MASODIK FELVONAS.
I

Szin: Istv6n kir6ly sz6kesfeh6rv6ri palotiljilnak tigas

el6csarnoka.

kcizdpen f6bejdrat. A csarnok k6ballusztrilddal lev6lasztott h6ts6
ft'lt: cgy ldpcs6foknyival m6lyebben fekszik, mint a n6z6t6r fel6li r6sz.
A brrllusztr6d kciz6pen megszakad, ott mintegy m6sf61 m6teres sz6less6gfi
It'jrirlt van a h6ts6 traktusba, amelybe jobbr6l is, balr6l is boltives
l'trf yosrS torkollik. Az els6 traktusba jobbr6l is, balr6l is, neh6z fiiggiirryiikkcl takart ajt6 szolg6l. Az els6 traktus ballusztr6dok 6ItaI k1pzett
ir rlrlr 6s bal sark6ban dfszes k6padok, koz6pen neh6z, alacsony asztal,
I I ii trr

f't'fcttc a mennyezetrill lel6g6 6mpolna 6e. H6tul a f6bejfuat jobb 6s
lxrl oldal6n nagy rom6n ablakok. K6s6 este van, a csarnok hom6lyos,

a

esrrk
f'rik

l6pcs6

k6t oldaldn

elhelyezett dfszes f"ilklyatart6kban 6gnek a

lyfrk 6s az asztal felett l6e6 dmpolna vil6git. A l6pcs5 k6t olda-

fiirr, lent,

szoborszerti mozdulatlans6ggal

all kdt bajor

p6nc6los. Az

mellett, az 6mpolna f6nykor6ben nagy karossz6kben, betakargatva
iil Istv6n. H:dta mcigott p6rn6k. Egyik l6ba zs6molyon nyugszik. A kir rify beteg. Mellette Gell6rt all, a marosv6ri piispcik.

rrsz.tal

Id6: 1033.

'

ISTVAN (hangja a beteg ember6): No, vaj' milyen

j|rtill

ktilorsz 6gban, G6rardus pispek

szerrel

?

GELLERT: H,ilt bizony nem v6gig j6val, Ker6hir.
ISTVAN: Hallani akarom mindeniket. Ulj ide mell6m. (Htlyet csin6l a zshmolyon.)
GELLERT (lei.il, vizsgillgatja a kir6ly arcat, sziinet ut6n):
Rossz a szined, Ker6ltir, nagyon rossz. (Gyeng6den: )

Beteg vagy, Uram ?
ISTVAN: Beteg vagyok, pispek. Csoma kinoz nagyon. M*g
tudod pispek a hatvanhat esztend6. Pihennem
kellen6k, G6rardus, rireg vagyok mdr nagyon, teli vagyon bajjal, v6geznival6val az urusz6g s nincsen, aki
felv6lt ana. (Csiiggedten: ) Mugam maradtam teljesen.
V6szoly rir makacson a pog6ny n6tht frijja s k6ts6gbe
kell esnem, hogy mi l6szen itten, ha b6hrinyom a szememet . . . (Szfinet.) No, mondjad a sz6mad6sokat, G6rardus.
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GELLIiRT: Nagy a szorongattatitsoln ni,kem it, KerirlLrr...
De hadd kezdjem el6lr6l. Els6ne k J iinos pirpa d6gAt
beszdlem meg. Hogy sort tartsak.

ISTVAN: Hallgatlak.
GELLERT: A pfrpa rir szovetsdg6vel mir megint buj van,
Ker6hir! At imper6tor irjra igen szorongatja az investi-

tur6nak miatta s er6sen kellen6k n6kie minden thmogat5s, de nem mer a magyeriak rijstitetii koroszty6ns6g6re
hagyatkozni. Te oreg vagy mhr, uram, n.em harcra
val6, 6s sehugyanse tetszik nd:kie a Y ilszoly rir irrijkl6se.
Miolta szeg6ny Emerikus meghala, R6m6ban er6sen
tartanak a pog6ny orokostiil. B6rmin6 vSltozils az im-

perStor malmilra huj tanh a vizet. Sziyesen b6vonulna
iae v6de ni a korosz ty6n hit ilgy6t s a phpa rirnak is 6t
kollen6k thmogatltia . ...
ISTVAN (s6hajt): Neh6z iigyem ez n6kem it, pispek. Dehht. . .hogy az Ur elvette Emerikust, nincsen m6s iirokos Arp6d rir v6ribfil, csak Y Sszoly fr . . .
Sziinet

GELLERT: M6r pedig valakire, m6sra kollen6k biznod a
magyeriak koron6 j5t, Ker6hir, mert gyi.ilekezik a zivatar nyugat fel6l !
ISTVAN: G6rardus . . . harmincot esztend6 ut6n m6g manap sem osm6red el6gg6 a magyeri [ajt6t. Sok mindeneket meg lehet v6le cselekedni sz6p sz6val, szigorris6ggal, de l6dd az 6si szert im 6llj6k mind szakadtig. Hiszen thrn eml6kezel m6g Kopp6ny rir iigy6re ? Ha akkoron Krisztus rir dolg6t nem n6zem, enmagam is retirilltam volna, mert az 6si kot6s jussa az ov6 vala. Azt
v6ltiik, elcsendesednek a dolgok k6s6bbet s ha sz6tugrasztjuk a tiirzseket, elmrilik a h6borod6s. De ledd a
nemzets6gek n6lkiil ker6lt tenni neh6z dolog. A nemzets6gek pedig, legyenek b6rmelyik hiten it, V6szoly
mellett vannak, mert Arp6d v6re 6, 6s az 6si rend alap-

jhn ut6nam 6

kovetkezik.

GELLE,RT (s6hajt): Tudom 6n ezeket, Ker6hir, 6s a blj
igen nagy. Ak6r el se soroljam h6t a p6pa tir conditi6it.
ISTVAN (f6radtan): De csak mondjad, pispek . . .
GELLERT: Konrhd imper6tor nem maradt t6tleniil a ta'
valyel6tti veres6g 6ta, 6s nem adta fel a r6mai iTP-.I6:
torok hfib6rfiri jussirt sem. Sebesen kiegyezett Ulrikkal
i:s Miciszl6vval, igy Priga meg Krakk6 m6r megint 6t
uralja. Az imper6tornak nem volt ez nehlz, hiszen a
lengyel herceg- tartja veled a csalSdi haragot, a cseheknek- meg seho.gyse tetszik, hogy Konr6d fir kapuv6ri fut6sa 6ti a Moro'aelv6n a te esp6njaid szedik az ad6t.
Ek6ppen meger6sodv6n az imper6tor m6gjobban szorongatja Oszents6g6t 6s mivel J6nos fir er6sen f6l egy mazB

f

,,r,'r i r';iltozirstril, nern igen mer6szel
hrizni
',1\',\N: Igcn keserii dolgok ezek az 6nujjat
sz6mornra,
,lrr:., ;ris1lck.

t . f ,f ,l,l',1('l': Pedig

vele.

G6rar-

hitra ir, Kerdl. Velenc6ben
Miolta s6gorodat elkergett6k,
,'riist'tt rnegv6ltozott a sz6lj arhs ott is. Flabiano Domol.r,s t:rrtani akarja a d6zs6i sz6ket minden6ron s k6t va',.rt is tart a tizben
jobb szeme d6lnek) a bal meg
--A
,iszrtknak'kacsingat. 6
is Konr6d rir fel6 (oilegeti *uI
1'.i t, s kozben, lesi, hogy mit tesz a n6met bar6tk ozils ell.rr a papa. . . H6j, P6ter herceg nagyon elrontotta a
rrr:tqunk d6g|t, amikoron nem iilt bele k6t 6vvel ennek,'liittc apjaura sz6kibe, ahugyan szerettiik volna.
l,\ l vAN: Azt mondod, hogy Flabian6 d6zse egy kovet ffi
itz impcrd.toiral ?
( jl')l,l.,liltT:. M6g t?* nem, de ahugyan
R6m6ban mondj6k,
lra- a p6rpa ur le nem inti, a kot6s bizonyos l6szen. Ami
rrri:g sz6munkra az6rt is sfirii hiba, mert a horv6t ker6l
rrrindig Velence n6t|jdt frijja.
lS'l'VAN: No 6s- mit mond mindezekhez J6nos p6pa?
( ; l'll ,l,I,lI{f': 6sze nts6g^e eg1'ediil
vagyo;. Segit#g n6lkiil
n(-'m mer6szel az imperitorral ujJat hirzni.
lS'l'VAN: Ejy* megirtuk, hogy mellette vagyunk!
(;f',f ,I,EItr:.orgg- va$y m6r, Ker6hir, 6s
bei.ges. R6m6ban
ltzt latolgatjek, hogy mi l6szen, ha a szEmedet b6hritrygd ?
.V6szoly rirnak nem kolletik a pdpa, 6s a szent',( n

mdg vagyon

r .ittbb a dolgok rendje.

sz6k teljesen rnag|ra marad keny6rtor6s eset6n az impe-

ritorral szemben. PApa irr csak az esetben sz6ll rr.-be
az imper6tor kovetel6dz6s6vel, ha a magyeriak tr6nusin kereszt6ry lenne az ut6d.
| ,s'l'vAN (s6hajt) : Deh6t ilyc'n nicsen,
G6rardus, miolta
Emerikus megholt.
mds, hanemha p6ter
-

(;lil-,l,Eltr: Nincien

Arp6d unok6ja 6

f

is.

tir. Anyja
r6r,6n
'/ J--

s'l'vAN: Ilyet srhmitdsba venni, pispek, nem lohetik, amig
Arpid rirnak f6rfi 6gon ut6da ,rugyot. p6ter ocs6nkei
nagyon.szeretji.ik. Fiunk feletti szomorfis6gunkban nagy
vigasztal6sunk vala 6 n6kiink. Eppen {ap" rir meg-flpaiancsol6ja
-6
is
f)'ugtatirsa tjg.tt a ker6li hadalr
lett l.g;rup- 6ta.
_Megvagyon irilnta minden atiai huj_

land6s6gunk . . . de a magyeri nemzet sz6kibe 6

rtilhetik.

n.*

ke-

Sziinet

(;ELLtrltT (lassan): Rizantinumban is P6ter. urar szeretn6k
a magyefiul. tr6nussirra. Konrfd imperitor hiib6rriri

kijvctel1zlscit a magyeri koronival szemben ott is nyugtalanul ni,zik. P6ter 6r apjatrra nem t6tlenkedett ; dzirntinunti sz/amizet6sbcn. Virszoly fir hire nyugh atat?9

ians6got

kiilt mindenfel6. A nyargal6sok rijra

kezd6s6ttil

f6lnek.

ISTVAI.{: Bizony, V6szoly rir roppant nagy gg"qo,q n6kem
is. K6t al\6' esztendele sziinleleniil az6rt im6dok, hogy
szhllana rc6 Krisztus- rir milosz tia, mert 6n beteg oreg
ember nem tudhatoffi, mikoron iOtt el az 6rhm ' ' ' I{idd
el, pispek, k6t esztend'.j" aludni i.* alszom, mer! v6ltig
azon topt.ttkeclem, *i l6szen ezen utuszhggal, ha b6htinl,om szememet. Ha ide visszat 6r a p-"gelyleg..: rijrakezd6dnek a nyargal6sok, mindenki elfordul t6liink s
Konr6d imper6iorriuk konnyii .dolga l6szen . . . (V6szoly
megjelenik a h6ts6 traktusban')--, ,
GELin"nr (siet6sen): Imhol jon Yhszoly rir. X6ry szem
l6szen besz6lned n6kie, Ker6hir, 6n hht
kozotte jobb
-I)ics6rtess6k

a Magass6gb6li!
megyek.
ISTVifii: Az Ur l6gyen veled, G6tatdus. -(A piitp.qF :l')
VESZOLy (kozberi'f.16, az els6 traktusba, ineg6ll 6s ut6nan6z a t6voz6 Gell6rtnek): A j6mbor pispek orra figy
l6tszik nem birja a pog6nyszagot ' ' '
ISTVAN: Ulj le viszoly- occs ,'besildem vasY99 veled.
V4SZOLy: fr6t.* is, Est6n rir! De nehogy t6riteni akarj6l
megint!

