
is, amelyek azonban ma már óhatatlanul kivesznek, és többnyire máJ' csak nép
költési gyűjtemények lapjain találhatók meg. Én még nem onnét, ha.nem gyerek
kori emlékeimből idéztem föl öket: ezt a gyermeki létünk mélyvizében hozzánkig
elhullámzot középkort.

Ennyit szerettem ~ volna elmondani, mielőtt "fölmegy a függöny". -S kérni az
olvasót, függessze föl ítéletét - és esetleg botránkozdsát is - mindaddig, amíg
utak 'és sorsok célba nem érnek, és az ötödik fölvonás végén véglegesen le nem
hullik a függöny.

(r. gy.)

JÚDÁS

Színjáték öt felvonásban

l r t a , RÓNAY GYÖRGY

SZEMÉLYEK

Rorarius Bálint
Holetius Antal
Polgármester, Veronika apja
Veronika, Rorarius jegyese
Rorarius anyja
Eszelős asszony, Holetius anyja
Prépost
Öregkisasszony, a prépost nénje
Barát
Magiszter, a passiójátékok mestere
A Barát Híve
Panka néne
Öregapó
Kádár
Tímár
Kékfestő

Csizmadia
Sekrestvés
Albert mester
Fiú, a szolgája
Hadnagy
Polgárlegény

Polgárok, Tanácsurak, Csatlósok, Poroszlók, Vénasszonyok, Kispapok, Kor
hely Legények, Apácák, Kegyes Szüzek, Utcalányok, Halottvivők, Gyerekek stb.

Történik az 1530~as években egy felsővidéki városban.

A játék nagyszombat reggel kezdődik, és húsvét hajnalán ér véget.

A szín végig ugyanaz. - Tér a templom előtt. Szemközt a templom bejárata.
Lépcső visz fel a kapuig, amely előtt térfok. A jobb hátsó sarokban, a temp
lommal egy szinten, derékszögben a templomkert falára, a Prépost háza, kiska

.puval. Balra a templom mellett nyílik az út a passiójáték színhelyére, a városon
kívül; néhány fa. Lent tágas tér, utcák torkolataival elől balra és jobbra. A tér
középén feszület, térdeplővel.
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ELSO FELVONAS

Reggel, a szertartások után.

Első jelenet.

Sekrestyés, gyerekek.

SEKR~ egy

GYEREKEK.
SEKRESTYÉS.

EGY GYEREK.
MASIK GYEREK.
SEKRESTYÉS.

GYEREK.
SEKRESTYÉS.

EGY HANG.
GYEREKEK.

SEKRESTYÉS.

csapat gyerekkel kijön a templomból.

Csak menjetek, báránykáím. Tüzet, vizet
megszenteltünk, rendbe. tettük a templomot,
több dolgunk egyelőre nincs.
Dicsértessék a Jézus.

Mindörökké.
Csak menietek, báránykáím.

Be-e!
Hallgass, füles!

Hagyd; bárányul beszél,
úgy áldja az Urat. De egy barack
azért kijár.

Jaj nekem!
Huss, gyerünk!

Anyátok még rajtam keres megint
Bezárja a templomot.

Mintha csak szuvas csontjaimat hallanám,
úgy csikorog... Meg kéne olajozrit ...
A csontokat, mi?.. - Oda elmegyek
a sarokig, ott húszig számolok,
s ha itt találok valakit, harang
kötelével simítom altelét.
Megértettétek?

Már itt se vagyunk!
Dicsértessék... Dicsértessék a Jézus ...

Szétszaladnak, jobbra-balra elbújnak.
Mindörökké, kedveskék, míndörökké ...
Nocsak, pókos lovacskáim, nocsak,
ügessetek szépen ti is haza.

A templomkulcsokat lóbálva el.

Második jelenet.

Gyerekek, később Veronika.

A sekrestyés távozása után a tér egy pillanatig ilres, majd itt is, ott is
gyerekfejek bukkannak elő.

előjönnek.

a sírba.

is itthon,
alá.

se már.

Látni még?
Csak a fejét.

Azt

ELSO GYEREK.
JÉZUST JATSZO GYEREK.

De ha meglát a Főúr?

Ninos
a hegya játszóhelyre ment

JÉZUST JATSZO GYEREl{.
Honnan tudod?

NEGYEDIK GYEREK.

ELSO GYEREK.
MASODIK GYEREK.
HARMADIK GYEREK.
ELSO GYEREK. Akkor kezdjük.
TÖBBEN. Kezdjük!

