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ISTVAI{ PS VASZOLY

(BEVEZETfriSUL.)

Amilyen elkeserit6 m6dszeress6ggel torzitotta
el egy "katolikus-Habsburg" irilnyzat politikai 6r-
dekvddelme Szent Istv6n els6 magyar kir6ly tisz-
teletrem6lt6 6s programmatikusan magyar
alakj6t azzal, hogy a sokoldalf 6s gazdag Szent-
Istv6ni eszmekcir 6ri6si anyag6b6l kcivetkezetesen
az "egynyelvfi orsz6g gyenges6g6r6l" sz6l6 fr6zist
ragadta ki 6s mutogatta a nemzetnek dddelgetett
n6metajkri kisebbs6geinek 6s az idegen uralkod6-
hdz 6rdek6ben 6s igazol6s6ra, ugyanolyan alap-
talanul 6s ugyanolyan mer6sz felel6tlens6ggel tor-
zitjik a magyar nemzeti egys6g 6s birodalmi gon-
dolat halhatatlan t<irt6nelmi szimb6lum6t az "an-
tikatolikus-fi,iggetlens6gi" tfilzds bizonyos k6pvise-
l6i "v6reskezfr gyilkoss6" napjainkban, az "ide-
genim6dat" sunyi szimb6lum6v6 aljasitva le a ke-
reszt6nys6g 6s nyugatis6g keret6be ilgyazott ma-
gyar cinc6ltis6g 6s fiiggetlens6g programmj6nak
<irok6rv6nyff 6s orcikkd id6sze16 megfogalmaz1-
j6t, aki katolikus 6rtelemben csak a katolikusok
szfrmdra szent ugyan, de magyar 6rtelemben
mindny6junk szdmdra az lett, 6s az marad mind-
cirokk6 " . .

I.

A megvakitott Vdszolyx a 11. szd. tita id6r6l-id6re visszajir6 ki-
sdrtete a magyar multnak, 6s a kciri.ilotte terjeng6 homily egyike tcir-
tdnettink tisztdzatlan rejt6lyeinek.

Az erre vonatkoz6 kciz6pkori forrisanyag a magyar hagyom6-
nyok, a k6t lstv6n-legenda, a magyar Gest6k 6s kr6nik6k 6ppfgy, mint
tz ezzel foglalkoz6 ktilfoldi anyag tartalma nagyon hi6nyos, el6-
ad6s6ban 6rezhet6en diszkr6t, s6t ellentmond6, mag6nviseli bizonyos
"agyonhallgat6s" minden jegy6t. IVlagdb6l a szoros 6rtelemben vett kor-

-x') Idegenes Vaanl.



b6l az ezres 6vek negyedik dvtizede sem magyar, sem idegen fel-
jegyz6s, vagy egy6b ktizvetett dokumentum nem maraclt fenn ilyet
legal6bbis eddig nem tal6ltunk.

Els6 ir6sbeli ertesiil6si.ink az 1073-ban bajor foldon irt Altaichi
Evkonyvek magyar vonatko z6st anyag6b6l, valamint a Szent Liszl6 kora-
beli Szent Istv6n-legend6b6l 6s az ugyancsak az 6 kor6ban megfrt els6
magyar tort6neti cjsszefoglal6sb6l a Gesta IJngarorum-b61 szdrmazik,
amely maga nem maradt ugyan ill€g, de k6s5bbi l}-ik, 13-ik szd-i fel-
dolgozfisaib6l meglehet6s teljess69gel rekons,trtr6lhat6. Mindezekben a
forr6sokban V6szoly megvakittatdsdt illet6en vannak adatbeli 6s indok-
l6sbeli kiilonbs6gek, olyan adat azonban, amely V6szolynak az lstv6n
elleni merdnyletben val6 r1szv6tel6t i.Jlitanl, sem magyar, sem n6met for-
r6sban n i n c s. Tcirt6nettudom6nyunk jelenlegi 6ll6spontja ezzel szem-
b9n m6gis dz, hogy az Istv6n elleni mer6nyletnek Vdszoly volt a f6-
bfrncise.

A V6szoly tragldi|jdra vonatkoz6 fennmaradt fr6sbeli anyag az
eset ut6n 40-60 6vvel keriilt feljegyzdsre, s a hagyorn6ny, a magyar 6s a
n6met forr6sok ellentmond6sainak nyilv6nval6an az az oka, hogy a ma-
gyar feliegyz6sek idejdn a tragikus sorsfi V6szoly unokijars volt a kir6ly,
s egy6lt al6n, cisszes Arpddh|zi kir6lyainknak nem Istv6n az 6se. hanem
V6szoly

Ilyen kciriilm6nyek kcizott nem lehet hatinozottan tudni, hogy Va-
szoly nev6nek kcivetkezetes elhallgat6sa az Istv6n elleni mer6nylettel
kapcsol&tban,tF)t valamint V6szoly megvakittathsilnak Gizella 6s P6ter
terh6re va16 ir6sa a Gesta l-Jngarorumban, vajjon az uralkod6 nagyapj|-
nak eml6k6t akarja-e kim6lni, vagy Istv6n6t? Az udvari tort6netir6k
mindenesetre igen neh6z helyzetben lehettek, hisz a csal6d 6s6t 6ppdgy
nerrl v6dolhatt6k egy ilyen aljas mer6nylettel, ha igaz is volt, mint ahogy
az els6 szent kirdLy em16k6t sem 6rny6kolhatt6k be egy kegyetlen tettel,
ha. V6szoly 6rtatlan volt a mer6nyletben. A magyar feljegyz6sekn6l ter-
m6szetszeriien ftiggetlenebb Altaichi Evkonyvek V6szoly megvak ittatdsilt
azzal motiv6lj6k, hogy ellenszegiilt P6ter kir6lly6 jelol6s6nek, nem pe-
dig azza7, hogy mer6nyletet kcivetett el Istv6n ellen. Mindenesetre arra,
h,oey V6szoly val6ban el akarta volna Istv6nt t6tetni leb al6l, az ink6bb
egyhdzi vonalon fennmaradt hagyom6nyon kfviil t6teles forr6sanyag nincs.
Hogy a f6leg egyhilzi szem6lyek 6ltal irt gest6kban 6s kr6nik6kban van-
nak hom6lyos 6s n6v n6lktili c6lz6sok erre, 6s hogy tcirt6nettudom6nyunk
V6szoly btinoss6g6t fogadja el, annak f6leg ,az a h6ttere, hogy az 6rtat-
lanul megvakitott V6szoly srilyos csorb6t ejtene az els6 magyar kir6ly 6s
az Egyhdz egy.szentj6nek figur|jdn, m6r pedig ez sem egyh6zi, sem
nemzeti szempontb6l nem volna kiv6natos.

Ezzel szemben hrisz Arpddhdzi kirilyunk 6sapjdt egy aljas btinnel
beszennyezye Lldozatul dobni 6rtatl,anul annak a k6ts6gteleniil fon-
tos 6rdeknek, hogy Szent Istv6n erkolcsi integrit6sa tciretlen maradjon,
nemcsak igazsilgtalan volna, hanem tort6nelmileg is abszurdum, elv$gre
tcirt6nelmi k6rd6seket szavaz6ssal nem lehet eldcinteni, m6g akkor sem,
ha 'az ir6sos bizonyft6kok hom6lyban hagyj6k a k6rd6st.

Mi sem all t6volabb jelen sorok ir6jdt6l, mint hogy ebben a
k6rd6sben b6rmilyen perdcint6 meg6llapft6st is megkock6ztaison, hiszen
itt b6rmin6 apodiktikus forma is megbocs6thatatlan mer6szs6g volna.
Mivel azonban az utols6 lvtized sor6n egyre gyakrabban 6szlelhet6 az
az ijeszt6 tiinet, hogy bizonyos kcirok, otthon 6s idekint egyardnt, igye-
keznek Istv6nt "v6reskezfi gyilkosnak" bedllitani, s ez a 
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t6nelmileg nem el6ee6 klpzett kozv6lem6nyiinkben egyre er6sebben ter-jed, az Istv6n-V6szoly komplexummal m6gis foglatkozni kell. A szerzT
ehhez egy dr6ma szabad, kotetlen 6s szuverdn irodalmi formdjit

r+) Szent L6szl6.
x*) Legr6gibb forr6saink nevek helyett
emlitenek igen 6vatosan.

v'irlrsz-totta cgy tcirt6nelmi dolgozat sokkal nagyobb 6vatossfgot krjvetel6
t u d o m 6 rl y o s m(rfaja helyett.

Az itt kovetkez6 dr6ma &z Istv6n-Vdszoly komplexumot m6s-
kcnt interpretdlja, mint tcirtdnettudomdnyunk, 6s mivel annak tortdnelmi
rrrennyisdge is joggal drdekli az olvascit, sziiksdgesnek ldtszik ezt a kom-
yrlexumot kissd tcirt6nelmileg is analiz6lni, mdgpedig teljes 6s hi6nytalan
I'orristirrnaszt6k neml6t6ben a kdt legfontosabb tortdrrelmi seg6dtudo-
mirny, a l6lektan 6s a logika vildgdn6l.

II.

Az Istv6n-V6szoly komplexumra vonatkoz6 tort6nelmi forr6s-
ilnyag nem sokkal tobb, mint amennyit a fentiekben m6r elmondottunk
r'61a. V6szoly 'faksony fejedelem unok6ja, Mih6lynak, G6,za fejedelem
(jccs6nek fia, s igy G6,za fia Istv6n elsSfokfr unokaoccse volt, akit gyer-
mekkor6ban apj6val egyiitt bizdnci szertart6s szerint megkereszteltek e

G6,za-f.61e tdrit6si hull6m idej6n. Tudjuk, hogy hosszri ideig raboskodott
Nyitr6ban, forr6saink szerint "fiatalos kicsapong6sai miatt", javitis c6l-
jirbtll, a val6s6gban azonban ink6bb a kir6lynak szfunt Imre zavartalan
ut6dl6s6nak biztositds6ra. Az eredti, 6si magyar joggyakorlat a se-

nioritds szerint ugyanis a soronkovetkezl ut6d Vfszoly lett volna,
rnint a csa16d seniora mint ahogy G6zdt sem lstv6nnak, hanem
Kopp6nynak, az Arp6d-nem akkori senior6nak kellett volna kcivetnie
az fijonnan bevezetett nyugati ut6dl6si rendszer volt az egyenesdgi, vagy
ilyen ut6cl neml6t6ben az alkalmass6gi ut6dl6s, amelynek azonban ek-
kor m6g nagy orszigos ellenz6ke volt.

