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HARMADIK KEP
Személyei:

Báthori András fejedelem
JacobilIlus, secretartus
Malaspína, pápai nuntius
KOIlmos István, fej'ede~mi 'követ
Báthori István }
Gyul~ L,á~~ó tanácsurak
Komis Gaspar
Sennyey Pongrác

Bornemissza Boldizsár

Alárd Ferenc
Mi1kó Míklós, a fejedelem hű embere

Simone Genga, olasz építőmester

Két ,török 'követ
Ajtónálló

Szín: A gyulafehérvári fej,edelJrni palota trónterme. Lépcsőfokok felett emelvény, az
emelvény közepéri díszes faragású karosszék, Karfáján 'kis harang. Baldachin
nincs, A legalsó lépcsőfok előtt" jobbról és balról, egyszerűbb karosszékek sorai
a tanácsurak számára, A baloldali fal elején nyLtott ajtó, azon át a secretartus
dolgozószobájába lehet :látni. Asztalán: kalarnárís, 'lúdto.L1a'k, porzó és aratok. A
teremben is Vian egy asztal, aszéksorok mögöet, balról. A falakon Izabella, Já
nos Zsigmond, Hunyadi János és Báthora István portréi. A teremnek a lépcső

f()lkdkat bcrító wrök swny;egeken,kívül akLrályt bokáig érő díszpalástban áb
rázoló nagy kép Slkiairilátpirosa ad eleven színt,

B. ANDRAS a jobboldali szélső tanács
úri székben 'Ül s a vörösen világító ki
rályi képet nézi.

JACOBINUS a dolgozószoba asztala fölé
hajol'va ír.

B. ANDRAS Magas, Jacobinus! Rosszul
mért a szemed.

JACOBINUS leteszi a tollat, felkel a
székről s kijön a terembe. Felnéz a
képre. Aki életében kiÍ'rálly-társai közt
magasabban állott, iUendő, hogy itt is
magasabban álljon.

B. ANDRÁS gondolkozik. Igazad lehet.
N é2JCl: mícsoda majestas, Az ötvenedts;
év ŐlSZJi érettsége ...

JACOBINUS nézi a képet. Anno 83.
Martín Kober pínxít ...

B. ANDRAS Német voiLt, de értett a
mesterségéhez. Nagyobb mester volt az
udvari piktornál, 'I'urbulya Tamásnál.

JACOBINUS En István királynak más
képét ts láttam.

B. ANDRAS Azon szeme bágyadt, mw
ha fáradt volna. S szemöleset Ls híven
örZJi jobb orcája. Azt láttad?

JACOBINUS Azt lá1Jtaim.
B. ANDRAS Hadrakelés előtt hívatott

Pultuszíoból - engemet. és Istvánt 
bűcsúzní hívatott - akkor nem volt
fáradt: 'láttam, apró víííárn bujkált a
szemében Jó, maradjon ott, ahova
a!lmsztottad Hivatalos hangon. Khán-

104

nak a levelet megírtad?
JACOBINUS Megírtam.
B. ANDRAS Lássam.
JACOBINUS bemegy abenyílószobába

s az asztalról kíhozza ct levelet. Itt a
levél. Krimi khán megértí ?

B. ANDRAS O nem, de van elég rabja
Krímiában, latinUJl tudó is, lesz olyan!
'akivel megmagyaráztatja.

JACOBINUS S azt hiszi nagyságod, er
délyi rabokat majd hazaereszti '!

B. ANDRAS Ha van neki lelke s leve
Iünkre hallgat. Végigfut a levélen. Mo
solyogva. Mesterem, Muretus sem írt
volna jobbat. Megveregeti vállát Es a
Iatín versek?

JACOBINUS Irok néha-néha. Egy-egy
epigrammát. Régi csíllagomat, Janus
Pannonlust 'Soha el nem érem ...

AZ AJTONALLO benyit. Jacooínus u
ram ... törökök érkeztek,

B. ANDRAS felán. Törökök? Musztaía
s Husszeín Iehetnek, akik már itt jár
tak. Feleletért jöttek. Mennyi most az
idő?

JACOBINUS Ugy tetszik, tízre jár.
B. ANDRAS A tanácsurakattegnap el

járattad?
JACOBINUS Komis és Sermyey, Alárd

s Bornemissza, Báthori István és Gyu
lafy úr jönnek. BirtokálIl a többi.

B. ANDRAS Szép szüretí nap van. -



Szultán követett vezesd be addig is a
kővetszobába, Musztafa érteget valamit
magyarul s a pogányok nyelvén jcícsít
te ds értesz, 'I'ürelmüket kérem.

JACOBINUS meghajlik.
B. ANDRÁS Várj! Ha Kokas István

vagy Mikó keresne, azonnal jelentsd.
JACüBlNUS meghajlik, kimeg'y.
B. ANDRAS egy darabig elgondolkozva

áll, aztán megindul az emelvény [cl«
s a trónkarszékbe ül. Beszédes kép: a
magányos fejedelem.

JACOBINUS sietve visszajön. A főtisz

telendo nuntius van itten ...
B. ANDRÁS Ot én nem hívattam.
JACOBINUS De eljött hívatlan. Alot

mondja.: beszélnem kell a príneípével,
késedelem nélkül, s még ezt tettle hoz
zá: assolutamente.

B. ANDRÁS Vezesd be. S ameddig itt
lesz, színem elé senkit sem bocsátnatsz.

JACOBINUS meghajlással távozik.
A N UNTIUS siető leptekkel bejön, mely

meghajlás közben. Laudetur Jesus
Chrístus.

B. ANDliAS In aeternum, lVIi az, ami
hivatlanul hozzám jönni késztet?

A fejedelem a karosszékben marad,
a nuntius a második lépcsőfokon áU,
de később - dU{;ciója hevében - a
ha1'madik, majd a negyedik lépcsófok
ra hág.

A NUNTIUS szenvedélyes jézsuila-pro
fil. Ugy hallom, Nagyságod itt a po
gányokkal ma traktálni készül.

B. ANDRÁS Szultán követei. Szultán:
nagy hatalom. Traktálni 'kell vélük.

A N UNTIUS Felejti Nagyságod: keresz
tény pogánnyal, akár viz a tűzzel. meg
nem egyezhetík. S ha megegyeenek is,
ant az egyezséget a pogány nem állja.

B. ANDRÁS Eszem ágában sincs olyan
egyezséget kötni a törökkel.

A NUNTIUS Nincs olyan egyezség,
mely ne gyengítené keresztény lígán
kat. S Erdély fejedelme - ezt se fe
lejtsük el: András cardinalis.

B. ANDRÁS A Iigának célja: nunden
kori célom. De míóta Erdély fejedelme
lettem, Erdély sorsa: első, Pápa őszent

sége messze van s a török első szom
szedunkban.

A NUNTIUS Csak a szövotségnek van
ereje hozzá: pogány özön ellen meg
védeni Erdélyt.