Fiúk-Iányok csapatostul
Feküdj
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NEGYEDIK GYEREK.

ELSO GYEREK.

NEGYEDIK GYEREK.
ELSO GYEREK.
NEGYEDIK GYEREK.
ELSO GYEREK.
NEGYEDIK GYEREK.

Láttam kimenni (iket.
:E:desapám is ott van. Mind kimentek.
Azért csak állj ki őrnek, ha netán
visszajönnének.

Éppen én?
Te.

Miért?
Mert én mondom,

Hát jó.
El a templom mellett.

Mi leszünk majd a szikla
ÖTÖDIK GYEREK. a sír előtt.

Kézenfog egy gyereket, leülnek hátukat egybevetve a kerem
térdeplője elé, melyen már ott fekszik a Jézust játszó fiú.

HATODIK GYEREK. Mi meg a katonák.
Két-két gyerek jobbra-balra főláll a"sír" mellé.

ELSO GYEREK. Kezdődhetik?

HETEDIK GYEREK. Hát te? Te mi leszel ?
ELSO GYEREK. Bikfic! én a játékmester vagyok.

GYEREKEK ELSO JÁTÉKA.

ELSO GYEREK elÖTe áll, kántálva:
Ezerötszázban, harminccal utána
kezdetik Urunk föltámadása,
mint vagyon írva a szent bibliába;
figyelmezretek históriájára.

GYEREKEK KARA.

Jézw;

Éinvelem!

helyette frisset.
Épp ti!

Nénikém!
Mi kell, te macska?

Játsszunk!

Jézus Krisztust sírba tették.
sziklakővel eltemették,
fekszik húsvét hajnalán,
Júdás meg már lóg a fán.

Gíngalló
szent ajtó,

, nyílj ki, nyílj ki, égi rózsa,
véred hullajtó.
Ébredj már,
nincsen zár,
szikla gördül, ékes angyal
hengeríti már.

szétválasztja a kőnek ült iiúkat. A katonák elesnek.
a sírból. Az angyal-lányka vezeti, körbe fOQ6dznak.

Lánc, lánc, Iánc,
eszterlánc,
fölébredt a Vőlegény,

kezdődjék a tánc!
Lábomra hágtál !

Odanézz, ki jőn I

Mindnyájunkkal ! .
korstnxü. Bohók, vigyázzatok,

mind elfolyik a vizem!
Majd hozunk

Egy kislány
főlkel, kilép

MINDNYÁJAN.

EGY FIÚ.

VERONIKA.
EGY KISLÁNY.
VERONIKA.
KISLÁNY.

FIÚK KARA.

EGY HANG.
MÁSIK HANG.
TÖBBEN. Veroníka!

A kőr főlbomlik, Veronika felé tódulnak.
LÁNYOK. Édes Veronika,

gyere, játssz velünk!
Velem!EGY KISLÁNY.

MÁSIK.
TÖBBEN.
VERONIKA, vállán

!.ÁNYOK KARA.



VERONIKA:

GYEREKEK.
VERONIKA.
EGY LANYKA.

Tán előbb
jó reggelt mondanátok! Semmi, csak
játsszunk?

Jó reggelt!
tgy már más.

De most ugye
játszol velünk?

VERONIKA leteszi a korsót a térdeplőre.
Nem bánom, egy kicsit~

de csak kicsit!
EGY KISFIÚ kisujját mutatja. Ekkorát.
VERONIKA. Akkorát.

De mit? .
Amit szoktál velünk! Kifordu16st!

Bújj-bújj-zöldágat!
Lányoknak való.

LÁNYOK.
MÁSOK.
EGY FIú.
EGY LÁNY. Tudsz jobbat?
FIÚ. Lengyel Lászlót!
LÁNYOK Az fiús!
VERONIKA. Hát ha se ezt, se azt, akkor megyek..
GYEREKEK. Ne menj! Ne menj!
ELSO GYEREK, tekintéllyel. Játsszunk Békakírálzt.
GYEREKEK. Békakirályr! Úgy van! Békakirályt!

Körülveszik Veronikát, a térdeplőhöz tuszkolják.
ELSO GYEREK. Komámasszony, ott a kút, ott a korsó ...

GYEREKEK MÁSODIK JÁTÉKA. ,

Körbetáncolják Veronikát; a második szakaszra Első O1Ierek, a "komám
uram", kiválik, legényesen kihúzza magát..

