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Csák végnapjai

Madách Imre Csák végnapjai c. drámáját Keresztury Dezső újjáformálta a Gyulai Vár-
játékok számára. A darab újjáformálása és bemutatása néhány lényeges elvi kérdést is újra
színházi világunk napirendjére hozott. Ezekkel külön tanulmányban foglalkozunk. Az újjá-
formált dráma szövegéből is közzéteszünk azonban egy részletet. Azért választottuk ezt, mert a
dráma minden lényeges szála összefut benne s mert jól mutatja az újjáformálás szövegbeli és
felfogásbeli változásainak arányát és jellegét.

Hogy az összefüggések világosak legyenek, előrebocsátjuk a Csák végnapjai új változatának
tartalmi vázlatát.

Róbert Károly király 1312-ben a rozgonyi csatában legyőzte az ellene támadt főurakat. A
csatában elesett Omodé volt nádor két fia is; az egyik Erzsébetnek, III. András király leányának,
az Árpád-ház utolsó sarjának vőlegénye volt. Csák Máté, az ellenzék vezére a csatatérre hívja
össze párthíveit, hogy megtanácskozzák a lehetséges teendőket. Csák tábora kettészakad. Zách,
Drugeth és más főurak a meghódolás mellett döntenek; s mikor Csák, a honfoglalók ősi
szokását felújítva, királynőként pajzsra emelteti Erzsébetet, elhagyják a nemzeti ellenállás
vezérét, aki az Árpádok jogaival az ősi magyar hagyományokat, a „régi világ erkölcseit" is
védelmezi. Csák arra kéri híveit - köztük az édesanyjuknak Margitnak, Zách nővérének hívó
szavait is visszautasító Omodé-fiúkat -, hogy váraikba vonulva várják meg az idők
jobbrafordulását.

Róbert Károlynak nemcsak a magyar főnemesség és főpapság nagy részét sikerült a maga
pártjára térítenie, de visszaszerzi Szt. István elorzott koronáját is, s magát azzal
megkoronáztatva, uralkodói jogait és tekintélyét mind Magyarországon, mind Európában
elismerteti. Csák egykori híveit - főként Záchot, akit a Szepesség urává s Drugethet, akit
országiíróvá tesz - magához köti azzal is, hogy Csák egykori birtokait: s tisztségeit ajándékozza
nekik; Zách lányát, Klárát a királyné udvarhölgyei közé emeli.

Csák zord várában, Trencsénben egyre nő a tettekre vágyó s tétlenségre kárhoztatott fiatalok
ingerültsége. Boldogan fogadják tehát a hírt, hogy Csák újabb felkelésre határozta el magát.
Tájékozódás és szervezkedés céljából szétszélednek az országba. Csák maga a királyi udvar
közelében élő egykori híveivel keres érintkezést. Erzsébet azonban visszaretten a készülő
polgárháborútól s a legidősebb Omodé-fiú, a józan és igazságos megegyezésre vágyó János
segítségével elhagyja Trencsént, hogy egy szepességi kolostor csendjében keresse meg lelke
nyugalmát. A legkisebb Omodé-fiú, Dávid, aki vad szerelemmel lángol Erzsébetért, úgy véli,
hogy a lány iránt ugyancsak mély vonzalmat érző Csák szöktette meg előle a király-nőt, s
elhatározza, hogy követi s megöli óriás vetélytársát.

Csák először Záchot keresi fel ennek visegrádi vadászkastélyában, ahol éppen a környéken
vadászó Róbert Károlyt várják. (Ezt a képet közöljük.) Találkozik a királlyal is, aki nem fogatja
el, hanem fegyveres fedezettel visszakísérteti Trencsénbe. Oda súlyos sebesüléséből lábadozva
érkezik meg: egykori párthíve, a kíséret vezetője el akarta tenni láb alól, de Csák kivágta magát.
Hívei arról számolnak be, hogy a tehetősebbek közül senki sem vállalkozik a felkelésre. Omodé
János magával hozza édesanyját is, akit a lánya, Klára meggyalázásáért elégtételt vevő s
levágott Zách ostromlott házából mentett ki. A vérig sértett és sarokba szorított Csák most már
hajlandó lenne akár martalóchordák élére is állni. Mikor azonban a királynő eltűnéséről értesül,
összeomlik. De életereje végső fellángolásában, már-már önkívületben, mégis elhatározza, hogy
visszahozza a királynőt.