B. ANDRAS Hogy aztán a német táto
gassa reá telhetetlen to'11kát.

A NUNTIUS Pápa őszentsége nagylelkű

fautora a cardinalísnak s a fejedelem-

nek. Rosszat nem akarhat, Fejedelem
séget Rudolphus császárnál őszentsége

mai napig támogatja. Ott - hol feles
szamrnal vannak nagyságodnak r08Z
szatakarói.

1:3. Al'<lJliA.::> 1'~ Prágáuan jártal. Isme
red is oket?

A l'J UNTI U::> Ismerern s elhiggye, ami
eromtöí telt, gyanuosziatasra nuncent
elkövettem.

B, ANDH.A::> Gyanú. Ugyan mire ? En a
csaszar előtt tiszta pajzssal aitok,

A N UNTI US a negyedi/\) tepcsotokoti,
halkan, de még mindig éles hangon. S
az a levél, amit nem is olyan regen
Ibrahimnak küldött ikurírTal' nagysá
god'!

B, ANDRÁS felpattan a karosszék ből.

Ezt neltted ki mondta? Arulók közt
élek?

A NUNTIUS Eltévedt: a császár udva
. rába Ike:Milt s Itudolpnus azóta ...
B. ANDRAS visszaiu, de szava izgatott

meg. Király bátyám, István, irtó hadra
készült a törökök ellen. De azért ko
vetet és leveleiket is küldota a porta-
ra ...

A-NUNTIUS Jézus-rendi vagyok s meg
őrzöm a titikot, míg a cél - a szent
cél! - halJ:gatást parancsol, - D~ Ko
kas Istvánnak, a követnek, akit hol
napután indít Prága városába, nem
lesz könnyű dolga.

B. ANDRAS Meglátjuk.
A NUNTIUS Meglátjuk. - Tudhatja

Nagyságod, hogy nem a nuntíus, ha
nem őszentsége beszéle az én szám
mal ...

JACOBINUS halkan benyit s li komoly
jelenet láttára vissza akar vonulni, de
András erélyesen csengő szava eléri.

B. ANDRÁS Mtt akarsz?
JACOBINUS zavartan és bátortalanul.

Odakünn . .. a tanácsurak ...
B. ANDRAs Mondd, hogy várom öket.
A NUNTIUS mozdulatokat tesz a visz

szavonulásra: {l lépcsőről leszáll. Prin
cípe ...

B. ANDRAS Maradhatsz, Helyet mutat
neki a baloldali második széksorban.
Aki őszentsége szájával szólt előbb,

most az őszentsége fülével balll,gasson.
A NUNTIUS némán leül a kijelölt hely

Te.
A tágra nyitott főajtón egymásután

érkeznek a tanácsurak. Elsőnek Bá
thori István. Amint belép, szeme meg
akad a skárlátszínű királyképen. Egy
másután az első lépcsőfokig mennek
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s ott meghajolnak a fejedelem előtt.

. András fejbólintással fogadja a köszö
néseket, majd két kal"jával 'invitáló jelt
ad a helyfoglalásra. Jacobinus még az
ajtóban áll.

B. ANDRAS Jacobinushoz. Vezesd be
a török császár követeít. Egy kis moz
golódás a tanácsurak között. Zsongás.
Az ajtó újra kinyililc s a két török kö
vet - egymás mellett lépve - bejön.
Az első lépcsőig metuiek, középen, s
nag'yot hajolnak a fejedelem előtt.

B. ANDf{A::l -jobbkezével szólásra biz
tató mozdulatot tesz feléjük.

MUSZ'l'AFA Fényességes urunk, a ha
taímas császár, Erdély Iejedeimét igaz
indulattal, jószívvel köszönti ...

B. ANDRA::l főhajtássaL. Köszönjük.
Harmadszor vagytok velem - szemben,
harmadszor hozzátok felséges uratok,
a ,hatalmas császár igaz köszöntését.
Lippa és Jenő-vár dolgában jöttetek'!

MU::;ZTAFA Abban. Mert amilkor nem
régen i,tt voltunk, Nagyságod nem adott
váíaszt a mi dicsőséges császárunk
szavára.

B. ANDRAS fejedelmi magatartással,
emelt hangon. Most adok s vigyétek
innen hamarsággal. Ha nagy török
császár - ahogy mondottátok - igaz
indwattal s jószívvel van hozzánk, ez
a feleletünk meg ném búsíthatja és
idegenséget köztünk nem támaszthat.
Lippa és Jenő-vár: mind a kettő miénk,
Transsyívaníáé, Testünkből való test,
akár a két karunk, akár a két lábunk.
Ki javunk akarja, sem karunk, sem
lábunk megcsonkíttatásat tőlünk nem
kívánja. De a ti uratok rninket gyen
gíteni s adóztatní akar. Vigyétek meg
neki ezt az üzenetei: Sem Líppát, sem
Jenőt nem adjuk kezéve s tőlünk má
tól fogva egy oszpora adót se várjon a
porta.

MUSZTAFA meglepődve s majdnem ér
zékenyen. Kemény szó s én kérve ké
rem Nagyságodat, szelídebbet küldjön.
A hatalmas császár karja hosszú s erős,

oda ér el vele, ahova akarja ...
B. ANDRAs A miénik rövidebb, de szí

vös és inas, mínt fák közt a gyertyán.
Erővel felelÜlilk erőszakcsságra. Jól
tudhatja császár: nem vagyunk egye
dül: erdő áll mögöttünk, megsegítő

karok sűrű rengetegje, 'De akkor mi
csoda orcával beszéltek a hatalmas
császár mí irántunk való jóindulatáról?

MUSZTAFA felelni készül. Nagyságod...
B. ANDRAS Nincs több szó, Amit vá-
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laszoltam. nemcsak az én szavam: Er
dély felelete császárnak. Vigyétek. Tá
vozást jelző, erélyes mozdulat. A két
követ meghajlik, megfordul és kifelé
indul.

B. ANDRAS megcsendíti a tas haran
got.

JACOBINUS belép, felismeri a helyze
tet s kikiséri a két törököt.

A tanácsurak' megmozdulnak. Kor
nis, Sennyey, Bornemissza és Alárd
lelkes moztiulatokktil a trónszék felé
sietnek. Malaspina felállva integet szé
ke mellől. Arca ragyog. Bá.thori István
és Gyulafy hűvösebbek, az első lép
csőnét megállanak.

KORNIS Csakhogy megmondotta az eb
hendaeknek! Mit erdélyi sereg vér árán
visszavett, vér nélkül akarja az orcat
lan pogány megszerezní tőlünk!

BORNBlYHS::lZA kajánul nevet. Ha-ha!
A nyavalyás! Hogy félti a nyakát!
gunnyal A hatalmas császár selyem
zsmórjátólt

KüRNIS Lippa s Jenő kéne ? Ahol beste
hada megvetheti lábát faluk és váro
sok pusztulton-pusztulnak, s még aet
hirdeti, hogy jön kJiesi OI1SZágUllk
gondvis,elésére,. jön a szegénységnek
oltalmazására!

