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Bevezető 
a Triptichon első darabjához 


1578-ban Báthory Kristóf erdélyi fejedelem Bland- 
rata György sugallatára meghívja Erdélybe Socini 
Fausto olasz származású unitáriust, akit a Dávid Fe- 
renc házába szállásoltatnak el, nyilván azzal a céllal, 
hogy megfigyelje a püspököt. E darabban a Socino 
név a Socini (Socinus) Fausto név összevonásából 
ered, tehát nem azonos a hiteles történelmi alakkal. 
Mária egészében költött szereplő. A szerző a törté- 
nelmi hűséghez csak a leglényegesebb dolgokban 
ragaszkodott. Elsősorban a humanista Dávid Ferenc- 
nek, a zseniális hitvallónak akart – a maga szerény 
eszközeivel – emléket állítani. 
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Első rész 


1. KÉP 


Rövid harangszó kezdődik. Csak most megy fel a füg- 
göny. A harangozás még tart. Elhal. Dávid Ferenc há- 
zának egyik lépcsője s hosszú kapufolyosó torka. Gyer- 
tyák. A szín üres. Kintről kocsizörgés. Csikorog a kulcs, 
a kapu. Léptek a folyosó felől. Blandrata és Socino 
jönnek. Lassan. Az orvos körülmutat. Halk. Gyakorla- 
tias, mint végig. 


BLANDRATA: Nos, ez a püspök háza. Itt az oldalsó 
bejárat a hátsó szárnyhoz. (Kulcsát elteszi.) 


SOCINO: Fontos lettem a fejedelemnek, Blandrata 
doktor. Minek tulajdonítsam? (Csomagjait letette.) 


BLANDRATA: Rövidre fogtad a memóriádat, Socino, 
pedig nagy szükséged lesz rá hamarosan. 


SOCINO: Úgy beszélsz, mintha ti tennétek nékem 
szívességet. 


BLANDRATA (szinte nyájas): A szívesség kölcsönös. 
A vendégünk vagy. 


SOCINO: Drága vendégség ez, olasz testvér. Nem 
szeretnék szégyent hozni szeretett szülőföldünkre... 
(Közben ismerkedik a színnel.) 


BLANDRATA (mosoly nélkül): Édes talján testvérem, 
nem fogsz te attól hányni, amit kívánunk tőled. 


SOCINO: Erős gyomrúnak tartasz. Igaz, te is az 
vagy, doktor úr. A fejedelem udvarában bizonyára 
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sok hullát vagdostál már. Nem irtózol a vértől, ugye? 
De az én egy istenem... 


BLANDRATA (szavába vág): Hagyjuk a párbajt. Már 
keserű a szám a sok hitvitától. Hogy egy az isten vagy 
három. Ez a gyakorlat oldaláról most mindegy. Tu- 
dod, mi a teendőd. 


SOCINO: Sejtem. De én hitből akarom tenni, amit 
teszek. Semmi megbízást nem vállalok, csak ezt a ben- 
sőt, s ha ez megvan, akár ölhetek is. De csak hitből. 


BLANDRATA: Mi kell annál nagyobb hit, hogy az 
újítások kora lejárt? A többi egyház haragját nem 
hívhatjuk ki magunk ellen ismét. Meg kell őriznünk 
azt az unitárius egyházat, amivé már lettünk. Most 
a szilárdítás kora következik. Új fejedelem jött. 
A minket pártoló János Zsigmond után a katolikus 
Báthoryak. Ilyenkor mindig föl kell áldoznunk valakit. 
Mindig valakit. Valakiket. Embereket vagy csupán 
egy embert. Még ha lángelme is. Mert a lángelme ké- 
pes elnyelni, kioltani a szorgalmas tüzet. Pedig ez 
a biztos, ez az állandó. A lángelme csak önmagát 
világítja meg. Olyan, mint az orvtámadó ellenfény. 
Hátulról jön, s ami közvetlenül előtte van, annak első 
oldala homályban marad. Mint arcod, ha a gyertyát 
tarkód mögé teszed. Ezért kell őt feláldoznunk a fé- 
nyért, amely itt elöl és arcunkba világít. (Egy fel- 
kapott gyertyával demonstrálja.) 


SOCINO: Talán magánkihallgatásra jársz istenhez, 
s négyszemközt néked elmondotta, hogy kit kell meg- 
ölnünk? Ki választott ki téged, hogy valakit is kivá- 
laszthass az áldozatra? 
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BLANDRATA: Nem kiválasztottja, én szolgája va- 
gyok istennek. De a szolga is parancsol. A kisebb 
szolgáknak legalábbis. Vállalod? 


SOCINO: Még azt se tudom, igazából, mit kell vál- 
lalnom. 


BLANDRATA: Mit? Megfigyeled a püspököt, s amit 
látsz és hallasz, jelentsd... Nem mozdulsz mellőle se 
éjjel, se nappal. A szolgálólány továbbítja híreidet. 
Vagy én magam jövök érte. Ide. Vigyázz, a püspök 
okos! Nem lesz könnyű bizonyítanod, hogy hitünk 
ellensége, és el kell vesznie. 


SOCINO: Megöljem azt, aki okosabb? Ha mindenkit 
ledöfünk, aki az egyházban okosabb nálunk, akkor ki 
marad? Hülyék egyházát akarjátok? Ha minden bát- 
rat lenyakaztatunk, akkor a gyávákat tesszük meg 
papjainknak és hivőnknek a nyúlszívűeket? Ha 
minden tudóst kiirtunk, helyükbe kit hozunk? A bal- 
gákat és a tudatlanokat? Ha elpusztítjuk a tisztességet, 
a mocskot visszük majd a szószékre föl? 


(Gondolkodásnyi szünet.) 
BLANDRATA: Én rád bízom. Ha te magad véled úgy, 


hogy valamit jelentened kell, ha te magad érzed úgy, 
hogy bűnös, ha te gondolod, hogy a püspök eretnek 
és hitújító, s meg akarja osztani az egyházat, akkor 
jelents! Csak akkor. S ha te is úgy gondolod. 


SOCINO: És ha nem? 
BLANDRATA: Úgy a fejedelem ingyen vendége vol- 


tál. (Más hangon.) De kérlek, mindig az egyház jövő- 
jére gondolj... Meg kell-e osztani azt, ami végre egy 
lett? S ha úgy véled, hogy nem – jelents. Jelents! 
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SOCINO: Elárulni... besúgni? Csak hitből! Csak 
hitből, doktor úr! 


BLANDRATA (rábámul, szemébe, szinte nyersen): Hát 
higgy! Vendég vagy e hitben is – ne feledd soha. 


(El.) 
(Kis szünet.) 
SOCINO (utána): Politizálgató doktorocskák! (Maga 


elé.) Idehívtak, hogy vitatkozzam egy emberrel. Hogy 
érveit és őt magát is megfigyeljem... Nincs otthonom, 
ágyam, feleségem, szalonnám... (Apró csend.) Könnyű 
lenne az árulás is – ha szabadon tehetném. 


(Sötét.) 


2. KÉP 


Dávid Ferenc házában. A püspök dolgozó- és egyben 
hálószobája. Csergével letakart ágy. A földön állatbőr. 
Könyvek. Belső lépcső, melynek tetején kis alvókuckó. 
A püspök a fal felé fordulva az ágyon. Erős kopogtatás. 
Mária gyorsan lejön a lépcsőn. Ajtót nyit. Lukács belép. 
Vérmes ember. 


LUKÁCS: Itthon van? 
MÁRIA (gyanakvóan nézi, majd előreengedi. Az ágy 


felé bök, majd odaszól): Hun lenne? Ott van... Ébred- 
jen, püspök úr, itt a veje. 


DÁVID FERENC (megfordul, felül): Te vagy az, Lu- 
kács? (Nincs benne kenetesség, sem vénemberkedés.) 


LUKÁCS: Megérkezett. Most pakol le a túlsó szár- 
nyon, Blandrata hozta. A doktornak saját kulcsa van, 
mi? 
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DÁVID FERENC: Meglehet. 
LUKÁCS: Idehozta a házadba, hogy veled háljon, 


veled egyék, és minden titkodat ellesse. 
DÁVID FERENC: Titka csak Istennek van, én nem 


vagyok ő. (Máriához.) Hallod, Mária. Vendégünk 
jött. Jó vacsorát készíts. 


MÁRIA: Amilyet tudok. (Sarkon fordul, el.) 
(Kis csend.) 
LUKÁCS: Nem értem a birkatürelmedet, Ferenc! 


A fejedelem meginvitál egy kalandor unitáriust, akit 
egyetlen ország sem fogad be Európában, mert a ki- 
rályok nem bíznak benne, sőt – félnek tőle... mert 
akinek ma a fenekét nyalja, azt holnap képes lesz 
ugyanazon a lyukon karóba húzatni. Ma hízeleg, 
mert hatalmas vagy, holnap, ha ő kerül hatalomra, 
úgy néz rád, mint kutya a piszkára... Egy ilyen kalan- 
dor teológust, aki a bátyja híréből él, egy ilyet invitált 
meg a fejedelem, hogy téged megfigyeltessen... Ez 
mindennél nagyobb megaláztatás számodra, mert ha 
legalább egy új Servet Mihályt küldtek volna a nya- 
kadra, ő méltó lenne hozzád. Látod, Servetus boldog 
lehetett, mert őt legalább egy Kálvin pusztította el. 
Hozzád mért nem egy méltó gyilkost küldenek? Né- 
ked ennyi se jár? Voltak valaha néked is méltó ellen- 
feleid, akármilyen nagyszájú és ronda szavú volt is 
Méliusz Péter, de egyenesen ugrott a torkodnak, és 
nem tagadta, hogy létedre tör. Hátulról nem ütött 
volna le soha. Pedig ő kálvinista volt. És látod: Bland- 
rata és ez a Socino unitáriusok, mégis odadobnának 
a katolikus Báthorynak, a jezsuiták bérencének, csu- 
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pán azért, hogy ők lehessenek az urak az unitárius 
egyházban. Mert ki akarnak egyezni. És te... ? Te mit 
teszel ellenük? Hát mi vagy te... ? 


DÁVID FERENC: Én? Én unitárius vagyok. 
LUKÁCS: Unitárius! Hány unitárius van itt, aki 


a fejedelem malmára hajtja a vizet. 
DÁVID FERENC: Én akkor is unitárius vagyok. 
LUKÁCS: Nem értelek, Ferenc! Báthory meginvitál 


egy besúgót, és még annyi becsület sincs benne, hogy 
legalább a saját házába vigye. Hozzád szállásoltatja el. 


DÁVID FERENC: Honnan tudod, hogy a fejedelem 
szállásoltatta el? 


LUKÁCS: Persze, a Blandrata ötlete volt, de ez nem 
számít. Nem az ilyesmin múlik a gaztett. A te házadba 
küldték, te eteted, te itatod, te szólsz hozzá, hogy ne 
unja magát. Te tartod el a saját besúgódat! 


DÁVID FERENC: Isten tartja el. 
LUKÁCS: Isten!? De a te házadban, a te kenyered- 


ből, a te borodból, a te idegeidből! 
DÁVID FERENC: Isten élősdijei vagyunk, Isten tet- 


vei, bolhái mindahányan. 
LUKÁCS: Csakhogy Istent nem lehet besúgni, sem 


megölni, de téged igen. Gyanakodj ember módra, 
Ferenc! 


DÁVID FERENC: Nem gyanakszom. Ha Istenben 
bízom, bízom mindenkiben. Ha Isten öl meg, min- 
denki megöl. Ha mindenki megöl, Isten öl meg. (Nem 
paposan mondja.) 


LUKÁCS: Ferenc, Ferenc, túl magasan vagy, nem 
értenek téged. Csak azt sejtik, hogy tudós vagy, de 
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azt is csak onnan, mert nem értenek. Mit tudják ők, 
miért kell három Isten helyett egy, amikor nekik 
úgyis mindegy... ha nekik, ami kell, ételük, italuk, 
éjjelre meleg asszony megvan, mit bánják ők, hogy 
egy az Isten vagy három. És hogy Krisztus Isten fia 
volt-e, vagy pedig csupán egy emberóriás? 


DÁVID FERENC: Ha e világon csupán egyetlen em- 
bernek kellene az egy Isten, már akkor is megérné, 
hogy hirdessem őt. 


LUKÁCS: Én értelek. De csak én. És épp ezért nem 
akarom, hogy elveszejtsenek. Inkább Blandrata, So- 
cino vagy akár a fejedelem, csak te ne... (Maga elé.) 
Leszúrom, vagy a Szamosba fojtom ezt a jövevényt. 


DÁVID FERENC: Vagy én, vagy ő. Aki Istennek 
kedvesebb, az pusztul el. 


LUKÁCS: Hát te pusztulsz el! 
DÁVID FERENC: Nekem így lesz a jobb, mert Isten 


így akarja. 
LUKÁCS: Isten, csak most ne légy igazságtalan! 


Ne hagyd, hogy egy értelem elpusztuljon, ne hagyd, 
hogy egy gondolat elpusztuljon. Istenem, én szeretem 
a népeket, az embereket, te látod lelkem, hogy szere- 
tem, most mégis azt mondom: hány embert éltettél 
sokáig, Istenem, hány olyan embert, aki ölt, gyilkolt, 
hány olyan embert, aki egész életében csupán any- 
nyira gondolt, ami szemének-szájának-farkának kel- 
lett, ennyire gondolt, semmi többre, hány olyan em- 
bert éltettél, Istenem, aki csak ennyit mondott na- 
ponta: igen, nem, komám, hogy ez a csizma, jó ez 
a kolbász, hány olyan embert éltettél, Istenem, akik- 
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nek bőre nem pihéződött sem zenédre, sem verseidre, 
sem gondolatod árnyalatára, hány olyan embert éltet- 
tél, Istenem, és sokáig, akik nem gondoltak rád soha, 
és akik nem gondoltak hosszan, mélyen, semmire 
soha – hány ilyen embert éltettél, Istenem. Kérlek, 
bocsáss meg, én szeretem az embereket, a népeket, 
bocsáss meg, Istenem. 


DÁVID FERENC: Értem imádkoztál? 
LUKÁCS: Nem, egy gondolatért. 
(Kis szünet.) 
DÁVID FERENC (maga elé): Lehet, hogy besúgó, 


nekem mégis Isten küldi őt. 
LUKÁCS: Blandrata György és Báthory Kristóf 


küldi. Vadliba-teológus. Vándorol. Oda, ahol rásüt 
a nap. És a piszkát is odaviszi... a szellemét... (Gúny.) 


DÁVID FERENC: Isten küldi, hogy bebizonyítsam 
igazamat... Hiszem, Socino nem fog elárulni engem. 
Van olyan jó teológus, hogy meglátja: most az egyszer 
nálam az igazság. Blandratával vesztett ügyem volt, 
hisz új fejedelem van. (Őszinte bizakodás.) De Socino 
idegen országból jön, nem elfogult. Nékem nem mind- 
egy, hogy a fejedelemnek ki beszél a véleményemről: 
régi ellenfelem, Blandrata, vagy pedig a pártatlan 
Socino. Ez mégiscsak remény! (Maga elé.) 


LUKÁCS: Milyen nagy gyermek vagy te, püspök úr! 
Ez az ember ki van szolgáltatva Báthorynak. Ennek 
az embernek nincs hová mennie, vagy árulkodik, vagy 
röpítik, mint a dögkeselyűt, mert minden földi ország- 
ban már kiviselte magát, egyetlen király sem szíveli, 
mert lázított, és vigéckedik a tanaival! Ferenc, ez az 
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ember hontalan, így hát csak elárulhat téged. Nincs 
hová fejét lehajtsa: csak az árulásba. Az árulás az ő 
hazája. 


DÁVID FERENC: Ha elárulna, akkor is meg kell 
próbálnom. Az ő árulása is jó lesz valamire. 


LUKÁCS: Mire, az istenért, mire?! 
DÁVID FERENC: Majd megtudod, Lukács. 
LUKÁCS: Túl sok értelmet adtál egy helyre, Uram. 


S akinek kevesebb jutott, dühödt irigységében el- 
pusztítja a szépeszűeket, bosszúból, mert nem tudja 
egy szintre süllyeszteni önmagával. Nekem itt több 
szavam nincs. (El, sötétedik.) 


DÁVID FERENC: Istenem, elárulhat mindenki, csak 
Te soha el ne hagyj engem, kérlek, Istenem. Te soha 
el ne árulj engemet. 


(Sötét.) 


3. KÉP 


Dávid Ferenc szobájában asztal mellett. Vacsora 
után vannak. Mária épp a gyümölcsökkel jön. Két 
gyertya ég. Kellően világos minden. Előttük kupa. 


DÁVID FERENC (körülnéz): Hol vannak a többiek? 
SOCINO: Nem értem. (Kissé feszült, zavart.) 
DÁVID FERENC: Rajtad kívül a többi Jézus-tanít- 


vány. S te melyik vagy közülük? (Nyilván Júdásra 
gondol.) 


SOCINO: Ez talán túlzás, püspök úr. 
DÁVID FERENC: Igaza van. Ez csak az első vacsora... 


 
 
 
 
 
 


25 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


(Irónia.) Vajon mennyi van még az utolsóig? (Kis 
csend.) Tehát hozták? Katonák hozták, fegyverrel kí- 
sérték, hogy a vendégem legyen. Lenyakazták volna, 
ha nem lesz a vendégem. Vagy nem így történt? 
(Gúny.) 


SOCINO (méltóságát őszintén őrzi): Engem ide be- 
szállásoltak. És nem tehetek semmiről. 


MÁRIA (nyersen érzéki szép arcán gyermeteg csúfoló- 
dás, illegeti karcsú testét): Úgy biza! A teológus úr 
nagyon félénk ember, ha neki azt mondják: menj ide, 
oda megy. Ahová mondják, épp oda. 


DÁVID FERENC: Mária! 
(A lány némi sértettséggel az üres tálakat, evőeszkö- 


zöket kezdi kihordani.) 
SOCINO: Én igazán nagyon kényelmetlen helyzetbe 


hoztam a püspök urat, felforgattam háza nyugalmát. 
Igazán nem jó vendégnek lenni. 


DÁVID FERENC: Socino, kedvesem, maga olyan jó 
teológus, hogy nekem csak hasznomra válhat. Meg- 
bocsát, ha eleinte kissé barátságtalan voltam, de van- 
nak pillanataim, amikor a saját magam testét sem 
tűröm. 


SOCINO: A legnehezebb ezen a világon vendégnek 
lenni. 


DÁVID FERENC: De hiszen valamennyien vendégek 
vagyunk. (Szinte meghitten.) Kedves Socino, mikor 
van nékem alkalmam arra, hogy külföldiekkel egyház- 
ról, hitről beszélgessek? Itthon pedig... (Legyint.) 
Úgyhogy legyen csak nyugodt, én nagyon örvendek 
magának. Végre egy méltó elme, akivel vitatkozhatok. 
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SOCINO (ijedtség): Püspök uram, én egyáltalán nem 
ragaszkodom ahhoz, hogy a hitről és az egyházról 
vitatkozzunk. Sőt... 


(Bejön Mária. Hirtelen elhallgatnak. Mária észre- 
veszi, s miközben a tányérokat szedi, többször is Soci- 
nóhoz ér. Nem véletlenül, nem ártatlanul. Ez később 
ismétlődik. Kimegy.) 


DÁVID FERENC: Tudom, hasonlítok rájuk, akik 
azért fogadnak vendéget, hogy a lányuk hárfajátékán 
ámuljon, vagy hogy fiuk festményeit bámultassák 
vele. Meg a bútoraikat s a főztüket dicsértessék sze- 
gény kiszolgáltatott vendéggel. Talán én se vagyok 
különb. De értse meg, itt nincs kivel beszélgetnem. 


SOCINO (szinte hisztériás): Kérem, ne hozzon ké- 
nyelmetlen helyzetbe, ne beszéljünk a hitről! Hagyja, 
hogy csodáljam Kolozsvárt s ezt a gyönyörű erdélyi 
tájat! 


DÁVID FERENC (saját mellére bök): A benső tájat, 
Socino. Végre szeretnék valakivel őszintén beszél- 
getni! (Nyújtja a kupát.) 


SOCINO: Püspök úr, én nem azért jöttem ebbe 
a házba, hogy teológiai vitákat vívjak. 


DÁVID FERENC (lehangolt): Gyanakszik. Mintha 
félne tőlem. Pedig esküszöm, nincs miért. Azt hiszi, 
nekem különös érdekem, hogy a hit kérdéseiről be- 
szélgessek? Azt hiszi, hogy én meg vagyok bízva? 


SOCINO: Szeretném, ha ön semmit nem mondana 
nekem. Érti, püspök úr, semmit. 


DÁVID FERENC (leül Socino mellé, konok nyugalom- 
mal): Márpedig én mindent el fogok mondani magá- 
nak. 
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(Mária közben jön-megy, de fülel, bár nem túl fel- 
tűnően.) 


SOCINO: Könyörgök, ne mondjon semmit. 
DÁVID FERENC (bizalmasan hozzáhajol): Ne féljen, 


nem vagyok besúgó. Nem azért szállásolták a há- 
zamba, hogy megfigyeljem magát. De ez köztünk 
marad. 


SOCINO: Püspök úr! 
DÁVID FERENC (kicsit kínozza): Magának, elisme- 


rem, gyanús lehet, hogy miért épp az én házamban 
kapott szállást. 


SOCINO: Nem gyanakszom! 
DÁVID FERENC: Márpedig gyanakodnunk kell! 


(Ellentmondást nem tűrő.) 
SOCINO: Én nem gyanakszom önre! Ön nem figyel- 


het meg engem. (Tétován.) Ki bízta volna meg? 
DÁVID FERENC: Mondjuk, az Úristen. 
SOCINO: A tréfái nem derítenek föl. 
DÁVID FERENC: Nos, ha én nem figyelhetem magát, 


akkor csak egyetlen föltevés lehetséges. 
SOCINO: Mégpedig? 
DÁVID FERENC: Hogy maga figyel meg engem. 
SOCINO (rábámul): Amennyiben én nem kérem ön- 


től, püspök úr, hogy a hit dolgairól beszélgessen ve- 
lem, sőt tiltakozom ellene, mégis mire alapozza gya- 
núját? (Kis csend.) Jó. Nem bánom. Beszélgessünk. 


DÁVID FERENC: No végre! Vallani akarok! 
SOCINO: De csak általános dolgokról... 
DÁVID FERENC: Mi van Istennél általánosabb? 


Szóval kezdjük Jézus Krisztussal. Magát nyilván ér- 
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dekli, hogy én őt Isten fiának, megváltónak tartom-e, 
vagy pedig embernek? Embernek! És ő kegyelmet 
Isten helyett nem adhat! Ezért vagyok szemükben 
káromló – vallásháborító eretnek! 


SOCINO (szinte ijedten): Nem, ez nem érdekel! 
Nem érdekel! 


DÁVID FERENC: Fél, hogy hatok magára. Megfertő- 
zöm. Pedig csak annyit szeretnék, hogy körültapogas- 
son egy gondolatot, s ha megszereti – ölelje magá- 
hoz. 


SOCINO: Fáradt vagyok! Hosszú volt az út... ma 
nem... ma semmiképp... 


MÁRIA (bejön, gyertyatartót hoz): A teológus úr 
biztos elpilledt... nem akar lefeküdni? Már meg is 
ágyaztam. A püspök úr szép szobájában. Elég a vitá- 
ból – hajcsikálni kell! 


DÁVID FERENC: Mária, ne szólj a nagyok dolgába. 
Te még kicsi vagy. (Ezt kedvesebben.) 


MÁRIA (kacér, sejtelmes): De azért Ferenc úr mégis 
szeret engem. Engem minden nagy ember szeret. 
A teológus úr is meg fog szeretni. De most még olyan, 
mint az egyszeri pap Szeredában. Lenyomta a cseléd- 
lányt az ágyra, és gyertyával világított a lába közé. 
Mert csak gyertyával lelte meg! Ahelyett hogy egyéb- 
bel világított volna. 


(Nevet, nem túlzóan, gyertyát gyújt.) 
DÁVID FERENC: Ne ízetlenkedj, Mária! (Más hang.) 


Mi itt alszunk... Én itt, a teológus úr ott fent a kuc- 
kóban. (A lépcső felé.) 


MÁRIA: Hozom az ágyneműt. (El.) 
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SOCINO: Hallottam asszonyokról, akik egymaguk 
képesek voltak megszégyeníteni egy egész regimentet. 
A durvasággal. Pedig az nagy szó, ha egy zsoldos 
katona elpirul... (A másik hallgat.) A szellem néha 
furcsán megdermed, ha a nyers erő reárohan... Mint 
a kisebb állat is, ha egy nagyobb állat közeleg feléje... 
hogy ne bántsák – eljátssza a halált... A nyers erő 
szitkai előtt egyetlen nemességünk a hallgatás. 


DÁVID FERENC: Akkor én most épp nemes vagyok. 
(Belép Mária, takarókat hoz.) 
MÁRIA: Hát én hol alszom? 
DÁVID FERENC: A szobádban, ahol eddig. 
MÁRIA (már ágyazni is kezd magának, a földön lévő 


állatbőrre): Nem mindig aludtam én a szobámban. 
Jó volt itt a földön is. (Sejtelmes.) De mennyire! 


SOCINO: Püspök úr, én igazán átmehetek egy másik 
szobába is. 


DÁVID FERENC: Csak sose menj, fiam, hiszen te az 
én meghitt vendégem vagy. 


MÁRIA: Meg az enyém. 
DÁVID FERENC: Mária, menj, és feküdj le a szobád- 


ban. 
MÁRIA: Nékem nem parancsol... parancsolt volna 


annak a boszorkány feleségének... akit faképnél ha- 
gyott... De annak csak a bűbájolás bizsergette a há- 
tulját, nem a zizegő biblia! 


DÁVID FERENC: Mária, ha nem hagyod abba... 
(Visszafojtott fenyegetése inkább atyai.) 
MÁRIA: Akkor mi lesz? Itt alszom, és punktum. 
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Visszahúz a szívem! (Gúny.) Úgy szeretnék egyszer 
olyan szobában hálni, ahol nagy emberek alusznak! 


DÁVID FERENC: Mária! Térj észhez! 
MÁRIA: A püspök úr úgyis azt szokta mondani, 


hogy kicsi elméjű vagyok... A kicsi elme pedig na- 
gyokat kíván! 


SOCINO (halkan): Nem kéne vitatkozni véle... 
MÁRIA (csuprot nyújt a püspöknek): Itt az orvos- 


sága! (A püspök megissza. A lány közben vetkőzni 
kezd. A férfiak elfordulnak.) Éntőlem beszélgethetnek 
is... Én úgyse értem... Nem igaz, Ferenc úr? Én 
semmit sem értek. Csak ne latinul! Ha deák szót hal- 
lok, mindig azt hiszem, hogy templomban vagyok. 
Egyszer kislánykoromban felkapaszkodtam a Szűz 
Mária-szobor mellé... hogy megsimogassam a kis- 
jézust. Jött egy ifjú pap, és lecibált... de bizony alapo- 
san megfogta itt... Az ölébe huppantott... jó erő- 
sen ... A latinról mindig ez jut eszembe. De hát akkor 
még katolikus voltam... 


DÁVID FERENC (elfújja az egyik gyertyát): Halasz- 
szuk holnapra az igazságot. Jó éjszakát. (A fal felé 
fordul.) 


(Socino fölmegy. Mária a másik gyertyát is elfújja, 
egy marad, az asztal közepén. Takaró alá bújik, éberen 
Dávid Ferencet figyeli, aki már alszik.) 


MÁRIA (nem túl hangosan): Az orvosságtól úgy al- 
szik, mint a bunda... újabban ruhástul szokott... 
A teológus úr mért nem vetkőzik le? Maga is fél, 
hogy elviszik? Készen kell lenni – azt mondja a püs- 
pök. Mindig – mindenre. 
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(Socino hallgat.) 
Isten emberei, mi? Lemondanak mindenről. Jó nekik 
így is... ruhástul, mint kocsis a szénában... 


(Hirtelen kikél a takaró alól, a lépcsőn fölsurran.) 
Hát én majd rendbe szedem a teológus urat... 


(A szinte remegő Socino kabátját lerántja.) 
SOCINO (majdnem vacogva): Miért jöttél ide...? 
MÁRIA (suttogva): Hát Blandrata nem mondta? 


Én fogom néki vinni a maga híreit... Mi most már 
úgyis egybetartozunk. Ugye, hogy egybe? 


(Ráomlik, szerelmi dulakodás. Kisvártatva elcsitul- 
nak, apró csend. Suttogva szól, megbántva.) 
Mért nem beszélsz velem? Úgy ölelsz, mint egy 
halivadék, némán! Látod, Blandrata mindig kedvesen 
szól hozzám, pedig véle nem háltam soha... 


SOCINO (maga elé): Doktor úr, hát tőled még az 
ágyban sem szabadul az ember? 


MÁRIA (támadóan rántja magahoz, fogaival a férfi 
nyakát keresi): Fogsz te beszélni... fogsz, megmuta- 
tom! Becézgetni nem tudsz? Az a kispap a mellemet 
almácskának mondta... hallod... ? Te mért nem tudsz 
ilyet? Becézz vagy szidjál, csak ne hallgass, te hal – te 
pikkelyes jégdarab! 


(Socino felszisszen, majd szinte durván temeti maga 
alá a lányt.) 


(Sötét.) 
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4. KÉP 


Az oldalsó lépcső, folyosótorok. Socino és Blandrata 
jönnek egymással szemben. Megállnak. Szünet. 


BLANDRATA: Lejárt a gondolkodási idő, Socino. Vál- 
lalnod kell, ha otthont akarsz... 


SOCINO: ÉS ha mégsem? 
BLANDRATA: A fejedelem befogadott és eltart. 
SOCINO: Engem az egyházam tart el. Nem a fejede- 


lem kegye, de a hulláim, hitem halottai tartanak el és 
fogadnak be itt. A törvény, hogy minket már nem le- 
het letagadni. Az én egyházam már hatalom. Nem 
holmi megtűrtek vagyunk. Az fáj nekik, hogy már 
nem a kegyes türelmükből élünk, de mi is diktálha- 
tunk. Vége a fejedelmi kegyelemkenyérnek. 


BLANDRATA (nyers): Vissza fogunk küldeni a lengyel 
királyhoz, aki a szűrödet kitette. És senki se fog be- 
fogadni, mert mindenki irtózik tőled: felforgató vagy. 
Végül is te semmiben sem hiszel igazán, csak a rom- 
bolásban. Hát akkor rombold le a püspök elveit s a hí- 
vei hitét. És akkor lesz hazád. 


SOCINO: Miért zsaroltok e tájjal, amely ráadásul 
nem is otthonom? Nem itt születtem. 


BLANDRATA: Én sem. Az árulásod majd idehonosít. 
A bűnöd tesz igaz honpolgárrá... a velünk közös bűn 
és közös győzelem... Mint a kereskedő, ha egyszer 
tallérokat fektetett valamibe – fut a pénze után. Így 
fektetjük új bűnünket új hazánkba... és nem hagyjuk 
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el, mert várjuk: nyereséget fiadzik új bűnünk. Bi- 
zony, Socino. 


SOCINO: Ilyen áron – soha! 
BLANDRATA: Azt hiszed, nékem könnyű volt olasz 


létemre – itt. Régi honfitársaim gyanakvón néznek, 
mert máshol élek. Az itteniek meg azt mondták: jött- 
ment, szélhordozta alak! Hát se itt – se ott. De ma már 
megbecsülnek... Az alkotmányt nálam jobban senki 
nem tiszteli. A fejedelem bízik bennem. Saját orvo- 
saitól fél, rájuk akkor is gyanakszik, ha csupán has- 
hajtót írnak föl neki. Jól tudja, hogy én mérgezhetem 
meg legutoljára. Mert engem a hála kötelez! Hát ez 
a hazám: a hála és az önigazolás... És innen nem tágí- 
tok ... Jobban kedvelem e tájat és e népeket, mint sok 
száz nemesúr, akik pedig belőlük élnek. Hát nem 
mindegy, mi és ki ád hazát? Nem mindegy, hol van 
a táj, amelyben élsz, ha egyszer jól megy sorod? 
Felelj! 


SOCINO: Nem éppen, Blandrata. 
(Szünet.) 
BLANDRATA: No, ebből elég... Figyelmeztetlek, 


a cselédlány beszámolt, hogy Dávid Ferenccel mindig 
elhallgattok, valahányszor ő a szobába lép. Vagy át- 
tértek a latin beszédre. A fejedelem ezt úgy is értel- 
mezheti, hogy egyezkedni akartok. Összeesküdtök el- 
lene. Különben miért ne hallhatná egy írástudatlan 
cselédlány magasröptű gondolataitokat? 


(Csend.) 
SOCINO: Már a saját besúgótokban sincs bizalma- 


tok? Az áruló fölé is árulót tesztek, doktor úr? Még- 
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pedig egy... cselédet? A besúgó besúgóját? (Csapkod 
tehetetlen dühében.) 


BLANDRATA: Ha elvállalod, a cseléd szerepe meg- 
szűnik. Mi az igazat akarjuk tudni. Ha furcsán hang- 
zik is: épp Dávid Ferencért kell elvállalnod. Ha sze- 
reted őt. A kívülálló szava több hitelt érdemel. Hát 
épp az ő érdeke kívánja meg, hogy tárgyilagos, hozzá- 
értő jelentést kapjunk róla, ne pedig egy cselédlány 
zagyvaságait. Ennyi kivételes bánásmódot megérde- 
mel, hiszen mégiscsak ő a mi egyházalapítónk. (Ko- 
moly méltósággal.) 


(Kis szünet.) 
SOCINO: Tehát meg kell ölni azt, aki alapít. 
BLANDRATA: Nem az alapítót állítjuk félre, hanem 


azt, ki saját műve ellen fordult, az ellen, amit már jól 
fölépített. Cselédek ajkára adnál egy nagy papot? 
Kérünk tehát, mentsd meg a püspököt! (Megtévesztő 
hites erővel, nyílt szemmel.) Ha valóban mentséget 
érdemel, s ha néki mentséget találsz... 


(Apró szünet, Socino hiszi is, de főként hinni akarja.) 
SOCINO: Meg mernél-e esküdni isten szent nevére, 


Blandrata György, hogy jelentéseimet az egyetlen 
igaz Isten és az erdélyi unitárius egyház javára akar- 
játok fordítani? 


BLANDRATA (kurtán, száraz hangon): Meg. 
SOCINO: Esküdj! 
BLANDRATA: Úgy segéljen engemet az Isten. 
SOCINO: De ha nem tartod be esküdet... (Fenye- 


gető.) 
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BLANDRATA: Ne fenyegess, mert nincs kedvem ka- 
cagni. 


SOCINO: Majd meglátjuk... mihez lesz kedvünk, 
doktor úr... 


BLANDRATA: Nos, mit mondjak a fejedelemnek? 
(Farkasszemet néznek.) 
SOCINO: Menj, és mondd meg, hogy vállalom a 


megbízatást. Dávid Ferenc nekem az igazat fogja 
mondani, és én ezt az igazat továbbítom: nem teszek 
hozzá, nem veszek el belőle, nem ferdítem el, nem 
másítom meg, nem értelmezem saját kedvem szerint 
– Isten engem akképpen segéljen! 


(Blandrata lassan bólint, indul.) 
(Sötét.) 


5. KÉP 


Dávid Ferenc szobája. Mária áthalad a szobán, rin- 
gón, de hatástalanul. Socino a földön ülve egy könyvbe 
mélyed. Jön a püspök egy könyvvel. Annak fedelét ütö- 
geti. Lábukon bakancs. Nagyon ápolatlanok. 


DÁVID: Nem faggatsz eleget, Socino. Kérdezz! 
Az én érdekem, hogy a fejedelem mindent megtudjon 
rólam. Vitatkozzunk, Socino! A vita hevében gyakran 
elszólom magam... S ez jó lesz tinektek! 


SOCINO: Rá akarsz beszélni az árulásra? (Már lát- 
szik rajta némi tétovaság, ami később révületté, majd 
eszelősséggé változik.) 


DÁVID FERENC: Értsd meg! Nekem jobb, ha az újí- 
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tásaimat te értelmezed... Blandratáék csak ne sajátít- 
sák ki a vallás értelmezését. Te nékem esély vagy az 
esélytelenségben. S ha az igazat írod a fejedelemnek, 
tisztázódik az én vesztettnek látszó ügyem. És Bland- 
rata belebukik. Becsületes harcot ajánlok, tisztességes 
alkut. Én őszinte leszek, te pedig elfogulatlan. (Kis 
csend. Iszik.) Mennyi idő telt el, Socino? Hányat 
írunk? (Kis szünet. Socino lapozgat.) Socino! Mióta 
lakunk együtt? itt? 


SOCINO (nem válaszol, lázasan lapoz, mint aki egy 
bizonyos passzust keres, motyog): Bizánc tett tönkre 
minket, Bizánc... És Szent Ambrus. És Kálvin. 


DÁVID FERENC: Már megint szentháromságosdit 
játszol? Megmondtam százszor, Socino, hogy én nem 
a szentháromságot tagadom, hanem az egy Istent 
állítom. Én nem tagadom a szentháromságot! 


SOCINO (hirtelen felül): Tehát elismered a szent- 
háromságot? Akkor, hogy lehetsz antitrinitárius? 


DÁVID FERENC: Hogy tagadhatnám a szenthárom- 
ságot, ha az nincs is. Így hát én nem antitrinitárius 
vagyok, hanem unitárius. Hiszek az egyetlen Isten- 
ben. Semmi másban. 


SOCINO: De azzal, hogy hiszel az egy Istenben, és 
csakis őt hirdeted, tagadod a Fiú és a Szentlélek 
istenségét. 


DÁVID FERENC: Állítom, hogy egy az Isten. Unus 
est deus. Állítom, hogy csak ez az egyetlen Isten van, 
aki mennynek és földnek teremtője, jónak és rossza- 
ságnak bírája a teméntelen időben. Az idő az ő ostora, 
mellyel hajt minket céljai felé. Krisztus azért kell ne- 
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kik, mert ember alakú, és így jobban tudnak véle 
hatni az emberekre! Égi és földi nász gyümölcsének 
tartják, mint a pogány Héraklészt! Isteni apa és földi 
anya gyermeke – afféle isteni félvér, ki mindig nyug- 
talan – nem lelvén helyét sem a mennyben, sem itt 
a földön, mert hovatartozását itt is, ott is kétségbe 
vonják. Hasonlít az emberekre – azért imádják, mert 
e hasonlóság vigasz, hogy mi is ilyenekké lehetünk. 
Ám gondolj csak bele, milyen szaporák voltak a po- 
gány istenek: hány volt belőlük. A végén kinek-kinek 
támadt egy-egy kedvenc istene, afféle házi bálvány: 
isten mint háziállat. Ahány Isten – megannyi egérút 
a hazugságnak, törvénytelenségnek. Hát ha három 
az isten, miben különbözünk a pogányoktól, kik min- 
den bokorban tartottak egy istent. Miben különbözik 
a Teremtő Atya Zeusztól, akinek szerelmes földi ka- 
landjait ismerjük mi mind. Talán a mi Istenünknek is 
efféle földi pásztorórája volt Máriával? Aki mégis 
szeplőtelen maradt! Pogány mesék! Az isten egy s 
komor. Vagy akár derűs, de vígságában is végtelenül 
magányos. Ettől jó. Mert magányában adakozik né- 
künk, s ez jólesik neki. 


