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Karsai János

A szarvasagancsos sisak
Szerepl�k:

Honda Tadakacu tábornok

Ohisa no kata, a felesége

Jamagata Maszakage szelleme

Szolgáló

Els� szellem

Második szellem

Harmadik szellem

A színpad bal oldalán fut be az úgyne-

vezett hídút a színpad végébe. Ezen 

keresztül mehetnek be a színpadra 

a szerepl�k, illetve erre távozhatnak. 

A  becsatlakozásnál található a site 

oszlopa. A színpad bal oldalának ele-

jén áll a tájékozódási oszlop, a  jobb 

oldalának elején a vaki oszlopa. 

Jobboldalt, hátul található a fuvolás 

oszlopa. A zenekar a színpad végében 

foglal helyet, a kórus a jobb oldalon, 

a  mellékszínpadon, a  közönségnek 

oldalt ülve, arccal a színpad felé. 

A  színpad elején, középen falépcs� 

vezet le a néz�teret és a színpadot 

elválasztó kavicságyhoz.

A  színpadon Honda Tadakacu tábor-

nok hálószobáját látjuk. Ágya a f� 

színpadon (a  színpad közepén) lát-

ható, a  feje a hídút felé mutat, míg 

lába az oldalszínpad felé. A bal olda-

lán fekszik felesége, Ohisa no kata, 

mindketten alszanak.

KÓRUS�Szél kerekedik fenn, a  sötét 

égben, lenyargal a tenger felszí-

néig, és vadul robog a szárazföld 

felé, ahol csak a hegyek állítják 

meg és az erd�k, és Edo házai. 

De a Szumida folyón, a  Szumida 

folyón felvágtat egészen Tadakacu 

tábornok palotájáig. Megrázza a 

kerítést, a  palota falait és az ud-

varon álló cédrusfa ágait. Hozzáüti 

a  tet�höz a faágat egyszer, két-

szer, háromszor.

Három koppanás hallatszik egymás 

után. A  harmadiknál megjelenik a 

hídúton Jamagata Maszakage szel-

leme. Egyszer� csuhát visel, jobb 

kezében görcsös botot tart. Elsétál 

a site oszlopáig, majd a tájékozódá-

si oszlophoz megy. Botjával hármat 

koppint.

MASZAKAGE SZELLEME�Tadakacu 

tábornok! Tadakacu tábornok! Se-

gíts rajtam!

Tadakacu felül a fekv�helyén, Masza-

kage szelleme jobbra, a háta mögött 

áll.

TADAKACU�Erényesen éltem, tisztán 

és becsületben. Az éjszaka démo-

nai rajtam nem vehetnek er�t. Tá-

vozz hát te is vissza a sötétségbe.

MASZAKAGE SZELLEME�Segíts raj-

tam, Tadakacu tábornok! A  segít-

ségedet kérem!

TADAKACU�Mit segíthetne él� az 

élettelenen? Külön utakat járunk, 

nem jó a másikét keresztezni. Kér-

lek, Amateraszu istenn�, hozd el 

újra a napot, fényed zavarja el az 

idegen világ árnyalakját.

Szavaira megszólal a napfelkeltét jel-

z� gong, Maszakage szelleme lassan 

visszasétál a site oszlopához (má-

sodik gong), mire a hídút végéhez 

ér, megszólal a harmadik gong is. 
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Kivirrad, felkel ágyából Tadakacu, és 

megáll a site és a tájékozódási osz-

lop között. Ohisa no kata is felül az 

ágyban.

TADAKACU�Fura álmot láttam, most 

hajnalban. Egy szellemalak jelent 

meg, és a segítségemet kérte.

OHISA NO KATA�És az én nagyra be-

csült férjem mit tett?

TADAKACU�Amateraszuhoz, a Napis-

tenn�höz fohászkodtam, és a haj-

nal els� sugaraira a démon elt�nt.

OHISA NO KATA�Szerencsétlen lélek, 

a  semmit lakja, idejön közénk, 

nem rossz szándékkal, hanem 

kéréssel. Udvariatlan házigazda 

vagy, ha a jövevény kérését meg 

sem hallgatod. Vagy talán féltél?