BORNEMISSZA Gondvisellő rabló!
SENNYEY Megmondotta nelkik Nagy

ságod jó, kemény eloqueneíával l "Inas,
mínt a gyertyán! .. , Erdő áll rnögöt
tünk ..." Ha prágai császár, Rudolf ő

felsége, ezt hallhatta volna!
ALARD Komor generális, Basta arca is

hogy kiderülne erre.
BORNEMISSZA S ilyen hir hallatán

császár jó hívének, Bocskaynak szíve
is dobbána egyet.

B. ANDRAS arca a Bocskay szóra pil
lanatra elsötétedik.

KORNIS Mert volt olyan rumor prá
gal udvarban - s talán maga Básta is
hitt a rumomak -: András fejedelern
meg a porta között ...

A NUNTIUS közbeszól. Ilyen suttogás
az én fülem is érte ...

BATHORI ISTVAN aki eddig hallga
tott. Igaz: hangos szónál gonoszabb a
rumor, De iki adna hitel,t mínden sut
togásnák? Booskay úrról is azt suttog
ta a hír, hogy Kendlék ...

GYUL AFY Bizony!
B. ANDRAS idegesen közbevág. Bá

tyám, ezt ma hagyjuk!
B. ISTVAN Jó, ha úgy akarod. Gyula-



fyval mennénk, Később vísszajönnék:
szavam volna véled.

B. ANDRAS Jöjj. Osak fordulj egyet.
Sokáig ne várass.

B. ISTvAN ES GYULAFY fejbóLintás
saL eueoeeonnetc s tavo"nak.

KühNlS Torokösök útja! Keresztény
ernuernek, igaz erdélyinev lehet-e mas
útja acsaszar útjánal. "lVIegsegüó ha
ros, sűru remgetegje nu Ieneuie mas,
mímt a római csaszar nagy arrnauiaja 'I

A NuNTIUS Pápaí sereggel teljes uni
tasoant

SEN1~ x,I!;Y Havaselvi vajda meg tudja
veueni országát pogánywi prágai Icu
uospnus tamogatasavaí - s mi talán
nemtua!lüK megveueni Erdélyt'!

A N UN'1'1 U.::i Havaseíví vajda húséges
emeere rcuuoipnus csaszarnak. Ugy
nauom :Senn'yeynez kegyelmed jart
'I'ergovistyenen s jó hírt nozott rola.

S,l1,N1~ X~X J ot. Bolond a rama, mely
szasz városokboi íuaíg repui 'Ie, azt
suuogja rola, hogy ellenunk Keszul. To
rOK ellen menni volna szanuekaoan,
nogy a oerzenkedöt .moresre tamtsa,
aki Szanan basa futásat releju.

KUltNl.::i Vajda vitéz ember. LáL1Jam
vítezseget abban az idooen, inncer
zsigmond úrral együtt úztek Szinant
havaselvi (óLdön.

B. ANDRAS Bízzunk a szavában. Hitdt
nemreg Erdély fejedelme Iránt meg is
újította. Tőlünk embereket s fegyvert
kert serege gyarapodására. Dobokat,
zászlókat, hadiszert küldettünk a szász
városoknak. Akikből hadának embere
alig van, pattantyúst is küldtüruk, Szá
szok aggodalma csak szefia-beszéd, tes
tetlen ohímaera,

ALARD Mitől félnénk? Basta itt van a
szornszédban nagy, erős sereggel. Pá
pa zsoldoshadak gyűjtésére pénzt küld,
havaselvi vajda felfogja a pogány túl
só támadását, s mert Báthori András
a mi fejedelmünk, ügyünket lengyeiből

haddal támogatják.
KORNIS De elég a szóból, Fejedelmünk

fáradt. Nem csoda: amit tett, nagy cse
lekedet volt

BORNEMISSZA A mai nap ünnep,
örömnap.. Igyuk meg otthon áldomá
sát,
Valamennyien meghajolnak a gond
ülte arcú B. András előtt s rendre tá
voznak a teremből. B. András főbólin

tással válaszoL a búcsú-köszöntésre.
Kornis a nuncius t - ecclesia procedit
- előre bocsátja.

B. ANDRÁS pár pillanatig jobb tenye
rébe eresztett homlokkal egyedül van
a teremben. Valaki virginálon játszik
a szomszédban. A nyitott ablakon be
hallatszik a zene.

JACOBINUS halkan bejön.
B. ANDHAS észreveszi. Visszajött az

öcsém?
JACOBINUS Vissza, felség,
B. ANDRÁS Várern. Felkel a tronszék

ből, lejön az előtérig s ott megáll. Jaco
binus közben ajtót nyitott s belépett
rajtu István. András nem kínálja meg
hellyel. Allva beszélgetnek.

B. Ii:>l'VÁN a király képére mutat. Mi
óta van ez itt?

B. ANDltÁS Csak ma reggel óta.
B. IS'rVAN Jó, hogy itt van és néz.

Mit mond a nézése'!
B. ANDRAS Azt mondja a szeme: vi

gyázzunk Erdélyre.
B. ISTVAN eniett hangon. S vajon vi

gyázunk-e, ha a némeit fele forduluruk
orcával s a törököt maguruk ellen inge
reljük? Ez a pápai pap, ez a "gonosz
tövis" szurkálhatott téged, hogy ilyen
vakmerő üzenetet külutéí,

B. ANDRÁS Ereszd le a hangot, ha
azt ,akarod, hogy tovább is hallgassam
adonitiódat. - Es 'te Lippát 'os Jenőt

átengedted, volna ha fejedelem vagy,
a török császárnak, aki hazug I3ZÓVal s
álorcás beszéddel visszaköveiteli ?

B. ISTVÁN Dehogy is! De ha ő álorcát
teszen fel, éln is áloreával adok neki
választ;

B. ANDRÁS AZ2JaI is mit érnék? En
nem vagyok Zsigmond. Egyenes a sza
varn.

B. ISTVAN Egyenes szót mondhat sőt

fenyegetót is, ki mögött erő van. Nem
az a távoli "rengeteg", akiről szepen
csengő szókat rnondtál a követnek, ha
nem belső erő, Erdély hadereje, mely
ha kell, megindul egyetlenegy kemény
fejedelmí szóra.

B. ANDRAs En azért jöttem, hogy bé
késséget hozzak.

B. ISTVAN Békességet homál s hadat
emlegettél az üzenetedben. Békességet
is csak jó, erős had adhat. - Te azért
jö,ttél, hogy a lengyel plánumot, Za
moyski urunkét Erdélyből segítsed
megvalósulásban. Ez pedig: németnek
szarvát nem növelní, a török császár
ral - még ha adózva is - békesség
ben élni, s az időt, amikor Polonia, Er
dély, Moldva s Havasalföld egyesülve
lép fel, okosan kivárni.
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B. ANDRÁS Tévedsz. A kancellár plá
numát ismerem, a jövőbe néz az, ne
kem pedig most kell ország sorsát
rosszból jóra fordítani.

B. ISTVAN Nem érthetünk egyet. Dis
putataónkat jobb, ha abbahagyjuk. De
egy jó tanácsot elfogadhatsz tőlem:

porta dolgaiban jártas követedet küldd
el a seultánhoz, mégpedig míeíőtt me
rész üzeneted a fülét elérné, Ne üres
kézzel küldd. Némán meghajlik And
rás előtt.