SOCINO (kesernyésen, panaszkodón): Én nem azt 
mondom, hogy higgy a Háromságban, hiszen én is 
antitrinitárius vagyok, én csak azért vitázom így véled, 
hogy lássam hitednek minden árnyalatát. (Becsukja 
és leteszi a könyvet, kis szünet, más hangon.) Húzzam 
le a bakancsodat? 


DÁVID FERENC: Húzd. (Socino lehúzza.) Én is 
a tiedet? 
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SOCINO: Majd én levetem. Mezítláb másképp va- 
gyunk. Mezítláb őszintébbek vagyunk. A bakancs 
szorít. A bakancsban nem látom a másik lábujját. 
S a földön szétterpedő lábujjak olyan igazak. (Már 
mezítláb vannak.) 


DÁVID FERENC: Jól figyelj hát, neked most fontos 
az őszinteség. Neked most az a léted, hogy én őszinte 
maradjak. 


SOCINO: Milyen furcsa, én árulód vagyok, s te 
mégis szeretsz engem, Ferenc. Akármit mondanál is, 
érzem és tudom, hogy szeretsz. Szeretsz, mert egyen- 
rangú vagyok, és megértem gondolataid minden moz- 
dulását, érzem eszednek árnyalatait. Te nem akárki- 
hez lennél őszinte, ugye? 


DÁVID FERENC: Nem. Hozzád az vagyok, mert jó 
vagy. Elárulsz, de jó vagy. Jó akarsz lenni, tehát már 
egy kicsit az is lettél. 


SOCINO: Ugye, megérted? Ugye, értesz? Ugye, 
hogy nem veszed ezt olyan árulásnak? 


DÁVID FERENC: Nem. Jobb, ha te árulsz el engem, 
mint a durvák, az ostobák. (Szinte gyöngéden.) Te jó 
áruló vagy, Socino. 


SOCINO: Mert én nem török címeidre, rangodra, 
én nem akarhatok itt püspök lenni. (Megállapít.) 


DÁVID FERENC: Blandrata és a fejedelem egy másik 
unitáriust tettek mellém. Nem egy jezsuitát vagy kál- 
vinistát. Azt akarták, hogy egy hiten belül áruljuk 
egymást. Hogy testvér testvért figyeljen és jelentsen 
a katolikus fejedelemnek. De én bízom benned, So- 
cino. Erős váram a te árulásod... 


 
 
 
 
 
 


39 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


(Kis csend.) 
SOCINO: S ha mégsem tudsz meggyőzni engem 


igazadról? 
DÁVID FERENC: Akkor elvesztem. (Egyszerűen.) 
SOCINO: S ha mégis meggyőzöl engem? 
DÁVID FERENC: Akkor vagy ketten győzünk, vagy 


ketten pusztulunk. De ehhez egészen meg kell nyíl- 
nom előtted... 


SOCINO: Nem! Nem akarom tudni minden titko- 
dat! Miért cipeljem én – hordozd csak tovább egye- 
dül! 


DÁVID FERENC: Azt is mondták rólam, házasság- 
törő vagyok. Vádoltak, hogy azért újítottam meg hi- 
temet, hogy közben asszonyt válthassak... Hogy 
a szoknyákhoz szabtam a hitet, nem a hithez a szok- 
nyát. 


SOCINO (bedugja fülét): Nem érdekel! Nem érdekel! 
(Kis szünet, kintről harangszó. Elhal.) 
DÁVID FERENC: Ma már elküldted a jelentést? 
SOCINO: Még nem. (Apró csend után.) Jön Mária, 


mindjárt jön Mária. Jön a jelentésemért Mária. Gyű- 
lölöm. A jelentést. Máriát. 


(Mária be, két fatányérral, fél könyökével leseper 
mindent az asztalról, a tányérokat durva mozdulattal 
teszi le, kebeléből két villát vesz elő, szinte beledöfi 
az ételbe.) 


MÁRIA: Hagyjátok a hitvitát, gyerünk, enni! Nincs 
időm várni. 


(A két férfi nem mozdul.) 
Mozdulj, püspök! Socino, te is! 
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(Tétován, szinte félve közelednek az asztalhoz, le- 
ülnek, Mária a lépcsőkorláthoz támaszkodik, onnan 
figyeli őket, élesen. Megasszonyosodott, minden moz- 
dulata csupa nyers parancs.) 


SOCINO (halkan): Imádkozzunk... (Néma fohász.) 
MÁRIA: Úgy egyétek, hogy nincs több. Ez van, 


ennyivel kell jóllakni. Ez is kár belétek! (Dühödten, 
halkan.) 


DÁVID FERENC: Mária! A vendég előtt... 
MÁRIA (gyűlölettel): Vendég? Ez a világcsavargó? 


(Socino hallgat.) Megérdemelnétek, hogy felköttesse- 
lek benneteket. (Nézi őket, megszűkült szemmel.) 
Egyetek! (Az evést gyorsan befejezik. Mária közben 
lábával rugdossa a földön heverő könyveket, egyet fel- 
emel.) 


DÁVID FERENC (szinte szelíden): Nem úgy, for- 
dítva. 


MÁRIA: Nekem így tetszik. És vajon bennetek nem 
tótágast állnak a betűk? Vitáztok az egy istenről, hogy 
három van-e vagy egy... Mintha attól jönne eső a 
búzára, hogy ezen marakodtok... tán még jobb is, ha 
három van, mert többen törődnek velünk. És ha 
tudni akarjátok, azért van három isten, mert háromig 
mindenki tud számolni: még én is. És ha háromig 
tudok számolni, miért számoljak csak egyig... Hogy 
ostobának nézzetek? (Ezt vaskos gúnnyal.) 


DÁVID FERENC: Mária, te unitárius vagy. 
MÁRIA: Mit tudom én, mi vagyok. Csak azt tudom, 


hogy nagyon a begyemben vagytok! Mást se tudtok, 
csak vitázni és – gyereket csinálni. 
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SOCINO: Hagyd abba! Tiltakozom! 
MÁRIA: Tiltakozzatok. A hangotok is oly gyenge, 


mint a testetek... Nem halljátok a királyok s fejedel- 
mek ágyúit, hogy dörögnek valahol? Azt úgyse tud- 
játok túlharsogni a bibliával! 


SOCINO: Hallgattasd el, Ferenc! 
DÁVID FERENC: Nincs rajta hatalmam. 
MÁRIA: Csak volt rajtam hatalmatok, valamikor. 


Az ágyékomon volt hatalmatok. Akkor a térdem nyílt 
meg, most a szemem is. Disznók! 


SOCINO: Vedd el a szavát! 
DÁVID FERENC: Az övé... s nékem nem kell... 
MÁRIA: Milyen finnyás az öreg! Nem mindig vol- 


tál ilyen... Beszélj, nem kell kimenned? 
DÁVID FERENC: Menj el! 
MÁRIA: Neked se kell? 
SOCINO (merően): Mi nem kell? Az vagy az? 
(Az ajtó, majd enyhén a kuckó felé int.) 
MÁRIA: Te szent kapca! 
(Socino hallgat. És mint aki meggondolja magát, leül. 


Írni kezd. Amikor befejezi, hamut hint a papírra, ösz- 
szehajtogatja.) 
Kész vagy? 


(Socino hozzálép, egy pillanatig a szemébe mélyed, 
aztán odaadja a papírt.) 


SOCINO: És most menj! 
(Mária gyorsan el. Socino leroskad. Mária után mu- 


tat. Szinte eszelősen.) 
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SOCINO: Ferenc, ő... ő... ő... nem hagy bennün- 
ket istennel hálni! Belelép a lelkünkbe, Ferenc! (Sut- 
tog.) Belelép... 


(Csend.) 
(Sötét.) 


6. KÉP 


Folyosótorok, lépcső. Blandratát a folyosóról beve- 
zeti Mária. Súg valamit a fülébe. Eltűnik. A lépcsőn 
jön lassan Socino. A doktor várja. Némán bámulják 
egymást. 


SOCINO: Mit akarsz tőlem? 
BLANDRATA: Hát jelentgetünk, jelentgetünk, test- 


vér? 
SOCINO: Esküszöm, mindenről beszámoltam, ami 


történt. 
BLANDRATA: Hitünknek egy oly tudós papja, mint 


amilyen te vagy, Socino, ne tudná megítélni, hogy 
bűnös-e a püspök, vagy sem? 


SOCINO: Nem erre szerződtem! A katolikusokat 
kellett volna megbíznod ezzel, doktor úr! 


BLANDRATA: Nagyobb hitele van, ha testvérek ta- 
núskodnak egymás ellen. 


SOCINO: Meddig végezzük el ellenségeink helyett a 
piszkos munkát? 


BLANDRATA: Nem is tudtam, hogy mi olaszok ilyen 
szűkszavúak vagyunk. (A papírra bök.) 


SOCINO: Embere válogatja, doktor úr. 
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BLANDRATA: A fejedelem elégedetlen a jelentéseid- 
del. Túlságosan rövidek, semmit sem lehet belőlük 
megtudni arra nézvést, hogy a püspök bűnös-e vagy 
sem. 


SOCINO: Én nem arra szegődtem, hogy megítéljem 
Dávid Ferenc bűnösségét, hanem arra, hogy jelent- 
sem mindazt, amit mond. 


BLANDRATA (más hangon): Ha te tanúskodsz, te, 
aki hiten belül vagy, minden hivő megnyugszik, mert 
magunk között ítélkezünk. A magunkról való ítélkezés 
jogát nem adjuk át senkinek! Mert különben a feje- 
delemnek azt árulnánk el, hogy a magunk dolgait mi 
egyedül képtelenek vagyunk megoldani... Szellemi 
gyámokat rendeljen fölénk? Idegen értelmezőket? 
Szellemünk patrónusait? Gyümölcsözőbb, ha mi vé- 
gezzük el. Ne kényeskedjünk. Ott a helyünk, ahol 
uralják a harcot. A vezetők között. 


SOCINO (bólogató gúny): Féljen inkább az egy hiten 
lévő saját hittestvérétől, mintsem az erőt a közös 
ellenségre küldenénk. (Más hang.) Mit akartok még 
tőlem? 


BLANDRATA: Mondtam már. Kurták a jelentéseid. 
SOCINO: AZ igazság rövid. És én csak az igazat 


írom. 
BLANDRATA: De ne röviden. Más az igazság, ha 


hosszabban írjuk, Socino. 
SOCINO: Nem vagyok képes... nem vagyok... 
BLANDRATA: De értelmezni csak tudsz, állást fog- 


lalni a püspök hittételeivel szemben – hiszen teológus 
vagy. Híres teológus! Nagy vitatkozó! 
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SOCINO: Nem vállalom! Ezt nem vállalom. Csak 
besúgó vagyok, nem értelmező! Ezt csináljátok ti! 
Hisz abból éltek! A ferdítésből! 


(Kis szünet.) 
Én – ha két hittársam közül kell választanom – leg- 
szívesebben mindkettőt választanám. Erőinket nem 
akarom megosztani. Ahhoz túl kicsik vagyunk. 


BLANDRATA: A fejedelem azt kívánja, hogy kettő 
közül most csak egyet válassz, Socino fiam. 


SOCINO: Tanúnak jöttem, nem ítélkezőnek! 
BLANDRATA: Besúgónak jöttél. S a fejedelem ven- 


dége vagy. Mindig elfelejted. 
SOCINO: A Dávid Ferenc vendége vagyok. És az 


istené. Mint mindenki e földön! 
BLANDRATA: Túl tágas ez a föld, Socino. Bízzál más 


népekre is valamit. Most inkább ez a vidék ád nékünk 
célt és feladatot... A szűkebb pátria... 


SOCINO: Nem! Soha! 
(Csend.) 
BLANDRATA: Hát jó. Akkor majd a Mária jelenté- 


seit vesszük figyelembe. 
SOCINO (döbbent): A Máriáét? Hát már nem féltek 


semmitől? Nem szégyelltek semmit? 
BLANDRATA: A szóbeli jelentéseit. Mert, amint lát- 


hattad, írni-olvasni nem tud. De ő mégis szívesen vál- 
lalja az értelmezést. 


(Kis szünet.) 
Nincs más választásunk. Majd a cselédlány jelentései 
alapján ítéljük el vagy mentjük fel Dávid Ferencet. 
(Nagyon komolyan, nem üres fenyegetés.) 
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(Apró csend.) 
SOCINO: A gyalázatnak majd egyszer én szabok ha- 


tárt, Blandrata. Ne feledd szavaim! 
BLANDRATA: Engem ne fenyegess. (Komor.) 
SOCINO: Majd meglátod. (Bólogat. Kis csend.) 
BLANDRATA: Testvér, az értelemnek mindig vá- 


lasztania kell: vagy a butaságot, a tudatlanságot hagyja 
ítélkezni elevenek és holtak felett, vagy pedig ő – az 
okosság maga – ítélkezik. S nem fél attól, hogy mocs- 
kos lesz a keze. 


SOCINO: Tiltakozom! Arról volt szó, hogy csak én 
jelentek. Tiltakozom! Az értelemmel, az értelemért! 
Tiltakozom! Arról volt szó, hogy csak én jelentek... 
Csakis én... Én jelentek... én jelentek... én! 


(Sötét.) 
Függöny. 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


Második rész 


1. KÉP 


Dávid Ferenc szobája. Nagy a rendetlenség. Socino 
asztal mellett bóbiskol. Mária szótlanul bejön, rájuk se 
néz, apró, gőzölgő fakádat tesz le. Kimegy. A püspök 
megrázza Socino vállát. 


DÁVID FERENC: Munkára, Socino! Kérdezz! So- 
cino, te lusta besúgó vagy... azt akarod, hogy minél 
kevesebbről beszéljek, hogy annál kevesebbet kelljen 
jelentened... (Hergeli, de az érzéketlen.) 


(Socino feláll.) 
SOCINO: Már megírtam... már mindent tudok. 


Megbizonyosodtam. 
DÁVID FERENC (kissé hökkent): Mit tudsz? 
SOCINO: Hitújító vagy. Megmossam a lábadat? 
DÁVID FERENC: És ez bűn? 
SOCINO: Az én szememben nem, de a megbízóim 


szemében igen. 
DÁVID FERENC: Hát akkor miért nem a magad íté- 


letét érvényesíted, miért az övékét? 
SOCINO: Mert azzal, hogy elvállaltam ezt a ... 


munkát, azt is elvállaltam, hogy bűnnek ítélem meg, 
amit ők is annak tartanak. 


DÁVID FERENC: Hogy élhet benned egyszerre két 
kép, hogy lehet valakiben egyszerre kétféle ítélkezés 
az egyetlen bűnről? 


SOCINO: Így. (Természetesen.) 
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DÁVID FERENC: ÉS vajon ők miért tartják bűnnek 
a hitújítást? 


SOCINO: Mert Blandrata örült, hogy végre alkot- 
mányos egyháza van. 


DÁVID FERENC: ÉS te is azt hiszed, hogy ha már 
alkotmányos egyházunk van, nincs többé szükség 
semmilyen újításra? Egyszer s mindenkorra befeje- 
ződött a változás? Minden kezdet úgy pezseg, mint 
a borvíz. Emlékezz csak... amikor Luther után el- 
kezdtük a reformációt... olyan mámor fogott el ben- 
nünket, mint aratáskor – a határtalan búzamező, a 
bőség láttán... ahogy csépléskor ömlik az áldott mag – 
úgy tódultak a jobbnál jobb gondolatok... frissek vol- 
tunk és üvöltöttünk... És ez a bőség még tart! Ben- 
nünk van! Nem szikkadt ki a lélek földje... Érzem... 
él bennem még a régi mámor is... a változtatás má- 
mora... ősz fejjel is lehet az elménk eleven... már 
nem éretlen, mint a taknyos dió, ám nem is csikorgó 
és köves. Hát ne legyen többé újítás? 


SOCINO: Én nem állhatok a hited mellé, Ferenc. 
Soha. 


DÁVID FERENC: Hát nem kell több újítás? Minden 
tökéletes már? Az álom testté lett, fölépült az ige? 


SOCINO: Én is azt hiszem, hogy újításra örökkön- 
örökké szükség van. De én csak egy... tudod, Ferenc, 
hogy én mi vagyok. Nekem még a hóhér elégtétele 
sincs meg, aki épp egy gonosztevőt akaszt. Vagy leg- 
alábbis azt hiszi, hogy gonosztevő. Én tudom, mi 
vagy. De engem besúgónak küldtek melléd, Ferenc. 
És nekem most nincs más hazám, csak ez. És az ilyen, 
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mint én, csak ahhoz ragaszkodhat, aki befogadja. Aki- 
nek hazája nincs, nem szabad lélek, püspököm. Aki 
mindenkié, az egész világé, az senkié sem. Az én 
szabadságom itt és most csak ennyi. Ez a furcsa munka. 
Végzem hát melletted, és úgy kell teljesítenem, hogy 
lelkiismeretem sem előtted, sem önmagam, sem pe- 
dig megbízóim előtt ne mocskolódjék. A szabadsá- 
gom ennyi: nem magyarázok, csak leírok. Ennyi a be- 
csületem is: nem teszem hozzá a magamét. Ez az én 
szabadságom itt és most. A szűkszavúság. 


(Bejön Mária. Megvetően nézi őket. Nem pillanta- 
nak rá. Valami sófélét szór bele, a víz gőzölgésétől né- 
hányat köhint, majd hasára teszi kezét, mint akinek 
hányingere van. Kicsit helyrejön.) 


MÁRIA: Tudósok... mosdjatok már... úgy néztek 
ki, mint valami koszos útonállók... És ezek jártak 
isten szószékére... Kinek van szüksége rátok? A föld- 
nek, hogy hizlaljátok, mint a parasztok, akiket pedig 
lenéztek. Kinek kelletek ti, ha mi nem lennénk, ki 
szőné-fonná rátok a ruhát? Belefulladtok a betűbe, 
a könyvek fognak befödni titeket, nem az áldott 
anyaföld! 


DÁVID FERENC: A szavaidat... csak a szavaidat kel- 
lene megégetni. 


MÁRIA: Hallgass, vénség, mindjárt megmondom, 
milyen vagy... Te csak hallgass. 


DÁVID FERENC: Eredj ki, eredj ki! 
MÁRIA: Megyek. Úgyis indulnom kell Blandratá- 


hoz. Mert ez a vándormadár nem végzi rendesen 
a munkáját. És még ő néz le engem... Pedig egyenlők 
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vagyunk, teológus úr. A megbízóid nekem már job- 
ban hisznek... A szekered rúdja kifelé áll... Hát jó 
lesz vélem jóba lenned, te csellengő talján! (Kimegy.) 


DÁVID FERENC (hirtelen leborul): Könyörgök, So- 
cino! Végezd a munkád! Tedd, amit kérnek... ne 
adj engem az ő kezükbe! Ne adj, mert megátkozlak, 
hallod?! Ne adj az ördög Blandratának! (Kis csend.) 


SOCINO (révedten bámul maga elé): Öltél-e meg va- 
lakit valaha, Ferenc? 


DÁVID FERENC: Nem. (Feláll.) 
(Lábát a fakádba helyezi.) 
SOCINO: Várj, segítek. (Mossa.) Meg tudnál-e ölni 


valakit, Ferenc? 
DÁVID FERENC: Azt hiszem, nem. 
SOCINO (szinte támadóan): Beszélj a bűneidről! 


Hallod? Mi rosszat tettél életedben, mert lehetetlen, 
hogy ne tettél volna rosszat valakinek. Lehet, hogy 
még gyilkos is vagy, csak nem tudod. Vagy még ön- 
magad előtt is tagadod. 


(Dörzsöli a püspök bokáját.) 
DÁVID FERENC: Lehet. De nem szándékosan tet- 


tem. 
SOCINO: Akkor miért gyűlölnek annyira, Ferenc? 


Miért nem inkább a fejedelmet vagy Blandratát? 
(Megtörli a lábát.) 


DÁVID FERENC: Mert tőlük félnek. Őket félnek 
gyűlölni. Tőlem nem félnek, engem hát bátran gyű- 
lölhetnek. Kockázat nélkül. 


(Kis szünet.) 
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És akit nem merünk szeretni, azt végül gyűlölni fog- 
juk. Engem már nem mernek szeretni. 


SOCINO: Ferenc, mondd meg igaz lelkedre, mi rosz- 
szat tettél... életedben... könnyítsd meg a dolgomat... 
könnyítsd meg az én nehéz árulásomat. (Eldobja a tö- 
rülközőt, nem jelképesen, de nem is „hétköznapian”.) 


DÁVID FERENC: Tunya voltam a bűnre. A túl nagy 
bűnre legalábbis. Meg aztán féltem is elkövetni. 
Mégis kényelmetlen voltam a számukra. Várj. Meg- 
mosom a lábadat. 


SOCINO (észre se véve hagyja): Kik azok a kényel- 
metlenek? Az ő számukra – kik? 


DÁVID FERENC: Akiktől nem olyan választ kap- 
nak, amilyet szeretnének... hanem olyat, ami nem ád 
nyugalmat a lelkiösmeretnek. Akik mindig kérdez- 
nek, még akkor is, amikor minden választ mindenki 
már mindenre megadott. Ezek sose ölnek. Ezeket 
mindig megölik. 


SOCINO: A többi egyházak miért gyűlölnek jobban 
téged, mint Blandratát, aki pedig szintén unitárius? 


DÁVID FERENC: Mert én vagyok a veszélyesebb. 
Én prédikációimmal néhány év alatt az egész erdélyi 
fejedelemséget unitáriussá tettem volna. Minden ma- 
gyart. S talán másokat is. De mi lett volna akkor a ka- 
tolikus és a protestáns papsággal? Nem a hitújításom 
a bűn... a hitújítás csak fedőnév nekik... nevet kell 
adni a gyereknek... bármilyen nevet, ha már egyszer 
világra jött... az én igazi bűnöm szemükben az, hogy 
nem akartam múzeumba tenni egyházamat, de fej- 
leszteni, növelni kívántam hitem erejével. 
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SOCINO: Sohasem gondoltam volna... (Elha- 
rapja.) 


DÁVID FERENC: Mit? 
SOCINO: Hogy... ilyen nehéz valakit elárulnom. 
(A püspök felveszi a törülközőt, megtörli a másik 


lábát.) 
DÁVID FERENC: Nyugodj meg, Socino. Megmond- 


tam: én téged, csakis téged akartalak. Másokkal is 
megkörnyékeztek, de senkinek nem sikerült kiszedni 
belőlem semmit. Mert tuskók voltak. A dogma hen- 
tesei. Hát becsukódtam előttük. Ha már nem adatott 
meg más szabadság, ragaszkodtam ehhez az egyetlen 
és utolsó szabadságomhoz, hogy én választom ki az 
embert, aki elárulhat engem. Hát tedd, amit kíván- 
nak! Elsőként te végezd e munkát... Gondolj csak 
Máriára... Vagy ott van Blandrata... Előzd meg őket! 


SOCINO: Ferenc, most fejezzük be – végleg... 
(Gyanakvón nézi.) Úgy érzem néha, te mégis tit- 
kolsz előttem valamit, úgy érzem, valamit tartogatsz 
számomra, valami nagy szörnyűséget, valami zseniális 
szörnyűséget, amitől már most félek, s amit te csak 
majd később fogsz elmondani. Így van, Dávid Ferenc? 


DÁVID FERENC: Lehet. De akkor azt utoljára tar- 
togatom – valóban. Írjad hát! 


(Socino bólint, a jelentő levél fölé hajlik, tehetetlenül. 
Nem megy neki.) 
Hátha egyedül könnyebben tudod. 


(Kimegy. Socino ír.) 
(Most belép Blandrata.) 


SOCINO: Már – ide is... ? 
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BLANDRATA: Miért? Ez szentély talán? Protestán- 
sok vagyunk. 


SOCINO: Mit akarsz? 
BLANDRATA: Írd át. Nem jó. Nem tetszik Báthory- 


nak. Írd át. (Nyújtja a levelet. Socino nem veszi el. 
Kis szünet.) 


SOCINO: Ez is... rövid? 
BLANDRATA: Ez is. (Kis csend. ) 
SOCINO (közel megy hozzá, szeme ijesztő, suttog): 


Öltél már embert, Blandrata? A szájban milyen ér- 
zés... milyen érzés a szájban – embert ölni? 


(Szünet.) 
BLANDRATA (hökkenten kissé hátralép): Írd át. Rö- 


vid. Írd át. 
(Ezt többször ismételve, kicsit még előrébb nyújtva 


az írást. Majd leteszi; hátrálva indul, Socino izzó 
szeme elől mintegy menekül.) 


(Sötét.) 


2. KÉP 


Dávid Ferenc szobája. Üres. Alkonyodik. Jön a püs- 
pök, Socinóval. Utóbbi szinte kikelve magából, rángatja 
Dávid Ferenc kabátját. 


SOCINO: Mondd hát egy bűnödet! Hogy köny- 
nyebben tehessem... (A püspök hallgat. Socino szinte 
kikelve magából.) Nagyon isten vagy, Ferenc. Mintha 
nem is húsból-vérből való lennél. Ne vetkőztess ki 
szellememből, mert megjárhatod! (Megragadja Fe- 
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renc vállát.) Add egy bűnödet nekem, hogy ne lássa- 
lak istennek, Ferenc! Hogy ne érezzem magam eny- 
nyire nyomorultnak. (Szünet.) 


DÁVID FERENC: Nincsenek veled megelégedve, So- 
cino? (Szelíd.) 


SOCINO: Egy bűnt! Bármit – csak bűn legyen! Amit 
te tartasz annak! 


(Szünet.) 
DÁVID FERENC: Hiszem, hogy van, hiszem, hogy 


sok bűnöm van. (Sötétedik, gyertyát gyújt.) De egy- 
ről te is tudsz már bizonnyal. (Apró csend.) Ezzel a 
lánnyal én is háltam. 


SOCINO (bólogat): Ezt rég tudom. 
DÁVID FERENC: Azért ilyen parancsoló velünk. 


Azért van hatalma rajtunk. 
SOCINO: És te ezt bűnnek tartod... hogy az ágyadba 


feküdt? 
DÁVID FERENC: Bárhová is emel a szellem bennün- 


ket, gyakran a legdurvább, legesetlenebb húsra vá- 
gyunk. 


SOCINO: Akkor mit tartasz ebben bűnnek? 
DÁVID FERENC: Hogy nem voltam fiatalabb. Meg- 


szégyenítettem a fiatal húst, és megszégyenítettem ezt 
a vén, könyvek fokán megkopott csontomat. (Révült 
szemmel messzire néz. Kis szünet.) 


SOCINO: Az ifjú húsnak ez megtiszteltetés volt! De 
ő fordítva érzi. Mondd, miért kér az otromba hús a 
karcsú szellemtől behódolást? Az alaktalan hús miért 
parancsol?! Írni sem tud az az esetlen hús, olvasni 
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sem tud (szinte kiáltva), csak üvölteni és tuszkolni 
tud! Megszégyeníti a szellemünket, megaláz! 


DÁVID FERENC: A hús jogán teszi. Mert egyszer- 
kétszer elfogadtad, most már azt hiszi, szellemeden is 
uralkodik, elvárja, hogy gondolataidat, hitedet, esz- 
médet add oda azért, ami őbenne csak tapintható. 


SOCINO (már-már eszelős): A hús lesz az árulód. 
Ő súg be téged. A tudatlanság. A vak ösztön – ő 
lesz a spionod... Meg a szörnyeteg Blandrata. Nem én! 


DÁVID FERENC: Nem értem. Ki tudna engem job- 
ban besúgni, mint én önmagamat? Hiszen én bár- 
mire is gondolnék – el is híresztelem. Mária nem is 
tudna besúgni, hiszen egy szavunkat sem érti. 


SOCINO: De a fejedelemnek ez épp elég! Gyűjtik 
ezeket is... gyűjtik... Elég egy cseléd véleménye ne- 
kik, hogy egy zseni nyakát kitekerjék... (Más hang.) 
Hát megint hallani akarom tőled, hogy az én árulásom 
kell neked, és nem az övék! (Suttogva.) Halljam. A te 
szádból. 


DÁVID FERENC: Socino, ha a dadogós és az értel- 
mes árulás között már választanom lehet, nyugodj 
meg, tudod, melyiket választom. Azt, amelyik méltó 
akar lenni ahhoz, aki elárultatik. 


SOCINO: Szegény Ferenc, hát valóban már csak 
ennyi a te szabadságod, hogy két árulás között vá- 
laszthass? 


(Kis szünet.) 
Ennyi? (Apró szünet.) Te nem szeretnél ölni? Vala- 
kit... Bárkit... Aki eléd kerül... 
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(Leül a földre, nyakát nagyon közel tartja a püs- 
pök lelógó kezeihez. Oda is érinti.) 


DÁVID FERENC (kezét zavartan kapja el, csöndesen): 
Ma már elküldted? (Az asztalra mutat.) 


SOCINO: Még nem. Mitől ijedt meg a kezed? Vajon 
a Blandrata keze is ennyire ijedős? Vagy az enyém? 
Mit szólsz, elég bátor a kezem? (Feláll, vállára teszi, 
a nyakához közel.) 


DÁVID FERENC (zavartalanul): Még meg sem ír- 
tad? 


SOCINO: Nem. (Kis szünet.) Én mindig csak teoló- 
giai dolgozatokat írtam, és prédikációkat. Sosem gon- 
doltam, hogy ilyet is lehet írni, amire itt kényszerül- 
tem végül. Van ebben valami hihetetlen. Hogy ez a 
kéz írta a Szentháromság ellen a maga kiáltványait, 
amelyik ezeket... (Megnézi jobb kezét, majd fejével 
az asztal felé bök.) A jelentésekben rövid mondato- 
kat írok, minél rövidebb, annál jobb, hogy rajta ne 
kapják a gondolataimat, hogy el ne csípjék a két szó 
közti beszédes távolságot. Az árulás olyan, mint a 
terror: gyors ütés, semmi fölösleges. (Kis szünet.) Van 
ebben az egészben valami hihetetlen. Itt vagyok a há- 
zadban: vendégségben, és te tűröd, hogy eláruljalak, 
sőt – mindennap figyelmeztetsz a dolgomra, mintha 
az a te saját munkád lenne, és megkérdezed: megír- 
tam-e már, elküldtem már az aznapi jelentést? De 
nem azért kérdezel meg, hogy engem bánts, úgy figyel- 
meztetsz az árulásomra, mint a kötelességemre, mint 
a jótét szorgalomra. (Apró szünet.) És semmit sem 
tagadsz le, semmit sem rejtegetsz, pedig tudod, hogy 
 


 
 
 
 
 


56 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


mindent jelentek. (Kis csend.) Vagy – engem csak kí- 
nozol? A szelídséged ökölcsapás? Vigyázz! 


DÁVID FERENC: A sorsom eldőlt – midőn Báthory 
a trónra ült. 


SOCINO: Valóban meg akarnak ölni? És te nem 
ölsz... tétlenül tűröd. (Szinte lázító.) Nem találsz 
tőrt a Blandrata szívéhez? 


DÁVID FERENC: Eddig életem volt, most már csak 
sorsom van, Socino. Minden megy magától. 


SOCINO: Persze, engem akarsz felbújtani, hogy leg- 
főbb ellenségedre törjek! De nékem más dolgom van! 
Nem vállalom! Én hiszek abban, hogy ami nem derül 
ki a történelemből – kiderül a jelentéseimből... Az: 
hogy te nem vagy ellensége sem az egyháznak, sem a 
fejedelemnek. (Gyertyát gyújt, keze reszket.) 


DÁVID FERENC: Ellenség? Ellensége csak önma- 
gamnak voltam és vagyok. Nem veszed észre, hogy 
minden vád: a hitújítás, az eretnekség, a fejedelem 
iránti hűtlenség – minden csak ürügy. Mindent akar- 
nak – csak engem nem. Minden jó lesz – csak én pusz- 
tuljak el. (Kis csend.) Feküdjünk le... Majd meglát- 
juk: bölcsebben ébredünk-e? Rögvest jövök... (Ki- 
megy.) 


(Mária lassan bejön.) 
MÁRIA: Socino, megírtad? 
SOCINO (végig gúnyos gyűlölettel, nem lehet tudni, 


melyik a pusztítóbb ebben a hangban, a gúny vagy a 
gyűlölet): Még csak az adatokat gyűjtöm. (Mária sze- 
mébe, bizalmasan, közel hajolva, halkan, fojtottan.) 
Mert te még nem tudod... ti még nem tudjátok, hogy 
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átírtam a miatyánkot... és ezután halálos ágyamig 
mindig ezt fogom tenni: újraírom a miatyánkot... 
Átírtam: add meg a mi mindennapi adatunkat, most 
és mindörökkön. 


MÁRIA (kissé hátrább lép, meghökken): Ülj le, és 
írj! Mennem kell. Ülj le, és írj! 


SOCINO: Mentem volna inkább az istállóba, az álla- 
tokhoz, a tehenekhez, a kancákhoz, a bivalyokhoz, mi- 
előtt megkívántalak volna. (Lelöki a nőt, akit hány- 
inger környékez, rövid dulakodás után felállnak.) 


MÁRIA: Gyűlölsz, mert kettőnk közül a te bűnöd 
a nagyobb, s mert a tiéd a nagyobb bűn, hát nem a 
püspököt és Blandratát gyűlölöd, hanem engem. Aki- 
vel pedig egy fából vagy faragva. Engem gyűlölsz, 
mert én vagyok a gyengébb, engem gyűlölsz, mert 
ők az okosabbak. Őket gyűlölni veszélyesebb, mint 
engem... Gyáva vagy őket gyűlölni... De ne félj, 
engem már gyűlölhetsz másként is... már nem vagyok 
a hülye lány... meglátjátok: megjött az eszem. 


SOCINO: Megokosodtál – mellettünk... A hajdani 
hülye lány tudós nő lett – mellettünk. Megokosított 
az ágyunk, amelybe surrantál, megokosított a kurva- 
ságod. Menj az átkozott Blandratához, aztán tovább 
– az összes főpapokhoz, menj, mert valamennyiüktől 
tanulhatsz valamit! Menj, és végül püspök lehetsz: a 
kurvák püspöke! (Villanásnyi szünet.) Istenem! 


MÁRIA: Állat, vadállat... Te beszélsz Istenről, te... 
besúgó! 


DÁVID FERENC (éppen erre lép be, Máriához): Ne 
bántsd Socinót! 


 
 
 
 
 
 


58 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


(Mária ügyet se vet rá.) 
MÁRIA (Socinóhoz): Ülj le, írj! (Socino fejéhez 


kapva kirohan. Mária a hasához nyúl, a másik oldalon 
kimegy. A püspök csendesen lefekszik. A gyertyát el- 
fújja. Csak kintről szivárog valami halovány fény. Be- 
jön halkan Socino. Áll a szoba közepén, izzó szemmel 
a püspök ágya felé bámul.) 


(Csend.) 
(Sötét.) 


3. KÉP 


Nappal. Dávid Ferenc szobája. Socino egyedül. 
A földön heverő könyveket rakosgatja rendbe. Akkurá- 
tusan. 


SOCINO (maga elé): Csak rendbe rakom a dolgain- 
kat, püspököm... A helyére szépen mindent. Immár 
téged is... Magamat... Mindenkit... (Belép Bland- 
rata, Socino felnéz, de nem lepődik meg.) 


BLANDRATA (mutatja a levelet): Gratulálok, So- 
cino! Így kell ezt! Ebben már Socino, a nagy teológus 
is benne van! De a mai jelentést is várom. Dolgozz 
csak nyugodtan... Nemsokára érte jövök. Még egy- 
szer – gratulálok. 


SOCINO: Vigyázz... dicséretedért nem foglak sze- 
retni ... (Csendesen.) 


BLANDRATA (a másik vállát meglapogatva): A lel- 
ked kicsit rossz bőrben van, testvér. Én talján test- 
vérem. 
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SOCINO: Nem vagyok testvéred. Vigyázz. (Halk és 
tétova.) 


BLANDRATA (praktikusan): Testvérségre tanít majd 
a szükség. Áruló vagy. S ezt meg kell szoknod. Dávid 
Ferenc is többször váltott hitet. Volt katolikus, refor- 
mátus és végül – unitárius. Csak hát ő elvet tudott 
csinálni az árulásból. Szükséges változásnak nevezte, 
fejlődésnek. Egyéb különbség nincsen köztetek. Ne 
sajnáld hát, nem kár érte. Nyugodj meg szépen. S ha 
mégse lelnél lelki bírát magadnak... fogd ezt... 
Tanuld meg, hogy kell fölemelni... és ki ellen... az 
ügyünk érdekében... Használjon nekünk a halál. 
Nemcsak urunk, de cselédünk is ő. Hát ne légy előtte 
lámpalázas. 


(Tőrt dob neki, Socino felveszi. Blandrata kilép. 
Kis csend. Socino révülten bámul utána.) 


SOCINO: Testvér... (Bólogat, keblébe rejti a tőrt. 
– Ismét rakosgatni kezdi a földön lévő könyveket. Most 
lép be Mária. A férfi nem fordul feléje, de érezni, 
tudja, hogy ő jött. Így beszél hozzá, háttal. Mária 
alakja végig látszik a háttérben. Egy könyvet mutat föl. 
Aztán egy másik fedelére bök.) Ráléptél. Még a lábad 
nyoma is látszik. Ez a nagy lábujjad... A lábad hü- 
velykujja, ha lenne a lábadnak hüvelykujja. Ez a lábad 
mutatóujja, ha lenne a lábadnak mutatóujja. (Legyint.) 


MÁRIA: Hol a püspök? 
SOCINO (valamivel könnyedébb hangon): Mária, sze- 


retted te azokat az éjszakákat? Tetszettek neked azok 
az éjszakák? Akkor is megkérdeztem, most is: jól- 
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esett neked – jólestek azok az éjszakák? (Mintha bé- 
kességre vágyna kettejük között.) 


MÁRIA: Hol a püspök? 
SOCINO (mintegy emlékezve): Amikor megvártuk, 


hogy a püspök elaludjon, s te a földről az ágyamba 
másztál, mert másztál, ezt nem tagadhatod... (Kis 
szünet.) De úgy is volt, nem tagadom, hogy én feküd- 
tem melléd a földre. A bőrre. Néha olyan szaga volt 
verejtékünktől, mint kutyának eső után. De nem érez- 
tem. Csak utána éreztem. Előtte nem volt orrom. 
Csak utána éreztem, hogy van orrom. (Kis szünet.) 
Volt úgy is, hogy ott (a lépcső felé bök fejével) a lép- 
csőn ott... azon a lépcsőfokon (most mintha ujjaival 
keresné pontosan azt a lépcsőfokot, amelyről szó van) 
szeretkeztünk, volt úgy, hogy néha a padlásra is föl- 
lopóztunk ... (Leül a lépcsőre.) 