TADAKACU�Száz csatát vívtam meg, 

komoly sebet sohasem kaptam, 

az els� sorokban harcoltam. Lán-

dzsám, a  Tonbo-Giri, rettegést 

keltett, elég volt csak felemelnem, 

s az ellenség rögtön hátrébb sza-

ladt. Egy csatában sem féltem, és 

most sem fogok.

KÓRUS�Bizony, a híres lándzsát ret-

tegték Japán-szerte. Éles pengé-

jére egy ízben szitaköt� szállt le 

megpihenni, és az acél kettévágta.

OHISA NO KATA�Akkor legközelebb, 

bármely éji órán is kér segítséget 

t�led a szellem, hallgasd meg 

szavát. Ne feledd, a Buddhák védik 

azt, ki gáncstalan, akinek lelkét 

nem szennyezi semmi.

KÓRUS�Eltelt a nap Honda Tadakacu 

tábornok palotájában, és ismét el-

jött az este. Meggyújtották a gyer-

tyákat, fényük beragyogta a szobát 

és a folyosókat. Az �rség végigjárt 

minden termet, besurranó idegen-

re sehol sem leltek. Nyugodalmas 

jó éjszakát, h�s tábornok, nyugo-

dalmas jó éjszakát, Ohisa no kata! 

De éjfél után ismét feltámad a 

szél, és megrázza az udvaron álló 

cédrust. A fa ága a tet�höz üt�dik 

egyszer, kétszer, háromszor!

Amig a kórus szaval, Tadakacu és 

felesége visszafekszenek az ágyuk-

ba és elalszanak. Három koppanás 

hallatszik. A harmadiknál ismét meg-

jelenik a hídúton Maszakage szelle-

me. Elsétál a site oszlopáig, majd 

megáll a színpad sarkán a tájékozó-

dási oszlopnál. Botjával hármat kop-

pant, a harmadikra Tadakacu felül az 

 ágyban.

MASZAKAGE SZELLEME�Tadakacu 

tábornok! Segíts rajtam!

TADAKACU�Ki vagy te, aki az árnyék-

világból kísértesz engem éjszaka?

MASZAKAGE SZELLEME�Jamagata 

Maszakage voltam, amikor még 

ihattam a források vizét. Katona 

voltam, a Takeda család szamurá-

ja. Sok dics�ségben volt részem, 

de aztán jött a nagasinói csata.*

KÓRUS�A Rengo folyó két partján állt 

egymással szemben a két sereg.

Közben Tadakacu kiszáll az ágyból 

és a vaki oszlopához megy, a  szín-

pad jobb elüls� sarkához. Egymással 

szemben áll a szellem és a tábornok.

KÓRUS�Szélvészként támadott Take-

da lovassága, de a folytonos sor-

tüzek visszakényszerítették a lova-

sokat. Azonban úgy látszott, hogy 

Jamagata Maszakagét kegyelmé-

* A  nagasinói csatában Oda Nobunaga és 

Tokugava Iejaszu mért végzetes csapást 

Takeda Kacujori seregére és a Takeda-klán-

ra. A három sorban felállított l�fegyverekkel 

szemben a lovasság tehetetlen volt, hiába 

próbálkoztak újra és újra. A  Takedák több 

mint 10  000 embert vesztettek, köztük 

54 tábornokot. Ezt a vereséget többé nem 

tudták kiheverni, a klánt hamarosan meg-

semmisítették.
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be veszi Hacsiman, a  háború Is-

tene, vörös páncélos lovasai ott 

vágtatnak Honda Tadakacu mus-

kétásai felé, mindjárt betörnek a 

puskás katonák közé.

MASZAKAGE SZELLEME�Ott volt el�t-

tem a rés, ahol a gy�zelembe 

lovagolhattam volna. Hiába jöttek 

elém gyalogos lándzsások, levág-

tam �ket. (Táncolni kezd, a botjá-

val harcol a láthatatlan ellenség-

gel. Lassan megindul a vaki osz-

lopa felé, félúton megáll.) Ott volt, 

karnyújtásnyira t�lem a gy�zelem, 

amikor felt�nt a kavargó tömeg-

ben egy szarvasagancsos sisak.

TADAKACU�Menekült a Takedák lo-

vassága, csak egyetlen alakula-

tuk vágtatott át a sortüzeken és 

nyomult be a puskások közé. 

