
A BÍBOROS

Drámai játék hét képben (1. rész)
Írta: Aprily Lajos

Az emberi szellem hiába fáradozik, mikor
az égi előrelátás az ellenkezőre törekszik

Kovacsóczy Farkas
Tomori, büszke vezér, mért hagytad e!
érseki széked?

Előljáró játék

Köd. A tárgyak és ernberek homályos körvonalakkal derengenek át a fátylán.
A háttór : egyszerű nemesúri kastély, középén nagyívű kapubolt. A kapubolt felett
tornác.

A tornácon valakí áll. Az épület előtt, a kapubolttól jobbra, asztal; az asztal ,
mellebt valaki ül és ír. Mellette férfialak áll rneggörbülve; míntha a betűvetést néz
né. Az osztaltól jobbra, 'kis távolságra, csoport: két puskás ember között magas, erős

férfi. Mozdulatlanok. Hátrább, az épület jobb sarka előtt, egymáshoz hajló alakok
nagyobb csoportja: keridőbe burkolt nők, fedetlen fejű gyermekek. Azoknak sincs
mozdulattrk.

Most az íro alak feláll, leteszi a tollat s hátranéz a tornác felé. Társa is kiegye
nesedik. A tornácon álló férfi keze mozdul. Megszólal, hangja szigorúan, de tompán
kondul:

AZ ÚR Olvasd, Lőrinc diák
LÖRINC DIÁK kezébe veszi az írást s

olvasni kezd. Anno Domini 1598. Kis
asszony napja előtt való pénteken ...

AZ ÚR Mit ezután olvas, mondd utána,
Máté'

Li5RINC DIÁK Én, Somodi Enok Má
tt" -

M"n~ En, Somodi Énok Máté
LÖRINC DIÁK - írattam ezt a leve

let -
MÁTÍ<; - írattam ezt a levelet 
LŐHINC DIAK - Mester Lőrinc diák

és Bíró Púl előtt - '
MATÉ - Mest"f Lőrinc diák és Bíró

Pál előtt -
LÖRINC DIAK - s kötöttem magamot

Lázár Farkas úrhoz -
MA'If.; - s kötöttem magamct Lázár

FaI'lu1S úrhoz -
LORINC' DIÁK -- örökös jobbágyul.
MATÉ - örökös jobbágyul.

A csoportból egy remegésbe fúló női

hano: Jaj!
LÖRINC DIÁK Mert a törvény engem

halálra ítélt volt -
MATÉ Mert a törvény engem halálra

ítélt volt -
LÓHINC DIÁK - az én vétkem sze

rin.t -
MÁTÉ - az én vétkem szerint -

LÖRINC DIAK - de sok jámbor kö-
nyörgésre -

MÁTÉ -de sok jámbor könyörgésre 
LÖRINC DIAK - eikérém halálom.
MÁTÉ - elkérém halálom.
LORINC DIÁK Med ott megfogad

tam -
MÁTÉ Mert ott megfogadtam 
LÖRINC DIÁK - hogy az ő kegyeíme

jobbágysága alól -
MÁTÉ - hogy az 1:\ kegyelme jobbágy

sága alól -
l,ÖRINC DIÁK - soha meg nem szö

köm -
MÁTÉ - soha meg nem szököm -
LÖRINC DIÁK - hanem őt igazán s

jámborul szolgálom.
IvIÁTÉ - hanem őt igazán s jámborul

szolgálom.
LÖRINC DIÁK De ezt nem állottam 
MÁTÉ De ezt nem állottam 
LÖRINC DIÁK - elszökdőstem tőle

gyakorlatossággal.
MÁTÉ - elszökdöstem tőle gyakorla-

tessággal.
LÖRINC DIÁK Hogy kézbe aikadtam
MATÉ Hogy kézbe akadtam 
LÖRINC DIÁK - fogadásim szerint

akart megbüntetni engem -
MÁTÉ - fogadásim szerint akart meg

büntetni engem -
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LORINC DIÁK - de sok könyörgésre
meghagyá életem.

MÁTÉ - de sok könyörgésre meghagyá
életem.

LORINC DIÁK Mert kötöm maga
mot -

MA TÉ Mert kötöm magamct 
LORINC DIÁK - hogy sem udvarából,

sem pedig földéről -
MA TÉ - hogy sem udvarából, sem pe

dig földérol -
LORINC DIÁK - soha el nem me

gye k -
MATÉ - soha el nem mezvok 
LOHINC DIAK - ha pedig elmen-

nék -
MA TÉ - ha pedig elmennék 
LORINC DIAK - szabad legyen neki
MATÉ - szabad legyen neki 
LORINC DIAK - fejedelem háta"me-

gett -
'MATÉ - fejedelem háta megett 
LORINC DIAK - nemes ember háta

megett -
MATÉ - nemes ember háta megett 
LORINC DIAK - törvénylátatlan is
MATÉ - törvényiátatlan is 
LORINC DIAK - mind falun, mezőn,

városon -
MA TÉ - mind falun, mezőn, városon 
LORINC DIAK - erdőn, malomban,

mindenütt -

MÁTÉ - erdőn, malomban, mínde
nütt -

LORINC DIÁK - mind feleségestül és
mínd gyermekestül -

MA TÉ - mind feleségestül és mínd
gvermekestül -

LORINC DIAK - megfogatní engem
MA TÉ - megfogatm engem 
LORINC DIAK - s vagy ő maga vagy

barátja reám talál -
MA TÉ - s vagy ó maga vagy barátja

reám talál -
LORINC DIAK - Ielakaszthasson.
MATÉ - felakaszthasson

Az egész hátul álló csoport, gyeTmek
hangok és női hangok kórusa: Jaj!!

LORINC DIAK - Mivelhogy írni nem
tudok -

MATÉ - Mivelhogv írni nem tudok 
LORINC DIAK - levelemet ez kereszt

tel -
MA TÉ - levelemet ez kereszttel 
LORINC DIAK - itt megpecsétlet

tem-
MA TÉ - itt megpecsétlettem 
LORTNC DIAK - s pecsétemmel meg

erősítettem.

MA TÉ - s pecsétemmel megerősítet

tem.
Most mintha nemcsak a csoport, ha
nem láthatatlan tömegek szájából sza
kadna ki s növekednék meg a hegyek
visszhangjában a szó: Jaj I Jaj!

Személyek:

Ördög Balázs
Apja: Mózes
Felesége: Jozéfa
Sógora: Aron

ELSO Kf:P

Darabontok

Kisfia: Mihálvka
Kislánya: Anikó
A furcsa ember: Fábián Béní
Somodi Énok Máté
Pásztor
Marhakereskedő

A személyek életkora: Ördög Balázs és Énok Máté harminc felett, Ördög Mózes és:
Fábián Béní hatvan körül. Az asszony huszonötéves. öccse, Aron, még siheder, a
kisfiú hat, a kisleány négy éves. A pásztor Balázssal és Mátéval egykorú lehet.

A szín: a háttérben hegyek, fenyves-foltok sötétsége. Két magasabb csúcsról már
hó ragyog. Késő ősz van, 1598 ősze. Alkonyabba hajló délután. Középen magá
nyosan álló székely boronaház, előtte, kiugró eresz alatt, korlátnélkülí tornác.
Az ajtó nyitva, nyílásán át a nyitott tűzhelyre lehet látni. Kapu nincs, csak fe
nyőléc kerítés, melynek felső lécét leakasztja, aki be akar jönni. A háztól jobbra,
a léckerítésen túl, bokros és legelős oldal fut fel a havas felé. A háztól balra
égerfás patakmedret sejtet a rnélyülő távlat. Túl a patakon lomberdő. A haz és
a baloldali kerítés között: udvar, pár rendetlenül heverő fenyőrönk az udvaron.
Az egyiken hosszú deszkát fektettek át "lipinkázásra".
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Ördög Balázs fejszét köszörül a jobboldali udvaron, a ház közelében. Aron a
köszörűkővet forgatja, a cserépedényból néha vizet önt a kőre. Mózes a torná
con ül tőnkön, háttal a falnak dőlve, a vak emberek mozdulatlanságával, Az
asszony a házban forgolódik a tűzhely körül, a két gyermek lípmkázlk. A fiú
az eget is figyeli s néha leugrik és "űIü!" kiáltással a tornácíg szalad. Az öreg
ilyenkor megrezzen, az asszony kifut s izgatott "háj! háj!" kiáltással riasztgatja
a tyúkjaira leselkedő ragadozót, Ilyenkor a köszörülés is megszakad.

