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Pozsgai Zsolt

A királytalálkozó
(Visegrád, 1335)

– játék a történelemmel –

Szerepl�k

KÁROLY RÓBERT, magyar király, 47 éves

PIAST ERZSÉBET, a felesége, 34 éves

III. NAGY KÁZMÉR, lengyel király, 25 éves

LUXEMBURGI JÁNOS, cseh király, 39 éves

BARCINKA, néhai Csák Máté lánya, 28 éves

NEKCSEI DEMETER, tárnokmester

KÁROLY, morva �rgróf, János fi a, 20 éves

III. BOLESZLO, Szilézia hercege, 82 éves

I. RUDOLF, szász herceg

LAJOS, Károly Róbert és Erzsébet fi a, 14 éves

Történik: Visegrádon, 1335-ben, Erzsébet napján

Els� jelenet

Királyi fogadóterem, Károly Róbert ül 

az ablaknál, alig látni. Érkezik Erzsé-

bet, megáll az ajtóban.

ERZSÉBET�Meggondoltad?

A király ül, nem válaszol.

ERZSÉBET�Az éjjel követ jött. Közös 

követ. A  francia király, az angol 

király, a  császár és a pápa, és 

egyáltalán az egész nyugati ré-

gió követe. Nem engedted be a 

várba.

KÁROLY RÓBERT�Nem.

ERZSÉBET�A  vár mellett szállt meg. 

Fel van háborodva. Nyolc király 

által felkent követ.

KÁROLY RÓBERT�Nem hívta senki.

ERZSÉBET�Luvinta. Így hívják. Most 

a kapuban ül. És háborog. Kötöz-

ködik mindenkivel, akit beenged-

nek. És �t nem.

KÁROLY RÓBERT�Nem hívta senki. 

Erre a találkozóra nem hívta senki.

ERZSÉBET�Leküldtem hozzá Lajost. 

Legalább a fi unk legyen vele, ha 

már a király…

KÁROLY RÓBERT�Megmondtam, nem 

eresztheti be senki a várba! Majd a 

találkozó után. Esetleg.

ERZSÉBET�Hibát követsz el. Meg-

fi gyel�ként jelen kellene lennie.

KÁROLY RÓBERT�Hogy néz ki?

ERZSÉBET�A  követ? Miért érdekes 

ez?

KÁROLY RÓBERT�Hogy néz ki?

ERZSÉBET�Furcsa szerzet. Se férfi , 

se n�… a szállásadója nem akarta 

beengedni, azt hitte, n�. A  kocs-

máros sem akarta kiszolgálni els� 

látásra.
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KÁROLY RÓBERT�Hogy derült ki, 

hogy férfi ?

ERZSÉBET�Fogalmam sincs. Nem 

érdekel. Gondolom, megmutatta.

KÁROLY RÓBERT�Majd a találkozó 

után beszélek vele.

ERZSÉBET�Most kimehetnél hozzá, 

csak hogy megnyugtasd…

KÁROLY RÓBERT�Nem t�rök kiokta-

tást. T�led sem.

ERZSÉBET�Én pedig azt nem t�röm, 

hogy így beszélj velem.

Elindul kifelé.

KÁROLY RÓBERT�Neked itt kell len-

ned. Végig.

ERZSÉBET�Nem akarok.

KÁROLY RÓBERT�Bent kell lenned 

végig. Szükségem van rád.

ERZSÉBET�Csak épp nem t�röd…

KÁROLY RÓBERT�Szükségem van 

rád. És a véleményedre. Szólási 

jogod is van. Korlátlan.

ERZSÉBET�A közvetlen résztvev�kön 

kívül senki nem lehet tanúja a 

megállapodásnak, ezt mondtad.

KÁROLY RÓBERT�Igen.

ERZSÉBET�A  kor szokásai szerint, 

aki mégis kelletik, a  biztonság 

kedvéért kés�bb kivégzik.

KÁROLY RÓBERT�A király felesége a 

király maga. Nem végzik ki. Ma-

radj.

ERZSÉBET�Ennek a többiek nem 

fognak örülni.

KÁROLY RÓBERT�Nem örülni jöttünk 

ide. Örülni menjenek máshová.

ERZSÉBET�Nem lehetek itt. Már csak 

Kázmér miatt sem. Semmiképp.

KÁROLY�Els� feleségem, Beutheni 

Mária tizenhat évesen halt meg. 

Szinte nem is láttam. Egy évig 

volt királyné. Nem engedtem be a 

terembe, nem engedtem közel a 

tárgyalásokhoz. Pedig eszes, okos 

lány volt. Nem is értem hozzá, 

fi atal volt, gyenge növés�, szeren-

csétlen. Szerette volna, ha belelát 

az udvar dolgaiba. Egyszer kérte. 

Meghalt. Miel�tt bocsánatot kér-

hettem volna t�le.

ERZSÉBET�Bocsánatot? Miért?

KÁROLY�Még szinte el sem temettük, 

feleségül vettem Beatrixot, a  ró-

mai király lányát. �t te is ismerted.

ERZSÉBET�Egyszer láttam. Szép, ró-

mai lány volt.

KÁROLY RÓBERT�Szenvedélyesen 

szeretett. Fárasztott a szenvedé-

lye. Pedig csak sietett. Tudta, hogy 

nincs sok hátra neki sem. Szen-

vedélyesen viszonyult mindenhez, 

habzsolt, sietett, siettetett. Állan-

dóan sírt, könyörgött. Ellöktem 

magamtól. Meghalt. Váratlanul. Az 

orvosaim szerint belül már szét 

volt rohadva mindene. De a be-

tegség a küls� szépségét érintet-

lenül hagyta. Kegyes volt hozzá 

a kór. Engedte szépen meghalni. 

Nagy az Isten irgalma. A  ravata-

lon is szép volt. Olyan szép, mint 

soha. A halál is megszerette, belé 

szeretett, és nemcsak meghagyta 

szépségében, hanem még adott, 

többet. Nem tudtam, miért hagy-

nak itt sorban a feleségeim. De 

most már tudom. Hogy utat nyis-

sanak neked.

ERZSÉBET�(felnevet) Felség…

KÁROLY RÓBERT�Ezen nincs mit ne-

vetni. Meghaltak, hogy te megér-

kezhess. És miután megérkeztél, 

beléd is költöztek. Mária gyermek-

sége, Beatrix szenvedélye ott van 

benned. Ha ölellek, hármatokat 

ölelem.

ERZSÉBET�Most nem tudom, ennek 

örülnöm kell, vagy végleg elkese-

rednem.

KÁROLY RÓBERT�Azt akarom, hogy 

itt legyél a tárgyalásokon. Közel 

engedtelek magamhoz, bevonta-

lak a hatalom gyakorlásába. Váro-
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sokat, várakat építesz és alapítasz, 

kolostorokat emeltetsz. Könyörü-

letes vagy, és örömben él� anya. 

Én így látom. Megajándékoztál 

bennünket a gyermekekkel.

ERZSÉBET�Kezdem azt hinni, gyana-

kodsz. Hogy a tárgyaláson áruló 

lesz, aki életedre tör. Ezért adsz 

testamentumot nekem, és vallod 

meg szerelmedet. Nincs szükség 

erre. Ha merényl� is lesz közöttük, 

én megvédelek. Ahogy ez egyszer 

már megtörtént.

KÁROLY RÓBERT�Te nem halhatsz 

meg úgy, én nem halhatok meg 

úgy, hogy marad bennünk mon-

dandó a másik számára.

ERZSÉBET�Én nem halok meg még. 

Sokáig élek. Érzem, hogy így lesz.

KÁROLY RÓBERT�Túlélsz engem is. 

Igaz. Tizenöttel vagy fi atalabb. És 

szívós vagy, lengyel vagy, a  len-

gyelek sok mindent kibírnak, so-

káig élnek.

ERZSÉBET�Eddig így volt. Ha aka-

rod, maradok. És élek a szólási 

jogommal.

KÁROLY RÓBERT�Egy bizonyos hatá-

rig. Engedjétek be �ket.

ERZSÉBET�Nem tisztem.

Besiet Lajos, a király elé térdel.

LAJOS�Apám, ez a furcsa szerzet kö-

vetel�zik. És tudni akarja, hányan 

és kik lesznek itt a találkozón. És 

hogy miért azok, akik.

KÁROLY RÓBERT�Remélem, nem 

engedtétek be.

LAJOS�Nem. A  kapu�rség nem en-

gedi, parancsodra nem engedi. 

Táblát akasztott a nyakába, szén-

nel ráírta, hogy mi a sérelme. Mu-

togatja az arra járóknak. Kinevetik.

KÁROLY RÓBERT�Téged legalább 

szórakoztat?

LAJOS�(felnéz, elmosolyodik) Én na-

gyon élvezem a játékot vele.

KÁROLY RÓBERT�Helyes. Akkor ma-

radj kint. Mondd meg, a király ke-

gye, hogy a fi át küldi hozzá. És ha 

jónak látja a király, a fi án keresztül 

értesíti a fejleményekr�l.

LAJOS�(mosolyogva, örömmel) �r-

jöngeni fog!

KÁROLY RÓBERT�A  nem hívott ven-

dégnek nincs joga �rjöngésre. Ha 

jónak látom, kés�bb beszélek ve-

le, de csak a találkozó után. Vigyél 

ki neki bort. A legjobb borból. Ha 

már idáig eljött. És mivel anyád 

méltóságán alulinak érzi, hogy 

rendelkezzék, szólj kint, kezd�dik 

a találkozó, értesítsék a királyokat 

és fejedelmeket, kezdjük.

LAJOS�Köszönöm ezt a kegyet, 

apám! Ezt a se n�, se férfi  felkent 

követet pedig nyugodtan rám bíz-

hatod.

KÁROLY RÓBERT�Tudom.

Lajos boldogan indul kifelé, szinte 

belebotlik az érkez� Nekcsei Demeter 

tárnokmesterbe.

NEKCSEI�Felség, azt hiszem, rosszul 

értettem a parancsodat.

ERZSÉBET�Nekcsei Demeter? A  tár-

nokmester is itt lesz?

KÁROLY RÓBERT�Igen. Itt most csu-

pa király és politikus ül együtt. 

Nem baj, ha van a közelben egy 

szakember is.

NEKCSEI�Nem várhattam ezt a ke-

gyet. Mi lesz a dolgom?

KÁROLY RÓBERT�Ülsz a sarokban, 

és ha valamelyikünk ordító bo-

torságot mond, ami ellenkezik a 

számkezelési, pénzkezelési vagy 

kereskedelmi gyakorlattal, közbe-

szólsz.

NEKCSEI�A király parancsa.

KÁROLY RÓBERT�Ott a helyed a sa-

rokban. Hozattam neked a ked-

vencedb�l b�ven. Mandula hé-

jában. Csak ne köpködd szét a 
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héját, ahogy a helyeden szoktad, 

mert itt csupa nagyúr értekezik.

NEKCSEI�Értem. Nem köpködök, fel-

ség.

KÁROLY RÓBERT�És Nekcsei… ha itt 

megegyezés születik, és azt te ok-

levélbe foglalod…

NEKCSEI�Ismerem a törvényt ilyen 

esetre, uram. Szolgálom a királyt.

Csönd. Erzsébet odamegy férjéhez, 

hátulról átöleli.

ERZSÉBET�Meggondoltad?

Második jelenet

Hatalmas tárgyalóasztal, körülötte 

egyel�re csak Károly, Rudolf és Er-

zsébet ül. A sarokban Nekcsei, eszi a 

mandulát. Csönd. Kintr�l er�s hang.

HANG�Károly Róbert, Magyarország 

királya!

Károly Róbert belép, az asztalhoz 

megy, a két fejedelem feláll.

KÁROLY RÓBERT�Melyikük a szász 

herceg?

RUDOLF�Én vagyok. Rudolf. I. Rudolf.

KÁROLY RÓBERT�Ezek szerint Ön 

Károly, a morvai �rgróf.

�RGRÓF�Igen, és ha kegyeskedett 

volna tegnap este fogadni, amikor 

megérkeztem, bemutatkozhattam 

volna. Szükségét láttam bizonyos 

információknak…

KÁROLY RÓBERT�A  találkozó ma 

van. Tegnap az el�készületekkel 

tör�dtünk.

�RGRÓF�Ezt sértésnek is felfoghat-

nám.

RUDOLF�Az �rgróf még nagyon fi a-

tal, nézze el neki, király.

KÁROLY RÓBERT�Ismerem a fi atal-

ság erényeit és hibáit.

�RGRÓF�Nekem nincsenek hibáim.

KÁROLY RÓBERT�Nekcsei?

NEKCSEI�Hibái mindenkinek vannak.

RUDOLF�Ez ki? És miért eszik itt?

KÁROLY RÓBERT��  a tárnokmeste-

rem.

RUDOLF�És itt lesz? Szokatlan.

�RGRÓF�És hol vannak a királyok? 

Együttes bevonulást követelek ve-

lük. Minket itt várakoztatnak, a ki-

rályok meg…

KÁROLY RÓBERT�Nekcsei?

NEKCSEI�Az 1312-es krakkói, min-

denki által elfogadott királyi il-

lemkódex szerint a fejedelmek és 

�rgrófok nem vonulhatnak együtt 

királyokkal közös tárgyalásra. A fe-

jedelmek és �rgrófok várakozhat-

nak, a királyok nem.

KÁROLY RÓBERT�Sajnálom, �rgróf. 

Ezt a kódexet az ön apja, a  cseh 

király is aláírta.

�RGRÓF�Apámmal együtt akartam 

bevonulni.

RUDOLF�Az ön helyében, �rgróf, 

visszavonulnék ett�l a témától. 

Magam nagyra tartom, hogy a 

magyar király bennünket is meg-

hívott ide. Szeretem, ha a király 

tudja, kikre számíthat. Ez nyugati 

udvaroknál és a pápánál nem szo-

kás, hogy a kisebb nemzeteket is 

bevonják a döntéshozatalba. Mert 

ha nem csalódom, itt ma valami-

féle döntésre kerül sor.

KÁROLY RÓBERT�A  magyar király 

számít a szász hercegség együtt-

m�ködésére. És a nemzetek je-

lent�ségét nem a lélekszámukban 

méri.

�RGRÓF�És az enyémre? Az enyém-

re? A morvákra?

KÁROLY RÓBERT�Ön is itt van.

�RGRÓF�Igaz. Ez helyes.

NEKCSEI�Pedig a morvai �rgrófságot 

semmiféle ország nem ismerte 

még el.

�RGRÓF�Követelem, hogy ez a… 

tárnokmester hagyja el a termet.
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KÁROLY RÓBERT�Ön visszaél a ven-

dégjoggal.

RUDOLF�Így van, fi atal barátom. Rá-

adásul a tárnokmesternek igaza 

van.

