
GELLERT: Birnod l(6il, uram. Mindenkinek megvagyon arrlaga 
,krT..rrjJ-", s a tiedet: kor6nd;;l hivj 6k . . .ISTVAN (gvcirroi". j, yrll;*r.\.1. rsten, Krisztus, hit mitcselekedjem ? ts.at 6nn6keii dld,ozn,o* k6u minden v6-remet ? Deh6t ezt nem lehet embernek elviselnie !GELLERT (csendesen): T. ;;; vagy ember, uram, hanemker6r- ,s ha fertetted a kor6n6t, iir.i".a ke, sfiry6t, m6gha cissze is roskadsz aratti., mint t<rirrt,.r, fir az 6 ke_resztje alatt *;fol.,ir_t, 'akik6rt -,;rrL6nt 

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

rennie ?'.... 1Eili,;J' 
^ugZt.1, Hat isy

GELLERI (nagy szilnarommar n6zi,,T3jd 6tcireri) : Gyeriinkel inn6t, uiim . . ._ (Istv6n- botor k6ria megindur, s Ger_l6rt t.{mog atdsilvar el u 
--r*okait6n.* 

)(A szin iiresen marad. A'd'.;; /*ort 
feler6s6dik,majd lassan fernyilik a *arga,ro 

-a, 
bet6ntorog rajtav6res arccal a megvakitott Varjoiy.i"vAszoLY (tSntorogrru tesz n6h6n i-liirl'r, kezeivel tapogat_va a leveg6t, majd v6res arcSra csapjp il;'lr'r.rirdit):vak vagyokr Istbn I H6t;;k vagvokr (Elv6g6dik a fdr-dcin 6s zokog. )

Most fortissi*6tu er6scidik a Miserer utols6 verziciklusa:"Gloria patri et Filio et spirit,ri sanctosicut erat in principio et fi saecura ,u..rtorum,
A verziciklus alatt a kdp v*ltozatlan, aztdn 

Amen'"

+r) eiltur-utrtu;* Jgy a"'v;atet ffiikk. A lassan 6s gcirnyedten kiv'n-szorg6 kirdly vdlli fcil6' a hdttdrre egy d6lt kereszt vetithetd, a-melv kisdri a kir6rvt, mintha -;i-;-;iuao cipern6,

fiiggcjny.

NEGYEDIK FELVONAS.

Szin: A sz6kesfeh6rv6ri koron6z6 bazilika szent6lye, mely mintegy

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

szcnt6lyt, mint szfnpadi k6pet triptichonn6 bontj6k. A h6ts6 jobb sarok-

lran aji6' a sekresty6b6l, bal sarokban 6letnagys6gf Mdria-szobor a gyer-

rnek 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.

A slzent6lyen litszania kell annak, hogy disziteni fogjik tinnep6lyes ese-

m6nyhez.
Id6:1038. augusztus, egY d6lut6n.

"Fn.

ABA SAMUEL (mikozben befel6 jo* a sekrest yeait6", ffii-
rafordulva besz6l ) : Yigy fv,atti| hozz|tok! ( Fgy.*6sut5n
ot papnovend6k iep b6: Az els6 b6rsony p6rn6n a ko-

ron6t hozza, a m6iodik a kett6s keresztet, a halpadik
a kardot , a negyedik a pal{stot, az - otodik a tobbi ko-

ron6z6si kell6kJket. A menetet valter mester, 6n6k16

kanonok 6s Gell6rt piispok zhtia bt')
ABA SAMUEL (az aszialra mutat): Ide tegy6tek! 

a

CnnERT (miut6n a papok elhelyezt|k a thrgyakat): Im-
hht m6gegyszer *.gbbsz6lem n6ktek, Testv6rek, a hol-

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-

ter ,rrut, a kor6n6t azanban nem teszitek fel a fej6re'

Meg6rtettetek mindeneket?
PAPOK: Meg6rtettiik, AtYAnk.
cnrinnr liortitn 6zve) : 

's6muel fir, az oltirnak mindk6t

felire m6g k6t tr6nsz6ket is k6ll tenni, Est6n rirnak

egyet, *.g az fij ker6l, P6ter rir szhmdra is egyet.
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Fr" I

ABA SAMUEL:, N,feglesz, pispeli.GELLE'RT: A ntt"1itt.'riri' 
"iia.an cr6ricr6tt rnegdrkez6nek,azank6oorl.? 

"iiesrk, g"fiy;k; ba{rgrrvor. ?u serymek is.

'Tuii?uii'i.'i;:,; ilx-$ff#' I' fu,'irJ ai,,ites6t Maj dABA Saui-iEL: u.s.iZr; az ir, pispek.GELLERT: Akkor iu, -i.,d.., ,riikr6g., dorog k6szen va-gyon. Ti masran imia, il;;.it.t, testuErek. Tanul_tq:Xdo;";'ffi 
*i ;h.,gv vat ami. 