A FURCSA EMBER csendesen megje
lenik a jobb oldali lécker!tésnél. Cond
rát visel, de külön prémsapka van
a fején s különös csizma a lábán.
Arca szelid, békésen mosolygó, majd
nem bölcs, szakállas arc. Beköszön.
Adjon az Úristen !

BALAZS válas, magas, szűkszavú bajú
szos férfi, abbahagyja a köszörülést.
- Neked is. - Te ki vagy? A Iipin
kázás megáll. A két gye'rmek óvatosan
leszáll s a jövevényt nézi.

A FURCSA EMBER Én? Rabbál lett
ember. Apádat keresem.

BALAZS fürkészve néz rá. Apámat? S
ki mondta, hogy itt kell keresni?

A FURCSA EMBER Kérdeztem s meg-
mondták a faluvégi házban.

BALAZS Ismered apámat?
A FURCSA EMBER Száz esztendó óta.
BALAzS szigorúan. Tréfálsz öregem-

ber.
A FURCSA EMBER Hát - huszonöt

éve.
BALAzs fejmozdulattal. Ott ül. Oda

kiált az apjának: Édesapám l egy em
ber keresi.

MÓZES .megrezzen s elóre nyújtja fe
jét. Nagyarcú, ősz fej, benne világ
talan két szem. Nincs kalap rajta. En
gem?

A FURCSA EMBER közben átjött a Iéc
kerítésen ott áll a tornácnál.
A gyerekek követik. Régi ember.

MÓZES feszült hangon. Ki
A FURCSA EMBER Fábián Béni.
MÓZES megrázza a fejét. Béni megh6tt.
BÉNI Élek!
MÓZES űsmerős a hangod - Honnét

támadtál fel?
BÉNI 11';n tatár rabságból.
MÓZES megélénkül. S oda hogy ikerul

tél?
BÉNI Azon a vasárnap.
MÓZES Szeritpáli malomnál ? A Maros

töltésin ?
BÉNI A Maros töltésin.
MÓZES A nagy taposásban ?
BÉNI A nagy taposásban. Gyulaii meg-

nyomott, hullt a ló s az ember, ful
dokolt a sárban, Báthori sok tüzes
golyóbisa sűrűn csapott le a rétre. Ott
egy török lovas hirtelen kirántott a
kavarodásból és megguzsoltatott, hogy
rabszíjra fűzzön. Jött egy tatár had
nagy - mikor Békéslék népe nyuva
dozott s Báthori kürt jei győzedelmet

fúttak - s azt mondja a tatár: Add
nekem a gyaurt, lovat adok érte. Igy
kerültem én ott tatár rabságába, pe
rekópi néphez, messze, Krimíába.

MÓZES S azóta ott éltél. 11';s ott mit
csináltál?

BÉNI Ott éltem azóta. Összel a szólőt

tapostam, télen favágója voltam, ta
vasszal az ekét vontam.

MÓZES S nyáron?
BÉNI Nyáron volt úgy, magával vitt

tatár hadjárásba. Khánok palotáját,
csuda Bakcsiszarájt, márványkútját
láttam. Lengyelben is jártam. Vajdá
ból lett István király regnált vala
akkor.

MÓZES indulatosan. Sárkányból király
lett?
A gyermekek közben visszamentek a
lipinkára. A fiú felnéz s megint clki

-áltja magát.
A FIÚ tne, édesanyám!
AZ ASSZONY kiszalad a tornácra, egfJ

pillantást vet BZ idegenre s elkiáltja.
Háj! Háj! Beste madár! Aztán vissza
megy a házba.

MÓZES S haza hogy kerültél ?
B11';NI Beteg lett a tatár II én meg

szöktem tőle.

MÓZES Megszökni hogy tudtál
BÉNI A tatárok nyelvin valamicskét

tudtam. Kérdezték: Iklisler? A' szom
szédba, mondtam. Van ott egy rabtár
sam, azt meglátogatom.

MÓZES Sok a rab?
BÉNI Sok bizony. Kivált sok az asz

szony.
MÓZES Aztán hány nap jöttél
BÉNI Öt nap s öt éjszaka. Sokszor meg

rnegbújtam,
MÓZES Hogy tudtad, merre jöjj?
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BÉNI Csillagot is néztem, vadliba út
ját is, merre a nap nyugszik, mín
dig arra mentem, Oltoznál agyepre
sírva leborultam.

MÚZES S Itthon?
BÉNI Hamu lett a házunk:. Sem apám,

sem anyám. A világot járom.
MÚZES Sok tartományt láttál Én világ

talanul élek, sötétségben.
BÉNI Gyöngéden. Kiméitelék, M6zsi.

A faluban hallám.
MÚZES lobbanó szóval, Nem kímélt a

sárkány!
BÉNI Foglyul estél, ugye?
14ÚZES Mikor Gyulafiék megnyomták

a hadat s a török lovasok szabdalták
a népet, a kék darabontok elvágtak
a gáttól. Ott mű foglyul estünk, az
urak is sokan: Zádorlaki, Szakács, Da
rolczi, Barcsai s a Pókai fiak, ezeren
is voltunk, úgy indítottak el sárkány
darabontok bé Kolozsvár felé.

BENI Enni kaptatok-e?
14ÚZES Ma'kklisztból sült kenyér volt

az eledelünk Poshadt vizet ittunk. Ott
egy i'ó-darabant béjött a tömlöcbe s
vele szembeszálltam. "Meglátom én
még a székely szabadságot!" - "Azt
ugyan nem látod, Bekesi kutyája l" S
a cigány hóhérral szemern kitolatta.
Most is érzem, hogy a gyökere hogy
reccsen. A többiek orrát, fülit vag
dosta le az a sárkány-hóhér. Azóta
nem látroarn az Úristen napját. Ülök a
setétben s vaLamire várole.

BÉNI S mire vársz?
MÚZES Arra, hogy változ:zJélk a világ,

mozduljon a népünk s Irtsa ki a sár
:kány egész nemzetségít, Addig nem
halok meg.

BENI Régi a seb, Mózsi. Aki ütötte
az is régi hótt már.

MÚZES Nem felejt a székely, járnak
még közötte. akik fületlenül, orrátla
nul élnek. S nincsenek-e sok helyt
urak udvarában sárkány-darabontok?
Közben Balázs kifente a fejszét, egy
darabig vizsgálgat;c. az élét, aztán le
ereszti s odaáZlítja a 1láz fala mellé.

ÁRON GÖndörfejú., mezítlábas legényke,
a fejsze felé nézve. Jó szerszám, hasít
hat vele bükkfabogot.

BALÁZS Nemcsak bülokfabogot: med
vekoponyákat.

A FIÚ leugrik alipinkáról - a leány
ka lefordul a deszka másik végéről 
és hangzik a kiáltás. Az ülü! Az ülü!

AZ ASSZONY kiszalad a Mzból s éles
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hangon riasztja az ölyvet. Háj! háj!
háj!

ÁRON bekapcsolódik az űző kiáltozásba
s a gyermekekkel együtt üvölti. Háj!
háj!
Ebben a pillanatban siető alak eresz
kedik le a jobboldali lejtőn fedetlen
fővel. A vállán fejsze. Gyorsan le
akasztja a felső lécet s beugrik a te
tekre.