B. ANDRAS némán viszonozza -az el
köszönő mozdulatot, a-szemévet bátyját
az ajtóig kiséri, amig el nem tűnik.

JACOBINUS bejön és jelenti. Kokas
István urat hívatta Nagyságod.

B. ANDRAS fáradt mozdulattal végig
sinútja homlokát. Jöjjün. Jöjjön. Bs
ha Mikó úr érkeznek, azonnal jelerrted.

KOKAS ISTVAN bejön és meghajlik a
fejedelem előtt. Finom, szeHemi arc,
németes viselet.

E. ANDRAS viszonozza az üdvözlést.
MondtalIn kegyelmednek: követségbe
küldörn, Holnapután indul Prága váro
sába.

KOKAS ISTVAN Ha lehet, halássza
Nagyságod .. , Az .asszony ...

B. ANDRAS Beteg?
KOKAS ISTVAN Hidegl,elés, valami

gyengeség ...
B. ANDRAS Tiroli asszonynak osak nem

árthat Erdély hűvös levegője? Orvoso
mat még ma szállásukra küldöm. A kö
vetség fontos, egy napot se késhet.

KOKAS ISTVAN szerényen. Mehe1me
tán más is ...

B. ANDRAS Szó sem lehet róla! Járta
sabb emberem nincsen kegyelmednél.
Aki járt Erzsébet amgíus királynőnél a
Zsigmond képében ...

KOKAS ISTVAN melegebb szotxü. Hat
éve. .. De ma ,is tisztán emlékezem
felséges arcára ...

B. ANDRAS Most Rudolfhoz indul, ró
mai császárhoz, Kassának megy, Bás
tát, lehet, ott találja. Há. ott levelünket
őneki átadja s gyanúját, ha benne gya
nakvást találna, élő szavával is oszlat
ja, csitítja. De a nagyobb lecke Rudol
phusnál várja, ott német és latín elo
quentíáját, fennen ragyogtassa, gonosz
suttDgókiat él'> rágalrnazökat, akik mí el
lenünk s ki~ országunk ellen haragot
szítanak a császár szívében, erőtelenít

se. Az infamis vádat, hogy mi itt ti
tokban törőkösek volnánk, verje vissza
szava kemény erejével.
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KOKAS ISTVAN Ertettem, Nagyságod.
Tudom, hazám sorsa függ a követség
től. Amit ma az egyik császárnál vesz
tettünk, azt meg kell nyernünk a má
siMM, de talán még többet is annál
Ország gondjai közt szegény asszo
nyomról kérem, ne vegye le fejedelmi
gondiét,

B. ANDRÁS Légy nyugodt. Lesz neki
jó gondviselője.

KOKAS ISTVAN Ki az?
B. ANDRAS Christierna fejedelemasz

szony,
KOKAS ISTVAN Igaz. Az övénél áldot

tabb szív nincsen.
B. ANDRÁS Ugy tudom, kegyelmed

gyakran látogatja.
KUKAS ISTVAN Bécsi diák voltam.

N yeívének a díalektusat is tudom. Ki
Ieneune nalunk más a társasága? Egye
d ül való Ht.

B. ANDRAS Jól ismerheti hát szándé
ká t is, őt is.

KOKAS ISTVÁN Egy a kettő. Hiszen
a lélekből fakad emberben a szándék.

B. ANDRAS S mi az ő szándéka?
KOKAS ISTVÁN Hazamenni Ilunél
előbb Stiriába.

Rövid s z ű n e t

B. ANDRAS halk, de feszült hangon. S
ha én marasztanám s azt rnondanám
neki legyen itt tovább is fejedelemasz
szony?

KOKAS ISTVAN megütődik a szóra s
aztán lehajtja fejét. Nagyságod tán arra
gondol ...

B. ANDRAS Arra.
KOKAS ISTVAN felemeli fejét s bát

ran kérdi. Mire?
B. ANDRAS Amive kegyelmed. Felesé

gül venném.

Rövid szünet

KUKAS ISTVAN Merész kérdésemért
meg ne nehezteljen : és a szíve szerirrt
venné feleségül?

B. ANDRA~ Szívem szerint s azért, mert
bennem is nagy az egyedülvalóság ...

KOKAS ISTVAN Fejedelemasszony sze
me messze néz már ... Siessen 'Nagy
ságod.

E. ANDRAS mintha megbánta volna
őszinteségét, siető szóval. Menjen és
készüljön kegyelmed az útra.

KOKAS ISTVAN S a két követlevél ?
E. ANDRAs Holnap Jacobinus a kezébe

adja ... Isten vezérelje!



Kezet fog az ajtónál vele s karja
papos an - ölelő mozdulatra lendül.
Aztán a baloldali széksorban leül s fe
jét ismét tenyerébe hajtja.

JACOBINUS bejön.
B. ANDRÁS felrezzenve felemeli fejét.

Te vagy?
JACOBINUS halkan. Mikó Miklós úr

óhajt bejönni, hogyha nem zavarja.
B. ANDRÁS megélénkülve, határozot

tan. Jöjjön!
MIKO MIKLOS belép s meghajtja ma

gát a .felálló fejedelem előtt. Szakállas,
szép, nyílt arc.

B. ANDRÁS Jó, hogy itt vagy, MilkIós,
igaz ember. Igazíts el engem.

MIKO MIKLOS szerényen. Nagyságodat
miben iglazí1JhartlTlám el?

B. ANDRÁS Heils'EergJi erdőben vadász
gatva, néha utamat vesztettem. Ami
sűrűségben szerongatta szívem, most is
olyalt érzek,

MIKO MIKLOS Kifáradt Nagyságod.
Nehéz napja volt ma. A törők 'köve
tek ...

B. ANDRÁS Hallottad?
MIKO MIKLOS Hallottam.
B. ANDRÁS S hogy vélekedsz róla?
MIKO MIKLOS Nem azért jöttem, hogy

Naavsázod gondjait újjal szaporítsam.
B. ANDRÁS Nem jó úton jártam?
MIKO MIKLOS' Színte a,ttól félek
B. ANDRÁS István szól belőled.

MIKO MIKLOS István ÚT? megrázza
a teiét: Belőlem egy szólhat csak: Er
dély.

B. ANDRÁS S mit mond?
MIKO MIKLOS Ezt mondja, hogy két

óriás közötit kicsi országunknak. hogy
megmaradhasson. eszesen kell élni.

B. ANDRÁS Húzol a törökhöz?
MIKO MIKLOS '8n nem. De az élet, az

ország élete, al'kuvásd parancsol.
B. ANDRÁS Boldizsár bátyámék húz

taJk a tőrökhöz s a fejük lehullobt.
MIKO MIKLOS Szívesen adnám a ma

garnét, ha vele megmenthetném ET
délvt,

B. ANDRÁS Te veszedelmet látsz?
MIKO MIKLOS Azt érzek, Nem bízom

Sermvev szemében.
B. ANDRÁS A vajdám gondolsz?
MIKO MIKLOS Rudolphus és vajda

egy gyémenyen árul.
B. ANDRÁS Setét a látásod. Prágát a

nuntius már megenyhítette s Kokast
holnapután indítom Rudolfhoz.

