokról, hogy 
képmutatók, ön a saját érdekében játszik, gróf 
úr és a lelkiüdvösségét is kockára teszi. Én csak 
bámulhatom ezt az odaadást, de a magam részé-
ről nem bátorkodnám ilyen messzire, mert félek 
az elkárhozástól. 

WARWICK. Ha mi bármitől is félnénk, sohasem tud-
nánk kormányozni Angliát. Küldjem be talán 
az önök embereit ? 

CAUCHON. ó igen ; nagyon jó lesz, ha lordságod 
visszavonul s megengedi, hogy a törvényszék 
összeüljön. 



Warwick sarkon fordul és kimegy az udvaron 
keresztül. Cauchon leül az egyik bírói székre. D'Estivet 
a jegyzők asztalához ül és a magával hozott levelet tanul-
mányozza. 

CAUCHON (miután kényelembe helyezkedett ; közömbös 
hangon). Milyen gazemberek ezek az angol urak ! 

Az INKVIZÍTOR (elfoglalja a bírói széket Cauchon bal-
ján). Minden világi hatalom gazembert csinál 
az emberekből ; nincsenek fegyelmezve a hiva-
tásukra és nincs meg az apostoli hagyományuk. 
A mi uraink ép ily gazok. 
A püspöki ülnökök rohannak be a csarnokba, 

élükön De Stogumber káplán és De Courcelles kano-
nok, egy 30 éves fiatal pap. A jegyzők az asztalhoz 
ülnek, egy széket szabadon hagynak D'Estivet-vel szem-
ben. Az ülnökök körül többen leülnek a helyükre, mások 
állva beszélgetnek s várják, mikor kezdődik a hivatalos 
tárgyalás. De Stogumber kedvetlen és konok és nem 
akar leülni, sem a kanonok, aki a jobbján áll. 
CAUCHON. JÓ reggelt, Stogumber mester. (Az inkvi-

zitorhoz.) Az angliai érsek káplánja. 
A KÁPLÁN (kijavítja). A winchesteri érsek káplánja, 

gróf úr. Tiltakoznom kell, gróf úr. 
CAUCHON. ön nagyon súrűn tiltakozik. 
A KÁPLÁN. Itt nemcsak én tiltakozom, kegyelmes 

uram. Itt áll De Courcelles mester, párizsi kano-
nok, aki most velem együtt tiltakozik. 

CAUCHON. Hát miről van szó ? 
A KÁPLÁN (durcásan). Beszéljen ön, De Courcelles 

mester, minthogy én, amint látom, kiestem ő 
kegyelmességének bizalmából. (Bosszúsan ül le 
Cauchon közelében, tőle jobbra.) 

COURCELLES. Kegyelmes uram, mi nagy fáradsággal 
megszerkesztettük a vádlevelet a Szűz ellen, 
hatvannégy pontban. Most azt halljuk, hogy e 



hatvannégy pontot, megkérdezésünk nélkül, ala-
posan megnyirbálták. 

Az INKVIZÍTOR. De Courcelles mester, ebben csak én 
vagyok a hibás. En a legnagyobb bámulattal 
adózom önöknek e hatvannégy pontban kifej-
tett buzgalmukért. De az eretnekek vádolásá-
ban is, mint mindenben a világon, ami elég, az 
elég. Gondolnunk kell arra is, hogy a törvény-
széknek nem minden tagja oly alapos és éles-
eim éj ű, mint önök, úgyhogy az önök igen nagy 
tanultsága nem egy esetben igen nagy badar-
ságnak tűnhetnék fel az ő szemükben. Ezért is 
jónak láttam, hogy az önök hatvannégy pontja 
közül ne hagyjak meg többet, mint tizen-
kettőt. 

COURCELLES (mint akit a villám sújtott). Tizenkettőt ! 
Az INKVIZÍTOR. Higyjék el, hogy a tizenkét pont is 

teljesen elegendő az önök céljaira. 
A KÁPLÁN. De néhányat a legfontosabb pontok közül 

úgyszólván mindenestül töröltek. Például a Szűz 
csakugyan megtette azt a kijelentést, hogy Szent 
Margit, Szent Katalin meg Mihály arkangyal 
franciául szólottak hozzá. Ez perdöntő dolog. 

Az INKVIZÍTOR, ön persze azt hiszi, hogy latinul kel-
lett volna szólaniok. 

CAUCHON. Nem ; azt hiszi, hogy angolul kellett volna 
szólaniok. 

A KÁPLÁN. Ez csak természetes. 
Az INKVIZÍTOR. NOS hát, mivelhogy itt, úgy hiszem, 

mind megegyeztünk abban, hogy a szózatok, 
amelyeket a leány hallott, a Gonosz Lélek kísér-
tései voltak, hogy őt a kárhozatba vigye : sem 
önre, De Stogumber mester, sem pedig az angol 
királyra nézve nem volna túlságosan hízelgő az 
a föltevés, hogy az ördögnek az angol az anya-
nyelve. Ezt hát ejtsük el. Különben a tizenkét 
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pont nem mellőzi teljesen ezt a kérdést. Kérem, 
uraim, üljenek le s fogjunk hozzá a dologhoz. 

Azok is leülnek, akik edclig állottak. 

A KÁPLÁN. Nos hát, én tiltakozom. Ennyi az egész. 
COURCELLES. Nagyon súlyos dolognak tartom, hogy 

kárbavész az egész munkánk. Ez csak újabb 
példája annak, hogy az a nő milyen ördögi 
befolyást gyakorol az egész törvényszékre. (El-
foglalja helyét a káplán jobbján.) 

CAUCHON. Arra céloz, hogy én ördögi befolyás alatt 
állok ? 

COURCELLES. Nem célozok én semmire. De nekem 
mégis úgy rémlik, hogy egész összeesküvés van 
itt, amellyel palástolni akarják azt a tényt, 
hogy a Szűz ellopta a senlis-i püspök lovát. 

CAUCHON (alig bírja fékezni a haragját). Ez itt nem 
úriszék. Ilyen ringy-rongy dolgokkal akarjuk 
elfecsérelni az időnket ? 

COURCELLES (megütközve kel föl). Kegyelmes úr ringy-
rongy dolognak nevezi a püspök lovát ? 

Az INKVIZÍTOR (jóságosan). De Courcelles mester : a 
Szűz azt állítja, hogy igen szép summát fizetett 
a lóért ; s ha a püspök úr nem kapta meg a pénzt, 
erről ő nem tehet. És minthogy igaza is lehet, 
ez is olyan pont, amelyre nézve nyugodtan föl-
menthetjük a Szüzet. 

COURCELLES. Igen, ha közönséges lóról volna szó ! 
De ez a püspök lova ! Hogy lehet ez alól felmen-
teni ? (Zavartan és csüggedten ül vissza.) 

Az INKVIZÍTOR. Legyen szabad mély tisztelettel elő-
terjesztenem, hogyha mindenáron tárgyalni akar-
juk a Szűznek e csalási ügyeit, amelyekben talán 
kénytelenek leszünk kimondani az ártatlanságát, 
esetleg kikerüli a fővádat, az eretnekséget, 
amelyre nézve pedig ő maga beismeri a bűnös-



ségét. Azért is kérem önöket, ha a Szüzet behoz-
zák ide, ne szóljon senki arról, hogy lovat lopott 
vagy hogy falusi gyerekekkel tündérfák körül 
táncolt, elvarázsolt kutaknál imádkozott s még 
egy tucat olyan dologról, amelyeket nagyon 
buzgón kutattak, amíg én nem jöttem. Nincs 
Franciaországban egyetlen parasztleány, akire 
nem lehetne ilyeneket rábizonyítani : vala-
mennyien elvarázsolt fák körül táncolnak és 
csodakutaknál imádkoznak. S akadnak köztük, 
akik a pápa lovát is ellopnák, csak hozzáférhet-
nének. Eretnekség, eretnekség az a vád, uraim, 
amelyet itt tárgyalnunk kell. Különös megbiza-
tásom az, hogy felkutassam és elnyomjam az 
eretnekséget ; mint inkvizitor vagyok itt s nem 
mint közönséges tisztviselő. Maradjunk az eret-
nekségnél, uraim s ne gondoljunk a többivel. 

CAUCHON. Küldöttjeink jártak a leány falujában és 
kutatták a múltját ; mondhatom, semmiféle 
komoly vád nem merült fel ellene. 

A KÁPLÁN és COURCELLES (fölkelnek és egyszerre kia-
bálnak). Micsoda ! Semmi komoly vád, kegyelmes 
úr ! A tündérfa nem — 

CAUCHON (kijön a sodrából). Hallgassanak, uraim. 
Vagy egyszerre csak egyikük beszéljen. 

A KÁPLÁN (bosszúsan ül vissza a helyére). Mult pénte-
ken a leány szórói-szóra ugyanezt mondotta 
nekünk. 

CAUCHON. Bár követték volna a tanácsát, káplán úr. 
Ha azt mondom, hogy nem találtak semmi 
komolyat, úgy értem, hogy semmi olyat nem 
találtak, amit egy okos és hozzáértő emberekből 
álló törvényszék komolynak ítélhetne. Egy néze-
ten vagyok az inkvizitor úrral, hogy nekünk itt 
az eretnekség kérdését kell vizsgálnunk. 

LADVENU (ifjú, de aszkétikusan finom arcú domini-



kánus, aki jobboldali töszomszédja De Courcelles-
nek). De hát mi ártalom lehet e leány eretnek-
ségében ? Vájjon nem együgyüségéből ered-e ? 
Az Egyháznak sok szentje éppen úgy beszélt, 
mint Johanna. 

Az INKVIZÍTOR (nyájassága eltűnik ; nagyon komo-
lyan beszél). Márton testvér, ha annyi eretnek-
séget látott volna, mint én, még akkor sem 
tekintené csekély dolognak, amikor látszólag 
ártalmatlan, sőt kedves és jámbor formában 
kezd jelentkezni. Az eretnekség olyan emberek-
ben jelentkezik, akik minden látszat szerint 
jobbak a szomszédjaiknál. Egy kedves és jámbor 
leány vagy egy ifjú ember, aki Urunk parancsá-
nak engedelmeskedve, minden kincsét a szegé-
nyeknek adja, magára ölti a szegénység köntö-
sét, megtartóztatja magát és követi az alázatos-
ság és szeretet törvényét, olyan eretnekségnek 
a megalapítója lehet, amely romokba dönti az 
Egyházat és a Birodalmat, ha idejekorán és 
könyörtelenül nem irtják. A Szent Inkvizíció 
jegyzőkönyvei telve vannak megtörtént dolgok-
kal, amelyeket nem merünk közölni a világgal, 
mert túltesznek mindenen, amit becsületes fér-
fiak és ártatlan asszonyok elképzelhetnek ; és 
ezek az eretnekek is mind szent együgyűséggel 
kezdték. Láttam ezt újra meg újra. Jól jegyez-
zék meg, amit mondok : a nő, aki gyűlöli a női 
ruhát és férfiak módjára öltözködik, olyan, mint 
a« a férfi, aki leveti magáról az állatbőröket és 
Keresztelő Szent János módjára öltözik ; és vala-
mint a nappal nyomában jár az éjszaka, úgy 
járnak tömegestül az ő nyomukban nekivadult 
asszonyok és férfiak, akik már semmiféle ruhát 
sem akarnak hordani. Ha leányok sem férjhez-
menni, sem szabályszerű fogadalmat tenni nem 



akarnak, ha férfiak menekülnek a házasságtól 
és isteni sugallattá hevítik a bujaságokat, amily 
szükségszerűen következik tavasz után a nyári 
időszak : ők is poligámián kezdik és vérfertőzé-
sen végzik. Az eretnekség eleinte ártatlannak, 
sőt dicséretesnek tűnhetik fel, de a természettelen 
gonoszságnak oly iszonyatos borzalmaival végző-
dik, hogy a legpuhábbszívű ember önök között, 
lia munkában láthatná, ahogy én láttam, 
felzúdulna az Egyház ellen, amely irgalmasságá-
ban szóba áll az eretnekekkel. Kétszáz esztendő 
óta küzd az Egyház e pokolbeli őrültség ellen ; 
jól tudja, mindig azzal kezdődik, hogy tudatlan 
és hiú emberek a* maguk ítéletét szembehelyezik 
az Egyházzal és azzal kérkednek, hogy ők Isten 
akaratának tolmácsai. Nem szabad beleesnünk 
abba a szokásos tévedésbe, hogy az együgyű 
embereket hazugoknak és képmutatóknak bélye-
gezzük. ök becsületesen és őszintén hiszik, hogy 
ördögi sugallatuk Istentől ered. Azért is állja-
nak résen szívüknek természetes részvétével 
szemben. Remélem, hogy önök mindnyájan irgal-
mas lelkű emberek. Különben, hogy is szentel-
hették volna életüket a mi édes Üdvözítőnk 
szolgálatára ! Egy fiatal leányt fognak maguk 
előtt látni, aki tiszta és jámbor ; mert ki kell 
mondanom, uraim, hogy azok a vádak, amelye-
ket angol barátaink hangoztatnak, nem nyertek 
bizonyítást, míg ellenben bőséges tanuságunk van 
arra, hogy túlkapásai a vallás és szeretet túlkapásai 
voltak s nem világiasságból és feslettségből ered-
tek. A leány nem azok közül való, akiknek 
kemény vonásai kemény szívre vallanak s aki-
ket szemtelen pillantásuk és fajtalan viselkedé-
sük elítél, mielőtt még vádoltattak volna. Az 
ördögi kevélység, amely jelenleg ily veszedelembe 