�RGRÓF�És ha nem ismerte el? Attól 

még a morvák léteznek, nem?

KÁROLY RÓBERT�Ezt senki sem vi-

tatja. De az el nem ismerés ténye 

arra kell, hogy kényszerítse önt, 

�rgróf, hogy szerényebben visel-

kedjék.

�RGRÓF�Ez az els� mondat, amit 

feljegyzek önt�l.

KÁROLY RÓBERT�Megtisztel vele.

KINTR�L FÉRFIHANG�Luxemburgi 

János, cseh király!

Megjelenik a cseh király, elindul Ká-

roly Róbert felé. Megölelik egymást 

szótlanul, üdvözli egy gesztussal Er-

zsébetet, a  két másik férfi val kezet 

fog.

KINTR�L FÉRFIHANG�III. Kázmér, 

lengyel király!

Megjelenik Kázmér, h�vösen és ki-

mérten, az asztalhoz megy, megáll az 

egyik szék mögött, nem néz senkire.

KÁROLY RÓBERT�Valaki még hiány-

zik.

�RGRÓF�Valóban, III. Boleszlo, a szi-

léziai herceg. Szállása az enyém 

mellett volt. Kopogtattam, de nem 

válaszolt. Lehet, hogy meghalt. 

Nyolcvanon túl van, kezdjük nél-

küle.

RUDOLF�A  herceg nem halt meg, 

csak sajnos, teljességgel süket. Én 

magam is benyitottam hozzá, fel-

ébresztettem. Sajnos nem hallotta 

a felkészít� jelzést, de már jön.

HANG KINTR�L�III. Boleszlo, Szilézia 

hercege!

Boleszlo ahogy tud sietni, érkezik.

BOLESZLO�Késett az értesít�.

KÁROLY RÓBERT�Örömmel látom itt 

újra a sziléziai herceget. Tárgyalá-

sunk egyik legfontosabb témája a 

sziléziai hercegség, ezért is köszö-

nöm, hogy eljött.

BOLESZLO�Szilézia hercege vagyok, 

és örömmel jöttem a találkozóra. 

Ugyan ennek a találkozónak nyil-

vánvaló célja a fejedelemség eltör-

lése és személyem likvidálása, de 

az én koromban ez nem akadálya 

az örömnek.

KÁROLY RÓBERT�Együttm�ködési 

szándéka el�re is bizalomkelt�.

BOLESZLO�Sajnos, tökéletesen sü-

ket vagyok. Az el�z� mondataimat 

betanultam, de amit aztán monda-

nak nekem, arra, fél�, nem tudok 

válaszolni.

KÁROLY RÓBERT�És hogy tudunk 

önnel tárgyalni?

BOLESZLO�Bár nem hallom önt, fel-

teszem, azt kérdezte, hogy tudunk 

egymással lenni. Nos, ez nem túl 

bonyolult, ha hozzám van kérdé-

sük, írják le, és elolvasom. Nagy 

bet�kkel, mert a szemem sem a 

régi.

KÁROLY RÓBERT�Értem. Kérem, fog-

laljanak helyet. A miniat�r zászló-

minták jelzik, kinek hova szántuk 

a helyét.

Az urak leülnek, Boleszlo is, hiszen 

látja, mi történik.

KÁZMÉR�Erzsébet királyn� is marad?

KÁROLY RÓBERT�Igen. Feleségemet 

megkértem, vegyen részt a ta-

nácskozáson.

JÁNOS�Ez meglehet�sen szokatlan.

KÁZMÉR�És teljességgel érthetetlen.

KÁROLY RÓBERT�Önnek n�vére a fe-

leségem, Kázmér.

KÁZMÉR�Ez nem befolyásolja a véle-

ményem.

RUDOLF�Erzsébetet felvilágosult, az 

államügyekhez ért� királynénak 
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ismerik. Én boldog vagyok, ha kö-

zöttünk van.

ERZSÉBET�Köszönöm, herceg. És 

külön köszönöm, hogy a hangja 

csupa �szinteség.

RUDOLF�Nincs okom másra, felsé-

ges asszony.

�RGRÓF�Ez teljességgel elfogadha-

tatlan! Mi itt komoly államügyekr�l 

fogunk beszélgetni, fel nem fog-

hatom, mit keresne itt a királyné!

KÁROLY RÓBERT�Nekcsei!

NEKCSEI�Az 1327-es magyar or-

szággy�lési határozat kimondja, 

a király felesége a király kérésére 

bármilyen tárgyaláson jelen lehet, 

ráadásul véleményezési joggal.

�RGRÓF�Nevetséges! Károly Róbert-

r�l mindenki tudja, hogy ugyan 

létezik országgy�lés, de azt soha 

nem hívja össze! Vagy ha igen, 

mindig a hozzá h� f�urak vannak 

többségben! Mi szükség van itt 

akkor az erre való hivatkozásra?!

BOLESZLO�(most veszi észre Erzsé-

betet) Á, királyi asszonyom! De 

örülök, hogy újra látom! Ön szebb, 

mint valaha! És virul ifjúságában. 

Ha ezt mi, férfi ak eltanulhatnánk 

önt�l… ön is itt lesz? Nagyon 

 örülök.

�RGRÓF�Ön ennek örül? Egy dik-

tatórikus határozat eredménye-

ként…

BOLESZLO�Úgy látom, ön hozzám 

beszél, fi am. Ebben az esetben le 

kell írnia, mit akar.

�RGRÓF�Nem írom le. Nem vagyok 

hülye. Találd ki.

JÁNOS�Kövesd meg a herceget,  fi am.

�RGRÓF�Minek? Úgysem hallott 

semmit.

BOLESZLO�Ez velem kiabált?

JÁNOS�Kövesd meg!

�RGRÓF�Én a morvák fejedelme va-

gyok.

JÁNOS�Amíg hagyom.

�RGRÓF�Morvaországot nekem ad-

tad. Morvaország a csehek h�-

bérbirtoka, nekem adtad, azt 

mondtad, nem avatkozol bele a 

dolgaimba, úgy irányítom ezt az 

országot, ahogy akarom.

JÁNOS�A bányajogot eladtad közben 

a császárnak, az �rgrófság kincs-

tára üres.

�RGRÓF�Még csak az uralkodásom 

elején járok. Vannak terveim… az 

�rgrófság felvirágoztatására.

JÁNOS�Hallhatnék egyet is?

�RGRÓF�Nem hiszem, hogy a ma-

gyar király azért hívott ide ben-

nünket, hogy végignézze, ahogy 

az apám megaláz mindenki el�tt.

KÁROLY RÓBERT�Nem, valóban nem 

azért.

�RGRÓF�A családi vitát vigyük haza, 

apám, vagy ha akarja, vigyük a 

csatatérre.

JÁNOS�A  fi ammal nem háborúzok. 

Különösen a májusi békekötés 

után.

KÁZMÉR�Károly Róbert közvetítésé-

vel békeszerz�dést írtunk alá má-

jusban a cseh és a lengyel király, 

valamint a morva �rgróf között. 

Eleink háborús, ellenséges politi-

káját felvállalandó. Miféle csatatér-

re akarsz te menni?

�RGRÓF�Csak egy évre kötöttük 

meg. És ne merészelj kérd�re 

vonni engem. A te apád megtette 

azt a szívességet, hogy meghalt, 

és rád marad a trón. Az enyém 

még él, és feltételeket szab. Meg-

tett ugyan morva �rgrófnak, de 

feltételeket szab.

KÁZMÉR�Apám halála után én béke-

jobbot nyújtottam apádnak, a cseh 

királynak, akivel hosszú id�k óta 

harcban álltunk.

�RGRÓF�Mert apám a leggyengébb 

cseh király, aki valaha is ült az 

ország trónján. Gyenge ellenfél-
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lel nem nehéz egyezséget kötni. 

Ráadásul megvetted, adót fi zetsz 

neki, hogy ne tartson igényt a tró-

nodra.

JÁNOS�A  békeegyezmény mindany-

nyiunk közös érdeke volt! És gyen-

ge vagyok, igen, mert eddig a 

morva területr�l jött arany és szén 

bevételeib�l tartottam fenn a had-

sereget, de te eladtad a bányászati 

jogot, az érte kapott javakat elszó-

rakoztad, szétszórtad! Azért tette-

lek meg morvai �rgrófnak, hogy 

megvédd apádék örökségét, és te 

elherdáltad! Miattad kötöttem meg 

a kényszer� békét!

KÁZMÉR�Kár. Én azt hittem, apáink 

ellenségeskedését örökre lezártuk.

JÁNOS�A békéhez kell az er�. A bé-

kéhez kell a biztonság. Ha az 

államkincstár üres, gyenge vagy. 

Mindenféle békéhez gyenge vagy.

�RGRÓF�Mert apám, te is hagytad a 

f�uraknak, hogy a háborúk után 

földekhez és javakhoz jussanak 

akkor is, ha gy�ztünk, akkor is, ha 

nem. Tanulhattál volna a magyar 

királytól, �  ügyesen elvett t�lük 

mindent. Az örökösödési jogot el-

törölte, rá száll minden. Ezt kellett 

volna neked is tenned.

JÁNOS�Ehhez még fi atal vagy. Hogy 

ezt megítéld. Szükségem van a 

h�ségükre.

�RGRÓF�Téged csak kiraboltak, és 

elkushadtak egy ideig. Ez nem h�-

ség. A h�ség a bajban való kitar-

tás. A  bizalom a másikban. Ezek 

az urak minden lehet� alkalmat 

megragadnak, hogy tönkretegye-

nek. Ez a h�ség?

JÁNOS�Ha nem herdálod el az �r-

grófság pénzét, most t�lük sem 

kellene tartanom.

KÁROLY RÓBERT�Én kifi zetem az 

adósságaidat, Károly �rgróf, és visz-

szavásárolom a bányászati jogot.

Csönd.

�RGRÓF�Hogyan?!!

KÁROLY RÓBERT�Kifi zetem az adós-

ságaidat, visszavásárolom a bá-

nyászati jogot.

�RGRÓF�Magadnak? Mi készül itt?! 

Miféle egyezségre készültök?! 

Vagy valóban magadnak…

KÁROLY RÓBERT�Nem. Neked. És 

rajtad keresztül segítem vele szö-

vetségesemet, a  cseh királyt. Aki-

vel szövetséget kötöttünk itt, eb-

ben a várban a nyár elején. A cseh 

és a magyar bányák adják Európa 

aranykészletének hatnyolcad ré-

szét. Nekcsei, mennyit különítet-

tünk el erre a célra?

NEKCSEI�Ötvenezer aranyforintot, 

felség. Nagy részét aranyrudak-

ban, a pénzváltók hasznának meg-

kurtítása végett.

�RGRÓF�Ötvenezer… aranyforint…

KÁROLY RÓBERT�Mire elég ennyi 

pénz, Nekcsei?

NEKCSEI�Az �rgróf visszavásárol-

hatja a bányajogot a szászok-

tól. Kifi zetheti adósságait, és új 

kereskedelmi útvonalat hozhat 

létre, amelyb�l jelent�s bevétele 

lesz.

RUDOLF�És miért adnám vissza a 

bányajogot a morváknak? A szász 

hercegségnek legf�bb bevételi 

forrása a morva bányák hozama.

ERZSÉBET�És ett�l tudja magát füg-

getlennek a császártól.

RUDOLF�De csak azért, mert a csá-

szárnak fi zetem érte az adót. Így 

ingyen van bevétele.

ERZSÉBET�Ha a férjem, a  király 

megveszi a bányajogot, a császár 

lerohanja Szászországot.

�RGRÓF�Várjunk csak… és ha en-

gem nem érdekel a szászok vé-

leménye? Átveszem a bányákat, 

nem engedem a kivitelt.
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JÁNOS�Akkor a császár háborút indít 

Morvaföld ellen.

�RGRÓF�Maga pedig mellém áll, 

apám, együtt gy�zünk a császár 

felett. Maga lesz a császár, amely-

nek családjához még vér szerint 

is köze van, és ha maga meghal, 

követem a trónon.

ERZSÉBET�Nem gy�zhettek a csá-

szár felett.

KÁROLY RÓBERT�A  királyn�nek iga-

za van. A saját fi a miatt meggyen-

gült cseh király csak veszíthet egy 

ilyen háborúban.

Csönd, egymásra néznek.

�RGRÓF�Ezért vagyunk itt?

KÁROLY RÓBERT�A magyar és a len-

gyel királlyal szövetséges Csehor-

szág azonban gy�zhet. Különösen 

ha magunk mögött tudjuk Szilé-

ziát is.

�RGRÓF�De ahhoz kell ez a vén sü-

ket is.

KÁROLY RÓBERT�Vele majd kés�bb.

RUDOLF�És ha a lengyel–cseh–ma-

gyar tengely gy�z a császár fölött 

a bányajog miatt kirobbant há-

borúban, a  bányajog visszaadá-

sa miatt vonakodó Szászországot 

megszüntetitek.

KÁROLY RÓBERT�Igen. És a szászo-

kat széttelepítjük országainkban, 

hogy egységes népként ne élhes-

senek tovább.

RUDOLF�Velünk könnyen játszadoz-

hattok. Meguntam a háborúkat, 

a  népet összeszedtem. Nagy ré-

sze még a hunok el�l menekült 

Britanniába. �ket már nem tud-

tam visszatelepíteni. Maradtak az 

Európában szétszóródott szászok. 

Hadseregem sincs, gy�lölök min-

den er�szakot. Adom és veszem a 

bányajogokat, a népem dolgos és 

szorgalmas, megtermel magának 

mindent, ami kell. Erzsébet király-

né beutazta egyszer az országo-

mat, meghívásomra.

ERZSÉBET�Igen, amikor még a szász 

választófejedelemnek ígértek. 

Körbejártam az apró birodalmad, 

Rudolf. Csodáltam néped erejét, 

a  terménybe borított földeket, 

pompás városaitokat. Leend� fér-

jem meghalt, mire odaértem, egy 

pusztító kór áldozata lett. Pedig 

szívesen éltem volna azon a földön.

BOLESZLO�Összefoglalót kérek az 

eddig elhangzottakról.

KÁROLY RÓBERT�Nekcsei, írd le rövi-

den az öreg hercegnek, mir�l volt 

eddig szó.

NEKCSEI�Természetesen. És megje-

gyezni kívánom, hogy a bányajog 

átadása a morva �rgróf részér�l a 

szász hercegnek törvénytelen és 

támadható. A  föld alatti nyereség 

kitermelésének joga nem adha-

tó át, csak az azon földön lev� 

nép élvezheti. Ezt még a császár 

is aláírta, Károly Róbert királyunk 

el�djével.

JÁNOS�Vagyis a bányajog voltakép-

pen az enyém?