BALÁZS megpillantja. Mi elől futsz,
Máté?
A gyermekek most - félénken - az
új jövevényhez közelednek. Aron is,
Béni is arra felé fordul. Az asszanll
is kiáll az ajtóba.

MÁTÉ magas, borzas, rongyos ember.
Megszöktem az este, Balázs. Nem bí
rom tovább a Lázár úr robotját. Most
nem tudom, hová futok, mert ha kéz
be kaphat, felakasztat engem...

BALAzs Kötelezted, ugye, magad?
MÁTÉ Életem fogytáig.
BALÁZS Itt maradsz. Ne búsulj; itt

meg nem találnak, - Látott fenn va
laki?

MÁTE Csak a pásztorok láttak
BALAZS Ne félj, Éjszalkára felmész

az odorba.
Leülnek egy-egll tönkre s beszélget
nek

MÓZES Bénihez. Zsigmond úr s Lázár
úr egy katJanbain főznek. Ezért van
Lázárnak Zsigmond-darabontja.

BÉNI SáI"kányt emlegettél. .. Testvérhá
ború volt s kegyetienebb annál nin
csen a világon. Te a legyőzöttneik ke
gyelmeztél volna? Lengyelben jártom
ban halíottam: a király, az a sárkány
király, megkegyelmezett volt Bekesi
Gáspárnak, hadnagyává tette s orosz
háborúban vitéz keze alá nagy sere
get rendelt.

MÚZES De nem adta vissza a szemern
világát! Hevesen. Védenéd a sárkányt?

BALÁZS arra fülel s közelebb húzódik.
Máté is követi. Székelyek hóhérát ne
dicsérd, te sapkás! Úgy látszik, fát
vágtál a tatár uradnak s nem tudod,
mi volt itt három esztendeje. Fársáng
volt mínáluruk! Zsigmond, az ebhendí,
az a másik sárkány, hullatta a vérünk,

BÉNI tájékozatlanul. Havaselvi földön,
török háborúban. Halottam a hírét.

BALÁZS Tudatlan vagy ember! Hullat
tuk mi ott is, de azért hullattuk. mere
hittel fogadta, hogy ha hazaérünk. job
bágyi rabságből. úri kínzásból kísza-



badít mínket: szabad lesz a székely.
MOZES Majdnem egyszerre. Bizony azt
MÁTÉ

fogadta! Feketehalomnál!
BALÁZS Pedig az adott szót székely

megtartotta. Havaselvi földet végig
megnyargaltuk ...

MÁTÉ megélénkül. Dúltuk Tergovís
tyét. dúltuk Oyirgyevót is, hullattuk
Szinánnak sokezer pogányát, nagy Du
na-viziben kontyos törők fejek s teve
dögök úsztak...

BALÁZS Turgovistye sáncot mikor fel
gyújtottuk s Király Albert sűrűn lő

vette a várat, szárazon mentünk az ár
kokon keresztül: pogány holttesteken
taposott a lábunk...

MÁTÉ S mikor győzedelmeskedvvel ha
zajöttünk. Zsigmond az ebhondí, meg:'
csúfolta szavát: visszarendelt minket
urak rabságába. Nézzétek a rongyos!
Meglendíti a condrát a testén.

BALÁZS De mí azt nem tűrtük, puska
volt a kézben a dobokat is hoztunk,
lármafa-hívásra összesereglettünk s
pusztult az úrféle, aki rabbá készült
tenni ezt a népet. ..

MOZES Hallod, Béni, hallod?
BALÁZS De ránk zúdították a daraban

tokat, sok főemberünketösszefogdostat
ták s kezdődött a fársáng! Te addig
tatárok robotjában éltél, Ne dicsérd
a sárkányt. Jártál Újfaluban ? Jártál
Alfaluban, Apafi Miklós úr csapata
nyomában? Tudod, hány az özvegy?
Tudod, hány az árva? Hány család
égett el a felgyújtott házban? Hány jó
székely testet húztak karófába, szegez
tek keresztre a havasok alján?

MOZES Hallod, Béni, hallod? J6 hogy
nem láthattam.

BALÁZS Azt mondtad, makklisztból
sült kenyeret ettél. Hát mí nem őr

IÜDk-e kenyérünknek valót cserefa
makkjából ? Kódus lett a székely!

MOZES Kódus lett, űzött lett, rongyos
idegen lett az erdélyi földön!

MÁTÉ Bujdokoló vad lett s nem lesz
békessége, szabadsága sem lesz, míg
sárkány fajzat ját egyik ki nem irtja!

MOZES túzzel. Bizony igaz, igaz! Hal
lottad-e, Béni?

BÉNI szelíden. Nem rövidült meg az
• Isten karja, Mózsi,

Közben már szűrkűletbe ment át a
naplemente. A jobboldali léckerítés
előtt három botos ember jelenik meg:
két idősebb 8 eOll kamaszkorú.

AZ ELSO EMBER Beköszön. Adjon ls
ten jestét!

BALÁZS odamegy a ke1'ítéshez. Nektek
is, emberek Mi járatban vagytok?

AZ ELSO EMBER Nem láttatok három
ökröt s három bihalt erre?

BALÁZS Nem. Reggel az erdőn jár
tam, de te, Áron itthon voltál. Láttál
marhát erre?

ÁRON odajön. Nem. Gondolkozik. Nem.
Én se láttam.

BALÁZS Hát elbódorodtak? Hol legel
tettétek?

A MÁSODIK EMBER Fenn a Naskala
ton. Immár három napja mÍll'ldenütt
keressük.

MÁTÉ közeledik. S hogy bódorodtak el?
AZ ELSO EMBER Hogy? A medve mí

att. Egyikre felszökött és meglovagolta,
Megriadt a többi s azóta keressük.

BALÁZS Nem pihentek egyet?
A MÁSODIK EMBER Nincs időnk. De

egy korty vizet ha adnátok,
ÁRON visszamegy a tornácig, átvesz

Józéfától egy cserépkorsót s odaviszi
a marhakeresőkhöz. Azok .,orra naliyot
isznak a kors6ból.

ELSO ÉS MÁSODIK EMBER Köszön
jük. Az Isten áldja meg a házat. Kop
panó botjaikkal tovább mennek.

AZ ASSZONY aki a tornácon állt, meg
pillantja az ölyvet slerohan ba.lfeli.
Háj! Háj! Ez a rusnya rabló viszi már
a kontyost!
Aron és a gyermekek is háj-oznak, dll
a kiáltásuk egyre csendesedik, mert cz
ölyv már elvitte a tyúkot.

MOZES keserűen. Mindennap idecsap,
míntha az ebhendi darabontja volna.

AZ ASSZONY reménytelenül, majdnem
sírva tér 1)isBza. Elvitte a kontvost,
legjobb tojó-tyúkom. - Mindennap,
mindennap...
Panaszkodnék még, de akkor valaki
hirtelen lefut a jobboldali lejtőn i a
léckeritésnél megáll. Pásztortariszn1láa
botos, középkorú ember. A fején bun
dasapka. Ahogy megáll, leveszi a sap
kát s zekéje ujjával megtörli homlo
kát.

A PÁSZTOR élesen suttogó, izgatott
hangon. Balázs!