Rajta kívül még ketten tartanak a szepességi kolostor felé, ahol Erzsébet már felvette a
fátyolt: Dávid, aki ott akarja betölteni bosszúját és a király, aki egy új, az udvar közelében
épülő kolostor fejedelemasszonyaként szeretné a maga hatáskörébe vonni Erzsébetet. Amikor
Dávid megtudja, hogy a lány önszántából s Csák elől is futva vonult a kolostorba, véget vet
értelmetlen életének. Csák kísérlete is meghiúsul, az ő szíve is ott szakad meg bálványa előtt. A
király kívánsága teljesül ugyan, de ráhull az ártatlanul megöltek vérének átka. Tudja már, hogy
az uralkodás súlyos kötelesség. S mikor arról értesül, hogy a nyugati határon betört az ellenség,
teljes életével vállalja az ellenség feltartóztatása közben halálra sebesült Omodé János végső
üzenetének teljesítését, hogy védje meg a hazát.

M Á S O D I K RÉSZ Második kép

(Visegrád. Terem Zách Felicián kastélyában.)

I . jelenet. (Klára, Margit segítségével öltözködik.
Mindketten derűsek.)

KLÁRA
Füzd össze néném, kérlek, derekam.
Az udvarhölgyek mind oly karcsuak.

MARGIT
Füző nélkül is versenyzel velük:
Te vagy a csillag az udvar egén; - De jól
vigyázz magadra, kis hugom! - Hajadba
mit tegyünk: gyöngyöt, virágot?

KLÁRA
Óh, a virág oly hervadó, ne azt;
Egy percig él, s ha nem friss, már ledobjuk.

MARGIT Gyöngyöt

tehát?

KLÁRA
Azt sem; mint megfagyott

könny Adrágagyöngy.Baljós
jelképlehetne.

MARGIT
Ölelj meg, húgom. Istenem megáldjon, S
tartson soká meg ilyen szűz kedéllyel,
Amig vőlegényt nem hozok neked.

KLÁRA
S ugyan kit, néném?

MARGIT
Könnyű eltalálnod!

Még négy fiam van: mind derék levente.

KLÁRA
Ezért hát Csákot és zászlójukat
El nem hagyhatják az én kedvemért.

MARGIT
S ha mégis, Klárám?

KLÁRA
Nem tudnám becsülni.

MARGIT
Csák bagolyvára unalmas lehet már!

KLÁRA
Unalmassá lehet a feleség is,
S otthagyjuk? Furcsa erkölcs, nénikém.
Kázmér hercegtől láttam én hasonlót, Ki
jó pár udvarhölgyet már megúnt.

2. jelenet. (Előbbiek, Zách.)
(A belépő Zách még hallja Klára utolsó szavait;
tréfálkozva szól)

ZÁCH
Jó reggelt Klárikám! Lám, lám ki hinné,
Hogy ajkad rágalmazni jobban ért Mint
csókolózni.

KLÁRA
Ezt is megtanúlja,

De mostan arra van jobb érkezése.

zÁCH
Kázmért kárhoztatod, pedig nem ő Hibás,
de oly nők, kik rossz boltosokként, Hogy
vevőt csaljanak, mindent kitesznek, S
boltjuk üres. - Miről is folyt a szó?

KLÁRA
Vőlegényről.

ZÁCH
No, azt majd én hozok.

KLÁRA
Isten ments! Mire mennék annyival?
Hoz Margit néném, hoz édesapám!
Egyet szerez, mint mondta, a királyné,
S egyet tán én is választok magamnak.



ZÁCH
(Eltűnődik)
Azt mondod a királyné? - és talán Olyasmit
mondott, hogy Kázmér? No lám,

lám. -
Kérlek édes néném, (Margithoz fordul)

készüljetek,
Magas vendéget kell fogadnunk itt ma.

(Margit elmegy)

3. jelenet. (Zách, Klára, később Zsámbokréti)

ZÁCH
S most már, leányom, nem tréfálva mondom,
Csak hagyd el azt a sok szép vőlegényt, Én
hozok szebbet; barnát, mint az árnyék.

KLÁRA
Nem kell, apám.

zÁCH
Miért?

KLÁRA
Mert csalfa volna.

ZÁCH
Tán azt hiszed, hogy árnyékod hamis?

KLÁRA
Azt nem, de látod, tiszta napsütésben
Velem van bár, ha egyszer elborúl, S a
rossz időben társamúl keresném:
Eltűnt az árnyék, nyoma sincs sehol.
Ilyen az álnok árnyék-vőlegény.