GYEREKKAR. Komámasszony korsója,
kiment vele a kútra,

haj-haj-haj!
Kútban lakott a béka,
komámasszonyt bekapta,

haja-haja-haj!

Komámasszony kuruttyol,
húzzatok ki a kútból,

haj-haj-haj !
Kornámuram kiáltja,
~gy csókjáért kiváltja,

haja-haja-haj!

Csakhogy jött egy boszorka,
három arasz az orra.

haj-haj-haj! .
Söprűnyélcn lovagolt.
kornámuram baja volt,

haja-haja-haj!

Harmadik jelenet,

Előbbiek Öregkisasszony.

OREGKISASSZONY közben kijön söprűl'el a paplakból.
Megálljatok. majd adok nektek én
söprűnyelet, az ám, ahátatokra!
Hogy ilyen ünnepen is itt eszi
őket az ördög.:. Takarodjatok!
M~g fölverik, s hallgathatok megint ... ,

A gyerekek szétiumak.
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EGY GYEREK, futtában.
Arra jött egy boszorka,
három arasz az orra ...

ÖREGKISASSZONY utána hajítja a söprűt.
Csirkefogók! Akasztófavirágok !

MÁSIK GYEREK főlkapja a söprűt, meglovagolja.
ÖREGKISASSZONY utána szalad.

Teszed le! Tedd le, ördögivadék!
GYEREK ugrál lJ .öprűvel, eldobja, bohókás szökdeléssel eL

Nyiha! Nyiha! Jaj, levetett a l6!
Nyakam törött! Kimarjult a bokám!

A tér kiürül.
ÖREGKISASSZONY a gyerek után fenyeget.

Megállj, pimasz, bordád is sínylí majd!
Fölveszi a söprűt.

Negyedik jelenet.

Oregkísasszony, Veronika.

ÖREGKISASSZONY, szimatol.

Sátánfí volt, kénszag maradt utána.
Uram, segíts! nagyszombat reggelén
ördögfiak .. , - Mondom én, hogy betelt
a világ napja... Hanem annak ott
beszélhetek, mióta esze ment
S egy követ fúj azzal az átkozott
magiszterrel ...

Meglátja Veronikát.
J ó reggelt, kedvesem.

Ilyen korám? Igaz, a rózsa is
hajnalra nyílik.

VERONIKA. Csak a kúrtra rnentem.
ÖREGKISASSZONY.

Vigyázz, lehet, hogy bűzlik a vized.
VERONIKA. Bűzlik? Mitől?

ÖREGKISASSZONY. Belepiszkolt a Sátán!

VERONIKA.
ÖREGKISASSZONY.

Kútba szokott,
No, ennek nincs szaga.

Majd még lehet... Ahogy a ház előtt

söprögetek, egyszer csak, mint a nyíl,
elfüstöl itt... Hess, kurafi! - s utána
vágtam a söprűt, Jól bo kám ütötte:
sántán iszkolt tovább... Báltntról semmi hír?

VERONIKA. Csak ami negyednapja jött.
ÖREGKISASSZONY. Szegénykém !

Hogy nem jöhet. az egzámen miatt
május előtt, igaz? - üzenhetett
volna előbb is.

VERONIKA ' Mcstra ért ide
a hírhozó.

ÖREGKISASSZONY. Mostra ért! Mcstra ért!
Számított volna rá, hogy had miatt,
árvíz miatt kerülni kell talán!
Nem így, utolsó percben, nemcsak a
passió miatt, hanem amikor
meghirdettétek már a kézfogót!

VERONIKA. Meglesz májusban. Akkor több virág van,
s már zöld a lomb. Zöld lesz a lugas is.

ÖREGKISASSZONY. Délen, mondják, korábban nyÍlt a r6zsa.
Nem félsz?
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VERONIKA.
ÖREGASSZONY.

VERONIKA.
öREGKISASSZONY.

VERONIKA.
OREGKISASSZONY.

VERONIKA.

OREGKISASSZONY.

PANKA NÉNE jön,

OREGKISASSZONY.

PANKA NÉNE.
OREGKISASSZONY.

PANKA NÉNE.

OREGKISASSZONY.

PANKA NÉNE.

OREGKISASSZONY.

PANKA NÉNE.
OREGKISASSZONY.

Mennem kell.
Hisz csak tréfa volt!

Nézd el öreg nénédnek! Már hogy is
nyitna előbb l Rád gondol csak, tudom,
hiába lődözik felé a talján
kisasszonyok szemük tüzes nyilát!
Tanul szegény, éjt-napot egybevet,
s a sok deák közt nem lenne csoda,
ha megIeledkeznék a kézfogóról.
Mennem kell már.