MIKO MIKLOS Szeretném, ha mínt az
isteneik követe, szárnyakkal repübne.

B. ANDRÁS elgondolkozva. Ugyebár így
mondtad: két óriás között kicsi orszá
gunknak eszesen kell élni ...
Tűnődve. Fejedelem, kire német is, 00
rök is gráciával nézne?

MIKO MIKLOS Úgy.
B. ANDRÁS Te protestáns vagy, de úgy

látom, hiszel a csodatevésben. Szünet.
MIKO MIKLOS S van itt egy setét seb,

Nagyságod is látja. Tanácsurak tMáIn
nem beszélnek róla. Tüzes seb, az írját
meg kéne találni, mert míg bé nem
gyógyul, ez a lócsi ország nem kaphat
erőre.

B. ANDRÁS Nevezd meg a sebet,
MIKO MIKLOS Székely keserűség,Ketté

hasadt nép ez. Bosszú és gyűlőllsé~ ket
téhasította. Százával bújdosnak ki Ha
vaselvére. Makó és Lugosi s annyi
más: a vajda java katonái.

B. ANDRÁS S mí volna orvosság?
MIKO MIKLOS Véres fárséngiukat,

melv lelkükben ma is égő memóría, fe
Iejbetni kéne. Azé lesz ez a nép, alkli
meg,itatj,a szabadság vizével.

B. ANDRÁS Urak nem akarják.
MIKO MIKLOS Urak akaratát mea kell

hódoltatní fejedelmi szóval, mielőtt a
kórság megemészti Erdélyt,

B. ANDRÁS S ezt te mondod, Miklós,
akinek az aniát... elhallgat.

lVIlKO MIKLOS A széikely parasztok
megölték apámat Oltszernen, mrkor
még kicsi mú voltarn. S 'én mondom
ezt mégis. Sz6mért megbocsásson.

JACOBINUS bejön s az ajtónál megállva
5elenti. Genga mester van H:t...

B. ANDRÁS gondülte arca egyszerre
felderül s később fényesedni kezd. A!
Simone! Jöjjön!

.TACOBINUS kimegy.
MIKO MIKLOS menni készü!.
B. ANDRÁS Marad], Miklós. Nincs tH

kom előtted,

MIKO MIKLOS Azért osak jobb lesz,
ha most engedelmevel ...

B. ANDRÁS távozási engedélyt jelző

szelíd mozdulatot tesz a kezével. Hát
ha mindenképpen... De még utána
szól. Holnap jőjj. Beszélünk arról a
sebről és a~ró,l a csodáról. .
A távozó és a bejövő szinte érintik
egymást az ajtóban.

B. ANDRÁS Genga! Végre! Genga! Szép
excursio volt?

GENGA meghajlik Szép volt. Toszkán
földem sem adhaima szebbet.

B. ANDRÁS No és az eredmény? Mi
van a kezedben ?
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GENGA Plánum - papíroson.
B. ANDRÁS mohón. Hadd lássarn. Hadd

lássam.
GENGA az asztalon kiteríti a tekereset.
B. ANDRÁS az asztalra könyökölve fi

gyel.
GENGA magyarázni kezd. Ez ...
B. ANDRÁS Sárd. Ideírtad. Lovagoltam

arra ...
GENGA Ez a tekervényes vonal itt ...
B. ANDItAS Az Ompolv, A Maros felé

fut. Fenn, Zalatna kőrűd, csillogó arany
port mcsnak fövenvéből.

GENGA Ez meg itt Fehérvár -
B. ANDRÁS No és a távolság?
GENGA Az Ompolv vdzétől a hóstáttg

círca háromezer lénés.
B. ANDRÁS izgatottan. Ekkora csatorna

kellene, hogy a víz a hóstátot érje?
GENGA Ekkora csatorna.
B. ANDRÁS S a vízvezetésnek akadá

lva nincsen? Domb, cíheres, sz.i'kla?
GENGA Egyetlenegy helyen lesz ke

mény a munka: a sárdi határban, itt
(rnutatja) a földszorosnál. Azon át kellI
tömi.

B. ANDRÁS fesziilt arccal. S ha azon
áttortünk?

GENGA Meggyorsul a munka, Három
száz emberrel hozzá merek fogni. S
ha esős idő. az ásást nem zavarja, a

kristályos patak - aranypor patakja
- október havában itt lesz Fehérvár
nál. Aqua ante portast

B. ANDRÁS S hot lesz Iefolvása?
GENGA a rajzon mutatja. Erre a Ma

rosnak.
B. ANDRÁS nagyon lelkesen. S utolsó

szakaszán, ugye kőcsatorna vezeti az
Ornpolyt?

GENGA Széles kőcsatorma. Mint római
földön s ma Itáliában.

B. ANDRÁS Oenga, drága Genga! S ahol
a szíkkadt föld, ez a forrástalan, szál
láshelyet eddig nem adott embemek s
a beszorult várost nem engedte nőni,

- víz csobog, ház épül és gyümölcsös
zöldell - és a rómaiak Apulumán túl
tesz ez a megújuló fejedelmi város!

GENGA hízelgő hangon. En új nevet ad
nék neki: Andreanum ...

B. ANDRÁS Mícsoda jövendő! Békes
séges földön várost építeni, dőlt oszlop
helyére új oszlopot rakrií, romló temp
lomokat újjá teremtieni a megtiport
földnek új életet adni! - Most pedig:
munkára! Ma szombat napja van. Ja
cobinus jöjjön. A háromszáz ember
hétfőve kivonul háromszáz szerszárn
mal. S október havában meglátja az
Ornpolyt Fehérvár határa!

GENGA meggyőződéssel. úgy lesz, fe
jedelmem!

Személyei :

B. András fejedelem
Míkó Miklós

Függöny.

NEGYEDIK KF:P

Mária Christierna
Lippo Florentino, képfaragó mcster

Ajtónálló strázsa, Követ.

Szín: a gyulafehérvári templom belseje. A történelmi nagyok sirjain túl nyitott
oldalajtó. Az ajtónál - kívül - lándzsás strázsa áll. A szögletekben már
homály van, de a-színes ablaküvegen a magasból fény szűrődík s egy nyugati
ablakon széles pásztában árasztja be sugarait a délutáni nap. A sírokon belül
új kősír készül, a fedőlap alakján még rajta van egy-két szobrászvéső, Az új
sír közelében két karosszék, Mögötte a ral széles polcán életnagyságú férfi
busto,
Idő: pár nappal Kalkas elküldése után.

B. ANDRÁS a nyitott oldalajtón élén
ken belép. Ruhája jelzi, hogy most ér
kezhetett haza lovaglásból.

MIKO MIKLOS mögötte jön.
B. ANDRÁS hátraszól az őrnek. Ne

eressz be senkit. Ha valaki keres, azon-
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nal jelented.
A STRÁZSA némán kihúzza magát.

A templomban elhangzó szavak tom
pítottak, mintha a hely áhítata és
csendje hangfogóval halkítaná.