MÁRIA (mintha figyelné is meg nem is, egyre kono- 
kabbul kérdez): Hol a püspök? 


SOCINO: Tudtam, hogy régebb a püspökkel is lefe- 
küdtél, vagy később is. Hisz egyetlen nőszemély vol- 
tál e palotafogságban. (Körülmutat.) Nem lehettünk 
válogatósak. Hát nem bántam. Pedig bánhattam volna. 
De a püspököt szerettem. A püspököt becsültem. 
Te nem ismered a férfiakat: ha undorodtam volna 
a püspöktől, ha nem istenítettem volna, megalázva 
éreztem volna magam. Nem egy asszonytól utálkoz- 
tam, mert az urát a rongynál is kevesebbre tartottam. 


MÁRIA: Socino, hol a püspök? 
SOCINO (tűnődve): És én megígértem neked, hogy 


megtanítlak írni és olvasni. El is kezdtük. Semmit 
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sem értettél, mert semmire sem vagy képes azonkí- 
vül ... amire képes vagy. Nem tudtál odafigyelni sem- 
mire. Pedig téged is figyelni küldtek. (Kis szünet.) 
S amikor állapotos lettél, zavarban voltál: vajon kitől 
lesz: tőlem vagy a püspöktől? De az Isten annyi eszet 
mindig adott az asszonynak, hogy tudja, mikor kell 
parancsolnia. Attól kezdve, ahogy ezt megtudtad, át- 
vetted a hatalmat, mert úgy érezted, a kezedben va- 
gyunk, mind a ketten. (Mária hányingerrel küzd.) 
Hányingered van, és nem tudod, kitől. 


MÁRIA: Gyűlöltelek benneteket, azért feküdtem az 
ágyatokba, mert én csak azzal tudok egy ágyba fe- 
küdni, aki megalázott... Mindenkit gyűlölök! 


SOCINO (precíz): Igen, te általában gyűlölsz min- 
ket... mint a markotányosnő, aki általában gyűlöli 
az ezredet, nem azért, mert mindenkivel lefeküdt, ha- 
nem mert nem tudja, melyiküktől nő a hasa. Így hát 
ezt a tudatlanságot gyűlöli... azt, hogy tudatlanná tet- 
ték a katonák saját gyermekét illetően. (Kis szünet.) 


MÁRIA: Azért gyűlöllek mindkettőtöket, mert hü- 
lyének néztetek... mert latinul beszélgettetek... mert 
nem értettem, mit gondoltok... mert annak véltetek, 
ami voltam... mert úgy bántatok velem, mint azzal, 
aki valóban voltam... Cselédnek néztetek. (Csönd.) 


SOCINO (mint akinek eszébe jut): Holnap karácsony 
szombatja. (Bólogat.) Békére vágyom. Hát te? 


MÁRIA: Blandrata azt mondta, hogy holnap jön- 
nek a püspökért. 


SOCINO: Kik? 
MÁRIA: A fejedelem katonái. 
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SOCINO: És vajon miért jelentette be? 
MÁRIA: Talán hogy legyen időtök egymástól el- 


búcsúzni. Hol a püspök? 
SOCINO (odalép Mária mellé): Megérted te azt, 


van-e értelmed arra, hogy felfogd: az értelmes árulás, 
az értelmes áruló semmit sem gyűlöl úgy, mint ve- 
télytársát, a durva és ostoba árulást? És viszont: a 
durva és ostoba besúgó gyűlöli ellenfelét, az értelmes, 
a könyveken nevelkedett besúgót. Megérted te ezt, 
Mária? 


MÁRIA: Ezt gyűlöltem, és ezt szerettem benned... 
hogy mindig tudtál másról beszélni. Sohasem arról, 
amiről kellett, és mégis mintha mindig épp arról be- 
széltél volna. Nem is tudom, milyen vagy. (Mint aki 
hirtelen elvágja saját villanásnyi emberibb hangját, ke- 
ményen.) Hol a püspök? 


SOCINO (mintha a nézők felé is mondaná): Megérti-e 
valaki egyáltalán, hogy az árulásnak is van lelkiis- 
merete? Hogy az értelmes besúgó nemcsak a fejede- 
lemnek, hanem az igazságnak, a jövő történelmének is 
besúgója lesz. Hát azt ki érti meg, hogy az ostoba be- 
súgó csak a fejedelemé, de nem az igazságé, mert azt 
nem is ösmeri, de ha ösmerné, akkor sem értené. (Kis 
szünet.) Felfogja-e ezt valaki? Mert ha nem... egy- 
gyel több okom lesz... (egészen halkan) valamire... 


MÁRIA: Ne zagyválj, Socino, ne zagyválj! Hol a 
püspök? (Kissé magyarázólag.) Engem azzal bíztak 
meg, hogy gondozzam és vigyázzak rá... Én felelek 
érte. Hol van? 


SOCINO (leül, kissé más hangon, könnyedebben): Hal- 
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lottam valahol, hogy a női őröknél nincsen kegyetle- 
nebb. Ahol asszony őrködik, a szökés csak álmaink- 
ban lehetséges. Ahol asszony őrködik, oda csak az 
ördög és néma gondolatunk teheti be a lábát. 


MÁRIA: Te vagy az ördög! Ha nem mondod meg, 
hol a püspök, jelentem Blandratának! (Elindul az ajtó 
felé.) 


SOCINO: Elárulnád egyetlen gyermeked két apját? 
MÁRIA (visszajön, leül az ágyra): Állat! Hogy lehet 


az Isten embere ennyire állat?! Hát titeket az Isten 
sohasem finomít? (Kurtán.) Megmondod, hol a püs- 
pök? (Csönd.) 


SOCINO (föláll): Megöltem. 
MÁRIA: Őrült. 
SOCINO (szelíden, magyarázóan, logikusan): Meg- 


öltem, mert ellene mindvégig bűnt követtem el: meg- 
figyeltem, jelentettem, besúgtam minden mozdulatát. 
Ám a fejedelemtől ezért én nem büntetést, hanem 
kegyet kaptam és kapok. Viszont én vezekelni szeret- 
nék. Megöltem hát a püspököt, s így bűnöm már tör- 
vénnyel büntetendő. Olyan bűnt akartam ellene elkö- 
vetni, amire írott törvény van. Megérted? Mert a be- 
súgásra nincs írott törvény, az árulkodást azok támo- 
gatják, akik a törvényt írják, és ahogy mondják, vé- 
dik. (Apró szünet.) Azért öltem meg, hogy megbün- 
tessem magam az ő halála által. Hogy kézzelfoghatóvá 
tegyem bűnömet. 


MÁRIA: Őrült. Igazat beszélsz? 
SOCINO: Igazat. (Hosszan, igen meggyőzően bólo- 


gat.) 
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MÁRIA: Őrült! Megyek Blandratához! (Sebesen in- 
dul.) 


SOCINO (szelíden): Várj! (A nő megtorpan.) Várj 
meg kint... meg kell írnom Blandratának a mai jelen- 
tést, erről is, mindenről... perceken belül jöhet... 
a legfontosabb jelentésem ez lesz... a legfontosabb. 
Várj meg kint... a folyosón... 


MARIA: Megvárom itt. 
SOCINO: Nem. Ezt most egyedül akarom megírni, 


nem akarom, hogy nézzenek, miközben írok, nem 
akarom, hogy figyeljenek, miközben dolgozom. Feszé- 
lyezne. Hát egyedül akarom írni. Egyetlen mondat 
csupán. (Kis szünet.) Ez az egyetlen mondat hosszú 
idő óta, amit egészen egyedül írok. (Kis szünet.) Menj 
ki oda, s várj meg engemet... 


MÁRIA (mintha kicsit megborzongana): Siess, a fo- 
lyosón hideg van. És... már ketten fázunk. (Tétován 
hasára teszi tenyerét. Hangja hirtelen emberi lesz, már- 
már szelíd.) A tied... tudd meg, hogy a tied... Siess 
hát. 


SOCINO (a lúdtoll után nyúl): Sietek. 
(Mária kilép, ahogy kilépett, Socino gyorsan ír né- 


hány sort, majd visszateszi a tollat a kalamárisba; 
lassan a lépcsőhöz megy, fölnéz, mintha minden lépcső- 
fokot külön követne pillantásával.) 
Mondtam én, Blandrata... én szabok határt a gyalá- 
zatnak ... ezt a levelet én adom át neked. (Odadugja, 
ahol a tőr van, aztán lassan, kicsit tétova léptekkel el- 
indul arra, amerre Mária kiment. A szín egy darabig 
üres. Dávid Ferenc belép. Kezében könyv.) 
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DÁVID FERENC: A padláson jártam érte... Látod, 
nem is vagyok olyan öreg... alig lihegek... Végre 
megvan... Csupa por vagyok... Socino, hol vagy? 
Tessék, engem elküld a könyvért, ő meg eltűnik... 
(Leül az ágy szélére, belelapoz a könyvbe.) 


SOCINO (be, ott, ahol Mária után kiment, megáll a 
szín közepén, arca szelíd. Dávid Ferencre néz, szinte 
derűsen, szinte biztatóan): Holnap karácsony szom- 
batja lesz. 


DÁVID FERENC: Az lehetetlen! Először életemben 
nem jutott eszembe, hogy karácsony szombatja mi- 
lyen napra esik. 


SOCINO: Blandrata... (apró szünettel) azt mondta, 
hogy holnap jönnek érted a katonák. 


DÁVID FERENC: Néked mondta? 
SOCINO: Nem. Máriának. 
DÁVID FERENC: Hol van Mária? 
SOCINO: Mit gondolsz, miért tartotta fontosnak 


Blandrata, hogy ezt velünk tudassa? (Kis szünet.) 
Az imént azt mondta, azért, hogy szökést kínáljon 
neked. 


DÁVID FERENC: Itt járt megint? 
SOCINO (bólint): A levelet adtam át neki. Az utolsó 


levelet. 
DÁVID FERENC: Az utolsót? 
SOCINO (csendesen bólogat): A munkát elvégeztem. 


(Más hang.) Szóval szökést kínált neked. 
DÁVID FERENC: Inkább bizonyítékot akar. Aki szö- 


kik, bűnös. Szököm, tehát bűnös vagyok. Ezt akarja 
bizonyítani a fejedelemnek. De úgysem jutnék mesz- 
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szire. És ha messzire jutnék, akkor sem szöknék el. 
Nincs mit tennem a világban egyházamon és ezen a 
tájon kívül. 


SOCINO: Majd megtanulnád a teendőt, akárcsak 
én. (Kis szünet.) Olyan furcsa, olyan jó, olyan igaz 
elégtétel lenne számomra, ha te most elszöknél, ha te 
most elmennél, és épp az én hazámba mennél, és 
veled is mint száműzöttel, mint hontalannal, ugyan- 
így bánna az én fejedelmem, az én királyom... Veled 
is ugyanígy bánna, éppoly nagylelkű lenne, úgy meg- 
bízna benned, hogy feladatul adná: figyelj meg vala- 
kit. (Kis szünet.) Bocsáss meg. Mondd, nagyon go- 
nosz vagyok? 


DÁVID FERENC: Nem, Socino. Nem vagy gonosz. 
De sejtetted, hogy tartogatok a számodra egy mon- 
datot. Jól sejtetted. Most megmondom. Ha én a te 
országodba mennék, ha a te királyod azt kívánná tő- 
lem, amit tőled kért az én fejedelmem... (Megtor- 
pan.) 


SOCINO: Megtennéd? (Csönd.) 
DÁVID FERENC: Nem. (Csönd.) 
SOCINO: Te vagy a gonosz! (Hirtelen mintha nem 


tudná, mit mondjon.) Miért nem voltál soha ilyen ke- 
gyetlen? Sunyi voltál, mert megvártad, hogy legyen- 
güljek, kivártad az utolsó ütés idejét. Miért nem vol- 
tál soha ilyen kegyetlen? 


DÁVID FERENC (nagyon nyugodtan): Mert nem volt 
miért. Én tudtam, hogy a fejedelemnek a pusztulásom 
kell. Te viszont a te helyzetedben csak az árulást vá- 
laszthattad. (Kis szünet.) Hát legalább az együttlétün- 
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ket akartam széppé és őszintévé tenni. Segíteni akar- 
talak, hogy meg legyenek veled elégedve. (Kissé más 
hangon.) Azt hiszem, jól érezted magad ebben a ven- 
dégségben. Jól kibeszélgettük magunkat. És ha nem 
lett volna Mária... (Villanatnyi szünet, mint akinek 
eszébe jut.) Hol van Mária? 


SOCINO: Nagyon kegyetlen voltál, Ferenc. Miért 
áltattál, miért mondtad nekem, hogy jobb neked az én 
árulásom? 


DÁVID FERENC: A vendégem voltál. Vigasztaltalak. 
SOCINO: Vigasztaltál? 
DÁVID FERENC: Vigasztaltalak, mert pap vagyok. 


Még a hóhéromat is vigasztalnám. 
SOCINO (remeg): Dávid Ferenc! Mit akarsz te az 


életeddel nékem bizonyítani?! 
DÁVID FERENC: Csak annyit: mégis az én Istenem 


az erősebb, mert amíg te árulkodtál, én téged vigasz- 
taltalak. 


SOCINO: Gyilkos vagy! Megöltél! Rabló vagy! 
Megloptál! Mert én hittem neked, mert én hittem, 
hogy te hiszed, hogy én jót akarok. És én hittem is, 
hogy jót akarok. 


DÁVID FERENC: A legrosszabbon belül a leglehet- 
ségesebb jót. (Szünet.) 


SOCINO: Ti, nagyok, a világ szörnyei vagytok! Úgy 
tesztek jót, hogy utánatok és mögöttetek mindenkinek 
elmenjen a kedve a jótevéstől. Lenézve szeretitek az 
embereket. Szeretitek, mert kicsiknek tartjátok őket. 


DÁVID FERENC: Az anyánk is akkor szeretett job- 
ban bennünket, amikor kicsik voltunk. Az Isten is 
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azért jó hozzánk örökké, mert néki kicsik maradunk, 
pedig ő nekünk nem az atyánk, se nem anyánk. És 
ezért nincs az a Szűz Mária, aki gyermeket szülhetett 
az egyetlen Istennek. És ezért Jézus nem Istennek a 
fia, hanem Isten gondolatát megértő hatalmas ember. 
Mert Istennek nincs neme: önmagát nemzi, és ön- 
maga szül. Teremt. (Kis szünet.) Holnap karácsony 
szombatja. Talán azért jutott eszembe... hogy el- 
mondjam: én karácsonykor nem Isten fiának születé- 
sét ünneplem... Csak egy emberét. 


SOCINO: Istennek nincs neme? Te vagy unitárius? 
Megtagadod a férfi teremtőt, az Atyát? Istennek nincs 
neme? 


DÁVID FERENC: Hogy férhetett volna egy mu- 
landó, egy halandó asszony kicsi méhébe Isten, hogy 
férhetne a végesbe a végtelen?! 


SOCINO: Megvigasztaltál, végleg megvigasztaltál: 
jó, hogy elárultalak. 


DÁVID FERENC (csendesen): Ezt is a te vigaszodra 
szántam. Emlékszel még, azt mondtad egyszer: meg- 
győződésből, hitből akarsz besúgó lenni. A lelked most 
már tiszta lehet. Legyen ez a vigaszod mindörökkön. 
S ha majd rájössz, hogy ez vigasznak kevés, vigasztalj 
te is másokat ugyanúgy, mint én. (Villanatnyi szünet, 
harangszó.) Hol van Mária? (Csönd.) Hol van Mária?! 
(Balsejtelem.) 


SOCINO: Benne az én fiam halt meg! (Kezeit nézi.) 
Én felkínáltam néked a nyakam. (Lehajtja fejét.) Ma- 
gadra vess. Van úgy, hogy meg kell ölnünk valakit. 
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DÁVID FERENC: Ezt tetted? Meg tudtad tenni? 
Egyetlen istenem! (Döbbenet.) 


SOCINO (könnye folyik): Csak így tudtam viszo- 
nozni... a... a... vendégséget. 


(Harangszó.) 
(Sötét.) 


4. KÉP 


Előbbi szín; középen karácsonyfa, egészen dísztele- 
nül, csupán a betlehemi csillag világít a csúcsán. Dávid 
Ferenc a fa alatt, Socino a lépcsőn ül. A püspök gyer- 
tyákat gyújt. 


SOCINO: Mindjárt jönnek... Mit tehetnék érted? 
DÁVID FERENC: Te mindent megtettél. 
SOCINO (kifelé hallgatódzik): Lépteket hallok... 


(Valóban, de eltávolodnak.) 
DÁVID FERENC: Biztosan Lukács. A jó rokon. Miért 


is unjuk néha az aggódó, derék rokonokat, miközben 
megnyílunk minden idegennek... (Tűnődve.) 


SOCINO: Azt hiszem, jönnek. (Most nem hallatszik 
semmi.) 


DÁVID FERENC (kikiált): Lukács, te vagy? (Csend.) 
Mégse ő. 


SOCINO: Pedig jár itt valaki... vagy járnak. (Sut- 
togva.) 


DÁVID FERENC: Csak hagyják, hogy befejezhessük 
a zsoltárainkat. 


SOCINO: Énekeljük együtt. 
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DÁVID FERENC: Kezdjük el. 
SOCINO: Kezdjük. 
(Csönd, hosszú hallgatás.) 
DÁVID FERENC: Ne siesd el, Socino. Lassabban. 


(Mintha hallaná, bólint.) Így. 
SOCINO: Jó. Így. (Hallgatnak.) 
SOCINO: Most a nyolcadikat. Kezdd el te. 
DÁVID FERENC: Jó. (Kis csönd.) Így jó lesz? 
SOCINO: Jó. 
(Hallgatnak.) 
DÁVID FERENC: Most pedig énekeljük el a három- 


századik zsoltárt... 
SOCINO (hökkenten): De hiszen... 
DÁVID FERENC: Azt akarod mondani, hogy Dávid- 


nak csak százötven zsoltára van. (Bólogat.) És ilyen 
nincsen. (Kis szünet.) Hát ilyen vendégség – volt-e 
valaha? 


(Apró csend.) 
SOCINO: Vendégségben voltam. Vendéged voltam. 


Vendéged és árulód. Mégis veled karácsonyolok a leg- 
szívesebben. Veled, mert másom nincs ezen a kerek 
világon, csak az, akit elárultam. (Maga elé néz.) Miért 
szeretjük azt, akit elárultunk? (Szünet.) Vendéged 
voltam. Élősdid. Belőled éltem, teérted kaptam hazát. 
Ne vess meg, püspök, ne hagyj magamra. A kullancs 
ragaszkodik így a jószághoz, ahogy én vájnám, ásnám 
magam beléd, hogy ne téphess ki magadból. Kel- 
lesz. És mindig kelleni fogsz. S talán csak azért, hogy 
elárulhassalak. Köszönöm a vendégséget. 


DÁVID FERENC: Vendég voltál – a tudatomban. Én 
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is vendég voltam a tiédben. És mindketten vendégek 
– Isten tudatában. Egyetlen vendégségünk ez. (Kis 
szünet.) Nem vetted észre, Socino, hogy te, aki most 
a fejedelem és a Blandrata jutalmát várod, te sem 
vagy boldogabb, mint én, aki valami... egyebet vá- 
rok. 


SOCINO: És te sem vagy boldogabb, Dávid Ferenc, 
te sem vagy boldogabb, mint én, pedig te hittél és hi- 
szel. (Kis szünet.) És most már, hogy vége a vendég- 
ségnek, és mindent tudunk egymásról, most miután 
árulkodtam rólad, és te vigaszoddal büntettél, mondd 
meg nekem, mert végül is tudni akarom, és csakis 
tőled: valóban egy az Isten? 


(Most kintről zaj. Kapitány és katonák jönnek be, 
patkó alakban körülfogják a karácsonyfát. Az ajtó 
nyitva. Blandrata arca felvillan. Dávid Ferenccel né- 
hány pillanatig nézik egymást. A doktor elsiet.) 


KAPITÁNY: Hát nem szöktél meg, Dávid Ferenc? 
De hiába is próbálkoztál volna, mert már tegnap óta 
körülvettük a házadat. 


DÁVID FERENC: Csak a méltatlanok agyából szö- 
köm meg mindörökre. 


KAPITÁNY: A fejedelem parancsa, hogy jöjj velünk. 
(Socinóhoz, aki megmozdult.) Te maradsz. (Nem ba- 
rátságos.) 


DÁVID FERENC: Megyek. De engedjétek meg, hogy 
befejezzük Isten egyetlen zsoltárát: a hallgatást. 
(Socino felé.) Socino, énekeljük – a csendet! (Né- 
mán állnak. Kint megszólal a harang. A katonák kör- 
befogják, a püspök indul, lehajtott fejjel. El. Csend. 
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Most csikorog kint a lépcső, Socino feszült lesz. Jön Lu- 
kács, karjaiban a halott Máriával. Belép. Leteszi a ka- 
rácsonyfa mellé. Kis csend.) 


SOCINO: Vidd... vidd... (Szemét lehunyja. Lukács 
leplet dob a lányra.) 


LUKÁCS (kardjára teszi kezét): Gyere, Socino. 
SOCINO (suttogva): Hová? 
LUKÁCS: Ki innen. 
SOCINO: Miért? 
LUKÁCS (rekedten): Elénekeljük a hallgatást. 
(Socino, részben a holttesttől menekülve, indul, Lukács 


utána, a harang újra szól.) 
SOCINO (majdnem üvöltve a katonák után): Ne öljé- 


tek meg! (Suttogva.) Ne súgjátok be az Istent. 


Függöny. 
Vége a Triptichon első darabjának 
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Előszó a Triptichonhoz 


E Triptichon – hármas, kinyitható oltárkép – a ma- 
gyar (erdélyi) reformáció egymást követő korszakairól 
szól. Gondolom, mivel szellemi vállalkozásról van 
szó, nem hat zavarólag, hogy triptichonnak keresztel- 
tem, jóllehet hőseim a képkultusz ellen voltak. 


Három darabja közül az első kettő (Vendégség 
1968–69, Tornyot választok 1971–72) újabb – 1963 
utáni – irodalmi munkásságom leglázasabb korszaká- 
ban született. A sietség oka: a külső és belső sürgetés, 
az elkésettség önmagunkban gyakorta visszhangos ér- 
zete. A harmadik (Szekértől elfutott lovak, 1980–82) egy 
némileg nyugalmasabb időszakban látott napvilágot. 


Az első két darabon elvégzett változtatásokat csak 
részint indokolják színpadon szerzett tapasztalataim. 
A fő ok: triptichonként sokkal inkább egymásra utal- 
taknak kell lenniük, mint egyedülállóan. Innen a visz- 
szautalások vagy előresejtetések. De más jellegű vál- 
tozások is észrevehetők. Például: az Apáczai-darab 
első, régi variánsában női szereplők nincsenek, a szer- 
kezet is jóval bonyolultabb. 


A Fölkél az Ömlő Búza napja, És Rosta órája üt, 
Majd Sziták perce jő el summázó hármas cím jelzi 
leginkább azt az összefüggést, amit sugallni szándé- 
koztam. 


Azt a történelmi megtudást ugyanis, hogy a szel- 
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lemi újhodások kezdeti – szinte ifjonti – mámorát 
racionálisabb korszakok váltják fel. Szigorúbbak. 
A kezdet szabadsága, ahogy ez ki is mondatik, nem 
azonos a folytatás szabadságával s pláne nem a be- 
fejezésével. 


Az önmagával túlságosan elégedett teológiát folytat- 
ják az önkorrekciós idők, sőt: szinkretikusabb, netán 
némely szempontból eklektikusabb, promiszkuitív 
periódusok is lehetségesek. Mint ahogy az ökumeniz- 
musra is sor került. (Bizonyos – azelőtt ellenlábas – 
eszmék közös platformjára a közös nagy veszély idő- 
szakában.) Hőseim igaza vagy vélt igaza tehát végül is 
másodlagos, amikor a történelem kíméletlen ön- 
korrekciós vagy épp halmozó tendenciáit szemléljük, 
legyenek ezek: megtorlások vagy jóvátételek, újítások 
vagy restaurációk stb. Mindezek törékennyé teszik 
a történelmi ember igazát. A humor (így a groteszk 
vagy az abszurdoid is) az ember szellemében először 
fedezi fel a relativitást. Ilyen tág értelemben szem- 
léletemben ott bujkál a történelmi irónia is. Ez az 
irónia csak annyiból az enyém, hogy én fedezem fel 
az események egymásutánjában. Én értelmezem iró- 
niaként. Én tehát kiválasztóként vagyok (én). 


E kérdés mindjárt felveti a belső és külső ábrázolás 
bökkenőit. 


Belülről ábrázolni egy igazi hősiességet, de akár egy 
gyilkos lelkületet is, nem azt jelenti, hogy az író vagy 
bármely alkotóművész – úgymond – „azonosul” a 
szereplővel, vagy helyesebben nagyon hasonul ábrá- 
zolt alakjához, vagy netán azt, hogy a megfestett em- 
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ber maga az alkotó volna, csak éppen „rangrejtve”. 
A burkoltabb önéletírásokat és kulcsregényeket le- 
számítva ez nem így igaz. De még ezeknél is felvető- 
dik: ha a másfajta írásokban az olvasó azt keresi: me- 
lyik alak malaclopójában rejtezik az alkotó, úgy a 
nyílt-burkolt önéletrajzi művek esetében jogos a for- 
dított kérdés: az első személyben író alakjában mennyi 
az idegen vonás, ami nem felel meg egykori s netán 
mai énjének? A probléma tehát sokkal bonyolultabb, 
semmint azt annyi ideje híresztelik. 


A nagyfokú hasonulásnak („azonosulásnak”) két- 
ségtelenül mind az alkotóban, mind hősében vannak 
közös kapcsoló-, helyesebben támaszpontjai. Ez azon- 
ban korántsem „azonosulás” a szó régen hitt értel- 
mében. Mit tesz hát belülről ábrázolni? Netán ellen- 
állhatatlan rokonszenvet érezni hőseink iránt? Etikai 
szinkretizmust? Nem! Sokkal inkább: esélyt, teret, 
helyzetet adni alakjainknak, hogy saját igazságérzetük 
szerint cselekedjenek és szólaljanak meg. Keresni kell 
tehát bárki igazságérzetét, egyenlőségről, egyenlőt- 
lenségről, szabadságról stb. fennen vallott vagy hall- 
gatólagos, meg nem fogalmazott felfogását. A belülről 
ábrázolás az alkotó udvariassága, mi több: demokrá- 
ciája, amivel hősének az önkifejtés-önkiélés lehetősé- 
gét nyújtja. Ezáltal az alkotó is kiél valamit: szabaddá 
tesz; Fichte szerint ez maga is szabadság. Igaza van, 
de bonyolultabb formában, mint ő gondolja: a sza- 
baddá tett lény ugyanis viszonozza az adományt. 
Le van kötelezve. Garanciát nyújt szabadságomra. 
Nem pusztán a szabaddá tevés jóleső érzéséről van 
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szó tehát, hanem az önbiztosítás hátországáról. Köl- 
csönösségről. Egyezményről. 


A romantikus ábrázolás inkább diktatórikus, mint 
demokrata. A hősnek itt főként csak igazsága van, 
semmint igazságérzete. Illetve ítéletei csak antinóm 
formában megengedettek: ez igaz vagy hamis. E mód 
a logikában a szétválasztó, vagylagos alakzatoknak 
felel meg (diszjunktivitás). Ez nem ösmer átmenetet, 
árnyalatokat, egybemosódást és kiegészüléseket. A ro- 
mantikus alkotó sokkal inkább a hős igazát vagy nem 
igazát ábrázolja, semmint alakjának sajátos igazság- 
érzetét. 


Tehát: keresd meg hősöd bármily furcsa, sajátos 
igazságérzetét, soha az igazságát. Az igazságösztön 
(hisz ez is van), ha alaktalanabb is, de megragadható. 
A kinti igazság útjai viszont szövevényesek. Az önvé- 
delem például igazságösztön, alapvető. Ezt megra- 
gadni könnyebb, mint a külső törvények igazságát, 
még ha azok összefüggnek is a belsővel. Így érheted 
el, hogy az ábrázolásban nem diktátor vagy, hanem de- 
mokrata. Mert nem vontad meg a szót a sajátosoktól 
a túl tágas, önző, szellemi szélhámosságra oly alkalmas 
„egyetemességek”, „általánosok” javára. 


Egyetlen hősömmel sem vagyok azonos, tehát nem 
vagyok hozzájuk roppant hasonló. Csak igazságérze- 
tünk, ösztönünk néha találkozik, jóllehet – ahogy 
mondani szokás – egy világ választ el egymástól. 
Máskülönben hogy tudna az, aki egy csirkét sem ké- 
pes levágni – belülről ábrázolni egy gyilkost. 


Így hát e drámákban ne engem keressen a Tisztelt 
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Olvasó, hanem szabadságaimnak és rabságaimnak, 
hőseim szabadságainak és rabságainak szintjét-fokát. 


A szellemért vitatkozó színjátékot (vagy régiesen: 
hitvitázó drámát) igyekeztem megújítani századunk- 
ban, a modernebb eszmei és esztétikai vívmányok 
bevonásával. 


Következésképp: így – triptichonként – az Olvasó 
új könyvet vesz kezébe, s nemcsak mert a Péchi Si- 
mon-dráma friss termés, hanem új az összefüggések 
említett folytonossága is. 
 
Budapest, 1982. 


P. G 
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Fölkél az Ömlő Búza napja 
 


És Rosta órája üt 


MAJD SZITÁK PERCE JŐ EL 


(A Triptichon harmadik darabja) 
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TORNYOT VÁLASZTOK 


vagy: 


A Függetlenkedők 


(Apáczai Cseri János) 
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SZEMÉLYEK 


APÁCZAI CSERI JÁNOS a teológia doktora, professzor 
ALETTA VAN DER MAET a felesége, holland származású 
BASIRIUS IZSÁK anglikán pap, a teológia doktora, feje- 
delmi tanácsos 
II. RÁKÓCZI GYÖRGY erdélyi fejedelem 
SOMLYAI BÁTHORY ZSÓFIA a felesége 
LORÁNTFFY ZSUZSANNA a fejedelem anyja, I. Rákóczi 


György özvegye 
KEMÉNY JÁNOS hadvezér, főúr 
BALÁS ÁBRAHÁM a hadsegédje 
RHÉDEY főkapitány 
KERESZTURY PÁL Rákóczi udvari papja 
CSULAI GYÖRGY református püspök 
MÁRTON ATYA jezsuita pap 
DOBY LÁSZLÓ tiszteletes 
 


SZEREDAI ALBERT } iskolamesterek CSAVARÓ JÓZSEF 
EGY SZOLGA 
ELSŐ KOLDUS 
MÁSODIK KOLDUS 
DIÁK 
FUTÁR 
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Továbbá főrendi urak, papok, tanítók, katonák, udvar- 
hölgyek, szolgák, tömeg. 


Történik 1655 őszén Gyulafehérvárott és a későbbi né- 
hány esztendőben. 
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Bevezető 
a Triptichon harmadik darabjához 


Apáczai tizenhetedik századi nagyszerű élete inkább 
regényt kívánna (persze: nem elsősorban ifjúságit), 
hiszen temérdek benne a szó hagyományos értelmé- 
ben vett regényesség: az árvagyerek-sors, a kisdiák- 
évek, híres tanárok, Hollandiába kerülése, élete távol 
a hazától, találkozása a korabeli szellemi áramlatokkal 
(főként Descartes-tal), az angliai események hatása 
gondolkodására, Aletta van der Maet kisasszonnyal 
való megismerkedése és házassága (1651. szeptember 
30-án), külországi helytállásai, nosztalgiája, hazajöve- 
tele, nevelési elvei, iskolaügyi javaslatai, egyetemi 
tervei, könyvei, fordításai, diákbálvány élete Gyula- 
fehérvárott, vitái, meggyanúsíttatása, Kolozsvárra 
helyezése, „szárazbetegségének” kiújulása, halála. 
Ez hát az ő látványos élete. 


De ott van az a belső: a lélek és az ész élete, mely 
nem mindig mutatkozik a cselekedetekből. Hogyan 
fogadja be az oly szomjú elme, amit a világ rejt is 
előle, s föl is kínál neki? Hogyan csiszolja szellemét 
többek között Descartes-on, aki szintén a „csendes” 
Hollandiában élt. Természetesen minderre mi vá- 
laszt nem adhatunk, a dráma nem regény, nem is lé- 
lektani és filozófiai esszé. Mi kiválasztottuk életének 
– szerintünk – legdrámaibb pillanatát: megvádoltatá- 
sát, Basire Izsákkal való vitáját s annak következmé- 
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nyeit. Ami ebbe belefért múltjából és majd már nem 
sokáig tartó jövőjéből – anélkül hogy a drámára nézve 
terhelőnek éreztük volna –, azt mind sugallni igye- 
keztünk, s ami nem, menthetetlenül kimaradt. Hiszen 
a dráma korántsem olyan „jószívű” műfaj, mint a re- 
gény, sokkal kegyetlenebb. Egy színmű nemcsak úgy 
drámai, hogy a hősök vannak drámai helyzetben, ha- 
nem úgy is, hogy az író maga is abba kerül: válasz- 
tania kell, kiválasztania: alakokat, részleteket, hely- 
zeteket, s a többit megöli, elfojtja magában; pedig 
ha regényíró volna, mennyi ínyencséget, tollhegyre 
való irodalmi jó falatot tehetne még az asztalunkra! 
Bizony, a szelekció – úgy érzi egy-egy „jobb szív” 
– valóságos véres mészárlássorozat, szellemünk, tuda- 
tunk Szent Bertalan-éje. A kiválasztás – „gyilkos- 
ság”. 


Azonban nemcsak kihagyni, rostálni – muszáj bele- 
költeni is. Amit az élet kihagyott az adatvilágból, de 
olyanképpen, hogy bele is „írhatta volna” – az bi- 
zony igen sokszor kellene a drámába: néhány új alak, 
helyzet vagy a meglévők erősebb kinagyítása, hogy át- 
hidaljanak, hogy elősegítsék a megértést, összefüg- 
gésbe hozzanak, asszociációkat, jelképcsírákat sugall- 
janak, vagy éppen: élesebb fényben exponálják azt, 
amit hősünk megél. Mi eddig is így buzgólkodtunk el- 
járni, ezután is így vagyunk kénytelenek tehát, illetve: 
szeretnénk kénytelenek lenni, nehogy ne lássuk a rész- 
letek fáitól az erdő egészét, továbbá: a fölös részek sok 
bábája között el ne vesszen az író szándék- és gondo- 
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latgyermeke, és végül: a Részletek fürdővizével ne- 
hogy kiöntsük az Egész gyermekét. 


Most pedig valamit az adatgyűjtésről. 
Írtunk mi régebben egy drámát, afféle drámastúdiu- 


mot a francia polgári forradalomról. Robespierre, 
Danton, Saint-Just és egy Simon nevezetű varga is 
felvonul benne. Simon vargát, jóllehet csak valami 
olcsó történelemkönyvből olvastunk ezt-azt róla, mégis 
központi alakká tettük. Kíváncsiságból – hogy eljárá- 
sunk helyességét ellenőrizzük – megnéztük ilyen szem- 
pontból Camus Caligulá-ját. Megnyugodtunk. Rájöt- 
tünk ugyanis, hogy az író Caligula egyéniségéről – le- 
számítva a típus filozófiáját – a legtöbbet Suetonius 
könyvéből (Caesarok élete) kívánt megtudni, abból a 
műből, amelyet minden, magát komolyabb „antik 
szakértőnek” tartó történész „pletykagyűjteménynek” 
nevez. Nos, ez a „pletykabreviárium” hány ilyen re- 
mekmű születésénél bábáskodott! Vagy talán Büch- 
ner eljárása lenne a jobb, aki ama shakespeare-i méretű 
drámáját, a Danton halálá-t úgy írta meg, hogy min- 
den fontosabb alakja szájába hiteles, utánaolvasható 
beszédekből, cikkekből, konventi jegyzőkönyvekből 
másolt idézeteket adott? (Persze, ettől még Büchner 
darabja is tele van költői invencióval!) Tehát az ered- 
mény a fontos. Az egyik agyon-kitalál (inventál), s mi 
lesz belőle: híg, kis ez-az. A másik agyonhitelesít 
(dokumentál), s mi az eredmény: történelmi képes- 
könyv-bibliográfiai felsorolás szemelvényekkel – kö- 
zépiskolák számára. Minden attól függ tehát, ki nyúl 
hozzá ahhoz a mindegy mihez. No de ne példálózzunk 
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ilyen közismert és bevált nevekkel, módszerekkel, mert 
még félreértenek bennünket. Inkább a juhainknál ma- 
radjunk. Itt van tehát az az Apáczairól szóló dráma. 
A szerző úgy érezte: szellemi ujjbegyével körültapo- 
gatta Apáczai szellemének testét, ha nem is éppúgy, 
amint azt Bod Péter, Bethlen Miklós meg Almási Ba- 
logh Pál és mások tették az elmúlt századokban, nem 
is olyanformán, mint az időben közelebbiek és egész 
közeliek: Gyalui Farkas kiváló stúdiumában vagy 
Saszet Géza modern, izgalmas értekezésében. Ha nem 
is éppígy – de ezekre függesztett fél szemmel. Azért 
csak fél szemmel, mert másik fél szemünk az Apáczai 
művén csüggött. Így hát nem is éppen úgy láttunk 
mindent, ahogy Apáczai mutatja önmagát könyvei- 
ben: hiszen nekünk a könyvek mögött a lélekben is 
illett lapozgatnunk. Ám a lélekből csak annyi maradt, 
amennyi a könyv. Ki pótolhatná hát a lélek vissza- 
hozhatatlanul testben rekedt ízeit, ha nem a magát a 
feltámasztás vajákos ujjú szemfényvesztőjének hivő 
hazárdjátékos, aki nem átallja történelmi drámaíró- 
nak titulálni önmagát? 


Óvakodtunk viszont elolvasni bármiféle regényes 
vagy régebbi értékelő irodalomtörténeti oldalakat 
hősünkről. Óvakodtunk munkánk befejezése előtt el- 
olvasni még Németh László Apáczai-drámáját is, 
mint ahogy – mert hiszen gyakorlatunkban ez már 
így alakult ki, nekünk hát így a jobb – a fentebb emle- 
getett Büchner-darabot is a francia forradalomról szóló 
drámának megírása után olvastuk el. Tehát: utána 
már igen! Ilyenkor jó érzés ezt tenni, néha elégtételt 
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is érezni, máskor apródad, nemes irigységet, némely- 
kor pedig elcsodálkozni, hogy a közösen ismert tény- 
világ milyen egyformán sugallja ugyanazt az eszmét 
és a hasonló ötleteket. „Lám csak, ő is ugyanazt ol- 
vasta ki ebből és ebből a dologból, mint mi!” Igen, 
megtörténik, hogy az asszociáció ugyanarra a szintre 
jut a kortársi vagy előző történelmi tudat közlekedő 
edényeiben is. Persze ezek afféle kis spirituális-kuli- 
náris elégtételek, de talán éppen ezért: nagyon jó- 
ízűek. 