",, 
a i, 

-, 
a". a e, r 6gyenPApOK: niirert.ss6k i- Wtu,gassdgb6li, Aty6nkl (Meghajl6s-

::{.:,flfli,:r"lT 
iutdn kcirr'n 6zett) :Hornap hatkerdrt

::i?Silll" 
dics6ss6g6re immdron am6sodik masye-

^'i jff i:l'"f3"i:il,'u,\?!,.r:::diknak m dsodik, sGELLT* (td^^oldaftili""ierr."D 
;^ cruq 

^magyerinak nemma
A Ba sffitluly'L,:Li-trtri#l*li:;;
*t?:*I;,(1ffif,i'lyj"r"t', 

amegjeg y76st v'raszn6rkiir

. fffifif,1l - ";il"l":' #-ffi, " n5;l'# #yi#{
^n1a:#ryrt*;,,Ygl vasvon. rnastan is minden, ahugyan

:i s##,ilffi4s#'?*i'fl:*f " ;ffi ru;:
GELLERT (kiss6 ellens6g.r.rr;, p6ter fr,r . -beli I94"y. Ertin ur testv6re 6. 

anyia Arpad nem-ABA sAMudrr ot.gv.rm. iL;:pr, *6gis_csak taridn.or_i:"?#l"::::i ***, Fj:: }?ll.bbnak v6rn6m,
GELLERT: rrva tugygr, az 6si 

.szeru.rr,- trogy amagyeriakfej6nek Arp6d \ifriuaik#ril -.r.a"ii. 
. (Kdzb.r. rakos_gatja ? korond rz:i ii";;;*:"i"llo*r6st keriir a ke_

z6be') L'm' c;''"1t1^#;polv 
parSstja. szeg6nv Eme-rikus ' '.. r-hoi- 6 rett -vorna 

.r.g';rk]ir'urosabb kerdr amagyeri n6pnek . . . 6s ;;;^^fel ;;;;;ette. . .ABA sAMuE \ rerrr.rri Ger6rr t6r.apardstot, forga tja): H6j,
gycinyciriis6ges tt pal5st. rvror5fril, "io*, 

hdrom esz-
tend6n artir 

'ioi"rt" a ,rogyu, szony a u.irp.r;;i. api_cdkkar. s *i.. -Il!.r L;; ;J y.,;";l;vort kir. adni . . .
Akkorilu," a betruri vutr,u ;;u,* 

.i;;;^;? 

^vadkan d6-f:hffl?, ri:l r.i,,,a.,J;;;,, rohlt..":: M""dj6k, hosy

| , l 
',l 

, l ,li:l{'f' (ti.irelmetleniil) : Bolond besz6d ez a kor6nAzirs

,'liitti napon, n6doresp6n . . .

\ li \ S,\MUbL,'36, j6, hirr"tr nem az6rt mondom (megn6zi

;r 1r:rlistot -?g-.[ytr.t 6s leteszi). V6.1-zoly itt, ha akar-
r :r r-olna, viselhel"e . . . De amilyen csiikonygs ember va-

lrr . , .Vri,:' mi lohet vele? Mdg minctig- nincsen fel6le

s.r'mi hirad6s, pedig Est6n ni igen r6gen kurrentill-
tatja szeg6nyt . . .

r jf ,;,l,iil{T: frondjak, hogy mint vak reg6s jhtia a sz6ll6so-

l<at.
,\lfA SAMUEL: Sz6fia besz6d! Mondanak mindeneket...
t ; l,ll ,LpI{T: HAt a Y ilszolyfiakrril vagyon-6 valamicsudis

hirad6s ? Ha megv6 nilnak, apjuk jussin reSjuk is es-

hetn6k a kor6na.
,\ llA SAMUEL: Thrn valahol Lengyelben jSrnak. Igen vi-

t6zkednek, mondjek...
SI,IKRESTYES (bel6p) : CsanSd esp5n vagyo-n itten 

--
,\liA SAMUEL:' Imhol Csan6d ,lt is rneg6rkezett. Bocs6s-

sad b6l (Sekresty6s "1.) 
N6ked bizonyosan hoz valami

hirad6st Marosv6rrril.
clsANAD (bel6p): Minden j6t, urakl (K6tuln6z.) A ker6l

rir ?

(]ELLERT: A kicsin kapellSban vagyon im6dni .gy sort'

Nemsokhra itt l6szen. No, micsUdSs hir vagyon Ma-
rosv6rott ?

CSANAD: Nincsen ottan semmi it, csak 6ppen a papjaid
v;rnak .mhr haza erSsen, pispek. Ker6hir teh6tlan a

kapell6ban vagyon I Jobb is mis tansilg a htisben. Diszn6

-.1.g vagyon odakint. Majd megf6ttiink idejovet'

ABA SAMUEL: Mikoron lrkeztetek?
CSAXAD: Delel6 ut6n nem sokkal. Hanem tem6ntelen sok

n6p irsszever6dott Fej6rv ilrottl Mindenfel6 siirgiil6d6
sokadalom vagTon. Ei6sen l6tszik, hogy ke r6ltev6s 16-

szen.
ARa SAuunrt siirgol6d6s az vagyon, d. az mend ker6li

vit6z, v6rn6p, toil6, jobbhny, pap,- aphca .meg Sfiitg-
ment idegen.- A ,t.-r.ts6gi uriknak neq 

- 
iggn- akat6'

zik b6gyii"nni. M6g irjhitiieket se l?gJan l6tok bel6liik.
CSANAD,'-A tiszahhtiit ne* jove senki is mastanhi}.He6-

ba, nem akarjik v6llalni a velenc6s ker6lt. H6t nem

tudnm, d" 6n nem j6t 6rzek az eg6szbiil . . .

GELLERT: Est6n urat m6g keveseb6en kor6naztuk. M6g-
ir, imm6ron a harmincnl'olcadik esztendeje ker6lkodik
Krisztus irr kegYelmibfil.