B. ANDRÁS miközben a sírokig jön~



nek, lelkesen. Mílyen gyönyörűség,

Míkfós, csuda-napon lenn a Maros
mellett egyet lovagolni! Zsibbadoz a
test, de ország gondjaitól megfrtssül a
lélek. Lélegzetem sem a heílsbergí lé
legzet, a levegő sem Warmia nyirkos
levegője. Szentímreí dombon Hunyadi
temploma győzedelmes múltunk hir
deti a fényben. Odafenn az erdők sár
gák és vörösek, mlntha az mrchegyek
termésarányába öltöziködtek volna.
Szállnak a vadlibák, varjak kavarog
nak, vilüámltk a szárnyuk - Heíűsbcrg

ben is voltak - de itt mintha még a
szajkók s harkálvok is másként rikolta
nának. Úszi gaz halmait égeti a paraszt,
kékerr száll a füstje fényes levegőben.

Ragyog a Maros-víz, Erdély van la

füstben, vízben, levegőben, s még a
havasi nép szava is, mely úgy hat,
míntha nyers talián idióma volna, az
is, az is Erdély,., Kegyelmi szép na
pok, még mielőtt a hó mindent beta
karna,

MIKO MIKLOS Ritka ősz, valóban.
B. ANDRÁS Jártál te Lengyelország

ban?
MIKO MIKLOS .Iártarn. Fiatalon, a

trónját foglaló Báthori Istvánnak dís7.
kíséretében.

B. ANDRÁS Igaz: ne felcdiem: a taldá
nokknl kimennék egy napra az Érc
hegyek felé egy kis mulatságm. Milyen
nan is van ma ?

MIKO JV[IKI~OS Kedd.
B. ANDRÁS Tegyük szombatra. Tal<Ín

az Úristen ezt a csudaidőt - nyárvég
az őszben - addig megáldítja. Lovak
ról dísnonáll. Magadat is számitsd.

MIKO MIKLOS örömtelenül. Bs míkor
indulnánk?

B. ANDRÁS Későn kél már la nap. Jó
rep'g;el szerétnék. még hainalodásbam.

MIKO MIKLOS Nem lesz könnyű dolog
taln!':'! állHani ezt a lusta népet.

B. ANDRAS Bizonvos. hogy nemcsak
muzsfkálrű. hanem aludni is egyt6l
egyig megtanultak toszkánai földön. 
A szakács iis jöjjön.

MIKÓ MIKLOS S ho Via mennénk.?
B. ANDRÁS Fel a gáldí szurdukokba.

Pettyegtetett halat fogni a göbékben s
a niagy suhogókban.

MIKÓ MIKLOS A puskámat viszem.
B. ANDRÁS Puskát én is viszek De

hoz a lovász is. A készülő kőkoporsóig

megy. Késik ez a Lippa.
MIKO MIKLÓS Taltán.
B. ANDRÁS De lehet, mi jöttünk ko-

rábban. Szinte érzékenyen. Nézd csak
azt a pásztát; drága üzenetét az ~rc

hegyek felé Ienyugovó napnak, Még
a rsfroknak is juttatna magából. A sí
rokat nézi. Hogy hiányzOltlt nekern ez
a hősi sírbolt ez a templom-védte órí
ásí kripta! A nagy törökverő. O ha ere- ,
jéből egy ütésre való itt maradott vol
na! . .. S itt a fia nyugszik. Ha meg
néznéd, most is látnád csigolyáián nya
valyás hóhéra hármas suhíntását ...
Itta János kilrály fejedelennfia: kemény
gyökerű fa hervatag virága. Emitt meg
az anyja: melegvérű özvegy, táncok
szeretője, lengyel s talián vér víg egye
sülése ... Lüktettek, lobogtak, feszülit a
tüdejük, - úgy, mínt most az enyém,
őszi fényességben - táncoltak, szeret
tek - s most itt haflgatnalk a nagy
kriptai homály disciplinájában ...

MIKO MIKLOS az ajtó felé néz s meg
látJa az őr mozduiatát.
Szólana a strázsa, -

B. ANDRÁS Ha jeIent v,alamit, vedd át,
Mikíós tőle. Elmélyülve a sírokat nézi.

A STRÁZSA az oda.siető Mikló.mak.
Idegen követ érkezett. Deákul magya
ráz. Sie,tiís az útja.

MIKO MIKLOS ~z ajtón túl néhány
szót 1,ált a követtel. Behallatszik az
ideaen szó: Polonia ... Cracovía ...
visszamegy Andráshoz. Követ jörtlt Len
gvelből. A fogadtatását igen uraeália.

B. ANDRÁS a túnódésből felüti [eiét.
Hát még itt is, i,M ig... Vezesd ide,
Miklós.

MIKÓ MrKLÓ~ visszamegy cz cJtórwz,
int a köt,etnek s visszatér vele.

A KÖVET kereskedő ruhába öltözött,
közqpkorú emb,,+, nagyot haJlik a fe
Jedelem· előtt.

B. ANDRAS Isten hozott, Ki küld t
A KÖVET Zamoyski kancellár őnagy

méltósága.
B. ANDRAS Szóbeli üzenet?
A KÖVET Az, mert egy levelet lenyel

tem rt múltkor,
B. ANDR AS Hadd hallom.
A KÖVET feszélyezett pillantast vet

Miklósra. Secretum ...
B. ANDRÁS Mondhatod nyugodtan. A

Iegblzalmasabb hívém előtt mondod.
A KÖVET Onagyméltósága Nagyságod

nak igaz atyafiú-szívvel köszöntését
küldí. Lassan. egyenként emelve ki a
szavakat emlékezetéből. Üzení : vígváz
zon, növekedik Prága s Porta tensióia.
Krakóí udvarban Prága akciójáJt a tö
rökök ellen nem támogaaJhatjáJk. Pápai
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nuntius ellenkező szava magatartásá
ban meg ne tántorítsa. Eszak felé most
még jó arcot mutasson, Komoly ígéret
tel kezét meg ne kösse, Rudolphusnak
magát le ne obligálja, Havaselvi vajda
fogadkozásában Nagyságod ne bízzék,
titlkos kémeivel őtet vágyáztassa. Gya
nakodó porta megnyugtatására köve
tét elküldje.

B. ANDRÁS rövid szünet után. Ennyi?
A KÖVET Ennyi.

. B. ANDRÁS Miklős, az őr Jceresse meg
Mártont, aki udvarbírám vol.t a püs
pökségben. Az beszél polyákul, Kancel
lár követét szállásolia el és lássa el
bőséggel.

A követhez. Mikor indulsz vissza?
A KÖVET Reggel indulnék Önagyrnél

tésága lelkemre kötötte. Sietős a vá
lasz,

B. ANDRÁS Reggel viheted már. De
. azt is csak szóval.
A KÖVET meghajlik
MIKO MIKLOS az a.jtóig kíséri a köve

tet, ott halkan átadja az utasítást az
őrnek s visszatér.