Hogy mennyire az ut6dl6s k6rd6se kortili ellent6t volt az oka
VSszoly nyitrai rabs6g6nak, mutatja az, hogy Imre v6ratlan halilla ut6n
kibocsdjtjek 6s a kirily ut6ddvd akarja tenni.

Tudjuk azt is, hogy V6szoly megvakittatist 6s megsiiketittet6se
Nyitr6ban tort6nt, s azt Buda fia Seb6s nyitrai kir6lyi isp6n hajtotta
rajta v6gre, ami igen elgondolkodtat6 kori.ilm6ny, mert a kir6ly elleni
rner6nylet Feh6rv6rott, vagy esetleg Esztergomban tcirt6nt 6s az Istv6n-
legenda szerint a kir6ly a mer6nyl5 v6tk6t megbocs6jtotta, miut6n ez

bizonydra valami jelent6ktelen ember biint6rsait megnevezte. "M6snap
a kir6ly parancsira felkerest6k 6s el6bevezett6k a cinkosokat kik foldtt
it6letet t6ve, szemtiket kitolatta, biinos keziiket lev6gatta".ls

Tudjuk m6B, hogy Viszoly h6rom fia, Levente, Endre 6s B6la
lrirrtalom n6lktil elhagyt6k az orsz6got, ahov6 csak a Vatha-fdle l6zad6s'
kor, 1047-ben, a felkel6k hiv6s6ra tdrtek vissza.

Tudjuk, hogy Buda fia, Seb6s egy 6vvel Istv6n kir6ly hal|la ut6n,
l)cter uralkodisa els6 6v6ben, 1039-ben halt meg eg6szen fiatalon.

Buda Istv6n kozelebbi korny ezetlhez tartoz6 'oudvari ember" volt,
i.ppfrgy, mint pl. Doboka is, akik az fij rendszert teljesen 6Ivev6 aulikus
rnrgyar nemzed6khez tartaztak. Doboka fiat, Szolnok isp6nt a Seb6s
gcnerdci6jab6l a Vatha-f6le l6zad6skor a Duna partj6n en6 tdmeg kit-
vctel6s6re annak ,a cs6naknak a gazddja szirta le 6s dobta a foly6ba,
:rmelyen meneki.ilni akart a pesti r6vn6l, teh6t "udvari ember", Pfter-pdtti
:rrrlikus volt az is, s val6szfntien ebb6l a kateg6ri6b6l val6 volt Seb6s is.

Hogy V6szoly megvakfttatisa mikor trirt6nt, arra sem a magyar,
scnr a n6met forrdsokban konkr6t adat nincs, mint ahogyan arra sincs,
lrogy mikor tort6nt a mer6nylet. Annyit tudunk csak, hogy Imre herceg
lo3l -ben bekovetkezett hal6la ut6n, Szent trstv6n 'ohosszas 6s srilyos be-
ttgcsked6se" idej6n.

Az eddigiekben el6adtunk kori.ilbeliil mindent, amit a forr6sok az
lstvirn-V6szoly komplexumr6l elmondanak. Ime, ennyi az, amin a V6-
szoly biinoss6ge fel6li magyar tcirt6nettudom6nyi 6ll6spont alapszik. Mi-
vr.l pedig mindebben sehol sincs az, hogy V6szoly val6ban r6szes volt
;r rrrcr6nyletben, az 6ll6spont alapja igazdban csak egy v6lem6ny, amely

elSkel6 udvari embert"

Szent Istv6n nagyobb legend5ja.
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k6t t6nyen alapszik . Az egyik &2, hogy Istv6n kir6ly ellen mer6nyletet
kis6reltek ffio8, a m6sik meg ill, hogv 

'V 
ilszolyt megvakittatt6k 6s meg-

siiketfttett6k. E k6t tort6nelmi t6ny ciiizekomUinatasaUOt vezette te a ma-gyar tcirtinelerntudomdny Vfiszoly bfrnriss6g6t, rn6gpedig, mini l6ttuk,a t6teles forrisanyag ellendre. A probl6mu 
*it, 

tri,gv i"gosan-e,indokoltan-e, elegend6 alappal-e?
A sorok ir6ja szerint: nem.
Ez a "nem" nemcsup6n azon alapul, hogy a kcizismert koz6pkorimagyar 6s n6met forrdsokban egyetlen egy olyan 6llft6s .in"r, arnely'ez "igen" mellett sz6lna, 6s hogv V6szoly 

- 
bfinbss6ee csak k6s6bb ke-letkezett 6s semmivel sem ;eaziti 6s semmivet seni igazolhat6 kombi-n6ci6ja k6t tort6nelmi ese m6nynek, amelyeknek kapcsolata nem felt6t-lentil sziiksdgk6ppi.

Az els6 mindjdrt 'az, hogy V6szolynak egy ilyen mer6nyletre semmikomoly oka, ahogy a bffneseiemet szokt6k moniani, motivuma nincs,hacsak nem a tiirelmetlens6g. Mikor kiszabadul NvitraU 61, a kirely leg-al6bb 62 6ves,++ s nem sok ideje lehet m6r h6tia, annyival ink6bb, mertIstv6n "hosszan 6s srilyosan beteg".
Egy kem6nykezfi zsarnok elleni mer6nyletre esetleg volna moti-vum' hrisz 6vvel el6bb Istv6n ellen egy mer6nyletre esetleg lett ,volnamotivum, de .egy beteg aggasty6n elleni *er6ryl.irc motivum nemcsakV6szoly szdmdta nincs, hanem Sltaldban nincs. A 1 1. szd. egesrsegi 6seletviszonyai mellett egy 62 6ven feliili ember aggasty6n, hisz az (ttlag-

6letkor j6val 
-a]agsonyabb, mint ffi&, kiilcincisen a77,aa- csal6djaU*. A ZSArp6d-uralkod6 koziil mindcissze n6gy.n 6rt6k el 413 6v folvam6n a 606vet, legtobbjiik nem Erte el az 50-J sem.

A mdsodik &2, hogy Vdszolynak a tr6norokldsi lehet6s6g Imrehal6la ut6n meg van adva. + kir6ly 6t akarja ut6d6v6 tenni, 
- 

r-'", nem-csak V6szoly esetleges -motivum6t z6ria ki; hanem esetleg motfvumotjelent m6soknak, akiknek rem6nyeit ez a kirdlyi elhat6roz6s keresz-tezi.
A harmadik az it6letv6grehajt6s helye 6s m6dja. Mi6rt kell egybfinos 6s aljas merdnyl6n egy t6voies6 hat6rsz6li v6rban az itlletet v6g-rehajtani, ha egyszer ott el a kitaty kcirnyezet6ben Sz6kesfeh6rv6rott s ha,egyszer a tobbi cinkoson ott, helyben hajtj6k vdgre az it6letet? Mi6rtnem v6ej6k le V6szoly kez6,t is, mint a tbbbidt, irit o, "" i, egyike az6llamf6 elleni mer6nylS ttirv6nyben kiszabott bi.intet6seinek? .,Ha a tehe-t6sebbek koziil akad htltelen, romlott, eskiitcir6, hitszeg6 ember, kezeelveszt6s6vel fizet hfitlens6g66rt;,
A negyedik elgondolkodtat6 kcirtilm6ny ?2, hogy az Altaichi Ev-kcinyvek a mer6nyl etr6l egy6ltal6n nem beszdlnek, .rul Vdszoly megva-kittat6s6r6l- H6man B6lint forr6skritikai megjegy zdse szerint ez val6-szinfien onna-n van, hogy az Evkonyvek ir6j"i Entrr menekiih fi6nak,Salamonnak kcirnyezetdb6l yes.zi_ magyar 6rtesiil6r.ii, s Salamon 6rthet6-leg nem besz6l nagyapja bfindr6l . iizel szemben van n6metor szdgi ma-gyar emigr6ci6 m6r kor6bban is, Salamon el6tt is. pdter l04l 6s 1044kcizcitt kcirnyezetdvel szint6n N6metorsz6gban Cl, tele gyfilcilettel a magyarnacionalista reakci6 ir6nt, s ugyurt.ruk alapos eitestitesset ,a V6szoly-komplexumot. illet6en, amelynek egyenesen tr6nj6t kciszcinheti. Mi6rtnem besz6l 6 6s kcirnyezete a mer6nyletr6l? Az 6" el6ad6sa 

- 
-amellett,

hogy harminc 6vvel kozelebb van az esethez, mint Endre fia Salamona hetvenes 6vekb.en : eg6szen b_izonyosan nem sz6piten6 az Altaichi Ev-kcinvvek e16ad6s6t v6szolyt illet6en, hanem ellenkei6leg. s p6t;; -hfrb6re-

s6v6 is v6lik III. Henrik ndmet-r6mai cs6sz6rnut,-ur.i mellesleg k6tszeris i6t Magyarorsz6gon, el6bb, mint b6kekcivet ;;1" veres6ge ut6n, majdmint P6ter tdmogat6ja 6s hfib6rura. P6ter tegitimitasa egy6bk6nt is fon-

Ez a "nem" sokkal lobbcin alapszik, 6s e sorok ir6ja ezekre artilmdnyekre kiv6n itt n6h6ny mondaital r6mutatni.

+s) Szent Istvdn 969-ben, vagy 970-ben szi.iletett.