ISTVAfiI (vizsgilgatja) : Mondjad, Yhszoly iiccs, pogSnys6god dolgZbin rr.* forduliel *.g m6g po:iulig t.T?
VASZ61,V: ;6t v6ltem, hogy t6riteni akarsz-. Pedig hht he6ba teszed ezt, Est6n rir !
ISTVAI.I (.gy s6hajjal, ink6bb maginak): He6ba im6doli
hat szakadatlan
VASZOLY: Hogyha ev6gbtil irnidsz, hefha imSdod akirmelyik istent is. N6f,em a ti istentetek nem kolletik,
Est6n rir

!

Nem kolletik . . . az nem kolletik, ki annyira szeretett mendannyi6nkat, hogy szenvedett 6s megholt
6retttink a kereszten . . .
vAszo1,y: Ha magyeri istenn6 akart volt lennie, akkor

ISTiex:

rosszul cselekedte.

ISTVAN

(megbotr6nk ozva): Y ilszolv

VeszoLY (tlirelmetleniil):

!

N6zzed, Est:in

it,

n6ked iste-

ned, n6kem nem. Te tiszteled, de minek tiszteljem 6n,
ha egyszer n6kem nem istenem ?
ISTVAN"( ihitattal): 6 az egyediil igaz isten, mindenki istene. A ti6d is, ak6r akarod. akhr nem. S mend a magyeri n6p6, ak-.6r akalj-a, akht nem. Az istent nem vh'
iasrtjuk,'mint a fejedel*9t, az isten vo!t, van 6s leszen
6s 6 a ker6l, ak6r osmeriik, akSr nem. Te nem iismered,
V6szoly occs, de: az6rt csak istened n6ked is. Vajjon'
ha valamelyik fiad elliezdenf hirdetnie,- hogl' az 6 aPjaura nem te vagl- s (zt ism6teln6 csokonvijsen eg)'r'e:
igaz volna ezen dolog

?

3o

\'

\,S/,( )l,Y: Az 6n fiaim dsmerik apjokurokat.
l:' | \',\N: Lfdd, Yhszoly ciccs, te n-em cismered a mennyei
.r t r ;i t.,
?? uz eg6-sz. Mikoron Lev6nta fiad m6g eg6szen
l. it'si. j6szdg vala, nem cjsmert t6gedet. De aiert, hogy
r('r r tjsmert, csak apjaura volt6l, rigye ?
\' \s'/,()LY (tiirelmetleniil): Neh6z besz?d ez 6nn6kem, Est.irr frr! Ne zaklass ezzel engemet, az 6n fejem ezt nem
t rrlja b6venni.
l:; I'VAN: Szived nem tudja b6venni, V6szoly occs, s igen
r r iis gyotrelmemre vagyon ez n6kem . . . (melegen) Vasz'ly! Fiam! -Egyetlen rokonom az ap6k rerrd36tt, s a
I l rasyeriak tr6nuss6nak orokose te vagy 6seink
kot6se
szcr6nt.
nagy
briban
epedik
az
6n
oregszivem
hu
arra
,
,s
gondolok, mi l6szen itt Krisztus tir zlenge vet6seivel,
lra b6hunyom szememet . . .
\',\'szolY: Krisztusod vet6sit sajn6lod? s ap6id isren6nek
vct6sit nem sajnSlod ? Ukk6 fir6t, aki ide vezette n6p6t
r1,s jtt gyonyor."rgge! foldet adott vala n6ki ? A magyenem sajn6lod gyiittmentek hatalma al6 adni?-'
'iakat Idehallgas,
fs'l'vAN:
Yiszoly iiccsl (6rcesen) En Arp6d
irrnak tiszta v6re vagyok 6s vagyok olyan magyeri, *int
r

r

r

akirkicsuda is a magyeriak kdziil.

i'n tam nem 6,rizem azt mit ti
irld6tiizek

Vrjt azt v6led-6; hogy
k6v6ntok ? . . . Ilogy az

.egym6s ut6n kialusznak a pusztAkon rn6A ligctekbgn,. hogy a tAltosok tiiloksz ava eg"yre ritkul, egy-

re halkul, ebben vagyon valami sziv{hjdit6 rro-oi6li,g, mint a hullong6 falev6lben is vagyon, de abban,
hogy az 6ld6tiizek kihfilt tiszkei feletl' munka indul,

n9m nyargal5s, hggy keny6r termik, meg magyeri vi-

t6zeknek id6k mul6sit b_e{og6 l6ncolata i-na,l ]. . hogy
a kodos- hajnolokon tutul6 tiiloksz6 b6natos bugSsa h;
lyibe -n6ta k6l, m9g kaszhknak vid6m peng6sJ, ebben
diadal vagyon,- ig6ret, 6let, jovenda . .. *ug:y.ri 6vsz6zadok szakadatlan sora. Fejedelmi v6r lrugyl'r n6ked is
l6tnod kollen6k az utat. Mert 6rtsed meg Y Asroly, az fij

isten szava az itteni dolgokra tanitja u"rnugy.ri'n6pet,
az itteni dolgokra, az_i:,j f6ld dolgiira, u*Eiy"kben az
d,lqt v-aqyol elrejrve, Ukk6 dolgai-a reg6s regi vil6gba
dolgok,. a n.agy {oly6k vid6k6re val6 dolg6k, ah"un'al6
nan d6dapaink- ide jottek. ukk6 dolgaiba i t utal va.gygl elrejtve, harc 6s pusztulAs a nyargal6sokon, m6r
pedig a,magyeri gyerTekek 6lni akainalf ...6 y'Aszoly
occs, . . .hrgyan mondjam meg n6ked az uruszdg dolgait, ha egyjzer szemeid nem -.igy l6tnak , mint"az 6n
szemeim-. . Ladd? Konr6d imperdtor, meg a tobbi
:
szomsz6dgF fgy lesik ezen gyonyoriis6ges darab foldet,
mint az 6hes toportyfnok. Ezeknek e[En6ben v6dekezni
csali kiils6 .1eg!t16gg.l meg mend a ma,gyeriak iisszernarkolisa 6ltal lehetik, S- a rnagyeri n6!et risszemar3r

F
.*dili;*G;:*==;
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--:.i*

kolni . . " rettentd munka, V6szoly

ezen n6P felett rettent6 teher ' '

iiccs

!

Ker6lnak lenni

n('rrr (rrtheti. A hadak dolg6t 6n is 6rtem.6,n is magyeri
r;rqyok, mig P6ter idegen.

'

n" n.9m akarok ker6t lenni. En fej*Jr:lem akarok lenni az 6si kot6s szer6nt a nemzets6gek

vAszor,i'fr;k;;.;i;
akaratjebrll.

ISTVAN i;il;"roskadva az eredeti f.6radt hangba) : Az
rlemzets6gekre biznhd, hatalmadot, V6szoly? A ^ nemzetes *;#.;i"k hiis6ge olyan, mint a hittrk' Azoknak
_

csali

a'

istenok vagyon'-

nemzetcs

.a ryaggk Y.t?*6g .4.
"#
*r"r.rrJi, Yhszoly"fit, \rizz€d 6s ist6poljul
rnagyeiiakot
urusz6g sois6t re6juk ne-bizzad,
af.Oi, d; magad 6s
^z sirgodr6t 6sod meg vele' Ha ezen
rnert mend ez uru szhg
rr6pet ieze tni fogod, jesioly .iiccs, maginos magadban

mint ameilyen maf6nos magyerivS'
6n lette m harminchat hosszri esztend6 alatt' Ha ezt

rnaradsz kozottiik,

a n6pet- vezetni fogod., V6szoly iiccs, csak -magad.ra szhrnits6l, senki m6sr? i;, meJt ezen nemzetben- mindenki
tudk.rr.r.t t"a, m6gis mindenki mindent jobbul
-hegy6igakar
fo,S 6rni'
hi, mint te, s hatalmad csak a kardod
n6pnek csak egyetlen ritja vagyon 6s ezen
fZaig
az, amelyen a neilzetes magyerilk gusztussok
rit nem"rri
megyen. N'6zz6l trit a gyopiikon. Koroszty6n .lfptk erdejE' veszen kiiriil mini.et. Kor6szty6n a -vil6g koros
kiiriil mindenfel6. v6led., hogy pogirny e rkiilcs meg. i"d
rnaraclni c foldon ? V6led, fiogi &en '6p - egy*ag6ban
elegcnd6 mindenki ellen6ben ? Pusztulist hozol erre
n6irc, ha pog6nynali hagyni akarod !

\',\N: V6r a v6ri.inkb6l. Unokaocs6d n6ked is.
\ t S/.()L,Y: Velenc6s 6, Est6n 6r, nem magyeri. Semmije
s('r r magyeri. M6g a sz6nkat is idegeni.il ejti.
I i l'\,,,\N : I)e . . . kijroszty6n!
\' \,S'/,()LY t 'Ugy ! . . . N6ked h6t el6bbval6 a korosz ty6n,
rrrint a magyeri . . . H6t azt tudod-6, Est6n fit, hogy
I cnnen fiadnak gyilkos6t tetted meg gazdhul a kerAli
st't-cgek felett?"
f

a

A^ prrsriulas KiisztgrrSl joy.. {pt{,. Zsort,
"
Taksony' 6* G"iru is Ukk6hiv6k ioltak 6s Ukk6hiv6
a
vala rnend magyeri n6p. M6gis uralta minden Krisztushir,6 uruszirg 3lOt. Mbrt ttyilaikut a:z .9t9g- isten it6'
,.,yitotiu,- ut,i fiatalmas urunk vala min6kiink iid6tlen
iid6kon keresztiil, mig csak hiitlcnek nem lettlink hoz'
t61e' az idegen isten kedvezh mikoron te
"irruL"udt6l
Ellens6g hada nem tiporta
hangj6t)
a
6rt. [F"i"-.li
iot.t.t, mig ukk6 rirnak sz6lt itt az Sldozat, hanem
"',.n
rnink iyurgultunk minden foldekct. Iis miolta a gy"?lqgistent idehiztik a feke tc papok, me gg'Szolta ezen foldct
mirs1.r,g1,,"i ir, n6met is I (I(esirtie'n ) F lehet-6 QZ
fattvat
idegen
magyeri
a
Lgyrr.r
ha
k6#;
l"tsgglnek
iiltetnet u ?.yalfra? lSiitaion) Mi6rt* tetted ezt Estirn

VAStbLi:

:, |

r

r

sziinet

l:j l'VAN (kinl6dva felemelkedik): Mit mondottal, YSszoly
irccs

rrak vadilszatln. Segithetett volna, de nem akart . . . Velcnce uriv| lehetett volna, de szinte nem akart. Talild ki, hogy mi6rt, szeg6ny oreg l<er6l ! (Grinyosan felkacag. )

lS'l'VAN (horogve): ThvozzSl el6lem . . . thvozz\l el6lem. . .
(belehagyatlik a sz6k6be).
\',,\SZOLY: Elkergetsz . . . Hit csak kergess . . . Igy kergetsz
cl magadtul harminchat 6116 esztendeje minden magyerit . . . mert ten6ked istenben-emberben csak az iCegen
liellett mind6tig . . . Gyiittmentek . . .haz|tlan csavarg6k, akiket ide ok6dott tulajdon foldjiik...a...a
Krisztus n6pe, ahugyan hivod 6kot, mindig el6bbval6
volt n6ked, mint a tenncn fajthd. . . mind"gy volt, hogy
micsud6s ember, csak idegen legyen . . . Krisztus n6pe
(kacag) ....nem Est6n ker6l ...nem Krisztus n6pe,

hanem Krisztus sopred6ke !
. . . Lizad6 . . .

fS'l'VAI{: Takarodj
pusztulj

V.qS|oiv' A hadak dolgirt magtr'cri

crnrbc'rni'l scnki jobban

...!