ABA SAMUEL: Est6n irrral m6s r,'olt. Est6n 6r magyeri
vala, Arp6d tir huj thsa. Az anvja meg i:ppen a Gyula
l6nyavolt...

CSANAD: 'Ugy igaz S m6gis mennyi temdrdek kiiszkii-
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ddse 
'oltt Kcrrrriin\' 

:,:: 
- s,1ur*, a rror.ria, Ajton1., a ti-szahdti tcirzstk,' ; ; lrissalff], ,r.*g a sok nernzets6g . . ..u,il#r:,ilx?,:,,T, ,;*;l*l;,l*o*nesyen 

ezis
.SAIVAD' t;*!.,"?.ffi tessztik *rri!, I;;*a. Est6n firolyan et6#n raj,u';usl'9r. Moz,gor6ctrist 

".* tucrok se_
merriit, m6.s a iirruil?"r,Ji'rr*1, 

i:ll_ az i.len nasy do_l::offi -,?lll *?rkt*#rh::J;,?::." vannakABA sAMuui_f:,1ry;[, 
c,uk ;;; jcinnek er!CSANTAD lrJUAfint):, Crai, n_em gyrinnek el . . . Flurr.m . , "l*:;l ::"" ' ' sviittment hig v;yon a v6rosban dan-

^__ ir;1gk r"".'ttnt 
rnes Po,\.?l 

"lrJ3.g;#; az im6nrcEri 
sn i,' E;; Tl;#';?::,$:;$,.T*i1 

ffi *"#"dcerin fir t"uai .cp;'jr.-; r..r"i,ir- puluncsorta fer 6kcit.nehogy a ker6lte.*s-"kciriilte ;;;i baj legyen ! .csArvlD '(i. 
i.:qr ;;i;#;,-ta;::;"_ 

tud6m. . .6n is
hoztam t'ett aL $jl; cr3k 

- 
.iir. cissze .,. rfrgj'k a{:l':Lrf,i,T:" oi'p",:l r'ge"i.iv;er . . . M;* . . . nema 

\?'-"_q?, ru i9v*6st 
! (utgritj;' ; koron6t. ) Ez vornaABA SAMUdL I zintln n6zi): EzICSAIvAD, rul,nr,o, :oiiii-' 1lV6zik. )

csArvA.D (hirter"i]. 
1*nJ:{i!!sver. A 

. 
b5r snyksimvadIeg6nyek egy ti.ri"i, 

.J, 
r!i;{^ffi csaku gyan cjssze ta-r'rnak mo6k"g*- u"'"or"l ;srr"*,, a?pcdig rem vor_

na j6 doros' (q;h.;#) 
"*lii.;"n ezen-*,iseri m6r

.5;U,:ifr :,";l:;:'ft'#,*,ff*;'e t itten, no ! Majd ;:
n o^' $i??r;i, i,Et*l*t{*T fif1l #ff*jff
, rr - ;;,i,:#,t:biif# Tffi..-f'*ii;i1""';;;;,;:;k a Ma.tut&ffi'ffi$ffl|;:#":ir 

",p6nokr (csa ndd6s Abatalon, r.l:61;'.,6r.g.ti a u.t* 
igazgal 

:ry.tmdst az asz-indulna 
-6 f; 

----"5'-or a xoronirt, majd Ztaart lo 16 6sSEKRE'TYF* -lttrcp) 
:- K6t eqber- virakozik odakiinn. A

r r:, i+1:?iji!1#-'y#, ;;j;f""ffii.,;, ;;; i6k,scELLnnr' rit^iag;,*.,.r. 
^;;ia, _iiy.n ,.,rdiiek vorndnak ?

ttlii:f,lqsl ffifi;;"k' rs* p.oros, hihet6en a,- hosszri

r r:, ft1h# :::""t:"Tffij'*,'ls*d5tT# T*E:GELLERT: Mugy.riak ?

clolog-,Yilv. i$.1 .fog Kerirhir orvendezni! Mastan 6p-
l)cn dirlutini imirdirst t6szen a kapell6ban, de nemsot ?r-

'a itt l6sz" (Gcll6rtet kovct'e vaiha jon, a\i oreg vak
I9S6st vezet k6zenfogva. ) Flirt a t6rsid kicsuda iolna,
Vatha t'rr ? (A vak errrberhez: ) ustokodriil 6hitiinek
ni:zle.k. Valami 6nekmond6 vagy, baritom ?

VA-['I{A: Idc hallgass, G6rardus pispek , 6 . " .
t;:NEKMo.ryDo (belevirg) : orce vak reg6s vagyok , ezenifjf vit6z oreg irrny6k a . . .(;ELLIiRT (vattr-6hoz orvendezve): vatha fir, 6 mely igen

ri:gen fllttrnk t6gedet. Miolta apidurad hazak1v1nt h6t
esztend6kkcl ennek el6tte, nem j5rt6l fel6nk soha is.
Pe dig 

, 
ker6hir. igen sokszor emlegetett s oreg szive igen

l.agy bg]dogsirgban fog megtelni latilsodra,-majd meg-
l6tod ! Nagy pl6numai voltik annak idej6n r,,elld. vr.-
gy.k is a hirrel 6s hivom. ustoll6st itt lesziink. (El.)

VATHA (u, 6nekmond6h oz): Mondd, uram, mi6rt nem
- hagytad felfednem ki voln6l ?
lii{EKMOND6: Nem engedtem. Nem akarom. K;r volt

n6kern idejonnom, YCtha occs. Halottaknak sirban a
helyok.