E. ANDRÁS lehajtott fejjel áll Boldi
zsár koporsójánál. Rövid sziinet. Holt
nak gondia nincsen. Ha Boldizsár bá
tyám tanácsot adhatna! - De ó hal'l
gat. .. Hal'lgat. Ide került ó is, ezüst
'koporsóban. jó socíetásba. Wa,I'ltenburgi
templom sírjai kozött is készítettem
neki márvánv kenotáphot, emlékezeté
re ... Most már test szerínt is itt lesz
közelemben ...

MIKÓ MIKr~()S csen/ie« áhítattal nézi
a kőkoporsó Boldizsárját. Tudom. Nagy
sásrodat szeretve szerette. Elkísérte
epvszer '8 lengvel határig ...

B. ANDRÁS Boldizsárnál embert job
ban nem szeréttem ... Nézi. Ilyen volt.
De hol a mezvfllanó szeme. búgó. me
leg hang;,a. Nini -Jtráciáj a? -

MIKO MTKT':-OS S ott, az a márvánvkép?
B. ANDRÁS Azt Lippa faragt,a, Lippa

F'lorentirio.
MIKO MTKLOS Most?
B. ANDRÁS Még életében. Most a bus

tót nézi és annak a mását formál ia ki
kőben,

MIKO MIKLOS Jó szobor. Csak éppen
az üreges szeme bánt. Mílyen más le
hetne, ha a szeme éliTIle!

B. ANDRÁS kissé (Tró,maian. De miért
fS-kellett meghalnia, Miklós?

MIKO MIKLOS egyszerűen. Különb
volt. Férfi ~voLt. Zsigmond fejedelem

112

pedig nem volt férfi. Férfiatlan lelke
még rokonban is gyűlölte a férfit.

B. ANDRÁS A nyavalyás ember, április
bolondja ... Hangjában félig megvetés,
félig saJnálkozás van..

MIKO MIKLOS Csak Boldizsár úrra
hallgatott a hadnép. :ms a trónia-féltő ...

B. ANDRÁS Aki háromszor is elhagyta
a trónját ...

MIKÖ MIKLOS Aztán életének oktalan
fél,tése a "törökősoktől" ...

B. ANDRÁS Tudom: a "pártosok":
Kendí, Kovacsóczy, Iffiú s a többi
conspiratiója. Bíztatta valaki? Bujto
gatita ?

MIKÖ MIKLOS Talán. Azt suttogták.
hogy a Bocskal úr hosszúkeze intett ...

B. ANDRÁS valamit mondana, de az őr

meajelenik az ajtóban.
MIKO MIKLOS odasiet s megpillantja

az ajtón- kívül Lippa meetert. Hátraszól.
Lippa Flórenöíno, képfaragó mester,

B. ANDRÁS No, hála Istennek. Jöhet.
Hiszen neki műhelye a templom. Míg
vele időzöm, eredj Mmdós, nézd meg:
kancellár emberét rendesen ellátták
fenn a palotában t

MIKO MIKLOS ne-án meghajtja ma
gát és az őr mellett kimegy.

LIPPO mély meghajlással köszönti a
[eied.elmet s odaáll a tumba falhoz
támasztott fedele mellé. '

B. ANDRÁS' Mennvíre vagy, Lippo?
Karosszékbe iil.

LIPPO Pénteken. mío principe, átadom
a tumbát. Még a száj körül ma igazí
tanom kell. Tán a homlokán is. Sok
szor a nagyságod szája szegletében
nézi B. András arcát hasonlatos vonást
fedez fel a szemern. MOIl1dha,tnám: urat
to di rassomígltan za ...

B. ANDRÁS Mondta azt már más is:
Báthori testvérek közös arcvonása.

LIPPO Át szeretném vinni a tumbán
faragott arcra, ha Nagyságod egyszer
kétszer ülne ...

B. ANDRÁS Szívesen, ha ezzel hűsége

sebb vonástkap a bátyám arca.
LIPPO finom vésőt és kis kalapácsot

vesz a kezébe. négyszögletű székre áll
és dolgozni kezd. Rövid szünet.

B. ANDRÁS ülve figyeli a munkát. Lip
pa, te ismered, jártál a házában ...

LIPPO munka kÖ.zben felel. Sokszor, ki
vált míkor a bustót csináltam,

B. ANDRÁS Mílyen úr volt?
LIPPO Hozzánk nagyon jó. Szerette vi

dám társaságunk. Sokszor el-eltréfált
velünk taliánul.



B. ANDRÁS S máskor máshoz?
LIPPO Bizony lobbanni is lártJtam. Ak

kor ijesztő volt ... come un volcane ...
Josfka uramat hogy arcul ütötte egy
lófuttJatáskor!

B. ANDRÁS Zsigmond fejedel'effi mel
lett sose láttad?

LIPPO Láttam. Hallottam egy disputá
lásukat, Persze, hogy sígmore Baltha
sar triumfált argumentumokkal és iró
niával. Fejedelem pedig elhallgatott és
hazament con grande furore,

B. ANDRÁS Sokan jártak hozzá? Volt
auctoritása?

LIPPO Nagy. Volt oívan követ, aki őt

kereste elóbb s 'azután ment Sígísmon
do úrhoz. Anglus ErzsébetlJól is jött
hozzá levélI kassai kurírraI.

B. ANDRÁS Jó házigazda voLt?
LIPPO Az! Meraviglloso l ms meet va

dász is vo1t,sok volt a vadászat s mín
dig volt a konyihán jó vadpecsenyéje.
Bora? Nincsen annál jobb Lacrimoo
Christi. Kendi uram, az apósa, Kova
csóczy, a sógora s mások - mind sig
nori geniali - sokszor éjfélIg ls el
idóZJtejk nála.

B. ANDRÁS A pártosok ...
LIPPO r·gy nevezték, Bizony, sígnore

príncípe, valamennyi megrövidült egy
j6eszii 1IeUel.

B. ANDRÁS S ha frnr fordult itt n vi
lá~. 11i. mriért nem távoztatole haza Tos
camába?

LIPPO Sigismondo fejedelem favor.iá
ban ta:rr!:ott. Sokszor Úgy ére21Mk. mi
vagyunk az elsők ha,n~os udvarában.

B. ANDRÁS neszre lesz figyelmes, arra
fordítja fe iét.

MÁRIA. CHRIRTIERNA a sírok mögött
equ kisajt6n halkan belép. az "'Ítá mel
lett füqnő fesziilet előtt letérdel. majd
feláll s közeledik a fe.jedelem felé. Fe
kete ruMi visel. mint Báthori Boldi
zsárné a II. kénben. Szőke, germán
arc. nem szép, de bájos. alakja kissé
molett. Halk. de határozott a szava,
csak egyes mondatoknál feszül meg az
érzéstól a hangja.

B. ANDRÁS mihelyt meglátta. felállt,
odaszól a szobrásznak. Lippó!

LIPPÚ megérti a figyelmeztetést, le
száll, leteszi szerszámait s nagyot ha
jolva a fejedelem és Mária Christierna
felé, a strázsált ajtón kimegy.