sodorta, nem hagyott nyomot az arcán. S bár-
mily különösnek tetszhetik is önök előtt, a jelle-
mén sem hagyott nyomot, — azokat a sajátos 
dolgokat kivéve, amelyekben kevély ; úgyhogy 
önök egy és ugyanazon lélekben egymás tő-
szomszédságában fogják látni az ördögi kevély-
séget és a természetes alázatosságot. Azért is 
legyenek résen, uraim. Istenünk tiltja azt mon-
danom önöknek, hogy keménjútsék meg a szí-
vüket ; mert ha elítéljük őt, büntetése oly kegyet-
len lesz, hogy a mennyei irgalomba vetett min-
den reménységünket örökre eljátsszuk, hacsak 
egy szikrányi rosszindulat volt is ellene a szí-
vünkben. De ha gyűlölik á kegyetlenséget,— és 
ha volna köztünk egy is, aki nem gyűlöli, lelki 
üdvösségére felszólítom, hogy hagyja el ezt a 
szent törvényszéket — mondom, ha gyűlölik a 
kegyetlenséget, jusson eszükbe, hogy következ-
ményeiben semmi sem olyan kegyetlen, mint 
az eretnekség megtűrése. Jusson eszükbe az is, 
hogy semmiféle törvényszék sem lehet olyan 
kegyetlen, mint a köznép azok iránt, akiket 
eretnekségben talál gyanúsnak. A Szent Inkvizí-
ció kezében az eretneket nem érheti erőszak, 
biztosítva van számára az igazságos vizsgálat s 
nem vihető halálra még bűnösség esetén sem, 
ha a bűnt megbánás követi. Számtalan eretnek 
menekült meg a haláltól, mert a Szent Inkvizí-
ció kivette őket a nép kezéből s mert a nép ki-
adta őket, tudván, hogy a Szent Inkvizíció fogja 
tárgyalni az ügyüket. Mielőtt a Szent Inkvizíció 
életbelépett, sőt most is, ha tisztjei könnyen el 
nem érhetők, a szerencsétlen, nyomorult embert, 
aki eretnekségben gyanús, talán alaptalanul és 
igazságtalanul : megkövezik, darabokra tépik, 
vízbefojtják, megégetik a saját házában, ártat-



Ian gyermekeivel együtt, vizsgálat nélkül, gyó-
nás nélkül s temetetlenül hagyják, mint a kutyát ; 
csupa olyan cselekedet, mely könyörtelen az 
ember iránt és gyűlöletes Isten előtt. Uraim, én 
természetemnél csakúgy, mint hivatásomnál 
fogva könyörületes vagyok s ámbár a dolog, 
amelyben eljárok, kegyetlennek tűnhetik fel 
azok szemében, akik nem tudják, mennyivel 
nagyobb kegyetlenség volna, ha nem járnék el 
benne : — inkább magamat köttetném oda a 
cölöphöz, ha nem tudnám,hogy ez az én tevékeny-
ségem becsületes, szükséges és alapjában véve 
irgalmas. S kérem önöket, hogy ebben a meg-
győződésben fogjanak hozzá a tárgyaláshoz. 
A harag rossz tanácsadó ; vessék ki magukból 
a haragot. A részvét néha még rosszabb : vessék 
ki magukból a részvétet. De ne vessék ki az 
irgalmat. Csak azt ne feledjék el, hogy első 
helyen áll az igazság. Van valami mondani-
valója, püspök úr, mielőtt megnyitjuk a tár-
gyalást ? 

CAUCHON. AZ inkvizitor úr helyettem is beszélt és 
jobban, mint én beszélhettem volna. S nem 
képzelhetem, hogy akadhat éplelkű ember, aki 
egyet nem értene minden kimondott szavával. 
Én csak egyet akarok hozzátenni. Az eretnek-
ségnek ama nyers megnyilvánulásai, amelyek-
ről beszélt, csakugyan borzalmasak ; de csakis 
oly módon borzalmasak, mint a fekete halál ; 
tombolnak egy darabig, aztán megszűnnek, mert 
egészséges és épeszű emberek semmiféle ösztön-
zésre sem fognak belenyugodni a meztelenségbe, 
a vérfertőzésbe, a soknejűségbe meg más effélébe. 
De ma egész Európán végig olyan eretnekséggel 
állunk szemben, amely nem gyöngeelméjű vagy 
betegagyú emberek között terjed ; sőt mennél 



erősebb elméjűek, annál makacsabb eretnekek. 
És ennek az eretnekségnek a hitelét nem ront-
ják fantasztikus túlzások, sem aljas testi gerje-
delmek ; de azért ez is a tévelygő és halandó 
ember egyéni véleményét helyezi szembe az Egy-
ház leszűrt véleményével és tapasztalásával. 
A katholikus kereszténység hatalmas alkotmányát 
nem fogják soha megingatni sem a mezítelen 
őrültek, sem Moab és Ammon bűnei. De meg-
bonthatja a belső árulás és kegyetlen romlásba 
és pusztulásba döntheti az a fő-eretnekség, 
amelyet az angol parancsnok protestantizmus-
nak nevez. 

Az ÜLNÖKÖK (összesúgva). Protestantizmus ! Hát ez 
mi ? Mire értette a püspök ? Újfajta eretnek-
ség ! Azt mondja, hogy az angol parancsnok. 
Ki hallott valaha protestantizmusról ? stb., stb. 

CAUCHON (folytatja). És erről jut eszembe : Milyen 
előkészületeket tett gróf Warwick a világi kar 
védelmére, arra az esetre, ha a Szűz makacs-
nak mutatkoznék s a népnek megesnék rajta 
a szíve ? 

A KÁPLÁN. Emiatt ne nyugtalankodjék, kegyelmes 
úr. A nemes grófnak nyolcszáz katonája áll 
fegyverben a kapuknál. S ha az egész város 
pártját fogja is a leánynak, akkor sem fog kisik-
lani az angolok körmei közül. 

CAUCHON (felbőszülve). Nem tenné hozzá : Adja Isten, 
hogy a leány megbánja bűnét és megtisztuljon ? 

A KÁPLÁN. Nem hinném, hogy ez következetesség 
volna részemről ; de természetesen egyetértek a 
kegyelmes úrral. 

CAUCHON (megvetően vonja a vállát és lemond róla). 
A törvényszék összeült. 

Az INKVIZÍTOR. Hozzák be a vádlottat. 
LAD VENU (kiált). Vádlott ! Hozzák be. 



Angol katonákból álló őrség a boltíves ajtón át 
behozza Johannát, akinek a csuklója meg van láncolva. 
Velük jön a hóhér, segédeivel együtt. Odavezetik a szék-
hez, leveszik róla a láncot és felállanak mögötte. Johanna 
fekete apród-ruhában van. A hosszú fogság, a vizsgálat 
fáradalmai, amelyek megelőzték a tárgyalást, nyomot 
hagytak rajta ; de életereje nem hagyta el ; szégyen-
kezés nélkül áll szemben a törvényszékkel s egy szikrája 
sincs benne annak a félelemnek, amelyet a vádlottak-
nak éreznie kellene egy ünnepélyes és szertartásos tör-
vényszék láttára, s ami hozzátartozik az intézmény 
teljes, külső sikeréhez. 

Az INKVIZÍTOR (jóságosan). Ülj le, Johanna. (Johanna 
leül a fogoly székére.) Nagyon sápadt vagy ma. 
Nem érzed jól magadat ? 

JOHANNA. Szépen köszönöm. Elég jól vagyok. De a 
püspök úr pontyot küldött és az megártott. 

CAUCHON. Sajnálom. Pedig meghagytam nekik, hogy 
a ponty friss legyen. 

JOHANNA. Tudom, hogy a püspök úr csak jót akart ; 
de ez a hal nem nekem való. Az angolok azt 
hitték, hogy meg akar mérgeztetni — 

A KÁPLÁN 
} (egyszerre). Micsoda ! Nem, uram ! 

JOHANNA (folytatva). Ök elvégezték, hogy máglyán 
égetnek el, mint boszorkányt. Hozzám küldték 
a doktorukat, hogy gyógyítson meg, de eret 
vágni nem volt szabad, mert a buta nép azt 
hiszi, hogy a boszorkányt elhagyja a varázs-
ereje, mihelyt vért vesznek tőle ; így hát csak 
csúnyán leszidott. Miért hagynak engem az 
angolok kezében ? Inkább az Egyház kezében 
volnék ! S miért láncolnak fatuskóhoz ? Attól 
félnek, hogy megszököm ? 

D'ESTIVET (nyersen). Leány, nem a te dolgod, hogy 



kérdéseket tégy a törvényszéknek ; a mi dol-
gunk, hogy kikérdezzünk téged. 

COURCELLES. Ha nem láncolnának meg, nem próbál-
nál-e szabadulni, még úgy is, hogy leveted maga-
dat egy hatvan láb magas toronyból ? Ha mint 
boszorkány, nem tudsz repülni, hogyan lehet-
séges, hogy még életben vagy ? 

JOHANNA. Én azt hiszem, hogy az a torony még sem 
lehetett olyan magas. Amióta ebben a kérdés-
ben vallattak, minden áldott nap magasabb lett 
a torony. 

D'ESTIVET . Miért ugortál le a toronyból ? 
JOHANNA. Hogy tudod, hogy leugrottam ? 
D'ESTIVET. AZ árokban találtak fekve. Miért hagy-

tad el a tornyot ? 
JOHANNA. Mindenki elhagyja a börtönét, ha ki tud 

szabadulni belőle. 
D'ESTIVET . Te hát szökni próbáltál ? 
JOHANNA. Űgy van és nem először. Ha nyitva hagy-

játok a kalitka ajtaját : kirepül a madár. 
D'ESTIVET (fölkel). Ezzel beösmeri, hogy eretnek. Fel-

hívom rá a törvényszék figyelmét. 
JOHANNA. Ezt nevezi eretnekségnek ! Eretnek vagyok, 

mert szökni akartam a börtönből ? 
D'ESTIVET . Minden bizonnyal ; ha az Egyház kezé-

ben vagy és szántszándékkal kiragadod maga-
dat, akkor cserbenhagytad az Egyházat, és ez 
eretnekség. 

JOHANNA. Nagy sületlenség. Nem akad olyan bolond, 
aki ezt elhiszi. 

D'ESTIVET . Hallja kegyelmes uram, hogy köteles-
ségem teljesítése miatt hogy legyaláz engem ez 
a leány ? 

CAUCHON. Már régebben figyelmeztettelek, Johanna, 
hogy az ilyen hetyke válaszok nem válnak 
javadra. 



JOHANNA. De ha nem akarnak értelmesen beszélni 
velem. Okos szóra én is okosan felelek. 

Az INKVIZÍTOR (közbevág). Még nem vagyunk rend-
ben. A kanonok úr megfeledkezett arról, hogy 
a tárgyalást még nem nyitottuk meg forma-
szerűen. A leánynak először esküt kell tennie 
az Evangéliumra, hogy a teljes igazságot fogja 
megmondani nekünk, csak azután kezdődhetik 
a vallatás. 

JOHANNA. Minden alkalommal ezt kell hallanom. Es 
én minden alkalommal kijelentettem, hogy elmon-
dok mindent, ami a pört illeti. De nem mond-
hatom el a teljes igazságot ; Isten nem engedi, 
hogy elmondjam a teljes igazságot. Nem is 
értenétek meg, ha elmondanám. Régi példa-
beszéd, hogy aki túlsók igazat mond, bizton 
kötélre kerül. Belefáradtam már az okoskodásba : 
legalább kilencszer végigmentünk rajta. Már 
sokszor megesküdtem arra, amire most kell 
esküdnöm ; és én már nem akarok többször 
esküdni. 

COURCELLES. Kegyelmes úr, kínpadra kell őt vonni. 
Az INKVIZÍTOR. Hallod, Johanna ? A makacs bűnösö-

ket kínpadra feszítik. Gondold meg, mielőtt 
újra felelnél. Megmutatták neki a kínzó szer-
számokat ? 

HÓHÉR. Készen állanak, kegyelmes uram. S a leány 
látta őket. 

JOHANNA. É S hogyha egyenként tépitek ki minden 
tagomat, amíg csak a lelkem elválik a testemtől, 
akkor sem vehettek ki többet belőlem, mint 
amennyit már elmondottam. Mi egyebet mond-
hatnék még, amit meg tudnátok érteni? Meg 
aztán én nem tudom elviselni a kínzatást ; ha 
kínoztok, azt fogom vallani, ami nektek tetszik, 
míg csak abba nem hagyjátok a kínzást. De 



aztán megint visszavonnék mindent ; így hát 
mi haszna volna az egésznek ? 

LAD VENU. Sok van abban, amit mond. Legyünk 
irgalmasak vele szemben. 

COURCELLES. De a kínvallatás az eljáráshoz tartozik. 
Az INKVIZÍTOR. Nem szabad könnyelműen alkalmaz-

nunk. Ha a vádlott önszántából vall, nem indo-
kolt a kínvallatás. 

COURCELLES. De ez így szokatlan és szabálytalan 
eljárás. Vonakodik letenni az esküt. 

LADVENU (utálkozva). így hát merő élvezetből akarja 
megkínoztatni a leányt ? 

COURCELLES (vadul). Hogy volna ez élvezet? Ez a 
törvény. Ez a szokás. Mindig ezt csináljuk. 