VATHA: DehSt mi az igazsignak miatta jottiink ide, uram,
s fel kell fedncd magadirt !

l':NEKMoNDo: I{crn, vatha occs. Egy id6 6ta imrn'r so-
flq gondolkoztam a mi d6gunk i6iat 6s most, hogy a
fej6riSri sokadalom_ han.gjit] morajilt hallgattam, tiirt.-
len eg6szen tisztirn lzittam, hogy .i6t.n ,rigy k6; volna
m.egzavarnunk a dolgok foly6s6t. Mastan *ag nem k6-
16, gyeriink inn6t ! -

VATHA: Nem, azt nern tchetji.ik, uram! velenc6s p6ter
magyeri kerSl nem lehe t. Ennek 6n eleibe dllok I

fiiVEKMONDo: Ne tiizelj, Vatha occsl Minden ilgy \,.&-

$yon. j6l, ahogv- \,agyon. Nyrgalom vagyon ezen a fitl-
don 6s nem szabad megzarrari rrrk . . . '

VA'[HA: fin a ker6lnali -.g akarok besz6lni mindeneket.
IIi{EKMONDO: Higyjed meg nekem, nem

senkinek. I)e ha makacson akarod. 6m

'l l(lills'lYt"lS: r\zoli ur.am. Szavok ir, rtrhfizatok is magy,eri.
r , l ,l , l ,l,l l{'l': Nevtjke t nem monclottik ?

' I li li nS'J. l"liS: I{e ttr. ur"arr}. csak hogy siirgds sz6lirsgk yol-
nir l<erilfir'r.al,

r' l',|,[,lllt'tr' (\ illat \-c)'.'i;rjeI lii'rcg1,. A sekr e stvds trtana.
r\ szin rovid iddrc iir.escn ,lrorud. )

j f'll,LtlR f { fdlis hrittal ion knzhenJ,ER r ltihrg hirttal jon, kozben besz6l) : Jojjetek b6,
Vatha rir! o, hogy megernberesedt6ll H6t"ei-v6ratlangernberesedt6l ! H6t ez vhratlan

teszcl v6le j6t
tegye d, engerr)

felfedned azonban nem szabad. Vezess hatii valahlvd,
ahol nem r|t majd senki is. s ha jon a ker6l, *""J;"a
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cl n6ki a mond6dat, s azthn irlljunk tovibb ! Ambfitor,
ha rim hallgatsz, nem mondasz semrnit is.

\TATHA: Velenc6s Pi:ter gyilkos. Gyilkos nem r,'ez6rkedhe-
tik a magyeri nemzetnek felettc! (Megl6tja a sz6tbon-
tott palistot. ) Ezt a palirstot szcg6ny Emerikus rirnak
himzette a nagyasszony 6s mastan gyilkossa vlllit ta-
karja ? Soha !

ENEKMONDO (mozdulatlanul mered maga el6): En azt a
pal6stot nem l|tom, Vatha ijccs . . .

VATHA: Gyonyoriis6ges k6k palSst, arannyal himes . . .

Szent pal5st. Emerikus pal6stj z . .. Nem, ez nem lohet
a Velenc6s P6ter6 !

ENEKMONDO (felindultan): Gyeriink inn6t, Vatha occs!
Isten d6ga ez, nem a mi6nk !

VATHA (ingeriilten): Uram, nem ijsmerek re6d. H,ht el-
felejtetted irnm|r rnend azt mit a v6n Zobor elmondott
nekiink ? H6j, pedig hugyan h5boro gtAI mikoron a ve-
lenc6s nobile d6g6t n6kiink megbesz6lte. Vak heged6s
lett6l, magyeriak eleje, a velenc6s P6ter j6volt6bfl, aki
k6t igaz orokost ghzolt le a mag'yeriak sz6kire tor6 rit-
jhban, s mastan azt mondod, hogy figy vagyon minden
j6l, ahugyan vagyon? . . .

ENEKMONDO (s6hajt): H6j , Yatha occs, Vatha occs! . . .

Hogy im 6ltaljov6nk Fej6rvlron siirii zajt, nyiizsg6st
hallott?ffi, siirg6s-forgSs vala mindenfel6, Vatha iiccs,
6let . . . Az 6n vilSgtalan szemeim l6tthk, tilm jobban,
mint a tieid, a l6t6k, hogy hSny ezeren vannak csak it-
ten Fej6rt'6rott 6s hilny ezeren szerte a magyeri f6l-'
don, amely l6m mozog, halad, gyarapszik , 6I. . . EstSn
rirnak 6s az 6 isten6nek j6volt6bfil ...A halottak
alusznak, Vatha occs, a vakok botork6lnak, de err6l
nem tud a milliom 616 6s I6t6. Ami nekiink fai, arr6l
senki sem tud. Mit szhmit itten vajjon a mi kis d6-
gunk, s bajon meg zavarorT kivtil vaj' mit tenne itten
a mi igazsilgunk? , . .

VATHA: De a Velenc6s...
ENEKMONDO (legyint): A velenc6s d6ga rsten iigy*, Va-

tha occs . . . A velenc6s ker:il l6szen, 61 6s meghal .gy-
szer . . de az ezrek, a tizezrek, szhzezrek megmaradnak.
Mend e magyeri n6p tov6bbmegyen. Lehet a velenc6s
ak6rmicsud6s ember, tehet szAmos et'6szakot, de a nem-
zetnek nem Srthat Csak hasznhlhat, mert . . . kcirosz-
ty6n, mint czen vil6g, amelyben a magyeri nemzetnek
6lnie kell! Gyeriink inn6t, Vatha occs!

