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Tömöry Márta

Szent László királyrul ének1

Látomásjáték – él�kkel, maszkokkal, bábokkal

Szerepl�k

1. színészn� – koldusn�, karitász, remeten� rásti, látnokn�

2. színészn� – adelhaid, sz�z mária, fehér asszony, zenész, kar tagja

1. színész – képfaragó, szarvas, 2. hulladémon, lászló, bábos 

2. színész – bolond jälpi, a kétarcú, 1. hulladémon, salamon, képmutogató

énekmondó, kar tagja, teker�s

zenész, fúvós, kar tagja

1 Felhasználtuk a László énekeket, búcsús és néprajzi szövegeket, a Képes Krónika szövegét 

s a freskókat, ill. a témára vonatkozó szakirodalmat (Atléta patriae, Idvez légy kegyelmes…, 

László Gy. könyve stb.) Ezúton is köszönjük Szántay Lajos információit, el�adását!

El�játék

Bevonulás a kegyhelyre

A  négy keréken álló szekérszínpad, 

lenyitott állapotban, a fels� körfüg-

göny is nyitva, látszik a festett hát-

táblán a kerlési csata, a kun és László 

küzdelme, három képben. 

	Bevonulnak a zenészek, hangsze-

rekkel, útjukat keresztezi a színpad 

mögül érkez� koldusn�, majd a kép-

faragó a szoborral és a bolond. Alap-

ruhájuk fehér csángó viselet, vörös 

övvel, a koldusn� is csángó lapszok-

nyában, hímes blúzban. 

	A  zenészek hangolni kezdenek; a 

képfaragó behozza a hátán Szent 

László szobrát, a bolond külön, rájuk 

támaszkodva, a kezeket, összeállítják 

a bábot s lefektetik a proszcéniumra. 

A koldusn� leül mellé.

1.

Búcsús ének

Búcsús ének (I.)

ÉNEKMONDÓ�(énekli)

Mátraverebélyi szentkútnak völ-

gyében,

hol Mária képe tündöklik szent 

fényben,

Szent László királynak van egy 

szép emléke,

melyr�l az ének szól – fi gyeljetek 

ide.

Az ének megszakad, de a dallam to-

vább fut. 

	A  koldusn� tarisznyájából papírt 

szed el�, kihajtogatja, a néz�k elé 

tartja.

KOLDUSN��Adjatok, adjatok, mit az 

Isten adott… Menekült vagyok: 

Erdélyb�l, Móduvából, a Vajda-

ságból, Kárpátaljáról az árvíz, a 

háború… Nincs munka… nincs 
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megélhetésünk… vonatra… or-

vosságra… kenyérre… Segéljenek 

a Krisztus nevibe!

Bemegy középre, leül a szobor elé, 

elrakja a papírt.

ÉNEKMONDÓ�(folytatja)

A  Cserhát völgyében, hol most a 

szent kút áll,

egykor itt menekült a h�s magyar 

király.

Vele van egynehány h�séges em-

bere,

nyomukba száguld a pogány vad 

serege.

A  király imát mond, forgatva a 

kardot.

Legyen meg, én uram, a te aka-

ratod.

Pogány zajtól hangzik végig a hegy 

orma.

Jaj, mindjárt lecsapnak a magyar 

csapatra.

A koldusn� látomása

KOLDUSN��(emlékez�n) Meg vol-

tunk fásodva. Az ember magán-

kívül volt. Nem is tudom, mi volt 

az a nagy jelenés! S  hogy ugye 

az ember méltó volt erre, hogy 

ilyet lásson! És látták Szepsiben, 

Jászón, Makrancon, Szesztáron; 

jöttek a népek szekéren, autóval; 

kérdezték, hogy mi van itt; mi van 

Debr�dön?

ÉNEKMONDÓ�De mint a hajnalfény 

sötét, borús égen,

az égi Sz�zanya megjelen dics-

fényben.

Nézzétek itt ezen apró szétszórt 

követ,

ezekb�l mindenki szedjen minél 

többet…

KOLDUSN��(felugrik, tárt karral a 

néz�k elé fut) Asszonyok, itt van 

Szent László! Tiszta fehérben, ló-

háton; a fél tisztást beborítja; fe-

hér palást és harci sisak van rajta!

KAR�Várjátok be bátran a vad ellen-

séget

és szórjátok közé a felszedett kö-

vet.