Vezet�jük ördögként aprította ka-

tonáimat, ezt nem hagyhattam 

annyiban. (Táncolni kezd, kön-

töse övéb�l legyez�t húz el�, 

az a kardja, �  is a láthatatlan 

ellenséggel küzd. Lassan halad a 

tájékozódási oszlop felé, félúton 

találkozik a szellemmel.) Sok ka-

tonát öltem meg, mire szembe 

találtam magam a másik harcos-

sal. Kezemben a legendás lán-

dzsám, fejemen a szarvasagan-

csos sisak.

MASZAKAGE SZELLEME�Ahogy az er-

d� királya söpri félre a farkasokat, 

úgy verte szét sorainkat a szarvas-

agancsos sisakos vitéz, és feldön-

tötte lovamat.

A szellem és a tábornok forogni kez-

denek egymás körül, a  legyez�vel, 

illetve a bottal imitálják a küzdelmet.

KÓRUS�Egyik védi a másik csapását, 

harcukat fi gyelte a közelben lév� 

összes katona. Fém találkozik a 

fémmel, szikrát vetnek a fegy-

verek.

TADAKACU�Végül sikerült megse-

beznem a lábát, és ellenfelem a 

földre hanyatlott.

Abbahagyják a küzdelmet, és vissza-

sétálnak a tájékozódási oszlophoz, 

illetve a vaki oszlopához.

MASZAKAGE SZELLEME�Igen, akkor 

éreztem utoljára a föld illatát.

TADAKACU�Miel�tt kardját megemel-

hette volna, lándzsámmal átszúr-

tam a páncélját, és a földhöz sze-

geztem.

MASZAKAGE SZELLEME�Igen, gyors 

halál volt. A Tonbo-Giri a szívemen 

futott át.

TADAKACU�Majd levágtam h�s ellen-

felem fejét, hogy gy�zelmi jelvé-

nyem legyen, és bizonyítsa bátor-

ságomat, ügyességemet.

MASZAKAGE SZELLEME�Igen, tábor-

nok, így történt.

TADAKACU�Becsületes küzdelem volt.

MASZAKAGE SZELLEME�Igen, tábor-

nok, az volt. Te voltál a jobbik, 

dics�séges volt a te kezed által 

elesni.

KÓRUS�Tadakacu tábornok katonái 

visszaszorítják az ellenséget, a Ta-

keda család serege futásnak eredt. 

Tokugava Iejaszu és Oda Nobu-

naga ismét gy�zedelmeskedett.

TADAKACU�Akkor miben segíthetek?

MASZAKAGE SZELLEME�Máshol fek-

szik a testem, és máshol a fejem. 

Mennyi ideig dicsekedhettél h�s-

tetteddel? Négy napig? Két hétig? 

Egy évig? Ezek mind véges tarta-

mok, amit itt, az örökkévalóban 

kinevetünk. Viszont a lelkem nem 

kapott megnyugvást, azóta bo-

lyongok a világban éjszakánként. 

Ez a büntetésem, bolyongásra 

kárhoztattak.

Tadakacu leül a vaki oszlopánál. Ma-

szakage szelleme elsétál a site osz-
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lopához, a  fuvolás oszlopához, majd 

visszatér a tájékozódási oszlophoz.

MASZAKAGE SZELLEME�Bejártam 

Kiotó palotáit, félelmet vittem a 

f�város lakóira. Aztán a szelek 

szárnyán eljutottam Mikava tarto-

mányba, és Okazakiban is keres-

telek téged. Ákeltem Totomiba, és 

Hamamcu városában kutattalak. 

Évek teltek el, de én hiába keres-

telek. Ha visszakapom a fejem, itt 

hagyhatom ezt a köztes világot és 

átkelhetek az öröklétbe.

TADAKACU�Nem tudom, a  fejedet 

hol temették el, nem segíthetek.

MASZAKAGE SZELLEME�El sem tu-

dod képzelni, milyen szomorú lát-

nunk, nekünk, árnyaknak, ahogy 

élvezitek az életet, esztek és isz-

tok, pihentek. Nálunk a víz homok, 

az étel köd, nem alszunk és nem 

ébredünk. Engedj elmennem in-

nen, kérlek.