E darabban hiteles történelmi személy több is sze- 
repel. Elsősorban a főhős, Apáczai Cseri János. Meg- 
kérdezhető: miért írjuk Cserinek, noha bizonyított, 
hogy családi neve Csere János. Gyalui Farkas 1892- 
ben Kolozsvárott kiadott Apáczai Cseri János (Élet- 
rajzához és műveinek bibliográfiájához – Tanulmány) 
című dolgozatában – számunkra legalábbis – meggyő- 
zően bizonyítja, hogy Apáczai mint író, mint szemé- 
lyiség így írta – így akarta és kívánta írni – a nevét 
akár a jó hangzásért, akár a latinos helyesírásból ere- 
dően. A másik történelmi személy Basire (latinosan: 
Basirius) Izsák, az Angliából Cromwellék elől végül is 
Erdélybe menekült apát. Azután: Aletta, Lorántffy, 
Báthory Zsófia, II. Rákóczi György, Kereszturi Pál, 
Csulai György és Rhédey főkapitány. Ezeknek – a té- 
nyekből kiderülő s az eseményben játszott – szerepé- 
hez nagyjából ragaszkodtunk. Talán csak Keresztury 
Pál Apáczai mentésében vállalt dolgait túloztuk el a 
régebbi írásbeli források alapján. Más adatok szerint 
ugyanis e mentésben főként II. Rákóczi György 
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anyja, Lorántffy Zsuzsanna tündökölt, aki éppen a 
presbiteri nézetei miatt igen szerette Apáczait. Tet- 
tük pedig mindezt a drámai szál erősítése kedvéért. 


Nyilván: csekély mértékben szövegünkben akad- 
nak „történelmi mondatok” is. Itt-ott például – hol 
hűségesen, hol átfogalmazva – Apáczai leveleiből, 
könyveiből vett gondolatokat ékeltünk replikába. 
Ugyanígy a fejedelem egy-két, a vita feljegyzéseiből 
ismert közbeszólását is majdnem szó szerint írtuk be 
a megfelelő helyekre. (Például: „A presbiterianizmus 
út az independentizmushoz!” stb.) A vitát tehát „re- 
konstruálni” kellett a – viszonylag – nagyon kevés 
meglevő tényállagból. Nekünk például nem volt (nem 
is lehetett!) adatunk arra nézvést, hogy a diákság is 
részt vett volna e vitán. Mégis behoztuk a darabba a 
„Diák” alakját, aki a mi elképzelésünkben „beszökött” 
a terembe, s mintegy képviseli a fiatalság véleményét, 
bizonyítva Apáczai népszerűségét az ifjúság körében. 
A valamilyen terembe „belógó diák” különben sem 
idegen semmilyen kortól. Az invenció tehát történe- 
lemlélektanilag megalapozott. Másrészt azért is kel- 
lett a diák alakja, hogy újabb lovat adjon Basirius alá, 
és még jobban felkeltse a fejedelem Apáczai népsze- 
rűsége iránti gyanakvását. A vita rekonstruálása köz- 
ben egyébként Basirius szájába olyan érveket is ad- 
tunk, amelyek – mint vádak – csak Apáczai halála 
után jóval később merültek föl a Logikácska és az 
Enciklopédia szerzője ellen. Példának okáért: a tudo- 
mányos nyelvújításban használt nehézkes, „érthetet- 
len szavait”, bölcseleti eklektikusságát, eredetiség- 
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hiányát stb. (Ilyen vádoló szerző például Szily Kál- 
mán, aki 1889-ben egyszerűen kompilátornak titu- 
lálja Apáczait.) Úgy éreztük: nem baj az, ha Apáczai 
jövőjének egy ilyen darabkáját odavetítjük akkori je- 
lenébe. Nem árt, hiszen egy tudománytörténeti pa- 
radoxonra figyelmeztet bennünket: azt a tudóst, akit 
saját kora „érthetetlenségéért” fenyít meg, a kései 
korok túlságos közérthetőséggel, saját korához viszo- 
nyított meghaladottsággal vádolnak. (Az atom fo- 
galma a görög kortársaknak túl „ködös” lehetett, az 
utókornak a régi formában – naiv.) 


Tehát a „Diák” és a többi személy mind költöttek, 
mert így kívánta darabunk építkezési eszméje. Mint 
ahogy a központi szituáció is – az, hogy Apáczai tor- 
nyot keres és választ magának – kitalálmány, hiszen 
csak annyit tudunk, hogy a fejedelem azt mondta: 
„De Isten engem úgy segéljen, Apátzai uram, a Me- 
gyesi Presbiteriumot, amíg én élek, ide bé nem hozza 
ked. Mást ne tanítson, mert Isten engem úgy segél- 
jen, valaki mást tanít, a Marosba vettetem, vagy a to- 
ronyból hányatom le!” (Szatmári Pap Mihály refor- 
mátus teológiai professzor kéziratából, 1790 tájáról.) 
Apáczai kolozsvári áthelyezését pedig Bethlen Miklós 
jellemzi telibetalálva így: „A rákot a Szamosba.” 


A fejedelemnek azt a szándékát, hogy őt a torony- 
ból ledobassa, egyébként az összes ismertebb források 
közlik (Bod Péter, Seivert, Erdélyi János és mások). 
Érdekes erre vonatkozólag megjegyezni egy Gyalui 
Farkastól nem közölt forrást: Almást Balogh Pál Fele- 
letét (Philosophiai pályamunkák. Buda, Egyetemi 
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Nyomda, 1835). E szerző – azt hisszük, főként Bod 
Péter nyomán – ezt írja: „Híre s becsülete sok irigyet 
támasztván Gyula-fejérvárott laktában, beárultatott 
a fejedelemnek mint a presbiterianus theológusoknak 
s Carthesianusoknak követője s ennél fogva a közjó 
ellensége s a köztársaság legnagyobb háborítója. A fe- 
jedelmet a fekete vád oly haragra gerjeszté, hogy Apá- 
czait a gyulafejérvári toronyból letaszításra méltónak 
ítélné, s csak Kereszturi Pál közbenjárása által téte- 
tett át Kolozsvárra tanítónak.” Nem érdektelen azt 
sem megjegyeznünk, hogy Almási Balogh ezután – az 
erdélyi filozófiai gondolkodási dicsérvén – megnevezi 
Descartes más erdélyi híveit is (Csernátoni Pál-t, aki 
első népszerűsítője Descartes-nak, és Kolozsvári 
Pál-t), de a karteziánus bölcseletnek ellene szegülőket 
is: például a brassói Greising Bálint-ot, aki ateizmus- 
salvádolja Cartesiust, és az udvarhelyi Eszéki István-t, 
aki „megtámadá... Cartesius velünk született ideáit, 
különösen pedig azon tanítmányát, mintha az Isten 
bennünk lakoznék”. (Greising 1677-ben, Eszéki 
1666-ban írta „támadását”.) Így alakul ki tehát a 
pontos véleményekből s ellenvéleményekből a kor böl- 
cseletének eléggé árnyalatos képe. Ezért nem tartottuk 
tehát „történelemhamisításnak” (bár egyenes adatunk 
erre nem volt), hogy azon a bizonyos vitán (1655. 
szeptember 24-én) magát Apáczait is mint karteziá- 
nust „leateistázzák”; hitelesnek éreztük, mert hiszen 
ez benne volt a korszellemben. 


Visszatérve a torony históriájára, elképzeltük a kö- 
vetkező lélektani helyzetet: a fejedelem szavaitól fel- 
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dúlt Apáczai maga megy fel kedves templomának tor- 
nyába, hogy ott várja ki az ítélet végrehajtását. A „to- 
ronyválasztás” gondolatát az ő személyes sorsa jel- 
képének szántuk, amellyel – szerintünk – jól össze- 
rímel Apáczainak az a nagyszerű önvédelmi – és ha- 
gyományt meg újdonságot egyszerre fölemelő – kép- 
mondata, amelyet Enciklopédia-ja előszavában ír le: 
„...a maguk nemében legtanultabb Férjfiak nem szé- 
gyenlették a másoktól való kölcsönvevést... nem 
könnyen véti el az utat, aki jó kalauzoknak vezérlése 
után indul, és az óriás vállán ülő gyermek többet lát az 
óriásnál“* (kiemelés tőlünk). Pszichológiailag tehát 
teljesen hitelesnek éreztük a felkavart lelkű, rég beteg 
Apáczainak ez általunk kitalált cselekedetét. 


A két koldus – kinek jeleneteit még jobban is fel- 
aprózva lehet ékelni a képek közé, pláne, ha netán 
hármas vagy négyes tagolásban mutatnák be – nem- 
csak azért kellett, hogy az elmúlt történelmi esemé- 
nyeket – későbbi krónikásként – elmondják, s a köz- 
ponti helyzetet előkészítsék, exponálják, nem is csu- 
pán keretjátéknak, hanem hogy kiderüljön az a mér- 
hetetlen távolság, információhiány, amely abban a 
korban a népet – nyilván objektív körülmények miatt 
– még az őt ily hevesen képviselő értelmiségitől is elvá- 
lasztotta. A darab vége tulajdonképpen egy tragédia 
elhalasztása (Apáczait csak áthelyezik) és egy másik 
tragédia kezdete: a koldusokat a „látványra éhesek” 
 
 


* Ez a mondat egyébként – valószínűleg Mézajkú Szent Bernát- 
tól származó – parafrazált szállóige. Érvként elhangzott valamivel 
később a franciák „régiek-modernek” vitájában is. 
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meg akarják „lincselni”, mert azok – úgymond – el- 
bolondították őket. Apáczai tragédiája tehát elhalasz- 
tott, pillanatnyilag függőben maradt tragédia. 


Nyelvi archaizálásra (különösebben) nem töreked- 
tünk, sőt igyekeztünk maibbá tenni a beszédet, persze 
néhol egy-egy régiesebb nyelvi fordulatot is becsúsz- 
tattunk. Azért cselekedtünk így, mert az idők folya- 
mán azt vettük észre, hogy a legszebb archaikus be- 
széd sem hat már úgy, mint az élő. A publikum, ahogy 
archaikus szöveget hall, inkább hajlamos lírát sejteni 
mögötte, mint drámát. Nyelve tehát közöttes (köz- 
bülső) nyelvbeszéd, „mintha” régi lenne, de mégse az, 
ám nem is a mai. A nyelvi idő (patina) illúziója. A ru- 
haszabás újszerű – a kölni, amely belengi: régies. 


Hogy ezt az (elég régen elgondolt) darabot most ír- 
tuk meg, abban egy aktuális esemény is ösztönzött: 
1972 világszerte a könyv esztendeje: UNESCO java- 
solta ünnep. Ki érdemelné meg jobban innen, a mi 
tájainkról, hogy a könyv világesztendejében, az idő- 
szerűség villanófénynél is emlékezetünkben legyen, 
mint az az ember, aki az első magyar enciklopédista és 
bölcseleti írónk, egy szegény kálomista Tanár-Szé- 
chenyi, aki Comenius és Tolnai Dali tanaival egye- 
temben új, polgárosultabb pedagógiai elveket hirdet, 
aki a haladó egzakt és természettudományos nevelés 
és a szó szerint vett KÖZ-oktatás nagy harcosa, aki- 
nél abban a korban s még sokáig tudományos nyelv- 
újításért, könyvért, a tudás terjesztéséért többet senki 
nem tett... A könyv, a tudomány, a nevelés, az iskola 
 


 
 
 
 
 


266 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


már-már fanatikus nagy emberének tiszta becsületű, 
széles kisugárzású művére szerettük volna betűrajzú 
ex libris-nek szánni ezt a drámát. 


Kolozsvár, 1972. P. G. 
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Első rész 


1. KÉP 


A szín hátterében egy lépcsősor, amely nyilván a feje- 
delmi palota kapujához vezet. Üres. Most sietősen be- 
jön egy mindkét lábára nyomorék koldus, a földön 
csúszó fajtából való. Kezében két kopott, pántos, súroló- 
keféhez hasonló fadarab, amivel vonszolja magát. Meg- 
áll, nézi a lépcsőt. 


ELSŐ KOLDUS (felénk fordul): Ma sokan jönnek a fe- 
jedelmi palotába. Nagy hitvita lesz! Már előre készí- 
tem a kucsmám! 


(Jön be Második koldus, ugyanolyan.) 
Hát ez meg mit keres itt? (Ezt maga elé.) Mindig a 
nyomomban... Miért jöttél ide? 


MÁSODIK KOLDUS: Ma itt nagy lesz a publikum! 
El kell játszanunk nekik győzelmeinket! Ahogy szok- 
tuk! Hiszen tudod, ha csak kéregetünk, kevesebbet 
adnak. De ha megtoldjuk játékkal, még a bámészko- 
dók is hullajtják a piculát! 


ELSŐ KOLDUS (szinte ellenségesen): Jobb, ha elmész 
innen! 


MÁSODIK KOLDUS (hallgatódzva): Hallod, már gyü- 
lekezik is a szájtátó népség! Aztán az urak is jönnek! 
No készülj! (Közelgő zaj, bámész népek verődnek ösz- 
sze a szín két szélén, mint akik szintén látványosságra 
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várnak. A két koldus középen. Amazok még ügyet se 
vetnek rájuk.) Kezdd el már! (Böködi. Látván, hogy 
ez nem tágít, elkezdi; egyre jobban belemelegednek. A tö- 
meg figyelni kezd, közben hahotáznak, tapsolnak.) 


ELSŐ KOLDUS: I. Rákóczi György, a mi nagyságos 
fejedelmünk végre belépett a vallásháborúba, a svéd 
Gusztáv Adolf oldalán, ahova minket is magával vitt, 
hogy részesei lehessünk a nagy győzelemnek. 


MÁSODIK KOLDUS: Bevettük Szatmárt, Tokajt és 
Kassát. 


ELSŐ KOLDUS: Fővezérünk, Kemény János, már 
Nyitráig jutott velünk. 


MÁSODIK KOLDUS: Jankaunál elpáholtuk a Ferdi- 
nánd seregét! 


ELSŐ KOLDUS: Úgy futottak, mint a nyúl! (Szavaik- 
tól s az emlékektől, mintha izgalomba jönne, izeg-mozog.) 


MÁSODIK KOLDUS: Mi pedig utána szaladtunk. (Ő is 
izgatott mozgással idézi most a hadiemlékeket, az Első 
koldus vele együtt, ez utóbbi hirtelen megtorpan, s mint 
akinek eszébe jut.) 


ELSŐ KOLDUS: Hohó! Állj meg, vándor! Ma te vagy 
a császári sereg! 


(Nevetés.) 
MÁSODIK KOLDUS: Nem igazság! A tegnap is én 


voltam! Most te következel! Ma te vagy a soros: te 
futsz előttem! 


(Hahota.) 
ELSŐ KOLDUS: Pontosan emlékszem, hogy a tegnap 


én voltam a császári sereg, úgyhogy én most a Rákó- 
czié leszek! 
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MÁSODIK KOLDUS: Veled nem diskurálok. Az oko- 
sabb enged. Gyere! („Futni” kezd, az Első követi 
„harci üvöltéssel”; ez így megy egy kis ideig, míg bele 
nem fáradnak.) 


ELSŐ KOLDUS (lihegve megáll, leverten): De Spiel- 
bergnél Ferdinánd császár cselt szőtt ellenünk. 


MÁSODIK KOLDUS (ugyanaz a játék): A török portát 
féltékennyé tette győzelmeinkre. A szultán nem nézte 
jó szemmel diadalainkat, mert nem szeretik az olyan 
alattvalót, amelyik külön csatát vív. 


ELSŐ KOLDUS: Így hát a török megparancsolta Rá- 
kóczinak, hogy fejezze be a harcot. 


MÁSODIK KOLDUS: Mert a török jobban szerette, 
ha az a gyenge német a szomszédja, mint ez a mi erős 
fejedelmünk... 


ELSŐ KOLDUS: A mi erős fejedelmünk, aki szövet- 
ségben áll a franciákkal meg a svédekkel is... 


MÁSODIK KOLDUS: Így aztán mit volt mit tenni, fe- 
jedelmünk Linzben békét kötött Habsburg Ferdi- 
nánddal. 


ELSŐ KOLDUS: De még milyen békét! A kálomista 
jobbágyok vallásszabadságát megint kimondták. Sváj- 
cot és Hollandiát mi tettük önállóvá! 


MÁSODIK KOLDUS (bólogat): Én is hasonlóképpen 
cselekedtem volna, ha a fejedelem helyében vagyok. 
Visszaadtuk a kálomisták elvett templomait. 


ELSŐ KOLDUS: Ha a jobbágy ragaszkodik a vallásá- 
hoz, a földesura ne kényszeríthesse visszatérni a régi 
hitre! Szóval, ezt mind jól tették. 


MÁSODIK KOLDUS: A béke nem volt rossz, de hát 
 


 
 
 
 
 


271 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


békében mégsem lehet kergetni a császári sereget! 
Ezt a békét én másképp kötöttem volna meg! Úgy, 
hogy béke is legyen, oszt verjük is a császáriakat! De 
megsajnálta a török szultán Habsburg uramékat, hogy 
úgy futnak előlünk (kicsit még mindig szuszog), hogy 
csak úgy lihegnek bele! 


ELSŐ KOLDUS: Hát megfosztottak győzelmeinktől. 
MÁSODIK KOLDUS: Pedig hogy űztük őket! 
(Kis csend.) 
ELSŐ KOLDUS: S most itt kell ülni. 
MÁSODIK KOLDUS: Diadalok nélkül, a futó ellenség 


látványa nélkül. 
ELSŐ KOLDUS: A lépcsők előtt. 
(Távoli harangszó.) 
MÁSODIK KOLDUS: S hallgatni, hogy harangoznak. 


(Elhal.) 
ELSŐ KOLDUS: Segítsék kelmedék a szegény szeren- 


csétlent, akit megfosztottak a harci dicsőségtől! 
MÁSODIK KOLDUS: Az árvák istene segítse meg azt, 


aki az ő szívében kegyes a háború rokkantjai iránt. 
EGY HANG: Ahol jön a fejedelemné! (Eltűnnek.) 
(Kis csend.) 
ELSŐ KOLDUS: Ma hiába játszottunk. 
MÁSODIK KOLDUS: Hiába. 
ELSŐ KOLDUS: Pedig a tegnap szép közönségünk 


volt. 
MÁSODIK KOLDUS: Hullott az ölünkbe a picula. 


Tegnap. De nem mindig papsajt. Bizony. Igaz, hogy 
röhögtek is rajtunk eleget. Nem mondom, én is röhög- 
nék magamon, ha én látnám, hogy két ilyen szeren- 
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csétlen nyomoréknak van kedve, mint egy gyereknek, 
diadalosdit játszani. Te nem röhögnél? 


ELSŐ KOLDUS: De igen. (Hirtelen.) Nem figyelted? 
Azért nem röhögött mindenki, igaz? 


MÁSODIK KOLDUS: Hát én se röhögnék, ha két ép, 
egészséges lábon állva látnám magamat onnan fent- 
ről – itt lent lábatlanul; nem röhögnék én, hogy a lá- 
bom előtt két lábatlan háborúsdit játszik, csak azért, 
hogy engem nevettessen. Nem röhögnék én, nem bi- 
zony. 


ELSŐ KOLDUS: De olyan is van, aki röhög. Ha meg- 
fizeti – röhögjön. Nem igaz? 


MÁSODIK KOLDUS: Az már igaz. Én is röhögnék ma- 
gamon, ha megfizetném. 


ELSŐ KOLDUS (felocsúdik): Te... Te mindig egye- 
bet mondasz... 


MÁSODIK KOLDUS (sóhajt): Mert mindig egyebet 
kérdezel. 


(Kis csend.) 
ELSŐ KOLDUS: Lassan elfelejtjük a szerepet. Ha 


nincs közönség, elfelejtjük a szerepet. 
MÁSODIK KOLDUS: Minek? Ha nem lenne Isten – 


elfeledkeznél imádkozni? 
ELSŐ KOLDUS: Pedig mennyit tanultuk, míg a fe- 


jünkbe ment. Azért elég nehéz szöveget mondunk. 
(Most kap észbe, hogy a másik mit kérdezett.) Amíg van 
ima, Istennek is kell lenni. 


MÁSODIK KOLDUS: Na csak reménykedj. 
(Jön Báthory Zsófia és Márton atya.) 
ELSŐ KOLDUS (halkan): A fiatal fejedelemné a jezsui- 
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tával... (Kiabálva.) Az isten áldja ifjú és jóságos feje- 
delemnénket! 


(Zsófia pénzt dobál a földre, azok kapkodják.) 
MÁRTON ATYA: Majd jelentkezzetek nálam is... 


De most hagyjatok magunkra. (Azok gyorsan eltűn- 
nek.) 


BÁTHORY ZSÓFIA (mint aki folytatja): Egyszóval 
meg kell mondanom Lorántffy Zsuzsannának: én nem 
kívánok mutatkozni a vita előtti fogadáson. Én nem 
akarok református hitvitát hallgatni! A háttérből 
pláne nem! 


MÁRTON ATYA: És engem... engem miért hozott 
magával? 


BÁTHORY ZSÓFIA: Tüntetni akarok atyám szemé- 
lyével. Lássák: magam mellett hordozom igazi egy- 
házam támaszát. Annak a hitnek képviselőjét, ame- 
lyet házasságom miatt ott kellett hagynom... Márton 
atya, segítenie kell... 


MÁRTON ATYA: Zsófia! Gyermekem, az isten sze- 
relmére, mit akar tenni? 


(Apró szünet.) 
BÁTHORY ZSÓFIA: Visszatérek régi hitemre, atyám. 
(Kis csend.) 
MÁRTON ATYA: De hisz ez... ez borzasztó! 
BÁTHORY ZSÓFIA: Borzasztó? Én azt hittem, ujjon- 


gani fog. Mi volna szebb dicsőség a katolikus hit- 
nek, mint ha a reformátusnak áttért somlyai Báthory 
Zsófia lehajtott fővel visszatér. 


MÁRTON ATYA: Ez... ez nem oly egyszerű, kedves 
leányom. Hiszen Báthory Zsófia a fejedelem asszonya. 
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A Lorántffy Zsuzsanna menye. Ők pedig nagy refor- 
mátusok. Így hát uralkodónk egész haragja felénk 
fordulhat, mert azt hiheti, hogy mi, katolikusok biz- 
tattuk e lépésre, gyermekem. Nekünk az ellenrefor- 
máció nem azt jelenti, mint a Lipót császár-féle Ma- 
gyarországon. Itt, ha a református fejedelemnek az 
egész magyarságra nézvést vannak jó tervei – nekünk 
nem szabad akadályoznunk, hiszen mi is e nép gyer- 
mekei vagyunk. Pázmány kardinális ezt nagyon jól 
megérezte utolsó éveiben. Itt és most ajánlatos tehát 
az ő kései politikáját követnünk. Vagyis csínján a reka- 
tolizálással. 


BÁTHORY ZSÓFIA: Elegem volt. Lorántffy amilyen 
kegyes és szelíd, éppoly képmutató. Valamikor azt 
mondotta: csupán egyetlen hatalom van, melynek 
joga van bárki hitét megváltoztatni... és ez a szerelem. 


MÁRTON ATYA: Értem... valami... megváltozott? 
BÁTHORY ZSÓFIA: Meg. És nem is kicsit. A lengyel 


trón megszerzésének gondolatába aligha fér a szere- 
lem. Csak a kíméletlenség. Meg a hadi készülődés: 
Kemény János és Balás Ábrahám minden hónapban 
táborba vonulnak egyszer... S különben is... régi 
egyházam már nem oly félretaszított, mint az előző 
fejedelmek idején. Nem kell lenyelnünk érte mindent. 


MÁRTON ATYA: Hála az ifjú fejedelemnének. 
BÁTHORY ZSÓFIA: Én csak annyit tehettem, ameny- 


nyit megengedett az udvari gyanakvás. Ó hányszor 
kellett hivatkoznom arra, hogy férjem atyja majdnem 
holtáig levelezett Pázmány bíborossal. S ők mennyi 
mindenben egyetértettek, főképp a haza sorsát ille- 
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tően. Két nagy ember volt – mondtam én férjuram- 
nak –, akik békejobbot nyújtottak, midőn annyi oldal- 
ról fenyegette veszély a közös nagy hazát s egész faj- 
tánkat. Mit számít ilyenkor a vallás – mondták ők. 
Ám ezt mondotta megboldogult apám is, hogy vigasz- 
taljon, midőn sírtam áttérésem miatt. A hon érdekét 
követtem. Igen, a szerelem is... de ha a hon érdeke 
nem lett volna... nem is tudom... végül is legalább 
annyira rábeszélt az idősebbek esze, amennyire fiatal 
szívem rám parancsolt. 


(Szeme könnyes.) 
(Jön Lorántffy két hölgy kíséretében, akik most a hát- 


térből visszavonulnak, mert asszonyuk int nekik. Köze- 
ledik.) 


MÁRTON ATYA: Vigyázzon, mit beszél... (Halkan.) 
Én elmegyek. Úgyis azt mondják rólam jó katoliku- 
saink, hogy a reformátusok kedvenc jezsuitája va- 
gyok ... (Öngúny.) 


BÁTHORY ZSÓFIA: Maradjon! (A pap meghajol a 
már idős asszony előtt.) 


LORÁNTFFY: Örvendek, leányom, hogy eljöttél. 
BÁTHORY ZSÓFIA: Csak azért jöttem, hogy meg- 


mondjam kegyelmednek: nem mehetek el a foga- 
dásra. 


MÁRTON ATYA (sietősen): Kegyelmetek bocsánatát 
kérem, de koldusaim várnak. (Lorántffy int, hogy me- 
het, a pap sietve el, kis csend.) 


LORÁNTFFY: Jól értettem, amit mondtál? 
BÁTHORY ZSÓFIA: Így látom jobbnak, kegyelmes 


asszonyom. 
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LORÁNTFFY: Hiszen nem a vitára hívtak, ott most 
nincs helyünk... csak a fogadásra, és ennyit megte- 
hetsz ... 


BÁTHORY ZSÓFIA: Félek magamtól, asszonyom. 
LORÁNTFFY: Miért? 
BÁTHORY ZSÓFIA: Félek, hogy nem tudok színlelni 


többé. 
LORÁNTFFY: Színlelni? Mit? (Meghökkenve.) 
(Kis csend.) 
BÁTHORY ZSÓFIA: Azt, hogy buzgó református va- 


gyok. 
LORÁNTFFY: Mindig mondtam, hogy nem vagy túl 


alázatos. 
BÁTHORY ZSÓFIA: Az alázat sokszor csak arra jó, 


felség, hogy másokat meghódítsunk véle. Én nem 
akartam meghódítani senkit... senkinek a szívét, s a 
hitét legkevésbé. 


(Kis csend.) 
LORÁNTFFY: Sejtem, mire célzol. Nos, azt kívánom: 


mindig ilyen türelmetlen anyóst adjon néked az ég, 
ha isten ments, rászorulnál – amilyen én vagyok. Kü- 
lönben – tégy, amit akarsz... 


BÁTHORY ZSÓFIA: Szívem szerint cselekszem. 
(Meghajol, indul.) 


LORÁNTFFY: Egy pillanatra még... (Báthory Zsófia 
megtorpan.) Tégy, amit akarsz, de ne várd, hogy a 
fiamnál kimagyarázom a dolgot. Most az egyszer ne 
várd ezt, leányom. 


BÁTHORY ZSÓFIA: Magam intézem el, asszonyom. 
(Távozik.) 


 
 
 
 
 
 


277 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


LORÁNTFFY (maga elé): Szerencsétlen fiam... 
(Jön Csulai egyedül. Meghajol.) 
CSULAI: Ó, felség, végre elérkezett a nagy nap, 


amit megboldogult György fejedelmünknek megígér- 
tem... a tisztogatás napja. A belső tisztogatás nagy 
napja, kegyelmes asszonyom. (Lelkes.) Felséged nagy- 
szerű fia... 


(Közeledik Apáczai.) 
LORÁNTFFY: Mitől olyan lelkes, püspök úr? (Más 


hang.) Apáczai urammal szeretnék szót váltani. (Csu- 
lai arra felé néz, elképed.) Min csodálkozik? Az ellen- 
felével is szóba kell állanunk, így követeli a nagypoli- 
tika. (Enyhe gúny. Csulai meghajol, megbántva elsiet. 
Apáczai közel jön, meghajol.) Sajnálom magát, Apá- 
czai Cseri János. 


APÁCZAI: Hisz a vita még el sem kezdődött, felség. 
Még nem tudhatni, kit kell sajnálni. Vagy kegyelmed 
már jó előre tudja? 


LORÁNTFFY: Látta ezt az ostoba püspököt? 
APÁCZAI (komoran): Láttam. Igaz, hogy ostoba, de 


van magához való esze. 
LORÁNTFFY: Bizony. Imént azt mondta nékem, 


hogy végre elérkezett a belső tisztogatás napja. 
Mintha nem tudná, hogy én magukkal tartok s nem 
véle és Baziriusszal. Tehát látszólag baklövés volt a 
mondata, de valójában csak ravaszkodott. Békéltető 
ravaszság. Egyszerűen nem akarja tudomásul venni, 
hogy én és a fiam két véleményen vagyunk. De mert 
érzi, hogy ez mindkettőnknek jólesik – előttem fiamat 
dicséri, a fiam előtt meg engem. Mintha egyek vol- 
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nánk. Önmegtartó vakság, így hívom én ezt, Apáczai 
úr. Maga viszont okos ember... sőt túl okos. Nagyon 
művelt. Ha volna magában legalább negyedannyi ön- 
megtartó vakság, mint Csulai uramban... még sokra 
vihetne... igen sokra... No én megyek. 


(Jön Keresztury és Aletta.) 
Látom, a neje is segíti. Jó magának. (Indulna.) 


ALETTA (eléje áll, mélyen meghajol): Felséges asz- 
szonyom... kérem, az istenre kérem... beszélje le 
felséges fiát erről a vitáról. 


APÁCZAI: Aletta! 
ALETTA: Rosszat álmodtam az éccaka. 
LORÁNTFFY: Ilyen eszes fiatalasszony, és még hisz 


az ilyesmiben. Ne féltse az urát. Lesz annyi épelméje, 
hogy ne áruljon el mindent hitéről, önmagáról. 


ALETTA (kétségbeesetten): Én tudom, hogy kiadja 
magát... ki fogja adni magát... én jól ismerem... Őt 
nem kell besúgni! Ő besúgja önmagát! 


LORÁNTFFY: Mint a tisztességes szellem mindig és 
mindenütt. Isten velük. Csak nyugodtan... szép 
nyugodtan... Ahogy maga is szokta, Keresztury 
uram... Beszéljék meg a taktikát... 


(Indul, megáll.) 
(Apáczai közben kétszer is megfogta neje karját, ki- 


csit rángatva, hogy ne beszéljen.) S még egyszer mon- 
dom, Apáczai uram: ezért az asszonyért sokan iri- 
gyelhetnék magát. S kiváltképp egy ember... aki hoz- 
zám nagyon közel áll. Nagyon közel. (Elmegy, kis 
csend.) 
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APÁCZAI: Tiszteletes úr, miért hozta magával a ne- 
jemet... hogy engem meglágyítson véle? 


ALETTA (immár szelíd méltósággal): Én akartam 
jönni. 


APÁCZAI: Szégyenbe hoznak az öreg fejedelemné 
előtt. Még azt hiheti, én biztattam föl Alettát... mert 
félek... 


ALETTA: Nem hiheti azt. Mindenki ösmeri magát. 
APÁCZAI: Egy holland úrleány nem viselkedhet 


úgy, mint a szegény jobbágyfeleségek... az urukért a 
korcsmába mennek, hogy hazaédesgessék vagy épp 
cibálják... 


KERESZTURY (aki eddig komoran bámulta Apáczait): 
Jól mondja, János. Mert ez a vitaterem némileg való- 
ban korcsma lesz. Nem fenyővíztől, de saját igazuk- 
tól megrészegült érvek csapnak össze... és kést vág- 
nak a hátába a bicskások annak, aki egyedül marad. 
És ez csak maga lehet. Akinek nincs falkája, aki fal- 
kán kívül él – azt összemarcangolják. 


APÁCZAI: Talán bandát gyűjtsek magamnak? Nem 
fűl fogamhoz, hogy átvegyem a metódusukat! 


KERESZTURY: Akkor pedig előnyt ád nékik, kedves 
barátom! Nagyon hiszékeny ember maga, ha azt 
gondolja, hogy tisztességes és okos érvei számítanak 
valamit a kardok ellenében. A maga józan érve ott 
olyan lesz, mint magányos nádszál, ha megzendül az 
ég. 


APÁCZAI: Hajlik, de nem törik. 
ALETTA: Istenem, milyen kiszolgáltatott maga... 
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a sok könyvével együtt, amiket írt, és amiket olva- 
sott ... ó milyen kiszolgáltatott... 


KERESZTURY: Aki csak az igazságot keresi – annak 
nincs ideje cseleket szőni, s aki most nem cseles, az 
itt és most halott. Maga átlátszó ember, Apáczai 
uram, s ez nagy hátrány manapság. Emlékezzék a honi 
hit és a tudás újítóinak sorsára... Dávid Ferenc Déván 
halt meg a rácsok megett... Az elrugaszkodó Péchi 
Simon nem sokkal halála előtt szabadult börtönéből... 


APÁCZAI: Az nem lehet, hogy néhány ember rossz 
sorsa elriasszon a cselekedettől. Ha sose teszünk 
semmit – elkapatjuk őket. Akkor nem látják meg, 
hogy másképp is tudunk tenni, nemcsak csukott száj- 
jal s jól behúzott nyakkal éldegélni. Lehet, hogy átlát- 
szó vagyok. Ám ha az üvegen át is lehet látni, és 
tisztán mutatja a dolgokat, amikor rásújtanak: be- 
vérzi öklüket. 


ALETTA: Istenem... ha maga a csengő, éles és tiszta 
üveg... engedjen engem kenderszösznek lenni, hogy 
bebugyolálhassam, nehogy összetörjön... Ennyi az 
én erőm: a kenderszöszé. (Ezt suttogón, szinte imád- 
kozva.) 


RERESZTURY: Hallgasson a gyöngéd erőre, ami 
lassítja dühét. A vesztébe ne rohanjon. Hallgasson 
asszonyára, aki holland hazájából eljött ide, magáért... 


APÁCZAI: Ő akkor engem választott. És sejthette, 
hogy mire szegődik. Vállalta az ismeretlen földet. 
Ám tudnia kellett, hogy az ismeretlen ijesztő, s mel- 
lettem talán még inkább az lehet. Hisz én is mindig 
az ismeretlent akartam látni, s előtte nem kívántam be- 
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hunyni szemem, mint azok, akik száguldó hintó elé 
kerülnek, s leszorítják pilláikat, hogy ne lássák: már 
itt a vég... Az ilyenek talán azt hiszik: a halál meg- 
torpan csukott szemük előtt, s azt gondolja róluk: 
ez már meg is halt... S a Pusztítás továbbáll... Épp- 
olyanok ezek, mint a kisebb állatok, midőn megder- 
mednek s lehunyják szemüket, ha a nagyobb vad kö- 
zeleg... Tettetik a halált, hogy megmeneküljenek. 
Halálként rangrejtik magukat, hogy a másik kegyel- 
mezzen. Azt akarják néki mutatni, hogy holtak, s így 
nem veszélyesek, s a húsuk is döghús, így hát bűzös 
és rossz ízű. Így akarják elvenni a halál, a nagy ve- 
szély étvágyát... A természet nagy komédiája ez. 
Vagy tragédiája. De én a titkok előtt nem zártam le 
szemem... nem játszottam halált... soha... de ki- 
nyitottam tágra... azért, hogy ha mi még remegünk 
is, föl-fölijedve éjszaka, de gyermekeink többé ne 
szorongjanak... Hát ezért nehéz mellettem élni... 
ezért áldozat... De mindezt sejtette az én Alettám... 
Vagy talán nem? 


ALETTA: Sejtettem. (Fejét lehajtva.) 
APÁCZAI: Hát akkor nem érzi magát becsapottnak 


és kiszolgáltatottnak. 
ALETTA: Nem. (Hirtelen.) Én nem is vagyok, de 


maga az. (Keserű.) 
APÁCZAI: Édes, drága asszony! A hatalmasabbak 


jól tudják, mivel kezesíthetik meg a magányos láza- 
dót. Némi elismeréssel... kitüntetések, címek... 
meleg házacska, könyvek... utazás... Tűzhely, gyer- 
mek, asszony... óvó, baráti szavak... 
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KERESZTURY: Ne kísértse a barátságunkat, Apá- 
czai! Én ide nem Rákóczi parancsára jöttem... még 
csak nem is a kérésére... 


APÁCZAI: Ezt én jól tudom. De mégis... ők hama- 
rabb tudták, hogy maguk csitítgatni fognak, mint én 
s mint maguk. Ebben ez az ördögi, barátom. 


ALETTA: Istenünkre kérem, vigyázzon... vigyáz- 
zon ... (Megcsókolja, s kisiet, hogy bővebb könnyeit meg- 
előzze. Kis csend.) 


KERESZTURY (utána): Isten nem mindenkinek ád 
ilyen szelíd méltóságot és hű szívet. Ez az asszony 
isten ajándéka. Ha magának baja esnék, ez a virágszál 
örökre eltörik. Hát legyen óvatos. (Kintről emberi han- 
gok, jövés zaja.) Menjünk innen, mert már csapatos- 
tul jönnek. (Kimennek. Jön Basirius és Csulai.) 


CSULAI: Csak ne kímélje, Basirius uram! Vidéki 
ez, hiába járt Hollandiában. A társai is gyávák. Az öreg 
fejedelemné szoknyája mögé bújik valamennyi... 
(Közben átmennek, a Diák utánuk lopózik, sötét.) Nem 
kell kímélni őket! Tisztogatunk! 


2. KÉP 


A fejedelmi palota egyik terme. Korhűen berendezve, 
ám némileg tetszés szerinti. Egészen a háttérben menedé- 
kesen elvesző padsor. De a publikum állhat is. Egyelőre 
üres a terem. Később, amikor bejönnek (oldalról, há- 
tulról szinte észrevétlenül szivárognak be, kivéve persze 
a főbb szereplőket), s leülnek, csak az első egy-két sorban 
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ülők arcát lehet látni. A többieket akár „káposztafejek”- 
nek is vélhetjük. Egyedül a Diák arca fog kiemelkedni 
közülük. A többiek nem hajtják le a fejüket, nem is eme- 
lik fel, arcukon nem tükröződik sem unalom, sem érdek- 
lődés. Baloldalt kis emelvény, rajta díszes szék. Ezen 
ül majd a fejedelem. Középen, lennebb, egymástól há- 
rom-négy méternyi távolságra két kis emelvény, amo- 
lyan „szellemi” ringféleség, amelyen – mikor éppen 
nem a padból vitatkoznak – Apáczai és Basirius áll 
majd. Bejön Rhédey és két – úgymond – kopogtató 
szolga. 