És az eldobott k� mid�n földre 

hullott,

mind ragyogó tiszta arannyá vál-

tozott…

KOLDUSN��(viszahátrál, térden) És 

akkor engem bevittek… …a pszi… 

hi… az elmeosztályra…

2.

A kétarcú Jälpi tánca – apokalip-

szis

A  kétarcú Jälpi-fi gura.2 A  színész 

arcán, tarkóján papírmasé maszk. 

A vállán két botra f�zött köpenyt tart. 

E két sík-báblény arcát az � elöl-há-

tul maszkjai adják. El�re-hátra táncol 

velük, körbefordulva a néz�kre is ki-

támad.

KÉPFARAGÓ, FEHÉR ASSZONY	(ká-

nonban) 1959-ben, pünkösd má-

sodnapján helikopterr�l, benzin-

nel lelocsolták s meggyújtották 

Szent László mindkét kápolnáját, 

megégett egy 190 cm magas Jé-

zus Szíve-szobor, egy 150 cm-es 

Sz�z Mária, ölében a kis Jézus-

kával…

A koldusn� bólogatva ül.

BOLOND�(fejét végiggurítja a rúdon, 

lebontja a bábfi gurákat) Voilá, a 

XX. század szívet megrázó emlé-

ke!… (Kimegy.)

A koldusn� véd�n hajol a szoborra.

2  Vogul medveünnepi fi gura, onnan kölcsö-

nöztük.
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3.

Istenhívó – szarvastánc

Zene: cseng�; keleti, meditatív; a fú-

vós er�sít; hosszú, zenei expozíció; 

kemény, üt�s futam; tibeti mélyek; 

fémcs�be fújás. 

	Jön a hatalmas agancsú szarvas 

maszkos, gyorsuló, forgó tánca. Alat-

ta szól az invokáció.

ÉNEKMONDÓ

Üdvöz légy te, Istent látó,

királyoknak gyöngye, László,

kinek ég az otthona.

Magához kit Isten intett,

védelmezz meg mindig minket,

légy hazánknak bajnoka,

légy hazánknak bajnoka.

Üdv, magyarok üdvössége,

angyalok közt kinek széke

égi keggyel telt edény.

Seregeknek f�vezére,

angyaloknak társvezére,

légy hazánknak jó remény,

légy hazánknak jó remény.3

A  szarvas kiforog – a koldusn� néz 

utána.

4.

Mária-jelenés

Fellép a deszka színpadra Mária fehér 

népi viseletben; stilizált magyar koro-

nával,4 kezében szentségtartó doboz, 

benne Mária a kis Jézussal.

MÁRIA�(énekel)

Mikor a sz�z magzatát,

bölcs�ben nyugvó fi át

3 XII. századi László-himnusz részlet.
4  Öltözéke, mint a betlehemesek Máriájáé.

el akarja alejtni,

így énekel � néki:

Ó, élet, ó…

Ó, édes Jézus!

Mária átadja a bolond n�nek a szent-

ségdobozt, az üdvözült mosollyal kis 

húzós kocsijára teszi – kihúzza.

5.

László király és a bakonybéli re-

meten�

Óriásfi guraként érkezik László és a 

bolond kett�se – a király a bolond 

nyakában ül, id�-kiüt� játék egy ha-

talmas forgó japán erny�vel. 

	A bolond gyors és magas – a király 

mély és lassú hangfekvésben beszél. 

A zenészn� visszhangosítja a bolond 

n� szövegét. Üt�s kiemelések.

LÁSZLÓ�(énekbeszéd) Én, Lász-

ló, magyari király, eljöttem ide a 

bakonybéli szent élet� remete-

n�, Karitász barlangjához. �sünk, 

István király, a magyarokat igaz 

 hitre…

BOLOND�(vihog) T�zzel-vassal, t�z-

zel-vassal.

LÁSZLÓ�…igaz hitre térít� rokonunk, 

István szentté avatása okából. Fel-

nyittatnám koporsóját, de a k� 

nem mozdul.

BOLOND�Hat ökör se tudná kimoz-

dítani!

LÁSZLÓ�A  látnokn�, Karitász kinyi-

latkoztatásban részesült, üzent ér-

tem. Ott jön egy n�, helybélinek 

látszik.

BOLOND�Hé, te, mondsza!