NEKCSEI�Miután a morva �rgróf csak 

h�bérbirtokként kapta a cseh ki-

rálytól Morvaországot, a bányajog 

�t illeti. A morva �rgrófot haszon-

élvezeti jog alapján megilleti némi 

járulék, de csak kevés.

JÁNOS�Ezek szerint… bármikor visz-

szavehetem a szászoktól?

NEKCSEI�Igen. Bocsánat. Írnom kell.

RUDOLF�Ebben az esetben újra kell 

szerveznem a hadsereget. A  csá-

szár nem hagyja annyiban, ha 

leállítom a bányaadót.

JÁNOS�Enyém a bányajog? Hiszen 

akkor a f�úri privilégiumokat alap-

vet�en megváltoztatom. Károly 

Róbert magyar király elvei alapján. 

Az adományozás módja, az örök-

lési rendszer…
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KÁROLY RÓBERT�Nem kell újraszer-

vezni a hadsereget. Amennyiben 

most szövetséget kötünk, a  ma-

gyar király a szászok mellett áll, 

bármilyen helyzetben.

RUDOLF�Ehhez a császár jóváhagyá-

sa kell.

KÁROLY RÓBERT�Kössük meg anél-

kül.

RUDOLF�Képtelenség.

KÁROLY RÓBERT�Nekcsei!

NEKCSEI�Lehetséges szerz�dést köt-

ni a szász hercegséggel, ameny-

nyiben azok tartama nem érinti a 

külügyet, a hadügyet és gazdasági 

kérdéseket.

RUDOLF�Akkor mit érinthet?

KÁROLY RÓBERT�Milyen szerz�dés 

köthet�?

NEKCSEI�Kulturális. Deákokat utaz-

tathatunk Szászországba, és szász 

deákokat taníttathatunk ki nálunk 

elismert mesterségekre és tudo-

mányokra.

KÁROLY RÓBERT�És ennek van ér-

telme?

NEKCSEI�Ennek van igazán értel-

me, felség. Emlékezetébe idézem, 

hogy a macsó fejedelemséggel is 

hasonló megállapodást kötöttünk. 

Hatszáz diákunk ment tanulni Ma-

csóföldre, ennek köszönhetik a 

macsók viszonylagos önállóságu-

kat a havasalföldi vajdától.

RUDOLF�Ennek a pár száz diáknak?

NEKCSEI�Persze. Tökéletesen el let-

tek látva fegyverzettel. Itt, nálunk 

is tanult hadimesterséget vagy 

kétszáz macsó. Aztán visszamen-

tek.

RUDOLF�Miért kellett nektek a ma-

csó szövetség?

NEKCSEI�A török ellen.

KÁROLY RÓBERT�A  tárnokmesterem 

meggy�z�dése, hogy a török meg 

fog er�södni, és Európa ellen tör 

egyszer.

RUDOLF�Ez nevetséges. A török soha 

nem er�södhet meg annyira.

KÁROLY RÓBERT�Meglátjuk. Min-

denesetre nem árt, ha van köztünk 

egy er�s macsó állam.

RUDOLF�A  császár különben sem 

mérhet� a vajdához.

NEKCSEI�Elkészült a leírás. (Átadja 

Boleszlónak.)

JÁNOS�Össze kell fognunk, fi am. 

Ha visszaszerezzük a bányajogot, 

amit tulajdonképpen nem is ad-

hattunk volna el, akkor er�s szö-

vetségben kell lennünk.

�RGRÓF�Miért? Ismét gyámkodni 

akarsz fölöttem? Megmondom én 

neked, mit teszek a bányajövedel-

mekkel! Felszabadítom a morvá-

kat.

JÁNOS�Hiszen szabadok.

�RGRÓF�A morvák soha nem voltak 

szabadok. Most a cseheknek szol-

gálnak.

JÁNOS�Vagyis nekünk!

�RGRÓF�Neked.

JÁNOS�Te is cseh vagy!

�RGRÓF�Anyai ágon nem. Te Lu-

xemburgi János vagy, de én a ná-

polyi király unokája! És az apai ág 

tudjuk, mennyire megbízhatatlan.

JÁNOS�Én vagyok az apád.

�RGRÓF�Tetszik nekem ez a kis nép. 

A  morva. Se nem cseh, se nem 

szlovák. Se nem lengyel. Valami 

furcsa kis csoport. Megtanultam 

a nyelvüket. és most megtanulom 

a lelküket is. Összeszedem a szét-

szóródott morvákat, és hatalmas 

birodalmat építek bel�lük.

JÁNOS�Igaz. Valóban lehet, hogy 

nem vagy a fi am. Ennyi elfajzott-

ság nem szorulhatott beléd bel�-

lem. Anyád pedig halott. �t már 

könnyen gyalázod. Az � gyalázását 

nem bocsátom meg.

KÁROLY RÓBERT�Valamit elfelejt az 

�rgróf. Ahhoz, hogy világbirodal-



 

2020

mat építsen a morvákból, most 

kellene hozzá az ötvenezer arany.

�RGRÓF�De ha egyszer érvénytelen 

a szerz�dés a szászokkal!

KÁROLY RÓBERT�Helyes. Ebben az 

esetben apádnak ajánlom fel a 

segítségemet.

JÁNOS�Amit köszönettel elfogadunk.

�RGRÓF�Elfogadsz a magyar király-

tól ennyi pénzt? Tudod, mit fog 

kérni érte cserébe?!

BOLESZLO�Megértettem. Igen.

Csönd, mindenki az öregre néz.

BOLESZLO�Megértettem. Szilézia 

nincs többé. Ha a lengyel–ma-

gyar–cseh tengely létrejön, útjában 

áll Szilézia. Szerencsére süket va-

gyok, nem hallhatom már, ahogy 

meg akarnak gy�zni az ellenke-

z�jér�l. Én már csak magamat 

hallom, belül. A  leírt szó is vagy 

igaz, vagy nem. Nincs jelent�sége. 

Öreg vagyok és fáradt. Ide is úgy 

jöttem, hogy kétóránként meg kel-

lett állni, már a kocsi rázkódását 

sem bírom. És azt hiszem, nem 

is érek már haza. Nem is kívánok. 

Útközben kívánom elengedni a 

lelkem az Úrnak. Nincs már más. 

Velem kihal a sziléziaiak wrocławi 

ága. Nincs több sziléziai, akiben 

még az �si vér csörgedez. És én is 

elengedem most, hadd száradjon 

ki bel�lem. Ebb�l a beszélgetés-

b�l világos, nincs tovább. Én azt 

kérem t�letek, bárhová is csatol-

játok azt a földet, amelyet annyira 

szerettem, kíméljétek meg, hagy-

játok meg békében az ott él�ket. 

Tudom, ez nem szokás. Tudom, 

a mostani kor nem kedvez a kis 

nemzeteknek. Pusztulniok kell, és 

milyen igaz: felét kiirtod, a másik 

fele félelemb�l fogja elfelejteni ön-

magát. Nem kívánom ezt megélni, 

és nem is fogom. Kérem a kocsi-

mat, álljon el�, és a csekély számú 

kíséretem is legyen kész hamar. 

Iszonyatos kort kellett megélnem, 

és még iszonyatosabb, ami követ-

kezik. Intézkedjen valaki!

Károly Róbert int Nekcseinek, az 

meghajol és elmegy. Boleszlo odato-

tyog Károly Róberthez.

Te jó királya vagy ennek a nép-

nek. Mert nem vagy magyar. Mert 

nálatok is kihalt az �si ág. Tu-

dom. Hagyták kihalni. Érdekes ta-

nulsága a történeteinknek, hogy 

a bels� árulásokkal terhelt nép 

sokáig fennmarad. A tiszták pusz-

tulnak el. Akik nem képesek az 

önnön fajtájuk elpusztítására. De 

a te magyarjaid erre képesek. És 

akkor jön egy idegen, mint te, jó, 

tudom, anyai nagyapai ágon… 

vagy nagyanyai ágon te is… tu-

dom, de akkor is idegen vagy. És 

ezért jó király leszel. Tudod, hogy 

Sziléziában van a Szent György 

Lovagrend. Felszentelt papja va-

gyok. Megáldhatlak, megáldalak, 

Károly Róbert. Vigyáz erre a sze-

rencsétlen népre. Mintha a sajá-

tod lenne.

Elindul kifelé, szembetalálkozik Nek-

cseivel, aki meghajol, jelezve, hogy 

minden rendben, majd visszaül a 

helyére. A  kapu bezáródik Boleszlo 

után. Csend.

RUDOLF�A  lengyel királyt még nem 

hallottuk szólni.

KÁROLY RÓBERT�Nyilván az alkal-

mas pillanatra vár.

KÁZMÉR�Nem kívánok szólni.

KÁROLY RÓBERT�Értem. Ebben az 

esetben szólok magam. A  jelen-

lev�knek bejelenteni kívánom, 

ahogy az már el�z�leg is elhang-

zott, Luxemburgi János cseh király 

és a magyar király között meg-
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született egy mindenre kiterjed� 

szövetségi szerz�dés.

JÁNOS�Amely régi adóssága né-

peink nek. A cseh és a magyar köz-

ti értelmetlen háborúk véget értek, 

és ne is kezd�djenek újra soha.

KÁROLY RÓBERT�Az err�l szóló do-

kumentumot önök is megkapják.

RUDOLF�Mi dolgunk nekünk ezzel?

KÁROLY RÓBERT�Miután ez a megál-

lapodás megszületett, a  cseh–ma-

gyar egyezség elég biztonságot ad 

ahhoz, hogy a szász területek fel-

mondják a császárral szembeni h�-

béresi kötelezettséget. És ameny-

nyiben a szász herceg, a  magyar 

király és a cseh király között újabb 

megállapodás és szövetség köt-

tetik, a  szász herceg biztos lehet 

benne, hogy a császár nem fogja 

az önállósodást megakadályozni.

RUDOLF�És miért tegyem meg mind-

ezt?

ERZSÉBET�Azért a másik ötvenezer 

liliom-aranyért, amellyel férjem 

kárpótolni kívánja a kiesett bánya-

jövedelmek után.

Csönd.

RUDOLF�És ezt… írásban rögzítjük?

KÁROLY RÓBERT�Természetesen.

�RGRÓF�Ehhez azért a morva �r-

grófnak is lehet némi szava, nem?

JÁNOS�Nem. A  morva �rgróf hálát 

adhat az Istennek, hogy megma-

rad az �rgrófsága, és az apja nem 

foglalja el a morva területeket a 

magyar királlyal szövetségben, 

s  nem szám�zi a fi át azért, mert 

elherdálta azon földek jövedelmét. 

És nem csukja börtönbe felség-

árulásért.

�RGRÓF�Felségárulás?!

JÁNOS�Ön kétségbe vonta atyai mi-

voltomat. Ez felségárulás.

�RGRÓF�És a magyar király ehhez 

segítséget nyújtana?

KÁROLY RÓBERT�Ez a szerz�désünk 

alapja. A  segítségnyújtás. Miel�tt 

megalakulna a nagy morva állam. 

Ami nem közvetlen érdekünk.

RUDOLF�Ehhez azonban hármas 

szövetség kell a lengyel király-

lyal. Hiszen ha jól értem, minden-

nek fejében Csehországnak le kell 

mondania Sziléziáról a lengyelek 

javára.

KÁROLY RÓBERT�Ön rendkívül bölcs.

RUDOLF�Gondolom, ebbe a tárgya-

lási szakaszba már nem akarják 

bevonni a kisebb hercegségek ve-

zet�it.

JÁNOS�Nem.

KÁROLY RÓBERT�Pedig kedvemre 

való lenne, hogy Rudolf herceg, 

a szászok védelmez�je minél töb-

bet tartózkodjon nálunk.

RUDOLF�Nem tehetek mást, mint 

elfogadom az Ön ajánlatát, a  fel-

ajánlott kárpótlást. Ezzel egy ideig 

elkerülhetem a császár megtor-

ló intézkedéseit, melyek a másik 

megoldás esetében azonnal bekö-

vetkeznének. És ismét megment-

hetem a szászokat. Vándorlásra 

ítélem �ket ismét, de megmene-

külnek.

KÁROLY RÓBERT�Ez így van.

RUDOLF�De ki biztosít arról, hogy ha 

valamely szövetséges országban 

királyváltás lesz, ez a védelem to-

vábbra is fennáll?

JÁNOS�Senki. Igyekezni fogunk to-

vább élni. Bár ezt a szövetségi 

szerz�désbe nem foglaltuk bele.

RUDOLF�Értem.

NEKCSEI�Szólhatok, felség?

KÁROLY RÓBERT�Igen.

NEKCSEI�Bár felségtek nem vet-

te igazán komolyan a kulturális 

egyezségekr�l elmondottakat, 

meg kívánom jegyezni, hogy még-

is kötni kellene hasonlót a szász 

herceggel. A  szász ipari és ke-
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reskedelmi kultúra olyan fejlett, 

hogy deákjaink bízvást okulhatná-

nak bel�le. Javaslom a szerz�dés 

megkötését. És fi atal közneme-

sek, jobbágyok kiküldését tanítta-

tási célból Szászországba. Minden 

mesterségre meghatározott keret-

ben.

RUDOLF�Nem ellenzem, ha nem 

hoznak fegyvereket magukkal.

NEKCSEI�És a kulturális megállapo-

dás keretében mi is fogadhatunk 

szász családokat, olyan szakért�-

ket, akik segítenek az új bányák 

feltárásában és bizonyos hiány-

mesterségek felélesztésében.

KÁROLY RÓBERT�Köszönöm, Nek-

csei. A  megállapodás az éjszaka 

készüljön el, hogy a Herceg el-

utazása el�tt azt elláthassa kézje-

gyével.

NEKCSEI�Már kész van. Számítottam 

erre. Az ilyen kulturális ügyletekre 

amúgy is áldozhatnánk talán több 

ízben, legalább szök�évben.

KÁROLY RÓBERT�Csak a költségve-

tés függvényében, és egyéb köte-

lez� kiadásaink után.

NEKCSEI�Megjegyzem, felség, ez 

nem a jó sorrend.

ERZSÉBET�Szakmai ügyekben véle-

ményezhetsz, és akkor, ha szólít a 

király. Ezt ne felejtsd el.

NEKCSEI�Értettem, felség.