B. ANDRÁS tisztelet és meglepetés van
B. András hangjában, mikor megszó
lítja Mária Christiernát. Fejedelem
asszony!

MÁRIA CHRISTIERNA Ez a títulus
már engem meg nem illet. Sem az
egyik szava, sem pedig a másik Le
süti szemét.

B. ANDRÁS O!
MÁRIA CHRISTIERNA Nem illet ...

így van. Kérem, bocsásson meg a há
borgatásert. A kisaitónak még nálam
van a kulcsa, Azon járOIk ide reggel kö
nyörögni.

B. ANDRÁS f:s most?
MÁRIA CHRISTIERNA Ide jöttem

Nagyságodat kérni: indítson el útnak,
haza, Sbiriába.

B. ANDRÁS Ezt. csak ezt ne kérje, re
jedelemasszonv!

MÁRIA CHRISTIERNA Kérnem ikell.
szlgorú elhartározásom. Maxímtl'an
ígérte: kísérettel jön el értem. Nyár
óta ígéri.

B. ANDRÁS Maradíon!
MÁRIA CHRISTIERNA Nem Iehet ...
B. ANDRÁS Itt [övedelmelt csorbulás

nem éri.
MÁRIA CHRISTIERNA Jövedelem?

Nem a földiekre nézek. - Iszonyú föld
Erdély.

B. ANDRÁS Tudom én. hogy az vott,
De én békességet teremteni jöttem.

MÁRIA CHRISTIERNA Hiszem. De
nem érzi: itt inog a föld még, behlo
tűz ereie reszkettet! néha.

B. ANDRÁS De én azt 'a tüzet a.l:1Jatom
rianonta.

MÁRIA CHRISTIERNA Mi volt az éle
tem? Itt lovaik dobogtak. fef:tVVerek zö
rögte'k. r.s amikor csend Iett, hóhér
serénvkedett tItkos tőmlöcökben, vér
hullt' s iszonyodás borzomgatta lel
kem ...

B. ANDRÁS Tudom. Messze voltam ak
kor. Warmíában, ám az íszonvodás, fe
;edelemass7onv. ott is eléri enzem. De
mióta én itt fejedelem vagvok, ezt a
vér-Iaktabta, harc-tapodta földet vér
hullás nem érte. En azért küldettem,
hoav az iszonyodás és a gyász meg
szűriiék borzadó szívekben. Úgy válasz
tottak meg: "a szegény hazának békes
ségben való megmaradására."... Az
óta - Itl!em érzi? - más itten az ájer.

MÁRIA CHRISTIERNA Más ájer 
- aridre Luft -, érdes és zord nekem
Erdély levegője.

B. ANDRÁS Nem hegyek közé megy?
MÁRIA CHRISTIERNA Stájer hegyek

közé. Júliusban a· hegy csupa rhodo
dendron, Mosolvogva köszönt békessé
ges népe. Az utak szegélyén crucítíxek
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állnak. Sötét sículusok nem néznek
utánam gyűlölködő szemmel ... S az
a megválasztás - nem veszi rosszné
ven ? ...

B. ANDRÁS Csak mondia ki bátran,
fejedelemasszony ...

MÁRIA CHRISTIERNA Vigyázron Nagy
ságod: Sigismund tyrannus volt - ki
mer-t volna a,klkor ország gyűlésében

szembeszállni véle? Nő vagyok s a
csendes kővári falak közt sok ideig él
tem. De mióta innen látom a világot
a fejedelmi trón véres városából, meg
nőrtt Nagvságodnaíi" sorsáért a gondom.

B. ANDRÁS Köszönöm a gondot. De mi
növesztette?

MÁRIA' CHRISTIERNA Bossz szeme
ket látok, titkos suttogókat, Prágai kö
vet is felkwElsett engem, feiedclemsé
gérI: a császári udvar ferde szemmel
nézi ... Átkozott ez a föld ... vétkes
szavamért az Isten megbocsásson.

B. ANDRÁS Áldo1Jtá teszem én... me
leg hangon ha az Isten nekem társat
is ad hozzá. Valakit: igazi fiejedelem
asszonyt ...

MÁRIA CHRISTIERNA Ertem Nagysá
godat. Köszönöm a jó szót s azt, amire
gondol. Báthori Siglsmund háromszor
hagyott el megcsúfolásornra, szégye
nemre, búmra ... Idegen lett s'zív"effi
szégyeneimben minden mabrimondum
tól. .:

B. ANDRÁS .Maradjon! Feledjen !
MÁRIA CHRISTIERNA mn. már osak a

Krisztus vllágról lemondó csendes szű

zeinek lehernek a tárna.

B. ANDRÁS Kolostorra gondol?
MÁRIA CHRISTIERNA Ama. Kolos

torra.
B. ANDRÁS Fejedelemasszony?
MÁRIA CHRISTIERNA Volt királyle

ány is - magyar királyleány, Sancta
Margaretha, aki egykor ezt a sorsot
választotta. Báthori Si gismund asszo
nya nem voltam, Krisztus elfogadhat
örök jegyesének.

B. ANDRÁS Ha elmegy mellőlem, a jó
ság sugára búcsút vesz a fm dtől. Úgy
kellett a fénye ...

MÁRIA CHRISTIERNA Imádkozom,
hogy a Krísztus fénvessége soha el ne
hagyja. - Kíséretet kérek.

B. ANDRÁS szomorúan: Tövisig magam
is el fogom kísérni, fejedelemasszony.

MÁRIA CHRISTIERNA Megyek Stiriába,
Krisztus fényessége mutassa meg útját
víssza, Warmiába... Meghajtja fejét
B. András előtt s megindul a kisajtó
felé.

B. ANDRAS odáig kíséri. Az ajtónál 
férfimozdulattal - megfogja balkezét,
mintha még egyszer tartóztatni akar
ná. Fejedelemasszony!

MÁRIA CHRISTIERNA visszafordul,
jobb keze tennierét lassan tiltó mozdu
latra emeli. Soror Chrístíerna! Kimegy
és betuizza maga mögött az a,jtót.

B. ANDRÁS ott áll egy darabig, aztán
tűnődő arccal, lass'Ú. l~ések7cel a bus
tóig megy a megnövekedett homály
ban. Nézi a fejet s hangja közel van
az elérzékenyedéshez, mikor megszólal.
Boldizsár bátyám!

Függöny
(Folytat juk)

-
Az egyetlen zsarnok, akit e világon elis"merek, a "csöndes kis hang", mely ben

nünk lakik. S még ha egyetlen főnyi kisebbségben kellene is maradnom, volna bá
torságom,~hogy ehhez a reménytelen kisebbséghez tartozzam. Mert ez az egyetlen
őszinte állásfoglalás számomra.

Gandhi

Az, ak,i vallásának szabályait anélkül követi, hogy hinne bennük: gyáva és
szánalomra méltó.

Le Corbusier

A szenvedés a lét elengedhetetlen föltétele. Az emberi nem jelvénye. Senki sem
igazult meg soha, míg keresztül nem ment a szenvedés tüzén. Ettől senki sem me
nekülhet. Egyetlen, amit tehetünk: megtisztítani a szenvedéM, elkerülvén azt, hogy
másoknak szenvedést okozzunk.

Gandhi
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