KARITÁSZ�(térden csúszva el�jön, 

„port szór”, feldobja, kifordított 

keze hátára, majd tenyerébe ejti 

a semmit)

Ennyi tet� volt a fejemben.
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Ennyit anyám kiszedett.

Ennyi maradt benne.5 (Ismétli.)

BOLOND�(nézi, utánozza) Ennyi te-

t�? – Ez jó! Vesszek meg, ha ez 

nem bolondabb, mint én!

KARITÁSZ�(felnéz) Itt vagy hát, király?

LÁSZLÓ�Te volnál Karitász? A legna-

gyobb szentség…

BOLOND�A  legbolondabb lukból?…

KARITÁSZ�Rásti, a látóasszony volt 

az anyám, akit az apád, Béla király 

tömlöcbe záratott, s aki a fogság-

ban lerágta a tulajdon két lábát.

BOLOND�Mint a szabadulni vágyó 

menyét.

KARITÁSZ�közben kicsúszkál, tér-

den, hátra.

LÁSZLÓ�(emlékezik) A menyét… (In-

nent�l zenei a szöveg szövete.) 

Menyét, azt mondod? Különös… 

A  mogyoródi csata el�tt, a nagy 

testvérharc el�tt Salamonnal… az 

a fehér menyét…

6.

Az a fehér menyét

KAR�Virradatkor a had el�tt lovon 

körbejárt László herceg.

BOLOND�Hogy buzdítsa a mieinket!

LÁSZLÓ�S akkor a tüskebokor meg-

zörren mellettem… odaszúrok! 

(Szúr.)

KAR�A pirkadatban a bokorból a her-

ceg lándzsájára ugrik… (Interfe-

rálva.)

LÁSZLÓ�…egy hófehér menyét! 

(A bolond mint menyét.)

KAR�(interferálva) Fehér hölgyme-

nyét fut a dárdán s nyílegyenesen 

a kebelébe búvik.

László lassított tánca – a bolond mi-

metikus reagálásai – menyétmód fu-

tása. 

5  Népi gyerekjáték, homokkal, apró magokkal 

játsszák.

A  szellemmé, istenné vált földi n� 

tánca, Adelhaid szellemének forgó 

tánca, fátylába burkolózva forog, át-

táncol a színen.

LÁSZLÓ�Saroldu – aranymenyét 

nagyasszony; Biele Menighi – 

anyám! Fehér hölgymenyét – Adel-

haid! (Kap utána.) Adelhaid, várj, 

maradj még!

A körfüggöny beforog középig.

ADELHAID�Emlékezz… herceg! (Ki-

forog.)

KAR�Csodás jelenés… alakja a fehér 

fátyolon átt�nik.

BOLOND�(a jelenés közben forgatja 

az erny�t, majd becsukja, s el�-

rukkol vele mint képmutogató) 

Ne legyen bolond a nevem, ha ez 

nem a kerlési kardos Sz�z, akit 

a kun elrabolt – a váradi püspök 

lánya! Ide vakujjanak! E  festett 

képen látható a híres párviadal. 

László üldözi a kunt: „Szép hu-

gám!”, kiáltja az én László ko-

mám! „Ugorj, s rántsd le a kunt, a 

nyeregb�l!”

Mímes pózokkal bemutatja a képet.

LÁSZLÓ�(leinti) Ez Adelhaid volt!

BOLOND�(meghökken) A  királyné?

KAR�A  szép, halvány királylány, aki 

belehalt a szülésbe…

A jelenés elt�nik.

LÁSZLÓ�Adelhaid, várj!… maradj még!

A fehér hölgymenyét

átnyilallt a szívünkön,

árnyéka itt remeg még.

KAR�Holdba futó fehér menyét.

LÁSZLÓ�Milyen váratlan azonosság!

A kerlési kardos Sz�z

s a halott Adelhaid,

a fehér hölgymenyét

s az égi sz�z, a Holdon álló,

nem más – ugyanegy!
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A kar interferálva követi.

KAR�Nem más, ugyanegy!

László kihátrál.

BOLOND�Ugyanegy? (Fut utána.) 

Ugyanegy?

Zenei tutti.

7.

támadnak az �sök – Vazul átka

Két hulladémon jön be; vihognak; a 

László-szobrot, a bálványt görgetik; 

s fejre állítják; küzdenek vele; s fehér 

imaszalagokkal betekerik.