RUDOLF�Tárnokmesterednek igaza 

van. Amikor a szász hercegség 

megalakult, és ott álltunk a rend-

kívül csekély kezd� jövedelmek-

kel, ezen jövedelmek nagy részét 

a honi oktatás fejlesztésére fordí-

tottam. A  bányajövedelmek nagy 

részét szintén. Ennek köszönhe-

t�, hogy a szászok Európa-szer-

te megbecsült mesteremberek, 

és a tudásukkal való gazdálkodás 

a legbiztosabb jövedelmünk. És 

mint tudják, kiemelten támogat-

juk a m�vészek tevékenységét, 

mert az szorosan kapcsolódik a 

m�veltséghez. Ez pedig a gazda-

sághoz. Ezért a szász fejedelem-

ség jelenleg a leginkább békében, 

gazdagságban él� nép. És ezért 

is sebezhet�. Ez a fajta szemlélet 

nem fér össze a katonai er�szak-

kal. Nincs tehát katonaságunk, ar-

ra számítunk, hogy a felvilágosult 

uralkodók tisztelik a szász földet, 

és hagyják virágozni tovább.

KÁROLY RÓBERT�Azon leszünk, 

hogy ezt a meglátást magunk is 

hasznosíthassuk, ha majd eljön 

az ideje.

RUDOLF�Úgy legyen.

�RGRÓF�Elég ebb�l a mellébeszé-

lésb�l! A lényeg, ha a lengyelekkel 

is megegyeztek, akkor Morvaor-

szágot visszaveszed?

JÁNOS�Mindenestül.

�RGRÓF�Akkor egy utam van. Vi-

gyázz, apám! Rokonom, a császár!

JÁNOS�Vagy az apáddal való békés 

együtt munkálkodás.

�RGRÓF�Azok után, hogy az apám 

megrabolt, kisemmizett, nem ma-

rad más utam. A  császárhoz me-

gyek, felajánlom a szolgálataimat. 

Nekem nincs több dolgom veletek. 

Király, köszönöm a méltó ven-

déglátást. Fenséges asszony, Isten 

áldását kérem életére. Nincs több 

szavam. Távozom.

KÁROLY RÓBERT�Kár. Hiszen még a 

konkrétumokat nem is ismered.

�RGRÓF�Nem is kívánom megis-

merni. Mert akkor áruló lennék. 

Hisz ha a császár befogad, nyil-

ván el kell mondanom azt, ami itt 

elhangzott. Mivel nem ismerem 

terveid részleteit, nem árulhatok 

el semmit. Csak várom a kés�bbi 

fejleményeket. De már a császár 

oldalán. És ha a császár megte-

szi azt a szívességet, hogy meg-
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hal, feltehet�leg számba jövök az 

utódlásnál. És akkor majd újra-

értékeljük ezt a helyzetet.

Megáll az apja el�tt.

�RGRÓF�Amit anyámról mondtam, 

azt soha nem bocsátom meg ma-

gamnak. Szerettem anyámat, és 

szeretem halálában is. Bocsásson 

meg érte, apám.

JÁNOS�Erre nincs szükség.

Az �rgróf kisiet a teremb�l.

RUDOLF�A  császár rokona. Talán 

egyszer még a helyére is léphet.

JÁNOS�Úgy is lesz. És ezt is akarom. 

Értelmes, jó fi ú. Alkalmas rá. Nem 

most, majd kicsit kés�bb.

RUDOLF�Ezek szerint a morvakér-

dés…

JÁNOS�Ürügy. Várható volt. A  mor-

vákkal nem tudott volna kitelje-

sedni. Kis nép. A császár szolgála-

tában lesz bel�le valami. És igazad 

van, herceg, talán még örökébe is 

léphet.

KÁROLY RÓBERT�Az els� szándé-

kunk tehát érvényesült. Fiad a 

császári udvarba tart.

ERZSÉBET�Ti ezt el�re elterveztétek?

JÁNOS�Nem volt könny�. És most 

sem az.

NEKCSEI�Szólhatok, felség?

KÁROLY RÓBERT�Ha muszáj.

NEKCSEI�Tegnap visszajött a császár 

által aláírt kulturális egyezmény a 

császárság és Magyarország kö-

zött.

KÁROLY RÓBERT�Megtiltom, hogy 

még egyszer értelmetlen meg-

jegyzésekkel zavard a találkozót.

NEKCSEI�Jól van, azt hittem, fontos.

JÁNOS�A lengyel királynak most már 

szólnia kell.

KÁZMÉR�Amíg Erzsébet, a  n�vérem 

jelen van, nem szólok. Menjen ki, 

vagy vezessék el.

ERZSÉBET�Keresem a pillantásodat, 

Kázmér. Mióta itt vagy, kerestem. 

Nem találom.

KÁZMÉR�Menj el!

ERZSÉBET�A  n�véred vagyok. Egy 

apától valók vagyunk.

KÁZMÉR�Az apák személye bizonyta-

lan. Hallhattad az imént.

ERZSÉBET�Apánk megtette neked 

azt a szívességet, hogy meghalt, 

és fi atalon király lehettél. Az � 

emlékét ne gyalázd el�ttem. Látod 

a bal kezem? NÉZZ IDE!!! Tudod, 

miért viselek a bal kezemen kesz-

ty�t?

KÁZMÉR�Nem érdekel.

ERZSÉBET�Zách Felicián rátámadt a 

királyra. És a családjára. Ezt tudod.

KÁZMÉR�Semmi közöm hozzá.

ERZSÉBET�A  merénylet nem sike-

rült, de nekem négy ujjam odalett. 

Megnyomorodtam miattad, Káz-

mér.

KÁZMÉR�Miattam?! Úgy tudom, a ki-

rályt védted, a férjedet!

ERZSÉBET�És a gyermekeimet. Meg-

nyomorodtam, csak így mehetek 

emberek közé. És ezt neked kö-

szönhetem. A  legkevesebb, hogy 

ezért rám nézel, és a legkevesebb, 

hogy ezért szánalommal és fájda-

lommal nézel rám!

KÁZMÉR�Nem vádolhatsz semmivel. 

Nem tudsz semmit.

ERZSÉBET�Zách Felicián a lánya 

 miatt támadt ránk. A  lánya  miatt, 

akit te megbecstelenítettél. Itt 

vendégeskedtél udvarunkban, és 

ahelyett, hogy egyszer�en ágyast 

kértél volna, ahogy az szokás, ne-

ked f�úr lánya kellett! Pontosan 

tudtad, mi lesz ennek a következ-

ménye.

KÁZMÉR�Nem tudsz semmit, nem 

vádolhatsz semmivel.

ERZSÉBET�Zách Felicián szeretett 

f�urunk volt.
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KÁZMÉR�Zách Felicián nem a lánya 

miatt támadt rátok.

ERZSÉBET�Nem is becstelenítetted 

meg azt a lányt?

KÁZMÉR�Nem. Szerelmeskedtem ve-

le. És ezt felhasználták ellenetek. 

Ennyi történt. Nem kívánok többet 

mondani. És igen, nem azért aka-

rom, hogy elmenj, mert a lelki-

ismeretem sáros és beteg. Hanem 

azért, hogy ne legyen senki jelen a 

családban, amikor Európa sorsá-

ról értekezek a magyar és a cseh 

királlyal. Nem akarom magamon 

érezni ezt az elviselhetetlen aggó-

dó pillantást, a  vizsgáztatást min-

den egyes mondatom után. Fel-

n�ttem, Erzsébet, egy nagy nem-

zet királya vagyok, meg akarok 

szabadulni végre a gyámkodásod-

tól, a dajkaságodtól. Önállóan aka-

rok dönteni, a véleményed nélkül.

ERZSÉBET�Értem. Az, hogy meg-

nyomorodtam, semmit sem jelent 

neked. Értem. Kérem a király en-

gedélyét, hogy a szobámba távoz-

hassak.

KÁROLY RÓBERT�(nem tör�dik vele) 

Ki volt az?

Csönd, nézik egymást Kázmérral.

KÁZMÉR�Ákos István fi ai. Akiknek 

apjukat kivégezted, de a fi akat 

elt�rted a közeledben. Hiba volt. 

Ákos István fi ai beárultak Záchnál, 

hogy a lányát er�szakkal lakomba 

vittem, és akarata ellenére bán-

tam vele, er�szakot tettem rajta. 

A  tervük bejött, Zách már amúgy 

is borg�zös volt, és még miel�tt 

a lányával beszélt volna, a  királyi 

családra támadt.

KÁROLY RÓBERT�Ákos István felkelt 

ellenem. Harcban gy�ztem le.

KÁZMÉR�De a fi akat meghagytad.

KÁROLY RÓBERT�Törvényem értel-

mében, igen, melyben kihirdet-

tem, hogy a fi ak nem felel�sek az 

apáik b�neiért.

KÁZMÉR�Én ilyen törvényt nem hozok 

soha. És ha a fi ak nem felel�sek 

az apjuk b�néért – az apák lánya, 

Zách Felicián lánya lehetett az?!!!!

Csönd. Kázmér megrendülten rogy 

le egy székre. A többiek csodálkozva 

nézik.

KÁZMÉR�(halkan) A n�vérem hagyja 

el a termet. Ebben az esetben a 

tárgyalást folytathatjuk.

Váratlanul érkezik az izgatott Lajos.

LAJOS�Apám, fontos hírt kell veled 

közölnöm.

KÁROLY RÓBERT�A  követ hagyja el 

végre a környéket. Elég volt.

LAJOS�Már elment. Azt mond-

ta, olyan jelentést ír az európai 

nagyhatalmaknak, amely alapján 

szankciókat fognak bevezetni or-

szágunkkal szemben, ezt üzente.

KÁROLY RÓBERT�Tehát elment.

LAJOS�De jött valaki. Aki miatt be 

kellett jönnöm, apám.

ERZSÉBET�Ki az? És miért ilyen fon-

tos?

LAJOS�Barcinka… a  meghalt Csák 

Máté lánya. Pár lovassal érkezett 

csak, valódi kíséret nélkül.

ERZSÉBET�Csák Máté lánya?

LAJOS�Azonnali kihallgatást kér. 

Tudja, hogy tárgyaltok. Azt mond-

ja, jövetelének célja megegyezik a 

tárgyalásokéval.

RUDOLF�Csák Máté… a  legnagyobb 

ellenséged volt, ha jól tudom.

KÁROLY RÓBERT�Igen. Birtokainak 

száma a fél ország.

RUDOLF�És a halála után sem…

KÁROLY RÓBERT�Nem foglalhattam 

még el, pedig jog szerint enyém. 

Olyan er�s hadsereggel rendelke-

zik, amilyen még nekem sincs. És 

élvezi a vajda támogatását.
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JÁNOS�De ha itt most hárman egyez-

ségre jutunk…

KÁROLY RÓBERT�Akkor közösen le-

verjük ezt a hadsereget. És elfog-

lalom, ami jog szerint az enyém.

ERZSÉBET�Mit akarhat itt?

KÁROLY RÓBERT�Nekcsei?

NEKCSEI�Feltehet�leg egyezséget 

ajánl. Ha �k is hajlandók lennének 

adózni nekünk, ahogy a többi f�-

nemes, a királyi kincstár alaposan 

megszaporodna.

KÁROLY RÓBERT�Ne szaladjunk el�-

re. Bocsássuk be, kérdjük meg, 

mit akar, és aztán mérlegelünk.

LAJOS�És… csak megjegyezném…

rendkívüli szépség Barcinka…

ERZSÉBET�Mi dolgunk ezzel?

LAJOS�Semmi különös. Az uraknak 

mondom.

Meghajtja magát apja felé, kimegy. 

Károly Róbert és Erzsébet összenéz.

KÁROLY RÓBERT�Hány éves is a 

 fi unk?!

ERZSÉBET�Tizennégy. Már… véle-

ményezhet asszonyokat, lányo-

kat… ha akar.

KÁROLY RÓBERT�Öregnek érzem 

magam.

ERZSÉBET�Olykor én is. De hamar 

elmúlik.

Érkezik Barcinka. Valóban rendkívüli 

jelenség, megáll a terem közepén.

BARCINKA�Kíséret nélkül jöttem. 

Szinte egyedül.

KÁROLY RÓBERT�A  király ellenfelet 

és nem ellenséget látott apádban. 

A lányát fogadjuk tisztességgel, ha 

� találkozni akar velünk.

BARCINKA�El�kel� társaság. Káz-

mér… a  lengyel király… azt hit-

tem, a  családi vérontás után �t 

mint annak okozóját nem fogom 

itt látni. Úgy gondoltam, aki meg-

nyomorított benneteket, és téged, 

királyi asszony, többet nem fogad-

játok el. Változik a világ. A morva 

�rgróf pedig már elment, ezek 

szerint � már végzett, és nyilván a 

császári udvarba siet ennyire. S�t, 

találkoztam a vár alatt Boleszlóval, 

aki nyilvánosan haldoklik. Igaza 

van. Nehéz ma itt él�nek lenni. És 

Rudolf, a  szászok fejedelme. Mi 

már találkoztunk, igaz?

RUDOLF�Igen.

KÁROLY RÓBERT�Nem tudtam róla.

BARCINKA�Nem is kellett. Nem hi-

vatalos min�ségben találkoztunk, 

igaz, herceg?

RUDOLF�Nem… hivatalos min�ség-

ben.

ERZSÉBET�Barcinka milyen jól for-

gatja a latint.

BARCINKA�Igyekeztem megfelel� 

módon elsajátítani. Miután ez a 

tárgyalások hivatalos nyelve. És 

itt is latinul folynak a megbeszé-

lések. Elmondom, miért jöttem. 

Mert kétségeim támadtak. A  le-

ánynegyed törvény alapján enyém 

az apai örökség negyede. Ezt a 

törvényt te hoztad, király. És ellen-

�rzésem alatt tartom, természe-

tesen érvényes szerz�désekkel a 

másik három negyedet is. Miután 

testvéreim szellemi fogyatékosok 

és gyámság alá szorulnak – én 

gyámkodom felettük. Nos, ami-

kor hallottam, mire készültök, két 

gondolat merült fel bennem, és 

nem tudok választani.

KÁROLY RÓBERT�Meghallgatjuk, de 

csak röviden.

BARCINKA�Ha a cseh és a magyar 

király egyezséget köt, majd fel-

bukkan Kázmér, a  lengyel király 

is, annak ellenére, hogy megnyo-

morította a királynét féktelen ter-

mészete miatt, nyilvánvaló, mire 

készülnek. És ha el�tte még ide-

hívják a hercegeket és az �rgró-
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fokat, még tisztább a kép. Rudolf, 

tudja, hogy ma csak ön utazik el, 

a királyok maradnak?

RUDOLF�Úgy tudtam, ma minden-

ki…

BARCINKA�Nem. Kázmér, János és 

Károly Róbert marad. A  holnapi 

tárgyalás miatt.

RUDOLF�Holnap folytatódnak a tár-

gyalások?

KÁROLY RÓBERT�Igen. Sz�k körben. 

Fogalmam sincs, err�l Barcinká-

nak honnan lehet tudomása.

RUDOLF�És megtudhatnám, mi a 

tárgyalások témája?