BALÁZS odasiet. Te vagy, Éfri?
A PÁSZTOR Én. Ide futottam, mert

fenn az Égettben katonákat láttam.
BALAzs Ide tartanak?
A PÁSZTOR Azt gondolom, ide. Valakit

keresnek Fenn az esztenakat s még

21



az odvas fát .is vizslatták, kutatták,
BALAzs Messzire lehetnek?
A pASZTOR Nem. A Farkall6nÍíl eresz

kedni kezdtek.
BALAzs Vajon hányan vannak? .
A pASZTOR öt vagy hat katona. Lá-

zár-darabontok.
BALÁZS Menj. Köszönöm l!:fri.
A p ASZTOR Az Isten megáldjon.
BALÁZS visszamegy a csoporthoz. Itt

senki se fél ien Darabontok jönnek.
MATl!: megriadva. Lázár katonái?
MÓZES keserűen. Zsigmond pecérei,

Sárkány úr kopói.
BALÁZS intézkedő hangon. Máté - az

odorba. Ha ott keresnének. hátul le
ugorhatsz, Ott mutat a patakon túl sű

rű ciheres van, ott meg nem találnak
a setétedésben. A fejszét ne hagyd itt,
azt vidd fel magaddal. Lássuk, mit
akarnak. Józéfa, te bemész azonnal a
házba. A két pulya veled. Az 'tlSSZOnll
sóhajtva gyötrött és aggodalmas arc
cal teljesiti a parancsot. - Apám künn
maradhat. Bénihez. Sárkány-dicsér
gető, ha akarod maradj, de én azt
gondolom, jobb, ha elmész innen.

Bl!:NI En, ha engeditek, inkább itt ma
radok édesapad mellett.

BALÁZS Ha jól esik, maradj. De te fe
lelsz érte.

MÁT.f: a ház jobboldalán, rövid létrán
mászik is már fel az odor szénája fe
lé. Aztán leszól. Már fenn vagyok,
Balázs. Csak el ne áruljon szívern do
bogása.

BALÁZS Bátorság, voltunk mi nagyobb
veszélyben is ott lenn Gvirgyevónál.
Felemeli a ház falához támaszrott fej
szét s megnézi az élét. Feszült szünet.
Ai udvaron most hárman vannak: Ba
lázs, Aran s a tornác mellé húzódott
prémsapkás Béni. A vak mozdulatla
nul ül, de mozdulatlanságában a gyú
lölet és keserűség élószobra. Benn cl
.házban csend van.
Ami ezután kboetkezik, villámgyor,an
pereg Ie a színen. A hat darabont, pus
kásan, leszáll az oldalon, az első eré
lyes mozdulattal leereszti a kerítéslé
cet 's már ott állnak az udvaron.

AZ ELSO Szökött [obbágyot keresünk.
Felelj: tudsz-e róla?

BALÁZS -t bújdosnék erre! Azt,
aki búidosfk, bújtatja az erdő.

A MASODIK Erre jött az ember. Itt
kell, hogy keressük.

BALÁZS Itt? Ez az én házam: Ördög
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Balázs háza.
A HARMADIK Addig a te házad, amíg

fel nem gyújt juk.
AZ ELSO társaihoz. Keressétek mega

házban s a széna-odorban. Az első az
udvaron marad, kettóaz ajtó felé in;.
dul, kettő a ház jobboldala felé, ahol
Máté felment a padlásra. Balázs fel
megy a tornácra s az ajtó elé áll. Fej
sze a kezében.

BALÁZS Míg a fejszének éle van, ide
bé nem mentek,

AZ ELSO Fogjátok meg a gazembert!
Kötözzétek össze!
Ebben a pillanatban a ház jobbolda
lánál a nyitott padlásról leugrik Máté
s nekiiramodik a pataknak. Két lövés
dördül. A padláson keresők nem ve
hették észre.

AZ ELSO A Balázst támadni készülő

két darabontnak Ott fut F;nok Máté!
Utána! Utána! Majd felkiált a padlá
son levőknel~: Cinkos gazember ez, csó
vát az odorba!

BALAzs rohanna, hogy megakadályoz
za a gyújtogatást, de -

AZ ELSO puskát szegez rá, s célba
veszi.

ÁRON hirtelen a puska elé veti ma
_ gát, a fegyver elsül s a fiú '3lterül a

földön.
BALAZS ráveti magát a vezető dara

bontra s egyetlen ökölcsapással föld
re sújtja.

A K.f:T DARABONT leszállt a padlás
ról, meglátják az elt/?rült tisztet s a
léckerítésen át hanyatt-homlok elme
nekülnek. A lövés hangjára azasszon'll
kinézett, megpillanttotta a földön he
verő öccsét, kiront a tornácról.

AZ ASSZONY Áron! sikolt ja s zokogva
ráborul.

BALÁZS odasz6l Béntnek. Eredj a fiú
hoz! s felfut a létrán a padlásra.

Bl!:NI odamegy, széttárja zekéjét s meg
csóválja a fejét .

MÓZES a tornácon kiált. Hol vagy,
Balázs or Aron?

AZ ASSZONY ja;veszékeléssel. Megöl
ték! Megölték!

MÚZES l!:lsz-e Balázs? l!:lsz-e? Klt öl
tek meg? Aront?

BALÁZS leugrik a létrár61 s utána láng
csap ki az odorból, ropogó széna láng
Ja. Odasiet Aronhoz.

Bl!:NI Vége van.
AZ ASSZONY felzokog.
BALÁZS Bénthez. A feleségemet s a két



gyermekemet vidd bé a faluba, Ke
restély Lőrinchez. Maradok apámmal.
Aronért küldjetek szekeret. A kopó,
akit leütöttem, maradjon a tűznek, akit
ő gyújtatott.
Sötétednék, de most a padlás másik
oldalán is kicsap a láng s már a fedél
deszkáit is ropogtat ja. Tüzfény vilá
gítja meg az udvart. Az asszony a ha
lottra borulva sír. Balázs fenyegető,

komor arccal a tűzbe bámul. Az öreg
felemelkedik ültéből s a növekvő lánti,
keretben magasra lökött karral meg
rázza az öklét. Verje meg az Isten!
Verje meg az Isten! Verje meg az -Is
ten!
A szomszéd falu jelől félrevert harang
szava hallik. A kongatás nem szakit
'ja meg a t ü g g ö n y lehullta után: át
hidalja a szünetet s átmegy a követ
kező képbe.

Báthori András, bíboros, Warmia
püspöke
Mária nagyasszony, Báthori Boldi
zsár özvegye
Reseius Szaniszló, andrjeví prépost
Matthias Sínculus, íródiák

Személyei:

MASODIK KÉ:P

István, András bátyja
Gábor, András unokaöccse
Kabos István jezsuita
Két wartenburgí szerzetes
Az allensteini boszorkány
Apja: allensteini polgár
Bejelentő barát
Domokos, belga szolga

Szín: A warmai püspökök heilsbergl kastélya. Középkori, gótikus, tágas, magas
könyvtárszoba. A polcokon fóliók, testes kötetek, A baloldali falban aitó, fö
lötte kétfelől a püspökelődök : Aerieas Sylvius Piccolomini, Dantiscus, K romer
és Hosius portréí. Szemben: a golgotai Krisztust ábrázoló, nagyméretű, olaszos
stílusú kép, alatta férfi-arckép, tőle nem rnessze hatalmas szarvasaganesek a fő

ajtó felett kétfelől. Két sötét vadkanbőr - szőnyegek - a padlón. Virginál. Iré
asztal, heverő, több karosszék. Magas csempekályhában tűz lobog.

A hátfal és a baloldali fal szögletében dísztelen asztal. rajta könyvek. Az
asztal mellett, a nézőnek profilban, Matthias diák ül munkába merülve.

Az első szín késő ősz délutánja, A harangszó, mely a szünet alatt sem sza
kadt meg, elcsendesülve. lassan ritmussal vecsernyére hívogat.

A BEJELENT6 BARAT Reseius főtisz

telendő prépost úr keresi Öemínenci
áját,

MATTHIAS DIAK a bizalmi ember ma
gabiztos hangján. Közöld vele, hogy
Őeminenciája még nem tért vissza a
vadászatrÓl. Vezesd be. - Más nem
keresi?

A BARAT Két wartenburgí ferences
fráter s egy allensteíní polgár a leá
nyával. Dél óta itt vannak.

MATTHIAS DIAK Ezeket csak Öemí
nencíája engedelmével bocsáthatjuk be.
Hm. Nő ts van? Igaz: míóta Mária
nagyasszony a kastély lakója, nincs
clausura. Várjanak.

A BARAT Szó nélkill kimegy.
A harangszó elnémul.