ZÁCH
Bohó gyerek!

KLÁRA
Ehez még változó is,

Mert majd itt, majd ott látom árnyamat,
Amint a nap Buda s Trencsén felől süt.

ZÁCH
(Felfortyan)
A nap nem süt sem innen, lány, sem onnan,
De a magasból. - Ostobán beszélsz
És oktalan! - Mondom: hozok neked
Barátaim közül majd vőlegényt,.

KLÁRA Görbét

hozol!

ZÁCH
Nincs köztük egy se görbe!

KLÁRA
(igen komolyan)
De egyenest se láttam köztük én.
Hajlongva állnak az előszobában,
És derekuknál csak szavok mi görbébb.
Ha olykor mondod: a király kegyes,
Sóhajtják ők is: óh kegyes, bizony. S ha
néha mondod: álnok a király, Fondor,
kegyetlen, ők visszhangjaid. De Ha úgy
esik, eladnak könnyü szívvel. -
(Bocsánatkérő zavarban)
Ne ráncold össze homlokod. Fecsegtem.

ZÁCH Te

lány!

KLÁRA
Bocsáss meg!

ZÁCH
(Magábafordulva)

S ha úgy volna mégis? -
Mit mondtál híveimről? - Gyermekeknek Igazat
súg az Isten. Nem zavarja
Ifjú keblöknek tiszta tükörét
Még a világ hitvány párázata. -
El ijesztő gond! - ő rám van szorúlva; - Igen
és ő oly jó, kegyes király.

ZSÁMBOKRÉTI
(Mosolyogva lép be)
A király üdvözöl; s míg ide tér
Pihenni, e kis írást küldi néked.

ZÁCH
Sajátjában pihen, szolgája várja.
(Zsámbokréti el. Zách elolvassa a levelet.)
Jól mondtam, ő mint Isten, ott is áld, Hol
vétkeztünk ellene.

KLÁRA
Mért örülsz?

ZÁCH
(jókedvűen)
Kilenc falut ajándékoz megint Csák
jószágából nékem. Klárikám, Ez is
nászajándékod lesz.

KLÁRA
(Nagyon riadtan, elutasítón)

Apám?
Végy nekem inkább fátyolt, oly sűrűt,
Hogy elfedje előlem multamat.

ZÁCH
Miért lányom?



KLÁRA

Mert még gyermekkezem
Nem tudtam egybekulcsolni, alig
Értettem félig elmondott imám,
S megtanítottál Csákra kérni áldást S Isten
haragját mindazok fejére, Kik ellenségei
Csáknak s hazánknak. Ugy megszoktam e
gyermeki könyörgést, Hogy felver, egyszer is
ha elmulasztom -
S most félnem kell, hogy meghallgatta Isten.
Végy hát, végy inkább sűrü szürke fátyolt, S
kilenc falud helyett azt add nekem.

ZÁCH

Miket fecsegsz?! -

KLÁRA

(Ijedten, de állhatatosan)
Ne bánts, hisz meglehet,

Hogy ami egykor jó volt, rossz ma az,
Mint rothadt alma. - Én nem értem a
Bölcs férfiak okoskodásait,
De nem tudom feledni az imát sem.

ZÁCH

Megőrülök. - Lányom, ki biztatott,
Hogy mint sebzett vadat üldözz halálig?! -
Mondd meg, valld meg, lányom, ki mondta

néked,
Hogy elárultam Csákot?

KLÁRA

Te magad!
Miért térdeltél tegnap este is ?

ZÁCH

Hol lányom?

KLÁRA

A királynál.

ZÁCH

(Haraggal)
Nem! Hazudsz!

Zách fog térdelni oly király előtt,
Kit ő csinált? -

KLÁRA

(Nagyon határozottan)
De hogyha láttalak!

Ő kétkedett benned, s kacagva mondta:
Eladtad Csákot s engem is eladhatsz. Te
térden esküdtél meg,

ZÁCH

(Zavart fölénnyel)
Jó! S miért ne?

Nem tettem ingyen.

KLÁRA

Jaj, mit adtál érte!

(Zokogva elsiet)

ZÁCH

A büszkeség elszáll az ifjusággal;
A vén csak zsémbelhet; hatalma fogytán
Inkább meghódol a nagyobb erőnek. Mert:
hol az erő, ott a jog s igazság. - Mit nyert
Csák azzal, hogy kevély nyakát

(Kürtszó)
Nem bírta bókra vinni, - most zsivány!
Királyom jön. -
(Csák lép be; hallja Zách végső szavait)

4. jelenet. (Zách, Csák.)