.

so-

khig 6lsz, Ker6l, de a forrong6s csin6l6ja te vagy! Amit
tc hozt|l c,zen magyeri foldre, az a forrong6s ! De sokSig
r'lc'm fog rnl"r tartani, mert te mir nem 6lsz sok6, s aztrin, Est6n ker5l, 6n jovok. 16 6jszakit (.1) .
l,S'I'VAN (toredczve): . . . Hogy P6ter ... . P6ter? . . . Te-

rcrnt6

f stenem

ris megr6zza)

:;/,(

)LGA (jon):

! (A

kczeiigy6be lev6 cseng6 ut6n n.vfil

.

Parancsolj., Nagyrir.

lS'I'VAN: Hivjad cl6 izihe P6ter urat. M.g a pispeket is!
s'/,( )LGA: Sietek., Nagvirr'. (Iv{eg}rajl6ssal el. )
Sziinet

|S'l'\"iI\ : . . . l{em . . . nenr hihetern! . . . Nern tuclorn elhinni , . .Hogy P6ter, hiszen . . . (feljajdul, szinte vinnyog(',
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forrong6scsinel6 .

Vi\SZOLY (biiszk6n): Lilzad6, az thm leszek, ha m6g

rir ?

ISTVAN: Viligosabban besz6lj, vriszoly occs!
VASZOLY 1i"-.q"riilen) : A magycri seregek 6l1l*..Velenc6s
p6tert tettea tegnapoq, p.Jig mend izen foldon el6bbval6sigban te uii1nad (:n kovctkezern !
ISTVAN i'd,dekr:zv,c ) : Pi:terr irr vitriz 6s l:fitor crnl:e'r. S e
hadnagYsigot is 6rti'

?

\',\SZOLY (kegyetleniil): Azt, hogy Velenc6s P6ter t6tleniil
ott illott fiad felett, mikoron az 6leti6rt kiiszkoclott a kannal k6t 6vvel ennekel6tte az imper6tor fi6-

o

JJ

"'t'
va) E-me-ri-kuus! Fiam, 6des sz6p fiam! . . . Nem.
Nem ...e2 nem lehet ...e2 szcirnyiis6g volna.
.

Sziinet

PETER (sietve jon): Hivatt6l, kerfhir!
GELLERT' (nyomban utina 6rkezik):
Uram

Mi buj

vagyon,

?

ISTVAN (hosszfr ideig k6mleli P6ter alc6t): P6tc'r rir! J6l
re6m figyelmezz mastan ! Mondott6k n6kem, hogy a
fiam utols6 tusakod6sakor te megs6gelhetted volni 6t,

ha akartad volna. De nem mozdultii, csak n6zted, mert
az jhrt az eszedben. hogy ha 6 megholna, te lehetn6l a
, magyeri ker6l. Krisztus nev6re k6rdlek, igaz ezen dolog ?
PE,TER (nugy zavarban): Hol . . . mikor lett volna ez,
Uram?

ISTVAN: K6t esztend6r'el ennekel6tte, a b6kess6g megir6sakor, Konr6dfia Henrik rir vad Sszatsn Avagy milr nem
tudod, hogy hol holt meg Emerikus 6s mikoron ?
PETER (r6miilten): Ki . . . liicsuda mondotta ezt n6ked,
Uram

?

ISTVAN: Igaz, avagy nem ig*, erre felelj mastan!
PETER: Nem igaz, nem igaz, ker6hir!
ISTVAN: Mondottik n6kem a,zt ir, hogy az6rt nem kolletett n6ked a velencei uras6g, mert a magyeri kor6n6ra
vetettod szomodet. S mikoron 6n b6 akartalak venni a
kot6sbe, ten6ked val6ban nem kolletett apSd urasiga...
Pf,TER (t6tov5n) : Er6sen megszerettem any6m n6p6nek
foldj6t LJram.
ISTVAN (kutatva) : Igy vagyon ez, P6ter rir?
PETER: Igy vagyon uram.
ISTVAN: Esket t6gy n6kem! Itt a pispek breviirrioma.
PE,TER: Az igazsilgot mondottam, Uram.
ISTVAI\ (szigorrian): Esket t6gy!
PETER (t6tov6n r6teszi kez6t a konyvre): Eskijt toszok az
616fstenre...
ISTVAN (hallgatagon n6zi sokiig) : Hinni akarok n6ked,
P6ter rir! . . . (A kornyezethez) S.gitsetek b6mennem!
(k6t t6volabb all6 szolga felsegiti 6s vezetik lakoszt 6lya
fel6) Pispek, te j"jj velem. (Elmennek.)
PETER (egyediil): Itt valami nagy buj vagyon. Rosszat
6rizek. (T6tov 6zva elindul. )
FROtrLA (sietve jon): Guiseppe nobile szaladt hozzhm,
hogy valami tigyed volt a ker6llal. Csak nincs tilm valami baj ?
PF,TER: Nem tudom, N6v6rk6m. Valamicsud6nak kolletik lennie, mert a ker6l r6esketett az Emerikus halSl5ra.

FROILA: Es esket tett6l?
PETER: Vuj' mit tehettem

volna?
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I ll t I I l,A' Jaj, biltyilm, 6r szinte mindig Eriztem, hogy
,t/(,tt u-adilszat dologb6l el6bb-ut6bb buj l6szen. (Sziir rc t .
) Iis mastan hiszen n6ked a ker6l ?
l't, l'l'lli: Ma m6g tdm hiszen, de holnap ki tudja hiszen-6?
,i l(:szen a dezertdl6sra mindenkor k6szen 5llni, mert
f
n('rrr lohetik tudni, mi l6szen. Ha valami j6, Bizantirr

rrrrrba menekiiliink.

(A hhtt6rben felttinik YSszoly alakja.)
'l,ll{: Yhszolyt l6tom jonni, eredj!
(Froila el.)
\ \,SZ()LY (feljon a l6pcs6n, koriilnlz).
'l,ll{: Minden j6t herceg !
| ' l,, |
\'\szolY (kelletleniil): Minden j6t! Est6n rir?...
'l'll{: B6mene a hal6hazba G6rardussal. (Gell6rt megje| 'l ,'l
It'nik az ajt6ban. ) Ime 6ppen mastan j6 kifel6 tdle a
l'1,'f

pispek.
\ ', \.SZOLY: Sz6lani szeretn6k

,l,liRT
\',\SZOLY

( ;f 'lf

a

ke r6hi

rral,

pispek.

(barhtsSgtalanul): Ker6hir nem jOt^ 6rzi mag6t.
(habozva) : Sajn6lom er6sen, mert . . .

I J I,II,I.,ERT: NO

?

\',\siZoLY (mint fent) : Sz6,m lett volna Est6n firhoz. . .
( ;l'll,LERT (6rdekl6d6ssel): B6megyek hozz|, ha akarod . . .
\','\szolY (m. f.)t Nem. .. eh semmi . . . (hirtelen) Minden j6t, pispek! (indul, majd meg6ll P6ter el6tt) Emerikus dolg6ban majd szavunk l6sz egym6shoz, velenc6s
P6ter

!

( jI'ILLERT

(el. )

(tiin6dve n6z ut6na) : MicsuC6t akarhatott vajjotr? . . . Mintha . . . (P6terhez) Szornyi dolgot besz6lnek fel6led, fiam.
l'f ,l'l'ER: Szentatyhm, 6n . . .
( ;IiLLERT:
J6l van, j6l, P6ter fir, hiszen hallottam; esket
tett6l. De valahon-nan m6gis ez alacsony gyanri. J6 16szen, ha iigyelsz. ugy l6tszik, ellens6geid vannak . . . Lehet, hogy f6 hadnagys6god faj a magyeriaknak, meg a
ker6lirr hozz\d val6 hajland6s6ga. Hht csak iigyelj. No,
Krisztus legyen veled ! (El. )

l'l'l'l'ER: Mi vagyon itt, Madonna mia, mi vagyon itt?
Sztinet

(;tlISE,PPtr (jon): Signorina Froila kiildott. Valami baj vagyon, Excelle nza? . . .
f 'f ')'['EIt: Nem tudom mi iitott ma mindenkibe . Egyr zetre
az Emerikus d6g|t kczdik fartatni.
( ;IJISEPPE (fej6t vakarja) : H6, az er6sen nagy buj, Excellenz a . . . Eml6kczz6l csak, 6n rnilr akkoriban mondtam, hogy az a karvalyszemii kolyok sokat 6szrevett.
I|rta is a besz6d cgy darabig a palazz6ban, m6g annakutina i*, hogy Vathlt hazaparancsolta az apja . . .
Megl6sd, onnan ffi a sz6l !
f '1,)'l'EI{ (topre ngve
) : A ker6l riiesketett a v6dra.
35

'Y

t

GUISEPPE (ijedten) : A kerAl? (fej6t fogva futk6rozni
kezd) Madonna mia, madonna miiaa . . . H6t a fiilibe
jutott m6r neki is ?
PE-IER: IJg)' l6tszik, igen.
GUISEPPE,: De vajjon ki besz6lhette meg n6ki?
PE,TER: Viiszolyt gyanitom. Az este hosszfi ideig egyiitt
voltak.
.

Sziinet

GUISEPPE: Mastan azuthn

mit tegyiink h|t,

rcszteni, uram.
SzamSrsSgokat besz6lsz, nobile. bl6t az 6rs6g ?
r ;l IISEPPE: 6, Excellenza, hiszen az cisszes kerSli hadak f6
hadnagya tegnap 6ta te vagy, nem ? Es ma 6ccaka nagy
rildom6s vag"yon a palot6soknak is. F6 hadnagys6god

is

|

!

rildorn ilsa. R6szeg leszen itt nemsokhra rninden vit6z,
csak bor 6s erjesztett tej kolletik elegend6 . . .
l'11:'l'ER (k6nyelmetleniil): Buj l6szen ebbfil, nobile. En nem
hall6k semmit is . . . 6nnekem nincsen tudom6som sem-

(

cellenza.
( ;UISEPPE:

.

cursEppE (6vatorur), *xlii'"f,rru! . .

.

PETER: Mondani akarsz valamit, nobile ?
GUISEPPE (-6g 6vatosabban): Ha a ker6l meghalna az
ljtszaka, n6kiink minden gondunk-bajunk elfogyatkoz_-

pino
(

PETER (szigoriran) : Nobile !
GUISEPPE: Grazia, Excellenza, nem sz6ltam semmit is. . .
Sziinet

PE,TER (odar,'etve): Azthn volna vajjon valamicsud5s pl6?