Az INKVIZÍTOR. Nem úgy van, De Courcelles mester, 
csakis akkor, ha olyan emberek vezetik a vizsga-
latot, akik nem tudják, hogy mit rendel a tör-
vény. 

COURCELLES. De ez a leány eretnek. És higyjék el, 
hogy mindig ezt csináljuk. 

CAUCHON (határozottan). Ma nem ezt fogjuk csinálni, 
ha nincs rá szükség. Vessünk véget már ennek. 
Ne mondhassa senki, hogy mi kicsikart vallo-
másokkal dolgozunk. Legjobb szónokainkat és 
doktorainkat küldöttük e leányhoz, akik intel-
mekkel és kérésekkel akarták rávenni, hogy 
mentse meg testét és lelkét a tűztől ; most nem 
fogjuk a hóhért küldeni hozzá, hogy belelökje. 

COURCELLES. A kegyelmes úr természetesen irgalmas 
szívű. De nagy felelősség ám eltérni a rendes 
gyakorlattól. 

JOHANNA. Nagy mamlasz vagy, mester. Csak egyet 
tudsz : hogy azt kell tenni, amit legutoljára 
tettek — mi ? 

COURCELLES (fölkel). Te ringyó; mamiasznak mersz 
nevezni engem ? 



Az INKVIZÍTOR. Türelem, mester, türelem. Attól félek, 
hogy mihamar utóiéri őt a legszörnyűbb meg-
torlás. 

COURCELLES (dadogva). Még hogy mamlasz ! (Nagyon 
elégedetlenül leül.) 

Az INKVIZÍTOR. De addig is ne bántson bennünket, 
hogy a pásztorlánynak kissé goromba a nyelve. 

JOHANNA. Nem ; nem vagyok pásztorlány. Ámbár 
én is foglalatoskodtam a juhok körül, mint bárki 
más. Elvégzem én egy úrinő munkáját is a ház-
ban — szövést vagy fonást — csak olyan jól, 
mint bármelyik roueni asszony. 

Az INKVIZÍTOR. Nincs most idő ilyen hiúságra, Johanna. 
Nagy veszedelemben forogsz. 

JOHANNA. Tudom ; és nem bűnhödtem-e meg a 
hiúságomért ? Ha bolond módra nem az aranyos 
kabátom lett volna rajtam a csatában, az a 
burgundi katona sohasem rángathatott volna le 
hátulról a lovamról ; és akkor most nem volnék 
itten. 

A KÁPLÁN. Ha olyan ügyes vagy a női munkákban, 
miért nem maradsz otthon, hogy elvégezhesd? 

JOHANNA. Sok asszony van, aki elvégzi helyettem ; 
de az én dolgomat nem végezheti el senki. 

CAUCHON. Gyerünk ! Ne fecséreljük el az időt semmi-
ségekre. Johanna, egy nagyon ünnepélyes kérdést 
akarok intézni tehozzád. Jól vigyázz arra, hogy 
mit felelsz ; mert ezen fordul meg az életed és 
a lelkiüdvösséged. Mindazért, amit mondtál és 
tettél, akár jó, akár rossz, vállalod Isten egy-
házának ítéletét e földön ? S legkivált azokat a 
szavakat és tetteket illetőleg, amelyeket a vádló 
e pörben tenéked tulajdonít, hajlandó vagy el-
fogadni a harcoló Egyház ihletett értelmezését ? 

JOHANNA. En hű gyermeke vagyok az Egyháznak. 
Engedelmeskedni akarok az Egyháznak — 



CAUCHON (reményteljesen előrekönyököl). Engedelmes-
kedő ? 

JOHANNA. — föltéve, hogy nem kíván tőlem lehe-
tetlent. 

Cauchon nehéz sóhajjal hanyatlik vissza a szé-
kébe. Az inkvizítor ajkát harapdálja és homlokát rán-
colja. Ladvenu részvevőén csóválja a fejét. 

D'ESTIVET . Fölteszi az Egyházról azt a balgaságot 
és tévelyt, hogy lehetetlent fog kívánni tőle. 

JOHANNA. Ha azt kívánják tőlem, jelentsem ki, hogy 
mindent tettem és mondtam, s ami látomásaim 
és jelenéseim voltak : nem Istentől valók, hát 
ez lehetetlen. Amit Isten sugallatára tettem, 
én azt soha vissza nem vonhatom ; amit ö pa-
rancsolt, vagy még ezután parancsol, attól nem 
fogok elállani : bármely halandó ember ellenére. 
Ez az, amiről azt mondottam, hogy lehetetlen. 
Es ha az Egyház olyat kér tőlem, ami ellen-
kezik a paranccsal, amelyet Istentől vettem : 
bármi legyen is, én azt nem teljesíthetem. 

Az ÜLNÖKÖK (méltatlankodva és felháborodva). ó ! 
Az Egyház ellenkezik Istennel ! Mit mondanak 
ehhez ? Tiszta, merő eretnekség. Ez túlhalad 
mindent, stb. stb. 

D'ESTIVET (lecsapja a levelet). Kegyelmes úr, kell-e 
még egyéb ? 

CAUCHON. Leány : amit mondtál, tíz eretnek meg-
égetésére is elegendő. Hát nem fogadod meg az 
intelmünket ? Nem akarsz megérteni minket ? 

Az INKVIZÍTOR. S ha a harcoló Egyház azt mondja 
neked, hogy látomásaid és jelenéseid ördögi 
kísértések voltak, hogy a kárhozatba csaljanak, 
nem fogod elhinni, hogy az Egyház bölcsebb 
tenálad ? 

JOHANNA. Hiszem, hogy Isten bölcsebb nálamnál és 



én az ő parancsait teljesítem. Mindazok a dolgok, 
amelyeket az én bűneimnek mondotok, Isten 
parancsából történtek velem. És én azt mon-
dom, hogy Isten rendeléséből tettem meg őket ; 
és lehetetlen rám nézve, hogy mást mondjak. 
És ha bármely egyházi ember az ellenkezőjét 
állítja, nem törődöm vele ; egyedül Istennel 
törődöm, akinek parancsait mindig követem. 

LADVENU (hevesen vitatkozik vele). Gyermek, hiszen 
nem tudod, hogy mit beszélsz. Hát el akarod 
veszteni magadat ? Ide hallgass. Nem hiszed, 
hogy engedelmességgel tartozol Isten egyházá-
nak itt e földön ? 

JOHANNA. Hiszem. De hát tagadtam-e valaha? 
LADVENU. Helyes. Ez úgyebár azt jelenti, hogy 

engedelmességgel tartozol ő Szentségének, a 
pápának, a bíbornokoknak, az érsekeknek és a 
püspököknek, akik közül nem a kegyelmes úr 
van itt jelen. 

JOHANNA. Mindenekelőtt Istent kell szolgálnunk. 
D'ESTIVET. É S azok a szózatok nem rendelik neked, 

hogy alávesd magadat a harcoló Egyháznak ? 
JOHANNA. Sohasem mondották azt, hogy engedetlen 

legyek az Egyház iránt ; de először Istent kell 
szolgálnunk. 

CAUCHON. É S ezt te ítéled meg, nem pedig az Egyház ? 
JOHANNA. Kinek az ítélete után igazodhatnám, ha nem 

a magamé után ? 
Az ÜLNÖKÖK (megbotránkozva). Ó ! (Nem találnak 

szavakat.) 
CAUCHON. Saját száddal mondtad ki magadra a vét-

kest. Küzdöttünk a te üdvösségedért a végső 
határig, ahol már a mi bűnösségünk kezdődik ; 
újra meg újra kitártuk előtted a kaput ; és te 
becsaptad a szemünk láttára és Isten szeme-
láttára. Azok után, amiket mondottál, mered-e 



még állítani, hogy a kegyelem állapotában vagy ? 
JOHANNA. Ha nincs úgy, Isten vezéreljen arra ; ha 

úgy van, Isten tartson meg benne. 
LAD VENU. Kegyelmes úr, ez nagyon jó válasz. 
COURCELLES. Akkor is a kegyelem állapotában vol-

tál, amikor elloptad a püspök lovát ? 
CAUCHON (dühösen ugrik fel), ó , ördög vigye a püspök 

lovát, magával együtt. Nekünk itt az eretnek-
ség kérdését kell vizsgálnunk s nem juthatunk 
el a kérdés gyökeréig, mert folyton visszarángat-
nak bennünket azok a hülyék, akik nem értenek 
egyébhez, mint a lovakhoz. (Reszket a dühtől s 
rákényszeríti magát, hogy leüljön.) 

Az INKVIZÍTOR. Uraim, uraim, önök a legjobb védő-
ügyvédjei a Szűznek, amikor ilyen semmiségekbe 
kapaszkodnak. Nem is csodálom, hogy a kegyel-
mes úr kijött a béketűréséből. Mit mond a vádló ? 
ő sürgeti ezeket a csalási ügyeket ? 

D'ESTIVET . Én hivatalból mindent kénytelen vagyok 
sürgetni ; de ha egy nő beösmeri az eretnekséget, 
amelyért az egyházból kiközösítik, mi súlya 
lehet annak, hogy olyan vétkeket is elkövetett, 
amelyekért kisebb büntetés járna ? E kisebb-
rendű vádakat illetőleg egy véleményen vagyok 
a kegyelmes úrral. De a legmélyebb tisztelettel 
ki kell emelnem két rettentő és istenkáromló 
bűnét, amelyeket ő maga sem tagad. Először is 
érintkezésben áll gonosz démonokkal, tehát 
boszorkány. Másodszor férfiruhában jár, ami 
illetlen, természettelen és undorító ; és legkomo-
lyabb intelmeink és tiltakozásaink ellenére, még 
azért sem akarja levetni, hogy magához vehesse 
a szentséget. 

JOHANNA. Szent Katalin vájjon gonosz démon ? Meg 
Szent Margit ? Meg Mihály arkangyal ? 

COURCELLES. Hogy tudhatod, hogy a szellem, aki 



megjelent neked, csakugyan arkangyal ? Hát 
nem mezítelen férfiú képében jelent meg ? 

JOHANNA. Azt hiszed, hogy Isten nem tudja fel-
ruházni ? 

Az ülnökök kénytelen-kelletlen elmosolyodnak, fő-
kép, mert De Courcelles rovására megy a tréfa. 

LAD VENU. Helyes a felelet, Johanna. 
Az INKVIZÍTOR. Csakugyan, helyes a felelet. Csakhogy 

egy gonosz démon sem olyan együgyű, hogy 
egy fiatal leány előtt olyan alakban jelenjék 
meg, amellyel csak megbotránkozását hívja ki, 
holott azt akarja elhitetni vele, hogy ő a Leg-
felső Lény küldöttje. Johanna : az Egyház arra 
tanít téged, hogy a jelenések démonok, akik 
a te lelkedre törnek. Elfogadod az Egyház 
tanítását ? 

JOHANNA. Elfogadom Isten küldöttjét. Hogy utasít-
hatná el őt az, aki igazán hisz az Egyházban ? 

CAUCHON. Átkozott leány, újra kérdezlek : tisztában 
vagy-e azzal, hogy mit mondasz ? 

Az INKVIZÍTOR. Püspök úr, hiába viaskodik az ördög-
gel e leány lelkéért, mert meg nem mentheti. 
Már most ami a férfiruhát illeti : még egyszer 
és utoljára, le fogod-e vetni e szemérmetlen 
öltönyt s fogsz-e nemedhez illően ruházkodni ? 

JOHANNA. Nem vetem le. 
D'ESTIVET (kap rajta). Az engedetlenség bűne, kegyel-

mes uram. 
JOHANNA (kétségbeesve). De a szentjeim azt mondták 

nekem, hogy katonamódra kell öltöznöm. 
LADVENU. Johanna, Johanna, nem bizonyítja-e ez, 

hogy azok a szózatok a rossz szellemek sugallatai 
voltak ? Tudod-e csak egyetlen értelmes okát 
adni, hogy Istennek angyala miképpen tanácsol-
hatott neked ily szemérmetlenséget ? 

Shaw: Szent Johanna. 13 



JOHANNA. Hogyne. Hát van-e ennél egyszerűbb és 
józanabb dolog ? Katona voltam és katonák 
közt éltem. Fogoly vagyok és katonák őriznek. 
Ha nőnek volnék öltözve, ők is mind csak a nőt 
látnák bennem ; és mi lenne akkor belőlem ? 
Ha katonának vagyok öltözve, katonának tekin-
tenek s úgy élhetek velük, mint ahogy odahaza 
éltem a bátyáimmal. Ezért mondotta nekem 
Szent Katalin, hogy nem szabad női ruhában 
járnom, amíg ő meg nem engedi. 

COURCELLES. És mikor fogja megengedni ? 
JOHANNA. Ha majd kivesztek az angol katonák kezé-

ből. Mondtam már, hogy az Egyház kezében 
szeretnék lenni, nem pedig éjjel-nappal gróf 
Warwick négy katonája között. Azt kívánjátok, 
hogy szoknyában járjak közöttük ? 

LADVENU. Kegyelmes úr, amit mond, Isten tudja, 
nagyon helytelen és megbotránkoztató, de van 
benne egy szemernyi világi okosság, ami egy 
ilyen együgyű falusi leányban igazán bámulatra-
méltó. 

JOHANNA. Ha olyan együgyűek volnánk falun, mint 
ti a törvényszékeken meg a palotákban, nem-
sokára nem volna búzánk, amiből kenyeret süt-
nek számotokra. 