RÁSTI�(körbejár, cseng�s bottal) Er-

d�ben jár vala lebeke tárgy, béka 

vala ekéje, kígyó vala ostora, szánt 

vala követ, vet vala kövecset. (Jár 

két és fél varázskört, kiáll. Az óriás-

bábként mozgatott szoborhoz.) 

Szárfi  László, Vazul unokája! Te 

felemelteted Istvánt, a rokonvérben 

gázolót? Halld süket, vak, él�halott, 

emberbáb-öregapád, Vazul átkát:

HULLADÉMONOK�(vihognak, ani-

málják a szobrot) Üsd-vágd, nem 

apád! (Többször ismétlik.)

A  démonok a koppantásokra mint 

mozsarat verik a földhöz a szobrot – 

ez a bálvány tánca.

RÁSTI�(diktálja a tempót) A  vér, a 

vér… hogy g�zölög a vér!

HULLADÉMONOK�(báb földhöz ütése)

RÁSTI�A  megvakított Vazul kiöml� 

vére!

HULLADÉMONOK�(báb földhöz ütése)

RÁSTI�A legyilkolt Álmosfi ak vére,

HULLADÉMONOK�(ütés)

RÁSTI�A levágott Kun László vére,

HULLADÉMONOK�(kopp)

RÁSTI�A szent rokonvér, égre kiált:

HULLADÉMONOK�(kopp)

RÁSTI�Átok rajtatok!

HULLADÉMONOK�(kopp)

RÁSTI�Ikerharcokban kiirtjátok egy-

mást!

HULLADÉMONOK�(kopp)

RÁSTI�A büszke Árpádház kihal!

HULLADÉMONOK�(kopp)

RÁSTI�Az ország széthull!

HULLADÉMONOK�(kopp)

RÁSTI�Betelik rajtatok Vazul átka.

HULLADÉMONOK�(kopp)

RÁSTI�Testvérharcok… utolsó vérig!

HULLADÉMONOK�(kopp) Henye-he! 

(Zihálva leállnak.)

8.

A szent vércseppek párbeszéde

A  Fehér asszony körbejár – zsolozs-

mázza az apokrif imát:

FEHÉR N��Krisztus mene a kínnyára

térdig künny�ben, könyökig vér-

ben

szent szüve szakadva

szent ága kék viola

szent ág tövis ág a halála

A  hulladémonok közben felemelik s 

némán lefektetik a szobrot a kopor-

sóba. 

	Rásti eléjük lép a középre.

RÁSTI�A  harmadik napon az apád 

kezet emelt az �si hit papjaira, le-

vágatta a pogány táltosokat! Folyt 

a vér a virágos oltárokon. (Kar, in-

terferálva.) Úristen, hogy regöltek, 

micsoda zengés volt az!

KAR�Ne fuss, ne fuss, ne fuss,

Szent István királyunk,

mi sem vagyunk ördögök,

hanem a te szolgáid.

Hej, reg�, rajta!

Azt is megadhatja

az a nagy úristen!
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Ismétlik. 

A hulladémonok keresztezve egymást 

áttáncolnak a sámánn� el�tt-mögött 

s kihátrálnak, Rásti kiáll. 

	Fehér n� jön, nagy kört jár.

FEHÉR N��Egy szem vére elcseppe-

ne,

kit szent angyalok felszedének,

szent kehelybe elvivének,

Mennyországba csendítének.

Rásti-Karitász hátrál el�le, kifelé. 

A Fehér n� belép a kinyíló ajtón, s a 

szobor mögé térdelve énekli:

Rút rontások távozzatok,

sátánok ne kísértsetek,

mert meg vagyok keresztelve

Krisztus megfelel képembe!

Kitartott Piéta-póz.

Közjáték

Az üzenet

A  képfaragó és a bolond felhajtja s 

rácsukja a szoborra a két proszcé-

niumot alkotó pallót. Ezek túloldalán 

látható lesz a feltámadt Krisztus fes-

tett képe, amint Ádámot és Évát, az 

�söket kézen fogja, kimenti a pokol-

ból. Közben szól a búcsús ének vízfa-

kasztás része.

ÉNEKMONDÓ�Lászlót, vitézeit szom-

júság epeszti,

ellankad erejük, nem bírnak már 

menni,

de újra megjelent az égi Sz�zanya,

szent mosolyra nyílik hajnalszín 

ajaka.