GUISEPPE: Nekem? Isten 1rizzen meg il1'esmit6l minden
korosztv6n lelke t. Madonna mia. nem akarok elkSrhozni...Hanem . egy Zobor nevezetti t6ltos n6h6ny poe6nnyal mirr napok 6ta itten settenkedik a palazz6 ko-

rtil ...

PETER: Tiltos? Mit akar az itten ? V5ltottil thm sz6t
GUISEPPE: Hit . . . beszllgettiink . .
.

vele

?

PETER (6rdekl6dve) : No 6s ?
GUISEPPE: Mee akart korny6kezni, hogy egy 6jszakira
csemp6sszern bd a palazz6ba.
Sziinet
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!

UISEPPE

(szer6nykedve ) :

A

signoria neveltje vagyok,
el m6g mindent.
Ugy kollen6k rendezniink a dolgot, hogy Zobon meglSssa valaki a palazz6bfil . . . (lehalkitva) Majd ott, az
6ldom6son intek n6ked, Excellenza, s te akkor kiildj6l
egy szolg6t valami okon a mi traktusunkba. A vitlzek
palothjiriil a mi traktusunkba itt az aul6n kolletik keExcell errza. Kiilonben nem mondtam

n6k izibe.
PE,TER (bosszrisan): Ha meghalna! De mi6rt halna meg?
GUISEPPE: Mert rrrhr oreg, Excellenza. M"g azthn beteg
is er6sen. M.ghal 6 rovidesen . . . (Sziinet, majd suttogva) T6m egy kicsint segiteni is lehetne neki . . .

?

...

;t IISEPPE: Ten6ked nincsen tudom6sod semmi fel6l, Ex-

f

GUISEPPE (gondterhelten) : Hajaj ! . .

v6gre

l'liR:

'f'l'['ER: Es vaj' mi fog tort6nni, ha balul tit ki ez a dolog ?
Zobor miiveli. Excellenza . . . s Zobor t6ltos a
pogSnyok koztil val6 6s Y Sszoly rir6k embere . . .
f 'l,lTER (meglepve): 6! Ravasz ember vagy te, mio B.p-

Sziinet

PETEIT: Azthn nri

'[','

nri fel6l

Excellenza?

PETER (rezign6ltan): H6j, azt igen iidvos volna tudnom

numod

.\l'l['PE: Igen zavarasan bcszdlt. Valarni olyasmit vettem
l' i a szavlabiil, hogy t6m ezeknek a barbfroknak vagyor]
r rrlarnicsud6s szertart6suk. Ha beteg a fejedelem, meg
rrr;ir oreg ir, megszabaditj6k terhitiil . . . s ennek a ZaI rrtt'n a k nincsenek fiilei. A ke ril
rendeldsire v6gtAk le
t iltott dldozat miatt k6t csztendeje mir. B6 kellen6k
c

GtJISEPPE: Rosszakat mondasz, Excellenza! Corpo di Dio,
kezdem bizonytalanul 6,rezni a fejemet a nyakarnon .
Igen c.r6s bajt 6rizek itten . . . S mondjad, uram, miket
mondott a ker5l ?
PE,TEI{ (bizonytalanul ) : H.At hogy megseg6lhettern volna
Emerikust, meg hogy magyeri ker6l akarok i.6m lenni,
meg eff6l6ket. En er6sen tagadtam 6s erre megesketett.
A pispek brevi6rum6ra kolletett esket tennem.

n6kem

( , | 'f

resztiilmenni.
Sziinet

;UISEPPE: Egysz6val, uram
l,tllTER: Hm...

(

?

Szilnet

;UISEPPE: Excellenza?
l'liTER: Mondtam, n6kem nincsen tudomisom semmirfil is.
En nem akarok semmit, 6n nem jirulok hozzh semmihoz. Amit teszel, azt magad szintobdul teszed. Ha rajtaveszt esz, fejed legurfil. Tehirt er6s vigyilzattal 16ry.
iis mastan m6r gyertink inn6t ! (rnindketten el a h6ts6
traktuson keresztiil.)

(

Sziinct

\'{AIOR DOIvIUS (szolgival jon): M6r igen k6s6 vagyon.
A k6szs6geket mastan m6r mind oltsad el az aul6ban.
Csak a nagy 6mpolna maradjotr 6Su*. [Jt6na lepihenhetsz te is,
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4.

SZOLCIA: Ige:nis, ut'arn. iOltogatni kezdi
geket.

a

vilirgit6k€,szs6-

)

h'fAJoR DOMUS (hitr:amegy a l6pcs6hoz. Az 6rokhoz):
HAt titeket mikor cser6lnek meg, vit6zek ? Nugy mulatozSs vag"yon a palotAsok traktussSban. P6ter
er6sen kitett rnag66rt.

rir igen

f. 6R: M6r itten kollen6k lennie a v6lt6snak, uram. (Szii-

net, majd fegyverzorg6s 6s iitemes l6ptek zaja hallatszik

a h6ts6, r6szbe nyil6 folyos6 fel6l. )
L6m. ihol, rnhr itten is vannak.
FELVEZETO: Halte! Nem tort6nt semmi
I. 6R: Nem tort6nt semmi, uram.
FELVEZETO: A ker6l rir?

II. 6R:

I. oR:

Lepihent, uram.

vit6zek ! (El. )
III. 6R: Ez az 6rs6g er6sen rosszfil jove.

IV. oR: Biz ez rosszirl.

III. oR: Mire a vd,ltils megl6szen) mindent megvedelnek a
IV. 6R: H6j,

pedig igen

j6 bort

adata P6ter rir!

III. 6R: Teheti. A f6 hadnagysag nem csek6ly szer!
IV. OR: Nem . . . Ffijnak is- magyeri uraim6k miatta naSyon, hogy

ve

lenc6s kapta, nem magyeri. (Hirtelen

megmerevedik, Srigva. ) Yigylzattal l6gy ! Ugy l6tom,
P6ter rir fegyvernoke j6 az als6 traktuson.
GUISEPPE: No, mi vagyon vit6zek? Csak igy szhrazon 6rs6get 5llni, amikor olyan nagy Sldom6s vagyon a vit6zek palot6j5n ?

III. OR: Igy sz6l a parancsolat, uram.
GUISEPPE: Hht P6ter fir re 6tok is gondolt. Tzeni, hogy
menjetek az 6ldorn Ssra it is. A porta zhrva vagyon,
el6tte a kapuvirraszt6k, teremtett l6lek ide b6 nem johetik. Mastan az e.gyszer hagyhatj6tok az 6rs6get.
III. 9R (bizonytalanii): N.-"iudom... De ha igy gondolod, uram . . . I)e nem l6szen-e buj bel6le ?
GUISEPPE: F6 hadnagyod izeni, bajod hit nem lehetik"
III. oR (ran6z tirrs6ra): Akkor hht. . .gyeriink, mig tart a
borbril ! J6 |jszakht, nemes uram !
GUISEPPE: Megyek 6n is. (Mindh6rman el. Az als6 traktusban Guiseppe bricsrit vesz t6liik, az 6rok jobbra, a
nobile balra t:ivozik. ) J6 6jszak6t, vit6zek !
(Szilnet,

a
3B

szin i.ires.

)

iISEPPE (jon balr6l hirtul Zoborral. A l6pcsdn6l fojtott
lranuon): A kerSl h6l6hiza ott vagyon ni' jobbr6l" I.{ugy

ti

*

#il,1 r' [,[i',i
J; T : :: -iJ, T,a ;:f
rlcm 6rulsz! Mastan megyek. Minden j6t tiltos! (H6tul jobbra el.)
/,()llOR (gorbe kardot hfiz el6 b6 ruhAja al6l, hallgat6dzik
a l6pcs6n l6llva, majd feljon az els6 traktusba, mikor
l6ptek hallatszanak a hits6 traktus fel6l, mire megmerevedik 6s a kardot eldugja.)
:

I il *1

lli

"1.

(A l6ptek zaja

is?

FELVEZET1: Cber6lj6tek meg egym6st. (Megtort6nik.)
Hajnalban l6sz a felv6lt6stok. R6sen legyetek. J6 6jszak6t ! (A lev6ltott 6rokkel el. )
SZOLGA (a major domushoz): K6szen vagyok, uram.
MAJOR DoMUS: Mehetiink h|t akkor mi is. Minden j6t,

palot5n.

t ,I

megsziinik, szilnet.)

V"\SZOLY (hangja a hhtt6rb6l): Nini, az 6rok sehol. (K6zelebb jor s megl6tja a t6ltos 5rny6kht. Felsiet az els6
traktusba) H5t te kicsuda vagy, s mi akarsz itten?
ZOBOR (fesziilts6ge felenged): 6, hht te vagy dz, V6szoly
fir ? Mhr f6ltem, hogy idegen.
VASZOLY (meglep6dve): Zobor t6ltos! . . . Hugyan keriilt6l te ide ?
ZOBOR: ugyem vagyon itten, uram.
VASZOLY: ugye d ? Micsud6s iigyed lehetik n6ked |jszaka
a ker6l palot|j|n?
ZOBOR: Megtudod majd idej6n, YSszoly dr. Ukk6 dolg6t
v6gzem.

VASZOLY: Mir meg6nt? Es 6ppen itt? Fiileid elveszejt6se
nem volt el6g ? Buj l6szen ebb6l, Zobor t6ltos !
ZOBOI{: Ha baj"l6sr.i, az eny6m l6szen a buj.Eletemet 6n
nem f6ltettem soha is !
VASZOLY (l6ptek zajilra): Ugy. hallom 6ppen i6 is vata'
kicsuda. (H6tul jobbra rnegjelenik k6t szolga. )
SZOLGA (hangja h6tul): Valaki vagyon a fels6 aulSban.
Gyere nlzzid'k meg, kicsuda lehet az? (T6rs6val feljon
a l6pcs6ig. ) Te vagy az, Y ilszoly irr ? Rocs6ss6l *.g,
uram, nem tudtam mire v6lni, ki i5, itt a kerilfir ha'
l6hdza el6tt 6jszaka. 16 nvugov6st. (Szemmell6that6lag
mustrSlgatj6k
-(sziineta t6ltost, mikiizben elmennek.)
ut6n): Inrhol l5tod, nem j6 itten j6tVASZOLY
k6lnod, Zobor tiltos, ahol semmi j6r6d nincsen. Merre
jott6l

?

ZOBOIT: Az az 6n dolgom, Virszolv frr.
VASZOLY: Hallod-6, tirltos, rossz dologban sintkilsz te
itten ! Te a kerilt akarod irltalsegite ni ! N6zzed, hitiink6rt
nem adlak az irjhittiek kezire, de rnondom, hogy arnerriil gf iitt6l, arra eredj vissza ! (Mivel a t6ltos nem mozdul,- er6lyesern.) Indulj iistolli:st! (A t6ltos vonakodva
el. Viszolfr hosszan n6z ut6na.) Esztelen bolond . . .
me
rk kiirt meg
6jfelet. Egy misik
ijjtrk az €,j
, Valahol messze ffjjtrk
messzebbr5l felel. Halkan, tompirn c<neksz6, mulatozis
zaja sziirddik be a szinre . )
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VASZOLY (s6hajt): P6ter uraim6k ugyancsak mulatoznak.
(Ii$.y*t rn6g egy pillanatig, aztin:) Gyeriink lepihenni.
(Et.)