VATHA: Nem! Egy tapodtat se, mig Est6n ker6llal nem
sz6ltam. Ha van egy maroknyi igazshg e foldon, P6ter
nem l6szen ker6l a magyeriaknak felette !

ENEKMONDO (csendesen): Van igazs6g, Vatha ciccs! . . .

\ \ I'llA: 'Ie mondod ezt? Eppen te, uram?
I N l')liMOI{DO (ink6bb magirnak): En mondom. a vil6gta-

lan. Van igazsfg, csak 6ppen m6s, mint aminek mi
l;itjuk, a,mig . . . arnig meg nern r.akulunk bel6 . . .

\','\'I'FIA: LTra,m, de hAt rni vaF{\,on vcled? F{6t nem fai mAr
r,'aksirgod, nyomorfisigod 6s hrtatlan szenved6sed ?

LNIIKMONDO (m6l5zva): F6jni? . . .I.{em lrizem imm6-
ron, hogy fijna . . . Hiszen mi taj? Apr6 kis emberi
s6relem a nagy dolgok 6rny6k 6ban. . . Eleinte h6borog-
tam, Vatha occs, nagyon hiborogtam. Mikoron r6dob-
bentem, hogy nem fogok imm6r lStni tobb6, azt v6ltem,
bele fogok pusztulni, vagy az eszem vesztern bel6. S l6m,
nern pusztultam bele . . . Hatodik esztendeje jSrom im-
rnhr mend a magyeriak foldj6t, 6s vil6gtalanul tobbet
l6tok, mint m6s a l5t6 k6t szem6vel. Gyermekeket l6tok
sziiletni, Vatha occs, szerte az orszhgban . . . szirletnek
egyre tobben 6s tobben, sz|z, ezer, tizezer . . . 6n tu-
dom . . . 6n sokszor mondtam reg6s 6nekeket n6vad6
iinnepeken . . .H6j, micsud6t szhmit hht ezeknek az 6n
nyomorrisigom, az 6n h6rom brjdos6 gyermekem, vagy
mit szilrnit a ker6l fia, akit elveszejtettek . . . BotorkSl6
l6bam is rijonnan feltort foldre be sokszor r6t6vedt. Itt
is d:z fj isten tett rrrhr foglalSst, mondogattarn magam-
ban s eleinte haragudtam nagyon. Jhrtomban-keltem-
ben igy nyaranta fij hangokat hallott?ffi, amin6 a r6gi
vil6gban nem volt. Kaszapeng6s volt ez 6s 6n meg6rtet-
tem, hogy ez is az t1j isten hangja. V5gj6k a gabon6t,
term6st, kenycret . . . araths vagyon . . . Mi csak ember-
fejeket v6gtunk azel6tt 6s v6rt arattunk . . . 6s hrist
etttink, nem kenyeret . . . Tapo gat6 kezem al6 idegen
s,zersz|mok keriiltek. Rorona, azt mondt6k, meg eke.
Eleinte eytiloltem 6ket 6s megrrigdostam, hiszen nekiink
csak egy szerszhmunk vala . . . a nyereg. I)e azt|n vil6g-
talanul is l5tnom kolletett, hogy a gabona egyre na-
gyobb foltokban foglalja el ezen foldet, s nyom6n em-
n-erek mennek, magyeriak, honfoglal6k egyre messzebb
6s rnesszebb ezen a foldon, s, h6j , b6 kolletett l6tnom,
hogy az eke, borona fegyvernek is jobb, mint a nyereg.
Mert a magyeri gyermekek egyre sziiletnek . . . 6s az em-
berfia 6letre sziiletik, nem halSba. . . 6s v6gtil meg6rtet-
tem, hogy mivel v6tettem a magyeri ker6l ellen ! o a
jovend6be n6zett, 6n a multat lSttam, 6s az6rt l6t-
tunk ketten k6tf6le dolgot. Es . . . az 6 dolga volt az igaz
dolog, Vatha ciccs, 6s 6n ez6rt mondottam n6ked, logy
igen . . . vagyon igazshg. H6j, hideg az igazshg, Vatha
iiccs, 6s 6n nem is szeretem, de parancsol n6kem, . . . 6s

6n az6ta nem h6borgom a magam nyomofirshg|t . . .

ISTVAN (Gell6rtel a nyom6ban jor).
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GELLERT: 
-Imi, itt \,,aglron el'eszett fifink, uram.ISTVAN (odasiet Yathlhoz, mag.ihoz oleli,"**g.rot ot;u az

a.rcilt. Gcll6rt tapintatosan h6travontrl 3r kfirdt a sek-
re stveajt5n, az 6nekmond6 peclig kozben uEjatrrotta
nragit. 

. 
a tcmplom oszlopai kbz6 )l Beilusi Vatha I HAt

csak eljott6l. r'i:gre meglftggry"i te is ! J6l esik ez n6kem,fiarn, ig^en j-tl esik, h; mindjdrt ker6itev6snek kolletetr
- - ^ 

jl_ jonnie ahhoz,__hogy eljojld:l Fej 6,rv6rra.
y{3111 (dacosan ) : I.{ern'' t .tdit "ienni 

j'ottem, uram !ISTVAN (m.esfepy.) : 
,Irlem ? ugyan h6i miv6ire ? 