CAUCHON. EZ a hála azért, hogy meg akarta menteni 
őt, Márton testvér. 

LADVENU. Johanna, mi itt mind meg akarunk men-
teni téged. A kegyelmes úr is meg akar men-
teni téged. Az inkvizítor úr nem lehetne igaz-
ságosabb, ha a tulajdon édes leánya volnál. 
De téged megvakít szörnyű kevélységed és önhitt-
séged. 

JOHANNA. Miért szólasz így ? Nem mondtam semmi 
rosszat. Nem tudom megérteni. 

Az INKVIZÍTOR. Szent Athanasius a maga hitvallásá-



ban azt állítja, hogy akik nem tudják megérteni, 
elkárhoznak. Nem elegendő együgyűnek lenni. 
Még az sem elegendő, amit együgyű emberek 
jóságnak neveznek. A sötét agyvelő egy ügy ű-
sége nem jobb az állat együgyűségénél. 

JOHANNA. Ki kell mondanom, hogy nagy bölcsesség 
van az állat együgyűségében és néha nagy bolond-
ság a tudósok bölcsességében. 

LAD VENU. Mi tudjuk ezt, Johanna ; nem vagyunk 
olyan bolondok, amilyennek te gondolsz minket. 
Próbáld leküzdeni azt a kísértést, hogy hetyke 
válaszokat adj itt nekünk. Nem látod az embert, 
aki a hátad mögött áll ? (A hóhérra mutat.) 

JOHANNA (megfordul és ránéz). A kínzómester ? De a 
püspök azt mondta, hogy nem vonnak kínpadra. 

LAD VENU. Nem vonnak kínpadra, mert beösmertél 
mindent, ami az elítélésedhez szükséges. De ez 
az ember nemcsak kínzómester ; de egyúttal 
a hóhér . . . Hóhér ! hadd hallja a Szűz, hogy 
mit felelsz kérdéseimre. Készen állsz, hogy a 
mai napon megégettess egy eretneket ? 

A HÓHÉR. Igenis, mester. 
LADVENU. Felállítottátok a cölöpöt ? 
A HÓHÉR. Fel. A piactéren. Az angolok nagyon is 

magasra emelték, hogy ne juthassak az elítélt 
közelébe s ne könnyíthessek a halálán. Kegyet-
len lesz a halála. 

JOHANNA. De ti nem fogtok most megégetni engem ? 
Az INKVIZÍTOR. Végre kezded érteni, hogy miről 

van szó. 
LADVENU. Nyolcszáz angol katona vár arra, hogy 

elvigyen a piacra, mihelyest bíráid ajakáról 
elhangzott az ítélet, hogy ki vagy közösítve. 
S pár pillanat múlva ez a végzet ér utói téged. 

JOHANNA (kétségbeesve néz körül segedelemért). ó, Is-
tenem ! 



LAD VENU. Ne essél kétségbe, Johanna. Az Egyház 
könyörületes. Még megmentheted magadat. 

JOHANNA (reménykedve). Igen ; a mennyei szózat 
azt ígérte, hogy nem fognak megégetni. Szent 
Katalin arra kért, hogy legyek bátor. 

CAUCHON. Leány, hát végképpen megőrültél ? Nem 
látod, hogy a szózatjaid megtévesztettek ? 

JOHANNA, ó nem, az lehetetlen ! 
CAUCHON. Lehetetlen ! Egyenesen odavittek, hogy 

kiközösítünk és máglyára ítélünk, amely már 
vár reád. 

LADVENU (erős nyomatékkal). Beváltották-e egyet-
len ígéretüket is, amióta Compiègnenél fogságba 
estél ? Az ördög csalárdul rászedett. S az Egy-
ház karjait tárja ki feléd. 

JOHANNA (kétségbeesve). ó, igaz, igaz. A szózatok meg-
tévesztettek. Az ördög incselkedése volt. Összetört 
a hitem. Mertem és újra mertem ; de bolond az, 
aki belerohan a máglyatűzbe. Isten, aki meg-
áldott józan ésszel, nem kívánhatja ezt tőlem. 

LADVENU. Dicsértessék az Űr, aki a tizenkettedik 
órában megmentett téged. (A jegyzők asztalánál 
álló üres székhez rohan, felragad egy árkus papi-
rost, amelyre mohó sietséggel kezd írni valamit.) 

CAUCHON. Ámen ! 
JOHANNA. Mit kell tennem ? 
CAUCHON. Alá kell írnod, hogy ünnepélyesen meg-

tagadod az eretnekségedet. 
JOHANNA. Aláírnom ? Persze a nevemet. Csakhogy 

nem tudok írni. 
CAUCHON. De hiszen eddig is sok levelet írtál alá ? 
JOHANNA. Igen ; de valaki fogta a kezemet és vezette 

a tollamat. De talán jó lesz a kézjegyem is. 
A KÁPLÁN (aki növekvő ijedelemmel és felháborodással 

hallgatta mindezt). Kegyelmes úr, az a szándéka 
ezzel, hogy a leány egérutat nyerjen ? 



Az INKVIZÍTOR. Stogumber mester, a törvénynek 
szabad folyást kell engednünk, ön pedig ismeri 
a törvényt. 

A KÁPLÁN (a dühtől pirosan, fölkel). Tudom, hogy 
francia emberben nincs hűség. (Nagy zaj, ame-
lyet ő túlkiabál.) Tudom, mit fog mondani uram, 
a winchesteri érsek, ha majd meghallja ezt. 
Tudom, hogy mit fog tenni gróf Warwick, ha 
megtudja, hogy itt ki akarják őt játszani. Nyolc-
száz ember áll a kapunál s lesz rá gondjuk, hogy 
az önök szemeláttára égessék meg ezt az utá-
latos boszorkányt. 

Az ÜLNÖKÖK (a káplán beszédje alatt). Mi ez? Mit 
mondott ? Árulással vádol bennünket ? Ezt 
nem lehet eltűrni. Hogy a francia emberben 
nincs hűség ! Hallották ezt ! Gyűlöletes fickó ! 
Kicsoda ő ? Hát ilyenek az angol papok ? Vagy 
részeg, vagy őrült, stb. stb. 

Az INKVIZÍTOR (fölkel). Csendet kérek. Uraim, csen-
det kérek. Káplán úr, gondoljon egy pillanatig 
szent tisztére ; jusson eszébe, hogy mi ön és hol 
van ? Felszólítom, hogy üljön le. 

A KÁPLÁN (makacsul összefonja karjait, arca görcsö-
sen vonaglik). Nem fogok leülni ! 

CAUCHON. Inkvizítor úr, ez az ember engem az imént 
szemtől-szembe árulónak nevezett. 

A KÁPLÁN. Igenis, áruló vagy. És árulók vagytok 
valamennyien. Az egész tárgyalás alatt egyebet 
sem tettetek, mint térdenállva kértétek ezt a 
kárhozatos boszorkányt, hogy vonjon vissza 
mindent. 

Az INKVIZÍTOR (nyugodtan ül vissza székébe). Ha 
nem akar leülni, állnia kell : ennyi az egész. 

A KÁPLÁN. Nem fogok állani. (Székébe veti magát.) 
LADVENU (fölkel, kezében az írás). Kegyelmes úr, itt 

a nyilatkozat, amelyet a Szűznek alá kell írnia. 



CAUCHON. Olvassa fel neki. 
JOHANNA. Ne nyugtalankodjál. Aláírom. 
Az INKVIZÍTOR. Leány, tudnod kell, hogy mi az, 

amit aláírsz. Olvassa fel neki, Márton testvér. 
És legyen mindenki csöndben. 

LADVENU (nyugodtan olvas). Én, Johanna, közönsé-
ges nevén a Szűz, mint nyomorult bűnös, beösme-
rem, hogy súlyosan vétkeztem a következő pon-
tokban. Állítottam, hogy Isten és az angyalok 
és a mennyei szentek megjelentek előttem és 
gonoszul elutasítottam magamtól az Egyháznak 
abbeli intelmét, hogy ezek az ördögök kísértései 
voltak. Undok istenkáromlást követtem el, mert 
szemérmetlen ruhában jártam, amely ellenkezik 
a Szentírással és az Egyház szabályaival. Férfi-
módra lenyírattam a hajamat és ellentétben 
azokkal a kötelességekkel, amelyek a nők szá-
mára megnyitották az eget, kardot ragadtam, 
azért is, hogy emberek vérét ontsam, embereket 
arra uszítottam, hogy öldököljék egymást, gonosz 
szellemeket idéztem, hogy megtévesszék őket s 
mind e bűneimet makacsul és istentelenül a 
Mindenható Istennek tulajdonítottam. Elisme-
rem a lázadás bűnét, a bálványimádás bűnét, a 
kevélység bűnét és az eretnekség bűnét. Amely 
bűnöket most mind megtagadom, amelyekről 
mind lemondok és leteszek s alázatosan köszö-
nöm az Egyház doktorainak és mestereinek, 
hogy visszatérítettek az igazsághoz s vissza-
helyeztek a mi Urunk kegyelmébe. És tévedé-
seimbe nem fogok soha visszaesni s megmara-
dok a mi Anyaszentegyházunk közösségében és 
engedelmességben Szentatyánk a római pápa iránt, 
minek hiteléül nevemet írom e nyilatkozat alá. 

Az INKVIZÍTOR. Megértetted, Johanna ? 
JOHANNA (közömbösen). Elég egyszerű, uram. 



Az INKVIZÍTOR. ÊS igaz ? 
JOHANNA. Talán igaz. Ha nem volna igaz, nem várna 

reám a máglya a piactéren. 
LADVENU (fölveszi tollát, meg egy könyvet és gyorsan 

Johannához megy, nehogy a leány megint bajba 
döntse magát). Jer, gyermekem ; hadd vezessem 
a kezedet. Fogjad a tollat. (Johanna megteszi 
és írni kezdenek ; a könyv szolgál íróasztalul.) 
JEHANE. így. A kézjegyedet írd oda magad. 

JOHANNA (odaírja a kézjegyét s visszaadja neki a 
tollat ; lelke gyötrelmek között viaskodik eszével és 
testével). 

LADVENU (visszateszi a tollat az asztalra s a nyilat-
kozatot átnyújtja Cauchonnak, mélyen meghajolva). 
Testvéreim, dicsértessék az Űr, a bárány vissza-
tért a nyájhoz ; és a pásztor jobban örül neki, 
mint kilencvenkilenc igaznak. (Visszatér a szé-
kéhez.) 

Az INKVIZÍTOR (elveszi az írást Cauchontól). Kijelent-
jük, hogy e cselekedeted által megszabadultál 
a kiközösítés veszedelmétől, amely mostanig 
fenyegetett. (Az asztalra dobja az írást.) 

JOHANNA. Köszönöm. 
Az INKVIZÍTOR. De mivelhogy a legvakmerőbben vét-

keztél Isten és szent Egyháza ellen, hogy magá-
nyos szemlélődésben bánhasd meg tévedéseid s 
ótalmazva légy a visszaesés mindennemű kísér-
téseivel szemben, lelked jóvoltáért és a bűn-
bánat okáért, hogy bűneid kiirtassanak s te végül 
szeplőtlenül járulhass a kegyelem trónusa elé, 
arra ítélünk, hogy a keservek kenyerét egyed 
és a búbánat vizét igyad, életfogytiglan és örö-
kös börtönben. 

JOHANNA (megdöbbenve kel föl, szörnyű haraggal). 
Örökös börtön ! Hát nem bocsátanak szabadon ? 

LADVENU (szelíd megbotránkozással). Szabadon, gyer-



inek, ennyi gonosz vétked után ? Miről ábrán-
dozol ? 

JOHANNA. Adjátok ide azt az írást. (Az asztalhoz 
rohan, felkapja az okmányt és darabokra tépi.) 
Gyújtsátok meg a máglyát : azt hiszitek, hogy a 
máglya rettentőbb, mint egy patkány élete a 
lyukban ? A szózatok a mennyből jöttek. 

LAD VENU. Johanna ! Johanna ! 
JOHANNA. Igen ; azt mondották, hogy bolondok vagy-

tok (e szó mélyen sérti a törvényszéket) s hogy ne 
hallgassak a ti szép beszédetekre s ne bízzam 
a ti irgalmatokban. Az életet ígértétek nekem ; 
de hazudtatok. (Felháborodott kiabálások.) Azt 
hiszitek, az élet csak abból áll, hogy nem kövezik 
meg az embert ? Nem a kenyértől meg a víztől 
félek ; megélek én kenyéren is. Hát mikor kíván-
tam többet ? Nem nélkülözés vizet inni, csak 
tiszta legyen az a víz. Énnékem az nem a keser-
vek kenyere s nem a búbánat vize. De hogy ne 
láthassam többé az égi világosságot, a mezőket, 
meg a virágokat ; hogy láncokat hordjak és ne 
nyargalhassak többé a katonákkal s ne mászhas-
sak fel a hegyekre, hogy sötétben tengődjek s 
romlott levegőt szívjak, hogy ne legyen semmim 
a világon, ami visszatéríthessen Isten iránt való 
szeretetemhez, amikor a ti rosszaságtok és eszte-
lenségetek arra csábít, hogy meggyűlöljem öt : 
mindez rosszabb, mint a bibliai kemence, 
amelybe hétszer gyújtottak be. Meglehetnék a 
harci paripám nélkül is ; vonszolhatnám az éle-
temet egy szál ingben is ; nézhetném, hogy vonul-
nak el a zászlók meg a harsonák, a lovagok meg 
a katonák s én visszamaradnék mögöttük, mint 
a többi asszony, csak hallgathatnám továbbra is 
a szél zúgását a fák között, a pacsirtaszót a verő-
fényben, a kis bárányok bégetését az üdítő fagy-



ban és az áldott, áldott templomi harangokat, 
amelyek angyali szózatokat lengetnek hozzám 
a szelek szárnyán. De ezek nélkül én nem tudok 
élni ; és abból, hogy ezeket akarjátok elvenni 
tőlem, vagy más emberi teremtménytől : azt 
látom, hogy a ti tanácsadótok az ördög s az én 
tanácsadóm Isten. 