CSÁK

Nem ő. Megáldjon Isten
Minden magyart s ha az vagy, téged is.

ZÁCH

(Zavarban)
Régen nem láttalak, de most - bocsáss meg,
Hogy nyiltan szólok - nem szeretlek itt.

CSÁK

Azt látom, arcod sárga és remegsz.
Talán azért, mert régi jó barátod
Vendégjogot kiván egy éjszakára? - Óh
Zách, minő veszett tömlöcszag ez, E
szép teremben! Keblem telve volt
Férfias, tiszta érzéssel s ez ívek
Most mintha rászakadva visszanyomnák;
Alig mer szólni, fél: megszégyenül.
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ZÁCH
(Félre)
Mért nem dörög, hogy visszaverjem! Igy

Szelíd nyugalma a porig aláz. (Fent)
Jól van jól! De biztosan nem tudod,
Hogy Károly itt vadászik és legott
Beléphet.

CSÁK
Jól tudom, de úgy hiszem

Még megvéded a vendéget, barátot. (Szelíden.) S
tán azt hihetem: kedvesebb vagyok
Előtted most is, mint ő. - Nem beszélsz. - Ifjú
korunk angyala leng talán
Elődbe. Szebb világ volt az, bizony,
De sírba szállt s felette mint kereszt:
Könnyet fakasztó, sírni nem tudó
Jel állok én itt.

ZÁCH
Irgalom, ne többet! -

Elfogathatnálak, de nem teszem. Végy
kardot, vivjunk meg: Isten előtt
Végezzük el a végső számadást.

CSÁK
(Visszainti a kardjához kapó Záchot, fájdalmas
nyugalommal)
Tedd le! Az öngyilkosság mire jó?
S nem magam gyilkolnám meg multamat,
Ha ifju lelkem jobb felét megölném?
De e jobb fél elszunnyadt - tetszhalott: -
Azért jöttem, hogy új életre rázzam!

ZÁCH
Ne kísérts, Csák! - A kába ifjuság
Ábrándképekben látja a világot;
Rohan utánuk a kietlenségben,
S kifulladva, szárnyszegetten lehull.

CSÁK
Igazad van Zách. - Óh, az ifjuság
Hatalmas Isten, s mint a lángoló nap,
Arany himet varr a kopott világra. De
ábránd csak az ifju látomása? --Nem a
vén szem van-é megkérgesedve, Hogy
gyászlepelt lát az egész világon?

ZÁCH
Ne többet, én Károlynak adtam esküm,
Szavam, megtartom.

CSÁK
Esküdtél neki, -

De a hazának mondott esküszó
Megtört szentsége tapadt ajkadon.

ZÁCH
(Heves meggyőződéssel; igazát védi)
Amit tettem, hazám javára tettem!

CSÁK
Ne káromold - szent oltár a haza!

ZÁCH
Te vért kivántál tőle, Károly is vért.
Te erre vontad, ő meg más felé.
Ti fosztogattátok, egymást előzve, Mig ott
állt köztetek, vérben, erőtlen. Én láttam
mindezt s azt mondtam: elég. Ha
békessége lesz, erőre kaphat,
S akkor lerázza azt, ki terheli.
Hibásan tettem-é?

CSÁK
Magadnak is

Hazudsz! Tudod te is: igen, hibáztál,
Mert emberkézzel a sorsot akartad
Vezetni, s olyanhoz szegődtél társnak,
Ki sarkaiból akarja kivetni
Világunkat. Olyan kontárhoz álltál,
Ki elvetvén ős törvényt, jó szokást,
Istenként hatna késő századokra, --
Ha tudna! - De nagyobb nála a sors. - Ne
légyen senki bölcsebb, mint kora. Ha mint
eszköz betölti hivatását, Jó eszköz volt.
Istenként elbukik. Azt gondolod, ha nem
tetszik, lerázod, Mit most, okosságból,
magadra vettél? Ha egy lépést letértél a
szoros Törvény utjáról, többé nem találod
Soha. Bogáncs közé, bozótba jutsz, (Kürtszó)
S bogáncs ha egy is rádtapad, örökre
Rázhatod: ötven új akad helyébe.

ZÁCH
(Riadtan)
Jön a király, - Csák, elrejtlek!

CSÁK
(Nagyon nyugodtan és határozottan)

Nagyobb Urakkalisnéztem
márszembe.