RHÉDEY (miközben maga árgus szemmel figyel): 
Vége a fogadásnak! Kezdődik a vita! Vizsgáljátok át 
a termet! 


(A két szolga, amiként a vasúti síneket szokás, 
kopogtatnak padlót, falat, székeket stb.) 
Semmi? 


EGY SZOLGA: Holmi könyves emberek ezek, uram, 
honnan volna pénzük puskaporra? Meg aztán ügyet- 
lenek is. 


RHÉDEY: Már jönnek is. (Érkezik Apáczai, Keresz- 
tury.) 


EGY SZOLGA (vigyorogva): Testi motozás nem lesz? 
(Feléjük int.) 


RHÉDEY: Nem fehérnépek ezek, hogy oly buzgó 
légy a motozással! (Feléjük.) Kicsit korán érkeztek, 
uraim. 


APÁCZAI: Én vagyok itt az egyik főszereplő. (A szol- 
gákhoz.) Ezt nem kopogtatjátok meg? (A fejére bök.) 
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RHÉDEY: Azt majd meglátjuk. Menjetek ki. 
(A két szolga fölényesen néz Apáczaiékra, amikor 


előttük elhaladnak.) 
REKESZTURY: A szolgáit már megnevelhetné, főka- 


pitány uram. Azt se mondják az embernek, hogy fél- 
kucsma. 


RHÉDEY: Nem ösmerik a papi rangokat. 
KERESZTURY: De azért a fejedelem udvari papját 


már látták egyszer-kétszer. 
RHÉDEY: Úgy látszik, feledékenyek. No most már 


helyet foglalhatnak. Apáczai uram pedig ne tréfál- 
jon a szolgáimmal. Ezeknek én parancsolok. És végzik 
a dolgukat, amit a fejedelem rájuk szabott. Látják, 
ezek a hasznos emberek. (Gúnyosan int utánuk, ki- 
megy.) 


APÁCZAI (izzó): Fejedelemség a fejedelemségben 
ez a szolgahad. Semmibeveszik az embert, mindegy, 
kinek mi a rangja, s mennyi van a fejében. 


KERESZTURY: Ne hergelje máris magát, fiam. Isme- 
rem a lobbanékony vérét. Basirius pedig hideg és ra- 
vasz, és Rákóczi hallgat rá. Mondtam már, mire megy 
a játék. A nyulat a bokorból... Hát ne legyen nyu- 
szi... 


(Most hirtelen, szinte varázsszóra benépesül hátul 
a terem, a fent jelzett módon.) 


APÁCZAI (a széksorok felé néz): Csak azt tudnám, 
hogy kik ezek. Őket itt elöl még ösmerem, de akik 
hátul vannak... talán egyet sem láttam közülük soha. 
Kik ezek? Tanároknak nem tanárok, papoknak nem 
papok. Begyűjtötte őket Basirius, hogy legyen utó- 
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védje. No, újra itt van Rhédey! (Leül Keresztury 
mellé.) 


RHÉDEY (sietve be): Jön a mi kegyelmes urunk, 
II. Rákóczi György fejedelem! 


(Kis csend.) 
(Mindenki feláll a széksorokban, a fejedelem bejön, 


Csulai követi, Basirius hátrább marad.) 
II. RÁKÓCZI (kezével üdvözli a begyültéket, székéhez 


megy, leül, utána a többiek is, kis csend, minden szem 
rászegeződik): Basirius mester és Apáczai uram (azok 
felállnak) vitát folytatnak itt. Szabad vitát. Basirius 
mester az idősebb jogán – kezdje el! 


BASIRIUS (fellép a „szellemi ringbe”, körültekint, lát- 
szik rajta, keresi a hatást): Méltóságos és kegyelmes 
urunk! Magas rendű uraim! Nagytiszteletű tudós 
férfiak! 


DIÁK (felugrik a hátsó sorokban: fontos, hogy csakis 
az ő arca legyen nagyon kifejező, mintegy kiemelve a 
többiek kifejezéstelenségét): Hol vannak itt – egyet ki- 
véve – a tudós férfiak!? 


(Meglepett csend. A fejedelem előrehajol.) 
BASIRIUS: Ez merénylet! Ki maga, domine? 
APÁCZAI: Lehet, hogy az ujjasa alatt egy Brutus 


tőre lapul! Ne képzelje Julius Caesarnak magát. S ha 
tőr van nála, az érvek tőre az! 


DIÁK: Csak egy diák vagyok, de tudom, miért gyűl- 
tek össze kendtek: hogy megbélyegezzenek egy nagy 
embert! Azt, akit a diákok jobban szeretnek, mint 
száz Basirius mestert együttvéve! S akit a mi ifjaink 
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a nagyságos és kegyelmes urunk, a fejedelem és vezető 
főrendi uraink után a legjobban becsülnek! 


BASIRIUS (a fejedelem felé): Valaki felbérelte ezt 
az ifjút! 


KERESZTURY (felugrik, hogy Apáczai fellépését tom- 
pítsa): Bocsásson meg, kegyelmes uram! (Diák felé.) 
Öcsémuram, azonnal szedje a sátorfáját! 


II. RÁKÓCZI (leinti): Hagyja csak, Keresztury 
uram. Ez is egy vélemény. (A Diákhoz.) Diák úr! 
Te mit keresel ebben a teremben? Ki hívott téged 
ide? 


DIÁK: A lelkiismeretem hívott. Beszöktem a te- 
rembe, mert hallottam a Basirius mester viselt dol- 
gairól s azt is, hogy nyilvánosan támadni készül 
Apáczai professzorunk ellen! 


BASIRIUS: Megállj! Milyen viselt dolgokról be- 
szélsz? (A Diák elillanni készül.) De nem úgy! Fogják 
meg, mert a váddal maradok! 


DIÁK: Éljen a nagyságos fejedelem, a mi igazság- 
tevő urunk. 


(Gyorsan el, hátul.) 
(Csend.) 
BASIRIUS: Kegyelmes uram, én most a váddal ma- 


radok. Ki hívta ezt a diákot ide? Kicsoda? (Apáczai 
felé néz.) Magától kérdezem, professzor Apáczai! 


APÁCZAI (feláll): Nyilván az hívhatta, aki azokat is 
ott, leghátul, akiket én szintén nem ismerek. 


BASIRIUS: De ők bizonyára ismerik magát, ha ide- 
jöttek. Vagy talán csak nem Angliából jöttek, ahol 
engem ösmernek jobban? Gondolja, professzor, hogy 
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fizettem az útjukat idáig? Kérdezzük meg őket, hátha 
tudnak angolul. (Odakiált.) Tudnak önök angolul? 
(Csend.) 


APÁCZAI: Ne fáradjon, professzor uram, biztosak 
vagyunk benne, hogy nem maga után jöttek. Olcsóbb 
lett volna nekik inkább el se engedni magát, semmint 
maga után jönni. De úgy látszik, könnyű szívvel en- 
gedték el ottani hívei... e vidéki helyre... 


BASIRIUS: Én a hazámat kényszerből hagytam el. 
Nem akartam egy levegőt szívni Cromwellékkel, 
a királygyilkosokkal, a függetlenkedő papokkal és 
nézni, hogy szemem láttára ássák meg Anglia sírját! 


APÁCZAI: És mert maga eljött, mester – most meg 
fogják ásni! Mert maga eljött! 


II. RÁKÓCZI: Apáczai uram! Fékezze a nyelvét! 
Tudós embernek tudós vitát kell állnia! 


CSULAI: Úgy van! Érvei nincsenek, csak csipke- 
lődni tud! Személyeskedik! 


APÁCZAI: Mikor tagadtam én, hogy az igazságom 
személyes, mert egy vagyok vele? 


RHÉDEY: Ennyit egy katona is tudna, ehhez nem 
kellett Hollandiát járni. Le az ilyenekkel! 


BASIRIUS: Kegyelmes uram, egy bizonyos: nem 
miattam gyűltek be ide. (Mintha gúnyosan.) Mert 
hiszen ő a népszerű ember, népszerűsége vetekszik 
(enyhén és sandán körülmutat) sokunkéval... 


APÁCZAI: Ezt sose állítottam. De hogy magának, 
mester, ez igen fáj, az bizonyos. Avagy azt hiszi, 
hogy a diákjaimnak cukorfütyülőt adok, hogy ne 
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járjanak a kelmed óráira? Mint ahogy meg is esett, 
hogy nem mentek el... 


BASIRIUS: Nem tagadom, volt egy-két eset, amikor 
nem jöttek az óráimra, de úgy látszik, nem az én ta- 
naim vonzzák őket. 


II. RÁKÓCZI: Apáczai uram, maga mivel édesgeti 
őket? 


APÁCZAI: Én nem tudhatom, kegyelmes uram, de 
Basirius mester bizonyára ezt is megmondhatja. 


BASIRIUS: Én ezt nem tudhatom, de azt látom, hogy 
valami olyasféle tudományra tanítja őket, amelyre én 
bizonyosan nem tudom! (Gúnyosan.) Hiszen az ifjú- 
ság olyan fogékony – mindenre, ami nem éppen szi- 
gorú rend. 


APÁCZAI: Én csak a tudományt tanítom, semmi 
mást. De még mindig nem tudom, kik azok ott hátul. 


II. RÁKÓCZI: Hagyja, professzor, ez nem a maga 
dolga. Lehet, hogy a maguk diákjai, lehet, hogy az én 
katonáim. 


APÁCZAI: Akkor bocsásson meg, kegyelmes uram! 
II. RÁKÓCZI: Folytassa, Basirius mester! 
BASIRIUS (kissé idegesen, ingerülten): Már azt sem 


tudom, hol hagytam abba. 
II. RÁKÓCZI: Ott hagyta abba, hogy beszélt füg- 


getlenkedők háborgásairól. 
BASIRIUS: Köszönöm, kegyelmes uram! (Lélegzetet 


vesz.) Ott hagytam tehát abba, hogy kik azok az inde- 
pendensek. Azok, akik I. Károly angol királyt vér- 
padra vitték, azok, akik Strafford lordot és Land érse- 
ket lenyakazták, independensek azok, akik királytól 
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független egyházat és hatalmat akarnak, akik végül 
már királyt sem akarnak. Fellázadtak a püspöki egy- 
ház ellen. Hogy ez miféle bajjal jár, azt megmutatták 
az angliai véres események. Jól mondta annak idején 
Stuart Jakab: Ha nincs püspök, nincs király! Nagyon 
jól mondta, mert valamennyien tudjuk, hogy a püspök 
a király kenyere, és a király a püspök itala! 


CSULAK Igaz beszéd! 
RHÉDEY: Nem kell ehhez nagy oskola, hogy meg- 


értsük, ez így igaz! Nem jutunk angol sorsra! Le ve- 
lük! 


II. RÁKÓCZI (leinti, halkan): Ne mondja mindig, 
hogy le velük, mert azt hiszik, hogy más érvünk nin- 
csen! (Hangosan.) Basirius mester! Ez mind igaz le- 
het, de ez Angliában volt. Nálunk más a helyzet. 
(Kis szünet.) Engem az érdekel: vannak-e a tanítói 
karban, a papi karban is függetlenkedők? (Kis csend.) 
Nézzen körül... Itt vannak mind. Kik itt független- 
kedők? 


(Szünet.) 
BASIRIUS: Nem, kegyelmes uram! (Megáll a be- 


szédben, körülnéz, szeme Apáczain állapodik meg, 
hangjában enyhe gúny.) Nincsenek. Nem is hinném, 
hogy a tanítói karban lennének függetlenkedők. 


(Kis csend.) 
II. RÁKÓCZI: Én bizonyos vagyok, hogy van egy- 


néhány a tanítói karban. 
(Kis csend, majd Apáczai feláll.) 
APÁCZAI: Méltóságos fejedelmünk, kegyelmes úr! 


Még csak hallani sem hallottam, hogy közöttünk füg- 
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getlenkedők lennének. De vannak igenis presbiteriek. 
Én magam is az vagyok. Függetlenkedő sose voltam, 
nem vagyok, lenni sem leszek, de presbiteri voltam és 
maradok! 


II. RÁKÓCZI: A presbiteriek útja a legjobb út a füg- 
getlenkedés felé! De hát miféle függetlenség és kitől? 
Az államtól? Az egész országtól? Európa nagy érde- 
keitől? Hisz valamennyiüknek össze kell fogniuk, 
hogy megvédjük a töröktől és tatártól magunkat és ez- 
által Európát. S ráadásul: még vallásszabadságot is 
akarunk! (Ingerülten.) Függetlenség! No jó – Rómá- 
tól egyszer már független lett az egyházunk! No de 
maguk telhetetlenek és – zabolátlanok! (Apró szünet.) 
Én kifejtettem véleményemet a függetlenkedőkről, 
maga pedig, Basirius uram, szóljon most a presbite- 
riekről. 


BASIRIUS (kissé zavart): Én ugyan erre nem készül- 
tem. Váratlan kegyelmes urunknak ez a szólítása, de 
megpróbálom. 


II. RÁKÓCZI (mintha gúnnyal): Az igazság védel- 
mére mindig kész az ember, professzor úr, ugyebár? 


BASIRIUS (kissé lehajtja a fejét, mert érzi: most már 
mindenki tudja, hogy ő rákészült erre az egészre, s a fe- 
jedelem pedig odadobta: hadd tudják ezt mások is. 
Felkapja fejét): Igen, kész vagyok, kegyelmes uram! 


APÁCZAI: Mégiscsak fölkészült, magister! 
II. RÁKÓCZI: Apáczai uram, ne izgágáskodjék, 


mert maga is sorra kerül még! 
APÁCZAI: Bocsásson meg, kegyelmes uram! 
II. RÁKÓCZI: Most pedig fejtse ki a professzor úr 
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(kétértelmű nyomatékkal), amire nem készült ugyan, 
de amire mindig kész az igaz ember. 


(Kis szünet.) 
BASIRIUS (maga elé néz): Kik azok a presbiteriek? 


Mit akarnak a presbiteriek? Azt akarják, hogy ne 
a püspök vezesse az egyházat, hanem a zsinat. Hogy 
a zsinat legyen a legfőbb hatalom az egyházban. 
De mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy a jobbágy és 
a kézműves is ott ül majd az egyház vezető tanácsában, 
és bírája lehet a földesúrnak. Gondolják meg: a pa- 
raszt bírája lehet saját urának. Sőt tán még a fejedelem- 
nek is. Gondolják meg! Egyenlősködni akarnak végül is! 


CSULAI: Úgy van! Ezt akarják! Hogy a jobbágyok 
legyenek az eklézsia bírái, a mi intőink! 


APÁCZAI: Nem az a jó vajon, ha a jobbágy és a föl- 
desúr is ott lehet az egyházi vezetésben, és így az 
egész hit gondja együtt lehet? 


II. RÁKÓCZI: Hát ki hozza itt a törvényt? Ki akar 
itt még törvényt csinálni? Szóval engem Apáczai 
mester megnyugtat, hogy semmi baj, mert még minket 
is jó szívvel bevesznek az egyházi vezetésbe! (Gúny.) 


BASIRIUS: Osztozom felháborodásában, felség! Gon- 
doljon I. Károlyra, mindig csak I. Károlyra gondol- 
jon, felség! Arra, akit – szörnyű még kiejteni is – le- 
nyakaztak a saját palotája előtt, akit a presbiteriek és 
a függetlenkedők hurcoltak a vérpadra! A tiszta egy- 
ház hívei! A puritánok! Erre kell gondolnia, s akkor 
bizonyosan tudni fogja, hogyan ítélkezzék! Igenis, 
ahogy nagyságod mondta, úgy igaz: a presbiteri út 
ki van kövezve a függetlenkedők céljai felé! 
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II. RÁKÓCZI: Mit szól ehhez, professzor Apáczai? 
APÁCZAI (szomorkásan): Hát ha így mondják, ke- 


gyelmes uram, akkor bizonyára így is van. 
II. RÁKÓCZI: Maga, professzor úr, ha jól tudom, 


írt valamit a tirannusokról is, azt írta, ha jól emlék- 
szem, hogy igazuk van azoknak, akik a zsarnokot 
megölik. Írt ilyesfélét, professzor úr? 


APÁCZAI: Írtam valami hasonlót, kegyelmes uram. 
II. RÁKÓCZI (előrehajol): Szóval a zsarnokot meg 


kell ölni? (Kis csend.) Na, csak bátran! Elvárom ezt 
a bátorságot alattvalómtól! 


APÁCZAI: Igen, kegyelmes uram. 
II. RÁKÓCZI: És itt – ki a zsarnok, professzor 


Apáczai? (Csend.) 
APÁCZAI: Ezt én az első Károlyokról írtam. Azok- 


ról írtam, akik visszaélnek a kezükbe kapott hata- 
lommal, az alkotmányt eldugják párnájuk alá, fel- 
oszlatják a parlamentet, hogy egyedül uralkodjanak, 
és azokról, akik csalárdul, erőszakosan, a mindenki 
számára jó törvényt mibe sem véve kaparintják meg 
a hatalmat. 


II. RÁKÓCZI: Ki itt a zsarnok, professzor Apáczai? 
Azt kérdezem: itt – van-e zsarnok? 


(Kis csend.) 
APÁCZAI (mintha fejét kissé lehajtaná): Természe- 


tesen nincs, kegyelmes uram. 
II. RÁKÓCZI: Na! Akkor minek ez a presbiteri 


nyavalya?! Ha nincs zsarnok, nincs kit megölni, ha 
pedig nincs kit megölni, nem kell presbiteri nyavalya! 
Na most folytassa, Basirius mester! 
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BASIRIUS: Bocsásson meg, nagyságod; most – hol 
folytassam?! 


II. RÁKÓCZI: Ahol abbahagyta! Egy ilyen tudós 
ember, mint maga, mesterem, azért egy kicsit em- 
lékezzék is. 


BASIRIUS: Hiszen emlékszem én, kegyelmes uram. 
Ezért jut eszembe mindig első Károly fejvétele. Meg 
Land esperes és lord Strafford! 


II. RÁKÓCZI: Ez nem Anglia – ez Erdély. Itt mi 
nem azért beszélünk erről, mintha ilyesmi nálunk is 
előfordulhatna, hanem azért, hogy lássuk: mi is tör- 
tént ott. Ez nem Anglia, mester! 


BASIRIUS: Ezért is kell a függetlenkedést csírájában 
elfojtani. Nagyságod elképzelheti, mit éltem és mit 
éltünk mi át ott annak idején. Egy ilyen élmény az 
ember egész életét elrontja, elveszi a szánk jó ízét... 
Én már úgy vagyok, ha csupán két kötekedő embert 
látok a fogadóban – máris érzem a vér szagát. S ilyen- 
kor ölni tudnék. Igenis ölni, hogy mások ne öljenek! 
Én félek, én aggódom, én meg akarom előzni a bajt, 
kegyelmes uram, azért szólok. Én jót akarok! (Némi 
hisztéria.) 


(Kis csend.) 
II. RÁKÓCZI: Itt nem lesz baj, ne féljen! Hallották 


ezt a tisztelt urak?! Itt a szemtanú beszél! Hát akkor, 
ki vele: ki itt a függetlenkedő? 


APÁCZAI (felugrik): Megmondtam, kegyelmes uram, 
hogy eszem ágában sincs independensnek lenni, de 
presbiteriánus, az vagyok, és ezt sohase is tagadtam! 


CSULAI: Minek annyit húzni, halogatni, amikor 
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még annyi fáradságot sem vesz magának, hogy ta- 
gadjon! 


RHÉDEY: Aki nem védekezik, kegyelmes uram, az 
beismer. Le hát az ilyenekkel! 


II. RÁKÓCZI (halkan): Rhédey uram, mit mond- 
tam?! (Rhédey sértetten leül.) 


APÁCZAI: Védekezzék, akinek bűne van! Én csak 
presbiteri vagyok! Ezt nem tagadom. Becstelen len- 
nék, ha tagadnám! 


KEKESZTURY (ingerülten): Apáczai uram, hagyja 
ezeket, itt nem magáról van szó, minek akarja magára 
venni a másét! 


II. RÁKÓCZI: Hagyja csak, hadd beszéljen: ő tudja 
legjobban, hogy ő micsoda! 


KERESZTURY (szinte dühösen): Én nem bánom, ke- 
gyelmes uram, de a mi doktorunk olyan ember, akit 
vitával mindenbe bele lehet hajszolni, mert ő nemigen 
szokott elállni a szavától! Ha ez a szándék, ám legyen! 
Doktor úr, maga főzi magának! 


APÁCZAI: Lehet! De a szakácskönyv mások kezé- 
ben van! 


II. RÁKÓCZI: Apáczai uram, itt ne kakaskodjék, 
inkább védje magát az ellen, amit Basirius mester 
mondott a presbiteriekről és independensekről! Ér- 
veket végre, érveket! 


APÁCZAI: Kegyelmes uram, ha e kettő ellen véde- 
ném magam, ez azt jelentené, hogy magamat azono- 
sítom a függetlenkedőkkel, hogy egy kalap alá veszem 
a presbiterieket és az independenseket. De miért vé- 
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dekezzem én olyan vád ellen, amely tulajdonképpen 
őket éri. 


BASIRIUS: A fejedelem őnagysága megmondta, hogy 
az egyik biztos út a másik felé! Védekezzék akkor 
csak az ellen, amit a presbiteriekről mondtam! 


APÁCZAI: Milyen kis igényű a mester. Az indepen- 
densekről már lemondott? A presbiterieket védjem? 
Amit maga mondott, azok olyan vádaskodások, hogy 
egy presbiteri gyermek is könnyedén cáfolja őket! 


BASIRIUS (idegesen): Kegyelmes uram, ez nem rám 
sértés, ez nemcsak rám sértés! Kérem, könnyelmű állí- 
tását támassza alá a doktor úr! 


II. RÁKÓCZI: Úgy van! Védje meg az állítását: vitat- 
kozzanak! 


APÁCZAI: Kegyelmes uram, én erre nem készültem 
rá, én nem tudtam, hogy magamat ilyen vádak ellen 
kell majd védenem... Én azt hittem, itt valóban az 
egyházról lesz szó. 


II. RÁKÓCZI: Ma már másodszor hallom, hogy 
valaki nem készült a vitára! Érveket halljak, érveket! 


(Sétál előttük, közöttük.) 
APÁCZAI: A készületlenséget nekem minden bi- 


zonnyal elhiheti, kegyelmes uram, mert tudtommal 
én sohase mondtam valótlant nagyságodnak. 


BASIRIUS: Ez azt jelenti, hogy én mondtam volna? 
APÁCZAI: Én nem mondtam. 
BASIRIUS: De kegyelmes uram, ott voltak a szavai 


mögött. Mikor mondtam én valótlant nagyságodnak, 
és miért mondtam volna? Vagy talán amit Angliáról 
mondtam, az lenne a valótlanság? Egy egész világ 
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tudja, amit én láttam. Igenis, megint azt mondtam 
nagyságodnak, gondoljon a királygyilkos független- 
kedőkre, akik sem koronát, sem püspököt nem akar- 
nak ismerni, akik összekuszálnák az ország biztos 
rendjét zavargásaikkal! 


APÁCZAI: Kegyelmes uram, csak azt nem tudom, 
hogy gondolhat az értelemre is az, aki a világot örö- 
kösen csupán egy lehulló fej látványán át szemléli? 
E véres fürdővízzel vajon ki szabad öntenünk a jó vál- 
tozások gyermekét?! 


II. RÁKÓCZI: Apáczai professzor, itt nem erről van 
szó! Hanem arról, hogy olyan dolgokba ártotta magát, 
amelyek nem kelmedre tartoztak. 


APÁCZAI: Kegyelmes uram, nem tudom pontosan, 
mire gondol. 


II. RÁKÓCZI: Az egyház dolgaira, professzor! 
Az egyház szervezetének dolgaira! Ebbe még én se 
igen ártottam magam. Hagytam püspökeinkre. Még 
én se igen, pedig énrám mégiscsak tartoznék, hiszen 
az egyházak is a hazában vannak. Ezért mondom, 
professzor, maradjon a könyveinél, ne ártsa magát 
egyházi dolgokba, rendi ügyekbe, politikába! A tanár 
maradjon a könyveinél! 


APÁCZAI: Én a könyveimnél maradtam, kegyelmes 
uram! Olvastam, írtam és tanítottam. Egyházi dol- 
gok? Amikor Katona püspök úr elküldött Hollan- 
diába tanulni, azt mondotta, tanuljam meg jól a teoló- 
giát, hogy használhassak az egyházamnak. Úgy-ahogy 
megtanultam. Idegen professzorok előtt doktoráltam, 
szégyent nem hoztam kicsiny hazámra. Hát most 
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verjem ki a fejemből mindazt, amit ott tanultam? 
Azért küldtek oda, hogy végül elfelejtsem? 


II. RÁKÓCZI: Csak amit kell, azt felejtse el, pro- 
fesszor úr! Beszéljen a teológiáról annyit, amennyit 
kedve tartja, de az egyház szervezete más káposzta! 
Aki abba ártja magát, az már politizál! Mondtam: 
maradjon a könyvei mellett! 


BASIRIUS (sandán): De milyen könyvei mellett, 
nagyságos uram? Az Enciklopédia mellett, amelyik- 
ben gyújtó szavakkal írja le a királygyilkosságot? 
Ha megnézzük ezt a munkát, amely egészében igen 
száraz, azt vesszük észre, hogy egyetlen indulatos 
része épp az, amelyben a „zsarnokölés”-ről szól. Eb- 
ből magából kiderül, hova húz Apáczai professzor 
szíve, mit szeretne Apáczai professzor. 


APÁCZAI: Ne vádaskodjék, bizonyítson! 
BASIRIUS (könyvei húz elő): Én azt is megtehetem 


(idéz): „Az angliai püspökök megharagudván, Ká- 
roly királyt ráösztökélik, hogy a lázadozók ellen fegy- 
vert fogjon, mely ő boldogtalan igyekezetüknek és 
hadakozásuknak vége az lőn, hogy mind a püspökök- 
nek, mind a királynak nyakuk szakada.” Hallották? 
Nyakuk... szakada! Mit árul el ez a hang? Azt, hogy 
aki írta: egyetért! 


APÁCZAI: Tiltakozom. Az igazságot eltorzítják! 
Mert lehet, hogy én itt bévül egyetértettem Károly 
vérpadra vitelével, de ez, kegyelmes uram, ebből 
a szövegből nem derül ki! 


BASIRIUS (szótagolva idéz): Nyakuk szakada! Mit 
jelent ez a hang? 
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APÁCZAI: Erre azt mondhatom, hogy akkor azt is 
vegyék figyelembe, amit előtte írtam: „Boldogtalan 
igyekezetüknek és hadakozásuknak vége az lőn...” 
Hát akkor, Basirius mester, miért nem következetes, 
és miért nem magyarázza ezt úgy, hogy ez pedig 
a sajnálkozás hangja? Legyen következetes, ne csak 
a félremagyarázatban, hanem a magyarázatban is! 


II. RÁKÓCZI: Ez igaz, Basirius mester, ennél jobb 
érvet hozzon. Vitatkozzanak! Csak vitatkozzanak? 
Nyíltan mondják ki, ami ott bévül van. A hazának 
segítenek vele! Az én elődeim és őseim a legnagyobb 
harcok közepette is szakítottak időt arra, hogy a mű- 
velt fők vitáit meghallgassák. Ez mindig kell a fejede- 
lemségnek! Mindig! Vitatkozzanak csak! 


BASIRIUS: Azt mondja a professzor, hogy nem ké- 
szült fel. 


II. RÁKÓCZI: Ezt maga is mondta, mester! 
APÁCZAI: Hogy a mester nem készült, az abból is 


világosan kitetszik, hogy az én könyvem éppen a keze 
ügyében volt. 


BASIRIUS: Hoztam, mert sejtettem, szükségem lesz 
rá. 


II. RÁKÓCZI: Ez nem vita, ez marakodás, uraim! 
Avagy méltó ez két ekkora tudóshoz? 


APÁCZAI: Most arra kérem kegyelmedet: döntse el, 
ki a másik tudós. 


BASIRIUS: Ezt nem kellett volna, doktor úr! Én nem 
akartam magát bántani. Én méltányoltam tudását, ezt 
nem kellett volna, mert itt van a kezemben a maga 
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Enciklopédiája, és bizonyítom, hogy minden sorát 
másoktól... másolta! Nem írta – kiírta! 


II. RÁKÓCZI: Igaz ez, Apáczai uram?! 
APÁCZAI: Igen, loptam, lopakodtam, meglehet. 


De ha el is olvasta ezt a könyvet, és nemcsak a kezé- 
ben tartja, akkor azt is láthatta, hogy az elöljáró sza- 
vakban én magam mondom meg, mit honnan „lop- 
kodtam össze” s azt is, hogy igenis, ez a lopkodás volt 
a célom. Meg akartam mutatni az én hazám fiainak, 
hogy mit tudnak a külországi tudósok, s mi mennyire 
vagyunk elmaradva. Azért lopkodtam tehát szíves 
engedelmükkel, hogy mások majd ne kényszerüljenek 
soha többé ilyen lopkodásra. De kissé gyengédebben 
azt is mondhatnám, hogy kölcsönvettem: kölcsönvet- 
tem a világtól, hogy a fajtámbeliek majd kamatostul 
visszaadják Európának ezt a kölcsönt! De még azzal is 
érvelhetnék, hogy ők is, ezek a nagyemberek is, akiket 
könyvemben idézek, részben másoktól, de főként Is- 
tentől kapták e tudást, én pedig úgy véltem: amit Isten 
nekik adott – azt nekünk is adta! És ne feledjék el: 
azt is odaírtam mindig, hogy Isten ki által adta ne- 
künk! Loptam tehát, de csak azért, hogy a tudásnak 
becsületet szerezzek. Tolvaj voltam, de csengős tolvaj, 
aki csengővel a kezén-lábán mászott be e nagy tudó- 
sok ablakán; így igazolván, hogy nem suttyomban, 
nem észrevétlenül kívánt tolvajkodni! 


BASIRIUS: De azért a Cartesius ablakán mégse kel- 
lett volna bemásznia, professzor úr! 


APÁCZAI: Én annak idején Bisterfeld Jánostól azt 
hallottam, hogy a Szentírásban is jobban el lehet iga- 
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zodni, ha az ember ösmeri a tudományokat. A hit is 
erősebb lesz, ha az ész próbája edzi! 


BASIRIUS: Nagyon kíváncsi lennék, felség, meny- 
nyire edzik Descartes könyvei, melyekkel a professzor 
úr olyan jól ellátta magát Hollandiában, hogy még 
Gyulafejérvárra, a tanórákra, az ifjúság elé is jutott 
belőlük, szóval, mondom, kíváncsi vagyok, milyen- 
képpen erősíti Cartesius a hitet? 


APÁCZAI: Ha feltesszük azt, kegyelmes uram, hogy 
a hit annál erősebb, minél több próbát áll ki, ahogy 
ezt a Szentírás tanítja, s amiként az életben is látjuk, 
hogy egy katona minél több harcban verekszik, annál 
jobban ösmeri a küzdést magát, ha ezt feltesszük, 
akkor az is nyilvánvaló, hogy Descartes tanait ösmer- 
nünk kell ahhoz, hogy hitünket eszünkkel is támogas- 
suk. 


BASIRIUS: De felség! Cartesiusról mindenki tudja, 
hogy istentagadó! 


APÁCZAI: Rólam egyszer egy pásztorfiú azt híresz- 
telte, hogy boszorkány vagyok, mert nem a tíz ujja- 
mon adtam össze a számokat, hanem papíron, pen- 
nával ... Így tesz a hájfejű tudás is, ha metsző gon- 
dolatot talál! 


BASIRIUS: Erre nem válaszolok! De folytatom. 
Apáczai professzor nem átallja ezt az istentagadó böl- 
cselőt védelmébe venni, sőt a zsenge ifjúságot ennek 
tanaival bűvölni-bájolni, s ha nem átallja, akkor mi is 
feltehetjük, hogy (a közönség felé) Apáczai professzor 
maga is karteziánus, maga is istentagadó! Ezt joggal 
feltehetjük! 
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CSULAI: Úgy van! Feltehetjük. Csatlakozom! Na- 
gyon logikus, nagyon helyes, amit a professzor mond! 


RHÉDEY: Jól mondja! Akárhogy is mondja, de jól 
mondja! Mondom, hogy le az ilyenekkel! (Most hal- 
kabban.) 


II. RÁKÓCZI (kissé óvatosan): Basirius mester, előbb 
azt mondja meg, fejtse ki itt nekünk, miért isten- 
tagadó Cartesius. 


BASIRIUS: Azonnal, kegyelmes uram, azonnal, csak 
össze kell szednem gondolataimat. 


KERESZTURY: Minek szórta annyira széjjel, hogy 
most össze kelljen szednie. (Nem erősen, profánul.) 


APÁCZAI: Kegyelmes uram, még mielőtt Basirius 
doktor kifejti nézeteit, ki kell jelentenem egy dolgot: 
számomra Descartes egyetlen dologban jelent út- 
mutatást: abban, amiben itt, nálunk is használható. 
Elsőként az iskolaügyben, a tanítás dolgában. 


II. RÁKÓCZI: Már megint közügyekbe keveredik, 
professzor! 


APÁCZAI: De hiszen tanító volnék, kegyelmes uram! 
Az iskola nekem elsőként személyes ügyem! Iskolák 
nélkül hogyan lehetnénk tanítók! Azt, amit Basirius 
mester nem érthet meg, mert olyan országból jött, 
ahol másként fest a helyzet, amit egyetlenegy idegen- 
ből jött professzor sem érthet meg... 


BASIRIUS (közbevág): Hogy én mit értek meg és mit 
nem, az még hagyján volna, de hogy a kelmed tudo- 
mányos szócsinálmányait még a magyar kollégák sem 
értik meg, ez aztán számomra valóban érthetetlen! 
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Úgy hallottam, ezekért a szócsinálmányokért nem- 
egyszer kinevették. 


II. RÁKÓCZI: Mi a helyzet ezekkel az újféle szavak- 
kal, professzor úr? 


APÁCZAI: Igen, kinevettek, és én tűrtem, kinevet- 
tek, mert olyan tudományos szavakat csináltam ma- 
gyarul, amelyek furcsán hangzottak a régihez szokott 
füleknek. Nem értették őket. Idegenkedtek tőle... 
De nagyságodtól most megkérdem: milyenek szoktak 
lenni az újszülöttek? Ráncosak, kopaszok s olyan szí- 
nűek, mint a rák, igazán nevetségesek. De aztán kinő 
a hajuk, kisimul az orca, és emberi színre kap. Az én 
első tudományos szavaim is ilyen ráncosak voltak. 
De azt akartam, legyen nekünk is tudós nyelvünk. 
Ne csak a szalonnát, ne csak a disznófősajtot tudjuk 
magyarul mondani, hanem elménk világát is meg tud- 
juk nevezni, és el tudjuk keresztelni a szellem javait! 
Akartam, hogy tudjunk már egyszer magyarul is filo- 
zofálni, gondolkodni, kegyelmes uram! 


II. RÁKÓCZI: Régi tudósaink talán nem tudtak 
magyarul gondolkodni, mégis jó volt nekik a deák 
nyelv! Miért épp magának jutott eszébe ez az új 
módi? 


APÁCZAI: Azért, kegyelmes uram, mert az anya- 
nyelven művelt tudomány mindenkié lehet, a deákul 
írott pedig csak az írástudóké. Avagy nem jobb a nagy- 
ságos fejedelemnek is művelt népet kormányozni, 
semmint olyanokat, kik úgy bámulnak a betűre, mint 
borjú az új kapura? Avagy a művelt nép nem jobban 
érti a törvények szavát, nagyságod rendelkezéseit, 
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nem jobban respektálhatja, ha megérti, mint ha tu- 
datlanul, értetlenül, iránytalanul bolyong, mint pusz- 
tában a zsidók? 


BASIRIUS: A deák nyelvet a tudományban felcse- 
rélni azért nem szabad, mert egyetemes, s ha ki-ki 
a maga nyelvén tanulja és műveli a tudományt, az 
szétszakad: a tudomány Bábelét akarja, professzor, 
hogy egyik tudós ne értse meg a másikat? 


APÁCZAI: Ezek szerint az sem jó, hogy mi, protes- 
tánsok a Bibliát anyanyelvünkre fordítottuk. 


BASIRIUS: Az azért volt jó, mert a hit mindenki üd- 
vére van. 


APÁCZAI: És a tudomány? A tudomány nem éppen 
úgy mindenkié, mint az igaz Istenbe vetett hit? 


BASIRIUS: Nagyon furcsálltam, hogy a professzor 
úr a hitre és a tudományra ugyanazokat az elveket 
kívánja ráhúzni. Ezek szerint rangban a tudomány 
éppoly fontos és magas, mint az Istenbe vetett hit. 
Ez megint csak afféle karteziánus gondolat! Kegyel- 
med a hit újítását a tudomány érdekében akarja fel- 
használni! A teológiát a világi tudomány és a filozófia 
szolgájává teszi! 


APÁCZAI: Hát ezt is megértük! E hazában, hol 
oly dúsan terített a vallásszabadság asztala, ott most 
a tudomány iránt ne volna türelem?! 


II. RÁKÓCZI: Ez a Cartesius érdekel minket, pro- 
fesszor urak, ezt fejtsék ki jobban! 


BASIRIUS: Cartesius azzal, hogy a cogito és dubito, 
a gondolkodjál és kételkedjél elvét a főkben el akarja 
hinteni, tulajdonképpen az ész – nota bene! –, az 
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emberi ész elsőbbségét és felsőbbségét hirdeti meg 
a hittel szemben. 


APÁCZAI: Ez nem így igaz! Cartesius éppen azzal, 
hogy az ész, az értelem ellenőrző hatáskörét körül- 
írja – erősíti hitünk világát is. Az ész temérdek új ér- 
vet adhat a hitnek, hogy az még erősebbé lehessen. 


BASIRIUS: Ha ad, s ha nem akarja elvenni az érveket. 
Ha épít, és nem rombol! 


APÁCZAI: Basirius szerint tehát a hittől ésszel el 
lehet venni az érveket?! Én ezt nemcsak hogy nem 
hiszem, de állítom, hogy nem lehet. Aki ennyire fél- 
ti a hitet az észtől, az nem bízik eléggé a hit ere- 
jében! 


BASIRIUS: Ez mind arra vezetne, hogy a hitet és tu- 
dást kettéválasztjuk. A hit és a tudás kettéválasztása 
azt jelenti, hogy mindkettő külön utakon jár. Ez pe- 
dig azt eredményezné, hogy két egyenlő hatalom állna 
egymással szemben: a hit és a tudás. Márpedig hit 
nélkül tudás nincsen, márpedig a tudás egyetlen for- 
rása: a hit. Hiszünk Istenben, és Isten ajándokul 
megvilágosítja elménket. Ez a rangsor, urak! És az 
időrend is ez! 


APÁCZAI: Kegyelmes uram, ezt én magam is hir- 
dettem, és mindétig hirdetem. Én magam mond- 
tam, Fortius tanácsaival egyetemben szólván, hogy 
minden tudomány csak erősíti a teológiát, és fordítva 
is. Egy dolgot minél több oldalról támasztunk meg, 
annál erősebben áll. 