I
tos politikai kdrdds a cs6sz6r szfimf rn, ki.ilonosen Endre tr'6nfoglalfisn
tt tritt, amely nem "hiibdri" alapon, hanem egyenesen a csfsz6r akarata
t'llcnirc tcirtdnik a Pdter elleni m6soclik l6zad6skor. Endre legitimit6s6t
rr csitszdri udvar vitatja, s apja merdnylete kitiin6 6rv volna kiilcinosen a
S.rcrttszdk fel6. Mi6rt hidnyzik minclez'l Mi6rt csak a hetvenes 6vekben
lrtrkkan fel a Viiszoly-iigy a ndmet forrirsokban, s mi6rt csak Pdter-ellenes
cl(iadisban?

Vd,gtil otodszor kizirrja Virszoly rdszvdtel6t a rner6nyletben V6szoly
icllcme maga. Vdszoly tal6n nyers, pogirny, antikereszt6ny 6s konok ellen-
r.cki, de semmi esetre sem az aljas, sunyi, gy|va, alattomos mer6nyl6k
I'ujtrij6b6l val6, s erre sz6mos krizvetett bizonyit6k van.

Az els6 dz, hogy neki e16g lett volna a tr6ndrt a kereszt6nys6get
csitk szinlelnie, amint ezt sokan tett6k abban az id6ben a csak feli,ilete-
sen keresztdny magyar t6rsadalom tagjai koziil, s5t el6g lett volna n6h6ny
i96rettel megnyugtatnia a kir6lyt. Ftra aljas alattomos jellem lett volna,
Ineg is tette volna, de nem tette. Sorsa bizonyitja ezt. A m6sodik dz,
hogy fiai mind kiv6l6, lovagias 6s jelent6keny szem6lyis6gek. B6la egyene-
scn a lengyel vil6g b6mulat6t 6s rajong6s6t vdLtja ki vit6zs6g6vel, f6rfias-
sirgfval, lovagi er6nyeivel, s k6s6bb, otthon is rokonszenves egy6nis6g,
s ha k6t 6vi uralkod6s utin a legheroikusabb kortilm6nyek kcizott torott
csontokkal, bels6 v6rz6ssel hord6gyr6l irSnyitva utols6 csat|jdt meg nem
hal, tcirt6nettink egyik legnagyobb uralkod6ja v6lt volna bel6le, aki eEV
Szent Ldszl6t nevelt fel nemzetiinknek. Vdszoly fiait a nyitrai rabs6g le-
sz6mit6s 6val, pog6ny m6dra V6szoly maga neveli,t$ aki tobbek kozott
teljes tudat6ban van annak, hogy 6 Arpfd d6dunok6ja. Vajjon mi6rt ketl
h6rom pompis fifl apjdnak 6s nevel6j6nek, egy Arp6dh6zi hercegnek al-
jasnak, "kicsapong6nak", alattomosnak, egy beteg oreg ember 6let6re
ttjr6 gyiv6nak lennie, rnikor Arpdd 6ta a csal6dban ilyen karakter egy
sincs? Az6,rt, mert pog6ny? A kereszt6ny egyhilzi szem6lyekt6l szdrmaz6
koz6pkori magyar forr6sanyag propagandajellege a kereszt6nys6get ellen-
'L(), pog6ny V6szoly lefest6s6t illet6en 6rthet6 6s nyilv5nval6, s ennek a
kciriilm6nynek egyetlen forr6skritikus szem6t sem lenne szabad elkeri.ilnie.

Mindezeken feliil pedig ott van drthetetlen koriilm6nynek Istv6n
szcm6lye 6s szerepo maga.

Istvdn oregember, halilla fe16 halad s ezen szuggeszti6it betegs6ge
c:Silk noveli. M6lyen vall6sos is, 6s bels6 meggy6 z6ddsb6l az, annyira,
rrtrrenttyire csak Cluny aszt6tikus sz6zad6nak egy produktuma tud vall6sos
fcnni, annyira, amennyire csak a neofit6k rajongdsa k6pes. Sz6mtalan bi-
zrrnyft6k van arra is, hogy nagylelkti is. A mer6nylet v6grehajt6jAnak is
rncgbocsit. I\{i6rt nem bocs6tana meg hdt tulajdon unokatestv6r6nek? Ez
it'l. Istv6n m6r nem a birodalom-teremt6 kem6ny szem6lyis6g, nem a vas-
iiklir f6rfi. Ez az Istv6n m6r nem a 28 6ves szilaj fiatalember, aki harc-
hlrt elesett nagyb6tyja holttest6t tisztess6ges eltemetds helyett n6gyfel6
v:igatja 6s kapurra szegezteli. Ez az Istv6n mir hal6lra k6sztil6d6, az Orok
flfrti it6let6t v6r6 aggasty6n, az oregek bdlcsess6g6vel 6s 6vatoss6gdval,
it sirjuk fe16 ballagSk expi6l6 attitiidjeivel, az Isten irgahn66rt kcinycirg6k
i rga lmass69dval.

A kciz6pkori kereszt6ny ember legnagyobb probl6m6ja a hatil 6s
: r ttt i utirna kovetkezik, ktilonosen a clunyi reformok komor aszk6zis6nek
sn'tr,arl(rban. Es Istv6n hatvanon feli.il mdr ink6bb mennyei hazdjitn csiigg,
rrtirtt u foldin. F6radt, s erre negyven ser6ny, f6radsdgos esztenclij ut6n
n rt'gvrtn minden oka. EnergiSja meglankadt, 6rdekl6d6se megv6lt ozott, s
frt val6ban a clunyi kor fia, mint ahogy minden iz6ben az,6lete alko-
nyritr irnfids6gos, 6gre fiiggesztett szem[i ember, mindl igazabban vall6sos
r olt koribban, ann6l ink6bb. Ez a sirja fel6 ballag6 aggasty6n felt6tleni.il
rrtt'gl'rocs:itana occs6nek, ki.iloncisen, ha az a golgoth6s Krisztust iddn6
r r t'k i i's kcinycirogne bocs6na t66rt, s ha V6szoly val6ban a gy6va mer6ny-

:: ) Szirmlizet6stik idej6n apjuk
f 'osfrrty, s koztili,ik kett5, Endre

trag6di6jakor mind a hirom V6szoly-fifi
6s B6la kiilfolddn keresztelkedik meg.
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l6k, az alacsonyrend(r emberek fajtfijfrbr5l val6 volna, ezt feltdtleniil meg
is tenn6. S ha megtenn6, Iehetetlen volna meg nern bocsdtani neki, hisi
a mer6nylet nem sikerillt, s az oriik Bfr6t6l a beteg Istvirn is fdl, 6s, anri
mindenndl tdbb, Istvdn kirdly igaz ernber, ig,uz rnagyar ds iga'z keresztiny,
olyan m6lyen 6s olyan nagyon. arnilyen mdlycn ds amilyen nagyon csak
az istenfdl6 ds halnikdsziild cmtrereh tudnark lenni.

Vdgill peclig van mdg kdt igen sokat cliinrlo kirriilmdny, anrelyeket
H6man Bilint a Magyar fcirti:net ot vaskos kotetdben a Vdszoly-kom-
plexum t6rgyal6s6n6l meg sem emlit, pedig ugyancsak vitdzik a forr6sok
szciveg6vel.

Az egyik az, hogy a vdszoly-fiak akik dppirgy nem tagadtflk
meg apjukat, mint ahogy a V6szoly-unok6k sem tagadt6k meg nagy-
apjr-rkat 10-15 6vi bujdos6suk alatt egyszer sem kisdrlik meg c
hazat6r6,st, noha kozben meghal Istv6n, jon P6ter, majd annak eliizetfse
ut6n jcin Aba S6muel ttralma, azt"6n irjra P6ter, sz6val az uralom 6s az
uralkod6si ir6ny gyakran v|ltozik; 6k nem voltak r6szesei a mer6ny-
Ietnek, s kozben meg is keresztelkedtek. Ellenben azonnal otthon terem-
nek, amint a r6,gi rezsim ellenz6ke megmozdul. Ez a koriilm$ny k6ts6g-
teleniil mr-rtatja, hogy a V6szoly-csal6cl tragldifrj6nak h6tter6ben eg6szen
m6s sot6tlik, mint a n,er6nylet, hiszen hinnukon kfviil .A.rpddnak f6rfi-
6gi leszdrmazottia nincs, s odahaza olyanok marakszanak a mugyur tr6-
non, akiknek ehhez f6rfi6gi alkalmas ut6d l6te eset6n jogosults6guii nincs.
A fanyar 6s kend6zetlen t6ny az, hogy Szent Istv6n utols6 6veiben a
b-eteg ciregember kciriil nyiizsg6 aulikusok 6s egyhilziak egyszeriien az
Arp-6d-hdzat soport6k el jogos hely6r6l a *"gyui nemzet 

-6leril, s azt
'a P6ter-p6rtiak 6ppfigy nern voltak hajland6k restaur6lni az 6rtatlan
V6szoly-fiak megkeresztelked6se utin sem, mint ahogy nem voltak haj-
land6k erre Aba S6muel6k sem.

A mdsik dz, hogy ha van Magyarorszdgon a nyolcvanas 6vekben,
a Szent Istv6n legenda 6s a Gesta LJngaronrm megir6sakor valaki, aki
igazdn ismeri az Istv6n-V6,szoly tigyet, akkor V6szoly unok6ja, Szent
Liszl6 kir6ly az. Ldszl6 2L 6ves volt, mikor apjdra r6szikadt Domoson a
tr6nmennyezet csod6latosk6ppen 6ppen a tr6nkovetel6 Salamon 6s ,az 6t
tdmogat6 cs6sz6ri sereg t6mad6s6nak el6est6j6n. B616nak tehdt aki
olyan 15 6v kortili fiLi volt apja megvakittat6sakor 6s aki b6tyjaival
felt6tleniil sokat foglalkozott a szSmiizet6sben apja trag6diSjivaT, amelyet
Lengyelorsz6gban bizonydra sz6lt6ben-hosszdban pertrakt6ltak, foleg a
krak6i udvarban sz6mtalan alkalma volt fiainak elbeszdlni nagyupj.rt
tort6net6t. L5szl6 m6gis rajong6ja Szent Istv6n kirflynak, szentt6ivai6sat
is 6 hajtja v6gre. FIa Istv6nnak bdrmilyen kegyetlen gesztusa lett volna
nagyapj 6val szemben , Ldszl6 semmi esetre sem lett volna Istv6n szent-
s6g6nek olyan nagy propag6l6ja. IV{indezek rnellett L6sz16, a korrekt
lovags6g halhatatlan mintak6pe, az ^6ltala rendelt Gesta lJngarorumot
f elt6tleniil olvasta, annak P6ter'birnclsslglre vonatkoz6 6llft6sait is
bele6rtve.