KÁROLY RÓBERT�Err�l id�ben érte-

síteni fogom.

RUDOLF�Értem. Ebben az esetben 

visszavonulok és csomagoltatok. 

Ha itt nem fogadnak el negyedik 

félnek, nyilvánvalóak a szándékok.

KÁROLY RÓBERT�A  szerz�dést ne 

feledje. És kérem, adja a kezét. 

A szász hercegben becsületes, bá-

tor és elszánt embert ismertünk 

meg. Olyan, mint a népe. Az ön 

népe rendkívül kedves el�ttünk. 

És ennek megfelel�en fogunk el-

járni a következ�kben. Minden 

er�nkkel azon leszünk, hogy a 

szász fejedelemség minél tovább 

fennmaradhasson.

NEKCSEI�Különösen, ha kulturális 

területen…

ERZSÉBET�Ne szóljon, Nekcsei, csak 

ha szólítják.

RUDOLF�Nem szeretnék csalódni.

KÁROLY RÓBERT�Nem fog.

Rudolf kezet fog a cseh és a lengyel 

királlyal, bókol Erzsébet felé, rá se 

néz Barcinkára, kisiet. Barcinka néz 

utána.

BARCINKA�Pár éve felkeresett a vá-

ramban. Kezében az arcképem. 

Találkozni akart velem. Két hétig 

várattam, majd elment. Ennyi volt.

KÁROLY RÓBERT�Nem kívánunk er-

r�l többet tudni.

BARCINKA�Vagyis két kérdés. Két le-

het�ség. Az egyik, hogy meger�sí-

tem a váraimat, a  hadseregemet, 

és megalapítom a szlovák király-

ságot. Magam pedig kijárom a 

pápánál a királyság elismerését.

JÁNOS�Szlovák… királyságot?!

BARCINKA�Ezzel természetesen nagy 

veszélynek teszem ki a népemet, 

hiszen a magyar urak mindig is 

alattvalónak tekintették a szlová-

kokat, és nyilván egy ilyen lépés 

háborúhoz vezet. És ha még bí-

rom is a vadja támogatását, és 

elég asszonyi eszközöm van ah-

hoz, hogy levegyem a lábukról a 

kisebb fejedelmeket, s�t, méltó 

királyhoz menjek feleségül… a há-

borúk akkor is áldozatokat köve-

telnek. Márpedig áldozatokból volt 

már elég. A másik lehet�ség, hogy 

az alakuló cseh–lengyel–magyar 

tengelyhez szövetségesnek ajánl-

kozom akkor is, ha a magyar király 

szimpátiáját sem népem, sem én 

nem bírom. És a szlovákok sem 

felejtik el sérelmeiket. Ezt azon-

ban talán orvosolni tudom, talán 

lesz elég er�m hozzá. Ebben az 

esetben a Önök szövetségesi te-

rülete egységes lesz. Sziléziát és 

Morvaországot nyilván már elin-

tézték, a szász herceg is meggy�-

zésre került. De van itt középen, 

a  három ország között egy nagy 

terület, amely nehezen kerülhet� 

ki. Nos, én azt mondom: ameny-

nyiben az uradalmam megfelel� 

biztosítékot kap a fennmaradásra, 

és a szlovák néppel is egyezség 

köttetik – hajlandó vagyok részt 

venni ebben a szövetségben. Ter-

mészetesen nem mint hivatalos 

fél, hiszen ez csak egy uradalom. 

Mint hallgatólagos társ. Mint né-
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ma szövetséges. Ezért jöttem. És 

kérem, ennek megfelel�en vegye-

nek be teljes jogú félnek a hol-

napi megbeszélésre. Nem vagyok 

áruló. Népem iránti aggodalmam 

hozott ide. És az a tény, hogy az 

új magyar király nem is magyar. 

Talán jobban megérti egy rabszol-

gasorsba taszított nép érzéseit. 

Adok gondolkodási id�t. És addig 

is kérem a legjobb lakosztályt. El-

fáradtam a hosszú úton.

KÁROLY RÓBERT�Nekcsei, intézkedj!

NEKCSEI�Ezek szerint Barcinka ma-

rad?

ERZSÉBET��t is be akarja vonni, 

felség?…

KÁROLY RÓBERT�Éjszakára befogad-

juk. A többit meglátjuk.

BARCINKA�Várni fogom a döntésed 

hírét.

Elindulnak Nekcseivel, de Barcinka 

visszafordul.

BARCINKA�Igaz is, szóljanak Lajos 

fi uknak, ne meresztgesse olyan 

nagyon rám a szemét, fi atal még. 

És ha ezt folytatja, még kedvem 

támad megrontani.

Kimegy, a  három király és Erzsébet 

néz utána.

Harmadik jelenet

Ugyanott, másnap reggel. Erzsébet 

és Kázmér.

ERZSÉBET�Ha nem akarod, nem le-

szek bent.

KÁZMÉR�Tudod, mit tettek vele?

ERZSÉBET�Majd kés�bb értesülök a 

fejleményekr�l, úgy is jó.

KÁZMÉR�Tudod, mit tettek Zách Klá-

rával?

ERZSÉBET�Csak amennyit… tudnom 

érdemes.

KÁZMÉR�Mennyi voltam, tizenhét? 

Tizenhét éves lengyel herceg, és 

nem érintettem még n�i testet. 

Leánytestet.

ERZSÉBET�Akkor sem szabadott vol-

na elhívjalak.

KÁZMÉR�El�tte… évekkel el�bb, tíz-

évesen már jártam itt. Akkor épült 

a hátsó szárny. Ott játszott � is. 

Gyakran bejárt apjával az udvarba.

ERZSÉBET�Gyakran. �  felügyelte az 

építkezést. Pedig a király nem bí-

zott benne.

KÁZMÉR�Egészen sötét, majdnem 

fekete haja volt. Már akkor észre-

vettem. Pedig tíz voltam csak.

ERZSÉBET�Tudom.

KÁZMÉR�Hét év múlva már úgy jöt-

tem, hogy vártam a vele való ta-

lálkozást. És valóban találkoztunk. 

Azonnal megismertem.

ERZSÉBET�Mert még akkor is tartott 

az építkezés. A fellegvárhoz is épí-

tettek még egy tornyot.

KÁZMÉR�� tizenöt volt. Ugye? Annyi?

ERZSÉBET�(halkan) Annyi. Tizenöt.

KÁZMÉR�Nem ölelt � sem addig férfi -

testet. A Duna partján történt. Lo-

vaglásnál lemaradtunk. Elbújtunk. 

Figyelsz? Mindent tudtunk már, 

és nem tudtunk semmit. Azt tud-

tuk, hogy egymásé kell lennünk 

ott és akkor, abban a pillanatban. 

Azóta volt ágyasom, de az más. 
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Ott akkor tudtuk, nincs más, csak 

ölelés, csak meztelen ölelés. A lo-

vasok már messze jártak, azt hit-

ték, visszafordultunk a várba. Na-

gyon sok id�nk volt. Csodálkozott, 

s  én csodálkoztam. Csodálkozva 

szerettük egymást. Csodálkoztunk 

egymáson, egymás testén, de leg-

f�képpen azon, milyen természe-

tesen alakulnak az együttlét addig 

a percig legtitkosabb pillanatai. 

Hogy a lélek azonosul a testtel, 

és ha ölelsz, lelket ölelsz a testtel 

együtt. SZERINTED LEHET ENNÉL 

NAGYOBB BOLDOGSÁG?! LEHET?!

ERZSÉBET�Kevés.

KÁZMÉR�És utána már kerestük az 

alkalmat. Éjjel átszöktem hozzá. 

Volt úgy, hogy � jött. Szemérem 

nélkül, mert így volt természetes. 

Nem loptuk, építettük egymást…

tudod te… tudod, milyen illata 

volt?!

ERZSÉBET�Minden fi atal lánynak, 

mint mindegyiknek.

KÁZMÉR�Olykor nem tör�dtünk a 

legalapvet�bb biztonsági szabá-

lyokkal sem. Volt, hogy reggelig 

maradtam nála, vagy � regge-

lig maradt. Bárki megláthatott. És 

meg is látott.

ERZSÉBET�Már megb�nh�dtek érte 

azok is. Ketten.

KÁZMÉR�Akkor még hajnalban men-

tem el t�le, alig pirkadt. Tudtam, 

hogy reggel elmegyünk Zebe-

génybe, a  lengyel kápolna szen-

telésére. Tudod, mi történt, míg 

távol voltam?!

ERZSÉBET�Mindjárt érkezik a király. 

Kezd�dik a mai tárgyalás.

KÁZMÉR�Ákos István két fi a beárult 

Zách Feliciánnál. Hogy én meg-

gyaláztam a lányát. Hogy ütöttem- 

vertem. Megesküdtek neki, hogy 

így történt. Zách megkérdezte Klá-

rát, aki bevallott mindent. Vagyis 

csak azt, hogy akkor éjjel nála vol-

tam. Zách engem keresett dühé-

ben, de én nem voltam a várban, 

így rátok rontott.

ERZSÉBET�Nem vágyom arra, hogy 

felidézzük azt az ebédet.

KÁZMÉR�Amikor megérkeztem, kora 

este… tudod, mit kellett látnom?

ERZSÉBET�Tudom.

KÁZMÉR�Klárát kiültettétek mezte-

lenül a vár udvarába. És el�tte…

megcsonkíttattátok.

ERZSÉBET�Az itt ilyenkor szokás. Ha 

az uralkodó életére törnek. Hogy 

�t magát, és rokonait is… Felicián 

meghalt a támadáskor, a  lánya 

volt a közelben.

KÁZMÉR�Megcsonkítottátok… a  sze-

mérmét… a szemérmét csonkítot-

tátok meg.

ERZSÉBET�Nem mi. A hóhér.

KÁZMÉR�Lóhoz kötöztétek, és végig-

hurcoltátok a fél országon.

ERZSÉBET�Ez is törvény.

KÁZMÉR�Váltott lovakkal, pihenés 

nélkül mentem haza, nehogy 

megöljelek téged vagy a királyt.

ERZSÉBET�A bajt te okoztad. Herceg 

nem fekhet össze titokban egy 

magyar f�úr lányával, különösen, 

ha az még olyannyira fi atal. Meg-

kérheti.

KÁZMÉR�Megkérheti? Szerinted én 

elvehettem volna a király egyik 

legnagyobb ellenségének a lá-

nyát? Mint lengyel herceg? Igen?

ERZSÉBET�Nem. Biztosan nem.

KÁZMÉR�Hallom, hetek múlva halt 

csak meg. Addig életben tartottá-

tok, városok piacain. Mik vagytok 

ti? Kik vagytok ti?

ERZSÉBET�Megtörténik ez máshol 

is. Megtörtént már ez nálunk is, 

Lengyelhonban.

KÁZMÉR�Igaz. Máshol is. És én most 

itt vagyok. Mint lengyel király. És 

tárgyalok azzal, aki szégyenteljes 
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halálba csonkította azt, akit a leg-

jobban szerettem.

ERZSÉBET�Nem szeretném, ha elfe-

lejtenéd, ennek a kalandodnak a 

nyomát én viselem már halálomig.

KÁZMÉR�Az illatát nem felejtettem el. 

Sokszor arra ébredek hajnalban, 

hogy érzem �t, érzem tisztán az 

illatát, és azt hiszem, ott van mel-

lettem. És talán valóban ott van. 

Lehet, hogy olyannyira irgalmas 

Isten hozzám, hogy elküldi az illa-

tos lelkét hajnalonta a szobámba. 

Mit gondolsz? Szerethet engem 

ennyire az Isten?

ERZSÉBET�Téged szeret. Valóban. 

Ha megajándékozott ilyen szere-

lemmel. Akármi is lett a vége.

Csönd.

ERZSÉBET�Nem tudja senki. A király 

sem. Ha elárulod neki, engem 

árulsz el.

KÁZMÉR�Mit?

ERZSÉBET�Megölettem a két fi út, akik 

beárultak. Nyolcvan nap után vadá-

szat közben megölettem �ket. Úgy 

t�nt, baleset volt. Vadkanok támad-

tak rájuk. Ez itt hagyomány. Nincs 

még egy ország Európában, ahol 

ilyen vérszomjas vadkanok élnek.

KÁZMÉR�Ez már rajtam nem segít.

ERZSÉBET�Rajtad nem. De nekem 

segített viselni a fájdalmadat.

Érkezik Lajos.

LAJOS�Jó reggel, királyi bátyám!

KÁZMÉR�Jó reggelt, kisfelség.

LAJOS�Megint itt van a császár köve-

te. Ma sem lehet beengedni?

ERZSÉBET�Ma a legkevésbé.

LAJOS�Táblákat helyezett el a kapu-

nál. Latinul írta rá: „Ez itt önkény-

uralom! Diktatúra!”

KÁZMÉR�Szokatlan Károly Róbert vi-

selkedése a követtel.

ERZSÉBET�Majd megérted.

LAJOS�Lehetek kint vele ma is?

ERZSÉBET�S�t, kérlek rá. Végül is a 

király fi a foglalkozik a császár kö-

vetével. Egy rossz szava sem lehet.

Érkezik Károly Róbert.

KÁROLY RÓBERT�Hallottam az idió-

tát üvöltözni a kapunál.

LAJOS�Tüntet.

KÁROLY RÓBERT�Legyél vele. De le-

het, kés�bb neked is be kell jönnöd.

LAJOS�Értem, apám.

Elmegy, Károly Róbert odalép Káz-

mérhoz.

KÁROLY RÓBERT�Nagyra értékelem, 

hogy eljöttél.

KÁZMÉR�A király van itt, nem én.

KÁROLY RÓBERT�Remélem, a  fi ú is 

hamarosan megérkezik. Az, akit 

annak idején megismertem.

KÁZMÉR�Rajtad múlik.

Érkezik Nekcsei Demeter.

NEKCSEI�Felség, csakúgy mint teg-

nap?

KÁROLY RÓBERT�Igen. Ülsz, fi gyelsz, 

jegyzetelsz. A  szerz�déseket el�-

készítetted?

NEKCSEI�Egész éjjel azokat másol-

tam.

KÁROLY RÓBERT�Ha kell, szólsz. De 

kultúráról nem akarok többé hal-

lani.

NEKCSEI�Értettem, kultúráról sem-

mit. Érkezik a cseh király.

Érkezik János, mellette Barcinka.

BARCINKA�Csodálatos kereng�je van 

a palotának, felség. János királlyal 

azt csudáltuk épp.

JÁNOS�Valóban, Barcinka nagyon 

tud lelkesedni mindenért, ami 

szép. Otthon én is építtetek ilyet.