BASIRIUS: Uraim, ebbe jól bele kell gondolni: a hit 
és tudás kettéválasztása szinte ugyanaz, mintha el 
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akarnánk szakítani az egyházat az államtól! Fejlőd- 
het-e külön a kettő? Uralkodhat-e a fejedelem, ha 
alattvalói nem érzik, hogy őt pedig Isten akaratából 
tisztelhetik és szolgálhatják? 


APÁCZAI: Ez túlságosan pápista módon hangzik. 
II. RÁKÓCZI: Azért nem hangzik olyan nagyon pá- 


pista módon, Apáczai uram! 
BASIRIUS: A hit és tudás kettéválasztása, a hit által 


nem ellenőrzött féktelen tudás éppoly veszedelmes, 
mint az a helyzet, amidőn az uralkodó Istentől nem 
félő, szilaj, szabados és rendetlen alattvalókat próbál 
kormányozni. Sose felejtsük el, uraim, az angliai pél- 
dát! 


CSULAI: Igaza van a professzornak! Cromwellék 
ott a gonosz Salomé táncát lejtették, és első Károly 
feje, akárcsak a Keresztelő Szent Jánosé, ma ott fek- 
szik a függetlenkedő bűnök tálcáján! 


RHÉDEY: Ne ijedjünk meg, de ne feledjük, hogy 
meg lehet ijedni! 


APÁCZAI: AZ ijedtség rossz tanácsadó, uraim, az 
ijedtség még sohase tett jót az értelemnek! Amíg Ba- 
sirius mester mindig visszatér az elrettentő példához, 
hogy ne érveivel, hanem élményeivel győzzön meg 
minket, addig hadd mondok én egy szelídebb pél- 
dát – bocsássanak meg –, véres fejek nélkül, példát 
egy – virágról. Egyszer matematikaórán felszólítottam 
egy diákot, hogy oldjon meg egy példát. A diák kiment, 
és számok helyett krétával egy virágot rajzolt a táb- 
lára. Mi ez, deák uram? – kérdeztem én. Azt vála- 
szolta erre: Azt csak a jóisten tudja, professzor uram. 
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(Enyhe derű itt-ott.) Miért mondtam el ezt a szelíd 
példát? Azért, hogy újra megmutassam: a diákokat 
eleddig csupán hitvitázni tanították, a tudományra alig 
volt gondja valakinek. Így hát a diákok unták is a tu- 
dományt, és rest lett a szellemük. De vajon meg 
tudja-e magyarázni igazából a Szentírást az, aki 
semmi egyebet nem tud, mint egy virágot rajzolni 
a táblára? Meg lehet-e egy virággal magyarázni akár 
magát az Evangéliumot is? Annyiból igen, merthogy 
a virág a szeretet jelképe, s az Evangélium is erre ta- 
nít. De vajon alaposabban meg lehet-e érteni anélkül, 
hogy a tudományok ne segítsenek a teológiának? 


CSULAI: A teológia nem szorul a karteziánusok se- 
gítségére! 


APÁCZAI (feléje néz): Vajon? Hogy tudják meg- 
érteni, mit is teremtett Isten, ha magát a teremtést, 
a művet, Isten alkotását nem akarjuk megismerni? 
A csillagokat, ha estelente nézzük, ennyi jut eszünkre: 
Isten teremtette őket, és milyen szépek. De vajon 
elég-e ennyi? Mennyivel jobban, mennyivel na- 
gyobbra becsüljük az isteni teremtést, ha tudjuk, 
ismervén az asztronómiát, hogy milyen pontos órájuk 
van, milyen állandó és biztos törvény szerint járják 
útjukat. Igen, uraim, a csillagok – az Isten észjárása! 
Isten teremtményeinek jobb ismeretével bepillantha- 
tunk az ő mindenható, mindentudó elméjébe is, ha 
csak egy villanatnyi időre is, de be. Jobban becsüljük 
a teremtést, ha tudjuk, milyen nagyok és pontosak 
a teremtés törvényei! 


BASIRIUS: Gyarló ésszel az isteni teremtésbe, az 
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isteni elmébe bepillantani, mintha csak önmagunk 
gondolataiba néznénk... Ez megint Cartesius! Ez azt 
jelenti, kegyelmes uram, amit Descartes mond, hogy 
Isten bennünk volna. Hisz ha meg tudjuk érteni az ő 
teremtésének a logikáját, akkor ez azt jelenti, hogy 
Isten bennünk van. Nem attól vagyunk, mert gondol- 
kodunk, hanem azért és abból, merthogy Isten esz- 
méjében benne voltunk, és abból születtünk! Részesei, 
örökösei volnánk tehát az ő elméjének? Így temetné 
el Cartesius Istent a halandó emberekbe! Cartesius 
az emberi észt így szánta volna a mi Urunk, Istenünk 
sírhelyéül! 


APÁCZAI: AZ értelemnél jobb és éltetőbb temetőt 
Istennek én sosem kívánok! 


BASIRIUS: Hallják ezeket a legalábbis kétértelmű 
szavakat?! Én azonban ezen nem csodálkozom, hiszen 
a professzor, amikor Vergiliust tanította, egyben a 
földrajzot is ösmertette, és a csillagászatot is magya- 
rázta diákjainak. 


APÁCZAI: A költészetet is jobban megértik, ha ös- 
merik a tudományt! 


BASIRIUS (folytatva): És valahányszor a Szentírást 
magyarázta, mindig a logikát is szóba hozta! 


CSULAI: Horribile dictu! Horribile dictu! 
APÁCZAI: Na, csakhogy végre nem a vérpadról be- 


szél a professzor, hanem arról, hogy szerinte milyen 
véres gondolatok vannak az én fejemben! De, kegyel- 
mes úr, ő téved, ha azt hiszi, hogy mindaz, amivel 
engem itt befeketíteni akar, azt én titkolom. Nem! 
Én olyan iskolát akarok, amelyik sem sokaságában, 
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sem pedig tudományában nem marad a külhoniak 
mögött. Miért maradnánk el más országoktól?! Isten 
minket nem éppúgy teremtett, mint őket? Ha őket 
tudásra teremtette, minket vajon tudatlanságra ítél? 
Kisebbek lehetünk, mint ők, de alábbvalók nem le- 
szünk soha. Igaz, Keresztury uram? 


KERESZTURY: Nem velem vitatkozik a doktor úr, 
nem tudhatom, hova akar kilyukadni. 


APÁCZAI: Jól van, ne válaszoljon! (Basiriushoz.) 
Nos, Basirius uram, van-e még valami kérdezni- 
valója? 


BASIRIUS: Nincs! De hallgasson rám a nagyságos 
fejedelem. Én messziről jöttem ide, és nem azért, 
hogy megmérgezzem az itteni szellem kútjait. Én on- 
nan jöttem, ahol... 


APÁCZAI: Tudjuk: első Károly! A véres fej! 
II. RÁKÓCZI: Nyughasson, doktor úr, mert itt nem 


maga győzött! Nem maga győzött! Várjon a végére! 
APÁCZAI: Bocsásson meg, nagyságod: nem tudtam, 


hogy a győztes ügyében már előbb ítélkezett. 
BASIRIUS: Én vállalom azt is, hogy kinevessenek, 


én akkor is emlegetem Angliát. És aki a gazok király- 
gyilkosságát zsarnokölésnek kereszteli el, azzal – eny- 
hén szólva – én tudományos vitát nem folytatok. 
Ez, uraim, nem tudományos tárgy, ez már élet és 
történelem. Itt már mások a fegyverek. Én azzal nem 
vitatkozhatom, aki Cromwellel egyetért, mert én 
gyűlölöm a királygyilkos Cromwellt! 


APÁCZAI: De azt tán megkérdezhetem a professzor 
úrtól, hogy ebben az érthető és nyilván jogos, nagy 
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gyűlöletében miért nem maradt ott, hogy megbosz- 
szulja királyának halálát, az istentelenek cselekedetét? 


BASIRIUS: Bár a kérdés nem ide tartozik, mégis vá- 
laszolok: úgy véltem, innen jobban harcolhatok elle- 
nük. 


APÁCZAI: Igaza van, professzor úr: biztonságos 
fedezékből mindig jobban lehet harcolni. De ebből, 
amit most mondott, arra is következtethetek, hogy 
én a professzor úrnak egy afféle kis próba-Cromwell 
vagyok, afféle bábu, akire a katonák lődöznek, akin 
célozni tanulnak, hogy mesterségüket majd jobban 
értsék. Vagy talán én vagyok Cromwell maga? Vála- 
szoljon, mester, ne titkolja, ha tud valami bizonyosat. 
Én vagyok itt, Gyulafejérvárott, Cromwell Olivér? 


BASIRIUS: Nem! Még nem! De ahogy látom, a leg- 
jobb úton halad. (A fejedelem felé.) Már megbocsásson 
kegyelmed, de ha tudom, hogy egy nyílt és színt valló 
karteziánussal és független színű presbiterivel kerülök 
szembe, akkor ezt a vitát minden igyekezetemmel el- 
kerültem volna. 


(Csend.) 
APÁCZAI: Talán már a halálnememet is kigondolta 


a mester? Megmondaná, hogy melyik testrészemet 
kívánja elveszejteni? 


II. RÁKÓCZI: Apáczai uram, ne ragadtassa el ma- 
gát, mert ha jól látom, én is itt vagyok. 


APÁCZAI: Bocsásson meg, nagyságod, ha kijöttem 
a sodromból, de mit tehetnék, amidőn látom, hogy 
Basirius mester mennyire szeretné az én presbiteri 
elveimet a függetlenkedőkkel összekavarni. 
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II. RÁKÓCZI (komoran): Apáczai János – ezt a kettőt 
tudtommal én kavartam össze. 


(Kis csend.) 
APÁCZAI: Kegyelmes uram nagyon jól tudta, hogy 


amit mondott, miért mondta. 
II. RÁKÓCZI: Nagyon is jól, de kelmed nekem itt 


nem fog a presbiteriek mellett kardoskodni. Amíg én 
itt ülök, addig kelmed sem presbiteri, sem karteziá- 
nus, sem függetlenkedő elveket többé nem hangoztat. 
Ki itt a zsarnok, hogy erről itt beszélni kelljen?! 


APÁCZAI: Kegyelmes uram, én az angliai esemé- 
nyekről szóltam. 


II. RÁKÓCZI: Akkor hagyja, hogy azok hirdessék, 
akik ott élnek, akik pedig itt vannak – hirdessenek 
mást! Magát, doktor úr, az az egyház taníttatta, 
amelyiknek a régi, bevált rendjét most fel akarja 
forgatni! De amíg én itt vagyok, ezt meg nem teszi! 


CSULAI: Úgy van! Én is tanúsíthatom, hogy Apá- 
czai háládatlan ember... én voltam, aki meghívtam 
Hollandiából... és most tessék! 


APÁCZAI: Meghívott? Hát vendégnek néznek saját 
hazámban? Megtűrtnek, ahol Basiriusok ágálhatnak? 
Presbiteriánus vagyok, de nem függetlenkedő. Des- 
cartes-ot vallom, de Istenben hiszek. Az ész hatalmá- 
val Isten hatalmát szolgálom és mondom. És egyetlen 
eszme sem lehet tartós, egyetlen vallás, tudomány, 
cselekedet sem, amely nem tud és nem akar hason- 
lítani a népre, és amelyre a nép nem kíván hasonlítani. 


II. RÁKÓCZI: De maga itt nem tesz nekünk hitval- 
lást a tanai mellett! Ha maga nem veri ki most rögvest 
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a fejéből ezeket, én a toronyból vettetem le, Isten 
engem úgy segéljen! A toronyból, érti, amelyet meg- 
tagad! Ez az utolsó szavam! (Felugrik, haragosan siet 
el, valamennyien követik, Apáczait és Kereszturyt ki- 
véve. Basirius még tétován áll.) 


BASIRIUS (észbe kap, hogy egyedülmaradt Apáczaiék- 
kal, szinte rémülten a fejedelem után kiált): Kegyelmes 
uram! (Indul.) 


APÁCZAI: Siessen, mester, nehogy lekéssen az ülep 
kegyelméről – a nyalánk tudománya! 


BASIRIUS (megtorpan, gyűlölettel): Nem titkolom: 
meg fogom neki mondani, hogy inkább azok nyaka 
szakadjon, de hamar, akik ilyesmiket hirdetnek, sem- 
mint az övé. (Felnéz.) Istenem, segíts! Nekem épp 
elég volt meghalni látnom egy királyt. (Sietve el.) 


(Csend.) 
KERESZTURY: János, miket beszélt itt, János! 
APÁCZAI (csendesen): Hagytam volna a vádakat? 


És ha hagytam volna, nem ugyanide jutok? 
KERESZTURY: Átkozott nyakasság! Ez vert meg 


minket! (Indul.) 
APÁCZAI: Menjen maga is, professzor uram, nem 


jó egy megbélyegzettel kettesben túl sokáig lenni. 
KERESZTURY (megtorpan): Beszéljen csak! Magát 


verni teremtette az Isten! (El.) 
APÁCZAI (áll egyedül egy darabig, nézi az üres ter- 


met): Mindenki elment. Barátok, ismerősök. Hogy 
lapítottak, Istenem! Titkolták, ó, hogy titkoltak, hogy 
jelen vannak. De hiszen igaz is, csak a testük volt 
jelen: az eszük, a lelkük, ki tudja, hol járt eközben! 
(Kis csend.) Hadd idézzelek most, Istenem, ha már 
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azt mondták, hogy tagadlak: Az én magam mentésé- 
ben senki sem volt mellettem, hanem mindnyájan en- 
gemet elhagytanak. Ne tulajdoníttassék ez bűnül őne- 
kik. De az Úr énmellettem állott, és engemet meg- 
erősített. 


(Miközben Apáczai imádkozik, megjelenik – nem 
tudni honnan – fönt, ott, ahol a padsorok vége volt, 
Második koldus és figyelmesen hallgatja a szöveget.) 


(Szünet.) 
Egy tornyot. Keresnem kell egy tornyot. 


(Apró szünet.) 
(Megreccsen egy pad, feszülten figyel, rekedten.) Van 


itt valaki? 
(Csend.) 
(Apró reménnyel.) Van itt rajtam kívül még va- 


laki?... Hát mégis? 
(Hosszabb csend.) 
(Fejét lehajtja.) 


Nincs. 
(Most megszólal egy harang. Apáczai fejét felkapja.) 


Egy tornyot. (Második harang szólal meg: mélyebb 
hangú. Aztán egy harmadik, egy negyedik. Mindegyik- 
nek más a hangja. Apáczai figyeli.) Hogy versengenek 
értem a harangok... (Apáczai arcán furcsa mosolyféle- 
ség dereng.) Versengenek, hogy az ő tornyukat vá- 
lasszam ... mintha mindegyik azt mondaná, csak más 
és más hangon... mintha mindegyik azt mondaná: 
Engem! Engem! Engem! (Sajátos ritmusban – fo- 
kozva, túlkiabálva – mondja; illik a harangjátékhoz. 
E szót motyogva megy ki. A koldus felemeli fejét. Sebe- 
sen indul utána, szinte nyögve.) 


(Sötét.) 
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3. KÉP 


Háttérben templomrészlet, oldalt nyitott ajtó: látsza- 
nak a toronyba vivő lépcsők. A templom előtti térségen 
a két koldus. A tornyot nézik. 


ELSŐ KOLDUS: Én azt mondom, hogy aki felment, 
a harangozó volt. Fogadunk? Ott ment fel a torony- 
lépcsőn, ezzel a két szememmel láttam. 


MÁSODIK KOLDUS: Minek ment volna? Már egyszer 
harangoztak. 


ELSŐ KOLDUS: Akkor ki volt? 
MÁSODIK KOLDUS: Lehet, hogy a pap. 
ELSŐ KOLDUS: A pap nem lehetett, mert az öreg, 


és nem mászik a toronyba. 
MÁSODIK KOLDUS: Akkor valami bolond. 
(Kis csend.) 
ELSŐ KOLDUS: Azt mondtad, hogy bolond? 
MÁSODIK KOLDUS: Azt. 
ELSŐ KOLDUS: Ha bolond, miért mászik a toronyba? 
MÁSODIK KOLDUS: Miért? Mit tudom én. 
ELSŐ KOLDUS: Hogy nézze a tájat? 
MÁSODIK KOLDUS: Ha egyszer bolond, mászhat 


a toronyba is. Nem igaz? 
ELSŐ KOLDUS (elmereng): Mikor kicsi voltam, én is 


felmásztam egyszer a toronyba. Megfogtam a harang- 
kötelet is. 


MÁSODIK KOLDUS: Meg se tudtad mozdítani, mi? 
ELSŐ KOLDUS: De nem ám! 
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(Egy ember elhalad, egy leples árnyék, fölmegy a to- 
ronyba.) 


MÁSODIK KOLDUS (utána): Segítse a szegény szeren- 
csétlent ... 


ELSŐ KOLDUS: A győzelmes háború rokkantját. 
(Második koldus kiköp.) 
MÁSODIK KOLDUS: Ott érted is véreztünk, te gyalá- 


zatos! 
ELSŐ KOLDUS: Ezt hiába mondod neki itt. Aki egy- 


szer oda felment, annak te itt lenn hiába mondod. 
(Kis csend, bámulnak utána.) 
MÁSODIK KOLDUS: Ez mintha a pap lett volna. 
ELSŐ KOLDUS: Nekem is úgy látszott. Mert lassab- 


ban járt. 
MÁSODIK KOLDUS: Na, akkor ma itt nem lesz isten- 


tisztelet. 
ELSŐ KOLDUS: Te ezt honnan tudod? 
MÁSODIK KOLDUS: Csak úgy mondom. El kén 


menni. Nem úgy néz ez itt ki, mint ahol istentisztelet 
lesz. (Többértelműen.) Rossz idők elébe nézünk. Sötét 
idők elébe. 


ELSŐ KOLDUS: Na, akkor elmegyünk? Más templom 
előtt még kaphatunk valamit. 


MÁSODIK KOLDUS: Menjél. Én még ücsörgök egy 
kicsit. Pihenek. 


ELSŐ KOLDUS: Na, még én is ülök egy percet, aztán 
megyek. 


MÁSODIK KOLDUS: Ez biztos a pap volt. S ha ez oda 
felment, nemigen megy a szószékre. 


ELSŐ KOLDUS (elgondolkodik): Minek mehetett fel? 
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MÁSODIK KOLDUS: Valami elromolhatott. 
ELSŐ KOLDUS: A harang? Az szólt. Az nem romol- 


hatott el, mert szólt. 
MÁSODIK KOLDUS: Felmehetett a harangozó után. 


Hogy ne harangozzon többet. Mert ma itt nem lesz 
istentisztelet. Hát el is mehetsz. 


ELSŐ KOLDUS: Nagyon biztos vagy te benne, hogy 
nem lesz. Ezt te tudod valahonnan. 


MÁSODIK KOLDUS: Hát én biztos is vagyok benne, 
hogy nem lesz. 


ELSŐ KOLDUS: Mert tudod? 
MÁSODIK KOLDUS (kitérően): Biztos vagyok benne. 
ELSŐ KOLDUS: Akkor minek nem mész el? 
(Kis szünet.) 
MÁSODIK KOLDUS: Én el is mehetek. (Indul.) 
ELSŐ KOLDUS: Várj, én is megyek veled. 
MÁSODIKKOLDUS: Menjél te is egy más templomhoz. 
ELSŐ KOLDUS: Ezt minek mondod? 
MÁSODIK KOLDUS (mintha kicsit ingerülten): Keresse 


meg ki-ki a maga templomát. 
(Indul.) 
ELSŐ KOLDUS: Hát eddig... eddig... nem mindig 


együtt mentünk? 
MÁSODIK KOLDUS: De igen... 
ELSŐ KOLDUS: S most minek nem? 
MÁSODIK KOLDUS: Mert... mert... lassan mozgol, 


én meg sietek! (Indul.) 
ELSŐ KOLDUS (szinte kétségbeesetten): Várj, ne hagyj 


itt egyedül. Itt harangoznak, de nem lesz istentiszte- 
 


 
 
 
 
 


316 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


let. És mindenfélék mennek a toronyba, és nem tu- 
dom, hogy kik. 


MÁSODIK KOLDUS: Na látod, akkor menj el. Ha te is 
látod, hogy nem lesz istentisztelet, menj el. Menj más 
templomhoz. 


ELSŐ KOLDUS (rámered): Te... te itt egyedül akarsz 
maradni! Minek akarsz te itt egyedül maradni?! 


MÁSODIK KOLDUS (teszi a közömböst): Én mindig 
ide járok. 


ELSŐ KOLDUS: Én is. 
MÁSODIK KOLDUS: De én ma hamarabb jöttem. 
ELSŐ KOLDUS: De nem mindig egymás mellett 


szoktunk kéregetni? Eddig sose szóltál semmit, min- 
dig te hívtál magaddal! 


MÁSODIK KOLDUS: De ma nem hívtalak. 
ELSŐ KOLDUS: Nekem is jogom van itt lenni. Én is 


nyomorék vagyok, mint te, én is kergettem a császá- 
riakat, mint te. Én is kálomista vagyok, mint te. Akkor 
te nekem meg nem tilthatod, hogy én a saját templo- 
mom előtt kolduljak. 


MÁSODIK KOLDUS: Saját templomod? Hogyhogy a 
saját templomod? 


ELSŐ KOLDUS: Hát nem? Kálomista templom előtt 
kálomista koldus vagyok. 


MÁSODIK KOLDUS: És én mi vagyok? Én tán katoli- 
kus vagyok? 


ELSŐ KOLDUS: Ez az! Te is velem egy hiten vagy. 
Te is koldulhatsz. 


MÁSODIK KOLDUS: Még szép, hogy megengeded! 
(Katonák haladnak el.) 


Katonák! Mégiscsak lesz itt valami. (Halkan.) 
 
 
 
 
 
 


317 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


ELSŐ KOLDUS: Ez csak őrségváltás. (Hirtelen.) Te 
miben reménykedsz? Azt mondd meg: te miben re- 
ménykedsz? 


MÁSODIK KOLDUS (meghökkenve): Én? Én nem 
reménykedem! Csak nézelődök. 


ELSŐ KOLDUS: Hát nekem nem szabad? 
MÁSODIK KOLDUS: Én ma elhatároztam, nem fogok 


koldulni. Pihenek. (Eldől.) 
ELSŐ KOLDUS: És én? Nekem nem lehet egy szabad 


vasárnapom? 
MÁSODIK KOLDUS: Akkor ülj otthon! 
ELSŐ KOLDUS: Nem ülök! Ott töltöm a vasárnapo- 


mat, ahol akarom! (Ő is eldől.) 
MÁSODIK KOLDUS (felemelkedik): Hogy engem bosz- 


szants, mi? Hát ezt érdemlem én tőled? Nem együtt 
véreztünk a harmincéves háborúban? Nem együtt 
kergettük az ellenséget? 


ELSŐ KOLDUS: Ezt én is kérdezhetném tőled. Minek 
akarsz engemet más templom elé küldeni? Ha ez 
mind igaz, amit most mondasz, te minek nem úgy 
viselkedsz velem, ahogy illik? 


MÁSODIK KOLDUS: Mert... (elharapja a szót) mert 
két dudás nem fér egy csárdában, azért nem! 


ELSŐ KOLDUS: Néked a templom az csárda?... 
Na, most mit szólnál ahhoz, ha ezt szépen megmon- 
danám a tiszteletes úrnak, ahhoz mit szólnál? 


MÁSODIK KOLDUS: A tiszteletes úrnak? Ó, hát ez 
csak egy mondás volt. Te még ennyit se értesz... Ki is 
kacagna a tiszteletes úr. (Kicsit megszeppen.) 


ELSŐ KOLDUS: Azt majd meglátnánk. De látod, én 
 


 
 
 
 
 


318 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


nem mondom meg, pedig ha olyan lennék, meg is 
mondhatnám. De nem vagyok olyan. Akkor te minek 
vagy olyan? 


MÁSODIK KOLDUS: Milyen? Nem vagyok semmi- 
lyen! Én elmegyek! Majd megunod te itt ülni egye- 
dül! (Indul.) 


ELSŐ KOLDUS: Én is megyek! 
MÁSODIK KOLDUS: Velem nem! Menj utadra! Kol- 


dulj egyedül. Kolduljon mindenki egyedül, ahol tud! 
Nagy a világ – mindenkinek jut egy seggnyi hely! 
A szerencséjét keresse ki-ki magában! 


ELSŐ KOLDUS: A szerencséjét? Jön, hogy nevessek. 
Hát neked nincs istened? Mi ütött beléd? Hát mióta 
együtt járunk? Hát barát vagy te? Azt mondtad, 
a barátom vagy. Ez neked barátság?! 


MÁSODIK KOLDUS: Ha most egyedül elmész más 
templom elé koldulni, akkor barátom vagy! Ha nem, 
nem ösmerlek többet! 


(Kis csend.) 
ELSŐ KOLDUS: Minek olyan fontos neked, hogy én 


elmenjek innen máshová koldulni? 
MÁSODIK KOLDUS: Az én dolgom. 
ELSŐ KOLDUS: Ez neked valamiért fontos. Hogy 


egyedül maradj. De minek? Ha megmondod, el- 
megyek! 


MÁSODIK KOLDUS: Nem mondok semmit. Akkor 
meg én megyek el, ha te nem mész. De többet nem 
ösmerlek! 


ELSŐ KOLDUS: Én esküszöm, hogy ha megmondod – 
elmegyek. Itt hagylak egyedül. Boldogulj magadban! 
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(Mint akinek a „boldogulás” szó szeget üt a fejébe.) 
Boldogulni... Mert biztos ezt akarsz. Egyedül 
akarsz... érzem, egyedül akarsz szerencsét próbálni. 


MÁSODIK KOLDUS: Ne faggass, úgyse mondok sem- 
mit. De ha megmondanám: nem is hinnéd el. Mert 
hihetetlen. El se hinnéd, ha mondom! 


ELSŐ KOLDUS: Elhiszek én mindent: csak mondd 
meg. De én már tenélküled is közel járok az igazság- 
hoz. Ki fogom én találni mindjárt, minek akarsz te 
egyedül lenni kakas a szemétdombon. 


MÁSODIK KOLDUS: Na... én ezt nem mondhatnám 
meg a tiszteletes úrnak, hogy te szemétdombnak ne- 
vezed ezt itt? (Körülmutat.) Nincs a szemétdomb 
olyan rossz, mint a csárda? 


ELSŐ KOLDUS (maga elé): Ki fogom találni. Ki én! 
MÁSODIK KOLDUS: Azt soha! 
ELSŐ KOLDUS: Kitalálom, s ha nem... nem megyek 


el addig, amíg nem látom, hogy minek akartál te itt 
egyedül maradni! 


MÁSODIK KOLDUS: Hát maradj itt. Nem bánom. 
De úgyse mondom meg. 


ELSŐ KOLDUS: Mert irigy vagy. Ez a helyzet. Inkább 
te is éhezel, csak hogy én se ehessek! 


MÁSODIK KOLDUS: Igen, na: inkább nekem se adjon 
az Isten, csak neked se adjon! 


ELSŐ KOLDUS: Hát barát vagy te? Nem vagy te 
barát, rosszabb vagy a császáriaknál! 


MÁSODIK KOLDUS: Ezt nekem ne mond. Mondjál 
rám kígyót-békát, de a császáriakat ne emlegesd. 
(Villanatnyi szünet.) De tudom én, minek mondod 
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ezt. Hogy hátha megbántasz vele, s akkor megmon- 
dom neked, miről van szó. Hát nem bántasz meg... 
Igen, rosszabb vagyok, mint a császáriak, s mivel 
rosszabb vagyok – hát nem mondom meg. S tudod, 
miért? Mert irigy vagy! 


ELSŐ KOLDUS (megrökönyödve): Én? Hiszen az te 
vagy! 


MÁSODIK KOLDUS: Te vagy az irigy, mert nem aka- 
rod, hogy egyszer nekem is legyen szerencsém: egye- 
dül! 


ELSŐ KOLDUS: Te vagy az irigy, mert nem akarod, 
hogy nekem is legyen egyszer szerencsém – teveled! 


(Szünet.) 
MÁSODIK KOLDUS: Hiába is reméled, nem mondom 


meg. De ha megmondanám: meg is ijednél. Mert 
nagyon ijesztő. Nem tudnál aludni. Félnél állandóan. 


ELSŐ KOLDUS: Nem akarok aludni, meg akarok 
ijedni. Félni meg így is félek. 


MÁSODIK KOLDUS: De én nem akarlak megijeszteni. 
Ne reménykedj, nem ijesztelek meg! 


ELSŐ KOLDUS: Én reménykedem. Meg fogod mon- 
dani. Mert nincs mit tenni. Ki kell mondani. Mert 
nincs mit tenni, hát legalább ki kell mondani. Addig 
maradok, amíg meg nem mondod. S ha megmondod, 
akkor elmegyek. 


MÁSODIK KOLDUS (rámered): Nem mész te el, csak 
mondod! 


ELSŐ KOLDUS: Elmegyek én, ha mondom! 
MÁSODIK KOLDUS: Esküdj meg! 
ELSŐ KOLDUS: Esküszöm! 
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MÁSODIK KOLDUS: Mondjad utánam: Ha a barátom 
megmondja nekem, minek akar egyedül maradni itten, 
a torony előtt, akkor én rögvest elmegyek egy másik 
templom elé koldulni, Isten engem úgy segéljen! 
Na – halljam! 


ELSŐ KOLDUS: Ha a barátom megmondja, akkor én 
elmegyek koldulni, Isten engem úgy segéljen! 


MÁSODIK KOLDUS: Hohó! Kihagytad a javát. Azt, 
hogy: ha megmondja, minek akar egyedül maradni... 


ELSŐ KOLDUS: Ha azt megmondja, minek akar 
egyedül maradni... 


MÁSODIK KOLDUS: ... akkor én abban a minutában 
elmegyek egy másik templomhoz koldulni. 


ELSŐ KOLDUS: Akkor én rögvest elmegyek egy má- 
sik templomhoz koldulni. 


MÁSODIK KOLDUS: Így mondjad: Abban a minutá- 
ban. 


ELSŐ KOLDUS: Azelőtt azt mondtad, hogy rögvest. 
MÁSODIK KOLDUS: Milyen jól emlékezel! De most 


így mondjad, mert én így akarom! 
ELSŐ KOLDUS: Na jól van: Abban a minutában el- 


megyek. (Szünet, a Második koldus gyanakvóan für- 
készi, vajon igazat mondott-e.) 


ELSŐ KOLDUS: Na, mondod, vagy nem mondod? 
MÁSODIK KOLDUS: Milyen sürgős neked, hallod? 
ELSŐ KOLDUS: Nekem nem sürgős, csak nem szere- 


tem, ha kiszekíroznák a lelkemet, s azután meg hop- 
pon maradok. 


MÁSODIK KOLDUS: Mitől maradnál hoppon? Te 
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(gyanakvóan nézi), te mégiscsak reménykedsz vala- 
miben. Miben reménykedsz te tulajdonképpen? 


ELSŐ KOLDUS: Hogy megmondod. 
MÁSODIK KOLDUS: És ha én azt mondanám, hogy 


ne reménykedj? 
ELSŐ KOLDUS: Azt nekem megtiltani nem lehet. 
MÁSODIK KOLDUS: Na, ha megmondod, minek ér- 


dekel téged az, hogy én megmondjam – akkor meg- 
mondom. 


ELSŐ KOLDUS: Nem érdekel engem, csak tudni aka- 
rom. 


MÁSODIK KOLDUS: Csak úgy, mi? 
ELSŐ KOLDUS (szemrebbenés nélkül): Csak úgy. Na 


mondod vagy nem? 
(Szünet.) 
MÁSODIK KOLDUS (látszik, végül is elhatározta ma- 


gát, lassan a torony felé fordítja fejét, felbök): Ott... 
ELSŐ KOLDUS: Mi van ott? 
MÁSODIK KOLDUS: Csak lesz. 
ELSŐ KOLDUS: De mi lesz, azt mondjad nékem. 
MÁSODIK KOLDUS: De elmész. Abban a minutában. 
ELSŐ KOLDUS: El, el, csak mondjad mán. 
(Kis szünet, mereven nézik egymást.) 
MÁSODIK KOLDUS: Le fognak valakit lökni a to- 


ronyból. 
(Csend.) 
ELSŐ KOLDUS (bólogat, mint aki hibbantnak nézi 


a másikat): A toronyból. 
MÁSODIK KOLDUS: A toronyból. 
ELSŐ KOLDUS (mint fent): Onnét. (Fejével felbök.) 
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MÁSODIK KOLDUS: Onnét. 
(Apró csend. Első koldus éktelen hahotázásba kezd, 


zeng a térség.) 
Mit nevetsz, te istentelen? Mit nevetsz? (Próbálja túl- 


üvölteni. Az, mintha meg volna kergülve, cikázik a szí- 
nen, röhögve. Aztán nevetőn és lihegve kicsúszkál, szinte 
dülöngél bele.) 


ELSŐ KOLDUS: A tohorohonybóhól! A tohoroho... 
tohoroho... (Visszhangzik. A másik meredten bámul 
utána, majd mint aki várakozásra rendezkedik be, ledől, 
szunnyadni a földre. Csend.) 


(Most katonák menetelése hallatszik, nagyon ke- 
ményen. Árnyaik látszanak. Második koldus felkapja 
a fejét. Bámul előre, homloka izzad, keze remeg. Na- 
gyonfeszült.) 


(Sötét, függöny.) 
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Második rész 


1. KÉP 


A torony előtt Második koldus alszik – egyedül. Be 
Első koldus. Megrázza. 


MÁSODIK KOLDUS (felriad, motyog): Mi a’... mi a’... 
anyám... anyám! (Rábámul.) Te? 


ELSŐ KOLDUS: Én. 
MÁSODIK KOLDUS: Mi az, mán nem röhögsz? 
(Kis csend.) 
ELSŐ KOLDUS: Gondolkoztam a dolgon. 
MÁSODIK KOLDUS: Még szép. 
ELSŐ KOLDUS: Lehet, hogy nem is hazudsz. Hol 


hallottad? 
MÁSODIK KOLDUS: Nem mindegy? Tudom... va- 


lami apáca... Hollandiából jött. 
ELSŐ KOLDUS: Szóval fehércseléd. Boszorkányko- 


dott, mi? 
MÁSODIK KOLDUS: Férfi. Csak Apácának hívják. 


És János. Tanító volt vagy afféle. Hazajött, mert hon- 
vágya volt... azt mondják... 


ELSŐ KOLDUS: Honvágya... egy kis toronyra, mi? 
MÁSODIK KOLDUS: Nem tudom, mit csinált... de 


valami semmiségért csak nem dobatná le a nagyságos 
fejedelem! (Ezt hangosan, mintha közönségnek mon- 
daná.) 


ELSŐ KOLDUS (átveszi a hangot, körül is les): Hát 
 


 
 
 
 


325 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


gondolom is. A mi nagyságos fejedelmünk igazságos 
ember! 


MÁSODIK KOLDUS: Istenfélő ember a mi nagyságos 
fejedelmünk. Nemigen dobatná le hiába! (Körül- 
pillant, hangosabban megismétli.) A fejedelem igazsá- 
gos ember! 


(Most egy árnyékalak halad el, felmegy a lépcsőkön, 
a koldusok látják, elég hangosan egyszerre mondják.) 


MINDKETTEN: Igazságos ember a mi nagyságos 
fejedelmünk, nem dobatná az le hiába. 


(Kis csend.) 
ELSŐ KOLDUS: Te, ha ez mégis igazi apáca, akkor 


fellibeg a szoknyája, oszt alája nézhetünk... 
MÁSODIK KOLDUS: Legfeljebb a gatyakorcát lát- 


hatod ... 
ELSŐ KOLDUS: Igaz, hallottam már olyan boszor- 


kányról, aki férfiember volt. Egy ilyen a végén azt 
hiszi, többet tud, mint maga a nagyságos fejedelem. 
Meg a püspök urak. A végén még Istennél is többre 
tartja magát. 


MÁSODIK KOLDUS: Na, akkor azért dobják le Isten 
tornyából. (Harangoznak, majd csend.) 


ELSŐ KOLDUS: Nem ebben a toronyban harangoz- 
nak. 


MÁSODIK KOLDUS: Nem. Máshol harangoznak. 
ELSŐ KOLDUS: Vajon azért? 
MÁSODIK KOLDUS: Azért. 
(Kis csend.) 
ELSŐ KOLDUS: Te számoltad, hányan mentek fel? 
MÁSODIK KOLDUS: Hova? 
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ELSŐ KOLDUS (felbök): Oda. 
MÁSODIK KOLDUS: Hát ment egyszer... egy ember. 


Aztán még egy... 
ELSŐ KOLDUS: Nem. Azután az ment, akire azt 


mondtuk, hogy a tiszteletes úr. 
MÁSODIK KOLDUS: Igaz. Utána ment a kettő. 
ELSŐ KOLDUS: S aztán megint egy. Az összesen... 
MÁSODIK KOLDUS: Öt. 
(Kis csend.) 
ELSŐ KOLDUS: De le még nem jött egy se... 
(Kis csend.) 
MÁSODIK KOLDUS: De volt, aki lejött... Én láttam... 


Ki lehetett az első? 
ELSŐ KOLDUS: Az első lehetett ő. Akit dobnak... 
MÁSODIK KOLDUS: Az nem lehet. Őt nem engedhe- 


tik egyedül. Oda. 
ELSŐ KOLDUS: Akkor a második volt. 
MÁSODIK KOLDUS: Nem megismertük? Az a tisz- 


teletes volt. 
ELSŐ KOLDUS: Akkor az a kettő, aki azután jött. 


Az egyik közülük. 
MÁSODIK KOLDUS: Az már meglehet. Az egyik volt 


az őr, aki vitte, hogy meg ne szökjön, a másik meg ő. 
ELSŐ KOLDUS: S aki utoljára jött? 
(Kis csend.) 
MÁSODIK KOLDUS: AZ lehet, hogy az, aki ledobja? 
(Kis csend.) 
ELSŐ KOLDUS: Azt nem egyedül csinálja. 
MÁSODIK KOLDUS (megborzong): Mind? 
ELSŐ KOLDUS: Úgy lehet. 
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(Csend.) 
MÁSODIK KOLDUS: Ezt mi innen látni fogjuk. 
ELSŐ KOLDUS: Húzódjunk el. 
MÁSODIK KOLDUS (felnéz): Messze van az ablak. 
(Kis csend.) 
ELSŐ KOLDUS: Nem szeretnék ott fent lenni. 
MÁSODIK KOLDUS: Én se... (Tétován.) Hogy on- 


nan ... ide... le... le... (Megütögeti a fadarabbal a föl- 
det.) Akkor már jobb itt. S így. (Igazít, fészkelődik.) 


ELSŐ KOLDUS (felnéz): Bele fog fúródni a földbe. 
MÁSODIK KOLDUS: Van, aki a levegőben meghal. 
ELSŐ KOLDUS: A szíve? 
MÁSODIK KOLDUS: Az. Meghasad. 
(Csend.) 
ELSŐ KOLDUS: Na látod, jobb, hogy megmondtad 


az egészet. Én féltem volna egyedül a titokkal. Kettes- 
ben véle – féltem volna. Jobb, hogy megmondtad. 