---

VATFIA (n6mi viv6d6s ut6n):"iVeh6z mond6in l6szen ltoz-z\d, kerSl tir !

ISTVAN (nyugtalanu-l) : Neh6z mond6d ? varami baj va-
Bron? (Fdradt s6hajju!) .yut mar mindig bui ,ragyont(Fdradt megad6ssal:) sz6lj hilt, bellusi riutr,j, nitigut-Iak...

VATHA (eleinte biz,onytalanur, *uj4 eg"yre hevesebben):
Y.s. -kelletik n6ked besz6lnen, " kerli rir . . . rmmdronh6t 6116 esztendeje em6szt itt beliil . . . Mikoron apam-uram szav|ta haza kolletett mennen F.j 6rv5rril., nemtudtam v6led sz6lani, uram, er6s f6jdalmadnak miatta,mert hogy akkoron vara sze.g6ny Emerikus rir ,rSrrryti-
s6ges Sltalmenetele . . . Akiknek megrnondottam volt,nem adtal< hitelt a gyermek s,zav6ia\ . . . (Ki;orve: j
Emerikus halalSban veienc6s P6ter a biinos, t.rJif* fISTVANI (megdobbenve): Ne mondjad eztt Nem lehet. Eznem igaz!

vATHA: Ez ,olyan igaz, uram, mint amilyen igaz, hogy it-ten 5llunk !

ISTVAN: Nem lehet. Megeskiidott I

VATHA (kem6nyen): Erinen k6t
uram.

BibliSra eskildott meg!
l6t6 szememmel ldttam,

ISTVAN (kcinyorcigve): Nem! . . .

VATHA: Egv nyillciv6sre lehettem, mikoron Emerikus firIov6t ledcintotte a f6reg. Velenc6s P6ter ott vala mellet-te. A f6reg .els6bb a luvat t6pte, yaggatta, s rrogy Eme_rikus fir heSba tcirekedett alila r.intir"riddnie *"!'at, figyrohant 16 a kan. Mikoron 6n vagtilban oda6rt.;, csakakkor sz6llott le luvar6l P6ter ,1; i;. (Rekedten:) Deakkor immdr k6s6 volt. Addig azonba,n csak n6zte . . .ISTVAN (kinl6dva): Nem is*i beilusi vatha, mondjad,
hogy nem igaz!

vATHA: I\{agyeri kerdl akart lenni, az6rt tette. Az6rt nemkolletett .n6ki apja urasdga ,.rrr, heaba t6tetted b6 aKonr6d imper5lorral szeriett koi6sbe is . . . 6s ez6ft ve-szelytette el szeg6ny virszoly uronkat is . . .

ISTVAN: Eszedn6l vagy te, bellusi vatha? yiszoly 6r, sze-g6ny, gyilkolni akart, s maga veszejtette el .rrrrbrr* ag6tt,

\',\'l'HA: 9gvt Hittudod-6, Ker6l dr, hogy kicsuda enged-
tc b6 titkon a palo tSba ar'rra Zobor tSltoit, aki meg akart
olni t6geclet ? A velenc6s Guiseppe nobile. S tudol-6 hol
rejt6zkodott 6j fel6ig a t6ltos i palotiln? P6ter rir trak-
tussSban ! S tudod-6, ki parancs-olta el az 6rokot akkor
6jtszaka ? P6ter fir !

f S'l'VAN (szinte eszel6sen n|z Vath6ra) .
VATHA (szilajon): Hdt ezt az embert fogod te holnap ke-

rlll:a tenni, Est6n rir !

ls'I'vAN (felordit): Nem! ...Ezt nem! ... (vadul megrdz
e gy cseng6t. ) Itt 

. szornyti igazsdgtev6s l6szen I (Szi.iks6-

99sl hogY a szin6sz kozben- a sekrest yeait6t6l iegt5vo-
labbra jhtssza mag6t. )

SjEKRESTYES (jo"):- Parancsoljil v6lem, nagyrir! (Ezen-
kozben Istvdnnak eg6szen kozel6be jor. ) 

-'
ISTVAI{ (.zih.6lv?) r Hida el6 a n6dorerpa't! e bak6, meg

negyven kopja k6.sze.n 6lljon ! En ttist6nt a palotSn lel
szek. (A sekresty6s indul. Most Istv5n urriru hirtelenriiil a szornyii politikai szituilci6ra val6 r6dobben6s.
Felemeli a t|voz6 sekresty6s irilnydba a karjilt, s mikor
a sekresty6s p6r-.Tdr. kil6p ?? aji6n, felkiAli') 

'MegAilj 
I(4 karj a eylyleniil lehanyatlik, halkabban: ) Meg6ilj !:..

(9.r6tleniil belezuhan az oltilr melletti stallumbu.i MLg-ellj... (kezeibe temeti arcat.) yilrjar...v6rj *69..-.
Hosszf sziinet.

SEKRESTYES (bizonytalanul) : Mehetek, nagyrir ?

ISTVAN: Nem. . . Ne. {yj 61 . ;. senkit . . . (sekresty6s el:)
VATHA (meglep6dve ): Uram! . . .