TADAKACU�Nemes ellenfél voltál, ha-

rag vagy indulat nem jelent meg 

közöttünk, holtodban is becsülte-

lek. Szívesen segítenék, átérzem a 

gondod, még én is járhatom a te 

utadat. De értsd meg, nem tudom, 

a fejed merre lehet. Kérdezd meg 

az árnyékok urát, nincs-e más le-

het�séged a megnyugvásra.

MASZAKAGE SZELLEME�Közeledik a 

hajnal. (Elindul a hídút felé.) Kö-

szönöm, Tadakacu tábornok, ha-

marosan jelentkezem.

Maszakage szelleme a hídúthoz ér, 

kimegy a színpadról. Tadakacu feláll, 

visszasétál az ágyához és lefekszik.

MASZAKAGE SZELLEME�Komolyan 

veszem az ígéretedet, tábornok, 

visszajövök a válasszal hozzád.

Három gongütés jelzi a nappalt, Ma-

szakage szelleme elt�nik a hídút vé-

gén. Tadakacu és Ohisa no kata ki-

kelnek az ágyból, és a kavicságyra 

vezet� lépcs�ig jönnek.

OHISA NO KATA�Eljött-e éjszaka hoz-

zád ismét a szellem?

TADAKACU�Igen, és kérését is el�-

adta.

OHISA NO KATA�Végighallgattad, 

ahogy illik?

TADAKACU�Igen, be is mutatkozott. 

Jamagata Maszakagénak hívták, 

itt, az ég alatt, a nagasinói csatá-

ban gy�ztem le, becsületes pár-

bajban. A  fejét harci jelvényként 

levágtam, és a táborba vittem. 

Sóra fektettem, és Tokugava nagy-

úrnak is megmutattam.

KÓRUS�Levágott fejek hevernek a 

föld alatt mindenütt. Ezer csatát 

vívtak Japán-szerte, és a gy�z-

tesek büszkén mutogatták egy-

másnak egy-egy híresebb ellenfél 

levágott fejét. Levágott fejeken já-

runk nap mint nap, lelkek sírnak, 

hogy távozhassanak az örökké tar-

tó nyugalomba.

TADAKACU�Sejtelmem sincs, hogy 

szolgálóim hol temethették el Ma-

szakage fejét.

OHISA NO KATA�És mit felelt erre a 

szellem?

TADAKACU�Megkérdezi, van-e más 

lehet�sége a megváltásra. Ígéretet 

tettem, hogy segítek neki.

Elindulnak egymás mellett a hídút 

felé, azon keresztül távoznak a szín-

padról. Amikor egyikük vagy mási-

kuk megszólal, megállnak.

OHISA NO KATA�Az én nagyra be-

csült férjem ismét bebizonyította, 

hogy ízig-vérig szamuráj, aki nem-

csak ölni képes, hanem támogatni 

a rászorulókat.

KÓRUS�A  Rengo folyó partján csak 

egy csatatér fekszik, földjében ka-



 

149149

tonák ezrei. Jaj, ezerszer ezernél 

is több harcos van eltemetve a 

birodalomban. Elenyész� testük 

fölött ciprusok, somfák, fenyvesek 

n�nek, gyökereik átfonják csont-

jaikat.

TADAKACU�A  szavam, mint az acél. 

Nem kezdheti ki semmi.

KÓRUS�Nincs család az országban, 

akinek �sei között ne lenne valaki 

ilyen jeltelen sírban. Ezért is drága 

nekünk ez a föld.

Tadakacu és Ohisa no kata elhagy-

ják a hídutat is, a  színpad elsötétül. 

Amikor újra kivilágosodik, �k ketten 

t�nnek fel a hídúton. A  hálóhelyük 

felé tartanak.

OHISA NO KATA�Mennyi ideje is 

már, hogy Baba tábornok szelle-

me nem jelentkezett! Lehet, hogy 

csak rossz álom volt mindaz, amit 

meséltél.

TADAKACU�Igen, elképzelhet�. 

Csendes nyári estéken a szél sem 

rezdült az utóbbi hetekben. Pihen-

jünk le, és felejtsük el az egészet.

Lefekszenek, és el is alszanak.