RESCIUS papi ruhában, könyvvel cike
zében, belép. Élénk mozdulatú, eleven
arcjátékú, hangos férfi: a humanista
lelkesedók típusa. Laudetur -

MATTHIAS DIAK In aeternum.

RESCIUS Hallom, .egvedül vagy.
MATTHIAS DIAK Könyveimmel. 6

eminenciája Imra reggel vadászni rnent,
Minden pillanatban várern. Széles
jobbkéz-mozdulattal egyik karosszék
felé mutat.

RESCIUS Köszönöm. A kályhához megy.
két tenyerével megtapogatja, majd a
diák asztalához közeledik. Mit piktor
kodsz, diák?

MATTHIAS DIAK közben visszaül a
helyére 8 folytatja munkáját. Eddig
Aristotelest másoltam. Most exlibrist
rajzotok Öemlriencíája könvveíbe,

RESCIUS felveszi az egyik könyvet.
Csakugyan. Mesterkezed van, Matthias.
Nini: 8 Báthori-címer. Három sárkány

-fog, s felettük korona.
o MATTHIAS DIAK Az. Ráismert pré

post uram. Gyertyát gyújt.
RESCIUS Mondd, nem tudod ennek a

három sárkányfognak a történetét ?
MATTHIAS DIAK Úgy hallottam, hogy
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Öemíneneíáía egyik őse sáoctkányt ölt
egy mocsárban. Innen a sárkánytogak.

RESCIUS S a korona? De minek is 'kér
dem? Hiszen István kJirály 'koronát vi
selt, ZsIW!10nd fejedelimit. Jelentősen.

Pompás családi augurdum.
MATTHIAS DIAK nem felel, csak ön

érzetesen mosolyog.
RESCIUS Mondd csak, Ma1rtlhias, ihol

van a Plato-könyv helye a klassziku
sok között? Visszahoztarn.

MATTHIAS DIAK Opera Platonis ? Igen
Platonis? Igen értékes könyvünk. Ve
lencei Aldus-kiadás, Felkel és odamegy
az egyik polchoz. Itt lesz a kézzel írt
Aristoteles mellett.

RESCIUS a mutatott hézag ba illeszti ct
könyvet, majd András íróasztalára pil
lant. Két könyv van az asztalon, az
egyik nyitva. MIgnézi a csukott könyv
címlapját. A, Augustinus! Hát ezzel
társalkodik !?

MATTHIAS DIAK még a polc előtt áll.
Azzal kevesebbet. Olvasgat belőle, de
ismét becsukja. Inkább a másikat faljoa.

RESCIUS megnézi a nyitott könyv cím
/ lapját. Plutarchus: Vitae ...

MATTHIAS DIAK élénken. Az. Az.
Szinte beleveresedík, amíkor olvassa.
Néha fel-felkiált: Remek! Mirabile !
Sőt talíánul is olykor: Magnífico l
Gesztussal mutatja András elragadta
tásának a mozdulatát.

RESCIUS Régóta tudom, hogy Öerni
menciája nemcsak az Aurea Legendá
nak, hanem az ókori históriának is lel
kes olvasója. Felnéz s a szem p meg
akad a Krisztuskép alatt függő férfi
portrén. Nini: új arc. A többit isme
rem. Az ott a nagyszeru Aerieas Syl
víus Píccolomíni, ez meg... nem jut
eszébe.

MATTHIAS DIAK Dantiscus.
RESCIUS Igen, Kromer és Hosius előde.

híres humanista... De ezt az arcot
nem ismerem.

MATTHIAS DIAK Mária nagyasszony
férje, Báthori Boldizsár, Öeminencíája
testvérbátyja ...

RESCIUS O! Közelebb megy a képhez.
Matthias felemeli a gyertyatartót és
megvilágítja. Van köztük hasonló
ság . . . De ez az arc keményebb és fér- ..
fiasabb. szinte merész... Talán azért
kellett elpusztulnia. Míóta van itt ez a
kép?

MATTHIAS DIAK Néhány hete. Egy
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menekült hozta Fehérvárról. Olasz P'i'k
tor fesootJte, úgy mondiék, A múltkorí
ban kopogtatás nélkül benyitottarn, 1';

Mária nagyasszony itt térdelt: nem
tudtam eldönteni, hogy az új kép vagy
az üdvözítő képe előtt ...
Odakünn kutyacsaholás jelzi, hogy va
laki érkezik. A baloldali ajtó kinyílik,
két pórázra fogott, lihegő kop6 dugja
be a fejét, bejönnének, de egy nagv
kéz visszaránt ja. Az ajtóban megjele
nik a bíboros.

B. ANDRAs karcsú, szőke, vadászruhás,
vadászcsizmás alak. Ha szakálla és ba
jusza nem volna, egészen fiatalosan
hatna ez a nyílt arc. Legmegragadóbb
a szeme: világító szem, amely egy-eg1J
belső lobbanáskor szinte villan. Modo
rában több a fesztelenség, mint ameny
nyit rangja megengedne. - Hátraszól.
Bálint, dupla porclót a Kutyáknak. Ma
nagy utat tettek.
Mögötte másik szolga is megjelenik
gyors szolgálatra készen. A vecsernyére
hívó harangszó ismét megszólal.

B. ANDRAS megpillantja Resciust,
gyors és ügyes mozdulattal leveszi pus
káját és tarisznyáját, hátraddja a belső

szolgának s a feléje siető prépostot he
vesen átkarolja. Resciusom!

RESCIUS Andreas! Pillanatig átölelve
tartják egymást.

B. ANDRAS Mikor is jálrtJá:l utoljára
nálam? Igaz: amikor elkérted Platont.
Elhanyagolsz. Hát olyan messze került
heílsbergi váramtól a 'be Andrjeved ?

RESCIUS Környékünkön felütötte fejét
a heresis. Meg aztán különös olvasási
lázba estem, Andreas. A te Platod is
heteken át boldog rabjává tett, orígi
nálisát is megszereztem, hogy görögül
halljam, hogyan hangzottak Phaídon,
Kríton s az Apologia nagyszerű ígéí s
az az utolsó, felséges szokrateszí mon
dat: Kríton, Asklepionak kakassal tar
tozunk.

B. ANDRAs Nekem meg azalatt Plu
tarchus volt a kalauzem az emberi
nagvszerűségek birodalmában. Pogány
nak mondott világ ez is, de hősei itt
élnek velem, ebben a teremben, látom,
hogyan törnek fel a gerilus és fegyver
ereiével a görög és római história csú
csaira ...

A BARAT belép a középső ajtón. Lau
detur Jesus Christus. Jelentem Erni-



nenciádnak, hogy vecsernyére össze
gyűltünk.

B. ANDRÁS mintha álomból ébredne.
Igen. .. Mondd meg káter Anselmus
nak, tas-tsa meg a Iltáníát;

A BARÁT Igenis. Kimegy.
B. ANDRAS kissé keserűen. Igen ... Re

pülne a lélek, de a hivatal víssearántda
és megkötö:zJi szárnyát. űlj le, Reseiu
som. Ma már úgysem engedlek haza.
A diákhoz. Matthias, küídd ibe Domo
kost.

MATTHIAS DIÁK felkel és indul, de
közben jelenti. Engedelmével jelentem
Emínenciádnak, odakünn négy ember
vár bebocsátásra.

B. ANDRÁS megiitódve, kelletlenül.
IlyenJkor?

MATTHIAS DIÁK Már dél óta várnak
Matthias diák kimegy.

B. ANDRÁS Makacs emberek lehetnek.
- Bocsáss meg: át kell öltöznöm. Mo
OSélIOOS helyt já'I'tam s nyiekos-hideg
rajtam ez a sáros csizma. Pillanat. Te
addig játsz a virgínálon,

DOMOKOS bejön.
HESCIUS megfogadja a szót s a virginál

mellé ül. Jó. De rég nem [átsztam ilyen
hangszerszámon. Olaszos muzsika csen
dül az ujjai alatt.