De nem feledkezik!
Jön, készül már, talán már úton is van,
folyón megy át, hegyen kapaszkodik;
nekem híhetsz, én csak tudom.

Miből?

Kártyát vetettem s kijött a vitéz!
De el ne mondd! Öcsém haragszik érte;
ha megtudná. kenyérre, vízre fogna.
Titkon csináltam. A te kedvedért.
0, kár volt annyit kockáztatni értem:
az én hitem biztosabb, mint a kártya.
Ez jót ígér: a vitéznek szívet,
szívnek szereneset.

Otödik jelenet.

Előbbiek, Panka néne.

hátrafelé pörölve, karján vasalt ruha.

Mondtam már, ne lóg;
folyton rajtam, ebadta koldusa,
anyádtól kérj!

No nézd csak, Panka néne!
Veronikához, aki hirtelen fölveszi a
korsót és menni akar:

Most el ne menj; nyelves, megszólna érte.
hogy, polgármester lánya, meg se állsz
holmi szegénnyel. Tedd le azt a korsót,
s légy kedves hozzá. Tégy úgy, mintha várnád.
Dicsértessék a Jézus.

Mindörökké.
Mi újság, Pankám?

0, de jólesik.
hogy' itt talállak, gyöngyöm, víolám,
galambom, rózsám, ágam, levelecském,
s ilyen virulva! Már aggódtam érted.
De ne is búsulj! Sóhajtast sem ér!
Különben is, gombház, ha leszakad ...

Csak májusig, Pankám, csak májusig!
Sok víz lefolyik a Dunán odáig;
ibolya elnyit, rózsa kivirágzik.
Igaz, csibém? - Gondoltam, ezt a kis ruhát
frissen vasalva mindjárt elhozom,
még szinte langyos... Semmi változás?

Beszélj nekik, ha tudsz.
Rossz vége lesz.

Hát mít tegyek? Házamból is kítúrnak,
csakhogy azt a fattyút jézuskodásra
taníthassák !
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PANKA NtNE.
ÖREGKISASSZONY.

VERONIKA.
ÖREGKISASSZONY.

PANKA NtNE.
ÖREGKISASSZONY.

PANKA NÉNE.

ÖREGKISASSZONY.

VERONIKA.
ÖREGKISASSZONY.
PANKA NÉNE.

ÖREGKISASSZONY.

·VERONIKA.
PANKA NÉNE.
ÖREGKISASSZONY.

PANKA NÉNE.

ÖREGKISASSZONY.

PANKA N:r:NE.

VERONIKA.

PANKA NtNE.
ÖREGKISASSZONY.
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Azt a Júdást!
Egész

éjjel öcsém, meg az az átkozott
magiszter - jámbor volt, h6boI"tjaiJt
letette rég, disznót hízlalt, lovat
nevelt, ahogy préposthoz illik is,
míg ez a Sátán címborája, ez
a magiszter be nem hálózta újra;
könyvet bújnak. teátrumot csinálnak,
meg irka-firka, valami bolond
Erazmusnak irkálnak - éjjel is,
három félnótás, föl-le, föl-le, föl-le -
ha láttad volna - így meg úgy - mutatták,
hogy Párizsban a konfornalításban ...
A konfraternitásban.

Úgy, ahogy
mondod: a konfi... - Rá se áll a nyelvem:
istentelenség! Szóval éjfelet
rég elkiáltott már az őr, de ők:

erre meg arra, aztán így meg úgy,
hogy majd belé szakadt a derekam.
Cipelni kellett?

Lógní, kulcs likán!
De esküszöm, megérte! Vén bolond,
mint egy pojáca, billegett szegény
prépost uram, meg az a nagy tudós,
pátyulgatták az új zsidók-királyát!
Uram bocsáss, egy ilyen félszemű

Júdás-pofajút ...
Csakhogy a magiszter

maszkát csinált rá.
Játékhoz szokás.

Bálintnak mért nem kellett?
Mert szakasztott

a Jézus mása volt.
No, erre még

áloreának sem illeW Dőlt alóla
a verejtéke, kis híján elázott

.az egész maszka!
Még nem szekta meg.

Lesz mit törülnöd. szegénykém !
Utóbb,

hogy szédelegni kezdett: kimerült,
mondták, a szentem l S most is ott hever
öcsém ágyán ...

Irgalom Istene,
a prépost úrén!'