Szi.inet

ZOBOR (neszteleniil rijra megjelenik. Kardj6t el6veszi ds
lgput odva beoson a kiraly ajtajan. sztinei. Majd a hal6szob6b6l tisztdn kihallatszik:- "Ha fsten ,r.iiirrk, ki
ellentink l" Zorej, majd egy,re er6sod6 zaj t6mad, futkos5s z9ja, ijedt hangok; "Mi vag)-on itien? Micsuda
tort6nt?" Az aul6ba-egyre tobben jonnek. A kir6ly szoF4:aa9l szolg5k kir6ncig6lj6k a t6ltost. Kozben meg1el9{k a n6dorisp6n is, majd P6ter, vit6zek, udvari tt6i,
Gell6rt, stb. )

HANGOK (meglepve a tdltos kitaszigillilsakor) : T6ltos! ...
E,GY HANG: Mit akart ez itten?
MASIK HANG: Meg akarta gyilkolni a ker6l urat!

(A zitghs, zaj, zavar egyre nagyobb lesz, csak arra lesz
csend, mikor a n6dor sz6tlokdcisve az el6tte 6csorg6kat,
meg5ll a t6ltos el6tt. )

ABA SAMUEL (szrir6san n6zi a t6ltost): Kicsuda vagy
ember

te,

?

PETER (a tomegb6ll): Yilszoly dr bariltja 6, n6doresp6n!

ABA SAMUEL (megdobbenve): Yilszoly . . .
NEHAI{Y HANG: yilszoly . . .
AZ EGESZ TOMEG (fenyeget6leg): V6szoly ... (zfrgdr.)

(Fiiggony.)

HARMADIK FELVOI',IAS
Szin: Komor tilrgyal6terem az esztergomi kir6lyi v6rban. Sot6t 6s
itlacsony boltivek. Jobboldalt fekete terit6vel letakart asztal, r,ajta fesziilet 6s kdt 6e6 gyertya. Kortilotte h6rom oldalr6l karossz6kek, a negyedik oldala iires. A terem baloldal6n az asztallal szemben a
I'aln6l tr6nsz6k 6ll. H6tul koz6pen 6s bal vdgott sarokban ajt6. A koz6prrjt6 felett nagy fesziilet. A koz6pajt6t6l jobbra 6s balra a kcizonsdggel
szemben hosszri tdrdepl6k, rajtuk hat-hat csukly6s szerzetes t6rdel le-

Irajtott f6vel 6s im6dkozik. Az ajt6ban 6ll a bak6. A bal sarokban
l6v5 ait6n6l k6t poroszl6. A nagy asztal kulissz6k fel6li oldal6nak kcizep6n Aba S6muel iil, a n6dorisp6n. Mellette jobbr6l Gell6rt ptispok, bal16l velencei P6ter, a kirilyi hadak f6parancsnoka. Rajtrik kivtil az asztaln6l iilnek m6g Csan6d, marosv6ri isp6n, ffiog h6rom piispok. Az asztal
el6tt a szin kcizep6n a megl6ncolt V6szoly f.irl, mogotte jobbr6l 6s balr6l

kdt vasbaoltozott

vit€,2.

Id6: n6h6ny hettel k6s6bb.

(a

szerz6 k6ri a rendezlt, hogy enn6l a k6pn6l is, mint az els6
kett6n6l is, gondosan vigyilzzon arra, hogy a k6pek tcirtdnelmi fresk6szertis6ge, valamint koz6pkori hom6lya 6rv6nyre jusson. A h6rom els6
szinpadi k6p legyen szines, de hom6lyos 6s komor. A k6pek fels6 r6sze
vesszen hom6lyba, szuffitavil6gitSs egy6ltal6n

nem kell, se reflektorok.

Csak proscenium vil6gft6s, mely az els6 k6pben k6k, a m6sodikban zoldess6rga, ebben pedig vorosess 6rga. Legyen mind a h6rom k6p nyomaszt6, majd csak a negyedik k6p lehet egy 6vatos fokkal der{isebb.)

ABA SAMUEL: Mihilyfia Yilszoly, annak miatta illlasz itten el6tttink, mert orvgyilkos m6don meg akartad oletni uradot, vend6gl6t6 qazdSdot 6s kerilodat. Ker6l rir
az igazl'ithst az urusz6g prelStussainak 6s f6 espSnjainak kez6bc tette, rnivelhogy az 6 magos szem6lye is
benne vasyon a porben. Mikoron teh6t el6ttiink 6llasz,
ezt olyb5 veeyed, mint hogyha uradnak 6s kerilodnak
el6tte 6llan6l.
VASZOLY: En nemzetes magyeri vagyok 6s 6nn6kem poroszt6im ti nem lehettek. Az 6n birSm a horka, vagy pedig a tcjrzsemnek 6s nemzets6gemnek feje, Est6nr' G6zilnak fia, aki n6kem nem ker6lom. S mend a magyeri
n6pnek sem ker6la, mert min6kiink nincsen ker6lunk,
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I.

min6kiink fejedehniink vagyon apiink kot6se szer6nt.
Est6n fr csak a torl6k, gyiittrnentbk 6s a keresztrefeszitett isten fekete b6riinl'kfinak ker6la.
PtJSPOK: Hugvan sz6lasz a keriil rimril, Mih5lyfia Vaszoly

?

VASZOLY (felcsattan): Urodnak nevezzll engemet, jobbSgy ! Arp6d v6r6vel besz6lsz !
CSANAD: csendess6g, Mih hlyfia v6szoly! Te mastan itten v6ddal terhes ember yagy 6s nem rir ! Ker'6lgyilkos-a
l6s sz6ndokSnak miatta folyik a por ellened. S helyett, hogy g6godet feszited itten biraidnak, sz6,gyenkez6s l6.qyen zz, mit 6rizel!
VASZOLV: Semmi olyat nem tev6k, ami6rt is sz6gyen &hetne engemet. Est6n urat 6n megoletni soha n.- akartam.

ABA SAMUEL: Egy Zobor nevezeti t6ltos6t az 6hitiieknek felb6relt6l, hogy pusztitsa el a ker6lt.

VASZOLY: Nem igazl'

ABA SAMUEL: M"g akartad oletni,

r6szben bosszrib6l,

mert az 6hitir engede tlens6g tSmog at5s56rt m6lt6 biin, tet6sk6ppel labk6nt tartott Nyitra uareban, r6szben pogany_sa,gggbyl
l6plalkoz6 gyiiloletbiil, r6szben ffies, mert
f6lt6l, Ilihelyfia v6szoly hogy pog6nysagodnak -miatta
a ker5l rir nem enged a magyeri r.-r.t Tej 6v6 lenn6d.
VASZOLY: Nem_ igaz.
ARA SAMUEL: Hdt mondjad, nern iltallotthl egy beteg
- oreg embernek, apild testv6r6nk 6let6re torni i-'
VASZOLY (felhSborodva): Nem igaz!
ABA SAMUEL: F.jtszakhn, lopva, gya"an, 6lm6ban akartad
elveszejteni. I.[em 6rzel-6 szlgyenle tet, Mih hlyfia v aszolv

?

vAszolv (kialelva)t \.gyedszer is mondom n6ktek, hogy
igaz. Ha meg akarta.m volna olni Est6nt, tem6ttt"l.*
lenszer megolhettem

volna. Megolhettem volna szemtfil
Y:golhettem volna vil6gos nappal. Be tegekkel
6s aggokkal azonban 6n nem teszek harcot.
ABA SAMUEL: H6t mastan 6n mondom n6ked, Mih6lyfia
Yilszoly, hogy nem igaz amit mondasz!
vAszoLY (felhordiil): Meghazudtolsz? Ez&t m6g eg-yszer
leszimolunk, n6doresp6n !
ABA SAMLJEL: Dogl6d6 eb fogr,,icsorgatisitfil Aba Sirmuel *"g ngm ije-d. Hetvenkedi:s helyett ink6bb v6djed
rna-qadot, ha trrdod, rnert a fejed vagyon a porben, V6szembe.-

szolv tir !

vAszolrr:

Nincsen v6deni val6m, Estdnt megdlni soha
nem vala szSnd6komban, rnert hogy oreg 'uuir. B6r ne
lett volna, akkor meg is oltem rolna, .Ihih.titek. (EIszrirnyi.ilkcid6s. )

\

A SAMUEL:

Szornyirsdges ahugyan besz€lsz, cle tagamire sern m6gy. Tanubizonys6g vagyon re6, hogy
Estin urat mcgoletni biinos szind6kod vala.
\',\SZOLY: T'anubizonysig? Kivincsir'6. t6szel, nidorespAn!
Hun vagyon
a tanubizonysig ?
^z
AIiA SAMUEL (felSll):
Hit els6bbet is itten vagyok tanubizonys6gnak enmagam. Amikoron Nyitra vdrSba 6rted kiildott engemet ker6l rir kegyes hajland6s6ga, ffilem hallatira fenyegetted meg 6t.
VASZOL,Y: Hogy ellene er6s indulatban val6k, eml6kezem
re6. Nem is csud6lkozhatik e felett hat esztendei raboskod6s ut6n senki is. De hogy 6let6t fenyegettem volna,
erriil nem tudok.
ABA SAMUEL: Kicsinke az eszed, Mih6lyfia V6szoly!
Avagy nem ezeket mondottad-6: Mondjad meg uradnak, elmegyek hozzS F.j |rvhrra rokoni szivvel , alattval6i htis6ggel, kezemen, l6bamon bilincse nyomSval . . .
6s rettent6t kacagt|l uthna. Igy vala-6 Mih6lyfia Valf

cl6ssal

szoly

?

VASZOLY: Igy vala. Ennyi a tanubizonyshg, N6doresp6n?
ABA SAMUEL: Nem ennyi. Ha kdll, .ragyon tobb is. Hivj6tok b6 Seb6st, a hat6rsz6li esp5nt.
_
I. 6R (kisz61 az oldalajt6n): Seb6s esp5n!
SEBOS (bel6p): Dics6rtess6k a Magassigb6lil
ABA SAMUEL: Seb6s esp6n, gyere tazel6Ub. Felelj mastan
n6kiink, hallottad-6, hogy az el6nkbe hurcolt Mih6lyfia Y 6szoly, akinek te 6riz6je volt6l hat esztend6n 6l\?l Nyitra viriban, megfenyegette volna a ker6lt ?
SEBoS: Hallottam, uram, 6s meg is botr6nkoztam rajta.
ABA SAMUEL: Besz6ld meg n6kunk, hugyan vala azan
dolog.

SEBOS (sajn5lkozva nt'z Yiszolyra) : FISI . . .
ABA SAMUEL (kozbev5g): Ne Yilszoly firra n6zzt Yhszoly
rirt6l nem k6ll f6lned.
SEBOS (s6rt6dotten): Nem f6tek 6n soha senkitiil, csak az

Istentiil. ne ha m6rges vagyok , hht attril se . . .
ABA SAMUEL (elfolytva egt. mosolyt) : Ij'At akkor
azuthn,

logy

F,merikus urunk meghala. Fiilembe jutott,

hogy a denev6rhitiieknek valami t6ltos fijhold Sldozatot
akar tenni az 6ld6k6n6l, a vlr mog6n, a foly6menti
biikkdsben. Ejfelire kelve kiluvagoltam otven kopj Sval
6s meg is fogdostam 6kot a t6ltosukkal egf iitt. KerSl
n6p9_ volt mind, torl6k, meg jobb5gyn6ps6g mindahfny,
a t6ltosuk meg arna Zobor vala, aki mastans6g b6lop5zott a ker5hirhoz, hogy megoln6. (Mozgdr.) -Mikoion
rendeldsbe tettem, hogy Zobor t6ltos
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be-

sz6lj meg mindeneket.
SEBOS: 'Ugy k6t esztend6vel cnnekel6tte tortdnt nemsokkal

+3

is lefiileztess6k,

kcriilfir torltnyc szerdnt, Virszoly rir azt mondotta n6kem mendah6nvunk ftile hallatirra: "Ide halgass, e spdn ! Ha ezen embernek baja esik, rnegb6nod majd te
is, mgg_a_ ker6lod is ecyszer!', (2"j.)