Az ÜLNÖKÖK (nagy felindulásban). Istenkáromlás! 
Istenkáromlás ! Megszállta az ördög. Azt mondta, 
hogy a mi tanácsadónk az ördög. Es az övé Isten ! 
Szörnyűség ! Köztünk van az ördög, stb. stb. 

D'ESTIVET (túlharsogva a lármát). Visszaeső eretnek, 
megátalkodott, javíthatatlan és teljességgel mél-
tatlan az irgalomra, amelyet tanúsítottunk iránta. 
Kívánom, hogy kiközösíttessék. 

A KÁPLÁN (a hóhérhoz). Gyújts tüzet, ember ! Mág-
lyára vele ! 
A hóhér és segédei kirohannak az udvaron keresztül. 

LADVENU. Gonosz leány, ha Isten volna a tanácsadód, 
nem szabadítana meg téged ? 

JOHANNA. AZ Ő útjai nem a ti útjaitok. Az ő akarata, 
hogy a tűzön keresztül siessek a kebelére ; mert 
én az ö gyermeke vagyok s ti nem vagytok mél-
tók arra, hogy közöttetek éljek. Ez utolsó szavam 
tihozzátok. 
A katonák megragadják. 

CAUCHON (fölkel). Még ne. 

A katonák várakoznak. Halálos csönd. Cauchon 
kérdő tekintettel fordul az inkvizítor felé. Az inkvizítor 
igent bólint. Ünnepélyesen fölkelnek s az ítéletet zsoltár-
szer üen mondják ki. 

CAUCHON. Kimondjuk, hogy visszaeső. eretnek vagy. 
Az INKVIZÍTOR. Akit kivetettünk az Egyház közös-

ségéből. 



CAUCHON. Lemetszettünk az Egyház testéről. 
Az INKVIZÍTOR. Mert az eretnekség nyavalyájával 

fertőzött vagy. 
CAUCHON. É S a sátánnak tagja. 
Az INKVIZÍTOR. Kijelentjük, hogy ki kell téged közö-

sítenünk. 
CAUCHON. É S minekutána kivetettünk, elkülönítünk 

és átadunk a világi hatalomnak. 
Az INKVIZÍTOR. S ugyanezt a világi hatalmat felhívjuk, 

hogy halálodat és tagjaid kiszaggatását illetőleg 
enyhítse ítéletét. (Visszaül a szekere.) 

CAUCHON. S ha bárminő igaz jelét adnád a bűnbánat-
nak, engedje meg Márton testvérnek, hogy mint 
vezeklőt az Úrvacsorában részesíthessen. 

A KÁPLÁN. Máglyára a boszorkánnyal. (Hozzárohan 
és segít a katonáknak kivonszolni Johannát.) 
Johannát magukkal viszik az udvaron keresztül. 

Az ülnökök nagy összevisszaságban kelnek föl s a kato-
nák után mennek, Ladvenu kivételével, aki kezébe te-
meti arcát. 
CAUCHON (leülés közben újra fölkel). Nem, nem, ez 

szabálytalanság. A világi kar képviselőjének itt 
kellene lennie, hogy átvegye tőlünk. 

Az INKVIZÍTOR (szintén felállott megint). Ez az ember 
gyógyíthatatlan bolond. 

CAUCHON. Márton testvér, nézzen utána, hogy rend-
ben legyen minden. 

LADVENU. AZ én helyem az ő oldalán van, kegyelmes 
uram. önnek saját tekintélyét kell használnia. 
(Kirohan.) 

CAUCHON. Ezek az angolok lehetetlen emberek : egye-
nesen a tűzbe fogják hajítani. Nézze ! 
Kimutat az udvarra, ahol a tűz lángja és lobogása 

vörösre festi a májusi verőfényt. Csak a püspök 
és az inkvizítor vannak a csarnokban. 



CAUCHON (megfordul és indul). Ezt meg kell gátolnunk. 
Az INKVIZÍTOR (nyugodtan). Hogyne. De ne siessünk 

túlságosan. 
CAUCHON. De hiszen egy pillanatot sem veszíthetünk. 
Az INKVIZÍTOR. Mi a lehető legszabályosabban jártunk 

el. Ha az angolok igazságtalanságra ragadtatják 
magukat, nem a mi dolgunk, hogy helyes útra 
tereljük őket. Némi lanyhaság az eljárásban 
később hasznunkra válhat. Sohasem lehet tudni. 
S mennél hamarabb van vége, a szegény leányra 
nézve annál jobb. 

CAUCHON (engedve). Ez igaz. Azt hiszem, végig kell 
néznünk ezt a rettentő dolgot. 

Az INKVIZÍTOR. Megszokja az ember. Minden a meg-
szokáson múlik. Megszoktam a máglyatüzet : 
nem tart sokáig. De rettentő dolog látni azt, 
hogy egy ifjú és ártatlan teremtést mint morzsol 
össze két olyan óriási erő, amilyen az Egyház 
és a Törvény. 

CAUCHON. Ártatlannak mondja ? 
Az INKVIZÍTOR, ó , teljesen ártatlan. Mit tud ő Egy-

házról és Törvényről ? Egy árva szót sem értett 
abból, amit mi mondtunk. Mindig a tudatlanok 
szenvednek. Jöjjön, mert lemaradunk a végéről. 

CAUCHON (vele megy). Nem bánnám, ha lemaradnánk. 
Én nem vagyok úgy hozzászokva, mint ön. 
Kimenőben Warwickkal találkoznak, aki bejön a 

csarnokba. 
WARWICK, ó, alkalmatlan vagyok. Azt hittem, hogy 

már végeztek. (Vissza akar vonulni.) 
CAUCHON. Maradjon, gróf úr. Mi már végeztünk. 
Az INKVIZÍTOR. A kivégzés nem a mi tisztünk, gróf 

úr ; de kívánatos, hogy mi is tanúi legyünk, 
így hát, engedelmével — (Meghajol és kimegy 
az udvaron keresztül.) 



CAUCHON. Kétség merült föl az iránt, gróf úr, hogy 
az önök emberei megtartották-e a törvény ren-
delkezéseit. 

WARWICK. Amint én hallom, kétség merült fel az 
iránt, hogy önök parancsolnak-e még ebben a 
városban, kegyelmes uram. Egyébként, ha ön 
felel ezért, én felelek a többiért. 

CAUCHON. Mindketten Istennek felelünk. Jó reggelt, 
gróf úr. 

WARWICK. JÓ reggelt, püspök úr. 
Egy pillanatig leplezetlen gyűlölettel nézik egy-

mást. Aztán Canchón az inkvizítor után megy. Warwick 
körülnéz. Miután látja, hogy egyedül van, kikiált. 
WARWICK. Hahó, szolgák, ide ! (Csönd.) Hahó, ide ! 

(Csönd.) őrség ! (Csönd.) Mind elmentek az 
égetést nézni ; még az a gyerek is. 
Egyszerre görcsös zokogás és üvöltés töri meg a 

csöndet. 
Az udvar felöl betámolyog a káplán, mint egy 

tébolyodott ember, arcán végigcsurognak a könnyei s 
tőle jönnek azok a siralmas hangok, amelyeket Warwick 
gróf hallott. A fogoly székében megbotlik s szívszaggató 
zokogással veti magát a székre. 
WARWICK (odamegy hozzá és a vállára üt). Mi az, 

John mester ? Mi a baj ? 
A KÁPLÁN (görcsösen kapaszkodik bele Warwickha). 

Uram, uram, Krisztus szerelmére, imádkozzál 
az én nyomorult, bűnös lelkemért. 

WARWICK (csillapítja). Igen, igen, majd imádkozom. 
Csak szép nyugodtan — 

A KÁPLÁN (keservesen sírva). Uram, én nem vagyok 
rossz ember. 

WARWICK. Nem, nem ; már hogy volnál rossz. 
A KÁPLÁN. Nem akartam ártani. Nem tudtam, hogy 

milyen az. 



WARWICK (megkeményedve). Ó ! Hát láttad ? 
A KÁPLÁN. Nem tudtam én, hogy mit cselekszem. 

Hebehurgya, bolond vagyok ; és ezért kárhozom 
el mindörökre. 

WARWICK. Ostobaság ! Fájdalmas dolog, minden-
esetre. De hiszen nem te tetted. 

A KÁPLÁN (panaszosan). Engedtem, hogy megtegyék. 
Hiszen, ha tudom, kiragadtam volna a kezük-
ből. Te nem tudod. Nem láttad. Könnyű beszélni 
annak, aki nem tudja. Megrészegszünk a sza-
vaktól és belerohanunk a kárhozatba, mert nagy-
szerű dolognak érezzük, amikor olajat öntünk 
haragos indulatunk lángoló pokoltüzére. De 
hogyha megismered, hogy mi az, ha látod, hogy 
mit műveltél, — ha vakítja a szemedet, ha 
bedugaszolja az orrlikaidat, ha marcangolja a 
szívedet, akkor — akkor— (térdre esik), ó , Isten, 
add, hogy ne kelljen látnom ! Ó, Jézus, szabadíts 
meg a lángtól, amely elemészt. Hozzád kiáltott 
ő a lángok közepette : Jézus ! Jézus ! Jézus ! 
ö a te kebeledben van és én mindörökre a 
pokolban. 

WARWICK (hirtelen a lábához rántja). Ej, ej, ember ! 
Szedd össze magadat. Még híre terjed az egész 
városban. (Nem éppen gyöngéden egy székre 
hajítja, az asztal mellett.) 

A KÁPLÁN (zavartan és alázatosan). Keresztet kért. 
Egy katona két összekötözött pálcikát adott 
neki. Hála Istennek, angol ember volt. Nekem 
kellett volna megtennem ; de nem tettem. Gyáva 
vagyok, veszett eb, bolond ! De az is angol 
ember volt. 

WARWICK. Bolond ! Megégetik, ha a papok kezébe 
kerül. 

A KÁPLÁN (görcsös vonaglással). Egypáran a nézők 
közül kinevettek. Krisztust is kinevették volna. 



Franciák voltak, uram. Tudom, hogy franciák 
voltak. 

WARWICK. Csitt ! Valaki jön. Végy erőt magadon. 

Ladvenu jön az udvaron keresztül, Warwicktól 
jobbra, kezében püspöki kereszt, amelyet egy templom-
ból vitt el. Nagyon komoly és nyugodt. 

WARWICK. Hallom, hogy minden bevégződött, Már-
ton testvér. 

LADVENU (rejtélyesen). Nem tudjuk, gróf úr. Talán 
csak most kezdődött. 

WARWICK. Nem mondaná meg, hogy ez mit jelent ? 
LADVENU. Elvittem számára ezt a keresztet a temp-

lomból, hogy utolsó pillanataiban láthassa, mert 
csak két összekötözött pálcikája volt, amelyeket 
a keblébe tett. Mikor a tűz elharapózott körü-
löttünk, s Johanna látta, hogy ha a keresztet 
tartom eléje, én magam is meggyulladhatok, 
kért, hogy szálljak le és mentsem meg maga-
mat. Uram : az a leány, aki ilyen pillanatban 
a más veszedelmére tud gondolni, nem lehet 
az ördögtől megszállva. S mikor el kellett rán-
tanom a keresztet a szeme elől, föltekintett az 
égre. S nem hiszem, hogy az ég üres volt abban 
a pillanatban. De szilárdul hiszem, hogy Üdvö-
zítője jelent meg ott neki, legszelídebb glóriájá-
ban. ö Hozzá kiáltott és meghalt. Rája nézve 
ez nem a vég, hanem a kezdet. 

WARWICK. Attól félek, hogy ez rossz hatást fog tenni 
a népre. 

LADVENU. Egypár emberre igen rossz hatást tett. 
Hallottam, hogy nevettek. Bocsánat a szóért, 
de hiszem és remélem, hogy angol nevetés volt. 

A KÁPLÁN (dühösen ugrik fel). Nem ; nem az volt. 
Csak egy ember akadt, aki szégyenbe keverte 
hazáját és ez az a veszett eb volt, De Stogumber. 



(Vadul kirohan, üvöltve.) Feszítsetek kínpadra. 
Égessetek el a máglyán. Megyek imádkozni a 
hamvaihoz. Nem vagyok jobb, mint Júdás. 
Felkötöm magamat. 

WARWICK. Gyorsan, Márton testvér. Menjen utána. 
Még kárt tesz magában. Gyorsan utána. 

Ladvenu kirohan, Warwick sürgetésére. Jön a 
hóhér a bírák oldalán levő ajtón keresztül. S a vissza-
térő Warwick szemtől-szembe találja magát vele. 