III.

Hogy az elmondottak ut6n az olvas6 milyen 6ll6spontot foglal el
az IstvSn-V ilszoly komplexum k6rddseit illetSen, az ui olvas6 dolga.
A m6ig is nyitva l6v6 h6rom k6rd6s Lrz, hogy mekkora a val6szini.is6ge
annak, hogy V6szolynak val6ban r6sze volt a kir6ly elleni mer6nyietben,
hogy mekkora a val6szintis6ge annak, hogy Istv6n kirdlynak b6imilyen
form6ban is r6sze volt V6szoly megvakitiat6s6ban, v6giil pedig, hoeV
mekkora a val6szintis6ge annak, hogy az frjra foes6gra vetett 6 Nyii-
r6ban ftzott V6szolyt az oreg 6s beteg kir6lyon tiivtiti belpoliitkai er6-
tomcirill6s a kir5ly tudt6n kiviil vakittatta meg egy Isten h66 megetti ha-
tdrszlli vdrban, esetleg egy olyan szitu6ci6ban, 

-hogy a mer6nylEtbe ra-
vaszul belekevert V6szolyt a kir6ly csup6n elzdratii, fiai tiilfbldre me-
nektiltek, s €r megvakkittatdst m6s t6nyez6k intdztlk olyan id6ben, amikor

nrirt biz.tos volt, hogy a beteg kiriily mozgfisi kdpessdgdt nem fogjn
\ ts\/ltrrycrni?

l{ogy ez a harmadik, s tcirt6nettudomdnyunk 6ll6spon tjdhoz k6-
trt'st trj vari6ci6ja az Istvdn-Vdszoly komplexumnak csak hipotdzis, azt
I't'szsiggel elismerjiik. De a V6szoly r6szess6ge a merdnyletben sem m6s
lrinot6zisn6l, s arra sincs tortdnelmi forrisbizonyit6k, hogy Istv6n vakit-
tl I t ir volna meg V6szolyt.

Ez az elmefuttatds a szerzl bels6 meggy6z6ddse ellen6re sem
:r k a rj a "forradalmasitani" a magyar tortdnettudom6ny 6ltal6noss6 v6lt
rill:"rspontiat. Ez'az elmefuttat6s nem tcirt6nettudom6nyi publik6ci6, ha-
t'rcrn csupSn egy tcirt6nelmi dr6ma bevezet6se, amelynek c6lja h6romf6le
hipot6zis val6sziniis6g6nek 16lektani 6s logikai latolgat6s6n kfviil, vagy
lra f gy tetszik 6 | t a l, az itt kcjvetkez6 dr6ma tcirt6nelmi magj6nak,
illet6leg a meseszciv6s l6tjogosults6g6nak kimutat6sa volt . . .

IO
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Szeruetesek, kopj5sok, torl6k, jobbAgyok, szolg ak, jobb6gy-
asszonyot, gyermekek, poroszl6k, bak6, csatl6sok, papno-
vend6kek.

Az els6 felvon6s tort6nik a nyitrai vdrban, r o3 r szept. v6g6n,
a mdsodik a sz6kcsfeh6rv6ri kirSlyi palota aulSj 6ban, r o33-
ban, a ha.rmadik az esztergomi kir6lyi palota egyik als6 G;-
m6ben, n6hiny h6ttel a mfsodik felvon6s cselekm6nye utin,
a negyedik tort6nik a sz6kesfeh6rv6ri koron6z6 templom
szent6ly6ben, r o38-ban, a vclencei P6ter koronA zhsa 

'el6tt
egy nappal.

]STVAI.{, magy arok kir6lya
V ASZOLY, IitvSn unokatestv6re
GELLERT, marosv6ri piispok
VELENCEI PETER, Iitvdn unokaciccse
ABA SAMUEL, nidorispdn, Isrv6n s5gora
SEBOS, nyitrai ispdn
BEI{EDE{, pap, majd piispok
YATHI{, Ocsod fia a bellusi nemzets6gb6l
CSAI\AI), marosvdri isp6n
HAJNA, V6szoly feles6ge
LEVENTE I,ENDRE t Y ilszoly g-yerme kei
BE,LA )
FROILA, P6ter testv6rhriga
GIUSEPPE? velencei nemei, P6ter fegyvernoke
ZOBOR t6ltos
I4AJOR DOMUS a kirSlyi palot6ban
TATONY )
BIKACS l vfrjobb6gyok i.{yitr6ba'
TOROI{YOR NvitrSban
EM6D I '

CSATH I

OCSOD I tiszah|ti nemzets6gf6k
RODI .'
ZSADANY )
SEKRESTYE,S
VALTER MESTER, 6nekl6 kanonok
r, II SZOLGA
f , II, III, IV p5nc6los bajor vit6z

ELS6 FELVOI{AS.

Szin: A nyitrai v6r udvara. Bal v6gott sarokban hatalmas v6rkapu
sci.t6t 6s m6ly akn6ja. Fcilcitte sz6les, n.li6rkes 6rtorony. H6tul mintegy
k6t m6ter magas b6styafal huz6dik, tetejdn sz6les plat6uui, u-elynek k1ilsd
sz6l6n csipk6zett mellv6d van. A b6styas6t6l6ra i6pcs6feij6rat vezet. Bal-
16l szint6n bSstyafal ziria le a szfnt, amelynek 

-s6td1oj6ra 
ajt6 szolg6la toronyb6l. A kapuboltozat felett ablak n|z a v6rudvarra. Jobboldilt

alacsony, bar6ts6gtalan 6piilet sarka l6tszik, vasveretes neh6z ajt6val,
e.z az 6ptilet a vir bcirtcine. A baloldali b6stya s6t6l6j6n a toronyn6l
61 6ll, hosszfi gcirbe tiilok l6e a v6ll6n, 6rp6dkori oltcizetben. Lent a
v6rkapu melletti k6padon kdt vit6,z iil a hajnali f6lhom6lyban l6buk
kozd vett kopj6val; a h6tul 16v6 b6stya s6t6l6j6n <isszefont karokkal 6ll
6s n6,z mozdulatlanul a messzes6gbe a v6r foglya, a megbilincselt Vf-
szoly.

Ic16: 1031, szeptember vdge.

'IATONY (u, egyik vit6z, hosszabb sziinet utiin): Ejf6l 6ta
all ott mint egy b6lv6ny. Mog se mozdul.

BIKACS: Az at .. . nem humta le a szomit eg6sz 6ccaka . .

TATOI{Y: Szogdry. . .

Sziinet
IIIKACS: Ujhold v6t . . .

'I'ATONY: Az. TSltos van az irlcl6k6n6l. Idel6tszik a ti.izok.
BII(ACS: Huj lSttam 6s is.
TATONY (gesztussal Yiszoly fcl6): Yilszoly rir is liltta. . .

ISIKACS: Ir{erm csuda, ha nyugodhatatlan. nn se tuttam
aludni.

Sziinet
TATONY: Fel6vakodott 6jf6lkor a sd'til6ra. Az6tftul csak

6ll ott 6s n6z.
BIKACS: Hitta az cireg isten sza'a. Vagyok fgy 6n is. M.ig-

hallom, igy 6ccaka a tirltos tiiloksz avtat, oszt6n ftgy 6r"i-
zern, hogy mc'gbolondurlok, ha nrm rn61n . . . Oszt 

"mef 
t

Sziinet

t2 r3



TATONY: Haj aj . . . Pedig megl6dd, a fiittkbe keriil
szer. Est6n tir nem tr6firzik !

BIKACS: Nem. Lhrn ihol vagyon V6szoly rir
esztrndeje raboskodik rn6n itten.

'TATOI{Y: Haj aj . . . Oszt|n m6gse kolletik
istcn. Nem is kolletik az senkinek ir, csak
Eg6sz elbolonditottik a fekete papok.

(Sziinet, majd messzir6l szaggatott tiilokhan,g.)
IIIKACS (izgatottan ) : Hallod ? A tiltos tiilke tirogat

(V6szoly is megrnozdul fent.)
'[ATONY: N6zzed ni, hogy ftilel VSszoly rir is

lehet az egyk6n6l ?

BIKACS: En nem tudom, d" nem lohetik valami j6! Az
esp6.n kilopakodott 6jfele el6tt otven kopj 6val. Aligha-
nem rijhitiiekre vad5szik.

TATONY: No szog6nyek . " . Csak meg ne fogn6 m6n 6ket!
BIKACS: Az oreg Zobor tAltos tartja lent az rijhold hldoza-

tot . . . 'Ugy hirlett legalAbbis, hogy 6 fogja tartani. Y 6r-
aljai torl6k besz6lt6k a mult vasirnapon, hogy idefent
jirtak a miss6n. Ahogy mondtik, er6sen k6sziil6dtek
mindenfel6, erre az illdozatra. Benedek papnak is a fii-
libe keriilhetett a dolog, mert az evangy6liomi tanit6son
igen qoromb6lt a denev6rhitiiek ellen.

TATONY: Hiit te ? Hogy nem rnent6l te le az 6ccaka?
BIKACS: Er6sen bicegek m6g mindig. Az a kutya n,vil-

vessz6 igen csriff6tette a l6bomat a ny5,ron, KapuvSr-
nll, milior olyan nagyon mogkergettiik a n6met im-
per6tort.

TATONY (s6hajt): Huj aj . . . Ledd-6, mig az oreg isten
v6t az ura a magyeriaknak, ilyen sz6gyen nem esett raj-
tunk, hogy b6 mert v6na iitni magyeri gyepiin akSrmi-
csuda fajzat is. Akkoriban, l6m, mi nyargaltuk v6ltig az
imper5tor urusz6gjait. Bezzeg, miolta t6rdelni szorit
benniinket Estzin fir, nem f6l m6n a magyeri nyilaktul
senki is...