ABA SAM_U{Lf szilnet ut;in j: Igy* r'oit-61 Milratyfia V6szoll,J
vAszol-l lgi volt. (Mozgd. ) f)e ez nern' g,vilkossagia
sz6lt. Estant 6n rnegoletni nern akartam.
ABA SAYUgl. (grinyosan): Nem akartad,, ugy-6?
V ASZOLY: Ukk6ia mondom, nem. Amit Zobor t6ltos tert.
/
nem az 6n szavamlrt tette.
ABA SAMUEL: Nem a te szavad6rt tette?!
VASZOLY: En lrtyitra vhrilbfil m6g az napon eljottem volt.
I{oSy Zobor t6ltos mit tett d mit n.*, tet esztend6
6ta, 6n azt nem tudom. lln attfil fogv6st
egyszer sem
*

l6ttam.

ABA SAMUEL: Nem l6ttad ?
VASZOLY: Nem
ABA SAMUEL: Egyszer sem?
VASZOLY: EgysrJr' sem!
ABA SAMUEL (ur 6rokhoz): Hivjdtok b6 ama k6t szolg6t!
Seb6s .rp3" te kimehetsz. (Seb6s el.)
r. 6R (kinyilja az ajt6t): Jgjjeiek b6, tt,l (A szolg6k bejo11ek, m6lven meghajolnak. )
ABA SAMUEL: Ti q9F6 volg6k vagytok a kerdli palot6n
F.j lrv|rott, u.qy-6 ?

I.

SZOLGA: 'Ugy'-rrugyorr, uram.
ABA SAMIIEL: Mondj.ltoL csak, l6tt6tok-6 az embert, aki
el6ttiink 611, a ker6l rir aita.ia el6tte a gyilkos s6g 6itszakdjAn?

_le_gyszerre ) : L6ttuk, nagyrir.
ABA SAMUEI.,:
Megismeritek-6? d'volt az bizonyosan?
I. SZOLG{,_V Sszoly urunk 6, nagy(r.
ABA SAMUE!: Egyediil vala a lierAlfrr ajtajhnhl?
f. SZOLGA: Nem, nlgyrir. Ama Zobor -t6itossal besz6lt,
aki me.q al<afta gyilkolni a kerdlurat.
ABA SAMUEL: Mi[orthjt vala ez?
I. szoLGA:- Ejfele el6tt rogvest, nagy6r. Mikoron mi eltfvoztunk az aul6bul, mindjirt rntian az 6jfel6t.
ABA SAMUEL: S micsuda cloigotok t,ala n6ktek 6jfelekor

SZOLGAS_

az aulSban ?
I. SZOLGA: P6ter frr kiildott iltal benntinket a vitdzek
portSj6rril az 6 traktussSba, hogy hozn6nk Sltal n6kie
ne u
e - . ^r lgpgnl'-esit.
.
].gponyeget nem talfltuk, nagyfir.
vAszolY-$-ozbgv6s):
Mi6rtf ilol vala a kopony..gl
ARA SAMUEL: Ez ioa.r nem tarto_zik a pcirre. (A szolg6kz_9val felismeritek y Aszoly urar ?
^ !qr_. )_ PSE
r. szoLGA:
Minden biz-onnyal, nagy.ii. Fromdlyoss6g vala ugyan, de 6n kcizel mentem iozzdjuk, *.ri h6t nem
(
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tudhattuk els6bb, hogy kik voln6nak, s az ildom6s mibels6 6rs6g sem vala az napon az aul6n. Mikoron
azut6n ld.ttarn, hogy V6szoly urlnk 6, tov6bb menti,ink
mindketten d6gunkra.
AIIA SAMUEL: Igy
Mihill'fia y6szoly?
vAszoLY: Igy volr.'olr,
(Hevesen:) De 6n nem...
AIIA SAMUEL (belevdg) : sort tartsunk, v6szoly! (A szolg6khoz: ) Elmehetrek I (A szolgAk meghajl6s ' ut6n el.)
ABA SAMUEL (szfr6sut, ) : Mih aryfia i 6sroly, hazudtal!
Az im6nt azt mondtad, nem besz6lt6l Nyiita 6ta Zobor t6ltossal, mastan meg im kisiilt, hogy besz6lt6l. (zuj,

att

rnozg6s. )

vAszoLY !?:ri,
est6li talilko

hogy er6tlen, amit mond ) : En az akkori
zilst nem ve ttern szimitisba, hiszen 6ppen
ezen dolog vagyon most sz6ban . Az volt az .gyfit.r,

besz6dem vele.

ABA SAMUEL: Lim, az el6bb m6g egyetlen sem volt!
vAszoLY_ (b6nultanj: Tobor tilro;
..
"i"g-ondhaiju.
ABA SAMUEL (belev6g) : Tobor t6ltos,
iogy Leril fir irga!^a_
Tegbgcs6jtott nfki, drkon-bokron tfil vagyon
mhr- 6-1Tfigy sem vallana r6d,, ez mind kozons6f.ir."
|
tudatik. M6s tanubizonysitgot mutass !

VASZOLY (hallgat).
ABA SAMUEL: -Hat azt mondrad-6 ker6l uronknak, hogy
6 rovidesen meg fog halni, s ut6na te kovetk ezel?
v AszoLY _ (tehetetTe'iil mered maga
el6).
ABA SAMUEL (emclt hangon): *Mordrad-6, Mih6lyfia
VSszolv

vAszoLY'

?

(er6t.vesz rnagirn. Kern6nyen): Mondtam! Mastan is mondom !
ABA SAMUEL (r,csztj6sl6
: H6t ha mondod,
hedba mondod. Mert _nrugalommal)
birony mondom n6ked, Mih6lyfia Y aszoly, . hogy_ tc immiiron nem fogsz t orr.tt ezni
senki ut6n is. Mastan pedig utolj 6ra mondhatod a
mond6 dat, ha van.! (H6tiad6l a sz6i.6uen.)
vAszoLY (sziinet ut6nj: Hogy Estdn irant nem nagy szeretctem \r?D; azt mind ez uruszSg tudja. Nem titfoltam
6n azt sohasem, 6 el6tte sem. I)e" 6t orrrul *.g5lri nem
akartam. Magyeri ember 61, de orvgyilkos ?.* volt
soha. Zobor t6ltos bolond, aki 6seinek"r6gi rrof.iru
szer6nt Sltals_egiteni akarta a fejedelmet . . .
ABA SAMUEL- (hirtelen): Flonnan tudod?
v\szoly: Tudom, *.ri 6hitii ;;gt;k;-, rudom hitiink
dolgait. T'e is tudod. Igy., hdr iltg Alr'us ir, igy szabaditottik ki betee testibiil Taksoiy
fir lelk6t is a t6ltosok. Irtrf ilvirn ezt-akarta tenni rrnriul Zobor irr-g, hite
szerdnt cse lekcdett, de alattomoss6gra *ugy.ri ember
15

iiem k6pes. Ezen szok6s a gyiittmentek szokisa. (Szrir6san P6terre n6z.)
ABA SAMUEL: Kiriil besz6lsz?
V ASZOLY: Arrfil, akit Est6n irr rokoni szivvel bir6mul iiltetett ide. (Ercesen.) Arrril, aki Emerikust elveszejtette. Velenc6s P6ter, rrilad besz6lek !
PETER (felugrik, kardot akar r6ntani).
ABA SAMUEL (lehitzza sz6kre): Hagyjad, P6ter rir! A
t6rbeesett r6ka m6gegyszer harapni akar.
V ASZOLY: Harapni ? Ki akart kardot rlntani a fegyvertelen bilicses rabra? (Ordit:) Kardot ide (kori.iln6z 6s
megbilicselt k6t kez6vel kir6ntja az egyik 6r kez6b6l a
kardj6t) s gyere hht Velenc6s, aki istened vagyon! (A
bir6k felugrilnak, az 6rok n6mi dulakod6s ut6n kicsavarj5k V6szoly kez6b6l a kardot.)
ABA SAMUEL: Leg6nyked6ssel itt mire se m6gy. M6sk6nt
mentsed magadat, ha tudod, ne birildat r6galm aad.
M6sokat rilgalmazni sem magyeri er6ny !
VASZOLY: H6j, nem r6galom ez, n6doresp6n! Velenc6s
P6ter irtjai igen er6sen gorb6k! A kopenyed d6g6t szeretn6m tudni, Velnc6s P6ter, meg az 6rok6t !
ABA SAMUEL (dorogve): Birddat akarod vallatni, Mihillyfia V6szoly ? Ink6bb Est6n irr d6g6t besz6ld !
VASZOLY: Eh! Mi6rt kolletett volna n6kem Est6nt megolni ? Hiszen ut6da voltam figyis ! Micsod6s okom lett
volna 16?
ABA SAMUEL: Gytilolted, Mih6lyfia Yilszoly, gyiilolted.
Vrgy tlam tagadod ezt is ?
VASZOLY: Nem tagadom. Gyiiloltem, az igaz, s ezt nem
titkoltam el soha is. Gyiilolom mastan is. De orvul veszejte ni el valakit, nem volt szokSsom soha, mert ezt
aljas dolognak tartom . . . 6 r1j istent hozott ezen f6ldre . . . Az 6n istenem az oreg, r6gi, magyeri isten , . . 6s
6n ezt az oreg istent szeretem. Est6n rir egyre gyotrott
az

fj

isten d6g6ban

tiz

all6 esztend6n keresztiil, csuda-6

hht, ha meggyfilo-ltem 6rte ? Ha ez v6tek, hht ez egyetIen v6tkem. Minden m6s biinttil illetetlen vagyok. Zobor t6ltossal 6n v6letlenbfil tal6lk oztam.
ABA SAMUEL: V6letleniil, ugy-6 ? trppen az orvgyilkoss6g el6tt ! Es 6ppen a ker6hir ajtajlnilll Fura v6letlen
EZ, MihAlyfia Y6szoly, s eb aki elhiszi!
VASZOLY (filradtan): Nem mondhatok m6sat, mint hogy
Est6nt 6n megolni nem akartam. fsten tanum re|!
PETER (grinyol6dva) : I\{elyik? Ukk6, vagy Krisztus? Mert
Ukk6 ide tanrinak kev6s !
V ASZOLY (rh akar ism6t rohanni, de az 6rok visszatartj6k): Ne csrifolj engemet 6s az 6n istenemet, te . . . te . . .
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AltA sAMuEI..^ (hidegen): Ennyi volt a

mond6d, Mih6ly-

fia YSszoly?
VASZOLY. (gr.dit^va): Ennyi! Veszejtsetek el, ha akartok,
Estdn h6h6rai, nem beszdlek tobbe t !
,\ltA SAMUEL: Vezess6tek kil (A k6t 6r kildkdosi. Sziinet.
No, urak minden el6ttetek vagyon, tegyetek tcirv6nyt.)
Lilthatni-6 tisztiln y aszoly biiioss 6gx,, avagy tegytink
t6m istenit6leter ?
'loBBEI'{: Nem kolletik
istenit6let! Bfinos I (zaj.)
ABA SAMUEL: csendess.6g, urak, 6s nyugov6s. Besz6lje
_
meg mindenki a rnagd{t ktilon-kiilon
I
Mih6ly.fia
biinoss6g" a bizonys6gtev6k
Ylrttt
vallom 6sai
.alapj 5n bizonyos dologriak tetszik el6ttem.
Hitem szerint
istenit6letre nem is- koll il;ttani. Mi-

I. PusFoK:

hillyfia Y dszoly a ker6l mer6nyl6je. S a ker6i mer6nyl6j-61ek biintet6se az egyh;z toiv6nye szer6nt
hal6l.