ISTVAN (*-ug-u"kiviil van): Nem, nem, ne mondj sem-
mit - n..-ful_gryr...- halgass mastan m6r ... (hirtelen
feljajdfi], ) Vit cselekedjem, teremt6 egy IstenLm, mit
cselekedjem?...Eg6sz 6letem vet6se..:; a n6p, az 6r-va f6lpog|ny n6p . . . mi l6szen v6le kcirosz tye" ker6l
n6lkiil? .. .

VATHA: Emerikus halilla nem maradhat bosszrilatlan,
uram!

]!Ty4N (felnyog) : Iui, nem tehetek mastan m6r semmit is!VATHA: I)e uram, az isten szerelm6re, csak nem teheted
tam, hogy ker6l legyen tulajdon fiadnak gyilkos a? . . .

ISTVAN: Teremt6 Ay6m, de neh6z poharat adt1l kiinnom!
(I'{yoszorQs)-Mit t.gv*, 6h hht *it t"aiut cselekedni?
Im ez6rt kolletett hht Emerikust siratnom imm6ron h6t
esztendeje !- P6ter 6,r.t, a gyilkosdrt, fiam gyilkos 6&g H6t
Iehetik ez, hilt. . . 6 ez .slornytisdges gy.hi.t n6t jelent n6-
kem, szerencs6tlen ap6nak . 

.. 
. Islen,"mi,lrt tettbl ker6llzi

engemet . . . 6s mi6rt nem Emerikus az egyetlen gyer-
mekem?_' . . (sziittgt.) Mastan imrn6r *inien k6s6jbel-
lusi Vatha, kdsd irnmdr rninden . . . Velencds p6teren
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kiviil senki sem maradt, senki . " . senki . . " Senkije sin-
cserl immdr az urusz6gnak, aki ker6lkodisra val6 vol-
na...6n meg...hidd el, 6rizem...n6h6ny nap mul-
va meghalok. Beteg vagyok, Yatha ciccs, nagyon beteg.
Fulladok mindig, a szivem odavagyon. Minden este rigy
fekszem az Sgvamba, mintha kopors6mba fekiidn6k . . .

s ezert uruszSg ker6l n6lkiil ebben a m6i 6llapot 6ban
percig sem maradhat. (Sziinet. ) Velenc6s P6terre 6n
b6kess6ges szivvel tobb6 reanlzni nem tudok . . . de figy
kdll tennem, ahugyan t6szek 6s (megad6ssal) a magyeri
ker6l . . . 6 l6szen. (Hirtelen elkezd zokogni. )

VATHA (k6ts6gbeesetten): Deh6t az igazsilg, kerill 6s a
bosszri !

ISTVAN: A bosszri . . . Isten6!
VATHA (szinte sirva) : Hht Velenc6s P6ter biine biintetlen

maradjon ?

ISTVAI\ (m6r r6gen mozdulatlanul mered maga el6): Nem
marad biintetlen, Vatha occs. Soha, semmi sem marad
biintetlen. If,t az Isten, ov6 a bosszri . . .

VATHA (felcsattan): Hht ha Isten6 a bossz6, bellusi Vatha
l6sz az 6 sujt6 keze! S ha ilyet tenni parancsol a k6-
roszty6n isten, amit te t6szel, kerSl; akkor 6n visszat6rek
6seim hit6re, iistokot v6gatok, tSltost fogadok, mhglyht
rakatok . . . s ha te meg nem fizetsz Velenc6s P6ternek
egyetlen fiad6rt, 6n majd megfizetek n6ki, figy seg6ljen
engem az isten . . . Krisztus, vagy Ukk6 . . . mit b6nom
6n!

ISTVAI.{: Az 616 Istenre k6rlek t6gedet, ne t6gy semmit is,
Vatha frr, . . . mert ha a keralt i.itod, a ri6pet tal6lod !

Ha 6n tudok felejteni, felejts6l te ir, s ha szereted a f.aj-
tidat, holnap udvarold fij kerSlodat !

VATHA (zih6lva): H6t all6 esztend6kon iital bosszri.val
keltem 6s bosszrival nyugodtam 1", bosszfival ettem 6s
ittam, bosszrira eskedtem 6s bosszri6rt im6dk oztam . . .

s te mastan azt k6v6nod, hogy felejtsem el kisuramot,
Emerikust; s udvaroljam az fij ker6lt, aki gyilkossa va-
la ? . . . Nem kcr6hir ! Akkor megyek utamra magam !

De aki istene vagyon Velenc6s P6ternek s mend ez
ttrusz6gba szalasztott ringy-rongy szem6t n6pnek, bellu-
si Yathhnak egyszer szhmadilsa l6szen velilk ! Minden
j6t ! (Elrohan.)

ISTVAN (beleroskad a stallumbu): F'iam . . . szeg6ny, sze-
g6ny fiam...

Sziine t
INE,KMOi'{DO (ut oszlopok koz6 l6p s Istvirnt n6zi): Sze-

s6ny, szeg6ny ker6l vagy tr, u.ram; 6s 6n igen er6sen
sajn6llak t6gedet !

l:;'l'vAN (meglepddve): H6t te kicsuda vagy s mit csin6lsz
ittcn ?

t Nl'lliMol{D6: A bellusi vatha szolg6ja vagyok, nagyrir!
l:i l'vAN: Vatha fir elment . . . mit akarsz itten h6t?
t N f ']KMOI.{DO: VilSgtalan vagyok uram, s nem l6torn az

utat.
l,\'l'vAN (oglpggy hozzh 6s vezetni akarjr) r O, szeg6ny

bariitom ! s hol veszit6d el szemed vil6g6t ?

| , N l'lKMoNDo: v6tkemnek miatta vakitoitut mes, uram.
f '\ f 

'vAN (hirtelen kutatva vizsgalja arcdt): Kicsuja vagy
te? (Nyrgtalanul) Besz6lj, fi vagy?