Ott bizony, nyakig
takarva, ahogy, mírrt egy kis bubát,
bebónyálták - ne fáradjon hazáig ...
S még vigyázzak rá! járjak lábhegyen
saját házamban egy fattyú miatt!
Ú kedveském, ilyen gyalázatot!
A prépost úr ágyán!

Úgy, nénikém, mint
a poklosok Erzsébet asszonyén.
Hogy mondod? - úgy, szakasztott úgy, szívem.
Szakálla serked, álmában habog,
szája szögletén szivárog a nyál,
az én párnámra! Nézni is utálat!
Inkább kijöttem utcát -söpreni.



PANKA ~NE.

HOLETIUS.

Hatodik jelenet.

Előbbiek, Holetius.

HOLETIUS kijőn a paplakból, beteszi maga után az ajtót, alvajáró léptekkel el-
indul, főnt a templom előtt.

Csak lépni - lépni - lépni... Tündökölj,
életem első reggele ... Mi az?
Hagyjatok békén! Újszülött vagyok.
Csak lépni - ~épni... Meghalt, eltemették.
Nem ismerem. - Süss, harmadnapi hajnal!
Bizony mondom nektek, valaki még
ma elárul közűletek. - Hogyan?
Magammal mártsam kezemet a tálba?
Nem, nem lehet ..

Ez megháborodott!
Csak lépni - lépni... - Egy vékonyka híd ...
Hogy volt? Magamat vittem a magam
vállán? - Hová? Vagy őt vittem? Vagy ő

vitt volna engem? '
Meglátja Veronikát.

Jóreggelt, kisasszony.
VERONIKA.
OREGKISASSZONY.

HOLETIUS.

PANKA NÉNE.
OREGKISASSZONY.

VERONIKA.

ÖREGKISASSZONY.
PANKA NÉNE.
VERONIKA.

PANKA NÉNE.
OREGKISASSZONY

Jóreggelt.
Krisztusom, ha idejön,

végem van!
Csupa álom még... Bocsánat,

ha megzavartam . .. Épp csak erre van
hazafelé. .. Bocsánat... Köszönöm
a szállást ... Ha a prépost úr keresne:
otthon leszek. - Jó éjszakát, kisasszony.

Elsiet.

Hetedik jelenet

Veronika, Öregkisasszony, Panka néne.

Csak úgy tüzelt a szeméből a Sátán!
Kénszagot érzek. - Esküszöm, szemét,
az épet is kitoltam volna, még
ha egyet lép felém! Az átkozott,
meg tudnám ölni!

Szenvedhet szegény.
Én inkább szánom ... De már igazán
megyek.

Menj, drágám.
Menj csak, angyalom.

Isten velük.
Fogja a korsót, el.

Isten veled, virágom.
a távozó Veronika után.

El ne felejtsd: szívnek áll a szerencse!

Nyolcadik jelenet.

VÉNASSZONYOK ZSINATA A TÉREN

.5regkisasszony, Panka néne. vénasszonyok.
később egy darabont.

Ahogy Veronika távozik, megjelennek az utcák torkolatában a vén
asszonyok, kémtelnek. majd sorra középre sietnek az Oregkisasszo
nyékhoz.
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PANKA NÉNE. Furcsa, hogy védi. Amazt kellene,
s mintha már ezen járna a szeme.
Itt a ruhád.

1. VÉNASSZONY, Veronika után néz, fejét csóválja.
Szomorú, szomorú:

halasztott nászból házas' háború.
ÖREGKISASSZONY.

Ha ugyan lesz.

Házasság belőle.

Mi?

Májusra.
Sohanapján!

Haza se jön?

Csak titkolják még.
Dobra nem vetik.

Szóval az úrfi doktorfára mászott
s lépen ragadt,

Talján hálóba hullt.
Ez meg szegényke kolostorba búhat
feledni majd.

Fonnyadni majd, szegény.
Hacsak el nem gyűrűzi az a kancsal,
Bálint helyett?

Ha rusnya is a vó,
még míndíg jobb, mímt pártában a nó.
Igaz.

Szóval praktíkából csinálnak
Jézust belőle?

Étlen özvegyen
hogy azért mégse Júdásné legyen.
Ezt jól kifőzték!

Forró kása! Csak
meg ne égesse majd a szájukat!

templom melletti útról.
Nicsak, mennyi gyalogboszorka ! Hé,
félre, banyák! Ne itt pusmogjatok:
jön a tanács!