ABA SAMUEL: V6szolyt"'6n is v6tkesnek talilltam Isten,
ember el6tt. Aki a ker6l dletire tdt feje - ,r6i.rr6k
s
mend az

? _j"g a kerdrra sz6lrjon, *orriiu Estan rir
torv6nye. Mih6lyfia Yilszol.g biiniet6se is hal6l
CSANAD: Meg5lljunk, urak . yaszory ,i, -r.-zetes legyen.
magyeri

az 6n nemzej;6gernbil, amely Arp6d rirtril sz1rmazik.
orea a ker6hii torv6nye nem vonatk orii, lrrrirrt 6
mondja'- I)e mint nemzetes magyeri irrnak is
hal6l a
b6re a h6t vez6rek etelkcizi kot5se szer6nt. Sdt,mivelhogy magyeri n6pekn6l p6ld6tlanul rirt u
-torzs6nek
nemcsak ker6la, hane m
"etr.i hiszen
6s nemzetsdg6nek
fe-

je 6s ennenm

aga v6re ellen emelte k6z,it,-

{d;;"y

rir

sorsdra jusson. Hogy bfincjs
llagva *.grruualeb it6letbe tegyiik, hog-y-mend csal6dia
iriurJet ki, ,oend a
j6szdga a ker6l6 Ggyerr, n6ki *uga""r.
biinos teste pe-

dig a hal6l ut6n qegYF:szabass6k'- 6s elrettent6 p6ld6nak ok66rt
pispbki v6ras hely kapuj dra h6tf6t6l

.l:sy
szombatig kifiiggesiteis6k.

GELLERT: Krisztussal it6ljetek, nemes urak I A mer6nylet
nem sikertilt.
ABA SAMUEL: Minden sz6ndok megvolt re6. Csak
Ienen mrillott a balsiker. Az 6rr" v6leked6sem v6letCsan6d
esp6n6 mellett vagyon.

vend6gje volt
t.

Iennte.

A bfincis tArenati ember v6re 6s
a kerSlnak, biintet6s6nek rettent6nek kell

HANGoK;.9st

yaqyon I kralilr re6 6s feln6gyer6s
!
ABA SAMUET,: Az-i't6lethozatallal,
*.g
a ke"rur.,
t6lt' HalSlt m6rni a ker6l tudta
"aq;r.
n6lkiil
nem lohetik.
Benedek pispek, jelentsd meg ker6l ,ir"ur.,;"gy
im_
hol k6szen ,uagyrrnL.
II. PusPoK^ (timegy 6s rogrcin vissza is jon az ajt6t kitdrva ) : A kerfirfir 6pperi jon ir, n6dorespdn
!
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a magyeri nemzets6gek okulSsa v6gett
idvesnek v6lte megtoldani azzal, hogy Mih6lyfiaYilszoly

lrir"6s6g ez it6letet

ISTVAN (.gy szolga t6mogatishval, botra thmaszkodva bel6p. Az eset megviselte nagyon. Haja h6feh6r, az arca

biinos teste a bak6 6ltal n6gybeszabass6k 6s maradv6nyai n6gy pispeki v6ras hely kap"j 6ra int6 p6ld6nak
ok66rt h6tf6til szombatig kiszegeztessenek. Az Atya,
F'ifi 6s Szentl6lek Isten nev6ben ! (Leiil, s vele leiiln6k
a tobbiek it.)

elgvotort. A terem balold al6n lev6 tr6nust legkozelebb
6rve, beleroskad. Az asztaln|l iil6k mind felSllottak 6s
meghajoltak, hogy bel6pett): Foglaljatok, urak, helyet.

( Letilnek.) Elv6ge zt6,tek?
ABA SAMUEL: V6gbe tettiik, uram.
ISTVAN: Es..,igaz?
ABA SAMUEL: Mih6lyfia Yilszoly btinos, ker6l rir!
ISTVAN (arc6t kez6be temeti. Sziinet.)
ABA SAMUEL: Kezdhetjiik, uram?
ISTVAN (mozdulatlanul iil tov6bb. 'Ujabb sziinet. Az urak
megillet6dve egym6sra n6znek. P6ter a mennyezetet n6-

zegeti.

Sziinet

V,,\SZOLY (rekedten): HAt. . . Krisztustokkal it6ltetek, nemes urak ! (Sok6ig n6z a semmibe, szem6b6l kicsordul

a konny.)

ARA SAMUEL (pillc|t vesz fel az asztalr6l, odamegy a
kir6lyhoz, meghajlik 6s 6tnyujtja neki. )
Sziinet

)

ABA SAMUEL (bizonytalanul) : Kezdhetjtik, uram?
ISTVAN (a n6lktil, hogy helyzet6n villtoztana, b6lint):
Kezdj6tek.

ABA SAMUEL (u, 6rokhoz): Hozz|tok b6! (A, 6rok kimennek, majd bejonnek Viszollyal. Yilszolyt az el6bbi
hely6re akarj6k vezetni, de az phr l6p6s ut5n 6szreveszi Istv6nt.

)

VASZOLY (a kir6ly fel6): Im6, a f"6 h6h6r is itt vagyon.
(Meghajlik:) Minden j6t ker6l!
ISTVAN (fajdalommal): V5szoly! . .
VASZOLY (mereven rhn6z): H6j, kiirtott6l milr Arp6d
hujt6s6bril s az magyeriak eleibtil mindenkit, csak 6n

I

srvAT,$;'?*ffif,:3,'
tettem

nak. )

ABA SAMUEL (csillapitva): Csak csendess6g, urakl Uljetek le! (A bir6s6g tagjai leillnek. N6mi sztinet.) T6bbrendb6li bizonys6gt6v6k meghallgat6sa ut6n, 6s mivel az
el6nkbehrrlgoll Ydszoly, Mih6ly rir fia az Arp6d nem6bfil magSt mentenie nem tudta, s6t m6g tisztes' szem6lyeket megr6 galmazni 6s kerSl|t is " meg gyalSzni nem
|tallotta, minden uruszdg prel6tussaib6l 6s el6bbkel6ibiil lev6 bir6s6g minden koriilm6ry latravet6se utin az
Atya, Fifr 6s Szentl6lek Isten nev6be n kovetk ez6k6ppen

it6l: (A kir6ly kiv6tel6vel mindenki fel6ll) Mi6rthogy

Mih6lyfia Y Sszolv v6r6btil val6 v6re, Isten kegyelm6btil
val6 kerfla 6s vend6glSt6 gazd|ja 6lete ellen rrit mer6nyletet tcrvelt, mend 6 maga, mend pedig minden
ut6dai az Anyaszentegyhraz 6s a ker6l torvdnye, nemki.ilonben a magyeri ni:p n6hai vezlrei 6ltal szerzett kot6s
szer6nt, fejiiknek 6s rninden j6sz6guknak v6tel6re m6lt6knak bizonyultak. (Vdszoly felordit: IIit fiairn is ! )
Mend ezen uruszig f6papjaibirl 6s el6bbkel6ibfil l6v6
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;iliffiI:*#'ll;ior'[1
61et6re

tor, a ker6lra

sz|lljanak javai, 6t pedig it6lj6k meg." Artatlan gyermekeknek azonban b6nt5suk ne legyen. Mind azon ok66rt a Yhszoly-fiakat apjuk v6tke miatt senki sem illesse.
Ami pedig megt6vedt ocs6nket illeti, az ilItala annyiszor megcsrifolt Krisztus nev6ben 6n imhol megbocs6jtok n6ki. V6remb6l val6 v6r 6let6t 6n tdbb6 el nem ve-

.

6ltem m6g eddig. Mastan aztdn v6,gzel v6lem is, ugye ?
S te nem vagy gyilkos 6rte, de 6n az vagyok! (Ttintet6en hhtatf.ordit neki, az urak felh6borodottan felugrAl-

A'

, igy sz6l; " Ar, ki a ker|l

iZi* il ::'o

1:*"Ii

",::,:;

;;#?ffi

*',T::

f-fi'l 3lm
radjon, tovhbbA, hogy mend ez uruszigban megit6ltek
minke t r6szrehajl6ssal ne v5dolhassanak, rendeljiik,
hogy Ydszoly ocs6nk szeme lsthslnak 6s javainak elveszt6s6vel biinh6dj6k, v6rei pedig ez magyeri foldriil
bdntalom n6lkiil kibocsAjtassanak. (Felemeli a hangj 6t:)
Hogyha azonban, amit szeretl rokoni sziviink nem k6zons6gesen k6v6nna, btinos sz6ndoka ut6n is szeretett
ocs6nk Krisztus rir vallilsht felvenn6, abban hal6lunk
ut5n mend a magyeri n6pet vezetni ig6rn6 mag6t, zz
Anyaszentegyhhz Sltal 6m it6ltess6k meg, de mit6liink
bSnt6st szenvedni nem fog. Igy l6gyen 6s nem m6sk6nt.
ABA SAMUEL (sziinet ut6n) : Ker6hir szeretete v6ghetetlen
ir6nyodban. Yhszoly fit, besz6lj !
VASZOLY (lehorgasztja a fej6t).
GELLERT: Fiam, a keresztrefeszitettnek p6ld6j5t l6tod magad el6tt. Mi6rt habozik hht a te szived ?
VASZOLY (hosszf sziinet ut6n): Hogy |rtatlan fiairn 6let6t kim6led, jutalm azzon meg 6rte az igaz fsten, ak6r
a ti6d &2, akf r az eny6m, Estirrl . . . ker6l ! (Felemeli a
hangj6t: ) Mihflyfia V6szoiy azonban rrem rnaradna
meg az aki r,'olt, ha 6seinek hit6t 6s isten6t, amit oda
nem adott sok sz6p sz66rt, most elhagyni a f6lelemnek
miatta. Ha igaz isten vz, kit ti Krisztusnak neveztek,
u
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akkor nem kdll n6ki az ilyen 6ron
F6reg vorn6k, ha hujtan6k ; sr6dril v6s6rolt im6d6s.
Est6n ker6r, nem

pediglen f6rfi.

ABA SAMUEL: Hdt visszaurasitod keril
fir kegyerm6t, v6_
szoly rir ?
VASZOLY: Ir{ern tehetck mSsk6nr . . . (s6hajt.)
tek mdsk6nr, nidoresp6l. (tsizo"ytiunul:) Nem reheFlanem . .
ABA SAMUEL: Mit akaitilr rnonda'i
Mih6ryfia v6;iyi
v AszoLY (a ker6l fel6 I t i-asszonyomat,
ffieg kicsin csel6deimgl
..rgedd rn6gegyszer rdtnom, ke,r6l !
ISTvAN: H6t
i.m. t-"jiui'r-u
i,'vaszoly? (sziinet,
s6hajt') Engedj6tek"b" 6kcit I.rrorn 6rok
_(Az
rokajt6t 6s beionnekJlajna, tiGqi., felnyit iak a saE'ar. e, neta.;
HAJNA (kez6t toiaeh;: n-deJ-rrru-l
,uugyo' v6led?
Mi
-az
vAszoLY (m6lyet r<inu1t;t" M.gyelr
oiot sor6ts6g orsz|gdba,v6reim...
.