5. jelenet. (Előbbiek. Róbert Károly, Drugeth,
Zsámbokréti és mások jönnek. Amikor az urak
észreveszik Csákot, kardjukhoz kapnak)

ZÁCH
(Mély zavarban meghajol)

Jaj!
Uram király, bocsáss meg!



KÁROLY
(Fölényesen. Visszainti az urakat.)

Csendesen!
Magyarhonban szent a vendégbarátság,
S mi tiszteljük a jó szokást. Ne kérdjük,
Mit keres itt Csák. Vagy talán kezet
Jött békességre nyujtani?

ZÁCH
Királyom!

Voltak napok, hogy ellened csatáztam, -
És kegyelmed győzött le, nem karod.
Szólitsd fel Csákot, vess a multra fátyolt,
S adj lánglelkének tért melletted állni.

ZSÁMBOKRÉTI
A régi cinkosságból, úgy hiszem,
Egy gyöngéd visszhang még Záchnak beszéde.
Akasztófára a merész zsivánnyal!

ZÁCH
Torkodra fojtom a szót.

CSÁK
Várjatok!

Hivatlan jöttem hozzá és megyek már.

ZSÁMEOKRÉTI
El nem mehetsz! Fogoly vagy és felelsz!

DRUGETH
Árpád vérén csak a nemzet ítélhet, S
megidézetlen magyar főnemest Elfogni nem
lehet. Királyom! A Közérdek ha kívánná
porbadőltét, Tartsunk meg minden illemet.

Ne hulljon Ránk vád, hogy a hon Ily nagy
emberét Gyalázatú) akasztófára küldtük.

KÁROLY
(Ironikusan hátrainti az urakat. Ironikus
fölényét az egész vitán végig megőrzi.)
Békesség urak! Próbált férfiak; -
Elég a jó tanácsból. Most nekünk

Lesz még Csákkal néhány szavunk. (Csákhoz)
- Miért

Küzdesz, nagyúr ellenünk; jól tudod bár,
Hogy harc, véráldozat hiába van?!

CSÁK
(Fékezetten; a vita folyamán egyre indulatosab-

ban)
Mert kezembe tette le koronája
S leánya sorsát Árpád-sarja: András!
Mert idegen vagy s félrevetve régi
Szokást, idegen érdekek szolgája
Lettél és azzá tettél minket is.

KÁROLY
Idegen? S mind egy fajta-é, ki itt Él?
Szent elődőm s ősöm tudta: csak Sok
nyelvü, népü ország boldogúl.

CSÁK
A magyar egy nép, és övé az ország!

KÁROLY
Egy nép? Egy család, szövetség csupán,
Mely olajként úszik a víz szinén.
S a mélységről, mely hordja, mit se tudva,
Elfogja tőle a napot.

CSÁK
A nemzet

Szívét Árpád vére táplálja!

KÁROLY
Ne

Szavalj! S csupán a vér tenné? Habár
Ehhez is férne szó; hisz bennem is Van
Árpád vére annyi, mint tebenned. De
mit tettél te e honért? Magadnak Voltál
benn kiskirály.

CSÁK
Nagy őseink

Nekünk szerezték e hazát. Mi itthon
Vagyunk: miénkben.

KÁROLY
Szűk karámotokban!

Csak addig láttok, mig sasfészketek
Szemhatára elér; büdös odukban
Őrzitek dicső multatok. Miért
Dicső?! Mert vén családok virtusát,
Vad rögeszméit, rossz szokásait
Védi az idők frissítő szelében?

CSÁK
De idegenek tettek trónra, s minket
Kiátkoztattál az egyházzal.

KÁROLY
Úgy van:

Világhatalmak tettek trónomon
Még gyermekként erőssé s én kitártam

Ez ország szemhatárát: (Elkomolyodva) - az
egészét,

Mit egybefogtam, s darabokra tépni
Nem engedek! Tudom a pártviszályok,
Hazai martalócok s idegen
Hadak mit pusztíthatnak. (Nagyon keményen) Ez

a föld Azenyém:féltem,óvom.
Rámszorul



A védtelen paraszt, polgár, közember, Kit
önző nagyurak nyúznak, maguk
Hasznát hajtván, míg széthull az egész, S
a pusztulásban ők is elmerülnek.

CSÁK
S kiket levágattál? Jószágaikból
Kiforgattál? A sok ravasz csel, alku?

KÁROLY
(Újra fölényes iróniával)
Csak visszavettem, ami a királyé.
S téged tanítsalak: a hatalom
Nem gyermekjáték, nem szelíd mosoly csak.