MÁSODIK KOLDUS (ingerülten): Jobb, jobb, de nem 
tudod, hogy én mit akartam... látod, mégse mész el! 
Nem tudod, hogy én mit akartam! Egy nagy dolgot 
akartam én! Megígérted, oszt mégse mész el!... Ad- 
tam a kisujjam... (Csendesen.) De most már ne is 
menj. (Mintha sötétebb lenne.) Most, hogy ez a titok 
nálad is van, most, hogy megosztottam, nem félek úgy. 


(Az itt következő szövegrészeket mindketten általá- 
ban halkabban mondják, olykor szinte suttogva, máskor 
felerősödik a hang, felizzik, de sohasem túl hangosak.) 


ELSŐ KOLDUS: Annyi halált láttam. Ilyet még úgyse. 
Elmondom az unokáimnak is. Én láttam... megmon- 
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dom nekik... én vagyok az, aki látta... ezzel a két 
szememmel láttam. 


MÁSODIK KOLDUS: Látom, most már úgyse mész el. 
Ne is menj. Maradjál itt velem. Most már megmon- 
dom, mit akartam. Elmenni az emberekhez, elvinni 
a hírt. Ilyenkor az emberek nagyon hálásak. Sokan 
jönnének ide. Ilyenkor az emberek nem fukarok. 
Érted? Nem fukar az ember, ha látja a halált. Mert 
megborzong, és adakozik. Mert magára gondol. Az éle- 
tére, a halálára. Ilyenkor hálás annak, aki azt mondja 
neki, gyere és lásd, mivé lehetsz. Ilyenkor félnének 
nem adni. Lenne, aki sokat adna. Mert ijedtében mé- 
lyebbre nyúlna a zsebébe. Lenne, aki hányna az iszo- 
nyattól, s ilyenkor az ember szíve máson is megesik. 
Lenne, aki a rémülettől összevizelné magát, vagy még 
több. Ilyenkor elgyengül az ember, s ha elgyengül – 
lágyul a szíve is. Érted? Soha életemben nem lehetett 
volna úgy tele a tarisznyám, mint most. Először lehe- 
tett volna igazán tele! A temetés a koldus Paradi- 
csoma! És ez több, mint egy temetés. Ez temetés is 
meg história is! Itt a bámészkodók, akik csak nézik, 
azok is meghalnak egy minutára, akik a szájukat tát- 
ják, azok is alázuhannak egy hangya kis időre véle 
együtt, aki jön lefelé, onnan a toronyból. Itt a két sze- 
mükkel láthatják azt az egy halált: nemcsak a leszege- 
zett koporsót hozzák elébük, hanem egy élő embert, 
egy ép, egészséges embert látnak, láthatnak... egy 
nagy embert... aki meghal előttük, épp itt előttük... 
most... S majd mondhatják: mi láttuk őt meghalni... 
(Mintha fohászkodna.) Istenem, egy életre megterít- 
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hetted volna az asztalomat, egy egész életre feltarisz- 
nyálhattad volna a te szegény koldusodat! Ámen. 


(Csend.) 
ELSŐ KOLDUS (megborzong): Nem jó, amit mondasz. 


Nem jó, mert jobb, ha nem szólunk senkinek, s csak 
mi látjuk. Így minden házba meghívnak majd ben- 
nünket, mert csak mi láttuk... akik saját szemükkel 
látták, nagyon kapósak: hívják őket, hogy elmeséljék, 
hogy volt, mint volt. S a házak sosem fogynának ki. 
Mert mindig új lakók születnek, a nevendék gyermek 
felnő, s ő is hallani akarja, hogy esett meg a história. 
Ez a halál mindig új lesz valakinek. És mi csak járnánk, 
világ végéig a házakat, ahol bizonyára dúsan megven- 
dégelnének bennünket, és mindig elmondanánk, hogy 
történt egy nagy ember halála. (Kis szünet.) Nem, 
nem szabad idehívni senkit. Csak mi lássuk ezt a ha- 
lált! Az, hogy mi láttuk őt – ez lesz a mi vagyonunk, 
örökségünk: mi láttuk őt meghalni! Nagy becsben 
tartják azt, aki szemtanú. Örök szemtanú. Azt hiszed, 
akik ott voltak az Olajfák hegyén, és látták Őt meg- 
halni – nem az Ő halálából élnek mostanáig? Mert 
elmesélték a fiúknak, hogy ők látták Őt meghalni. 
Azok meg elmondták a fiaiknak, hogy látták azt, aki 
látta Őt meghalni, ott, az Olajfák hegyén. S így a vég- 
telenségig ... Így éltetett az a halál... Nem, nem sza- 
bad ennek a halálnak a szerencséjét eldobni magunk- 
tól!... Nem! Meglátod, ez a halál a jövőnk lehet. Meg- 
látod: ez a halál a mi jövőnk lesz! Nem szabad el- 
mondani, titkolni kell, hogy mi tudjuk csak, s akkor 
ez a tudás lesz a kincsünk mindörökre. 
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(Csend.) 
MÁSODIK KOLDUS (az iméntieknél hangosabban 


mondja): Nem jó. Nem jó, amit mondasz. Azt hiszed, 
nem csődít amúgy is ide a fejedelem mindenféle nép- 
séget, hogy lássák: így jár, aki Istennél is többre tartja 
magát. De igen. A nagyságos fejedelemnek tanúkra 
van szüksége, akik látják, hogy meghal az, aki ellen- 
szegül. Mert ha sokan látják, hogy meghal, azt is vélni 
látják, hogy miért hal meg. Ha látják, hogy a fejede- 
lem elítél egy bűnöst, az emberek, mikor meghalni 
látják ezt az embert, azt hiszik, hogy magát a bűnt is 
látták, amit elkövetett. Mert ilyenek az emberek. 
(Megrázza a fejét.) Nem jó, amit mondasz. A nagysá- 
gos fejedelem azt akarja: lássák minél többen, milyen 
sors vár arra, aki nem fogad szót neki. Hogy senkinek 
ne legyen kedve ujjat húzni a nagyságos fejedelemmel. 
Épp ezért minden ember Fej érvárról ide fog cső- 
dülni. Ne reménykedj. Nincs miben. Ezt, komám, 
nemcsak mi fogjuk látni. De... 


ELSŐ KOLDUS: De? 
MÁSODIK KOLDUS: De megelőzhetjük a hírt. Mi- 


előtt a fejedelem szétkürtölteti, mi már rég elvihetjük 
minden házba. S ezért a megelőzésért is hálásak lesz- 
nek az emberek bizonyára. Aki hamarabb tudja 
a hírt – hamarább tud másképpen élni. Úgy ahogy 
éppen a friss hír szerint kell. Érted? Aki hamarabb 
tudja, hogy vihar lesz, van ideje becsukni az ablakot. 
Érted? És hálásak is lehetnek majd nekünk, mert épp 
ők behúzódhatnak a kuckókba, s ki se bújnak addig, 
míg el nem múlt a vihar, míg ki nem süt a nap. S ak- 
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kor meglátják, hogy a sík mezőn egy fekete ember fek- 
szik a földön, egy szénből való ember, aki az összes 
villámokat magába szívta, ott fekszik egy vakondtúrá- 
son, de az igazából nem vakondtúrás, hanem a villá- 
mok tölcsére, ahova a villám tüze befolyt, amit az 
a szénből való ember kikapart, hogy a villámok rajta 
át, mint a krumpli, fészket rakhassanak a földbe... 
S akkor az emberek kijönnek a sík mezőre, vállukra 
veszik ezt a szénből való embert, aki a villámokat be- 
kaparta a földbe, és eltemetik, és zsoltárokat énekel- 
nek. Érted? Hálásak lesznek nekünk, mert megmutat- 
juk nekik az embert, aki a villámokat a földbe ka- 
parja! Aki magára vállalta a villámokat! Gyere! Menj! 
Én északra megyek vinni a hírt és keletre. 


(Csend.) 
MÁSODIK KOLDUS: Én nyugatra és délre. (Teljesen 


józan hangon.) Hogy megtudja mindenki Gyulafejér- 
várban: milyen sors vár egy boszorkányra, aki nem 
fogadott szót vagy Istennek, vagy a fejedelemnek! 


ELSŐ KOLDUS (szintén): Hogy két rokkant, üres 
tarisznyájú katona, két, valaha erős, dús győzelmeket 
látott koldus vigye először a hírt az embereknek, 
hogy féljenek másképp élni, mint ahogyan kell! 


(Két irányba el.) 
(Katonák menetelnek át a színen.) 
(Majd egy leples alak felsiet a toronyba.) 
(Sötét.) 
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2. KÉP 


A fejedelmi palota másik terme. Több oldalról nyi- 
tott. Lorántffy balról közeledik, Aletta jobbról. 


LORÁNTFFY: Mi történt, leányom? (Aletta szeme 
kisírva.) 


ALETTA: Eltűnt... másfél napja nem jött haza... 
LORÁNTFFY: ÉS nincs nála váltás fehérnemű... 


igaz? Ösmerem én az asszonyokat. Olyasmiért aggód- 
nak, ami férjuruknak épp akkor – dehogyis hiányzik! 
(Derűje vigasztalni akar.) 


ALETTA: Felség, én tudom, milyen az uram. Félek. 
Nehogy felindultságában valami szörnyűséget köves- 
sen el. Két kisgyermekünk van... Nem dobhat el 
magától, s önmagát sem veheti el tőlem. Esedezem, 
felség, kérdezze meg kegyelmes fiát, a nagyságos feje- 
delmet: mit tud az uramról? Mert, ha ő sem tud sem- 
mit... akkor... akkor... (Felzokog.) 


LORÁNTFFY: Protestáns ember nem hajítja el ma- 
gától az életet. Az isten ezt nem bocsátaná meg. Ha- 
nem, ha netán csavarogna... 


ALETTA: De hiszen nem szokott! 
LORÁNTFFY: Ha netán csavarogna, sose bocsátom 


meg neki, hogy családját így megijesztette. Légy nyu- 
godt, nem eshet baja. Lehet, hogy valamelyik barát- 
jával a fejét szellőzteti vagy épp elkótyagosítja. 


ALETTA: Már majdnem minden barátjánál voltam. 
S most megyek tovább... 
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LORÁNTFFY: Nem lesz semmi baj, ne félj. Ügyelj 
inkább a kicsinyeidre. 


ALETTA: Ők észre sem veszik, ha nincs otthon az 
apjuk. Ilyenkor szinte haragszom rájuk... pedig hát 
olyan kicsik. Az jut eszembe: tán én sem hiányoznék 
nekik... Mindenféle őrültség jár a fejemben... csa- 
ládirtás... halál... hiszen az uram nem egészséges, 
jól tudja kegyelmed. 


LORÁNTFFY: Tudom. Menj szépen haza. Ha vala- 
mit tehetek, azt biztos megteszem. Úgyis én vagyok 
itt már az örök közbenjáró. És én pusztulnék bele, 
ha nem jönnétek hozzám. 


(Belép Báthory Zsófia, tétova lesz.) 
BÁTHORY ZSÓFIA: Bocsánatot kérek kegyelmedtől, 


de az uram – idehívatott. Nem tudtam, hogy... 
LORÁNTFFY: Mi már úgyis befejeztük. Isten veled, 


Aletta. 
(Aletta megcsókolja kezét.) 
ALETTA: Felség, nékem már nincs hazám... vagy 


ha van – az nincs itt... csak Apáczai s a két gyerme- 
kem – ők nékem az idehaza. Kérem, segítsen rajtam. 
(Meghajol, el. Meghatott csend.) 


LORÁNTFFY (utána): Mindig az ura nyomában van, 
egy pillanatra sem eresztené el a kezét. Vannak ilyen 
asszonyok... hálistennek... (Báthoryra néz.) A fiam- 
mal előbb én beszélnék. 


BÁTHORY ZSÓFIA: Engedelmével később vissza- 
jövök. (Indulna.) 


LORÁNTFFY: Várj csak. (Zsófia megtorpan.) Már em- 
lítetted neki? 
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BÁTHORY ZSÓFIA: Mit, asszonyom? 
LORÁNTFFY: A te ügyedet. 
BÁTHORY ZSÓFIA: Még nem. 
LORÁNTFFY: Én szóltam. De csak tényeket mond- 


tam. Annyit fűztem hozzá, lehet, hogy részedről ez 
csak asszonyszeszély. 


BÁTHORY ZSÓFIA: Köszönöm kegyelmednek, hogy 
megkönnyítette az én nehéz dolgomat. 


LORÁNTFFY: Hogy megkönnyítettem-e, nem tu- 
dom, de azt igen, hogy még gondolkodhatsz. A vissza- 
utadat elkezdtem kövezni. Még asszonyszeszélynek 
is beállíthatod, hogy bármikor visszavonhasd. 


BÁTHORY ZSÓFIA: Nem fogom visszavonni. 
(Bejön Rákóczi.) 
II. RÁKÓCZI (mormogva): Két légy egy csapásra. 


(Gyanakvón méri végig őket.) 
LORÁNTFFY: Előbb én szeretnék néhány szót vál- 


tani veled. 
BÁTHORY ZSÓFIA: Én majd visszajövök. (Kimegy. 


Kis csend.) 
LORÁNTFFY: Hát oda is eljutottál, hogy saját hit- 


társaidat üldözöd. Református a reformátust? 
II. RÁKÓCZI: Közöttünk nincs hitvány ember ta- 


lán? Sokféle református van. Az egyik csak azért vette 
fel hitünket, mert egy másik üldözött vallás híve 
volt... Mint például a szombatosok. Mások pedig job- 
ban megtalálták számításaikat a református fejedel- 
mek alatt... Nem igaz hitet – csak koncokat remél- 
tek ... Ösmerem én őket, egy szálig! 


LORÁNTFFY: Még apád is jobban hallgatott rám. 
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II. RÁKÓCZI: Néki kegyelmed a felesége volt. 
LORÁNTFFY: Hogy beszélsz velem? 
II. RÁKÓCZI: Túl sok hívet gyűjtögetett magának 


egyházunkon belül. Ez a puritán meg presbiteri nya- 
valya kezdi elkapatni a derék atyámfiait. Már apám is 
óva intette: ne avatkozzék abba, ami nem kegyelmedre 
tartozik. 


LORÁNTFFY: De jól emlékszel... ám én is terád... 
Türelmességet hirdettél... ifjúként... kiálltál a Péchi 
lányáért és jó pajtásodért... Te magad mondtad, 
hogy Zsófiának idő kell, míg vallást választ magának... 
Hát ez voltál... hány éve is? Nem is oly rég, ha meg- 
gondolom. A trón elmélyítette akaratos ráncaidat... 
Megváltoztál, fiam. 


II. RÁKÓCZI: Csak az ökör következetes. Én pedig 
nem szeretem az ökröket, legfönnebb igában. 


LORÁNTFFY: Akkor mért akarod, hogy iskoláinkban 
a tulkok vezessenek... a művelt, nagyeszű férfiakat 
megszégyeníted... és halálba akarod küldeni. Apáczai 
másfél napja eltűnt. Hol van?! 


II. RÁKÓCZI: Honnan tudjam én? (Vállat von.) 
Biztosan gondolkodik. 


LORÁNTFFY: Titok? Remélem, nem a katonáid 
titka... 


II. RÁKÓCZI (közbevág): Megérdemli a sorsát, 
bármi van is vele. Nem szeretem a papok s tudósok 
függetlenkedését. Függetlenségük a fejedelem gyen- 
gesége. S erről szó több ne essék! Az államügyektől 
tiszta kezű egyház éppoly képtelenség, mintha a piszt- 
rángtól azt kérném, hogy ne legyen vizes! Igaz ugyan, 
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hogy van szárított hal is – de az döglött, édes jó 
anyám. Döglött. (Kis szünet. Más hang.) Egy ilyen 
idős és tiszteletes asszony nem átallja taknyos, új esz- 
mékhez szegődni! 


LORÁNTFFY: Az idős szellem néha fiatalabb, mint 
a tietek! Éppúgy megérzi a jövőt, mint időváltozást 
a vénebb csontok. 


II. RÁKÓCZI: Ne úgy sirassa vissza ifjúságát, hogy 
a friss eszmékkel, a legújabb módival kacérkodik... 
mert igenis kacérkodik vele! 


LORÁNTFFY: Tiszteletet kérek apád emlékére, aki 
most a sírjában foroghat! 


II. RÁKÓCZI: Pláne, ha látná, hogy kegyelmed kik- 
kel szövetkezik! 


LORÁNTFFY: Ne merd megöletni Apáczait, mert 
mindenki haragja rád borul. Ha nem hagyod, hogy 
legalább kétféle református úr közül szabadon válasz- 
szunk – kitagadlak! 


II. RÁKÓCZI: Itt nem fog a politika szoknyát hordani! 
LORÁNTFFY: De szeges csizmát se ajánlok, ha temp- 


lomunkba lépsz! S ha nem látod be, hogy ez az ember 
milyen hasznos nékünk... akkor... 


(Báthory jön, mint aki az ajtóhoz közelebb akar lenni, 
ha sorra kerül, hirtelen megáll, de Rákóczinak kapóra 
jön.) 


II. RÁKÓCZI: JÓ, hogy jön! A fejedelemné épp azt 
kérte, hogy fáradt korára való tekintettel engedjem 
meg néki a távozást. (Megcsókolja anyja homlokát. 
Az csak áll. A jobbadán szelíd asszony imént a sod- 
rából kijött, ami nála igen ritka. Indul, megfordul.) 
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LORÁNTFFY: Ha tőlem ezt a hangot nem kapod is 
vissza... lehet, hogy visszakapod mástól. (Zsófiára 
pillant, sarkon fordul, el.) 


(Csend.) 
II. RÁKÓCZI (utána gúnnyal): Özvegyek a politiká- 


ban! Férjük meghalt, gyermekük felnőtt – mi mást 
tehetnének... ott az egyház s a politika! Nem igaz?! 
De maga még nem özvegy... hát akkor mit akar?! 
Azt hiszi, amiért elődeim s én megküzdöttünk, most 
apránként odaadom. Szüntessem meg az egész refor- 
mációt, s térjek a régire, engedjem, hogy a Habsburg 
sógor meg a török koma azt csináljanak, amit akar- 
nak ... mondjak le a minden magyarokról és a lengyel 
koronáról? Az asszonyszeszély miatt?! Mert anyám 
szerint ez csak asszonyszeszély! Igen? 


BÁTHORY ZSÓFIA: Nagyságod anyja téved. 
II. RÁKÓCZI: Hát akkor mi? 
BÁTHORY: Elhatározás. 
II. RÁKÓCZI: Magyarázza meg! 
BÁTHORY ZSÓFIA: Eleget sértegették régi hitemet. 
II. RÁKÓCZI: ÉS nem érdemelte meg? 
BÁTHORY ZSÓFIA: Méltatlanok bántották. Máglya- 


gyújtogató hitnek nevezték előttem... 
II. RÁKÓCZI: ÉS nem az volt? 
BÁTHORY ZSÓFIA: De akik azt mondták rá, azok se 


voltak különbek... Gondoljon csak hazánkra... 
Mennyi börtön és halál járt itt az emberek hitéért... 
Ezen a vitán is... hisz hallottam... Hát máglya vagy 
torony, nem mindegy? És Genfben Kálvin is meg- 
gyújtotta a máglyát ugyanúgy! 
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(Kis csend.) 
Mitől különbek hát?! S ha nem különbek, miért kell 
nékem odaadnom régi és jó hitemet egy tökéletlen 
újért? Minek? 


II. RÁKÓCZI: Én azt hittem, nagyváradi kapitány 
koromban, midőn megláttam magát... midőn a ket- 
tőnk szíve egy lett... azt hittem: így már nem számít, 
hogy ki vet keresztet és ki nem. (Kesernyés.) 


BÁTHORY ZSÓFIA (halkan, kis szünettel): Annak a kö- 
zös szívnek egyik fele kihűlt. 


II. RÁKÓCZI: Vagy már hideg volt kezdettől fogva 
is... 


BÁTHORY ZSÓFIA: Maga terjesztette el rólam, hogy 
márványasszony vagyok... hogy nekem semmi se 
jó... fanyalgok, zsémbelek... Azt hiszi, nem jutott 
fülembe vissza... még jó, hogy nem mesélt anekdo- 
tákat éjszakáinkról a részeg cimboráknak, mint a ka- 
tonái szokták! 


II. RÁKÓCZI: Elhallgasson! 
BÁTHORY ZSÓFIA: Jól jött magának, mert tetszetős 


volt a kép: jéghideg asszony és szilaj férfi... Így az én 
becsületemet is védte, meg a saját hírét is növelte 
általa. Hisz a márványasszonyhoz férkőzni senki se 
tudott, csak maga... A szilaj férfi viszont mindenkivel 
és mindenre kapható. Hát a férfiak elkerülték a házat, 
de az asszonyok nem annyira... Farizeusok egytől 
egyig. 


(Kis csend.) 
De én nem vagyok hideg, érti? Nem voltam, s nem 


vagyok! Nem is leszek! 
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II. RÁKÓCZI (felhördül): Mit akar ezzel mondani? 
BÁTHORY ZSÓFIA: Mit? Hogy lehet a folyón a jég 


bármilyen vastag, de lent, a meleg iszapban megbú- 
nak a halak. Olvadásra várnak. Az én halaim is... az 
én iszapomban... S az első lépés az olvadáshoz az 
lesz: ismét lángolni fog hitem... nem leszek többé 
későn megtért és megtűrt jövevény egyházukban, 
akire gyanakszanak, hogy tán a fejedelmi trón bírta rá 
az újsütetű bitre! Nem... Visszatérek, és az enyéim 
jöttömnek örvendezni fognak! 


II. RÁKÓCZI: A megtért bárány mindig kedvesebb! 
De csak egy darabig. Aztán eszébe juttatják egykori 
elbitangolását. 


BÁTHORY ZSÓFIA: Nem tud lebeszélni semmivel. 
(Jön Rhédey a mindig nyitott ajtókon át.) 
RHÉDEY: Bocsánat, de igen fontos hírem van, fel- 


ség ... Nagyasszonyunk mondta, hogy merjem hábor- 
gatni... 


II. RÁKÓCZI (morogva): Mi történt? 
RHÉDEY: Csak annyit tudok, hogy kedvező hírek... 


a lengyel trón körül... (Az asszonyra pislog.) 
II. RÁKÓCZI: Kitől a hír? (Izgatott lesz.) 
RHÉDEY: Futár érkezett. Szóval és levéllel. 
II. RÁKÓCZI: Még várjon egy kicsit. 
(Rhédey tiszteleg, el.) 
(Rákóczi fel-alá járkál, mint aki valamit forgat 


fejében.) 
BÁTHORY ZSÓFIA: Tudomásul vette szándékomat? 
II. RÁKÓCZI: Igen. (Nagyon hirtelen megáll.) 
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BÁTHORY ZSÓFIA: S a kettőnk sorsával mi legyen? 
II. RÁKÓCZI: Mi? Hogyhogy mi? Édes angyalom... 


hiszen nem mindegy nekem, hogy maga háromoltáros 
templomba jár... vagy oda, ahol egy sincs? Mi válto- 
zik ezáltal? Semmi. Tegyen, amit akar, én mától min- 
dent megbocsátok! Sőt... egyenesen megparancso- 
lom magának, hogy ha erre az elhatározásra jutott – 
akkor cselekedjék is így. Megparancsolom, érti? 
És én magát annál jobban fogom szeretni... Mert 
hite van és véleménye is! 


(Zsófia csak bámul.) 
BÁTHORY ZSÓFIA: Megparancsolja? 
II. RÁKÓCZI: Igaza van, fölöttébb katonásan hang- 


zott. De csak azt szerettem volna mondani, hogy na- 
gyon szépen megkérem: cselekedjék hite szerint. 
És minél előbb! Sőt – gratulálok pompás eszéhez! 


BÁTHORY ZSÓFIA: Gúnyolódik? 
II. RÁKÓCZI: Az isten verjen meg, ha gúnyolódom! 


(Őszinte.) 
BÁTHORY ZSÓFIA: Akkor nem értem. Azért kellett 


engem az imént elítélnie, hogy most... gratuláljon! 
(Kis csend.) 
II. RÁKÓCZI: Hogyhogy nem érti? Lengyel király- 


nét csinálok magából, érti? (Halkabban.) A lengyelek 
pedig katolikusok. 


(Mély csend.) 
BÁTHORY ZSÓFIA: Itt minden csak fedőnév... Isten 


neve. A vallás. Az érdek fedőneve... Ó istenem... 
s én már azt hittem... hogy valami emberi sugallat... 
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valami emberi sugallat szállta meg... amely istentől 
jött szívébe! (Sírva kisiet.) 


II. RÁKÓCZI (maga elé): Emberi sugallat – istentől, 
az ördögbe is! Mi baja? (Utána kiabál.) Hát nem is- 
tentől jön ez a lengyel trón, ha jön? Hol az a futár?! 
(Kiáltva.) Rhédey főkapitány, hol az a futár? 


(Jön sietve Rhédey és a Futár.) 
RHÉDEY (Futárhoz): Beszéljen! 
FUTÁR: Felség, svéd Károly követe az úton meg- 


betegedett. Így rám bízta levelét... s néhány szóban 
azt is elmondta, hogy jó és fontos hír van benne a len- 
gyelekről ... (Átadja.) 


II. RÁKÓCZI: Menj, pihend ki magad! (Az meg- 
hajol, el.) 


(A fejedelem átfutja a levelet.) 
RHÉDEY (alig leplezett kíváncsisággal): Tényleg jó 


a hír? 
II. RÁKÓCZI: Támad a svéd király. Segítséget kér. 
RHÉDEY: Akkor adunk neki. (Ravasz lelkesedés.) 
II. RÁKÓCZI: Hát persze, ha cserébe a lengyel trónt 


kapom. 
RHÉDEY: Alig várjuk már, felség, hogy lássuk ke- 


gyelmed polyák koronáját! (Halkabban.) De azért a 
töröknek is szólnia kéne róla. (Óvatos.) 


II. RÁKÓCZI: Nem kell annak mindent tudni. Majd 
ügyelünk szultán uramra. 


RHÉDEY: Hát... (Nyakát tekergeti.) 
II. RÁKÓCZI: Szövetségeseim a minden szomszédok. 


Még a kozák hetman is az én pártomon van. S ha ő 
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velem – ki verhet le? Svéd Károllyal végleg megtörjük 
Habsburgék uralmát. 


RHÉDEY: Én nagyon lelkesednék felség, ha... a 
szultán is tudna róla. 


II. RÁKÓCZI: Te... Csak nem estél törökbajba? 
Meg ne tudjam! (Fenyegető.) 


RHÉDEY: De felség! 
II. RÁKÓCZI: Visszajött a táborból Kemény? 
RHÉDEY: Vissza. 
II. RÁKÓCZI: Akkor menj és értesítsd Kemény Já- 


nost és Balás Ábrahámot. Hívatom őket! 
RHÉDEY (mintha szórakozottan): Igenis, felség. 


(El.) 
II. RÁKÓCZI (tűnődve utána): No lám... már nem- 


csak szajkózni tudja, amit mondok... Már aggódik 
is... Véleménye van! Hova fejlődtünk? (Gúny.) 


(Jön Lorántffy.) 
LORÁNTFFY: Valóban azt hiszed, a lengyeleknek 


annyi elég, hogy katolikus a feleséged? 
II. RÁKÓCZI: Kitől hallotta? 
LORÁNTFFY: Tőle. 
II. RÁKÓCZI: Hamar megtalálták egymást. 
LORÁNTFFY: Itt voltam a közelben, mert mi ketten 


még nem fejeztük be. Szóval: a lengyel is szabad 
nemzet, és hátha saját királyt akarnak? 


II. RÁKÓCZI (szinte nyersen): Ők akartak magyar 
királyt! Nem én tukmáltam magam rájuk. Mi sza- 
baddá akartuk tenni őket... nem feldarabolni, mint 
a többiek! De mit akar tőlem? Mert biztos nem ezért 
jött. 
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(Kis csend.) 
LORÁNTFFY: Valóban nem. Túl sok katonád setten- 


kedik a templomok körül. Mi van Apáczaival? 
II. RÁKÓCZI: Settenkednek? A katonáim? Nem- 


sokára masírozni fognak, s a vérüket adják értünk, 
kegyelmes anyámnak pedig settenkednek, mint a tol- 
vajok? 


LORÁNTFFY: Hol van Apáczai? 
II. RÁKÓCZI: Mért tőlem kérdezi? 
LORÁNTFFY: Mert a katonáid úgy veszik körül 


a templomtornyokat, mint akik a szájtátó népet akar- 
ják távol tartani. A látványosságtól. 


II. RÁKÓCZI (gúny): Talán imádkozni akarnak a há- 
ború előtt. (Felingerlődik.) Mért nyaggat engem? 
Én maholnap duhaj táncba hívom fél Európát, ke- 
gyelmed meg cini-cini muzsikát húzatna fülembe ez- 
zel a... professzorral! Most már elég legyen! 


(Jön Kemény és Balás Ábrahám.) 
Sürgős ügyem van az urakkal. 
LORÁNTFFY (kis szünet után): Apáczait nem fogom 


hagyni, jól jegyezd meg. S ha megtudom, hogy va- 
lami ... az a valami már megtörtént véle – titokban... 
imádkozni fogok. Imádkozni, hogy a háborúd ne jár- 
jon sikerrel. (Az urak felé.) Az urakat pedig bölcses- 
ségre intem! 


II. RÁKÓCZI: Anyám! Várja a kisunoka! És alapít- 
son új iskolákat Sárospatakon, hívjon meg új Come- 
niusokat, mit bánom én... de ez – nem a kegyelmed 
konyhája! Itt én sütöm a pecsenyét! 
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LORÁNTFFY: Csak ne sikerüljön angolosra. Ők vé- 
resen eszik. 


II. RÁKÓCZI: Mert jobban hasonlít az igazira. Men- 
jen. 


(Lorántffy végigméri, némán kisiet. Apró csend.) 
Lengyel Kázmér királyt megtámadjuk a svédek olda- 
lán. 


KEMÉNY JÁNOS: Hallottunk róla. 
II. RÁKÓCZI: Kitől? 
BALÁS: Rhédey súgta meg imént. 
II. RÁKÓCZI: Sunyi egy alak. 
KEMÉNY JÁNOS: Akkor mért futtatja kegyelmed? 
II. RÁKÓCZI: Mert minden parancsomat szó szerint 


hajtja végre. Amit kegyelmetektől is elvárok. Rhédey 
olyan pontos, olyan hibátlan, hogy nincs mibe bele- 
kötni. Rhédey az én szavaimon kívül nem ismétel 
semmit. 


KEMÉNY JÁNOS: Még a török fülébe is a kegyelmed 
szavait fogja ismételni – szó szerint! 


II. RÁKÓCZI: Soha! Mert fél... de félhet is... Hiva- 
talnok ez, hiába főkapitány. Legnagyobb merészsége 
az aggályoskodás. 


(Kis csend.) 
Szóval a svédeknek adott segítségért a lengyel koronát 
kapom. Ezt ígéri Károly. 


BALÁS: A svédek messze vannak, uram. 
II. RÁKÓCZI: De Lengyelország nincsen. Majdnem 


a fele úton találkozunk velük. 
KEMÉNY JÁNOS: Felség, a lengyel király néked bé- 


kével ígérte a trónját. 
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II. RÁKÓCZI: De milyen áron! Hogy Ferenc fiamat 
kereszteltessem katolikus hitre, s akkor majd örökébe 
fogadja. Hát van nékem időm kivárni a Kázmér ha- 
lálát? A trón különben is nékem kell... mert míg 
a fiam odanő, sok víz lefolyik a Szamoson meg a Ma- 
roson. A fiamat különben sem adnám néki! Akkor már 
inkább a feleségemet! 


KEMÉNY JÁNOS (zavart): Nagyságod... tréfál. 
II. RÁKÓCZI: Eszem ágában sincs. Egy félórája, 


hogy Báthory Zsófia kijelentette: visszatér a katolikus 
hitre. 


KEMÉNY JÁNOS: ÉS felséged... mit mondott neki? 
II. RÁKÓCZI: Tekintettel a lengyel tervekre – meg- 


engedtem. Meg aztán az sem árt, ha honi katolikusaink 
látván e gesztust, még jobban zászlóm alá seregle- 
nek ... hisz annak nemsokára Varsóban kell lobognia! 


BALÁS: Kegyelmed református fejedelem. 
II. RÁKÓCZI: Én egy kicsit még a szombatosokat is 


védtem, vagy te már nem emlékszel? A reformátusok 
majd azért támogatnak, mert én is az vagyok, a kato- 
likusok pedig a nejemért... illetve remélik, hogy ha 
lengyel király is leszek, több jogot kaphatnak. Hát csak 
reméljék. A remény nem kér enni. Nem lehet úgy 
eseményeket csinálni, hogy ne csapjunk be senkit. 
Hagyjuk a morált! 


BALÁS: Morál? A hó nem ösmér erkölcsöt. Tél jön 
a hadakra, felség. 


II. RÁKÓCZI: Legalább a jó varsóiak ki se dugják 
az orrukat a házból, amikor rájuk zúdulunk. Úgyhogy 
készülődni – máris! A fővezér miért hallgat? 
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KEMÉNY JÁNOS: A török portának már az se tetszett, 
hogy felséged Moldvában megverte a román vajdát, 
és hogy Havasalföld is hűséget esküdött nekünk. 
Kegyelmességed nem hiheti, hogy a szultánnak ked- 
vére van, hogy Erdély erősödik. Miért tetéznénk hát 
féltékenységét még a lengyel trónnal is? A vajdák 
közben a portához dörgölődznek, mert most onnan 
jön az ígéret. S ezért még csak meg se lehet őket 
szólni... hisz a szultántól ők is tartanak. 


BALÁS: A török és a lengyel most jó viszonyban van, 
felség. Hát inkább azt biztosítsuk, amit már megsze- 
reztünk. Ne kockáztassunk, nem olyan az idő. 


II. RÁKÓCZI: Vajon nejed: Péchi Debórah keze 
biztos volt számodra, Ábris? Vajon a túlzó törökba- 
rátság hamis vádja nem kockázatba vitte fejedet? 
Ha én nem próbálok meg mindent érted s nejedért 
– kockáztatván ezzel megboldogult apám bizalmát –, 
vajon most boldog családatya lennél? Én szórtam a ke- 
gyet, de te... Fösvény a hálád, Balás Ábrahám. 


BALÁS (nyel egyet): A hála néha azt jelenti, hogy 
tudjunk nemet mondani. 


II. RÁKÓCZI: Én csak azt a hálát fogadom el, amely 
egyetlen szót ösmer, csak egyetlen szót: igen! A hála, 
amelyik azt mondja nem, az nékem: árulás! Mindent 
meg fogok tenni, hogy még erősebbek legyünk. S az 
árulókat lefejeztetem. 


KEMÉNY JÁNOS: Néha jobb gyengének látszani– ezt 
kegyelmed is tudja. 


II. RÁKÓCZI: Én úgy ítélem meg: most erősnek lát- 
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szani és lenni – ez az egyetlen út. S ki erről letér: jö- 
vendőnk árulója. 


KEMÉNY JÁNOS (komoran): Kegyelmezzen terveink- 
nek Isten. 


II. RÁKÓCZI: Készüljünk hát, ne húzzuk az időt. 
Te, Ábris, a székelyekhez mész... Nem lesz nehéz 
dolgod... 


BALÁS: Ha sikerül meggyőznöm őket, hogy e harc 
övék. 


II. RÁKÓCZI: Hát kié legyen? Kell a székelyeknél 
jobb magyar? S különben is a csatában minek frak- 
ciózni? Halálos vétek! (Más hangon Keményhez.) 
Mennyi sereget állíthatunk elő? 


KEMÉNY JÁNOS: Nagyjából negyvenezret, felség. 
S távollétünkben... kit hagysz helytartóul? 


II. RÁKÓCZI: Meglátjuk... az egyik lehet akár 
Rhédey is. 


BALÁS: Te mondtad, hogy sunyi. 
II. RÁKÓCZI: Sunyi, sunyi, de szófogadó! (Más 


hang.) Indulni hát! A zsoldot fölemelem! Nem fukar- 
kodunk, mint szegény jó atyám! Nagyasszonyaink 
pedig mind ott legyenek a sereg búcsúztatásán. Lás- 
sák orcájukon a biztató mosolygást! Negyvenezer 
ember... nem kicsiny sereg. Méltó arra, hogy fejemen 
a lengyel koronával éljenezzen. (Arcán kemény biza- 
lom, derű. A másik kettő szinte félvest nézi. Jön Rhédey 
sietve.) 


RHÉDEY: Felség, Apáczai Cseri János... (Izgatott.) 
II. RÁKÓCZI (közbevág): Maga is kezdi? Remélem, 


már a pokolba süllyedt az izgága koponyája! (Más 
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hang.) Kelmed lesz a helytartóm, míg én a hadak 
útját járom. 


RHÉDEY: Én? (Meglepettség, zavar, feszültség.) 
II. RÁKÓCZI: Igen. Aztán vigyázzon (apró szünet) 


a hazára! Induljunk, urak! 
(Sietve el, Rhédey áll, arcán sötét komorság, bámul 


maga elé.) 
RHÉDEY: Vigyázok... de nem úgy, ahogy te gon- 


dolod ... 
(Sietős léptek, körülnéz, indul – más irányba.) 


3. KÉP 


Egy torony harangháza. Gerendák. Kötelek. A ha- 
rang mellett ablak. Ajtó. Apáczai nem látszik: a ha- 
rang mögött áll. Így a szín üresnek hat. A színnek van 
egy pereme, lentebb, amely nem a harangházhoz tarto- 
zik. A „senki pereme”. Lépcsőrecsegés. Valaki jön. 
Doby tiszteletes lepelszerű köpenyben besiet, mint aki 
épp most jött fel; látszik két-három lépcsőfok is. Megáll 
a harangház közepén, feszülten körülpillant, nem moc- 
can, így áll egy darabig. Liheg. 


DOBY: Apáczai Cseri János! Szóljál! Tudom, hogy 
itt vagy. Mondta a harangozóm... Már mindenki 
tudja... Itt kell lenned. (Csend.) Professzor Apáczai, 
kérlek, szóljál. (Csend.) Miért jöttél az én templo- 
momba? Miért akarod az én szégyenemet? (Csend.) 
Az Isten is arra kér, menj ki a templomomból! 
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(Apró szünet.) 
APÁCZAI (hangja): Ez nem a te templomod, Doby 


tiszteletes úr, hanem az Istené. 
DOBY: Akkor az Isten templomából menj ki! 
APÁCZAI (előlép a harang mögül): Ő pedig nem küld- 


het ki innét engem. (Kis szünet után csendesen.) Őneki 
jól vagyok így is, leköpve és megcsúfolva. Ő házába 
fogad bármikor. (Más hangon.) Tiszteletes úr, mióta 
szokás egyházunkban, hogy a híveket ki akarják 
dobni a templomból? A toronyból hagyom magam, de 
a templomból soha! 