B. ANDRÁS bemegy a benyiló szobába.
DOMOKOS követi.

Amig a rövid zenedarab szól, odabenn
átöltözik.

B. ANDRAS jön is már: reverenda van
rajta, birét a fején. Előttünk. áll a va
dász helyett a pap. Odaszól Domokos
nak Elmehetsz. A főtisztelendő úrnak
tüzet raksz az emeleti kisszebában.

DOMOKOS meghajol és kimegy.
B. ANDRÁS Humanistát a humanista

cellájába, Tudod-e, hogya hagyomány
szerínt Sylvius Piccolcmini abban a
szobában lakott?

RESCIUS Érdekes. Köszönöm a lkitün
tetést,

B. ANDRÁS Édes melódíát játszottál.
RESCIUS Olasz dal. Még itáliai utunk

ban tanultam.
B. ANDRÁS Csoda hetek voltak ...
RESCIUS .Művót Palestrína neked de

ddkálta . .. feláll a virginál mellől. 
Míg ezeket az embereket meghallga
tod, bemegyek a vecsernyére.

B. ANDRÁS Jól teszed. Mosolyogva.
Legalább helyettesítesz.

RESCIUS Kimegy.

MATTHIAS DIÁK bekukkant az ajt6n_
Jöhetnek?

B. ANDRÁS Légy szíves, szólj ~ik.

Kik jö1ltek: először?
MATTHIAS DIÁK Két wartenburgí

francískénus. Kinyitja az ajtót s be
ereszti a két barátot. Maga künn ma
rad.

A KÉT SZERZETES meghajlik a. terem
közepén álló bíboros előtt összekulcsolt
kézzel. Laudetur Jesus Christua.

B. ANDRÁS In aeternum, amen, Kérés
sel [öttetek?

AZ EGYIK SZERZETES Köszönettel
jöttünk Eminenciádhoz.

A MÁSIK SZERZETES Hogy a monos
torunkart újjáépíttette ...

AZ ELSO SZERZETES Gut1:Jstadtbólga
bonát rendelt, árpát, rozsot - mí el
látásunkra ...

A MÁSIK SZERZETES A "barátok rét
jét". földjét visszaadta ...

AZ ELSO SZERZETES Halászati jog
gal megajándékozott s evvel élelmün
ket meggyarapította.

A KÉT SZERZETES Köszönjük, kö
szönjük a jóságos Isten felséges ne
vében.

E. ANDRÁS Híven szolgáljatok neki ez
után is. Meet: nomen Domini turras
tortassíma. NÍII1cs erősebb torony az Is
too nevénél. Elbocsátó kézmozdulattal.
Ha panaszotok van, engem itt találtok.

A KÉT SZERZETES mélyen meghajol
va távozik.

B. ANDRÁS Matthias!
MATTHIAS DIÁK kinyítja kívülről az

ajtót s betessékeli az allensteínípoZ
gárt és leányát. Az apa térdnadrágos,
egyszerűen öltözött ember, iparosféle
lehet - a lányon földigéró szoknua,
nagykendő a vállán, komolu színű

keszkenő a fején. Mind a ketten na
gyot hajolnak.

A POLGÁR Laudeteur ...
B. ANDRÁS In aeternum.
A LÁNY megszeppenve, lesütött .szem

mel áll az apja mögött.
B. ANDRÁS bátorító szóval. Allenstein

ból jöttewk át?
A POLGÁR remegő hangon. Onnan jöt

tünk Eminenciádhoz. Gráciával van
tele a szívünk, azt hoztuk el ide.

B. ANDRÁS Ne hálálkodjatok. Nemcsak
leányodat oltalmaztam meg a sötétség
ellen hanem Justitlát és az igaz Isten
törvkYét is. A leányhoz, akit alig le
het látni. Ne félj. Lépj elő és vedd le
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a-kendődet, hadd lássam az arcod.
A LEÁNY tétován engedelmes'~edik s

az apja elé áll,' Csodaszép arc: fekete
haj, riadozó fekete szem. mintha nem
Észak, hanem a spanyol Dél gyermeke
volna, Húsz éves lehet.

B.. ANDRÁS meglepetve, mosolyogva.
Te vagy a "boszorkány"? Hogy is let
tél azzá?

A LEÁNY mélyet sóhajtva lehajtja a
fejét.

A POLGÁR akadozó Szóval, izgatottan.
Az úgy volt... nagyuram ... Eminen
ciás úr... ott volt a templomban ...
Merthogy áldozás volt. .. nézi a hos
tiát ... a papot is nézi ... Egyszer csak
a páter keze reszketni kezd ... s azt a
szerit hostiát leejti a földre. Megrezzen
a népség... suttogja: a papot valamí
gonosz szem, belzebubi erő ... megba
bonázhatta. A pap is állítja: onnan jött
az erő... a leány szeméből. Gyámol
talan leány... védekezni nem tud ...
hamar el is fogják ... a szemibe néz
nek ... nemcsak a sátán, de heretikus
tűz is lakik a szerní ben ... hirtelen ki
mondják. .. Hexe ez, boszorkány ... s
Itéletmondásig belökik a tanácsháza
tömlöcibe ...

B. ANDRÁS Jó, hogy kiszabadult. Ki
·szabadítottam. Allensteini fráter járt
itt s hírül hozta, hogy boszorkányége
tésre készülődnek Allensteinban. Szí
gorú parancsot küldtem s megmentet
tem a tanácsot attól, hogy az ítélet
végrehajtásával magát megalázza.

A POLGÁR S leányomat a haláltól .•.
letérdel s összekulcsolja a kezét.

A LEÁNY ugyanazt teszi.
MIND A KETTEN Köszönjük! Köszön

jük!
B. ANDRÁS Keljetek fel. Köszönjétek

az igaz Istennek.
A POLGÁR ÉS A LÁNY felállnak. A

leány előre húzza keszkenójét.
B. ANDRÁS Vidd el a leányod. Virá

gozzék tovább az Úr tetszésére. Nem
sátán él a szemében: - az Úr dícső

sége.
A POLGÁR Laudeturl
A LEÁNY Laudeturl
B. ANDRÁS In aeternum. Amen. Utá

nuk megy az ajtóig, hogy kiszóljon, de
összetalálkozik a bejönni akaró Res
ciussal. Érted akartam küldeni... Az
ostoba népség! Az ostoba páter! ...
Láttad ezt a leányt? Római templom
ban láttam ilyen arcot: Mária Mag-
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dolnát egy Golgota-képen ... Máglyá
ra akarták vinni Allensteinban.

RESCIUS Miért?
B. ANDRÁS Butaságból. Hagvjuk : fel

kavarhat, Mikor oszlatja el ezt a sötét
ségetaz emberi észnek lobogó fáklvá
ja? Mikor hinti fényét Transszylvá
niába?

RESCIUS András, új arcképet látok a
szobádban.

B. ANDRÁS fesziilil érzékenységgel.
Boldizsár bátyárnét. A képre néznek.
Rövid szünet. Lásd, sugár volt ő is, lát
ta gallok, skótok, hiszpánok, norvégek,
anglusok és dánok Isten-megáldotta
szorgalmatos népét. És otthon a gazság
kioltotta fényét.

RESCIUS Mikor István király nagybe
tegen feküdt, azt beszélte a hír, hogy
őt szemelte ki ...

B. ANDRÁS A krakkói trónra? Igaz.
Stgismundnál, ti királyotoknál. különb
is lett volna.

RESCIUS elterelő, objektív kérdést tesz.
Van híred hazádból '!

B. ANDRÁS Nem sok. Menekültek hoz
nak néha-néha. A sötét tyrannus
vagy inkább szélkakas, akit belső vi
har szélfúvása forgat - azon töri fe
jét, hogy megint otthagyja fejedelmi
trónját, Stiriából való szegény felesé
gét. Megüzentem neki: Ne [átszódjék
azzal az erdélyi trónnal ! Báthori-örök
ség, nem szabad kiadni a Báthori-kéz
ból.