WARWICK. NO, fickó, hát te ki vagy? 
HÓHÉR (méltósággal). Engem nem szólít senki fickó-

nak, gróf úr. Én vagyok Rouen városának 
hóhéra : nehéz és fogas mesterség. Eljöttem 
jelenteni lordságodnak, hogy parancsát végre-
hajtottuk. 

WARWICK. Bocsánatért esedezem, hóhér uram ; és 
gondom lesz rá, hogy kárt ne szenvedjen, amiért 
a halottból nem maradt semmi eladó. Mert úgy-e, 
szavára fogadta, hogy nem marad meg egy darab 
csontja, sem egy körme, sem egy hajaszála. 

HÓHÉR. A szíve nem égett el, gróf úr ; de minden, 
ami megmaradt belőle, a folyó fenekén van. 
Ez a legvégső, amit hallhat róla. 

WARWICK (fanyar mosollyal, mert eszébe jut, amit 
Ladvenu mondott). A legvégső ! Hm ! Szeretném 
tudni ! 



EPILÓG. 

Szeles, viharos, nyugtalan júniusi éjszaka, 1456-
ban, sok jorró nap után, száraz villámokkal teljes. 
VII. Károly, francia király, valamikor Johanna 
dauphinje, most Győzelmes Károly és ötvenegy eszten-
dős, egyik királyi kastélyának ágyában pihen. Az ágy 
emelvényen áll, két grádics magasságban, az oldalfal 
mentén, úgy elhelyezve, hogy ne ütközzék bele a nagy, 
csúcsíves ablakba, amely középen van. Mennyezetére 
a királyi címer van ráhímezve. A mennyezetet és a 
nagy, pelyhes párnákat leszámítva, az ágy szakasztott 
olyan, mint egy széles díván, damaszttal behúzva, lepe-
dőkkel. Az ágy lábától nézve szembe kapjuk az ágy 
gazdáját. 

Károly nem alszik : olvas az ágyban, vagyis 
inkább a képeket nézegeti Fouquet Boccacciójában, 
úgyhogy fölhúzza a két térdét s azokat használja olvasó-
asztalnak. Az ágy mellett balról kis asztal, rajta a 
Szüzanya képe, amelyet festett viaszgyertyák világíta-
nak meg. A falakon, a mennyezettől le a padlóig, festett 
kárpitok lógnak s néha meglebbennek a szélben. Első 
látásra e lógó festményeken a túltengő sárga és piros 
színek szinte lángokhoz hasonlítanak, amikor a szél 
megmozgatja a szárnyakat. 

Az ajtó Károly balján van, de vele szemben, a 
tőle legtávolabb levő sarok szomszédságában. Egy szép 



formájú és mulatságosan festett bakter-kereplö keze-
ügyében van, az ágyban. 

Károly fordít a könyvben. Egy távoli harang 
gyöngén üti el a felet. Károly becsapja a könyvet s 
félredobja, felkapja a kereplőt, hevesen forgatja és fül-
siketítő lármát csinál vele. Belép Ladvenu. Huszonöt 
évvel idősebb, rendkívüli és erőteljes megjelenés, kezé-
ben most is a roueni kereszt. Károly nyilvánvalóan 
nem őt várja ; mert kiugrik az ágyból, az ajtón túl 
eső oldalon. 

KÁROLY. Ki vagy ? Hol az éjjeli kamarásom ? Mit 
akarsz ? 

LADVENU (ünnepélyesen). Jó újságot és nagy örömet 
jelentek, örvendj, királyom, mert nemes vére-
den nincs többé mocsok és nincs folt a koronádon. 
Az igazság, amely sokáig késett, végre mégis 
diadalmaskodott ! 

KÁROLY. Miről beszélsz ? Ki vagy ? 
LADVENU. Márton testvér vagyok. 
KÁROLY. ÉS , becses engedelmeddel, ki az a Márton 

testvér ? 
LADVENU. Én fogtam e keresztet, amikor a Szűz 

meghalt a máglyán. Azóta eltelt huszonöt esz-
tendő : majdnem tízezer nap. És én minden 
áldott nap imádkoztam Istenhez, hogy igazolja 
az ő leányát a földön, amint igazolást nyert az 
égben. 

KÁROLY (megnyugodva leül az ágy lábánál). Ó, már 
emlékszem. Neked bogarad az a leány. Részt 
vettél az ügyvizsgálaton ? 

LADVENU. Tanúvallomást tettem. 
KÁROLY. S bevégződött ? 
LADVENU. Bevégződött. 
KÁROLY. S kielégítően? 
LADVENU. Isten útjai nagyon különösek. 
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KÁROLY. Hogy-liogy ? 
LAD VENU. Azon a tárgyaláson, amely mint boszor-

kányt és eretneket máglyára küldött egy szen-
tet : igazat mondtak, megtartották a törvényt 
és minden szokásos mértéken túl irgalmat tanú-
sítottak ; nem történt ott semmi hiba, csak a 
vége volt szörnyű és igazságtalan : a hazug 
ítélet és a kegyetlen máglya. De mi volt az a 
vizsgálat, amelyről most jövök ? Szemérmetlen 
esküszegés, törvényszéki erkölcstelenség, meg-
rágalmazása a halottaknak, akik legjobb tudá-
suk szerint teljesítették kötelességüket, gyáva 
kitérés a tárgy elől, üres meséken alapuló tanú-
vallomások, amelyek nem győznének meg egy 
parasztfiút. S a valóságnak e meghamisításából, 
az Egyháznak e meggyalázásából, a hazugságnak 
és őrültségnek ez orgiájából déli verőfényben 
fel a hegytetőre szállott az igazság. Az ártatlan-
ság fehér köntöse kitisztult az égő fahasábok 
szennyéből, a szent élet immár igazoltatott, az 
igaz szív, melyet nem hamvaszthatott el a láng : 
megszenteltetett ; egy nagy hazugság mind-
örökre elnémult ; és egy nagy igazságtalanság 
helyreigazítást nyert minden emberek előtt. 

KÁROLY. Barátom : föltéve, hogy most már senki 
sem mondhatja rólam, hogy egy eretnek és egy 
boszorkány koronázott királlyá, nem fogok 
amiatt nyugtalankodni, hogy milyen fortéllyal 
érték el. És Johannát sem nyugtalanítaná ez, 
ha végül minden rendbe jönne. Nem olyan volt 
a természete. Én jól ismertem. És teljesen iga-
zolták ? Megmondtam nekik világosan, hogy ne 
csináljanak bolondot. 

LADVENU. Ünnepélyesen kihirdették, hogy bírái rom-
lottak, gonoszak, csalárdak és rosszhiszemüek 
voltak. Négyszeres hazugság. 



KÁROLY. Bánom is én, hogy hazugság. Azok a bírák 
már mind meghaltak. 

LADVENU. AZ ítéletet visszavonták, törölték és meg-
semmisítették, nem-létezőnek jelentették ki, 
amelynek nincs hatálya és nincs értéke. 

KÁROLY. Helyes. Senki sem vonhatja kétségbe, hogy 
törvényesen fölkent király vagyok. 

LADVENU. Se Nagy Károlynak, se Dávid királynak 
nem lehetett szentebb koronázása. 

KÁROLY (fölkel). Nagyszerű. Gondold meg, mit jelent 
ez rám nézve. 

LADVENU. Én arra gondolok, mit jelent ez rá nézve. 
KÁROLY. Hiábavaló dolog. Egyikünk sem tudhatta 

soha semmiről, hogy mit jelent' rá nézve ; mert 
ő nem hasonlított senkihez és akárhol van is, 
nagyon kell vigyáznia magára ; mert én már 
nem vigyázhatok rája. És te sem vigyázhatsz 
rája, akármit gondolsz is : nem vagy elég nagy 
ember ahhoz. De mondok neked valamit róla. 
Ha újból életre kelthetnéd, hat hónapon belül 
megint megégetnék, akárhogy tisztelik is mostan. 
És te megint magasra tarthatnád a keresztet, 
mint akkor. így hát (keresztet vet) hagyd őt 
pihenni s törődjünk mind a ketten a magunk 
dolgával s ne avatkozzunk az ő dolgába. 

LADVENU. Isten óvjon attól, hogy ne legyen közöm 
hozzá, se neki énhozzám ! (Megfordul és ki-
megy, amerről jött.) Már ezentúl nem járok többé 
soha palotákban s nem fogok többé királyokkal 
társalkodni. 

KÁROLY (megy az ajtó felé és utána kiabál). Váljék 
javadra, szent ember ! (Visszajön a szoba köze-
pére, ott megáll és kajánul mondja magában.) 
Mulatságos fickó volt. De hogy jutott be hoz-
zám ? Hol vannak az embereim ? (Türelmetle-
nül megy az ágyhoz és forgatja a kereplőt. A nyi-



tott ajtón keresztül egy szélroham erősen lebegteti 
a kárpitokat. A gyertyák elalusznak. A sötétben 
kiált.) Hahó ! Valaki jöjjön és csukja be az abla-
kokat ; az egész szobában minden kialudt. 
(Egy száraz villám megvilágítja a csúcsíves abla-
kot, ahol egy alak sziluettje látszik.) Ki az ott ? 
Ki az ? Segítség ! Gyilkos ! (Mennydörgés. 
Agyába ugorva, a takarók alá búvik.) 

JOHANNA HANGJA. Csak nyugodtan, Károly, nyugod-
tan. Mire való ez a nagy lárma ? Ügy sem hallja 
meg senki. Hiszen alszol. (Sápadt, zöldes fény-
ben, homályosan tűnik fel az alakja az ágy mellett.) 

KÁROLY (kikandikálva). Johanna ! Szellem vagy, 
Johanna ? 

JOHANNA. Még az is alig, fiam. Hát lehet szelleme 
egy szegény, megégetett leánynak ? Én csak az 
álom vagyok, amelyet te álmodol. (A fény erő-
södik ; amikor a király felül, mind a ketten jól 
látszanak.) öregebbnek látszol, fiú. 

KÁROLY, öregebb is vagyok. De igazán alszom ? 
JOHANNA. Elaludtál a buta könyved mellett. 
KÁROLY. Furcsa. 
JOHANNA. Nem oly furcsa, mint hogy én halott vagyok. 
KÁROLY.. Hát igazán halott vagy ? 
JOHANNA. Amilyen halott csak lehet valaki. Test 

nélkül való vagyok. 
KÁROLY. Képzeld csak. És nagyon fájt ? 
JOHANNA. Mi fájt nagyon ? 
KÁROLY. Amikor megégettek. 
JOHANNA, ó, az? Már nem nagyon emlékszem. Azt 

hiszem, hogy eleinte fájt. De aztán minden össze-
kuszálódott és én nem is nyertem vissza az 
eszemet, amíg meg nem szabadultam a testem-
től. De azért ne játsszál a tűzzel, abban a hiszem-
ben, hogy nem fog fájni. Hogy vagy azóta ? 

KÁROLY, ó, nem oly rosszul. Tudod-e, hogy most 



már hadat vezetek és csatákat nyerek ? Derékig 
ülök az árokban, vér és iszap között. Felhordom 
a köveket a hágcsón s leöntöm a forró szurkot a 
falakról. Ügy, mint te. 

JOHANNA. Ne mondd, hát mégis embert faragtam 
belőled, Károly. 

KÁROLY. Most Győzelmes Károly a nevem. Bátor-
nak kellett lennem, mert te az voltál. Ägnes is 
öntött belém egy kis elszántságot. 

JOHANNA. Ägnes ! Ki volt Ägnes ? 
KÁROLY. Soréi Ägnes. Egy nő, akibe beleszerettem. 

Sokszor álmodom vele. Teveled még sohasem 
álmodtam. 

JOHANNA, Ö is meghalt, mint én ? 
KÁROLY. Meg. De nem olyan volt, mint te vagy. 

Nagyon szép volt. 
JOHANNA (szívből nevet). Haha! Én nem voltam 

szép leány. Mindig nyers voltam : igazi katona. 
Akár férfinak is beillettem volna. Nem voltam 
rászorulva senkire : különben nem gyötörtelek 
volna úgy benneteket. De fejem az egeket ver-
deste és Isten dicsőségében állottam ; és akár 
férfi, akár nő voltam, amíg orrotokkal a sarat 
túrtátok, én mindig gyötörtelek volna bennete-
ket. De mondd, mi történt azóta, hogy ti bölcs 
emberek fejetekbe vettétek, hogy egy marék 
hamut csináljatok belőlem ? 

KÁROLY. Anyád és bátyáid megkeresték a törvény-
székeket, hogy újra fölvétessék a peredet. És a 
törvényszékek kijelentették, hogy bíráid romlot-
tak és gonoszak, csalárdak és rosszhiszeműek 
voltak. 

JOHANNA. Nem áll. Szegény bolondok csakolyan 
becsületesek voltak, mint akárhányan, akik 
maguknál jobbakat megégettek. 

KÁROLY. AZ ítéletet visszavonták, törölték és meg-



semmisítették, nem létezőnek jelentették ki, 
amelynek nincs hatálya és nincs értéke. 

JOHANNA. De azért mégis megégettek. Visszacsinál-
hatják ezt ? 

KÁROLY. S ha megtehetnék, kétszer is meggondolnák, 
mielőtt megtennék. De elhatározták, hogy szép 
keresztet emelnek a máglya helyén, örök emlé-
kezetedre és lelked üdvösségére. 