KÓRUS�Három hete, hogy Jamagata 

Maszakage tábornok szelleme fel-

suhant a Szumida folyó hátán vág-

tató szél segítségével Honda tá-

bornok palotájáig. De alig múlik el 

az éjfél, megremegnek Edo házai 

az er�s széllökésekt�l, a  kertben 

álló cédrus ága a tet�höz csapódik 

egyszer, kétszer, háromszor.

Megjelenik Jamagata Maszakage 

szelleme a harmadik koppanásnál. 

Végiglépdel a hídúton, a  sike oszlo-

pánál jobbra fordul, és a tájékozódási 

oszlopig megy. Közben mesél.

MASZAKAGE SZELLEME�Megjártam 

az egeknek minden rétegét, le-

szálltam a poklok összes bugy-

rába. A  Fudzsiszan tetején talál-

tam Kannonra, a  könyörületesre, 

aki meghallja a segélykiáltásokat. 

Kaptam egy új lehet�séget, hogy 

eltávozhassak innen. Tadakacu tá-

bornok, visszajöttem!

Botjával hármat koppant a tájékozó-

dási oszlopnál. A  harmadik koppan-

tásra Tadakacu felül az ágyban.

TADAKACU�Maszakage, ismét visz-

szajöttél?

MASZAKAGE SZELLEME�Igen, itt va-

gyok, hogy beváltassam veled az 

ígéretedet. Remélem, nem kell 

csalódnom benned.

TADAKACU�A szamurájnak egy szava 

van. Nem mérlegelem, hogy kinek 

adtam, n�nek, gyereknek, él�nek 

vagy holtnak.

MASZAKAGE SZELLEME�Kannon, 

a  könyörületes járt közben az 

ügyemben Amida Buddhánál. Ke-

mény tábornok voltam, de soha-

sem kegyetlen. Mégis sok életet 

oltottam ki, ezért aztán nehéz el-

jutnom az üdvösség kapujához.

TADAKACU�És mi lett a döntés?

MASZAKAGE SZELLEME�Menj el a 

nagasinói várhoz, a  Rengo folyó 

partjára, ahol a csatát vívtuk. Ke-

ress köveket a folyóban, a környé-

ken, azokból emelj az emlékem-

nek egy oltárt, amelyen füstöl�t 

gyújtva imádkozz a lelkemért.

TADAKACU�Holnap reggel szolgálók-

kal útra kelek, hamar Nagasinóba 

érek. Felépítem az oltárt, és egy 

álló napon keresztül füstöl�ket 

égetek, és a lelkedért fogok imád-

kozni.

MASZAKAGE SZELLEME�Köszönöm, 

Tadakacu tábornok, nem felejtem 

el neked.

KÓRUS�A  régi id�kr�l beszélgetett 

eztán a két katona, felidéztek csa-

tákat és ostromokat, amíg a hajnal 
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meg nem lepte �ket. (Maszakage 

szelleme elindul a hídút felé.) Sok-

szor álltak egymással szemben, 

volt, hogy az egyik nyert, volt, 

hogy a másik. Mi választja el ezt a 

két embert? Pusztán a hely, ahová 

születtek. Testvérek �k, Hacsiman 

gyermekei.

Három gongütés hallatszik. A harma-

diknál elt�nik Maszakage szelleme a 

hídút végén. A színpad elsötétül. Ta-

dakacu és Ohisa no kata a sötétben 

kimennek, ágyukat, a futon matracot 

kiviszik, a  színpad üres. A  tájékozó-

dási oszlopra egy faágat er�sítenek.

KÓRUS�Három nap telt el, hogy Ta-

dakacu tábornok elhagyta edói 

palotáját, és kíséretével útra kelt 

Nagasino várához, hogy teljesítse 

Maszakage tábornok szellemének 

tett ígéretét.

A  hídúton felt�nik Tadakacu alakja, 

egyszer� utazóruhában. Kezében a 

szarvasagancsos sisakot tartja. Elsétál 

a site oszlopáig, majd a fuvolás oszlo-

páig, és ott lerakja. A színpad közepé-

re megy, közben mesél útjáról.