RESCIUS S ha mégis kladná?
B. ANDRÁS Rettenetes sors ma kicsi

hazám sorsa. De rettenetesebb fátum
leshet rája.

RESCIUS Úgy látom, többetéJ.sz ott,
mínt Warmiában.

B. ANDRÁS Itt eza lapos föld, hogy
lehetne földem? Elvadászom rajta, de
idegen nekem síkja, Ingovánva.. . Ha
hazagondolok s szememet behunyorn,
Fehérvár rnögött az Érchegyeket látom.
Színte szenvedéllyel. Mit szeressek én
itt? A ti királyotok nekem ellenségem,
a nemesség gvűlöl, azt hirdeti rólam:
István-creatura: krakJkói Radzíwill,
drága püspöktársam, kémekkel vigyáz
tat s a pápának küldi [elentesét rólam.
Ex arce mea Heilsbergen - iratom
Matthias diákkal leveleim élén - de
micsoda vár ez? Ha Erdély hegyei
ölelnének engem, az lenne a váram.

RESCIUS András ...
B. ANDRÁS Meg ne bántőd], O, ha jó



Resciusomnak itt ezen a földön több
mása is volna!

A BARÁT benyit. Jelentem Eminen
cíádnak, hogy követ érkezett 'I'ranssyl
vantából.

B. ANDRÁS Követ? Mit jelent ez? Mel
lére teszi a kezét, mint aki valamit
előre megérez. Jöjjön .be azonnal!

A BARÁT Fáradt, alélt ember. Léleg
zetet vesz a refectoriumban.

B. ANDRAS izgatottan. Támogassátok
meg, ha Inog a lába. Tüstént itt le
gvetek!

RESCIUS Nyugtalan vagy, András.
B. ANDRAS Nincs baj, de valami lük-

tetteti szívcm. .
MARIA NAGYASSZONY fekete ruhás,

komoly arcú, althangú, karcsú nő, be
jelentetlenül kinyitja az ajt6t.

RESCIUS meghajlással köszönti.
MÁRIA NAGYASSZONY a Boldizsár

portré alatt megáll. András, igaz a hír,
hogy követ érkezett Transsylvaniából?

B. ANDRAS Jelentették. Mínden pilla
natban váram.

MARIA NAGYASSZONY Itt maradha
tok, míg fogadod?

B. ANDRÁS Maradhatsz. Nem lesz sem
mi titok a követségben. És nekem sincs
titkom. ülj le. Karosszékre mutat. Ide.
Várd meg.

RESCIUS S én?
B. ANDRÁS Maradhatsz te is.
RESCIUS Köszönöm. Leül.
B. ANDRÁS Erdélyből ... fel és alá jár

a szobában s néha türelmetlenül az
ajt6 felé pillant.

A BARAT kinyitja az ajt6t s bebocsát
ja a követet.

AKÖVET borotvált, okos szerzetes arc,
dar6c ruha a testén, durva bakancs a
lábán. Laudetur Jesus Christus.

B. ANDRÁS ÉS RESCIUS In aeternum.
A KÖVET Zsigmond fejedelem őnagy-

sága küldött.,. Transsylvaniából.
B. ANDRÁS gyanakodva. Zsigmond
• küldött - hozzám?
A KÖVET Levelet ls hoztam.
B. ANDRÁS Mi a neved? Ki vagy?
A KÖVET Monostorí Kabos István ..•

Jézus-rendi fráter. -
B. ANDRÁS Kérem a levelet. Tudod,

mi van benne?
A KÖVET Tudom, bíboros úr Eminen

ciája. Arra az esetre, ha valaki reám
támad s elrabolja.

B. ANDRÁS Ide, gyorsan.

A KÖVET kést .' vesz ell) s kivágja ka
bátja béléséból. Tessék.

B. ANDRAS átveszi a levelet, ru:tgyon
figyelmesen, összehúzott szemöldökkel
nézi. Három viaszpecsét. Zsigmond
gyűrújének a nyomása. ralta. - Sző

beli üzenet? Közben feltörte a levelet,
de még nem néz bele.

A KÖVET Reverendissimo Signal' Ma
laspina sz6belit is küldött.

B. ANDRÁS Add át s men] pihenni.
Majd a napos barát ellát vacsorával.

A KOVET Ennyi az üzenet: Zsigmond
fejedelem propositumára nehogy ne
met mondjon. Amit levélben kér, pápa
őszentsége approbálni fogja.

B. ANDRÁS kézmozdulattal int.
A KÖVET kimegy.
MARIA NAGYASSZONY mintha csak

magának mondaná, nagy megütközés
--sel, lassan. Zsigmond levelet ir - Bát

hori Andrásnak?
B. ANDRÁS közben már olvassa a le

velet.
RESCIUS ÉS
MÁRIA NAGYASSZONY feszülten fi

gyelik.
B. ÁNDRÁS Jobbkeze hátranyúl, mint

ha meg akarna fogódzni az ir6asztal
ban. Aztán leereszti a levelet tartó bal
kezét, s a jobbot, mintha támogatást
kérne, kinyújtja feléjük. Halk és aka
doz6 a megsz6lalása. Rescius. a föl
dem . .. véres, san~'argatott... szegény
kícs! Erdélv ut ánnm kiáltoz ...

MÁRIA NAGYASSZONY szinte kemény
türelmetlenséggel. Mi van a levélben?

B. ANDRÁS Zsigmond lemond újra; ..
könyörögve kér, hogy felejtsem a múl-
tat vállaljam el Erdély fejedelem-
ségét .

MÁRIA NAGYASSZONY meghökkenve
feláll.

B. ANDRAS Hozzak békességet... Ide
gen kezére trónja ne kerüljön ...

MÁRIA N AGYASSZONY szenvedélye
sen. Cselvetés a levél mindenik betu
je ... A véres tyrannus hazacsalogatnat
új Báthori-nyakat vágatna a cigány
hóhér pallosával.

B. ANDRÁS Gyanakszol, Mária, jogod
is van hozzá. Nézi a levelet. Én ezt a
szándékot nem érzem ismét a levélbe
néz ... nem érzem manu propria írt 1&0
vele hangjából ...

MARIA NAGYASSZONY A farkas ak
kor is farkas marad, hogyha béget,
mint a bárány. Hogy is mennél haza?



Mondd! Megnótáztatott ország gyűlé

sével,
B. ANDRAS Esküvel fogadja, hogy or

szág gyűlése dereální rogja.
MARIA NAGYASSZONY Zsi~ond es

küvése! Te tudós ember vagy, ísmered
a múltat s régíekre nézel. Hinnél-e Né
rónak vagy Caligulának?

B. ANDRAS Én nem vagyok pogány,
hiszen, Zsigmond sem az - Ikemény
jezsubták nevelték a hitre, Inkább be
teg ember, inikább szerencsétlen, s tán
hite mozdult meg, hogy ilyen bűnbánó

levélben szól hozzám ...
MARIA NAGYASSZONY Meg ne tán

torodjál! Hitegethető vagy, pap vagy,
bíboros vagy, tíz esztendeje, hogy itt
élsz Warmíában. De mi otthon éltünk,
ezer rémületben, vérben, zivatarban.
VeuüiIl'k hitető szó nem tud boldogulrií.

B. ANDRAs Pap vagyok, bíboros. De te
is jól tudod: magyair papok sokszor
vezérek is voltak. Martinuzzí fráter,
Tomori ...

MARIA NAGYASSZONY Ne folytasd.
Orgyíbkos kezétől hullott el az egyi~,

máslik elesett a mohácsí csatában ...
B. ANDRAs kissé zavartan, mert érzi,

hogy rossz nevekkel példálódzott. Én
nem háiborúkat szeréznék Erdélyben.