BIKACS (megrezzen): Csondesen l6gy! Gyiln
pap el6l6p a borton6piilet sarka mogtil. )

f.ATONY (tiist6nke dve ) : Dics6rtess6k az Ur
BENEDEK PAP: Mindorokkd,. Amen! Nem

szoly urat rtalamerre ?

IIIKACS (felrnutat a s6t6l6r'a): Ahol vagl,on
H,jfele 6ta ott irll. rnint r.alarni birh'6nv.
felfel6. )

T'ATOI*TY (fojtott ltanuort): h'Ii:g i:ccaka sem hagvja tr6k6n.
IIIKACS: Mcn.ql'cn az utirna mincl6tig, rnint a siiglesrO el:.

(A toronyb5l rnost rncssz6lal a toronf iir" kiirtjc, tirvo-
labbr6l felel eg), m6sik. rn6g tirvolabbr6l cgy harmaclik. )

I

Hat

egy'

ilt6

n6kie az ur
Est6n rirnak.

Vuj'mi

a pap. (A

J6zus !

l6ttitok

ni ! A s6tirl6n.
(A pap indul

\' l'()N\': Virlths \iagyon, $yeriinir
r r r ' li iI l<ap r_r alatt. )

{Felaillnak 6s elttirr-

lil',N l':l)liK (1'cnt a birstyas6t6l6n Vdszolyhoz) : Mit csin6lsz
it t, Virszoly fir, ilyen 6ccakaid6ben ?

\ ,\SZOLY (-.g se rnozdul): N6zek.
I I l';N lil )EK: Mit n6zel, urarn ? Hiszen sot6t vagyon !\ ,\,SZOLY (mogorv6n): Az Istcnt n6zern.
I i l',N liDE,K (qeglgpve ) : Az rste nt, viszoly fir ?\',\szol,Y (mint fent): Azt. A magyeri istent. Mastan i1r-rnir tudod, mit n6zck.
liI'INEDEK (hitetlenkedve): Ugyan! Its l6tod a magyeri

istent ?

\,',,\sZotr-,Y: Lirtom. (sziinct utl n ) L6tod azt a pisl6kol6
f6nyt a messze s6gben ? Aldozati tiz vagyon otf. Noh6t
ott van a magyeri isten. Azt n6zem. '

I if !I\EDEK: If eh6t mi vagyon azon n6zniv al6, uram ?\"r\sZoLY: Neked semmi." N"L*rrr mincle". ;u;rr"iJ-""r, 
az

6jtszalia. Megsz6lalt a t:iltos tiilke valahol a Nyitra-par-
ton, d:s 6' az6ta nem tudok aludni. FIiv az Isten.

IifINIEDEK: Kiilonos embc-rek vagytok ti, urarn. Htisz esz-
tendeje 6leli irn itt kozte tck, 

' 
bes z6lem a nyelveteket,

_ d:s m6gsem 6rtclek benncteket.
\'/AszoLY: Mert te m6sfajta ember vagy, Benedek

'elenc6s 
vasy, 6' magyeri. Te k6fiiak kozott

a mi fajtirnk meg a pusztai tiizek mell6l val6.
tudod meg6rttni-az ores rnagyeri isten d6gait,a Krisztusoddal nem 'iudok' 

megbari tkolni .

h"gy is er6lteti Est6n rir.
IIENEDEK: Pedig 6n ncrl szfinok mcg rem6lleni . . .vAszoLY .(b..1-.;6g)' Hogy i:n is #inita leszek? . , . Aztugyan elv6rhatod, Bencdck pup, t; ir, meg Estin fir

_l!_M6g ha h6ttig vasban Leil ir-:6r'o*! -
IIENEDEK: rgazdn iajnilom az ilyen embereket, vdszoly,ur...
vAszoLY.: 

T." __""gemct sajnilljdl, Benedek pap I Magato-liat sajn6ljud- Ejsze, mits.r,j6s 6let a ti 6letetek 6s mi-
csuda orijmotoli vagyon tin6litek ? A te istened a szomo-rdseig 6s n,r'avalygirs istenc . . . Azt rnondja n6ktek,hgsy ezcr fold a siralomnak volgyc . . . 6s f6lelmet, si-rirnkozirst, rnes korb6csot 1ru'ar.rol '6ktek . . . pedig azisten'agyogirs,6s szabad crnb.r'ek jtrssa'agyon min_
den orcirnhoz. Az ostor szolgjrli rrreg ililatoL h6tirnak va-16. M6gis, a ti istcnetek cfycbet ,.rr, *rr, 

-;irrr*egyre
fenl'eg'et bcnttctt'Jir:t orcik t{rzx:\,, kinrial. liirr}r ozattal. F:s

_r1{qazt 'iondjirtok. }rogr. 6 ,a sec'ctet'cri istene .

pap" Tt:
sziilctt6l,
Te nem
6n rneg
. . Akir-

llrll.'t'rlDEK : (i sz('n\,r,clt:tt (li' rrr.p.holr I,r.r,rtiie'holt i'r'r'ttiinli a kcr,esztnck
I irj iur.

VASZOLY: fir.cttcrclt ? I)c aliko,"

r4t r5

nrrert palancsol hht ben_



neteket odukba, meg .eil6kba, rnint a vakundokot ?

Mitirt sajn6lja t6letek az eledelt , az italt, az asszonyt,
az rjrcimot ? Mi6rt csak az tetszik neki, ha t6rden, ffieS
hason csrisztok el6tte 6s vinnyogtok 6s reszkettek a t6,-
lelcrnnek miatta, mint a v6nasszonyok?...s m6g te
sajniilsz engemet, Benedek pap ?

BENEDEK: Per amorem Dei. . .poghny besz6d ez, uram!
VASZOLY: A ti besz6derek pogi"y besz6d, Benedek pap.

Lz rin besz6dem szabadnak szi.iletett ember besz6de, at i
visszai,it, ha megi.itik, mert aki nem mer visszaiitni, az

$ygva. A te istened gyiva isten, Benedek pap, mert a
helyett, hogy visszatitott volna, megbocs6jtotl . . . Ejsze,
n6kem nery megbojcs6tis kolletik, hanem igazsilgl 

- 
Es-

tdn rir se bocs6ssgn m:g n6kem, hanern igazsilgot idjon.
De azt nem 6d, tigye ?

BENEDEK: Ki tudja azt, uram, rstenen kiviil, hogy mi az

- fgVzl6g? Az igazs6got az ember nem l6tja, csak-v6li . . .

VASZOLY: Ejsze, ez eg6szen vil6gos. Est6n rir rijhitfi. H6t
ha zz, l"gy"r=??.. N9- bantja 6rte senki is. En meg 6hi-
tii vagyok. Mi6rr bant hat a engeme t hitem riiatt ?

Mi6rt veszi el t6lem azt, amit nem A adott ? Taksony
rir annyil hagyott az 6 apjaur 6nak, mint az eny6mnek'!

IIENEDEK: Est6n ri,r a kerAl!
v ASZoLY: Micsuda a ker6l ? Kicsuda a ker6l ? Arp6d,

Zsolt, Taksoly, 
-Geiza fejedclmek lettck a magyeri 

-tor-

zsek akaratj5bul, a nemzets6gi renden, 6si torveny sze-
r6nt. I)e vaj' ki rette ker6ll6 Est6nt ?

BEI{EDEK: 6szents6ge, a pipa.
VASZOLY (indulatosan): b. vaj' kicsud6nk nektink

pa ? i\ficsud6s juss szerdnt te szen a kerilokat a
magyeriak foldj6n ?

BENEDEK: Krisztus f6ldi helyraft6ja A.
V ASZOLY: Ezt a foldet nem i(risztis adta nektink, hanem

az oreg isten, kis a t6ltosok Ukk6nak mondanak. Ez6rt
a fold6rt a v6riinket ontottuk. Ez a fdld a mi6nk. H6t
ide ne jojjon parancsolgatni se a Krisztus, se a p6pa. Ha
EstSnnak a Krisztus f,gy tetszik, hit tartsa m4g6nak,
de az 6n szilllilsfoldemen- 6n vagl'ok az fir, mert izt n6-
kcm nem adta senki it, hanem vdren vette a nemzets6-
gem.6s orokkcin fir' rajta az etelkozi kot6s szer6nt. Igaz-
s6g-6 h6 t, Bene dek pap, hogy szdll6sfoldemen idJgen
parancrgl, engem rneg itten tartotok bfintelen, rai'u|.,
rnint valami lop6t.

BEI'{EDEK: Senlii sem birr"rtelen. uram. Pog6nvm6dra 6lt6l.
VASZOLY: Ugy 6ltem, r'inr mind az 6seim I

BENEDEK: Feles6geddcl alg1'assigot tartottirl kerirli rokon-
sSgodnak gyalSzatira.

VASZOLY: Felcs6gemet i,gy vertern.

Avagy 6gyass6gban 6lt hit Arpdd ft, zsolt rir 6s Tak-
sony rir is ?

IIIINEDEK: 6k nem voltak koroszty6nek, uram. De t6gedet
tnhr megszentelt a korosztnek vize.

VASZOLY: Hogy kicsi koromban megkorosztoltek a bizan-
tinus .papok, arr6l 6n tenni nem tudok. De Krisztust
nem rsmerem. Semmi kozosom vele.

ItIiNEDEK: A koroszts6g letortilhetetlen szents6g.
vAszoLY: De ha egysrer n6kem nem kell I AzTn istenem

3_t9.gi ql8Yeri isten, 6s az is marad, mendameddig 6lek.
ItIiNEDEK: He6ba akarlak, nem 6rteleli uram. Ker6lir ke-

gyelm6t azonnal elnyerhetn6d. 6 az ura itten minde-
neknek 6s szeretii rokonod n6ked . . .