Meglátja az Öregkisasszonyt, gúnnyal:
Dicsértessék, kisasszony!

DARABONT jön a

2. VÉNASSZONY.
PANKA NÉNE.
3. VÉNASSZONY.
ÖREGKISASSZÓNY.
PANKA NÉNE.
4. VÉNASSZONY.
5. VÉNASSZONY.
3. VÉNASSZYONY.

5. VÉNASSZONY.
1. VÉNASSZONY.

2. VÉNASSZONY.
PANKA NÉNE.
4. VÉNASSZONY.
5. VÉNASSZONY.

2. VÉNASSZONY.
3. VÉNASSZONY.

PANKA NÉNE.

4. VÉNASSZONY.
5. VÉNASSZONY.

ÖREGKISASSZONY, sértett gúnnyal.
Mindörökké, vitéz úr.

Besiet a paplakba.
DARABONT Vén szipirtyó!

Illeg-billeg a szentem, mínt a szarka.
Úgy látszik, lesántult aparipája.

Miközben a tanács bevonul, el.

Kilencedik jelenet.

~olgármester, Tanácsurak, Prépost, Játékmester,
Barát, Céhmester, kíséret.

Bevonulnak a templom melletti úton.

POLGARMESTER. Dicsőségeis nap virradt ránk, barátaim,
hogy öregbítse városunknak hírnevét.
A fogadák, hallom, mind tömve vannak.
de akinek ott már nem jutna szállás,
polgáraink vendéglátása várja.
Élelem lesz elég?
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l. TANACSÚn.

POLGÁRMESTER.

MAGISZTER

BARAT.

PRÉPOST.

BARAT.
PRÉPOST.

BARAT.
MAGISZTER.
BARAT.
POLGARMESTER.
BARAT.
PHÉPOST.
BARAT.

POLGARMESTER.

MAGISZTER.

2. TANÁCSÚn.
BARAT.
CÉHMESTER.

3. TANACS ÚR.

MAGISZTER.
BARAT.

POLGARMESTER.
MAGISZTER.
4. TANACSÚR.

MAGISZTER.

5. TANÁCSÚn.
3. TANÁCSOn.

6. TANÁCSÚR.
4. TANÁCSUR.

Egy hétre bőven

tízannyi népnek is.
Derék dolog.

Majd a tanácsülés mindenkinek,
akit illet, köszönetet szavaz.
Jó munka volt, urak. Az ég derűs:

eső se mossa el talán az ünnepet.
Akik értik az időjárás titkait,
nem [ósolmak se szelet, se vihart.
Jósok! jósok! mind vaktában locsog!
Az Egyház is rossz szernmel nézi őket.

Én a szerit Inkvizíció elé citálnék
valamennyi kuruzslót, Ingyenélőt.

tenvér ióst, asztrclógust és boszorkányt.
Tudjuk, hogy szeritatyám az igaz hit rendíthetetlen

őre,

de már engedje meg, a jósole közt is van különbség,
Akad, nem tagadom, aki boszorkányságot úz,
leveket kotyvaszt, csontokkal manipulál,
mindenféle varázsigéket hajtogat -
Bűbájosság, ráolvasás, szemrnel verés!
Vannak viszont komoly tudósok is,
akik az égbolt titkait kutatják ...
Vak emberszemrnel Isten titkait!
Ezek nem Isten titkai.

Hanem kié?
Halasszuk tán a hbtvitát húsvét utánra.
Az igaz hit dolga nem túr halasztást.
Disztingváljunk.

Megint distinkciók!
Meggyilkolnak a skolasztikusok !
Mi van azokkal a distinkciókkal?
Majd írásban disputáljon tovább,
amice ... Hogy állunk hát az idővel?

Nem tartottam véteknek, hogy kikérjem
róla a hozzáéntök véleményét.
Hogy volna vétek? Inkább óvatosság.

Bölcsen tette.
Herezis! Följelentem !

Végtére az ácsmunkának se mindegy.
Esőben megdagadnak a csapok ...
A város hírének se tenne jót,
ha a játékot megzavama valami.
Albert mester szerimt a csillagállás ...
Albert mester! A Sátán cinkosa!
Csövön kémleli az eget, hogy belásson a

mennyországba!
Nem. ezt nem hallgatom tovább!

El, de rövidesen visszajön és megálla
háttérben.

Tehát a csillagállás?
Kedvező.

Magam is úgy hallom; bár valami
jel is, mondják -

Mutatkozott, igen.
egy furcsa pont a konstellációban.
Baljós talán?