MARIA NAGYASSZONY Azt te nem
tudhatod, mig Erdély ott feksZJiik a tö
Tök torkában ... Maradj csak Heíls
bergben, Te írtad Zsigmondnak s ne
kem is cítáltad: Légy veszteg, odafenn
víflámok cikáznak s leterít a lángjuk.

B. ANDRAs Jó vitatkozó vagy. Nem
döntottem még el, mi lesz a válaszom
Zsigmond levelére.

MARIA NAGYASSZONY Ne hajolj
szavára, könyörögve kérlek. Világi di
csőség kísértését űzd el.

B. András És téged, Mária, nem húz-e a
szíved hegyi pátriánloba ?

MARIA NAGYASSZONY Számkivetett
leszek, míg Zsigmond tyrannus él azon
a földön.

B. ANDRAS De ha elmegy onnan Op
pelrn hercegségben vagy ide: Heilsberg
be?

MARIA NAGYASSZONY Visszamehet
újra. - S még ha nem is menne, ott él
a gyűlölet, amit gonoszsága plántált el
a népben. Ismered a székelyt? Utolsó
magjáig kiirtaná, akit Báthorinak hív
nak.

B. ANDRAS Az én vérem tiszta. Békes
séget viszek, békességet szerzek.
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MARIA NAGYASSZONY Annyi, miI1lt
,na pelyvát SZÓ'I"Ilál a viharba, Nem is
mered Erdélyt... Még csak egyet mon
dok: jön az éj, az ember bölcs tanács
adója. Én rnondjam a papnak, fordul
jon Istenhez buzgó könyörgéssel s kér
je válaszúton eligazítását? Valamiikor
mondtad: mínt egy megsebesült, meg
vaduttoroszlán, úgy ordítottál volt bá
tvád haláláért. S írtad, ezt is írtad: Bol
dizsár bátyámnak lJtiontott vére bosszút
követelve, fulJkiált az égre!... Ne fe
ledd Boldízsárt, ne feledd apámat. S
nehogy eilfeledj ma könyörögni, .AJ)d
rás. Kimegy.

B. ANDRAs a súlyos szavak hatása a
latt tűnődve áll, a szemét lehúnyja.

RESCIUS felugrik helyéről, kitárt két
karjával odarohan hozzá s páthoszá
val felriasztja. András! Fejedelmem!

B. ANDRAS kinyitja szemét. Várj, az
özvegy szava csendesedjék bennem.

RESCIUS Kemény judícium s elszánt
aikarat él az özvegyi főben.

B. ANDRAS Ne csodáld, Reseius. Pado
vában tanult Kendi listván lánya. Elő

ször az apja, azután a férje jutoút hó
héríkézre...

RESCIUS Csak a műltba fordul. A jö
vőt is a múlt képére formálja.

B. ANDRAS a szeme fényesedni kezd,
megtalálja önmagát. Nincs igazad, test
vér. Báthoriak: míndíg az éleken áll
tunk a históriában. Ott a Kenyér
mezőn a mohácsi csatában. Kristóf
már trónon ült, Zsigmond vitézkedett
Havasföldében. oroszverő István a
ti királyotok - s nagy királyotok 
voLt. Boldizsár különb volt fejedel
meknél is. Csak nekem ne lenne Bát
hon a vérem?

RESCIUS Az vagy s te leszel a feje
delmek fénye!

B. ANDRAS Mindig csak Andreas car
dínalis. Miért ne lehetnék princeps
Transsylvaníae is? Több is: Moldavíae,
Valachi-ae Transalpinae princeps, par:
tíum regni ungariae dominus, Siculo
rum comes. Hiszen Moldova és Havas
elve, sőt a magyar partium is az er
délyi soeptrurn alá tartozandók.

RESCIUS És ha István vajda ragyogó
arccal, sokat sejtető hangon, közelről

tudott király lenni itt, Poloniában...
B. ANDRAS erre nem felel. Számítok

hazádnak támogatására...
RESCIUS Zamoyski kancellár hogy örül

majd, rnskor megint egy Báthori -



Z8lgmondinál 'ki1lönb - ill az erdélyi
1lrónral

B. ANDRÁS Reggelig nem várok. Vala
mi rossz álom, a tűnődés gondja el
térítne engem. De most tisztán hal
lom a hívogató szót, mit Mária nem
hall. Zsigmond hívednek - ha van
naik ilyenek - búnét megbocsátom.
Polgárháborúban akit megnótáztak,
visszahelyeztetem jogos birtokába ...

RESCIUS elragadtatva. Királyi lélek
vagy nem is fejedelmi!

B. ANDRÁS Az én király-bátyám Be
kesí Gáspárnak. a trónjára törő esküdt
ellenségnek, szívből megbocsátott.

RESCIUS Ó, be szeretnélek csak egy
percig látni fejedelmi trónon.

B. ANDRÁS Rescíusorn, jöhetsz, bár
mikor érkezel, otthon leszel nálam.

RESCIUS néma elérzéken1ledéssel meg
hajtja a fejét.

B. ANDRÁS Viszlek hegyeimbe, visz
ilek Zalatnára, aranyrejtő földre. hol
minden lépéssel római köveket tapod
hat lábad. Viszlek rengetegbe, medve
vadászatra. Megmutatom neked nagy
jronknak sírját fejedelmi város régi
templomában. Elviszlek .Hunyadra,
nagy Hunyadi János építette várba ..

A BARAT ben1lit és jelenti. Em1nen
cládat s a főtisztelendő .prépost urat
a vacsora várja.

B. ANDRÁS Eredj, Reseiusom. Itt van
a követ is. Kabos [eesuíta, ő lesz tár
saságod. Torkomon most úgysem men
ne le az étel. A baráthoz. Egy üveg
tokajit tétess asztalukra.

RESCIUS a baráttal indul.
AhoglI a baráti ajtót kinyitja. András
.fána szól.

B. ANDRÁS Keresd meg és küldd be
Matthias diákot.

A nyitott ajtón, hfányosan t>ltözve
sápadtan, az ágyból kikeIt István tá
molyog be a szobába s az ajtó közelé
ben megáll. Mögötte a tízéves GábOf'
dugja be göndör fejét az ajtón.

ISTVÁN halkan. Igaz a hír, András?
B. ANDRÁS Igaz, bátyám. Még ma vá

laszolole s holnap ki is adom a rendel
kezéseket nagy utunk dolgában.

ISTVÁN Meggondoltad, András?
B. ANDRÁS Meg. S aki Báthori, úgy iS

cselekedjék Báthori módíára.
ISTVÁN Seg{tsen az Isten !
MATTHIAS mAK bejön, különös zava,.

van az arcán, de nem m.er lcérdezós
köd ni, csak megáll asztalánál.

B. ANDRÁS Istvánhoz és Gáborhoz. De
most, nagyon kérlek, hagyjatok ma
gunkra. - Hogy vagy, édes István?

ISTVÁN A sok hideglelés meghúza a
testem,

B. ANDRÁS Meggyógyulsz, ne csüg
gedj. S ami ki nem telnék a mocsa
ras táitöl, elvégzi rajtad Erdély leve
gője.

ISTVÁN kimegy, Gábor arca is eltú-
nik.

B. ANDRAS a diákhoz. űlj le, Matt
_ hías, Ma nagy levelet írunk.
MATTHIAS leül. Arca 1W.gy lelki fe-

szültséget tükröz.
B. ANDRAs néMny lépést tesz a szo

bában fel és alá, azután határozott
hangon diktálni kezd. Ex arce mea
HeHsbe1'lgeIJ., anno ezerötszázktlencven
nyóloban...

MATTHIAS DIAK trja.

Függöny
(Folytat juk)
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ALKONYODÓ

erik a Hold
Szellő buggyan a ZápOR
Fénylik a rózsabozóton
At egy nyírfacsoport
V érzik ,hervad a kéméntl lomha virága
Kutak kis poharába
Hajlik a zöld vetemént/

Fehér Józlef András