\/ASZOLY (kcseriien felkacag) : Szeret6 rokonom ? (*.g-
rhzza l6nc|t) Hallod ?

liIiNEDEK: Az a l6nc lehullik r6lad,
vadba keriil.

uram, csak egy sza-

a pa-
szabad

vAszoLY: csakhogy 6n azt a sz6t nem rn,ondom ki,
dg\ pap, mert 6n hazudni nem tudok. A trrugy.ri
vit6z6il -sziiltek, mint az 6seimet ir, 6s az is iogok ma-
radni h6ttomig, ak6rhugyan is l6szen. Mert -Egkever-tetek itten. nagyon is sokat az fij isten d6g1val. "Bolon-
dulnak utSnna egy,re tobben 6s iobb"n. A-hiitelen ma-
gyeriak kcizott azonban hirrs6geseknek is kolletik len-niiik az 6l.g istenhez, .apailt , nagyap6ink, d6dap6ink
6s tom6ntelen iikkeink isten6hez, 6s- 3n^ az vagyok , i, Ie-
szek, ak|rmicsudSt besz6ltek ti 6s ak6rmicsud6 t tlszen
Est6n. (Lehor gasztja a fej6t, sziinet. A taltos tiilkerijb6l megsz6lal a messzes6gben. ) Haszon talan ember
&2, ki apiinak isten6t crerbJn hrgyja . . . 6s a magyeri_ak kozcjtt egyre tobb a haszontalan ember. 

(

f f IINEDE,K: Ilyet ne mondj6l, V6szoly rir. Ez szembe vanker6hir akaratjaval.
\/AszoLY: Mondom biz 6r, Benedek pap, 6s igaz az amit

mondoS. ,Y.lt^rgyln '''ondjug- h6t,^kii<- az ,ii istent im6_d6k min6lunk ? I{abok, szoig5k, megvaltott't.rfOi. , sze-
g6ny renden l6v6k, mcg idegen gyilItmenteli N;;zeres
magyeri kev6s vagyon koztiik

liliNEDEK: Ker6hir is az, Yilszoly rir! M"g Csanid t'rr ir,a marosv6,ri .rp4tr az Arpid nc:p{bfiI." M.g az Aba_
nembeli S6muel rir is zz, a palatinus az eg6i, nemzet-
s6g6vel, meg m6g sok-sok .tp6n. Mi6t6t.,l "itten 

rabos-
kodsz, uram, a nemzets6gek is cgyre-m 6sra veszik fel
Krisztus itr 6des ig|jlt.

VTISZOLY: Koncles6 ti.iat-tut-v6i azok, Bcnedek pap.
Krisztr-rs kollctik azotnak, lianem a l<erili j#l;il,
irz rrj cifrasfig'.. Jirjrili a missirkat, hajb6kolnak 

^'oltirrok cl6tt, 6pitgctili az fij templotn,rkut, ,rr*.g u

Bene-
iste n

Nem
meg
cifra
mo-

r7
rO

rnint mind az 6seim"
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riaszteriumokat, de nern az rij istendrt, hanern dolyfbiil,
hogy 6k is tudnak olyat, mint Hunt, meg Pilznhn, meg
Vecelin, meg a tobbi bajuv6r gyiittmentje a kegyes Gi-
zellirnak, megazutfn a kedvit tegy6k a ker6lnak, aki-
tiil rnindenki fdl . . . De bezzeg, ha egy-egy vindor t6l-
tos eh'et6dik a sz6ll6sukra, osztin nern l6tja-hallja sen-
ki ir, l:izony megirn6dtatjAk azt ir, rnert mindben sirat-
ja a l6lek a cserbehagyott oregistent, akinek egyre ke-
vesebb 6s kevesebb Sldozati tiizet gyujtanak hiitlen
gycrrmekei, pedig h6t . . . De hagyjuk ezt, Benedek pap.
(Legyint.) Felfordult itten a vil6g! Miolta Est6n haj6i
j6rjek a s6val a Marost, m6g s6t is csak az k"p eleget,
aki az 6 akarata szer6nt im5dkozik . . . (Most kiirthang
hallatszik kiviilr6l, amelyre rovid sziinet ut6n a torony-
6r tiilke felel, majd a felvon6hid leereszt6s6nek 6s a
kapu felthrls6nak zaja hallatszik,6s ut6na vontatott
kiSlt6s: "Jcihettek !" Ezenkozben: )

VASZOLY: HAt ezek kicsudek ?

REI{EDEK: Az esp6n mene ki 6jfele el6tt ijtven kopj 6val.
VASZOLY: Mi v6gre?
BENEDEK: A foly6parti 6ld6k6hoz. A pogSnym6dra Sldo-

z6 szem6rmetlen denev6rhitii fijkoroszty6neket megfog-
dosni.

V ASZOLY: Ezt tette az espiin ? Ugy lAtszil< Est6n rir m6r a
magyerival maratja a magyeriakat az fij hitnek miatta!
Krisztustok parancsolja ezt ir, figy-" pap? (indul lefel6

?- l6pcs6n a v6rudv arca) a pap utdna. )
SEBOS nyitrai isp6n (l6hiton 

- 
belepte t a v6rkapun, utina

kopj6s vi6zek lovagolnak, f6rfiakat, asszonyokat, gyer-
mekeket 6s egy tAltost terelve. Amint V6szolyhoz 6s a
paphoz 6r, seb6s meg6llitja a lov6t, lesz6ll, rnajd egy-
m6sut6n l6r6lsz6llnak az emberei is. A lovakat elveie-
tik, a foglyok, mes n6h6ny kopjds az udvaron marad-
nak) : A luvakot csapj6tok ki, h6 ! (Hu a lovasok
bevonulSsa nem oldhat6 me$, a menet gyalog jott be a
kapun, melv esetben Seb6s a kapub6l kiattSa h6tra a
fentieket.) Dics6rtess6li a Magassigbeli, szen tatyhmt
Minden j6t, Y Sszoly rir ! Ugyan kor6n fe lkeltetek !

V ASZOLY (haragosan) : V6t istened czeket a szeg6nyeket
megfogdosnj, Seb6s esp:in ? H6t nem csighzzilk 6toi elc-
ge t Estfn fir gyiittmentjei ?

SEB6S: A kcr6l parancsolatja ez, V6szoly rir!
VASZOLY: Szabad magyeriak felctt nem rendelkezik a v6r-

esp6n, Seb6s rir !

sEBOs: Ker6lfr l6p" tz, viszolv rir ! Korosztr,'6n torl6k,
_ - T9.g_ lobb-ag1'n6pek ezeli, nerl nemzets6gi urak !

v,iszolY: 'Ugy ? Tin a tiltos is a ker:il r,?p. vajjon ?
SEBOS: A tirltosokat megfogdosni rencleli a kc'riil"icirv6nve,

I r:r lit'r'irli birtolion talilltatnak. Zobor tiltost NyitravAr
l.iir r rvi,l<6n talli"ltam.

t 1 I I i( ) li (dacosan ) : Ukk6 torv6ny6t tettem, esp6n !

,l,lit rS (r'irordit): Ezen a foldon a ker5l torv6nrz6t kolletik
{r ruli, nern Ukk66t! Erriil a foldriil kiparancsolt t6ge-
tlct 'r ker6lfrr rendelkez6se. S ha m6gis ide mer6szeltel
iiinni, az a te bajod. Mert a fiileidet nem viszed el inn6t!

/(tli()li: Vaj' lop6 vagyok-6 hht, hogy ftilemet akarod le-
r rrctszeni ?

i'' l', f lciS : Azt 6n, Zobor tiiltos, Est6n rir rendel6se szer6nt,
rrtcrt te val6ban lop6 vagy. Fiiledet veszejted te ir, meg
It birhnyk6id is. (A rabok hirtelen sirinkozilsba tornek
ki. )

f ,(;\' ASSZONY (leveti rnaght Seb6s
t'spain fir, licgyelmezz. LegalSbb

s l,, Ii(-)S: T6gulj inn6t, v6n szipirty6 !

\'. \SZOLY (odaki6lt a raboknak ) :

r r crnzetes magyeri ?

ll(;Y F{Af'IG (sziinet ut6n): Szeg6ny
vagyunk, uram!

\"\SZOLY (Seb6shoz ) : F.I.AI akkor tiilem viheti 6kot a fene.
Zobornak azonban baja ne ess6k !

sf'll]6s - (szililrdul): M6r pedig nem l6szen m6sk6ppen, Va-
- szoly rir! A kerirl torv6nyit 6n 6ltal nem h6gom!

VASZOLY (indulattal): R6rn figyelmezz) esp6n! Ha ezen
ernbernek baja esik, megbdnod majd te ir, meg a ker6-
Iod is egyszer !

Str.lllOS: Vd.szoly rir, iigyelj a sz6dra! Ker6lurat fenvegetted!
\/ASZOLY: Seb6s espirn, 6r elmondtam a mond6mat!-
sEIloS: Nem f6lek a mond6dtril, Yhszoly frr, s azonk6ppen

nem f6l a ker6l se ! ugy l6szen, amint mondtu-. 
- 
(A

kopj6sokhoz) Vigy6tek 6kot! (A kopj6sok terelni l<ez-
dik a sir6nkoz6 n6pet. V6szoly komoian n6z ut6nuk. )IiGY HAI\TG (messzir6l): Kaput nyissatok, h6l'I'OI{ONYOR (fe ntr6l) : Kicsud6k vagytok ?

IIGY HANG: Tiszahlti nernzets6gek nagl'jai vagyunk! Va-
szoly irhoz jov6nk !'l'OttONYOIt (-.gjele nik az udvarra
ban ) : Tiszahirtrirl val6 nemzets6gi
cs6j t5st.

SE,BOS (mint aki nem hisz a ftil6nek):r.)I-:L)\-/'.) \IIrrIrL aKl Ilem IUSZ A IUleneK):'|OI{ONYOR: Tiszahiti hadnagyok.
SE,BOS (pillanatnf i sziiner utirn ) : F{invan'|ORONYOR: 'Ugy tizen lehetnek.
SEIIOS (inkirbb rnagirnali ) : T'iszahiti

rirban ? Vajjon rnit aliarhatnak ?

a clobog6t !

lilii\iEDEK (mikozbcn a hid

It'Jc.a el6 ) : Kegy elmezz,
a gye rmekeknek !