I14JN4_ (:rg1olsva)

:

Megvakitanak

?
vASZoLy
fej6t]
fetel;
.llehaj
!j"
HAJNA (hitetlet ttan.' koriil";;nEz, *u;a az
arcokat l6tva):
,
(Felsikolt:) Nemi. .-.-'it,;"vorg6
.

il:n . :.

hangon:)

Sztinet

HAJNA: H?t mfsig ? rgazi

i;;j;n mes akkor az isten mindi:qi"rr (sirvq;)"""'uaio'
egynek sem
b6kess6ges halitlt koziilekk, hanem pusztriljatok
el
mindannyian, veszett
,frst";
;
ramat
veszejtitek.
.ebek,
(Felemeli k6t karj at.) 6,'h"lgi*uJ
meg a biintelenek
scit6t fir, ,+rryLny,. s
iirrru mindent,
amit
''tkat,6k adnak min6kii{r_( "{iat
"er.il.
A kir6rir.F,l
Te pedig...
v Aszoly. (erkapja
riurt;;;i.t. .'piuia 6let6t n6ki
Fljatl'
k6ll kciszonncid. (Megoieri,
.gv.rrt 6nt megoleri a
a fiait ir.) Most -..i3.tei<,Tijd
kd p;?;;;.
Foldonfut6vS
tett benneteket r"p i,
nem a keral rir
,uputok
nyajatokat, h6h6r

sz6ndoka, mert

"atri.,tin6ktek,
6 kegyelrr*, uratok
hanem az
i
a r'i oreg
i, rlj isten6, t ir6l *t i"iijar.,
gyeri n6pnek sziiks6ge ylsyon reh, mert hogy ez ma_
6 n6rktile erpusztrilna, a? rij isten6, tiiLr< korosz
jere a kard he_
t
a
lyett. Ap6tok niegT
31 grrg istenne k ti* mastan utors6
Sldozatot, mert 6 ukk6
riinak imm6ron utols6 vit6ze.
Apdtok utors6 szava im ez h,ozzatok:
V6ss6tek erm6tek_
be 6s hirdess6tek a magyeri
minden ivad6k anak,
l:p
hogY- vegy6k fel ug"yan blr az,ij'lr;"^llfer,
u korosztcit
mindenek, de a
isteniink6t, a kardot soha le ne
-i'cireg
tegy6k, mcrt bizonyra rnondom
sziiks6se 16szen re6 a magyeri nelnzetnek mendot,;r.ie
"ett&, i"&;!;'i,,'ogatja a legliisebbil<nek a fej6t. Mastan imm6r
)
e-''redje"
tek! (Elfordul t6liik.)
r1j isten vil6ga, az. nJ'i*t91", aki er6sebb
t
isteniink_n61,

5o

( l tn
ina 6s a gyermekek az 6rdktdl kisdrve lassan megirr<lrrlnak kifet6. Utols6nak a legkisebbik marad, aki
lr(.rrr akarja apia kez6t elengedni. V6gre 6 is elindul, de

;t'/, ajt6ban meg6ll, visszanlz.)

ll ,l ,A (iinyujtju a kez6t apia fe16): Ap6m!
\ \sZ(lLV'(h6irart6z a filia, tesz egy bizonytu]?n mozdulrrtot, majd rekedten megsz6lal) : Bak6! Vidd v6gbe az

ittllcrtctI (ntegindul a h6ts6 koz6pajt6 irhnyVb_V, az 6rok
rrtirna. Mikoi az ait6hoz 6r, megfordul:) Minden i6t,

lit'ril ! (Kil6p az ajt6n. )
(Ebben a pillanutban a barAtok elkezdik 6nekelni a
Misereret. A bir6s6g tagjai fel6llnak 6s V6szoly ut6n
vonnlnak, majd felAllnak a t6rdepl6 bar6tok is 6s p6'
ros6r,al 6k is kovetik a menetet a Miserere hangjai mellett. A menetet a baloldali ajt6n6l all6 k6t 6r zhria le. A
Mise rere odakint is egyre ziimmog. A teremben csak
IstvSn marad 6s Gell6rt, aki kozben odarnent hozz6.)
lS't'VAll{ (megrendiilten) : G6rardus, G6rardus, 6llitsad meg
6kot. Ezt nem tehetem imm6r ! (Indulni akar a menet
ut6n.

)

( ;IILLEI{T (el6be eil)

: De hiszen meg akart gyilkolni, uram!

lS'fVAI.{: Nem b6nom . . . Nem b6nok imm6r semmit is.
Eressz ! Orokkon birinak lenni, kegyetlen dolog . . .
(;ELLERT: Kerihir, n6zzed, ez v6gteleniil szomorri dolog,
ebben igazad vagyon, s rokoni szived feljajdulAsa Krisz-

tus irrnak szeretetit

ntjve

li irhntad. De gondolkozzil

mastan er6sen, uram ! Oreg vagy imm6r, ker6hir, s ha
szeme Cet b6hrinyod egyszer, s visszaj6 ezert foldre V 6'
szoly irrral a r6gi iste n 6s a r6gi erkolcs, egYszeribe
meg fog itten irllni az eke, meg borona, meg minden
b6k?s szerszhmok munkija. Vaddl nyargalni fognak
fjra mend a sz|llilsokon, s veszett nyargal6sok kezd6dnlt meg6nt a koroszty6n n6pek ellen, mint az Zsolt 6s
Taksony idej6ben vala. Ez pedig a haldlt jelenten6 ezen
n6pre, amint ezt te j6l tudod, uram, s tal6n te vagy az
egyetlen, aki ezt tudja. Az imperAtor er6sen feni a foSut erre a foldre, s ha a phpa rir is mell6j e _|llna Koniaa irrnak a poginy dirlisok miatta, mondjad, uram,
mi l6szen akkor a magyeri n6ppel s vaj' miv6 l6szen az
mit harmincot esztend6kon Sltal 6pitettiink a magyeri

nemzet szhrnhra? E,n nem vagyok magyeri, uram,

de

s az legyen-6 hht sorsotok, hogy
a magyeri is nyargalja ki a lelkit s pusztriljg" irmagja
ir, tttittt a r6gieknek, n6ped rokonai koziil ? Ezt akarod,
eredj ! (Utat enged.)
uranr? Ha ezt akarod, hht
IS'pVAN: o, rettent6 korn,viilirllirsok ezek ! Hdj, ker6lnak
lcnni itten it't6ztat6 dolog, s orcg r'6llaim nem birj6k
szeretem ezen n6pet,

m6r tovAbb, PisPek !
5r

GELLERT: Birnod l(6il, uram.
Mindenkinek megvagyon a
rrlaga
s a tiedet: kor6nd;;l hivj 6k . . .
,krT..rrjJ-",
ISTVAN (gvcirroi". j, yrll;*r.\.1.
rsten, Krisztus, hit mit
cselekedjem ? ts.at 6nn6keii
dld,ozn,o* k6u minden v6remet ? Deh6t ezt nem lehet
embernek elviselnie !
GELLERT (csendesen): T. ;;;
vagy ember, uram, hanem
ker6r- ,s ha fertetted a kor6n6t,
iir.i".a ke, sfiry6t, m6g
ha cissze is roskadsz aratti., mint
t<rirrt,.r,
resztje alatt *;fol.,ir_t, 'akik6rt -,;rrL6nt fir az 6 ke_

meghara . .
(A szinfalak mcigfir
rsTVAr{ (ferjajdfl); ll:allmas ordit6s hailatszi? b..)
szeg6ny v6rem!
,v6'loivi
rennie ?'.... l:.,+;;
1Eili,;J'
Hat isy
f:?t,HI i:X*:.J,
^ugZt.1,
.

GELLERI (nagy szilnarommar n6zi,,T3jd
el inn6t, uiim . . ._ (Istv6n- botor k6ria

l6rt

(A

t.{mog atdsilvar

el

u

6tcireri)

: Gyeriink

--r*okait6n.* megindur, s
)
/*ort

szin iiresen marad.

Ger_

A'd'.;;
feler6s6dik,
majd lassan fernyilik a *arga,ro -a,
v6res arccal a megvakitott Varjoiy.i" bet6ntorog rajta

vAszoLY

NEGYEDIK FELVONAS.

(tSntorogrru tesz n6h6n

va a leveg6t, majd v6res arcSrai-liirl'r, kezeivel tapogat_
csapjp il;'lr'r.rirdit):
vak vagyokr Istbn I H6t;;k vagvokr
(Elv6g6dik a fdrdcin 6s zokog. )
Most fortissi*6tu er6scidik a Miserer
utols6 verziciklusa:
"Gloria patri et Filio et spirit,ri
sancto
sicut erat in principio et fi saecura

A verziciklus alatt a kdp

v*ltozatlan,

,u..rtorum,
Amen'"

aztdn

fiiggcjny.

Szin:

A

sz6kesfeh6rv6ri koron6z6 bazilika szent6lye, mely mintegy

amelyek
k6t l6pcs6fokkal emelt. El6tte k6t boltiveket tart6 oszlop,jobb

a

sarokmint szfnpadi k6pet triptichonn6 bontj6k. A h6ts6
lran aji6' a sekresty6b6l, bal sarokban 6letnagys6gf Mdria-szobor a gyerrnek J6zussal karjdn, el6tte t6rdep16. H6tul ktiz6pen olt6r. A katolikus
szent6ly szok6sos tutorz atdn kivi.il az olt6r el6, a szin kiizep6re, l6that6an
icleiglenesen, egy asztal van helyezve, s az olt6rhoz l6tra van t6masztva.
szcnt6lyt,

A slzent6lyen
m6nyhez.

litszania kell annak, hogy disziteni fogjik tinnep6lyes

ese-

Id6:1038. augusztus, egY d6lut6n.
"Fn.

ABA SAMUEL (mikozben

befel6 jo* a sekrest

yeait6",

ffii-

besz6l ) : Yigy fv,atti| hozz|tok! ( Fgy.*6sut5n
ot papnovend6k iep b6: Az els6 b6rsony p6rn6n a koron6t hozza, a m6iodik a kett6s keresztet, a halpadik
a kardot , a negyedik a pal{stot, az - otodik a tobbi koron6z6si kell6kJket. A menetet valter mester, 6n6k16
kanonok 6s Gell6rt piispok zhtia bt')
ABA SAMUEL (az aszialra mutat): Ide tegy6tek!
ImCnnERT (miut6n a papok elhelyezt|k a thrgyakat): hola
Testv6rek,
n6ktek,
*.gbbsz6lem
hht m6gegyszer

rafordulva

a

napi aoTg[i.ut. A ce"rirn6nia teh6tlan az evang"yeliom ol.ruieru ,itan kezd6dik. Valter mester, t€ akkor abban
hagyod az 6nekl6st 6s a music6t, ti feloltoztetitek P6-

azanban nem teszitek
Meg6rtettetek mindeneket?
PAPOK: Meg6rtettiik, AtYAnk.

ter ,rrut, a kor6n6t

+r) eiltur-utrtu;* Jgy
a"'v;atet ffiikk. A lassan 6s gcirnyedten
szorg6 kirdly vdlli fcil6' a
kiv'nhdttdrre egy d6lt kereszt vetithetd,
melv kisdri a kir6rvt, mintha -;i-;-;iuao
acipern6,

fel a fej6re'

's6muel fir, az oltirnak mindk6t
liortitn 6zve) :
felire m6g k6t tr6nsz6ket is k6ll tenni, Est6n rirnak
egyet, *.g az fij ker6l, P6ter rir szhmdra is egyet.

cnrinnr
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