Sújtsd meg karddal itten ezen 

sziklafalat,

annak oldalából friss forrásvíz fa-

kad.

Megcsendül a szent kard, szikrázik 

a szikla,

friss forrás fakad a második csa-

pásra.

László és Karitász bejön, szemközt 

állnak.

LÁSZLÓ�Karitász, mit kell tennem? 

Hogyan békítsem meg a vérivó 

szellemeket?

KARITÁSZ�Engedd szabadon az 

öcsédet, Salamont, a koronával 

játszódó gyermeket.

LÁSZLÓ�Kezet emelt az anyjára! Rá-

hozta a hadakat Pannóniára!

(László kisiet, Karitász kihátrál)

KAR�Miként két éles kard nem fér 

meg egy hüvelyben,

 Ti sem ualkodhattok együtt Ma-

gyarországban

9.

László és Salamon párviadala – tü-

körjáték

A  2. színész beöltözik Salamon jel-

mezébe, fémmaszkja a László-maszk 

negatívja.

SALAMON�(belép a térbe) Henrik 

császár! Hungária a tied, a te 

országod, melyben engem tettél 

meg királynak! Ez ország javait 

évenkénti adóban Fölségednek 

ajánlottuk, s most mindezt megta-

gadják t�led! Ezért hát j�jj Hungá-

riába, bosszuld meg sérelmeidet 

ellenségeiden, s vedd birtokodba 

az országot!

KAR�Szólt a trónról letaszított Sala-

mon király. S a német Henrik had-

dal jött Magyarországra.

SALAMON�Kemény csatákat vívtunk!

LÁSZLÓ�Salamon benn, kívül mi, 

er�s a vár.
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KAR�Nyitra alatt állunk, 1070-ben. 

Szokása a vitézeknek a déli pihen� 

alatt párbajra hívni egymást.

Szimultán bejönnek, két oldalról 

László meg Salamon, levetik maszk-

jukat, közkatonaként, álruhában ki-

mennek a vár alá, párviadalra.

SALAMON�Úgy látom, László egy 

szerviense közeleg ott, kihívom.

LÁSZLÓ�Megyek, hogy megküzdjek 

vele!

KAR�Nem ismerik fel egymást, mivel-

hogy mindkett� fegyverzetet cse-

rélt.

Keleti módra, botokkal vívnak, kerül-

getik egymást.

SALAMON�Rárontok (lefékez) s bele-

bámulok fenséges oroszlánképé-

be…

MINDKETTEN�…mint egy tükörben, 

látom…

Belenéznek egymás arcának „tükré-

be” – szimultán forgás, árnyékvívás.

SALAMON�Az ellenségem áll itt! Le-

sújtanék…

LÁSZLÓ�Arcomba néz, elsápad, hát-

rál, menekül.

A  két n� fellép László fekv� szobrá-

ra, s betartják a cseng�s botot László 

feje fölé.

N�I DUÓ�Szíven üti a látomás. Lász-

ló feje fölött, két angyal, tüzes 

karddal.

KAR�Mi dolog ez? Eddig még sose 

láttuk, hogy bárki ellenség el�l Te 

meghátráltál volna!

SALAMON�Emberek el�l sohasem… 

de ez nem ember!

Salamon dobbant, s kit�nik.

Közjáték

Látni a jöv�t

László és Karitász

LÁSZLÓ�Karitász! Várj!

KARITÁSZ�Mit akarsz tudni még?

LÁSZLÓ�Tudni szeretném a jöv�t…

Kimennek. Átvezet� zene.

10.

Id�ugrás: a váradi disputa – avagy 

Várad eleste

(bábkomédia)

BOLOND�(bejön, fut László után) 

Szeretnéd tudni ugye, komám, 

hogy hol baltáztuk el? (A  néz�k-

höz.) Önök is kíváncsiak rá, nem 

igaz? Id�utazás következik! – Most 

megláthatják szemt�l szembe a 

híres váradi disputát! (Közben fel-

csatolja a báblovat.)

BÁBOS�(belép a „várba”) Öt perc-

ben, három felvonásban, bábokkal 

el�adva. Ez itt Várad híres vára, 

1550-ben, a három részre szakadt 

országban, ahol most még a ma-

gyar az úr.

A bolond derekára kapcsolt báblovon 

hajráz körben mint török.