TADAKACU�Hosszú ideje, hogy el-

hagytam otthonomat, megálltam 

Hakone h�forrásainál, és az egyik 

szentély medencéjében megfü-

rödtem az el�írásoknak megfele-

l�en. Aztán a Fudzsiszan lábához 

érkeztem, ahol felkerestem a Ha-

csimangu-szentélyt, hogy Jama-

gata Maszakage tábornok lelkéért 

könyörögjek. Szolgálóimat Naga-

sinóban hagytam, egyedül jöttem 

ki a csatatérre, a  Rengo folyó 

partjára. Köveket keresek, melyek-

b�l oltárt építhetek, ahogyan azt 

megígértem.

Tadakacu a színpadon járkál fel és 

alá, építi az oltárt.

KÓRUS�Nem sajnálja, hogy keze be-

piszkolódik, a  folyó medréb�l, az 

erd�k mélyér�l hordja a köveket 

a h�s tábornok. Építi az oltárt, 

szava szerint, egyik követ rakja a 

másikra. Észre sem veszi, és be-

sötétedik.

Szellemek t�nnek fel a hídúton. B� 

ujjú ruhájuk kopottas, kezüket maguk 

el�tt kinyújtva lassan közelednek.

ELS� SZELLEM�Ki az, aki nyugal-

munkat zavarni merészeli a naga-

sinói síkon? Leckéztessük meg!

MÁSODIK SZELLEM�Halandó boly-

gatja lelkünk békéjét! Zavarjuk el 

a pimaszt, vagy inkább vigyük ma-

gunkkal az árnyak közé.

HARMADIK SZELLEM�Legyen ez a 

büntetése! Karjainál fogva rántsuk 

magunkhoz, és legyen bel�le is 

békétlen szellem.

Odaérnek Tadakacuhoz, aki a szelle-

meket meglátva a fuvolás oszlopához 

hátrál.

ELS� SZELLEM�Ki vagy te, szeren-

csétlen ember, akib�l hamarosan 

testetlen lény válik?

TADAKACU�Honda Tadakacu tábor-

nok vagyok, Tokugava Iejaszu 

egyik vezére. Találkozhattatok ve-

lem itt, a  nagasinói csatatéren. 

(Lehajol, és fejére illeszti a szar-

vasagancsos sisakot.)

SZELLEMEK�A  szarvasagancsos si-

sak! Mindannyian felismerünk, tá-

bornok!

ELS� SZELLEM�Ellened harcoltam, 

de csak messzir�l láttam, ahogy 

legendás lándzsáddal küzdesz, 

h�s tábornok.

MÁSODIK SZELLEM�Az oldaladon 

harcoltam. Amikor megöltek, rög-

tön levágtad azt, aki elvette t�lem 

az életet. Köszönet érte, h�s tá-

bornok.
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HARMADIK SZELLEM�Engem te ma-

gad vágtál le, kés�n emeltem fel 

a kardom, nem tudtam már kivé-

deni rettegett lándzsád csapását. 

Szép mozdulat volt, jobb voltál 

nálam, h�s tábornok.

TADAKACU�Nem azért jöttem, hogy 

nyugalmatokat zavarjam, hanem 

Jamagata Maszakage tábornok 

lelkét akarom kiszabadítani a 

semmi fogságából. Oltárt építek 

neki, füstöl�t gyújtok majd, és a 

lelkéért fogok imádkozni.

ELS� SZELLEM�Ó, a szerencsés Ma-

szakage tábornok! Nemes ellenfél 

vagy, Tadakacu, hogy még holtá-

ban sem bántod az ellenfeled!

TADAKACU�Imádkozni fogok értetek 

is, csak engedjétek, hadd teljesít-

sem az ígéretemet.

MÁSODIK SZELLEM�Vigyázunk rád, 

h�s vezérem, nem hagyjuk, hogy 

munkádban megzavarjon él� vagy 

holt.

HARMADIK SZELLEM�Bár nem látsz 

majd minket, itt leszünk és �ri-

zünk.

A  szellemek elindulnak a hídút felé, 

közben egymás között beszélgetnek. 

Tadakacu leül a falépcs� el�tt.

ELS� SZELLEM�Milyen nemes lelk� 

férfi , kemény, mint az acél, és a 

szava is az.