Vagyon-6 kozottetek

torl6li, meg jobb6gyok

nyil6 toronyablak-
u,rali k6rneli b6bo-

Kicsudtk ?

vannali ?

hadnag)'ok? . . . Nyit-
( killt ) Eressz6tek Ie

rB

lec:rcszt6s6nek zorcjci hallat-



szanak ) :

SEBOS: Nem
tcir6dtek !

I]ENEDEK:
vajjon ?

Hugyan keriilnek ezek ide a Tiszahetrfil ?
kicsiny dolognak k6ll lennie, ha annyirril id6ig

'I6ged keresnek, V6szolv rir . . . I)e mivdgre

r rr'.i.jtrliat az irj istcrn lthzitban, Kev6n. (Indulattal )
K,;r j:rn1'(:llel vert6k a szabad magyeriak feles6geit, V6-
szr,lv frr! . . . Mikoron m6snap az a^sszonyok hazasz6.-

:t)('nkeztek, mi legott r6mentiink az esp6nra, Kev6n, d*
,'lrr;'omtak benniinkot. Hal6l is esott, 6n is kapta.m egy
vriglst a fejemre. Elmentiink oszt|n, frgy, ahugyan va-
l:inl<, Feh6rv 6rra, panasszerre.

\',\liZOLY: Es a ker6l?
l', \l t-il ): Eppen Konr6d imper5tor kirvetei j6rtak Feh6r-

r'/rrott. A nyfui veres6g ut6n jottek b6kess6get tenni,

:;*?ii':;!l "i*::1, T3,11'il 
o 

3;," ;a3H? fi"iTfi
nyelniink a gyiittmentektiil.

\',,\SZOLY: Deh6t mi6rt mondj6tok ti ezeket 6nn6kem?
Mit tudhatok 6n ebben cselekedni ? Rab vagyok magam
is imm6ron hat esztend6 6ta. Enhozz\m bizony heilba
jottetek! No, pap, mit sz6lsz mindezekhez?

f'IMOD: Sort tartsunk, YSszoly rir. Van m6g m5s mond6nk
is!

fioPJAS (jon): Az esp5n izeni, hogy gyere tiist6nt a rabo-
kat megim 6dtatni, Benedek pap I

IttiNEDEK (kelletleniil): Megyek. Hozzd el6 a korosztot a
kapell6bfil ! (T6tov6n el.)

IIMOD (ut6na n6z): No, jobb ir, hogy elment. (V6szoly-
hoz, Yathhra mutatva:) Ez a leg6nke tobb, mint esz-
tend6n Sltal ott 6lt a ker6lsz6ll6son a megboldogult
Emerik ir mellett . . .

VASZOLY (meghokkenve): Megboldogult? . . . Emerik? ...
Deh6t mikoron? Hugyan? . . . Mi6rt . . .

EMOD: H6j, Vatha iiccs, 6llj6l csak ide s besz6lj meg va-
szoly firnak mindeneket !

VATHA: Vaddszni val6nk, uram, Kisasszony hav6nak els6-
j6t. Vend6eiink vala Feh6rvhrott, Henrik frr, a r6mai
imper5tor fia. A b6kek6r6 kovetekkel iove apjaura k6-
piben s Emerik irr vaddszatot rendeit *ufutt atSsilra.
Azon napon vala ez 6ppen, miko,ron apirmuraim6k pa-
nasszerrel j6rtak Feh6rv |rott. Drivadra volt hajtds s

kint vala veliink a velenc6s P6ter fir is, Emerik Lrunk
rokonb 6tyja, aki anyj 6val, hugSval FehdrvSrott lakik
egy id6 6ta, hogy apjaurSt elkergett6k a d6zsei sz6k-
b6l a velenc6sek, amint ezt tiim tudod ir, uram. A mi-
sodik h"jt6st tettiik, mikoron Emerik fir el6re ugratott
Velenc6s P6terrel egytitt, aki a nyom6ban volt 6s- akko-
ron tort6nt. Egy bokornil hirtelen ledontotte Emerik rir
lovit eg,v va_dkan. Ahogy zuhant vala, Emerik rir l6ba
a lfi al6 szorult,, a f6reg meg r6juk. Rettenetes vala &2,
uram! . , .

VASZOLY: S nem volt ottan senki, aki segdlte volna ?

vAszoLY (nem felel, csak n6? a kapu ir6ny6ba, ahol 6p-
pen belovagolnak 

. 
Em6d, ocso{, K6l, cs6th, zsed6ny,

tsod 6s a fiatal, mintegy tizenot6ves Vatha, *Lg h6rom-
_l6gy lovas.)

EMOD (f:jfl blpiszkol6dott, v6res kcit6s, l6r6lsz ill1s koz-
bgt ): ,Mind.l jgr,. Yaszoly rir! N6ked az;onk6pp.", es-

_ _ , _q1" ! M.g n6ked is pap.
vAszoLY: I.[o, n6zd,. glr., ez.peg Em6d hadnagy! rsten

hozott benneteke t! E-l J6^, ocsSd fir is itt vagi,j" I MegBod uyo! Meg a tobbiek I s ez a leg6nyk* "i.i vorna ?
(YathSra mutat. )ocSoD: vatha ez Ydszoly frr, az 6n fiam.

vAszoLY: No, der6l< egy hujiatu a bellusi hadnak. . .Hoz-
zLrn iigyekeztetek, hallom. vuj' mi iigyetek rehet egy
szeg6ny rabbal ?

KOPJAS ("t::?ojon ) : Egybeterertilk 6ket, uram. Kezdhet-jiik a lefiilez6sr? J ------ 1

sEB6s: Megye k 6n 
. 1s 

I (A 
'end6gekhez: ) Tiist6nt jovok

vissza,. csak egy kicsi v6geznivai6m vagyon. (A kopj6s_sal el.) (

EMOD: Micsuda fiilez6s vagyon itt?
vAszoLY (komoran):.ujh"old dldozat volt az 6jtszak a, . . .EM6D (mint aki meg6ryette, sotateni, t*r! ... Mi is pa-
_ - . _lTyelr"l_ vagyunk, V6szoly fir ! ' \

VASZOLY: Panisszerrel ? N6fam.?_ (mutatja a bilincseit)
Elt6vesztett6tek az utat, Emdd hadnagy ! Ez Nyitra,nem Feh6rv6r !

EM6D (dylor:l legyint): ottan rn6r valdnk , yhszoly fir, snem vegezttink n6h6ny kegyes sz6n kivtil r.-ioit is.
polgunkv6gezetlen mentil"[' haza. N6h6ny 

-"-;;" 
rh

lTzajott azonban. apj aurahoz 
"-r._1 

leg6nyke, aki mfr j6
ideje a kerdlszSll6son 6lt 6s oskol6 roit a'z ,1j ,rok6, sze-r6nt Feh6rv 6rt, s mondott egyetm6st, amiket tudnod
kolletik. .Az6rt jov6nk most iJ; hozz6'd,, ,rru*.vAszoLY (komorin): Hallgatlak, Em6d rir.EM9q, 9sy hat h6ttel .rnJk.l6tte tcirt6nt, hogy asszonya-ink 6s 

, 
le6nl,aink viganl akozasra indultak i'riiya_had

szSllilsara. Be6 hadnagv ldta el a leilnyit egy 'T6ko,
nemb6li.ve6leg6nynek J'u lakodalomra meg volt hiva azeg6sz Tis-a-korny€k . Az asszonyn6p egy 

-''ett.t 
hu*u-- r6bb indult, s mikoron Keve alatt *.rit.k, a kevei n6_met esp6n, p.g. .u kevei fekete p.?pon kdriilkapt6k 6ketegy csom6 kopj fryal 6s kcirosztol6 

^ viz al|, ,r*riet 
-mind-

2r
20



VATIIA: En ftgy n,villiivi:rs1" lehettem rnogottiik, rohantam
is scbos v6gtat6sban, de mire odadrtern, v6gc volt. Az
eg6sz bels6j6t kiforditotta a kan. (Kirobbanva) Hanem
Velenc6s P6ter ott vala mellette. A f 6reg els6bben a
luvat marcangolta s hogy szeg6ny Emerik tir lii.iszko-
dott, figy r;ette 6szbe. J6 id6 elmirlto mig a lfi ut6n 6rea
rontott a kan. S Velenc6s P6ter meg sem mozdult, csak
tilt a nyeregben el6rehajolva 6s n6zte a kiiszkod6st . . .

Pedig megmenthette volna Eme.rik irr 6let6t . . . csak-
hogy nem akartal

VASZOLY (izgatottan) : Ki mondotta ezeket ten6ked ?

VATHA: Senki sem mondo tta. Ennen k6t l6t6 szememmel
lilttam.

Sziinet
VASZOLY (rekedten): Es mi lett Velenc6s p6temel?
VATHA: Semmi.
VASZOLY: Hilt nem tudja ezt Est6n fir?
VATHA: Nem tudja, uram. Azolta nern enged magilhoz

senkit is- Engement kiilonbcn is haza parancsolt men-
nem ap6muram a kevei marakodis miatt Feh6rv ilrriil,
mikoron ott valinak Em6d irrral. En ugyan megbe sz6l-
tem ezen dolgot a n6doresp6nnak, 6 azonban nem hittg
el. Rosszul l6ttam, azt mondta. pedig 6n ncm littam
rosszul, hiszen, mint mondSm, alie Jgv nyillov6snyire
lehettem csupSn. Velenc6s P6ter ciali -akkor ugroti le
lov5r6l, mikoron oda6rtem. lVlegakadott litba a L"rgy.i-
be, azt mondo tta.

VASZOLY: H6tha csakugyan megakadott?
VATHA: Nem akadott ffieg, urim. Azt l6tnom kolletett

volna, mert akkor kiiszkodott volna a l6bilval P6ter
rir- De csak iilt a nyeregben, figyelte a kiiszkod6st 6s
virrakozott. Y hszoly rir ! Figyel mezz re6m ! Vclenc6s P6-
ter a magyeri tr6nusra vetette a szomit !

vAszoLY: Bolondokat besz6lsz, vatha occs !