CSÁK
Uralkodni, tudom, nem hófehér
Ábránd. Kard kell hozzá - és jó gyomor.

Szennyes fickókkal együtt mégsem ülnék. (Az
urak kardjukhoz kapnak; a király vissza-inti
őket)

KÁROLY
Csendben! - De hát, ha így van, Csák, miért
Erőltetsz egy gyengéd leányt a trónra?

CSÁK
Nekem Erzsébet nem leány: Királynő!
Árpád utolsó sarja, a magyar
Nemzet szentsége, s aki sérti: kardom
Elé álljon, akárki légyen is!

KÁROLY
Én a hercegnőt sohse sérteném meg. És
másként vívok mint te; vad szíved
Könnyen kardomba futna. De király Nem
vív alattvalóval. Nem erőszak, De ész,
körültekintés, jó szövetség Dönti el,

melyikünké az igazság. (Elkomolyodva,
némi megbecsüléssel) Hajolj meg Csák! Egy
van, ami előtt Akármi nagyság szégyen
nélkül, büszkén Hajolhat meg: a többség
igaza, A közös jólét, melyet a megifjult
Világ hozhat el, ahogy csak tavasszal
Újjászületett élet hoz gyümölcsöt.

CSÁK
(Vad szenvedéllyel)
Te nem vagy Isten, hogy tavaszt teremts.
Nem kell új életed! Nemzet s szabadság
Ügyében nem dőlt még köztünk a sors el.

KÁROLY
(Fölényesen és kétértelműen) Elválik.
Zsámbokréti, egy csapattal

Kisérd el a nagyurat otthonáig,
Hogy utján baj ne érje! - Csák, a döntést
Meghozza köztünk az idő. - Urak, Mi
udvarunkba indulunk.
(Csák, Zsámbokréti el.)

7. jelenet. (Előbbiek, Csák és Zsámbokréti nélkül,
Dávid.)

ZÁCH
(Mélyen meghajolva, könyörögve)

Királyom
Ne szégyeníts meg; ezt nem érdemeltem!

DRUGETH
Uram királyom, ne veszejtsd el őt!
Csák nem csak ő maga: sokak szemében
A legnagyobb azok közt, kik a régi Nemzet
törzsét teszik. Ujítva: nyesni kell a fát,
tudom, s tudom, hogy az idő Leveti
hátáról, ki visszanéz csak. De faragatlan
erősebb a fa,
S jó multakra épül a jó jövő.

KÁROLY
(Hirtelen kitőr belőle a tigris)
Tán nem kivánod, hogy ki ellenem tőr Még

ápoljam is! Védje, aki őrzi! (Indul).

DÁVID
(jön s térdre borul a király előtt)
Kegyelmes úr, remegve hódolok meg,
Alig remélve már bocsánatot.

KÁROLY
(Meghökkenve)
Ki vagy te, ember?

DÁVID
Omodé fia.

KÁROLY
(Záchhoz gúnyosan)
Dicső egy vendéglátás mondhatom)
Jön még barátod?

DÁVID
Király, ellened

Küzdöttem eddig, most bocsánatot
Jöttem könyörgeni.

KÁROLY
(Újra indul)

Meggondolom.



DÁVID

(Feltartóztatja)
Ne menj! E perc egész világom!
Ha megelőz más, elvesztem. Különben:
Nem ősök birtokát, kitüntetést
Kérek, csak azt: engedd Csákot követnem
Bántatlanul, hogy végezzek vele;
Csak én birom le, mást a porba sujt.

KÁROLY
S mért lettél oly macskája e kutyának?
Hisz eddig vért egy tálból nyaltatok.

DÁVID
Ne kérdd, király, Csákot mért gyülölöm;-
A koldus koldusává tette szívem. -
Nincsen jogod a kor nagy emberét
Feláldozni a közjónak. S miért is
Tennéd?! Hogy egynéhány követ nem ád
Koronád diszeül: ok nem lehet.
Tőlem a napot lopta el! A bosszú
Csak engem illet. S hogyha megszökik,
Vagy gyorsabb lesz más és én meghalok, A
túlvilágon addig kérem Istent,
Míg visszadob a földre, s újra élünk, Hogy
Csákot üldözzem, mig el nem érem!

KÁR OLY
(Sértett gúnnyal, igen határozottan)
Rendelem, a fiút ne bántsa senki! - Mit
szóljak ehhez én - az idegen? - Intézzék
egymás közt - a magyarok.
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