MÁSODIK SZELLEM�Jó parancsnok 

volt, jó katona. Jól bánt a beosz-

tottjaival, szeretet lakozott a szí-

vében.

HARMADIK SZELLEM�Milyen jó látni, 

hogy aki túlélte azt a véres ütkö-

zetet, valóban méltó arra, hogy 

továbbra is a világban éljen, és 

élvezze annak kincseit!

A  szellemek elt�nnek a hídúton. Ta-

dakacu leveszi fejér�l a sisakot, és az 

ölébe helyezi.

TADAKACU�Egész éjszaka dolgoz-

tam, hordtam a köveket. Hajnal-

ban kissé elfáradtam, az erd� mel-

lett leültem pihenni.

Szolgáló t�nik fel a hídúton, annak 

közepéig megy, onnan kiabál.

SZOLGÁLÓ�Tadakacu tábornok! 

Nagyuram! Kivilágosodott már, 

hoztam neked fi nom reggelit és 

teát. Egyél valamit, nagyuram!

TADAKACU�Megfogadtam, hogy 

amíg az oltárt fel nem építem, 

nem veszek magamhoz sem italt, 

sem ételt. Eredj vissza a szállá-

sunkra, várakozzatok nyugodtan

A szolgáló visszamegy.

TADAKACU�Dolgoztam tovább, egész 

álló nap, kezemmel ástam ki a kö-

veket a part menti homokból, mo-

hák alól kapartam ki �ket. Észre 

sem vettem, és bealkonyodott.

Ismét felbukkan a szolgáló a hídúton, 

annak közepéig megy, onnan kiabál.

SZOLGÁLÓ�Tadakacu tábornok! 

Nagyuram! Lassan besötétedik, 

kóbor lelkek járkálnak majd ezen 

a földön, gyere vissza a szállá-

sunkra, pihend ki magad!

TADAKACU�Megfogadtam, hogy amíg 

az oltárt fel nem építem, nem 

hunyom le a szemem. Kemény 

katona vagyok, volt már részem 

nagyobb nélkülözésben is. A szel-

lemekt�l ne féltsetek, menj vissza 

a városba, aludd ki magad. Ahogy 

végeztem, visszatérek.

KÓRUS�Így telt el három nap, a  tá-

bornok fáradhatatlanul hordta a 

köveket, míg el nem készült, fel 

nem épült az oltár. Szarvasagan-

csos sisakját az oltár lábához rak-

ta, a  földre, a  k�oltár tetején 

füstöl�ket gyújtott, és úgy imád-

kozott.
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Tadakacu feláll, a  színpad közepére 

megy. A  kórusnak háttal térdepl� 

ülésben foglal helyet, a szarvasagan-

csos sisakot maga elé helyezi, két 

tenyerét összeillesztve imádkozik. 

A  hídúton felbukkan Jamagata Ma-

szakage tábornok szelleme, a  hídút 

közepéig jön.

MASZAKAGE SZELLEME�Érzem, 

ahogy lazulnak a béklyók, me-

lyek itt tartanak az árnyékvilágban. 

Gyengül az er�, mely nem enged 

a fény felé törni, pedig minden 

él�lénynek ez természetes ösztö-

ne. Lassan megtelek én is fénnyel, 

hogy találkozhassam Amida Budd-

hával. Köszönet érte, Kannon, kö-

szönet érte Honda Tadakacu tá-

bornok! (Kezét felemelve búcsút 

int, visszafordul, és elhagyja a 

hídutat.)

TADAKACU�(kezét felemelve � is bú-

csút int) Békesség veled, Jamaga-

ta Maszakage tábornok! Békével 

várj Buddha kertjében, mert lehet, 

hogy hamarosan én is követlek. 

Téged látlak a cseresznyevirágok 

lehulló szirmaiban, de magamra 

gondolok majd.

KÓRUS�Akik egykoron ellenségek vol-

tak és fegyverrel rontottak egy-

másnak, akik a földön egymás vé-

rét akarták és birokra keltek, azok 

most, Buddha kegyelme révén, ba-

rátok lettek. Nem a háború kapcsol-

ja �ket össze, hanem a szeretet és 

a béke, amely túlmutat a halálon is.

A színpad elsötétedik. Vége.

Ircsik Vilmos