BARCINKA�Érzett bármiféle gy�löle-

tet bennem, amíg a kereng�r�l 

beszélgetünk?
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JÁNOS�Nem, de…

BARCINKA�Pedig Ön segítette Károly 

Róbertet az apám elleni csatában, 

s�t, közvetve ön a gyilkosa apám-

nak.

JÁNOS�Mint szövetségesemnek ka-

tonai segítséget nyújtottam.

KÁROLY RÓBERT�Amit nem is felej-

tettünk el a cseh királynak.

BARCINKA�Mi sem. Tud arról János, 

hogy Károly Róbert hatalomra ke-

rülése el�tt apámat koronázták 

meg Budán?

ERZSÉBET�Úgy tudom, az nem a va-

lódi korona volt.

BARCINKA�Attól függ, kinek mi a 

valódi. A  Gilgames-korona vagy 

a bizánci.

JÁNOS�Gilgames-korona? Sohasem 

hallottam róla.

KÁROLY RÓBERT�Létezik ilyen koro-

na. Ezzel valóban megkoronázták 

Csák Mátét Budán, az akkor még 

él� Árpád-házi leszármazottak kö-

zött. Visszaállították a magyarok 

�svallását, megtagadták a pápai 

tized fi zetését.

BARCINKA�A  király rendkívül jól tá-

jékozott.

JÁNOS�És ezt nem akadályoztad 

meg?

KÁROLY RÓBERT�Miért akadályoz-

tam volna meg? Vártam a nyugati 

határszélen.

JÁNOS�Mire vártál?

KÁROLY RÓBERT�A  pápa kiátkozta 

�ket, erre �k válaszul két budai 

pappal kiátkozták a pápát az egy-

házból.

BARCINKA�Valóban, az egy szórakoz-

tató helyzet volt. A  pápa nyilván 

nagyon megijedt.

KÁROLY RÓBERT�Tudtam, kik van-

nak mellette. Úgy gondolom, 

Barcinka apja méltó ellenfél volt, 

� hitte is, amit mondott és csele-

kedett. De nem nézett jól körül. 

Az �svallásba belerévült urak el-

kezdtek rabolni, fosztogatni, a Gil-

games-koronával megkoronázott 

király nevében. Falvakat égettek 

fel, templomokat romboltak le. 

A  magyar f�urak is megelégelték 

mindezt. Felkerestek a nyugati ha-

társzélen. Ezt vártam meg.

BARCINKA�Apám nem tartott a fosz-

togatókkal.

KÁROLY RÓBERT�Tudom. Csalódot-

tan hazament. Azok, akik valódi 

f�úri hatalommal rendelkeztek, 

nem akartak változást, és h�ek 

kívántak lenni a pápához.

BARCINKA�Mégis ellene vonult, fel-

ség.

KÁROLY RÓBERT�Mert szükségem 

volt egy szimbolikus gy�zelem-

re. És ha te mellette éltél, ahogy 

mondod, tudnod kell, haláláig 

meghagytam méltóságában.

BARCINKA�Valóban. Saját pénzt ve-

retett, az uradalomban azt hasz-

náltuk. Kitartott anyám mellett, aki 

szlovák volt. A budai csalódás után 

kezdte támogatni a szlovákokat. 

Iskoláztatta �ket, kiemelte az arra 

érdemeseket. Nem tett különbsé-

get szlovák és magyar között.

JÁNOS�A  csalódás nagy tanítómes-

ter.

BARCINKA�Igen. Szerettem �t ezért.

KÁROLY RÓBERT�Ideje elfoglalnunk 

a helyünket.

ERZSÉBET�Döntött, felség? Barcinka 

itt lehet?

KÁROLY RÓBERT�Igen. Egykori leg-

nagyobb ellenségünk lányát, aki 

lánynegyed révén képviseli az ura-

dalmat, bevonjuk a mai tárgyalá-

sokba.

BARCINKA�Ön bölcs, Károly Róbert. 

És sok felesleges harctól menti 

meg magát.

ERZSÉBET�Élek szólási jogommal, 

és óva intem ett�l a magyar királyt.
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KÁROLY RÓBERT�És nem kívánjuk 

megsérteni Bajor Lajos német-ró-

mai császárt sem, akinek Barcinka 

az információkat szállítja err�l a 

találkozóról a szlovák autonómia 

elismerése fejében.

Barcinka felnevet.

ERZSÉBET�Hogyan? Jól hallok?

BARCINKA�Igen. Bajor Lajos pénz 

helyett a szlovák államiság elisme-

rését ígérte, ha sikerül bejutnom 

ide.

ERZSÉBET�És te ideengeded?

KÁROLY RÓBERT�Nekcsei?

NEKCSEI�Barcinkát természetesen 

fi gyeltük már apja halála óta. 

Nagyra értékeljük, amit az urada-

lom gazdasági felvirágoztatásáért 

tett. Hogy úgy mondjam, ha én ki-

találtam valami új gazdasági vagy 

pénzügyi megoldást a királynak, 

érdekes módon az felbukkant a 

Csák-uradalomban is.

BARCINKA�Mert itt is vannak sebez-

het� férfi ak. Akik egy kellemes ven-

déglátásért cserébe sok minden 

információt képesek megszerezni.

ERZSÉBET�Beengedjük magunk kö-

zé az ellenséget?

NEKCSEI�Érdekes kísérleti terep volt 

számomra a Csák-uradalom. A ka-

puadót is ott próbálhattuk ki, 

és bevált aztán országosan. De 

a nyersb�radó, a  harmincadvám, 

a bányailleték mind megjelent ná-

luk, és miután ott a népek zokszó 

nélkül fi zették, mi is bevezettük 

a királyságban. Egyedül a census 

Judeorum, a  zsidók különadója 

volt az, ami a Csák-uradalomban 

megbukott. Ezért mi is óvatosan, 

lépésr�l lépésre vezettük be. És 

sikerült rávennünk a zsidókat is az 

adózásra. Ez nem volt könny� mu-

tatvány. S�t, hogy úgy mondjam, 

páratlan Európában. S�t, a  saját 

pénzt is Csák Máté próbálta ki 

el�ször. Ahogy Barcinka mondja, 

pénzt veretett, az uradalomban 

azt használták. Ezt is fi gyeltük. Be-

vált. Akkor javasoltam a királynak 

a liliomos arany bevezetését és 

az ezüsttallér váltópénzre történ� 

átállítását.

KÁROLY RÓBERT�És azt is tudjuk, 

hogy Barcinka nem fogadta el a 

császár ajánlatát.

BARCINKA�Mert ismerem, és nem 

bízom benne. Meg van gy�z�dve 

róla, hogy apám nyomán én is az 

�svallást képviselem. Az informá-

ciót elvinném neki, és hazafelé 

baleset érne. A  népemet pedig 

megtizedelné.

ERZSÉBET�Mi az, ami mégis azt 

mondatja veled, hogy ezt a n�t itt 

kell tartani ma?

KÁROLY RÓBERT�Szükségem van a 

szövetségére az uradalom terüle-

ti elhelyezkedése miatt. Barcinka 

nélkül a mai megegyezésünk csak 

egy újabb háborúval és népirtással 

lenne kivitelezhet�.

BARCINKA�És ezt el kívánjuk kerülni.

KÁROLY RÓBERT�Foglalják el a he-

lyüket.

JÁNOS�A miniat�r zászlók szerint én 

Kázmér mellett ülök.

KÁROLY RÓBERT�Így láttam helyes-

nek.

KÁZMÉR�Nem ülhetünk egymás mel-

lett. A  Luxemburg-háznak János 

személyével követelési igénye van 

a lengyel trónra. Hadban állunk 

jelenleg egymással.

KÁROLY RÓBERT�Igen, de ez semle-

ges terület.

BARCINKA�Köszönöm a helyet, így ki-

válóan látom mindhármukat. Csak 

ez a krónikás ne döfjön hátba.

KÁROLY RÓBERT�Nincs szándéká-

ban megölni önt. Legalábbis ne-

kem nem említette.
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BARCINKA�A híres számvev�… azt 

mondják, a felvirágzás els�sorban 

neked köszönhet�.

NEKCSEI�Én csak könyvelek és irá-

nyítom a pénzügyeket. Semmi 

több.

BARCINKA�Semmi több? Hiszen ez 

minden. Ráadásul ha új király jön, 

els� dolga megölni a régi tárnok-

mestert. Ez itt népszokás.

NEKCSEI�Tudom. Ennek ellenére 

hosszú távra tervezek.

Besiet Lajos.

LAJOS�Apám, be kell számolnom az 

újabb fejleményekr�l.

ERZSÉBET�Gondolom, a nyugati kö-

vettel kapcsolatban.

LAJOS�Igen, anyám. Már nincs egye-

dül. A hírre, hogy nem engeded be 

�t, érkezett pár f�úr, akik a király-

választáson ellened szavaztak.

KÁROLY RÓBERT�Nincsenek sokan.

BARCINKA�Jobb udvarokban az el-

lenzéket kivégzik.

KÁROLY RÓBERT�Itt nem. Szüksé-

gem van az ellenzékre.

JÁNOS�Miért?

KÁROLY RÓBERT�Az egyensúly mi-

att. Ha túl nagy a többségünk, 

felborulunk. El kívánom kerülni.

LAJOS�Ezek az urak gyülekeznek a 

követ körül.

KÁROLY RÓBERT�És gondolom, gya-

lázzák a királyt.

LAJOS�A királyt és szövetségeseit.

BARCINKA�A király most készül er�-

síteni a szövetséggel a magyar 

államot. És a magyar gazdaságot 

olyan szintre emelni, ahol még so-

ha nem volt. Miféle magyar f�urak 

szólnak ez ellen?

KÁZMÉR�Hazaárulásért már kivégez-

tettem ilyen urakat Lengyelföldön.

KÁROLY RÓBERT�Kevesen vannak, 

hadd üvöltsenek együtt a nyugati 

követtel. Amíg nem végzünk.

KÁZMÉR�Aki saját nemzete ellen szól 

a császárnál, királya és népe aka-

rata ellenére, az…

KÁROLY RÓBERT�Nem érdekel. Mond-

ják.

LAJOS�De már a betér� utazókat is 

megállítják, és rágalmazzák nekik 

a királyt és a tárgyalás résztvev�it.

KÁROLY RÓBERT�Akkor sietnünk 

kell. Tartsd vissza �ket, amíg le-

het.

LAJOS�Értem, apám.

Indulna, de Barcinka megállítja.

BARCINKA�Ma éjjel az ablakom el�tt 

egy faágon láttalak, Lajos. Szokat-

lan módja az alvásnak, különösen 

egy herceg részér�l.

LAJOS�A király utasított, hogy a ven-

dégeket tartsam szemmel.

KÁROLY RÓBERT�Az én utasításom 

volt, igen.

JÁNOS�Megfi gyelni éjszaka minket?

KÁZMÉR�Merényl�kt�l tartottál?

KÁROLY RÓBERT�Nem. Csak nem 

szerettem volna, ha magatok ellen 

követtek el merényletet. Ha éjjel 

még futárokat küldtök esetleg va-

lahová.

JÁNOS�Nem természetem az árulás.

KÁZMÉR�Nekem sem.

KÁROLY RÓBERT�El�vigyázatosság. 

Ennyi csak.

ERZSÉBET�Megbocsáthatjátok a ki-

rálynak, már túl régen él magyar-

jai között, és gyakran kell hátra-

néznie. Megszokta.

BARCINKA�És a megfi gyelésem csak 

arra az egy órára szorítkozott, míg 

ruháimtól megszabadultam.

LAJOS�Sajnálom, akkor értem csak 

oda.

BARCINKA�És felmászott felséged a 

fára.

LAJOS�A  többiek máshonnan is 

megfi gyelhet�ek voltak, de Bar-

cinka ablaka el volt takarva.
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BARCINKA�Maradt végig. Nehogy vet-

kezésemmel eláruljam az apját.

LAJOS�Nem. Nem érdekelt a vetke-

zése.

BARCINKA�Hát?

LAJOS�Az érdekelt, hogy vendé geink 

közül tölti-e önnél valaki az éj-
szakát.

BARCINKA�Értem. És töltötte?

LAJOS�Nem.

KÁROLY RÓBERT�Lajos, foglald el a 

helyedet, és próbáld megakadá-

lyozni, hogy az ellenzék idegen 

népek el�tt gyalázza a királyt és a 

nemzetet. A saját nemzetét.

LAJOS�Igyekezni fogok, apám.

KÁROLY RÓBERT�Nekcsei! Itt vannak 

nálad a másolatok arról, hogy a 

jelenleg kint tüntet� f�urak miféle 

törvénytelenségeket követtek el az 

el�z� király alatt?

NEKCSEI�Ahogy megbeszéltük, ki-

rály, itt van minden.

KÁROLY RÓBERT�Vidd ki hozzájuk, 

fi am, és ha van bátorságod, olvasd 

fel nekik a listát.

LAJOS�(felragyog a szeme) Köszö-

nöm, apám, ezt a feladatot. Felol-

vasom nekik.

Átveszi Nekcseit�l az iratokat, elindul 

kifelé.

BARCINKA�Várj! Legalább azt mondd 

meg… szép voltam?

LAJOS�Igen. Gyönyör�…

Kisiet.

KÁROLY RÓBERT�Hallottátok, nincs 

id�nk.

BARCINKA�Térjünk a lényegre.

KÁROLY RÓBERT�Nekcsei! A  megál-

lapodási tervezet pontjait elölr�l. 

Siessünk!

NEKCSEI�Jelenleg Lengyelország 

adófi zet�je a cseh királynak. Ezt az 

állapotot javasoljuk megszüntetni. 

A függ�ség megszüntetése céljából.

KÁROLY RÓBERT�Hármas szövetsé-

get akarunk, minden bels� kett�s 

kötés nélkül.

JÁNOS�Nem tudok lemondani a len-

gyel adóról. Kockáztatom a kincs-

tár egyensúlyát.

KÁZMÉR�Az adófi zetés célja, hogy 

János ne tartson igényt a lengyel 

trónra. Vagyis az enyémre.

ERZSÉBET�János igénye megváltha-

tó. Az adó egyszeri, örökös meg-

váltásával.

JÁNOS�Ha Kázmér megváltja egy-

szeri összeggel, lemondok a len-

gyel trón iránti igényemr�l.

BARCINKA�De miért tart igényt a 

cseh király Lengyelországra?

JÁNOS�Rokoni szálak miatt.

KÁZMÉR�Nem tudok megváltást fi -

zetni. Csak évi adót. Nincs pén-

zem. A hadjáratok elvitték.

BARCINKA�Fizesse ki a magyar ki-

rály. Ennek fejében pedig János 

lemond a lengyel trónról. Így a 

magyar királyság is er�södik, há-

lára kötelezi Kázmért.