JOHANNA. AZ emlékezet és a lelkiüdvösség szenteli 
meg a keresztet s nem a kereszt szenteli meg 
az emlékezetet és a lelki üdvösséget. (Elfordul, 
megfeledkezve a királyról.) Túl fogom élni azt a 
keresztet. Emlékezni fognak rám, amikor az 
emberek már azt is elfelejtették, hol állott 
Rouen. 

KÁROLY. No, tessék, önhittséged még a régi. Azt hit-
tem, lesz egy köszönő szavad hozzám, amiért 
végre igazságot szolgáltattunk neked. 

CAUCHON (megjelenik az ablaknál, kettejük között). 
Hazug ! 

KÁROLY. Köszönöm. 
JOHANNA, ó, hiszen ez Cauchon Péter. Hogy vagy, 

Péter ? Milyen szerencséd volt, amióta meg-
égettél ? 

CAUCHON. Semmilyen. Nem hiszek az emberi igazság-
szolgáltatásban. Nem Isten igazsága. 

JOHANNA. Még mindig igazságszolgáltatásról álmodol, 
Péter ? Lásd, hova vitt engem az igazságszolgál-
tatás. De mi történt veled ? Élsz-e vagy meg-
haltál ? 

CAUCHON. Meghaltam. Gyalázatban. Még síromon túl 
is üldöztek. Holttestemet kiközösítették : ki-
ásták a sírból és a csatornába vetették. 

JOHANNA. Holttetemed nem érezte a csákányt meg 
a csatornát, mint az én eleven testem a máglya-
tüzet. 



CAUCHON. De amit ellenem elkövettek, sérti az igaz-
ságszolgáltatást, szétrombolja a hitet, megren-
díti az Egyház épületét. A szilárd föld, akár a 
csalfa tenger, megindul emberek, szellemek alatt 
egyaránt, ahol ártatlanokat öldökölnek a törvény 
nevében s tévedéseiket úgy teszik meg nem tör-
téntté, hogy befeketítenek tiszta szíveket. 

JOHANNA. Igen, igen, Péter, remélem, az emberek 
jobbulnak,. ha rám emlékeznek. Es nem emlé-
keznének rám ilyen jól, ha te meg nem 
égettetsz. 

CAUCHON. De annál rosszabbak lesznek, ha rám 
emlékeznek ; bennem fogják látni a jóval szem-
ben diadalmaskodó rosszat, az igazsággal szem-
ben a hamisságot, az irgalommal szemben a 
kegyetlenséget, a mennyel szemben a poklot. 
Bátorságuk feltámad, ha rád gondolnak és elhal, 
ha rám gondolnak. Pedig Isten a tanúm, hogy 
igazságos voltam, könyörületes voltam, belátá-
som szerint hű voltam s nem tehettem egyebet, 
mint amit tettem. 

KÁROLY (kibújik a takarók alól és felül az ágy olda-
lán). Igen, mindig ti jó emberek szerzitek a nagy 
bajokat. Nézz reám ! Nem vagyok se Jó Károly, 
se Bölcs Károly, se Merész Károly, Johanna 
hívei még gyáva Károlynak is nevezhetnek, 
mivelhogy nem ragadtam ki őt a tűzből. De 
kevesebb kárt okoztam, mint bármelyikőtök. 
Ti, akik fejetekkel az eget veritek, minden idő-
töket arra vesztegetitek, hogy felforgassátok a 
világot. En a világot olyannak veszem, amilyen 
s ha a fejetetején áll, akkor is azt mondom, 
hogy jól áll, ahogy áll és nem szegezem az orro-
mat a felhőnek. Kérdem tőletek, melyik francia 
király viselkedett jobban vagy melyik volt 
különb fickó a maga módján ? 



JOHANNA. Dehát igazán francia király vagy, Károly ? 
Kitakarodtak az angolok ? 

DUNOIS (kilép a kárpitok között, Johanna balján; e 
pillanatban kigyúlnak mind a gyertyák s ragyogó 
fénybe vonják fegyverzetét és felsőruháját). Szavam-
nak álltam : az angolok kitakarodtak. 

JOHANNA. Dicsértessék az Isten ! Szép Francia-
országunk most égi tartomány. Mondj el min-
dent a harcokról, Jani.. Te vezetted a hadakat ? 
Isten kapitánya voltál halálodig ? 

DUNOIS. Én nem haltam meg. Testem igen kényel-
mesen pihen chateauduni ágyamban ; de szelle-
memet idehívta a tiéd. 

JOHANNA. É S a magad módja szerint verted meg 
őket, Jani, ugyebár ? Nem a régi módon, vált-
ságdíjakon alkudozva ; hanem a Szűznek a 
módja szerint : életet szegezve a halállal szembe, 
alázatos és fenkölt lélekkel, gonosz indulat nél-
kül és Istenen kívül nem számolva egyébbel, 
mint hogy az ország szabad legyen és francia. 
Ez volt az én utam, Jani. 

DUNOIS. Hitemre, minden út az volt, amely győze-
lemhez vitt. De a győzelem útja mindig a tied 
volt. Mindent megtettem érted, leány. írtam egy 
szép igazolólevelet az új törvényszéknek. Talán 
nem lett volna szabad engednem, hogy a papok 
megégessenek ; de nagyon lefoglalt a harc ; 
meg aztán az Egyház dolga volt s nem az enyém. 
Semmi haszna sem lett volna, ha mindkettőnket 
megégetnek. 

CAUCHON. Ah ! Csak gáncsold a papokat. De én, 
aki túl vagyok dicséreten és gáncson, azt mon-
dom neked, hogy nem a papok s nem a katonák 
váltják meg a világot, hanem Isten és az ö 
Szentjei, A harcoló Egyház e nőt máglyára 



küldte ; de amikor megégették, a lángok a győ-
zelmes Egyház glóriájává szelídültek. 

Az óra háromfertályt üt. Nyers férfihang egy rög-
tönzött dallamot énekel. 

Alla marcia 

Ram tarn trampapam, 
Jó szalonna, ramplapam, 
öreg szent mamplapam, 
Húzd meg farkát s állj odább, 

ó, Anna Mária ! 

Egy garázda angol katona lép ki a függönyök 
közül, s előrejön Dunois és Johanna között. 

DUNOIS. Micsoda silány trubadúr tanított erre a 
fűzfanótára ? 

KATONA. Nem trubadúr. Mi magunk faragtuk marso-
lás közben. Nem voltunk nemesurak, sem truba-
dúrok. Ez, hogy úgy mondjam, egyenesen a nép 
szívéből jövő muzsika. Ram tam trampapam, 
Jó szalonna ramplapam, öreg szent, mampla-
pam, Húzd meg farkát s állj odább ; hát hiszen 
se füle se farka, de könnyebben emeli az ember 
a lábát. Alássan köszöntelek, hölgyek és urak. 
Ki hívott itt egy szentet ? 

JOHANNA. Hát te szent vagy ? 
KATONA. AZ volnék, még pedig egyenest a pokolból. 
DUNOIS. Szent, és a pokolból ? 
KATONA. Ügy van, vitéz kapitány uram. Van egy 



szabadnapom. Minden esztendőben. Ez a jutal-
mam egyetlen jótettemért. 

CAUCHON. Hitvány ! Sok esztendeig éltél s mindössze 
egy jótettedet jegyezhették föl? 

KATONA. Én sohasem gondoltam rá. Magától jött. 
De hát betudták. 

KÁROLY. É S mi volt az ? 
KATONA. A legbutább dolog, amit valaha is hall-

hattál. Én — 
JOHANNA (szavába vág s az ágyon átlépve Károly 

mellé ül). Összekötözött két pálcikát s odaadta 
egy szegény leánynak, akit a máglyára vittek. 

KATONA. így volt. Kitől hallottad ? 
JOHANNA. Sose törődj azzal. Ráismernél, ha újra 

látnád ? 
KATONA. Nem én. Annyi a vászoncseléd mindenfelé. 

S mind azt kívánja, hogy úgy emlékezzenek 
rája, mintha egymaga volna a világon. De ez 
nagyon jófajta leány lehetett, mert neki köszön-
hetem a szabad napomat minden esztendőben ; 
így hát pont tizenkettőig szent vagyok, szolgá-
latukra, nemesurak és szép hölgyek. 

KÁROLY. É S tizenkettő után ? 
KATONA. Tizenkettő után visszakerülök az egyetlen 

helyre, amely az ilyen magamszőrű fickóknak való. 
JOHANNA. Oda vissza ! Te, aki annak a leánynak 

odanyújtottad a keresztet ! 
KATONA (mentegetve e nem katonás viselkedését). Hát 

hiszen elkérte tőlem, meg aztán éppen eléget -
tetése előtt állott. Neki is csak olyan jussa volt 
a kereszthez, mint nekik ; és nekik tucatszámra 
volt ott keresztjük. Meg aztán az ő temetése 
volt, nem az övék. Mi kárt okoztam vele ? 

JOHANNA. Ember, hisz ez nem akar szemrehányás 
lenni. De elviselhetetlen énnekem a gondolat, 
hogy te kínokat szenvedsz. 



KATONA (vígan). Nem olyan szörnyű kínok azok. 
Rosszabbhoz voltam szokva. 

KÁROLY. Micsoda ! Rosszabbhoz, mint a pokol ? 
KATONA. Tizenöt évi szolgálat a francia háborúkban. 

Utána élvezet volt a pokol. 

Johanna ledobja fegyverzetét és az emberiség fölött 
való kétségbeesésében a Szüzanya képéhez menekül. 
KATONA (folytatva). Kedvemre való élet. A szabad 

napom eleinte unalmas volt, akár egy esős vasár-
nap. De most már nem únom. Azt mondják, 
annyi szabad napot adnak, amennyi csak kell 
és amikor kell. 

KÁROLY. É S milyen a pokol ? 
KATONA. Nem is olyan rossz, uram. Kedélyes. Mintha 

az ember állandóan részeg volna, de az ivásnak 
kellemetlensége és költsége nélkül. És a legjobb 
társaság : császárok, pápák, királyok meg mi-
egymás. Mindig csipkednek, hogy annak a kis 
culának odaadtam a keresztet, de engem az nem 
bánt, bennem emberükre találnak, mert meg-
mondtam nekik, hogyha a leánynak nem volna 
több jussa a kereszthez, mint nekik, akkor most 
ő is ott volna, ahol ők. Ezzel aztán letorkoltam 
őket. Nem tehetnek mást, mint hogy pokol 
szokása szerint a fogukat csattogtatják. Én meg 
jót nevetek s odább állok, a régi nótámat éne-
kelve : Ram, pam, ramplapam — Hohó ! Ki 
kopog ott az ajtón ? 

Mind odafigyelnek. Hosszú, gyönge kopogás hall-
ható. 
KÁROLY. Szabad ! 

Megnyílik az ajtó ; fehérhajú, görnyedt, öreg pap 
lép be ; arcán együgyű, de jóindulatú mosoly ; oda-
tipeg Johannához. 



A JÖVEVÉNY. Bocsánat, édes uraim és hölgyeim. Ne 
zavartassák magukat. Én csak egy szegény, 
jámbor, öreg angol plébános vagyok, hajdan 
érseki káplán, lord Winchester mellett. John de 
Stogumber, szolgálatukra. (Kérdőleg néz rájuk.) 
Szóltak valamit ? Fájdalom, kissé nagyot hallok, 
és talán nem mindig vagyok teljesen az eszem-
nél, de hát a falu is kicsiny s kevesen lakják s 
mind egyszerű emberek. Beérik velem. Beérik 
velem. Szeretnek és némi jót is tehetek. Jól 
megférünk egymással ; a híveim elnézők. 

JOHANNA. Szegény John ! Ki juttatott erre az álla-
potra ? 

D E STOGUMBER. Mindig intem a híveimet, hogy 
nagyon vigyázzanak. Mondom nekik : csak egy-
szer láthatnátok a szemetekkel, amit gondol-
tok, mindjárt egész másképpen gondolkoznátok 
arról a dologról. Nagyon megrémülnétek ! ó, 
nagyon megrémülnétek. És mind azt felelik : 
Igen, tisztelendő úr ; tudjuk mindnyájan, hogy 
jó ember vagy s a légynek sem tudnál ártani. 
És ez nagy vigasz nekem. Mert a természetem 
nem kegyetlen. 

KATONA. De ki mond kegyetlennek ? 
D E STOGUMBER. Hát nagyon kegyetlen dolgot követ-

tem el egyszer, mert nem tudtam, mi a kegyet-
lenség. Mert akkor még nem láttam a szemem-
mel. Nagy dolog ám az. Szemünkkel kell látni. 
Az felszabadítja és megváltja az embert. 

CAUCHON. S a mi Urunk szenvedése nem volt elegendő 
tenéked ? 

D E STOGUMBER. Nem, nem, éppenséggel nem. Lát-
tam festményeken, olvastam könyvekben s 
nagyon meghatott, én legalább úgy hittem. De 
nem vettem használ. Nem a mi Urunk váltott 
meg engem, hanem egy fiatal nő, akit szemem 



láttára égettek meg. Rettentő volt, szörnyű és 
rettentő. De felszabadított. Azóta más ember 
vagyok, ámbár az eszem egy kissé meghibbant. 

CAUCHON. Hát minden korban kínok között kell meg-
halnia egy kereszténynek, hogy megmenthesse 
azokat, akiknek nincs képzelőtehetségük ? ! 

JOHANNA. Ha megmentettem mindazokat, akikhez ő 
kegyetlen lett volna, ha énhozzám nem kegyet-
len : akkor nem égettek el hiába. 