Természetére nézve
nem vont a mester következtetést?
Igen, hogy tudnánk, mítől óvakodjunk.
Teszem azt, deszka roggyan, pad szakad,
tumultus támad, népeket taposnak;
volt már ilyen.
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De nem az én padommal!
Abballl hibát még senki nem talált.
A tumultus pedig már nem az ácsok
céhére tartozik.

Ne pörlekedjünk,
urak.

Végtére én csak azt latoltam ...
Ne az ácsok céhének tisztességét
latolgassák!

Ami a jelet illeti,
a csillagjósok számítása néha téved.
Különben is, mi mást tehet az ember,
mínthogy mindent elvégez becsülettel,
s a többit a Gondviselésre bízza?
Ez bölcs beszéd.

Nohát akkor vegyünk
számba mindent még egyszer gondosan.
A rendtartás?

Tudják a dolgukat.
De őrséget teszünk a szín elé is,
nehogy megessék. ami harmadéve
Lőcsén, ahol a fölbőszült tömeg
dorongokkal, fustélyokkal, husánggal
félholtra verte a csatlósokat,
amikor Urunk Jézust megkötözték.
Ezért a Jézusért fustélyt, husángot?
A tűzőrség?

Helyén lesz s készen áll
fecskendőkkel, kellő számú vödörrel,
s a tornyokban tűzjelző kürtösökkel.

MAGISZTER.

POLGÁRMESTER.

POLGÁRMESTER.

EGY HANG.
1. TANÁCSÚR.

BARÁT.

Tűz, víz, tumultus: nem ott a hiba.
Hanem? Kelmed tán tudja, hol?

Tudom.
A káromlásban! A szentségtörésbent
Hogy Urunk Krísztus arcát egy sötétben
fondorkodó fattyú ripők viselje?
Nagytürelmű az Úristen, de ezt már
nem fogja tűrni!

HANGOK A K!S~RETBOL. Igazsága van!
Kancsal Jézus! - Árulás! - Vakmerőség!

Júdás volt eddig! - Annak is való!
Falaink közt szaglászik már a Sátán,
testvéreim, áloreában sunyít;
vigyázzatok, nehogy tőrébe ejtsen
és fölfaljon!

Csínján, amice, csínján.
itt én beszélek. - Magiszter uram
mit gondol erről?

Júdás volt, igaz.
De két nap alatt megtanulta Jézust
Bálint helyett. Más nem vállalta volna.
Akkor inkább maradjon el a játék!
Mikor már jöttek, Zsolnától Budáig,
a félország? Feketéllett az út
egy hete már!

Kegyelmed érdeme,
hogy játékunkinak ilyen híre lett;
de hogy ez a Holetíus-jiú
Jézus legyen, megvallom. magam is
kételkedem ...

POLGÁRMESTER.
BARÁT.

2. TANÁCSÚR.

BARÁT előrébb jön.

EGY HANG
POLGARMESTER.
3. TANÁCSÚR.

PRÉPOST.
POLGÁRMEST~.

POLGÁRMESTER.

4. TANÁCSÚR.
CF.:HMESTER.

POLGÁRMESTER.

C~HMESTER.
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PRÉPOST.
BARÁT.
MAGISZTER.

BARÁT.
PRÉPOST.
BARÁT.
PRÉPOST.
BARÁT.
MAGISZTER.

BARÁT.

POLGÁRMESTER.
POLGÁRLEGÉNY

Ci. TANÁCSOR.
POLGÁRMESTER.
POLGÁRLEGÉNY.

5. TANACSOR.

3. TANÁCSOR.
BARÁT.

HANGOK KINT.

RORARIUS.

POLGÁRMESTER.
2. TANÁCSOR.
6. TANÁCSÚK
5. TANÁCSÚR.
RORARIUS.

1. TANÁCSÚR.
nORARIUS.

MAGISZTER.
RORAHIUS.

MAGISZTER.
4. TANÁCSÚR.

BÁLINT.

Ki vethet rá követ?
Nyakába tán a botránkoztatónak!
Inkább levenni, testvér, akire
hibáján kívül' aggatták koloneul.
Az áruló Júdásról is, magiszter?
Valaki Júdásért is felelős.

Az Istennél legyünk rrgalmasabbak?
Csak embermód legyünk irgalmasak.
Júdással is?