TÖRÖK�Illa-Allah, Ali akbár!

PÁ PISTI�(báb) Már megint itt vagy? 

Kotródj, kurafi  kontyosa! (Dobál-

ja.)

TÖRÖK�(támad) Illa-Allah!

KÁLOM ISTI�(báb, kinéz) Tudd meg, 

te hülye kontyos, míg e három 

szent királyok itt állnak Várad pia-

cán, neked fel is út, le is út!

PÁ PISTI�Enyém a vár, tied a lekvár, 

bá! (Két rongy-bombát dobnak, a 

török fejvesztve ki!)

BÁBOK�(ölelkeznek) Gy�ztünk!
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BOLOND�(megfordítva a lovat a de-

rekán a ló hátsó fele van elöl 

– hátrálva jön be mint képmuto-

gató) Elmúlt a véres csata, jöhet a 

b�sz hitvita! Hölgyeim és uraim, a 

híres váradi disputa következik az 

igaz hitr�l, másfél percben, három 

menetben el�adva. Bemutatom a 

küzd� feleket: ez a pufi  báb itt Pá 

Pisti (Kezet fog vele); s ez a sziba-

rita váz meg az újhit�ek bajnoka, 

Kálom Isti! Kettejük párviadala: 

Rajta, Pá Pisti, hegyibe, Kálom Isti!

KÁLOM ISTI�Oltalmazz, Úristen, az 

nagy foltos hittül. (Sepreget.)

PÁ PISTI�Te ki az isten papja vagy?!

KÁLOM ISTI�Én az egy igaz isten 

papja vagyok.

PÁ PISTI�Mi az Isten? Az csak én 

lehetek! Luther Mártonnak ispá-

ni kölkei. (Nekiugrik egy kala-

pács-kereszttel, üti.)

KÁLOM ISTI�Nem félünk t�letek! 

Korpázd a bestyét! (Nekiugrik, foj-

togatja. Többmenetes; Paprika 

Jancsi csihi-puhi, kifulladnak.)

KÉPMUTOGATÓ�(sípol) Vége az els� 

menetnek. 1:1. Döntetlen! Jöhet 

a második menet: a paszkvillusok 

párharca!

KÁLOM ISTI�(énekli)

Szent Lászlónak fejét ti imádjátok,

szépen ezüstbe béfoglaltátok.

Olaj az teste, mind azt mondjátok,

evvel a nép közt csak kolompár-

kodtok.

PÁ PISTI�(ének)

Sámsonnak alejtá az pór önnön-

magát,

látod nagy haragját, nem tiszteli urát,

fogjad meg szakállát, vedd el az 

jószágát,

megalázza magát!6 (Kereszttel le-

szúrja.)

6 Szhárosi Horvát András gúnyversei, a 

hitviták korából.

KÁLOM ISTI�(feltápászkodik)

Inkább müezzin kiabáljon,

semhogy Pápista zsolozsmázzon

Várad várába! (Fojtogatja.)

A  két báb a paravánon ismét össze-

ugrik – Pá Pisti kiterül.

KÁLOM ISTI�Adtam neki, adtam ne-

ki, én gy�ztem! (Ugrál rajta.)

BOLOND-KÉPMUTOGATÓ�Nem ez 

volt megbeszélve… (Élesztgeti a 

vesztest.) Kiütéssel nyert a prédi-

kátor!

KÁLOM ISTI�(harapófogót ragad) 

Kegyelemb�l hitvány életedet két 

zápfogaddal megválthatod.

PÁ PISTI�Jaj, ne, az fájni fog, inkább 

a reterátra retirálok!

KÁLOM ISTI�(hatalmas harapófogó-

val üldözi, bábos kifut a paraván 

elé, a földön birkózik a bábokkal, 

diadallal) Gy�ztem, alleluja!

Bolond, török lovasként hujjogva be-

karéjoz a várba.

TÖRÖK�Illa-Allah, Ali akbár! Enyim a 

vár, tied a lekvár! Kutya gyaurok! 

Ótvaros bálványaitokbúl álgyúgo-

lóbist gyúrunk! (Gombócokat l�-

döz a bábosra.) Ezt küldi nektek a 

Magyarok Istene! (A  bábos kifut.)