D E STOGUMBER. ó , nem, nem te voltál ; rosszul 
látok, nem tudom megkülönböztetni a vonásai-
dat, de nem te vagy ő. ó, hiszen hamuvá égett. 
Odavan és vége, odavan és vége. 

A HÓHÉR (az ágy függönyei közül lép elő, Károly 
jobbján ; az ágy van kettejük között). Elevenebb 
ő náladnál, öreg. A szíve nem égett el és nem 
merült el a vízben. Első voltam a mesterségem-
ben, különb a párizsi bakónál, különb a toulousei 
bakónál, de nem tudtam kivégezni a Szüzet. 
Mert föltámadt és él mindenütt. 

WARWICK (kiugrik az ágy függönyei közül, a másik 
oldalon és Johanna baljára kerül). Üdvözöllek, 
Johanna, hogy ily fényesen igazoltak. Ügy érzem, 
meg kell követnem téged. 

JOHANNA, ó , kérlek, ne is említsd. 
WARWICK (kedvesen). Elégettetésed merőben politi-

kai ügy volt. Hidd el, hogy nem játszott bele 
semmiféle személyes ellenszenv. 

JOHANNA. Nem is haragszom érte. 
WARWICK. Nagyon helyes. Ez a felelet nagy jóságra 

vall. És jó nevelésre. De én mégis ragaszkodom 
ahhoz, hogy megkövesselek. Az igazság az, hogy 
az ilyen politikai kényszerűségek néha politikai 
tévedéseknek bizonyulnak ; ez pedig egyenesen 
ordító tévedés, mert ha máglyát raktunk is 
neked, a szellemed meghódított bennünket. 



A történelem a te kedvedért rólam is meg fog 
emlékezni, bár az a mód, ahogy egymás mellé 
kerültünk, nem mondható éppen szerencsésnek. 

JOHANNA, ó te mulatságos ember, hát bizony nem 
volt nagyon szerencsés. 

WARWICK. De ha szentet csinálnak belőled, a glóriá-
dat mégis nekem fogod köszönhetni, mint ahogy 
ez a szerencsés uralkodó neked köszönheti a 
koronáját. 

JOHANNA (elfordul tőle). Egy embernek sem tartozom 
semmivel. Mindennel annak az Istentől eredő 
szellemnek tartozom, amely bennem lakozott. 
De hogy én szentté lehessek ! Mit szólnának 
Szent Katalin meg Szent Margit, ha a tanyai 
leányt odaemelnék hozzájuk ! 

Egy papi külsejű úriember, fekete Ferenc József-
kabátban, nadrágban, cilinderrel hirtelen megjelenik 
tőlük jobbra, a sarokban. Mind rábámulnak. Aztán 
féktelen kacajba törnek ki. 

Az ÚRIEMBER. Miért e jókedv, uraim ? 
WARWICK. Üdvözlöm, hogy ilyen fölöttébb mulat-

ságos öltönyt tudott kitalálni. 
Az ÚRIEMBER. Nem értem. Önök itt mind jelmezben 

vannak. De én illő módon vagyok öltözve. 
DUNOIS. Minden ruha jelmez, igaz-e, csak a saját 

bőrünk nem az. 
Az ÚRIEMBER. Bocsánat, én itt komoly járatban 

vagyok és nem bocsátkozhatom vitatkozásokba. 
(Kivesz egy írást és száraz, hivatalos hangon 
beszél.) Ideküldtek, megjelenteni önöknek, hogy 
D'Arc Johanna ügye, kit azelőtt a Szűz néven 
ismertek, újból megvizsgáltatott, az orléansi 
püspök rendeletére — 

JOHANNA (közbevág). Ah, még emlékeznek reám 
Orléansban ! 



Az ÚRIEMBER (nagy nyomatékkal, amellyel meg-
botránkozásának ad kifejezést a közbevágás miatt). 
— az orléansi püspök rendeletére, aki igényt 
emel arra, hogy nevezett D'Arc Johanna szentté 
avattassék. 

JOHANNA (megint közbevág). Nekem sohasem volt 
ilyen igényem. 

Az ÚRIEMBER (mint fönt). Az Egyház, a maga rendes 
eljárása szerint, kimerítően megvizsgálta a kér-
dést s nevezett Johannát egymásután a tiszte-
letreméltók és boldogok sorába igtatván — 

JOHANNA (fojtott örömmel). Tiszteletreméltó én ? 
Az ÚRIEMBER — végezetül kinyilatkoztatta, hogy 

meg van áldva hősies erényekkel, ihletett láto-
másokkal s így nevezett és tiszteletreméltó és 
boldog Johannát fölveszi a Győzedelmes Egyház 
közösségébe, mint Szent Johannát. 

JOHANNA (elragadtatva). Szent Johanna! 
Az ÚRIEMBER. S minden esztendő májusának 13-ik 

napján, amely évfordulója Isten e megáldott 
leányának, az idők végezetéig minden katholikus 
templomban külön mise szolgáltassék az ő emlé-
kezetére ; és a törvény megengedi, hogy külön 
kápolna emeltessék az ő tiszteletére s minden 
ilyen kápolnában az oltárra helyeztessék az ő 
képe. És törvényes és dicséretes — 

JOHANNA, ó, nem. A szentnek kell térdepelnie. (Még 
mindig elragadtatva, térdrehull.) 

Az ÚRIEMBER (összehajtja az írást s visszahúzódik a 
hóhér mögé). In Basilica Vaticana, 1920 május 
havának 16-ik napján. 

DUNOIS (fölemeli Johannát). Kedves Szentem, fél-
óráig tartott, amíg megégettek és négyszáz 
esztendeig, amíg rájöttek az igazságra a te dol-
godban. 

D E STOGUMBER. Uram, valamikor a winchesteri érsek 



káplánja voltam, akit mindig Anglia érsekének 
hívtak. Nekem is, a gazdámnak is nagy vigasz -
talásunkra lenne, ha a Szűznek egy szép faragott 
képét láthatnék a winchesteri székesegyházban. 
Mit gondol, felállítják ott ? 

Az ÚRIEMBER. Minthogy az épület ezidőszerint az 
angol eretnekek kezén van, nem vállalhatok érte 
felelősséget. 

Az ablakon keresztül a winchesteri székesegyházban 
álló szobor képe jelenik meg. 
D E STOGUMBER. ó, nézd, nézd ! Ez Winchester. 
JOHANNA. E Z engem akar ábrázolni ? En keményebben 

álltam a lábamon. 
A látomány eltűnik. 

Az ÚRIEMBER. Franciaországnak jelenleg működő 
hatóságainak kérelmére föl kell említenem, hogy 
a Szűz nyilvános szobrainak elszaporodása már-
már veszélyeztetni kezdi a forgalmat. En ezt be-
jelentem a nevezett hatóságok iránt való udva-
riasságból, de az Egyház érdekében rá kell 
mutatnom arra, hogy a Szűz lova sem nagyobb 
forgalmi akadály, mint akármilyen más ló. 

JOHANNA. Eh ! Örülök, hogy nem felejtették el a 
lovamat. 

Megjelenik a rheimsi székesegyház előtt álló szobor 
képe. 
JOHANNA. E Z a furcsa kis jószág is én vagyok ? 
KÁROLY. E Z a rheimsi székesegyház, ahol engemet 

megkoronáztál. Csakis te lehetsz. 
JOHANNA. Ki törte el a kardomat ? Az én kardom 

sohasem volt eltörve-. Hisz Franciaország kardja. 
DUNOIS. Ne törődj vele, kardokat össze lehet forrasz-

tani. A lelked töretlen. Es te vagy Franciaország 
lelke. 



A látomás eltűnik. Cauchon jobbján és balján 
feltűnik most az érsek és az inkvizítor. 

JOHANNA. A kardom hódítani fog még : az a kard, 
amely sohasem sújtott. S ha az emberek szét-
rombolták is testemet, lelkemben láttam az Istent. 

CAUCHON (letérdel előtte). A leányok a mezőn dicsér-
nek téged, mert fölemelted a tekintetüket s most 
látják, hogy semmisem áll köztük és a menny 
között. 

DUNOIS (letérdel előtte). A haldokló katonák dicsér-
nek téged, mert te vagy a dicsőség pajzsa köz-
tük és az ítélet között. 

Az ÉRSEK (letérdel előtte). Az egyház fejedelmei dicsér-
nek téged, mert visszaállítottad a hitet, amelyet 
az ő világiasságuk meghurcolt a sárban. 

WARWICK (letérdel előtte). A ravasz kancellárok dicsér-
nek téged, mert kettévágtad a csomókat, amelybe 
ők belefűzték a saját lelküket. 

D E STOGUMBER (letérdel előtte). A bolond öregek dicsér-
nek téged halálos ágyukon, mert áldás fakadt 
abból, amit ellened vétettek. 

A HÓHÉR (letérdel előtte). A kínzómesterek és hóhérok 
dicsérnek téged, mert megmutattad, hogy az ő 
kezük nem bűnös a lélek halálában. 

KÁROLY (letérdel előtte). Az igénytelenek dicsérnek 
téged, mert magadra vetted a hősi terheket, 
amelyeket az ő vállaik nem bírnak. 

JOHANNA. Jaj nekem, ha minden ember dicsér ! Kér-
lek, jusson eszetekbe, hogy szent vagyok s a 
szentek csodákat tudnak művelni. És most szól-
jatok : támadjak fel halottaimból s térjek vissza 
hozzátok, mint eleven leány ? 

Hirtelen sötétség borul a szoba falaira, amikor 
mind megdöbbenve ugranak fel. Csakis az alakok lát-
hatók, meg az ágy. 

Shaw : Szent Johanna, 15 



JOHANNA. Micsoda ? Hát megint máglyán kell elég-
nem. Egyiktek sem áll készen arra, hogy el-
fogadjon ? 

CAUCHON. AZ eretneknek mindig jobb, ha halott. És 
halandó szem nem tudja megkülönböztetni a 
szentet az eretnektől. Kíméld meg őket. (El, 
amerről jött.) 

DUNOIS. Bocsáss meg, Johanna : mi nagyon is gyar-
lók vagyunk tehozzád. Megyek vissza az 
ágyamba. (El is megy.) 

WARWICK, őszintén sajnáljuk azt a kis tévedést ; 
de a politikai szükségesség, ha néha téves is, 
mindenkor parancsoló ; így hát légy oly jó és 
bocsáss meg — (óvatosan kilopózik). 

Az ÉRSEK. Visszatérésed nem tenné azzá az emberré, 
akinek egykor hittél. A legtöbb, amit mond-
hatok, hogy bár nem merlek megáldani, remé-
lem, hogy egy napon beléphetek a te szentséges 
körödbe. De addig — (Elmegy.) 

Az INKVIZÍTOR. Én, ki a halottak közé tartozom, 
azon a napon tanúságot tettem arról, hogy ártat-
lan vagy. De nem tudom belátni, hogy a fenforgó 
körülmények között miképpen lehet figyelmen 
kívül hagyni az inkvizíciót. És ezért — (Elmegy.) 

D E STOGUMBER. ó , ne gyere vissza , nem szabad 
visszajönnöd. Nekem békességben kell meghal-
nom. Uram, add meg békességünket a mi időnk-
ben ! (Elmegy.) 

Az ÚRIEMBER. Föltámadásodnak lehetősége nem me-
rült fel a legutóbbi ügy vizsgálat során, amely 
szentté avatásod érdekében folyt. Vissza kell 
térnem Rómába újabb utasításokért. (Szertar-
tásosan meghajlik és visszavonul.) 

A HÓHÉR. Mint szakmabeli mesternek, számolnom 
kell annak érdekeivel. És végtére is, elsősorban 
feleségem és gyermekeim iránt vannak köteles-



ségeim. Idő kell rá, hogy fontolóra vehessem. 
(Elmegy.) 

KÁROLY. Szegény, öreg Johanna. Mind elszaladtak 
mellőled, azt a gacfickót kivéve, akinek tizenkét 
órakor vissza kell térnie a pokolba. S én is mi 
egyebet tehetnék, mint hogy követem Dunois 
példáját s visszabújok az ágyba. (Meg is teszi.) 

JOHANNA (komoran). Jó éjszakát, Károly. 
KÁROLY (párnái közt dörmögve). Jóéjszakát ! (El-

alszik. Sötétség borul az ágyra.) 
JOHANNA (a katonához). Hát te, egyetlen hívem? 

Mivel vigasztalod meg Szent Johannát ? 
A KATONA. Hát mind együttvéve is számítanak vala-

mit ezek a királyok meg kapitányok, püspökök 
meg ügyvédek és miegymás ? Otthagynak az 
árokban, hogy elvérezzél s aztán legközelebb a 
pokol fenekén találkozol velük, akárhogy verték 
is a mellüket. Én csak azt mondom, hogy neked 
is csak olyan jussod van az eszedhez, mint nekik, 
ha nem különb. (Hozzáfog, hogy előadást tartson 
e tárgyról.) Mert látod, a dolog úgy áll. Ha — 
(egy távoli harang halkan kezdi ütni az éjfelet). 
Bocsáss meg, — de sürgős ügy — (Lábujjhegyen 
elmegy.) 

A visszamaradt sugarak fehér fénykörben hullanak 
Johannára. A harang tovább szól. 

JOHANNA. Ő Isten, aki e szép földet teremtetted, 
mikor lesz ez a föld készséges arra, hogy meg-
értse a Te szentjeidet ? Mikor lesz az, ó, Uram, 
mikor lesz az ? 
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