Azzal is. Annyira,
amennyi Krisztus-vonás van az arcán.
Elég! Ne is hallgassátok tovább!
Káromlás! Eretnekség! Lutherizmus!
Mi az? Miféle zsibongás van ott?

beszalad.
Megjött Valentinus Rorarius!
Isten ujja megoldta a csomót!
Biztos vagy benne?

Anyjától tudom.
Csak ruhát vált a hosszú út után,
és már jön is.

Boldog édesanya,
egyetlen fiát öleli' szívére,

S mályen fiút! A város büszkeségét!
Megszégyenülnek ellenségeim
oreám előtt, mondja az Úr. - Megyek,
viszem a' boldog hírt Veronikának!
Bálint! Bálint! Éljen Rorarius! .

Tizedik jelenet.

Előbbiek, Rorarius, később Veronika.

Köszöntöm városunk nemes tanácsát,
és elsőül kegyelmedet, apám helyett apámat,
és jelentem, hogy megérkeztem Bolognából,
mint a jogtudományok doktora.
Isten hozott, fiam. Isten hozott!
Köszöntünk városunk falai közt.
Isten hozott. Legjobbkor érkezel.
Májusra vártunk.

Sikerült elóbb
egzáment állnom. Bártfai kereskedők

készültek haza húsvét ünnepére
Bolognából, azokhoz esatlakoztam.
Béesen árt jöttetek'! Viszontagságos volt az út?
Magiszterségednek szíves köszöntést
és üdvözletét küldí általam
hajdani társa, Petrus Gallieus.
Emlékszik még rám?

Hogy emlékszik-e?
"Tudasd vele, kérlek, hogy várva várjuk
fényes elméje újabb műveit,

annál is inkább, mert mióta Janus
homályt vetett Itália egére,
éber Iüllel lessük a dunai
múzsák szavát." Igy mondta szó szerint.
Megszégyenít.

A törökről mi hír
van arra lent? Velence készül ellene?
Velence?
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BÁLINT.

RORAlUUS.

5. TANÁCSÚR.

6. TANÁCSÚR.

Ne is faggasd! Volt neki
fontosabb gondja töröknél. tatárnál;
igaz, Bálint?

Hoztál-e szép olasz
gyűrűt a kézfogora?

Szíved Veronikáját
láttad-e már?

Érte ment a Barát.
Bimbó volt, mikor elmentél. Ma feslő

tavaszi rózsa.
Szinte nem tudom,

kinek moridjak előbb köszönetet,
kegyelmednek, akinél szeretőbb

szívvel gondomat vér szerint való
édesapám se viselhette volna,
kegyelmednek, revercndissime,
hogy zsenge kortól annyi figyelemmel
istápolt a sokféle tudományban,
városunknak, tanácsurak, kegyelrneteknek,
nagylelkűségükért, hogy ezt elértem ...

PRÉPOST olvassa az oklevelet.
Nos Rector Universitatis Inclitae
Bononiensís . .. Szép dolog ez, fiam,
valóban szép. Emlékszem még, míkor
mint kis diák, tanultál a kezem alatt;
s most meglett férfiként állsz itt előttünk.
De kelmetek előtt mindig csak úgy,
mínt hű fiuk.

VERONIKA ,on a Baráttal, egy csapat lány kiséri. A lányok összefogódznak,
énekelnek.

3. TANÁCSÚR.

2. TANACSúR.
1. TANÁCSÚR.

VERONIKA.

POLGÁRMESTER.

MAGISZTER.
POLGÁRMESTER.

Lánc, lánc, lánc,
eszterlánc,
itt van már a vőlegény,

kezdődjék a tánc.
Eltáncolnak, magukkal sodorják a Barátot.

Bálint, az Isten áldjon,
hogy visszajöttél!

, Öleld, csak öleld,
hites mátkadat öleled, fiam.
Most menjetek. Meavek utánatok
én is, míhelyt főloszlik a tanács,

A magiszterhez. - határozottan:
A játékkal nincs többé semmi gond.
Bálint rneziött. Egy-két óra alatt,
van még idő, átismétlik a dolgot,
s ba; nélkül menní fog. Majd én magam
szólok neki.

S mi lesi Holetiusszal?
Júdással ? Ot majd kárpótolni. fogjuk.
Városunk soha nem volt kicsinyes.
Most is szívesen áldoz néhány aranyat,
ha egv szív terhén könnyíthet vele.
Viszontlátásra, uraírn.

Függöny,

(Folytatjuk)

Mindenkinél eljön a pillanat, amikor össze kell vetnie azt a kevés jót, amit tett,
mindazzal, amit tehetett 'Volna.

André Gide
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