A  bábos és a bolond bejön, lekap-

csolva, maguk elé tartva a báblovat 

– kiállnak, s mint pulpitusról, a néz�k 

képébe mondják:

DUÓ�Pór, beste kurafi ak! Az fene 

sárkány török t�lünk Váradot el-

vette, Erdély kapuját eldisputáltá-

tok! A  szent király koporsóját t�-

bül kirontatátok! Csontjait té-tova 

hányatátok! Szántás, kapálás a ti 

dolgotok, nem a hitigazgatás!!7 

(Kimennek.)

7 Forrás: Boldog Várad. Szerk. Bálint István 

János.
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Közjáték – zene

Az id� visszaforgatása

Karitász ellenkez� irányból jön be, 

küzd a közegellenállással, kínnal, 

mintegy visszaforgatva az id� kerekét 

körbemegy, fellép a László-szoborra.

	Salamon bejön az el�térbe, hajdon-

f�tt, mezítláb szerzetesavatási póz-

ban kiterül.

11.

Salamon a hóesésben

LÁSZLÓ�(nyakában tartott botra 

mint keresztre feszülve, jön) Ki-

zökkent az id�. Vezeklünk, Ka-

ritász, a Szentföldre készülünk! 

Elengedtük a sólymot, Salamont. 

Elt�nt. Mit tudsz, él-e, hal-e?

KARITÁSZ�Nem is él�, nem is holt.

LÁSZLÓ�Igaz hát a hír a vezekl�r�l?

KAR�Salamon utoljára a kunokhoz 

futott. Bulgáriába ment egy csa-

pattal, s megverték a seregét.

László Salamon mögé lép; megkerüli.

LÁSZLÓ�Er�s tél volt, havazott, tele 

lett a szemünk hóval, a s�r� hó-

fúvásban nem láttuk társainkat.

KAR�Eltévedvén a pusztaságban bo-

lyongtak.

LÁSZLÓ�Elértek egy üres, elhagyott 

várhoz. (Hátrál, letérdel.)

KAR�Ott maradtak egész éjszaka.

SALAMON�(felkel, László háta mögül 

kifordul) Hajnalban kitörtünk…

Salamon és László egymásnak háttal 

a botkeresztre feszülnek, forgó iker-

küzdelem, nó tempóban.

DUÓ�Cikkanó pengék, prüszköl� lo-

vak vágják át a hó függönyét.

KAR�Salamon, a király… alig tudott 

megmenekülni, híveivel átkelt a 

Dunán, minthogy az parttól partig 

be volt fagyva.

KARITÁSZ�Jégen megsikló lópaták 

nyoma…

KAR�A  túlparton egy nagy berekhez 

érve, azt mondta Salamon:

SALAMON�Álljunk meg itt egy kis 

id�re, hogy a lovak er�t gy�jthes-

senek.

LÁSZLÓ�S letévén pajzsát, bement a 

s�r�, sötét erd�be, mintha hama-

rosan visszajönne.

Salamon letérdel, elt�nik ruhaszár-

nyai mögött.

KAR�Ott hagyta mit sem sejt� em-

bereit, és nem mutatkozott soha 

többé.

LÁSZLÓ�(körbejár, bottal) Egyszer 

még láttuk… csuhában, az ala-

mizsnakér�k sorában…

Salamon tartja a kezét.

KAR�Király a kéreget�k között?

LÁSZLÓ�Nyújtotta a kezét… keres-

tettük…

KAR�De nyomban elrejt�zött, mint az 

a szarvas…

Salamon kiforog – utána Karitász is el.

LÁSZLÓ�� volt a Nap! Koldus-király, 

az alázat legmagasabb foka. (Le-

hajlik a bent maradt bohócsapká-

hoz, felemeli.) Mekkora üzenet ez 

nékünk…

László dobbant, kimegy.

12.

A Göncöl szekerén

KOLDUSN��(kintr�l kiabál, majd 

bejön, sárombóccal, feldobálja) 

Isten galuskája kinek a szájába 

esik? Akire esik, pap lesz… (Is-

métli.)
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BOLOND	(a koldusn� kis kocsijá-

val bejön) Pap vagyok, prédikálok! 

(Ismétli.)

KOLDUSN��Kezdd hát!

BOLOND	László kirá’ lovagónyi

Szent Mihá’ arkangyaltó tanót.

KOLDUSN��Hótta után egy darabig

az ég lovászmestere vót.

BOLOND	� hajtá a Gönczölszekér

csillagsörényes lovait.