Hosszri sztinet.
| :N IiKMONDO: Szeg6ny vilagtalan reg6s vagyok, nagyfr,

s thm az egyetlen a magyeriak koziil, aki ti'szthn l6t'im-
mdron t6gedet.

I I'lf{{ _ (\g tatva): Miolta vasy vil6gtatan ?
I',NEKMONDO: Itettent6 r6,go1a, uram " . .ls'['vAl{ (ttin6dve): szegdny vil6gtalan reg6s . . . ohitti

vagy, bariltom ?

I,:NEKMONDO: Az vagyok, uram.
I s'rvAl\i (rezign 6ltan) : szeg6ny viligtalan reg6s, akit 6n-

n6kem kell vezetnem . . . H.i, baidtom, -I vagyunk a
magyeri sors k6t orok srimb6luma. K6t kiilon "magyeri
uruszdg . . . te, a multba n6z6 vil6gtalan reg6s, az- ala-
mizsn6s...6s 6n a jov6bc n6z6 t<erati embei...Mond-
jrd, bar6tom, melyikiilk a szdnalomra m6lt6bb szeg6ny?
Y"fljad . . . meddig. keserirjtik 6s vakitjuk eglmdst
k6tfel6 n6,26- Tggygriak, --ig majdan egy nemzet, egy
n6p l6szen bel6liink valahol az iaor ird'itlan *.rir"r?-g6ben (Sziinet. ) Juj, csa]< mastan . . . csak mastan,
mastan frizze nagyon a? Urnak kegyelme e -.gy"riurusz6sot, mert neh6z id6k kovetkeznek rea) a-eiyek-
nek 6n rnar nem tudok eleibe Allani . . . Nugy f6lelem
vagyon szivemben . . . er6s f6lelem att6l, *it tennem
k6ll, de az 6n id6m immar kozel vagyon m6sat ten-ni nem tudok . . . Er6m 6s bizodalmam m6r csak az

'##' :'o,xL#lIi?; tffif ?J;nnH? l*:tuf ";
magyeri nernz et6rt , 6n m6r csak- ezt tudom, mert, h6j,
imm6ron mend a . rem6nys6gem odavagyon . . . r.dij
hinni k6ll, rendiile tleniil, meging athatatlJnd hinni . . .
hinni ,*iS .akkor ir,_ ha egyetlir gy..mekiink gyilkossft
kdll kerill6 tenniink, merr az rij- Isten az 6l;; a r6gi
meg a hal|l. . . E,s a magyeri gyermekeknek 6lniok kell
akkor ir, ha a mi6nk megholt. . . (Kozben oda6rtek a
sekr"estyeaj t6hoz, a,melyet rnost a ker6l kinyit. ) Az rJr
ncv6ben erre menj, bar6tom !

odamegy az asztalhoz, n6zi a jelv6nyeklt, felveszi a ko-
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ron6t ; n6zi sok6ig. ) Csak te marad tal, htivos 6s n6ma
j6szhg, te . . . vigyilz6nak botork6l6 n6pem felett . . .

(S6hajt) De ki vigyhz tere6d? . . . Ki vigydz tereSd,
szent 6s sz6ps6ges abroncs, amely cisszetart ? . . . Kire biz-
zalak, amid6n nincsen igazi, magyeri ker6l! . . . (A ko-
ronhval a kez6ben odabotork6l a t6rdepl6hoz a M6ria-
szobor el6tt, leroskad 16. Ami most kovetk ezik, nem
imdds6g, hanem felindult rimSnkod6s, szinte kovetel6s. )
Nagyasszony ! Oreg szivem szoron gattatils6nak utols6
mened6ke 6s rem6nys6ge ! Bhnatban hervad ozva boru-
lok szined el6. Senkim sincsen imm6ron, juj, egyediil
vagyok, 6s senki sem 6rti, csak n6ked panaszlom el v6g
n6lkill val6 keseriis6gemet. Figyelmezz re6m, b5natos
fiadra, Nugyasszonyunk ! Vegyed, 6, p6rtfog6sodnak
palAstja al6 Isten el6tt ezen kor6n6t, 6s ne fogyatkozzlk
meg soha oltalmad ereje az 6n 6tva nemzetem, a ma-
gyeri n6p ir6nt. Neveld b6tors ilgra, hiis6gre 6s ezen
f6ld szeretet6re mend az ut6dainkat, 6s l6gy p5tr6n6-
jrk, ist6pjuk 6s anyjok . . . v6szben, viharban, b6natbzn,
nyomorris6gban mend orokkon orokk6, Smen ! (R6bo-
rul a t6rdepl6re, rovid ideig mozdulatlan a szinpadi k6p,
aztdn

f tiggony.)

(Megjegyz1s: Amennyiben a technikai lehet6s6gek engedik, Istv6n
kcinydlg{ss alatt, mintegy a t6volb6l, szinte alig hallhat6an alkalma zhat6
egy k6rus, amely vagy a Boldogasszony any6nk c. 6si 6neket, vagy
esetleg augusztus 20-i i.innepi el5ad6sokon az Ah hol vagy magyarok
c. 6neket 6nekli.)