VATHA (keseriien): H6j, nem hiszel n6kem te sem, uram,
pedig . . . Tudod-6, uram, hogy ker6hir b6 akarta venni
a Konrad imper6torral teti licit6sbe, hogy P6ter fir
fupja .vissza apja urasSgSt Velenc6ben, ahoi mastan az
imperAtor az fit', de P6ter irrnak nem kellett a velencei

* - . ^1t3$_q. t:9i$ dfrs Velence uriinak lenni nem csek6lys6gl
vAszoLY: Hat ezt meg kicsuda mondta n6ked ?

EMOD: Sz6ltiben besz6lik ezt Feh6rv ilrott, Viszoly rir ! S
ez6rt iottiink mastan mi idc. Valami mastan tort6nni
fo.g. VSszoly fir, r6sen l6gy ! Est6n torv6nyes ut6da tc
vagy !

ocsoD: Tggl_up, valamivel dclel6 el6tt, hogy el6rtiik a Du-n|t, trilr6l valami csapat k6sztil6dott tpp.n az dltal-
jovetelre, s ZsadSny occs mondja, hogy a^ ker6l zhszl6it

l.itta e kopjav6geken. IJg)' 6rzem, azok ide iigyekeznek'
\ tS/,()l,Y: Emerit< nat megholt . . . S a velenc6s veszejtette

,'1. Lirm, m6gis van hht biinh6d6s . . '
l , \ l o l ): Te vagy mastan imm6r a magyeriak remdnys6ge,

V:iszol;,* fir !

\' \SZOLY; Ha vagyon m6g a torv6nynek 6s igazsSgnak bit-
r.sillete a magyeriakban, eddig is 6n ^voltam.

Vn'f 'HA: Ej sze,_Emerik rir der6k- egy vit6z volt, uram' 6s

tcn6ked a rokonoccsod valal
|,l\1(-)D: fm6, megbesz6ltiink n6ked mindeneket, Yilszoly -ir,

s imhol- mhi megytink ir, mert Domiis rirnak is hirt
akarunk adni s nem akarunk a ker6l kopj 6ival tal6l-
kozni. Im6, j6 az espSn is immSr . (A, 6rkez6 Seb6shoz )

Sok6 elmaridt6l, SeU6s 6r, s mi bizony milr indul6ban
vagyunk.

Sl,lli6S-:' De m6{r olyat csak nem tiisztok t6m? Hht miln
csak akad thm valami enni-inni val6 NyitrSban!

f':N{6D: Majd azt m6skor, jobb id6ben, Seb6s itr. Igen
Ssen sietiink, mert napszailladat-sajn6ljuk,in6liuk. de mastan erdsen sietiin

ra Domoson kell lenniink. Nyittasd ki a kaput, mert
imm6ron megyi.ink is. (Nagyon t6volr6l kiirtsz6 hallat-
szik. )'I'ORONYOR (megjelenik az ablakban) : Kopi|k kozeled-

nek errefel6, esp6n. S mintha a kerShir zhszl6it l|tnhm
a kopjav6geken.

I')CSOD 
-(Osszen6z a tobbiekkel): Mondtam, ugye?

f 
,IMOD: HAt mi meg indulunk. (Felki6lt a torony6rhoz:)

Nyiss6l kaput, h6! Minden i6t, urak! (Kezet log y4-
szollyal, kezel a tobbi is, azutiln l6ra ugr6lnak 6s indul-
nak. )

SEBOS (n6mi m6ltatlankod6ssal): No, ezek sebosen elsza'
ladtak !

'I'ORONYOR (fentr6l):
SEBOS: Fel.

A dobog6t felhfizassam, uram ?

Sztinet
IIENEDEK: Igen elgondolkodol, V6szoly irr.
VASZOLY: Vlgyon min,' Benedek pap. Emerik irr megholt.
lf EI{EDEK: Emcrik frr ? Megholt ? Per amorem Dei, mi-

kor ? Hogyan ?

VASZOLY: Vadiszaton, Ezen h6 elsiij6n.
SE,BOS (elszornyedve): Ez rettent6 dolog, uram. I)e hiszen

nem hirlett, hogy valami nvavalyija lett volna!?
VASZOLY (rekedten): Vadkan olte meg. (f)o.rmogve:)

M*g m6g valaki.
SEBOS: Tim ennek miatta jiin rnost a had is. (Odakint

harsinyan megsz6lal egy kiirt.) MAr frijj6k is a k6rdt!
(A torony6r kiirtje felel.)

liGY HANG (kivtilr6l): Kaput nyissatok a n6doresp6nnak!
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sEBOs (n6rni izg'alommal): A nirclorr:spirn jd
fel6 siet.

ABA SAMUEI, (lesz6ll a 1616l): Minden
s6g vagyon ?

SEBOS: Nyitr6ban nemigen termik
nem halljuk, Feh6rv Srott igen
Emerik rir...

ABA SAMUEL: Bizony, szeg6ny kisurunk
h6ttel ennek el6tte . . . (A t6volban all6

- 4{j"n fsten minden j6t, Yilszoly,rir!
V ASZOLY (ellens6gesen) : f sten ?'. . . Melyiket

n6dore sp6n ?

ABA SAMUEL: Yhszoly
r6gi vagy. Pe dig a
hoztam n6ked.

VASZOLY: N6kem ? J6t ? A ker6lttil ?

valamicsuda t6ve d6snek k6ll lennie !

lenne az, mit hoztSl, n6doresp6n ?

ABA SAMUEL: Szabadul6sodat horo*,
Szilnet

I!t
X,-

(A kapu

BENEDEK (ugyanugy): A nidorespin. V"j' micsud6t akar-
hatik itten ?

vAszoLY: s6muel t'rr maga j6. rJgyan micsuda hozta ide,
az isten h|ta mog6 ? Ez valami nagy dolog lehet . .

- 
(A kapun kis6ret6vel belovagol a n6dor.)

ABA SAMUtrL: B6kess6g ezert kastellumnak. A magyeri
fii 6rkezik Sltalarn!

SEBOS (meghajol): L6gy iidvozolve Est6n rir vilrilban, 56-
mucl rir ! Seb6s hat6rsz6li espSn minden vfun6p6vel
v1,rja a kerdl parancsol6 szavhtt

j6t, esp5n. Mi uj-

ujs6g, S6muel rir. Ha-
szomorfi. ujs6g vagyon.

meghala h6rom
Y Sszolyhoz siet: )

gondolod,

itr, ,Yaszoly ttr, te m6g mindig a
ker6l6r hozzhd kiildott 6s j6t

(Felkacag.) Itten
. . Azthn vaj' mi

Y ilszoly

VASZOLY_ (1gkedl..r) : Nem hiszek benne, n6dorespdn.
ABA SAMUEL: Seb6s frr, egy epist6l it hoztam n6ked a

ker6hirt6l. ltt vagyon, oliisd rneg I (Tekercset ve sz ftt
kis6ret6lek egyik tagj dt6l 6s dtnyujtja.)

SEB6S (Feltori .^ pecs6i6t, belen6z 'ts' 
6ta'djo a papnak):

Olvassad a botiit, pap !

RENEDEK- (o1vas): Hiviinknek, Seb6s hat6rs z6li esp6nnak
kerSli hajland6sfgunkat I Minekutina Krisztus 'ri, ki-
fi-irk6szhetetlen akaratia felejthetetlen fiunkot, Emeri-
kus urat elvenni rcndelte rnit6liink, az ki mellett m6sik
f6rfifi ut6dunk nem vala,, ker5li sz6nkkal 6s akaratunk-
kal rendeljtik, hogy tisztes fogoll,k6nt re6dbi zott ocs6n_
kct, v a.2zo!y- urat a7 lrpal .n9T6bti!, a m6i 'upo' Ir[yit-
.ra vzir6bul kiengedni ne k6slekedj6,i, s n6ki iilend6 ki-
s6rctet rendelni el ne mnlass z6l. k.,tt Feh6n, hrott, ke-
rSli sz6kiinkon, ez Urnak ezerharmincegyedik 6v6ben,
Kisassr?n. napj dn .. . s itt a kerAhir pScs6tje vagyon
(mutatja).

(Sztinet, rnindenki Virszolyt n6zi. )
\ \SZ( )[,\' i]rosszri hallgatis trtirn): Szabad vagyok imhAt!
\ li \ ti,\\'{U EI-,: Szabacl vagy irnmir Vfszoly irr" Es nem-

, :;rr k szabad, hanem szavarnmal izcni n6kcd a ker6l,
Iros1, a fch6n'ari szillis;inak kaptrja nyitva vagyon el6t-
tccl. Ivliolta szcg6ny Emcrik rir megt6rt 6seihez, egyedi.il
r"r'zi magit orcgs6.g6ben 6s rokoni sziv dobban Asilra v6-
uyakozik.

\', \,\ZOLY ( kescriicn ) : Egys z6r,al vagyok n6ki immfiron

,\ ltA SAMUEL (fedd6en): Ker6hir atyai szive megnyilat-
liozott el6ttcd. Vess ki szivedbiil rnastan imm6r minden

klt-ili;1.'?il'# 5ffiJ': 
o 

J;#: 
-i;ff 

!;i;' #JfJ-.i:
\',\SZOLY: . . . rokoni szivvel, jobb6gyi hivs6ggel . . . (fel-

kacag) Kezemen-l6barnon bilincse nyom6val, amelye-
liet hitem v6delm 66rt rokoni szivvel veretett rhm hat
hosszri esztend6kkel ennekel6tte . . .Hht j6l vagyon, fr|-
doresp6n, mondjad meg uradnak hogy ha majd szeg6ny
Icles6gemet meg h6rom 6rva fiamat megoleltem otthon,
t'lmegyek hozzi Feh6rv|rra, rokoni szivvel . . . (nyoma-
t6kkal) jobbhgyi hivs6ggel 6s koriilnlzek majd egy ki-
csinyt ott a feh6rv6ri kerilszSllSson . . . 116, kov6csok!
Ide gyertek mastan d:s verj6tek le rulam ezt az |tkozott
rcrkoni vasat ! Mih |lyfia V6szoly, a mag"yeriak kisebbik
ura ArpAd tir nem6biil . . . szabad !

(Fiiggony)

ke-
j6
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