KOLDUSN��Ragyogó ostorul fonta

a hódvilág sugarait!8

Fellelkesülnek, a koldusn� beül a kis 

kocsiba, a bolond húzza, szalad vele 

egy kört.

KAR�Gyí, gyí, paripa,

ketten ülünk egy lóra,

megérkezünk délre,

udvari ebédre!

Többször ismétlik, végül begyorsulva 

elesnek, kiborulnak.

BOLOND�(kiabál) Hé!, hová t�ntél, 

te híres László?! Határaink véd�-

szentje!

KOLDUSN��Jól nézünk ki veled! Hol 

van a híres Várad, hovatovább, hol 

az ország!?

BOLOND�Jó, megsért�dtél… kihányt 

csontjaidért! Igen, a csontjaiddal 

futballoztunk, no és?

KOLDUSN��Kvittek vagyunk! Szét-

szórattál… szétszórattunk! (Kifut a 

kocsival, majd visszajön.) De mért 

jársz vissza közénk?

BOLOND�Mit jelentgeted magad? 

A  leomló templomok falán… (Le-

bontja a sírt.)

KOLDUSN��(a festett képre) A  sze-

med a mész alól mért világít a sze-

münkbe?… Lelkünk üvegén mért 

kopogsz?

BOLOND�Körbevilágítod az országot, 

karéjban, mit hitegetsz münköt!? 

8 Népmonda, Lisznyay Kálmán lejegyzése.

(Nekiugrik a szobornak, húzkod-

ja.)

KOLDUSN��(ököllel veri a szobor 

mellkasát, a bolond követi) Buó-

dizsár, Buódizsár, bújj el�, Szen’-

királ! (Ismétlik hevesen, majd be-

lefáradva.)

13.

Lélekszabadító

Érkezik a szarvas, lassan körbetáncol 

– dobbant a szoborra, kiszabadítja a 

lelkét, s a négy égtáj felé szétdobja a 

rontást.

ÉNEKMONDÓ�(ének)

Oly messze egymástól a mélység 

két széle,

hogy azon átmenni szárnyakkal 

lehetne.

Jézus és Mária, élet avagy halál,

– Istenem, segíts meg – így szólt a 

szent király.

Most meghátráltatja fehér paripáját,

tágabbra ereszti aranyos kantárját

és ragyogó kardját jobb kezébe 

véve,

amellyel keresztet vetett az ég fe-

lé.

MIND�Ekkor, mint a villám pillanatnyi 

fénye,

megrendült aranytól tündökl� 

köntöse,

s a roppant mélységet a királynak 

lova,

mint a sebes vihar keresztülug-

rotta.9

Ezalatt a képfaragó és a bolond fel-

állítja a szobrot, s lebontják a kötést 

róla, kiszabadítják, kimennek.

9 Mátraverebélyi búcsús ének.
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14.

A sz�z viráglelke

KOLDUSN��(bejön, kört ír le, szir-

mokat szór) A kápolnák felgyújtá-

sa után, karácsonykor kivirágzott 

a templomromban kin�tt cseresz-

nyefa, karácsonytól újévig fehér 

virágba borult. (Szirmot szór.)

KAR�Bizonyításképpen ágakat küld-

tek a rozsnyói püspöknek,

aki azt mondta:

KOLDUSN��(hátrafordul) Volt ott va-

lami. (Kimegy.)

A  Fehér asszony bejön, forgó virág-

tánca, lassan kiforog.

KOLDUSN��(belép, interferálva)

Milyen csodálatos

a virágok emlékezete.

A telet legy�zve…

FEHÉR ASSZONY�(belép a túlfélen) 

A tél fagyát legy�zve

KOLDUSN��az öreg cseresznyefa

FEHÉR ASSZONY�az üszkös romok 

közt

KOLDUSN��h� maradt úrn�jéhez!

FEHÉR N��Híre az egész földet be-

járja.

KOLDUSN��A  Sz�z kavargó virág-

lelke

fehér hópelyhekként

az égboltot betölti.10

A Fehér n� interferálva követi, lassan 

hátrálva kit�nnek. A szobor áll, szem-

ben a néz�kkel – fuvola, csend. 

A tapsra – bejönnek, meghajolnak.

10 Zeami Motokijo, Tóboku cím� darab-

ja virágversének parafrázisa. (Fordította 

Kemenczky Judit.)