KÁZMÉR�A  magyarok hálájára nem 

tartok igényt. Az mindig legalább 

ezer halottat jelent.

BARCINKA�De a pénzükre igen?

KÁZMÉR�Az lehetséges.

ERZSÉBET�Fizessük ki Jánost, ha a 

trónigény megsz�nik, a családunk 

meger�södik a lengyel trónon.

KÁROLY RÓBERT�Nekcsei?

NEKCSEI�20 000 cseh ezüst.

KÁROLY RÓBERT�Sok.

JÁNOS�Egy trónigényr�l való lemon-

dás, mely trónra vérrokoni lehet�-

ségem van, nem sok.

BARCINKA�5000 ezüstöt ebb�l elvál-

lalok. Cserébe a szlovákok birto-

kon belüli önrendelkezéséért.

Csönd.

KÁROLY RÓBERT�Nekcsei?

NEKCSEI�Javaslom, felség.
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KÁROLY RÓBERT�Rendben van. 

Jegyz�könyvezd. A  magyar király 

40  000 cseh ezüstöt fi zet meg-

váltva a lengyel adósságot Luxem-

burgi Jánosnak, aki ezért írásban 

lemond lengyel trónigényér�l.

JÁNOS�Negyvenezret??!!!!…

NEKCSEI�Az az ötezer, amit a szlovák 

hercegn�…

KÁROLY RÓBERT�Arra kés�bb visz-

szatérünk. Egyel�re nem kívánunk 

élni a felajánlott lehet�séggel.

BARCINKA�Sajnálhatod, király.

JÁNOS�Kifi zeted… az egészet?!!!!!

KÁROLY RÓBERT�Kell vagy nem?

JÁNOS�Persze, hogy kell… ezzel meg-

válthatom a fi amtól Morvaföldet, és 

�t arra ösztökélhetem, hogy felhá-

borodottan a császárhoz rohanjon, 

elárulja az apját, és cserébe pár év 

múlva � legyen a Habsburg csá-

szár. Ahogy ezt el is terveztem.

ERZSÉBET�Ami mindannyiunknak 

jó lesz, hiszen kés�bb kibékülsz 

a fi ad dal, és saját véredb�l lesz 

a  legf�bb ellenségünk. És felújít-

juk a magyar–cseh közös arany-

termelést, de már saját haszonra.

KÁROLY RÓBERT�Kell vagy nem?

JÁNOS�Elfogadom. Mikor?

KÁROLY RÓBERT�Nekcsei?

NEKCSEI�A király, ha akar, az ezüs-

tökkel mehet haza innen. Van eny-

nyi a kincstárban. Amikor a cseh 

ezüst felvásárlásával és értéktele-

nítésével akartuk meggyengíteni a 

cseh királyt, szereztünk ennyit.

KÁZMÉR�És ezt csak így elmondja a 

tárnokmestered?

KÁROLY RÓBERT�Miért ne mondaná 

el? Ez most az �szinteség órája. 

Nem lehet másként.

JÁNOS�Ti vásároltátok fel…

ERZSÉBET�Vatikáni tanácsra. Ne ag-

gódj, János, nem magyar kitaláció 

volt ez. A pápa akarta így.

JÁNOS�De miért?!

BARCINKA�Mert igényt tartottál a ke-

reskedelmi útvonalakra, amelye-

ket pedig a császár és a pápa 

felügyelt.

JÁNOS�Így van, de egyedül kevés 

voltam ehhez.

KÁROLY RÓBERT�De mától már nem 

leszel egyedül.

JÁNOS�Aláírom. Elfogadom.

KÁZMÉR�Megszabadulok ett�l a ha-

talmas adótól, amit a cseh király-

nak fi zettem eddig. Kezd érdekelni 

a terved, király. Így csökkenthetem 

a jobbágyaim adóterhét. Magam is 

er�sebb leszek.

ERZSÉBET�A családunk er�sebb lesz 

Lengyelföldön.

JÁNOS�És a kereskedelmi utakat…

KÁROLY RÓBERT�Nekcsei!

NEKCSEI�A király javaslata, ha a meg-

egyezés létrejön, szabályozzuk a 

kereskedelmi utakat és a vámfi -

zetést.

KÁZMÉR�Vagyis?

NEKCSEI�Bécs helyett Budán át a 

csehországi Brün felé vezetjük, 

ezzel kikerüljük a bécsi árumegál-

lító jogot.

BARCINKA�Kikerülni Bécset? A bécsi 

árumegállító jog a császár egyik 

legalapvet�bb bevételi forrása!

ERZSÉBET�Hárman már megtehet-

jük.

KÁROLY RÓBERT�Így a cseh, lengyel 

és magyar áruk közvetlenül eljut-

hatnak egész Európába, a császári 

vám nélkül.

JÁNOS�És ha a császár megakadá-

lyozza, hogy az áruink vev�kre 

találjanak Európában?

KÁROLY RÓBERT�Akkor kelet felé 

kereskedünk. De a keleti árusokat 

akkor is a saját útvonalunkon, Bu-

dán és Brünön keresztül juttatjuk 

el Európába. Amúgy is a keleti 

piacokban hiszek, mióta Nekcsei 

meggy�zött err�l.
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NEKCSEI�Mert a keleti népek valami 

érthetetlen módon rokonaikat lát-

ják bennünk, és alig várják, hogy 

kereskedelmi alapon is kapcsolat-

ra lépjünk velük.

ERZSÉBET�És mert valóban roko-

nok.

KÁZMÉR�Kizárt, hogy ezt a császár 

tétlenül nézze.

KÁROLY RÓBERT�Nekcsei!

NEKCSEI�Ezért szükséges a követke-

z� pont: a három király megegyezik 

a legteljesebb katonai együttm�kö-

désr�l. Szerz�dés szerint bármelyik 

fél köteles azonnal a másik segítsé-

gére sietni háború esetén.

JÁNOS�Hiszen mind a hárman tagjai 

vagyunk a császárral és a pápával 

kötött európai katonai szövetség-

nek.

KÁZMÉR�Ezt most felmondjuk?

KÁROLY RÓBERT�Nem mondjuk fel. 

Létrehozunk egy másikat.

BARCINKA�Ebben az esetben a bir-

tokomon hadba állítható, jól kép-

zett sereg is csatlakozik ehhez a 

szövetséghez. Cserébe a területi 

autonómiáért.

KÁROLY RÓBERT�Jelen szövetség a 

három királyra vonatkozik. Nem 

kívánunk élni a Barcinka által fel-

ajánlott lehet�séggel.

BARCINKA�De a kereskedelmi útvo-

nalnak akkor is át kell haladnia a 

birtokomon, ha Brün felé terelitek 

el!

KÁROLY RÓBERT�Nekcsei?

NEKCSEI�A  király Csák Máté felett 

aratott tíz évvel ezel�tti gy�zel-

mével megszerezte az útvonalak 

korlátok nélküli használatát.

BARCINKA�Majd én újra felállítom 

azokat a korlátokat!

ERZSÉBET�Nem tudom, a  férjem 

 miért t�r meg itt, Barcinka, de 

azt javaslom, ne lépd túl a saját 

határaidat.

BARCINKA�A  határaimat én szabom 

meg.

JÁNOS�Az ám, a határok! Én vagyok 

a legközelebb az osztrák herce-

gekhez. Ha ez a szövetség létre-

jön, nekem fel kell készülnöm a 

háborúkra.

KÁROLY RÓBERT�Ezért határoztunk 

úgy, hogy meger�sítjük a határ-

védvonalat. Nekcsei!

NEKCSEI�Megállapodunk a vendek-

kel a határ�rizeti sáv kialakítá-

sáról. Háború esetén az osztrák 

hercegek feltartása a feladatuk, 

amíg a magyar–lengyel–cseh sere-

gek megérkeznek.

BARCINKA�A vendek? Hogy kerülnek 

ide a vendek? Hogy vettétek rá 

�ket, hogy ezt elvállalják?

ERZSÉBET�A  vendek számunkra 

kedves nép. Hazátlanok. Most lesz 

hazájuk.

BARCINKA�A  szolgaság. Az lesz a 

szabadságuk, ami most a szlová-

koké is.

KÁZMÉR�Miért gondolod, Károly Ró-

bert, hogy elég er�s vagy ehhez a 

tervhez?

KÁROLY RÓBERT�Mert nem vagyok 

született magyar. Született magyar 

király nem tudná ezt végrehajtani. 

De ne felejtsd el, én a Luxem-

burg-házból vagyok, ahogy János 

is. Így a császárság mögötti fran-

cia és angol területek hercegei és 

királyai nem fognak segíteni a csá-

szárnak semmiféle hadi akcióban.

JÁNOS�Gondolom, a  szerz�dés ké-

szen áll erre a katonai együttm�-

ködésre is…

KÁROLY RÓBERT�Igen. El�re elkészí-

tettük. A  kereskedelmi útvonalak 

elterelésével és a katonai szövet-

ség kialakításával megvédhetjük 

a bels� piacainkat, és az egymás 

közötti kereskedés is szabadabb 

lesz.
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BARCINKA�Hiszen most az egymás 

közötti kereskedelmet is a császár 

rendeletei szabályozzák. Csatla-

kozom a bels� kereskedelmi szö-

vetséghez. Cserébe a szlovákok 

önrendelkezéséért.

KÁROLY RÓBERT�A szerz�dés egyel�-

re három fél részére készült. Nek-

csei, a következ�.

NEKCSEI�A  magyar király javasolja 

bevenni a megállapodásba a f�-

kegyúri jog mindhárom államban 

való kiterjesztését.

KÁZMÉR�Micsoda? Menjünk neki a 

pápának is?

JÁNOS�Cseh földön legf�bb ellen-

ségem az egyházi vezetés. Ha az 

egyházf�k kinevezését kiveszem a 

pápa kezéb�l…

KÁROLY RÓBERT�Ezt egyedül egyi-

künk sem teheti meg. Hárman 

együtt már igen.

KÁZMÉR�Az egyházi vezet�im nem 

szolgálják a lengyel érdekeket. Pá-

pai kinevezettek, legtöbbje kém.

KÁROLY RÓBERT�A  kinevezési jogot 

elvesszük a pápától. És a szövet-

ségen belül kiterjesztjük a királyi 

tetszésjog alkalmazását.

BARCINKA�Mi az a királyi tetszésjog?

ERZSÉBET�A pápai bullák kihirdeté-

se csak akkor történhet meg, ha 

azok tartalmával a király egyetért.

BARCINKA�És a pápa ezt tétlenül 

fogja nézni?

KÁROLY RÓBERT�Nem.

KÁZMÉR�Nincs nagyobb vágyam, 

mint a lengyel egyházi önrendel-

kezés, de ez képtelenségnek t�-

nik.

KÁROLY RÓBERT�Az általunk kineve-

zett egyházi vezet�kre lényegesen 

jobban támaszkodhatunk, mint az 

idegenekre.

JÁNOS�Ezzel magunk mellé állítjuk 

saját országunkon belül az egy-

házat.

KÁZMÉR�Korszakos ötletnek t�nik. 

De keresztülvihet�?

BARCINKA�Az általatok kinevezett 

egyházi vezet�kb�l küldhettek a 

birtokaimra is, ezzel letörjük azo-

kat a Csák Máté-követ�ket, akik 

a magyar �svallást kívánják vissza-

állítani. Segíteni fogom a csopor-

tok felszámolását, cserébe kérem 

a szlovák önrendelkezést.

ERZSÉBET�Barcinka meglehet�sen 

sokat tenne ezért a célért.

BARCINKA�Ha kell, magamat áldo-

zom fel érte.

KÁROLY RÓBERT�Nem számottev� 

ezen csoportok tevékenysége. 

Nem kívánunk élni a Barcinka által 

felajánlott lehet�séggel.

JÁNOS�Készen állok bevezetni a ki-

rályi f�kegyúri jogot a pápával 

szemben.

KÁZMÉR�Én is.

KÁROLY RÓBERT�Nekcsei?

NEKCSEI�Az err�l szóló szerz�dések 

készen vannak, aláírásra készen.

KÁZMÉR�Hogy lehettél ennyire biztos 

benne, hogy belemegyünk min-

denbe?

JÁNOS�Ez egy nagyon veszélyes szö-

vetség. Európa nem fogja t�rni a 

különalkut.

KÁROLY RÓBERT�A császári és pápai 

uniók rossz útra tévedtek. Úgy 

gondolták, saját hatalmuk és gaz-

daságuk meger�sítésére használ-

ják fel a közép-európai népeket. 

Ezzel megölték bels� piacainkat, 

keresked�ink ki vannak téve az 

�általuk szabott áraknak és az el-

osztásnak. Amíg a császári gabo-

nából kell a magyar kenyeret meg-

sütni, elégedetlenség lesz. És ez 

az elégedetlenség egyre n�ni fog. 

Saját érdekünk ennek megel�zé-

se. A rossz császári és pápai gaz-

daságpolitika megöli a magyar, 

a  cseh és a lengyel gazdaságot 
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is. Nekünk most nem a szabály-

zók elfogadásával, hanem a bels� 

termelés fokozásával kell tör�d-

nünk. Ezért szükséges az el�bbiek 

mellett a pénzügyi együttm�ködés 

meger�sítése is. Amennyiben ti is 

bevezetitek azokat a reformokat, 

amelyeket magam eddigi uralko-

dásom alatt bevezettem, a szövet-

ség er�s lesz az ellenség bármi-

lyen támadását visszaverni.

Csönd.

KÁZMÉR�Ennyi… az egész?

KÁROLY RÓBERT�Ennyi.

JÁNOS�És ehhez… készen állnak az 

oklevelek…

KÁROLY RÓBERT�Igen.

KÁZMÉR�És akkor Szilézia is…

KÁROLY RÓBERT�A tiéd, Kázmér. De 

van még egy pont…

Csönd, senki nem szól.

KÁROLY RÓBERT�Az utódlás kérdé-

se. Ez a szövetség nem veszély-

telen saját királyi személyünkre 

nézve sem. Mindhármunkra vo-

natkozik ez. Gondoskodnunk kell 

el�re az utódlásról.

JÁNOS�Gondolom, erre is kész ter-

ved van.

KÁROLY RÓBERT�Igen, ezt a felesé-

gem állította össze.

ERZSÉBET�Kázmér kiskorú lányát, 

Erzsébetet házassági ígérvénnyel 

a cseh király hatéves unokájának 

adjuk.

KÁZMÉR�A lányom négyéves!

JÁNOS�Az unokámnak…

KÁROLY RÓBERT�Nincs más fi úörö-

kösöd, király.

JÁNOS�Nincs. Nincs más. Meghal-

tak. Hét fi am halt meg, hét fi amat 

kellett már eltemetnem. Ez az egy 

unokám maradt.

ERZSÉBET�De ez még nem elég… 

Ha Kázmér meghal, miel�tt Erzsé-

bet és János unokája nagykorúak 

lennének, fi unk, Lajos örökli a 

lengyel trónt. Err�l Kázmér vég-

rendelkezik.

KÁZMÉR�Egyel�re nem kívánok 

meghalni. Sok még az elvégzend� 

feladat.

KÁROLY RÓBERT�Ebben az esetben 

nem veszi át Lajos a királyságot, 

csak perszonálunió jön létre.

BARCINKA�De ebben az esetben a 

fi atok, Lajos elvehet engem mint 

Csák Máté örökösét. Megvalósítjuk 

a szlovák önrendelkezést, magyar 

királlyal. Ez lehet a béke alapja.

ERZSÉBET�Lajos nem veheti el Bar-

cinkát, Lajosnak egy létez� nép 

uralkodójának a lányát kell elven-

nie, ami er�síti hatalmát, kijevi, 

bizánci hercegn�t…

BARCINKA�Létez� népet? Miért, az 

én népem nem létezik? El�ttetek 

már itt voltak, szövetségben élte-

tek velük, majd szolgáitokká tetté-

tek �ket! Az apám volt az els�, aki 

a saját uradalmain belül elismerte 

�ket mint önálló népet! Az a Csák 

Máté, akinek magyar királynak kel-

lett volna lennie, aki helyett ezt az 

egész szövetségesdit most az ide-

gen Károly Róbert játssza el!

ERZSÉBET�Barcinkát senki nem hív-

ta erre a találkozóra! Nem vethet a 

király szemére semmit!

BARCINKA�Miért engedtél akkor ide, 

király? Miért hagytad, hogy végig-

hallgassam ezt a szövetségi meg-

beszélést, miért nem dobtál ki az 

els� pillanatban?

KÁROLY RÓBERT�Mert… értékelem 

a népedet, Barcinka. Tudtam, is-

mertem apád törekvésit, hogy né-

ped méltó módon fennmaradjon. 

Tudom, hogy szlovák iskolákat, 

kolostorokat alapított, támogatta 

�ket. Az országom területén él� 

más népekkel ugyanez a szán-
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dékom magamnak is. De ebben 

a hármas szövetségben nem ve-

hetsz részt. Ebben a területi egy-

ségben a Csák-uradalom olyan 

helyet foglal el, amely bármikor 

gátja lehet az együttm�ködé-

sünknek. Ha megadom a szlovák 

önrendelkezést, ezzel elvágom a 

közvetlen kapcsolatot a cseh és 

a lengyel királysággal. Te nem 

vagy választott fejedelem, nem 

vagy senki és semmi, Barcinka. 

Önhatalmúlag kijelölted magad 

a néped képviseletére, de vajon a 

néped nem fordul-e ellened? Ha 

megadom az önrendelkezést, ki 

biztosít arról, hogy utódod nem 

kíván harccal, háborúval önálló 

országot létrehozni? Ha így lesz, 

a  hármas szövetséget egy ilyen 

harc, vagy akár csak egy felkelés 

is akadályozni tudja. Itt most túl 

nagy a tét, ezt nem engedhetem. 

Ha akarod, nyilvánosan bocsána-

tot kérek a népedet ért eddigi 

sérelmekért, amelyet magyarok 

elkövettek ellenük. Meghagyom 

Csák Máté iskoláit, az uradalom-

ban meg�rizhetik mindazt, ami a 

többiekt�l megkülönbözteti �ket. 

De ennél többet most nem ad-

hatok. Azért engedtelek be, azért 

hagytam, hogy részt vegyél a tár-

gyaláson, mert szeretem a népe-

det, és azt akarom, hogy a magad 

fejét�l lásd be, az önrendelkezési 

jog most teljes képtelenség.

Csönd.

BARCINKA�Belátom. És köszönöm. 

De ez csak én vagyok. Hogy a 

megvalósuló egyezségetekre, 

melynek nyilvánvalóan útjában 

lesz a népem, �k hogy fognak vá-

laszolni, azt nem tudhatom.

KÁROLY RÓBERT�Igyekezz azon, 

hogy továbbra is békében ma-

radjanak velünk. A Csák-uradalom 

amúgy is a királyé már. Nekcsei?

NEKCSEI�Csák Máté leszármazottjai 

csak in effi gi gyakorolhatják az 

uradalom fölötti jogaikat. A tényle-

ges hatalom a mindenkori magyar 

királyé.

KÁROLY RÓBERT�Ezt tudod te is, 

Barcinka.

BARCINKA�Tudom.

KÁROLY RÓBERT�Hiszem, hogy lesz 

majd alkalmas történelmi id�, 

amikor néped valóban önálló or-

szágot alapít. De ez most nem 

id�szer�.

BARCINKA�(keser�en) „Nem id�sze-

r�.” Igaz.

KÁROLY RÓBERT�Kérdezlek, János, 

cseh király, megérted-e és elfoga-

dod-e a magyar király szándékát, 

és a cseh–lengyel–magyar szövet-

ségben foglaltakat?

JÁNOS�Megértettem és elfogadom.

KÁROLY RÓBERT�Kérdezlek, Káz-

mér, lengyel király, és egyben fe-

leségünk révén rokonunk: megér-

tetted és elfogadod-e a magyar ki-

rály szándékát és a cseh–lengyel–

magyar szövetségben foglaltakat?

KÁZMÉR�Megértettem és elfogadom.

KÁROLY RÓBERT�Nekcsei?

NEKCSEI�A szövetség iratai aláírásra 

készen állnak. Kelt Visegrádban, 

az Úr 1335-ik esztendejében, no-

vember havában.

KÁROLY RÓBERT�Erzsébet napján…

kérem, a dokumentumot lássátok 

el kézjegyetekkel. És hazatértetek 

után rendeleti formában er�sítsé-

tek meg. Addig a dokumentumnak 

teljes titokban kell maradnia.

BARCINKA�Tehát hármas szövet-

ség…

KÁROLY RÓBERT�Talán lesz ez még 

négyes is…

BARCINKA�Rám nem vonatkozik a 

titoktartási kötelezettség. Honnan 
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tudod, hogy nem árulom el a csá-

szárnak id� el�tt a tervetek?

KÁROLY RÓBERT�Nekcsei!

NEKCSEI�A  Barcinka kíséretében 

lev� katonákat már lefogattuk, 

ideá lis körülmények között tart-

juk �ket a fellegvárban. Barcinka 

sem hagyhatja el a palotát, amíg 

a királyok haza nem érkeznek és 

meg nem alkotják a meger�sít� 

rendeleteiket.

BARCINKA�Vagyis rab vagyok?

ERZSÉBET�Vendég. Egy ideig. Pár 

hét az egész. Biztosíthatlak, Bar-

cinka, hogy jó ellátásban lesz ré-

szed. És sokat fogunk beszélgetni. 

Ittlétedet igyekezni fogunk minél 

kellemesebbé tenni.

BARCINKA�Vagyis… nem mehetek 

ki.

KÁROLY RÓBERT�Nem. Tavaszig biz-

tosan nem.

BARCINKA�Értem.

ERZSÉBET�Elkísérlek a lakosztályo-

dig. Meg leszel elégedve vele. És 

sokat beszélgetünk. Úgy látom, 

veled lehet mir�l.

Kázmér elé lép.

ERZSÉBET�Tudom, hogy örök fájdal-

mat okoztunk neked Zách Felicián 

lányának kivégzésével. Talán egy-

szer még jóvátehetem.

KÁZMÉR�Nem tudod jóvá tenni soha.

ERZSÉBET�Megsimogatlak a kezem-

mel. A  csonkult kezemmel, Káz-

mér.

Kázmér hagyja. Erzsébet megsimo-

gatja az arcát.

ERZSÉBET�Jó utat, testvéröcsém! 

Találkozunk.

Kázmér János elé lép.

KÁZMÉR�Ezek szerint eldöntetett. 

Vége a háborúskodásunknak.

JÁNOS�Amíg élünk, igen.

KÁZMÉR�Nem királyi szokás meg-

ölelni egy másik királyt.

JÁNOS�Nem.

Megölelik egymást, Kázmér megáll 

Károly Róbert el�tt, nézik egymást.

KÁZMÉR�Köszönöm.

Bejön Lajos.

LAJOS�Bejöhetek, apám?

KÁROLY RÓBERT�Most már igen.

LAJOS�A f�urak meghallgatták a vá-

dakat.

KÁROLY RÓBERT�És?

LAJOS�Elsiettek. A követtel együtt.

KÁROLY RÓBERT�Gondolom, engem 

bepanaszolni a császárnál. Mint 

önkényurat.

LAJOS�Igen. Magam azt hittem, 

a  megalapozott vádak hatására 

megtérnek haza, de nem. Felhá-

borodva a császárhoz sietnek.

KÁROLY RÓBERT�Nem lep�dtem 

meg.

KÁZMÉR�Ez a magatartás ismeretlen 

a f�uraim körében. Ha valakire 

ráolvastuk a b�nét, az leginkább 

önmagát ölte meg el�ször.

KÁROLY RÓBERT�Ez egy másik vi-

dék. Jó utat, rokon.

KÁZMÉR�A  következ� találkozót 

Krakkóba javaslom. Vendégeim 

vagytok. És Lajos, gyere majd te 

is el. Nézz körül az országomban. 

Alaposan nézz körül.

LAJOS�(nem érti) Szívesen.

Kázmér elindul lendülettel kifelé, Ká-

roly Róbert néz utána.

ERZSÉBET�Jó király lett az öcsém-

b�l.

KÁROLY RÓBERT�Igen. Bölcs és jó 

király lett.

ERZSÉBET�Szállásodra kísérlek, Bar-

cinka.

BARCINKA�Sajnálom, hogy a lengyel 

herceg ilyen gyorsan elsietett. De 
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majd a fi atok társaságával fogok 

vigasztalódni.

LAJOS�Amíg a hercegn� udvarunk-

ban van, szívesen társalgok vele 

magam is.

Barcinka Károly Róbert elé lép.

BARCINKA�Amit a népemr�l mond-

tál… igaz. A  bocsánatkérést ne-

vükben elfogadom.

KÁROLY RÓBERT�Köszönöm.

Erzsébet elindul, mellette Barcinka, 

kimennek a teremb�l, utánuk Lajos.

JÁNOS�Azt hittem, ha az ember 

öregszik, bölcsebb lesz. Téved-

tem. Megöregedtem, unokámat a 

lengyel király gyermekének ígér-

tem, és aláírtam ezt a megálla-

podást.

KÁROLY RÓBERT�És ezért nem ér-

zed magad bölcsnek?

JÁNOS�Tizennyolc évesnek érzem 

magam. Akkoriban követtem el 

ekkora �rültséget. Aláírni egy ilyen 

egyezményt, amikor tudom és is-

merem a császár, a pápa, az egész 

nyugat erejét.

KÁROLY RÓBERT�Talán nem is olyan 

er�sek, mint gondolod.

JÁNOS�Gondolod, hogy valakik, va-

lamikor megköszönik nekünk ezt 

az egészet?

KÁROLY RÓBERT�Biztos vagyok ben-

ne.

JÁNOS�Én cseh vagyok. Csehül gon-

dolkozom. A  cseh népért vagyok 

itt, �értük írtam alá, mert úgy ér-

zem, ez kötelességem akkor is, ha 

kockázatos a vállalkozás. De te? 

Te miért dolgoztál ennyit ezért a 

népért? A magyarokért? A lengyel 

feleségeddel?

KÁROLY RÓBERT�Nekem ez válasz-

tott népem. Én választottam. Van 

ez annyi, mint ha ide születtem 

volna.

JÁNOS�Úgy legyen.

Kezet nyújt, Károly Róbert elfogadja, 

János kisiet a teremb�l.

KÁROLY RÓBERT�Nekcsei?

NEKCSEI�Az iratok szabályosak, 

a  dokumentumok hitelesek. Jó 

munkát végeztünk.

KÁROLY RÓBERT�Te is úgy gon-

dolod, hogy a választott népért 

ugyanúgy lehet élni és meghalni, 

mint azért, amelybe születtél?

NEKCSEI�Nem tudom, felség. Itt már 

akkora a keveredés, hogy nem tudni, 

valójában ki melyik néphez tartozik.

KÁROLY RÓBERT�De te magyar vagy.

NEKCSEI�Kun vagyok, felség.

KÁROLY RÓBERT�A  kunok nem ma-

gyarok?

NEKCSEI�Számít ez?

Csönd.

KÁROLY RÓBERT�Nem tudom.

Nekcsei áll, nem mozdul.

KÁROLY RÓBERT�Tudod a sorsodat.

NEKCSEI�Tudom, felség.

KÁROLY RÓBERT�Ki kell hogy végez-

tesselek. Tanúja voltál a megbe-

szélésnek.

NEKCSEI�Tisztában vagyok vele, felség.

KÁROLY RÓBERT�Minél kíméleteseb-

ben szeretném elvégezni.

NEKCSEI�Köszönöm.

KÁROLY RÓBERT�De szám�zethet-

lek is. Katonáim elvihetnek olyan 

helyre, ahol nehéz rád találni. Mert 

a császári és pápai katonák felku-

tatnak, akárhol is vagy.

NEKCSEI�Tudom, felség. De ezt is 

tudom, nehezen bírom a kínvalla-

tást. Az els� tüzes fogónál beval-

lanék mindent. Ilyen vagyok, nem 

bírom a fájdalmat.

KÁROLY RÓBERT�Kedveltelek, Nek-

csei. És köszönöm az eddigi szol-

gálataidat.
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NEKCSEI�Örülök, hogy részese le-

hettem a történelemnek, uram. És 

miattam felesleges aggódnod. Az 

imént megittam az el�re elkészí-

tett mérget. Megengeded, hogy a 

párkányon haljak meg, szemben 

a nappal? Szép a naplemente a 

Duna felett, felség.

KÁROLY RÓBERT�Megengedem.

Kinyitja a nagy ablaktáblát, kint al-

konyat a Duna-kanyar felett. Nekcsei 

odamegy, felfekszik a párkányra.

NEKCSEI�A gyermekeimr�l…

KÁROLY RÓBERT�Királyi soruk lesz. 

Megígérem.

NEKCSEI�Köszönöm.

Nekcsei fekszik a párkányon, fölötte 

áll Károly Róbert, majd megérkezik 

mögé a felesége, átkarolja hátulról 

a királyt, az nem fordul meg. Csönd. 

Állnak, néznek kifelé.

Vége

Zseb�k Csaba

A lelkem gy�z
Egész életem arról szól,
hogy szívemet és agyamat
összhangba hozzam.

De általában a lelkem gy�z.

Lélek-látogatók
Tekinteted több mint átható

Különös lélek-látogató