DOBY: János, ne beszélj így velem! Különben is 
a környék tele van katonákkal. 


APÁCZAI: Félti a temploma hírét, ugye? Mert bejött 
a templomába egy elítélt? Egy megbélyegzett... Ne, 
ide csak ne jöjjenek holmi elítéltek. Ide csak olyanok 
jöhetnek csőstül és bizalommal, akiket majd az Isten 
fog elítélni. Ezek bezzeg ülhetnek ott zsoltárosan a pa- 
dokban, bűnbánó, busa fejükkel, de akit a világ s a fe- 
jedelem ítél el, az csak maradjon kinn, s nyüszítsen 
a maga bajával ott kívül a templomkerítésen! 


DOBY: Magad is tudod, hogy nem így igaz. Tudod 
jól, miért mondod hát! Ne tedd magad, professzor úr! 


APÁCZAI: Hát nem! Nem nyüszítek én nagy bajom- 
ban a templomkerítésen kívül. Bejöttem én ide. Vagy 
tán a nép, valahányszor az ellenség űzte, nem tette 
jól, hogy betódult a templomokba? Nem azt énekel- 
tük-e Luther szavaival, hogy „Erős várunk nékünk 
az Isten”? Ha ő erős vár – miért ne legyen az ő temp- 
loma is az? Fogadja csak be a menekülőt! Azért a mi 
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Istenünk, hogy segítsen. Azért van temploma, hogy 
a bajban hajlékunk legyen. (Más hangon.) Attól fél 
a tiszteletes úr, hogy a fejedelem előtt kompromittá- 
lom a templomát, és halálommal szégyent hozok fe- 
jére! Fél, hogy hírhedt lesz a tornya, mi? 


DOBY: János, János, milyen jól tudod te, hogy más- 
ról beszélsz, s hogy én is egyébről beszélek. Ha elbújni 
jöttél volna ide, az életedet menteni, nem szólnék én 
semmit, rejtenélek is, mert szeretlek, mint a fiamat, 
kockáztatnék mindent, még a fejemet is, ha az élete- 
det akarnád menteni, János. (Indulattal fogja meg 
a másik mellén a ruhát.) De te itt nem élni, te itt meg- 
halni akarsz, János! 


(Csend.) 
APÁCZAI (ernyedten ül le egy gerendára): Igaza van, 


tiszteletes úr. Bocsásson meg, de felindulásomban 
beszéltem így, és jöttem föl ide. Nem akartam én 
megbántani, de tudja, úgy gyanakszom, már minden- 
kire gyanakszom. Az apámra, az anyámra is, akiket 
pedig nem ismertem soha. Jaj, Istenem, már még 
Reád is gyanakszom! 


DOBY (megindultan nézi): Te józan, okos ember, 
te... hogyan juthattál ide? 


APÁCZAI: Mert sárral kentek be, úgy. Bekenték az 
agyamat sárral az ostobák. Befeketítették, bevádoltak, 
és elég egy halk szó, egy suttogás a fejedelem fülének, 
s máris ide jut az ember. Mert nem nekem hisz, ha- 
nem az irigyeimnek, akik, mert nem érték fel az esze- 
met, hát elhintik körülöttem a bizalmatlanság szelle- 
mét. Akik, mert kevesebbet tudnak, mint én, hát- 
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mögötti szókkal, vénasszonypletykával pótolják a tu- 
dást. 


DOBY (szelíden): Ha talán szerényebb lennél, Já- 
nos ... 


APÁCZAI: Próbáltam, tiszteletes úr. Próbáltam a 
legszerényebb lenni, jócskán meg is alázkodtam, ha 
kellett, de az eszem, az érveim nem tudtak megjuhász- 
kodni, mert ők más törvény szerint élnek... mintha 
függetlenek lennének tőlem... az eszem s az érveim 
nem engedelmeskednek többé nékem! Még félelme- 
met is legyőzi az igazság, a kimondás kényszere. S ez 
baj, nagy baj! Ha az érveim alázkodnának meg, akkor 
lehetnék akár gőgös, még pökhendi is, nem törőd- 
nének vele, elnéznék. Mert nekik nem az a szerény, 
aki alázatos, aki szelíd, hanem az, aki hagyja magát 
meggyőzni, aki könnyen eláll az elveitől. 


(Kis szünet.) 
DOBY: Egyet ígérj meg nekem, János. 
APÁCZAI: Mit, tiszteletes úr? 
DOBY: Hogy elmész innen. 
APÁCZAI: A templomából? 
DOBY: Nem, János. Csak a toronyból. 
(Csend.) 
APÁCZAI: Itt várom ki az ítéletet. Nekem ez a torony 


kell! Ennyit kaphatok én is doktor létemre... hogy 
megválasszam a tornyomat! 


DOBY: Nem! Az én templomomat nem hozod szé- 
gyenbe! Ez mindig becsületes templom volt. Nem 
a fejedelem birtoka, hanem a híveké. És az Úristené. 
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(Kis szünet.) Válassz magadnak más tornyot, Apáczai 
János! 


(Csend.) 
APÁCZAI (halkan): Azért jöttem ide, mert ezt a 


templomot szeretem a legjobban. S ennek a papját. 
(Gyöngéden.) Magát, tiszteletes úr. Ahogy az ember, 
aki természetes halállal hal meg, azt mondhatja: oda 
temessetek, a nagy cserfa alá, a völgybe vagy a domb- 
tetőre, ahogy az ilyen ember megválaszthatja sírhe- 
lyét, én is a tornyomat, ahonnan... (Elhallgat, hirte- 
len.) De maga mitől fél? Az is lehet, hogy nem ezt 
a tornyot jelölik ki számomra, hanem valamelyik 
másikat, vagy a vármegyeházáét, vagy valamelyik vár 
tornyát... én ezt még nem tudhatom, én csak magam- 
tól idejöttem... és itt is maradok, innen nem megyek 
el, ragaszkodom a választott tornyomhoz, ragaszko- 
dom! Érti? 


DOBY: Azt nem teszed te meg! Ha kell, úgy, ameny- 
nyire szeretlek, de kiverlek innen, mint Krisztus... 


APÁCZAI (szelíden közbevág): Tiszteletes úr, azok 
kufárok voltak. 


DOBY: Ne tedd ezt meg velem, ne tedd meg a temp- 
lommal, ha már úgy szereted. Ujjal mutassanak majd 
erre az öreg toronyra? Ahonnan Isten felé szállt a ha- 
rang szava... Ujjal mutassanak? ... Szégyellje magát 
ez az öreg torony? ... Mit vétett néked ez a kő? 


APÁCZAI: És hogy magára is ujjal mutassanak: hogy 
a maga tornyában történt... Igaz? 


DOBY: Lehet! Lehet, hogy ez is. De mivel érde- 
meltem én meg, hogy épp az én papságom alatt vá- 
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laszd ki e szégyenletes ítélet betöltése helyéül? Ha 
megmondod, mivel érdemeltem ki, vállalom a szé- 
gyent is, ha bele fulladok is. Mondd! 


(Csend.) 
APÁCZAI (csendesen, fejét lehajtva): Nem érdemiette 


ki sem maga, sem a temploma. (Szünet.) De akkor én 
most mit tegyek? Mert ha azt mondták volna... Vá- 
lassz magadnak tornyot, Apáczai Cseri János! Ha ezt 
mondanák, már ez is valami. 


DOBY: Nem jól mondod, hogy ez is valami... mert 
ez lenne a legtöbb, amit kaphatunk, ha az ítélet már 
adott. 


APÁCZAI (hirtelen): Nem vette észre még, hogy az 
ítéletekben mindig csúfolkodás van? Hogy bennük 
a halál csúfolódik az élettel? A halál neme egyezőn 
ráfelel életünk vitelére. Itt volt ez a Dózsa, aki fel- 
lázította a parasztokat, tüzes trónra ültették, meg- 
csúfolásul: parasztkirály akartál lenni, hát itt a trónod 
meg a korona, csak éppen lángnyelvekkel! És Krisz- 
tusunknak, hiszen Dávid királytól származónak 
mondta magát, töviskoronát adtak... Dózsa mellé 
kiéheztetett alvezéreket tettek, hogy rágják a húsát, 
hiszen ő maga az éhesek vezérének mondotta magát... 
Krisztus mellé két latrot tettek: no, ha Megváltónak 
hitted magad, ezeket váltsd meg, ha tudod! És le- 
köpdösték. Valaki fizette ezeket a köpködőket, nap- 
számban köpködték le Jézust. S aztán maga az is, 
hogy keresztjét vele cipeltették a hegyre föl. Igen. 
Nemcsak halált akartak, hanem gúnyos halált. Nagyon 
szeretik az ítélkezők a gúnyos halált. Nem vette még 
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észre, tiszteletes úr, hogy a parasztokat és a polgárokat 
felkötni szokták, mintegy csúfolódva: úgyis fel akar- 
tatok kapaszkodni! A jobbágyokat karóba húzatják, 
kerékbe törik, mintegy mondván: nem maradtatok 
a munkátok, a szerszámaitok mellett, hát most ők jöt- 
tek utánatok, utolértek és már sose hagynak el benne- 
teket! És a királyoknak, hiszen ők az ország feje, még 
a talléron is a fejük van – a királyoknak fejét szokták 
venni, úgy gurul el a fejük, mint ahogy a pénz is el- 
gurul. Igen, kevés a halál maga az ítélkezőknek. 
Az ítélkező már nem tudja, hogyan is tobzódjék a lele- 
ményben. Válogat, mint az ínyenc haspókok a rogyá- 
sig terített asztal mellett. Már csak a gúnyos halál 
elégíti ki őket. (Kis szünet.) És most itt van ez a to- 
rony... Ez vajon mit akar jelenteni? 


DOBY: Ne kínozd magadat és engemet se, János. 
APÁCZAI: Azt akarja-e jelenteni, hogy túl magas 


dolgokra adtam a fejem, s így magasról is kell meg- 
adnom az árát? (Hirtelen ötlettel.) Milyen magasról 
is? Lássuk csak... (Feláll, odamegy a szemben lévő 
ablakhoz. Lenéz.) A másik ablaknál talán jobban 
látni. (A nézőtér felé fordul.) Tiszteletes úr, jöjjön 
csak... ide a lépcső mellé!... 


(A tiszteletes tétován, lassan odamegy.) 
Látja azt a két koldust ott lenn? 


DOBY: Látom. Minden istentisztelet előtt itt szok- 
tak lenni. 


APÁCZAI: Ezek szerint ma istentisztelet lesz. 
DOBY (halkan, csendesen): Nem, ma nem lesz isten- 


tisztelet. Amikor megláttam, hogy feljössz ide, már 
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tudtam, hogy elmarad az istentisztelet. Kiírtam a ka- 
pura is – és elküldtem a templomszolgát, vigye szét 
a hírt, beteg vagyok, a harangozót pedig kiállítottam 
az utcára, hogy küldje a híveket haza. 


APÁCZAI: Ezek a koldusok mégis idejöttek. Két 
öreg varjú alászállt, mert a magasban valahol már ka- 
varog a hó... vihar lesz... 


DOBY: Ezek mindig hamarabb szoktak jönni. 
APÁCZAI: Vajon most mit gondolnak: miért nem 


jönnek a hívek? Figyelje csak! Hogy hadonásznak, 
valamin vitatkoznak. Nem tudják mire vélni az egészet. 
Milyen izgatottak! Gondolja csak meg: ezek most el- 
esnek szegények egy vasárnapi koldulástól. Miattam. 
Meg kéne nekik mondani, hogy ne menjenek el, vár- 
janak. Mert csak idegyűl majd a tömeg, ha... 


DOBY: Hallgass! Hát beléd bújt az ördög?! Gyere 
innen, itt nem hagylak, leviszlek a pincémbe, ha kell, 
elrejtelek, adok neked más ruhát, ennivalót, amíg 
elszökhetsz innen, mindent vállalok érted, de nem 
itt... könyörgök néked... ne itt! Ne légy gonosz, 
Apáczai, ne akard a templomom halálát! 


APÁCZAI: Nagy tömeg fog itt összegyűlni. Meg kell 
a koldusoknak mondani, ne veszítsék el a reményt, 
ne menjenek el! Valakinek csak hasznos lesz az én 
halálom is. 


(Apró szünet.) 
DOBY: Vélem ne kegyetlenkedj, szólj, ha megér- 


demlem ... 
APÁCZAI (mintha valóban megszégyellné magát): 
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Igaza van, tiszteletes úr, csak gonoszkodom. Nem 
szabadna. Bocsásson meg. Nem teszem többet. 


DOBY (hirtelen előrenéz a nézőtér felé): Jönnek! 
(Most mindketten abba az irányba néznek.) 


APÁCZAI: Ezek még csak az előőrsök. Ezek nem 
azok, akiknek jönniük kell. Vajon mit akarhatnak? 


DOBY: Csak nem maradhatunk egyedül itt kettes- 
ben, hiszen ki tudja, miket beszélhetünk. (Gúny.) 


APÁCZAI: Csak benépesül ez a torony lassacskán. 
Ők is lepellel jönnek. Ők is titkolnak valamit. Vajon 
ki küldte őket? 


DOBY: A rossz lelkiismeret. 
APÁCZAI: Az meglehet. Ó, az irigység, a féltékeny- 


ség megfoghatatlan. Olyan utakon jár, hogy ésszel 
követni nem lehet. Apró kis suttogások itt-ott, s az- 
után valaki egyetlen fülbe, egyetlen nagy fülbe gyűjti 
őket. Olyan valaki, aki a legirigyebb s a legféltéke- 
nyebb. Ez az egy, aki összegyűjti a szóbeszédet, épp- 
úgy cselekszik, mint azok, akik a nép dalait szokták 
gyűjteni; kiválogatják a legszebb, legépebb, legtisz- 
tább változatokat, azokat, amelyeket a szájhagyo- 
mány a legtökéletesebbre csiszolt. S ezeket súgja a fe- 
jedelem fülébe, s ettől kezdve te megfoghatatlan, lát- 
hatatlan hálóban vergődsz, mert nem tudod, ki hon- 
nan, mikor s mit beszélt rólad összevissza. (Felocsú- 
dik.) Visszafordultak? Meggondolták magukat? 


DOBY: Megálltak pihenni a lépcső alján. 
APÁCZAI: Igen, most meggondolják, fel kell-e jönni 


végül is, jó lesz-e, ha feljönnek. Ezek is ilyenek. A sok 
apró szóbeszéd emberei, akik néha talán nem is akar- 
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nak rosszat, csak nem bírják megjegyzéseiket a be- 
gyükben tartani, nem tudják türtőztetni kisded go- 
noszkodásaikat, de ők végeredményben nem akarnak 
elveszejteni, csak irigységből rajtad élesítik a nyelvü- 
ket. Mert nem bírhatják szó nélkül fölényedet. De az 
az egy, aki a legirigyebb szándékú, összegyűjti ezeket 
az apró szóbeszédeket, hogy tőkét kovácsoljon belőle 
magának, fegyvert – ellened. S ez azt mondja a feje- 
delemnek: „azt rebesgetik”, „sokan mondják”, és 
„szél fúvatlan nem indul”. És ezt azért mondja, hogy 
a fejedelem lássa, hogy nem a saját véleményét, hanem 
a sokaságét mondja... 


DOBY: És ki az az egy, az a legirigyebb ember? 
APÁCZAI: Nem tudhatom. De van. Mindig van egy 


legirigyebb az irigyek között. (Recseg a lépcső.) 
DOBY: Most már kibeszélted magad. Most már vi- 


gyázz, mit szólsz előttük. 
APÁCZAI: Ítélet után vagyok, nincs mit vigyáznom. 
DOBY: Az ítélet nem végleges, jól tudod, ne vágd 


hát el az utadat visszafelé. Az ítélet nem végleges... 
APÁCZAI: Ezt mondjátok mindig: az ítélet nem vég- 


leges. Ezt mondták tudtommal Dávid Ferencnek és 
Péchi Simonnak is... Ezt mondja az orvos a betegnek, 
ezt mondja mindenki: még javíthattok, még változtat- 
hattok. De ez csak afféle utolsó szalmaszál... (Apáczai 
figyeli a feljövőket, mintha nekik mondaná.) A macska 
is azt mondja az egérnek, amikor még egy pillanatra 
elereszti: az ítélet nem végleges. (Szeredai Albert és 
Csavaró József iskolamesterek be, első idős férfi, második 
fiatalabb.) Ó, iskolamester kollégáim! (Ezt maga elé.) 
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(Csend, azok zavartan, mintha kissé ijedten is nézné- 
nek Apáczaira. Arcukra emlékeznünk kell a vita ele- 
jéről.) 


SZEREDAI (megköszörüli a torkát): Igyekeztünk 
mindent megtenni érted. 


APÁCZAI (többértelműen): Mindent, Szeredai Albert 
kolléga, mindent. 


SZEREDAI: De te is... valamikor szelídebb ember 
voltál. 


APÁCZAI: Igen, bátyámuram. Hollandiában temér- 
dek tejet és vajat ettem. De a paprikás meg a füstölt 
szalonnán felszökött fejembe a vérem. 


CSAVARÓ: Azért jöttünk, hogy biztosítsuk kendet 
iskolai kollégái, barátai, ösmerősei legjobb szívbéli 
indulatáról. 


APÁCZAI: Ha szerettek, ki feketített be? Mondd 
meg, Csavaró József, kicsoda? (Az hallgat.) 


SZEREDAI: Azok, akik nem szerettek. 
APÁCZAI: Azokkal én nem szoktam beszélgetni. 


(Hirtelen.) De kelmedékkel szoktam. Mondják meg 
nekem, nagyon fáj az, hogy én egy árnyalattal okosabb 
vagyok? (Kis szünet.) Nem felelnek, hát még egyszer 
kérdem: maguknak nagyon fáj az, hogy a másik egy 
árnyalattal vagy kettővel okosabb és talán tehetsége- 
sebb is? Nem sokkal, csak egy árnyalattal. Miért nem 
ismerik el az árnyalat jogát? Azt nem, de a bukás jo- 
gát, azt igen. Hogy valaki, ha akar, elbukhat maguk 
miatt. Ha akar. És akkor maguk azt mondják, mi nem 
biztattuk, hogy elbukjon. Ő akarta. Senki se mondta 
neki. De ha sikerül a terve, akkor azt mondják majd 
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neki, hogy segítették, hogy velük és miattuk sikerült 
a terve. Igen, az is szabadság, nem mondom, a bukás 
joga. Csakhogy meg kellene az embernek néznie, 
hogy kiért, kikért veszejtik el. 


(Csend.) 
SZEREDAI: Mi csak azért jöttünk, hogy biztosítsuk 


arról, mi nem értünk egyet Basirius vádjaival. Mi csak 
ezért jöttünk. 


APÁCZAI: Ha ott voltak, miért nem szóltak? Miért 
hagytak engem egyedül, egészen egyedül, szemben 
a gyáva és ravasz Basiriusszal és a fejedelem bizal- 
matlanságával? Miért nem álltak fel, miért nem kér- 
ték ki maguknak a jobb belátás nevében? Vagy valami- 
nek a nevében... Mindegy... egyáltalán valaminek a 
nevében, ami igazabb, mint azok a vádak voltak. 


CSAVARÓ: Könnyű magának beszélni, Apáczai 
uram, mert maga mégiscsak nagy ember, nem lehet 
úgy leütni, mint egy kutyát. Magára mégiscsak min- 
denünnen figyelnek az emberek. Még Európából is. 
De miránk ki figyel? Velünk senki se törődik, mit 
tudna rólunk a világ, ha eltüntetnének egyik napról 
a másikra? 


APÁCZAI: És akkor... mi itt a teendő? 
SZEREDAI: Nem szólhattunk. Minket is a fejedelem 


fizet, be kell látnod, többre nem számíthatsz, többre 
sose számíthatsz, mint arra, hogy titokban eljövünk 
hozzád, és titokban egyetértünk véled. 


CSAVARÓ: És hiába vet meg most bennünket kel- 
med, van, aki most még ezt sem teszi, amit mi tettünk, 
hogy idejöttünk... 
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SZEREDAI: Igaza van József kollégánknak. Van, aki 
hazaódalgott, van, aki csak a fél utat tette meg idáig, 
van, aki... (mintha kinézne az ablakon) gyere ide, Apá- 
czai János. (Megfogja a kezét.) Látod ott azt az em- 
bert? Ösmered? 


APÁCZAI: Ösmerem. 
SZEREDAI: A kollégád ő is, professzor ő is! Látod, 


a templom előtt megáll, rálép az első lépcsőfokra. Mit 
gondolsz, fel fog jönni ide? Várjunk csak, vajon to- 
vább lép? Mit gondolsz, tovább? 


(Csend. Mindenki az ablaknál áll, feszült figyelem.) 
CSAVARÓ: Hát elment. 
SZEREDAI: Meggondolta magát. (Kis csend.) S még 


hányan lehettek, akiket mi nem is láthattunk. 
APÁCZAI (hirtelen a tiszteletes felé): A fejedelemnek 


van igaza. Ő védi, ami az övé: de mi mit védünk? 
Én és Basirius mit védünk? Egymásnak mentünk, 
ahelyett hogy összeálltunk volna. A fejedelemnek kel- 
lett ez a vita: ő akkor jár jól, ha a szellem két embere 
ölre megy. Minden torzsalkodásunk csak neki jó. 
Már azt vártam, mikor mondja: vitatkozzatok, hiszen 
azért fizetlek benneteket! Hadd lássam, ki mit koty- 
tyint el... Kikotyogjuk semmiért a szellem titkait! 
Lássa, mi van itt bévül. Odadobjuk bensőnket, rendel- 
kezzék vele! S mindezt miért, miért?! 


(Azok ismét ijedten figyelik.) 
SZEREDAI: Azért, fiam, hogy a mi urunk fejedel- 


münk megbízzék bennünk. Hogy lássa, nincs előtte 
titkunk. Ezért. 
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CSAVARÓ: A mi fejedelmünk, professzor úr, erős 
ember, tudja, mit akar. 


SZEREDAI (Apáczaihoz): Mi nem azért jöttünk ide, 
hogy nekünk ilyen szavakat mondjál, professzor úr, 
hanem azért, hogy elmondjuk: mi mindent megtettünk 
érted. 


CSAVARÓ: Ilyen szavakat mi nem hallgattunk, az ef- 
féle szavakat nekünk ne mondja kelmed. 


APÁCZAI: Menjetek, és mondjátok meg! Hátha há- 
lás lesz nektek! Na, menjetek! 


(Azok még ijedtebben néznek egymásra.) 
CSAVARÓ: Professzor úr, ha a végzetet mindenáron 


ki akarja hívni... de mi azok nem leszünk, akik meg- 
mondjuk. De nem is hallgatjuk tovább... Mi nem 
akarunk tanúi lenni semminek. (Biccentenek, gyor- 
san el.) 


DOBY (nézi őket az ablakon át): Hogy sietnek! Így 
sietnek örökké azok, akik nem akarnak tanúi lenni 
semminek. 


APÁCZAI: Elmentek? 
DOBY: El. 
APÁCZAI (odalép a tiszteleteshez, erősen a szemébe 


néz): Tiszteletes úr, valamit meg kell mondanom. 
Valamit meg kell vallanom magának. 


DOBY: Nem bánom, de tudd meg: én azért vagyok 
református, mert nem kedveltem a gyónást. 


APÁCZAI: Csak el kell mondanom valakinek. Ha fél 
is az igazságtól. Csak el kell mondanom... Én nagy 
zavarban voltam a fejedelem előtt. Nagy zavarban, 
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mert éreztem, ő tudja, mit akar, én meg nem. Ő védi 
a hatalmát, de mit védek én? Van-e ma a szónak, a 
betűnek, a könyvnek hatalma? Lehet-e vele hatni 
a fejedelmekre? Vagy csak gyújtósnak használják 
könyveink lapjait a kemencetűzhöz? Hát ma már csak 
a vének, a nyeszlett bolondok s az iskolások eledele a 
könyv? Az erős, hatalmas férfiak nem tartják rangjuk- 
hoz méltónak, ha magyar könyvet is forgatnak, nem- 
csak kardot és szónoki szavakat? Nem, nekem nincs 
hatalmam, csak néki van! Tudja, mi lenne az én hatal- 
mam? Az értés. Ha értik, amit mondok – van hatal- 
mam, ha nem – nincs. Ha érzem, hogy nem értenek 
– minden sorom, betűm, szavam önmagát pusztítja. 
A fejedelem önvédelemből és önvédelmének él. Ha en- 
gem nem értenek, ha a szellemei nem értik – elpusz- 
títja önmagát, mert célját nem lelve, fegyvereit gúlába 
rakja. Udvaroltam egyszer, még mielőtt a feleségemet 
megismertem volna, egy másik holland lánynak. Tud- 
tam pedig a nyelvét. De mégsem értette, amit mon- 
dok. Éreztem, nem érti. Abbahagytam. Az értetlen- 
sége fegyverzett le. Hát így vagyok most már a szel- 
lemmel is, nemcsak a szerelemmel. 


DOBY (kinéz az ablakon): Elmentek a koldusok. 
APÁCZAI (tűnődve): Vajon miért? Miért mentek el 


a koldusok egy ilyen torony alól, amelyben fent én 
vagyok? Ha én felmegyek a toronyba – aznap nem lesz 
istentisztelet. Ha én felmegyek a toronyba – a temp- 
lom elől elmennek a koldusok is. (Lehajtja a fejét, 
majd hirtelen.) Mit gondol, miért mentek el? 
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DOBY: Nem tudom. (Villanatnyi szünet.) Talán 
azért, mert látták, hogy nem jön senki a templomba. 


APÁCZAI: Gazdagabb templom után néztek, mi? 
Más tornyot keresnek. Ki-ki a maga tornyát. (Hir- 
telen.) Mondja, tiszteletes úr, miért hazudtam én a fe- 
jedelemnek? 


DOBY: Nem hiszem, hogy hazudtál volna. 
APÁCZAI: De hazudtam. S talán ha megkérdezte 


volna: Professzor Apáczai, maga komolyan védekezik 
a vádak ellen, vagy pedig bévül egyebet hisz – akkor 
talán kibukik belőlem az igazság. 


DOBY (szinte rémülten): Micsoda? 
APÁCZAI: Hogy igenis... igenis: minden vád igaz! 


Ha a magyar tudományt meg akarják ölni, a könyveket 
meg akarják ölni, az iskolákat meg akarják ölni, akkor 
nemcsak presbiteri, hanem independens is vagyok! 


DOBY (döbbenten): János! 
APÁCZAI: Gyűlölöm a szellemi restséget, az ész 


tunyaságát: igenis a jóra való okosságot tartom a leg- 
többre. Az észt. A kételkedés és gondolkodás jogát. 
Igenis: Descartes híve vagyok! S ha sokat mondják, 
hogy ateista vagyok, végül is el fogom hinni, hogy 
az vagyok: abba kergetnek, amibe nem kívántam, 
azzá tesznek az igaztalan vádak, amivé nem volt szán- 
dékomban lenni. És igenis örvendtem, hogy a zsarnok 
feje lehullt Londonban! És azt szeretném, ha minden 
zsarnok feje lehullna! Igenis Platonnal tartok, aki azt 
szerette volna, hogy az uralkodók filozofáljanak, és 
filozófusok uralkodjanak! Elegem van a butaságból, 
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a sötétségből... mindenből, ami az eszem és az eszünk 
ellen történik! Hazudtam a fejedelemnek. 


(Csend.) 
DOBY: Miért? 
APÁCZAI: Talán mert van még néhány dolgom, amit 


tető alá akarok hozni. Talán azért a néhány eszten- 
dőért, ami ebből a beteg életemből még hátravan. 
De vajon érdemes volt? Hiszen úgyis beteg vagyok. 
Legalább most, a halál előtt, legalább most megmond- 
hattam volna neki az igazat. (Tűnődve.) Mert vég- 
eredményben ő sem olyan rossz ember... csak ha- 
talma van. 


DOBY (suttogva): János, a templomudvarra egy 
csuklyás ember jött be. Vagy asszony? Lehetséges. 
Ott megállt. Mit akarhat vajon? Elébe megyek. 


APÁCZAI: Menjen, tiszteletes úr. 
(A tiszteletes el, Apáczai egyedül marad. Láthatat- 


lan sokasághoz beszél.) Az embernek csak azért kell 
sírnia, a legjobban sírnia, mert az eszét legfőként 
arra használja, hogy védekezzék. A gondolat, az ész 
önvédelmére rendezkedik be: körülbástyázza önma- 
gát, nehogy sebezhető legyen, és mert a gondolat, 
a szellem oly törékeny, oly kiszolgáltatott, az ember 
legfőbb Achilles-sarka itt fönt van – a koponyánkban! 
Azután meg azért kell sírnia, mert arra használja, 
hogy támadjon. A természetes az lenne, ha se védeke- 
zésre, se támadásra, hanem a jóra, a természetes gon- 
dolkodásra kellene használnia. Akkor nem kellene 
sírnia az eszéért az embernek. (Leül.) Megvádoltak, 
hogy idegen könyvekből vettem az Enciklopédiámat. 
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De hiszen a szellemet, ha jó, ha igaz, nem ölünkbe 
kell ültetni, bármilyen messziről jött is! Ölbe kapni 
és behozni, a házunkba, szállást adni néki. Azt mond- 
ták, hogy Descartes-tól, a franciáktól, az angoloktól 
vettem könyvem minden részét, hogy a szellem óriá- 
saira támaszkodtam. Hát szégyen ez? Vajon egy óriás 
vállán ülő gyermek nem messzebbre lát az óriásnál? 
Ha már nem tudtam népemnek, nemzetemnek ara- 
nyat-ezüstöt nyújtani, adtam e könyvben hasznos tu- 
dást: arany helyett lent, kendert, gyapjút, pamutot, 
amit magára vehet, hogy ne fázzék, ami oltalmazza 
a nyomorúságban. (Kinéz.) Jönnek. (Vissza.) Azt sze- 
rettem volna, hogy a népem ne legyen buta, mint 
a barom, hogy ne legyen igaza Neuhausennak, ennek 
a pápai csatlósnak, aki azt mondta: ha Luther nem 
jön, ők annyira ki tudták volna használni a nyomorult 
nép állatias tudatlanságát, hogy egyetlen szavukra akár 
füvet is legelt volna, mint a kérődző tehenek és bor- 
jak. Hát nem! Ezt az egyet nem! De hiszen mit is fáj 
nekem?! Mit kapok érte, milyen hálát? Egy tornyot. 
Igaz, én választottam. Innen még messzibbre lehet 
látni. Hiszen, ha az óriás vállán ülő gyermek ráadásul 
még toronyban is van... akkor aztán igazán messzire 
láthat... Nem, soha senki hálát ne várjon... legfön- 
nebb idejében szemelje ki a tornyát. 


(Aletta jön. Doby mögötte, a háttérben szinte sze- 
mélytelenül áll meg.) 


APÁCZAI (Alettához csöndesen): Ó, maga szelíd ár- 
nyék. 
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ALETTA: Minden árnyék szelíd. Nesztelenül jár 
előttünk vagy nyomunkban. 


APÁCZAI: Igen, vezet vagy üldöz – azért nesztelen. 
De maga, kedvesem, mégiscsak szelíd árnyék. 


ALETTA: Jöjjön le innen. Nem szabad ilyen magasra 
mászni. Innen az emberek már túl kicsik, de ide még 
az Isten nincs közel. Így és itt a földtől távol van, de 
az éghez alig jutott közelébb. 


APÁCZAI: Gyakran vagyok ilyen állapotban. 
ALETTA: Legalább olykor-olykor térjen vissza iste- 


nétől hozzánk. 
APÁCZAI: Mintha valami kalandból jönnék, igaz? 
ALETTA: Minden apró dologban Istenhez fordulni 


az emberek helyett – önzés. Istennek túl sok dolga 
van, milliószor elfoglaltabb, mint a fejedelem, mégis 
mindenki hozzá fordul. 


APÁCZAI: Ez a dolga. Mert Isten is önző. Ő maga 
a világnagy önzés. A mindenség egoizmusa. Hisz egész 
lényünket kívánja. Végtelenül akarja. S mi is önzők 
vagyunk, mert mindig az ő mérhetetlen társaságát ke- 
ressük. De akkor mi lesz a földi tereferéinkkel? A kis 
csacsogásokkal a tűzhely mellett s a korcsma asztalá- 
nál? Mi lesz a föld tarka, nyüzsgő látványával, ha Isten 
határtalan távolába mélyesztjük szemünk? A föld 
barnászöldjét vagy az ég kékes ezüstjét választjuk-e vé- 
gül? Talán nem is ti hívtok le innen, hanem maga 
a föld... Mert a Magasság bizony hontalanság: eltereli 
figyelmünket a fejedelmekről és koldusokról, akik kö- 
rében élünk, akikhez jobban tartozunk. Lehet, hogy 
igaza van, Alettám... Kinek kén ma holmi hősiesség? 
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Inkább elijeszti, mint lelkesíti a sokaságot. Én nem 
a sorsot jöttem ingerelni... ezt csupán terjesztik ró- 
lam ellenségeim. 


ALETTA: Jön velem? 
(A lépcsőn kapaszkodik valaki. Aletta megremeg, 


férje mellé lép, szorosan.) 
APÁCZAI: Védeni jött vagy védelmet keres? 
ALETTA: Egy és ugyanaz. 
(Belép Keresztury, megáll, kifújja magát.) 
KERESZTURY: Lemehetünk, János. 
APÁCZAI: Úgy gondolja? 
KERESZTURY: A fejedelem elállt fenyegetéseitől. 


Lorántffy Zsuzsanna megtette a magáét. S különben 
is Rákóczi hadba indul nemsokára. Kell a béke, az 
egység – itt belül. (Az országra érti.) 


APÁCZAI: Sejthettem volna. S akkor ezt a tornyosdit 
sem illett vón’ csinálnom. 


KERESZTURY: Ne vádolja önmagát. Nem páholyból 
kockáztatott. Nem volt védőháló a torony alatt. 


APÁCZAI: Ha ők akarják, még ezt a pókhálót is annak 
vélik! 


ALETTA: Maga arra büszke, amit pedig röstellni 
illenék. Nem ösmeri a legnagyobb igét. 


APÁCZAI: Mi volna az? 
ALETTA: Hogy elég. Nincs ennél fontosabb ige. Hát 


menjünk. 
(Kis szünet.) 
APÁCZAI: És a fejedelem – milyen feltételeket sza- 


bott? Mert szabott, az egyszer bizonyos. Semmit se 
adnak ingyen. 
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KERESZTURY: El kell mennie Fejérvárról. 
APÁCZAI: Hová? 
KERESZTURY: Kolozsvárra. 
APÁCZAI: Oda is kell egy madárijesztő. (Hirtelen.) 


S ha nem mennék? Mi volna akkor? 
ALETTA: Mondtam, hogy elég... 
KERESZTURY: Mi volna? Nem tudom. De el kell 


mennie. Féltem magát. (Megfogja a karját.) Csak egy 
Apáczaink van. Ne vesztegesse el magát. Szükség van 
magára, szükség is lesz, szükség lesz még sokáig, 
szükség lesz mindig. (Kis szünet.) Lehet, hogy Isten 
maga választotta ki. 


APÁCZAI: Kiválasztott? Nem. Nem vagyok én ki- 
választott, csak alkalmas. A kiválasztottat segíti az 
Isten, az alkalmasnak önmagát kell segítenie. (Kis 
csend.) Köszönöm, professzor úr. 


KERESZTURY: Nincs mit köszönnie. A fejedelem is 
belátta, hogy maga már túl híres ember ahhoz, hogy 
boszorkányként bántsák épp itt, ezen a tájon, ahol 
a türelmességükre mindig büszkék voltak fejedel- 
meink. 


(Szünet.) 
APÁCZAI: Most örülnöm kellene. És magának is, 


professzor úr, örvendeznie kell, hogy jót tehetett. 
Az orvos örvend, hogy meggyógyította a halálos bete- 
get. De aztán az orvosnak eszébe jut, hogy a beteg 
kilép az ispotályból, elmegy tőle, és az utcán kint éli 
a régi életét: fázik és éhes, mint az állat. Mire mentette 
meg az orvos a beteget? (Kis csend.) Mire?! (Apró 
szünet.) És most? Most lemehetek a toronyból? (Alet- 
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tához.) Magához és a földhöz közelébb... (Karjával 
átfogja az asszony vállát.) 


KERESZTURY: Mehetünk, János. 
(A nézőtéren át, a széksorok között a két koldus bejő, 


fel a színre, annak szélére, a „senki peremére“.) 
DOBY (lenéz): Urak, nagy tömeg gyűlt össze a temp- 


lom udvarán. Élükön az a két koldus. 
(Valamennyien lenéznek.) 
KERESZTURY: Mi ez a komédia? 
DOBY: Ezek nem úgy néznek ki, mintha istentisz- 


teletre jöttek volna. S egyre idegesebbek, zajonganak. 
Vagy csak feszülten hallgatnak? De ez meg olyan, 
mintha pokoli zaj lenne. Hallják? Csendben vannak, 
figyelnek, s mégis mintha nagy zsivaj lenne. 


(Figyelnek.) 
(A két koldus most idegesen „cikázni” kezd.) 
ELSŐ KOLDUS (a nézőtér felé, mintha a tömeg ott 


lenne): Legyenek türelemmel, jó emberek, legyenek 
türelemmel! 


MÁSODIK KOLDUS: Meglesz, mindjárt meglesz. Vár- 
janak, jó emberek, várjanak! 


(Egyre rémültebben „cikáznak”.) 
ELSŐ KOLDUS: Ne fenyegetőzzenek, az Isten áldja 


meg magukat! Miért fenyegetik a szegény nyomorul- 
tat, aki magukért is vérzett a vallásháborúban? 


MÁSODIK KOLDUS: Nem bolondítottunk mi el sen- 
kit! Meglesz, mondom, hogy meglesz, csak várni kell 
egy kicsit! 


ELSŐ KOLDUS: Ne bomoljanak! 
(Most iszonyattal, mintha már a tömeg rajtuk lenne, 
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mintha üldöznék őket, nagy kínnal-bajjal, lihegve ka- 
paszkodnak fel a látható két-három lépcsőfokon.) 


ELSŐ KOLDUS: Ide jönnek! Meg akarnak ben- 
nünket ölni! 


MÁSODIK KOLDUS: Mondják már meg: lesz itt va- 
lami? Mert úgy hallottuk... 


ELSŐ KOLDUS: Te hallottad. 
MÁSODIK KOLDUS: Én, igen, én hallottam, hogy 


lenne itt valami... Valakit... innen... oszt mentünk 
s mondtuk az embereknek a hírt, idecsődültek, s most 
meg akarnak bennünket ölni, mert azt mondják, el- 
bolondítottuk őket. 


(Kis csend.) 
ELSŐ KOLDUS: Harcoltunk a vallásháborúban, el- 


foglaltuk Szatmárt, Tokajt... 
MÁSODIK KOLDUS: Fővezérünk, Kemény János 


már Nyitráig jutott... 
APÁCZAI: Beszélünk velük, hagyják abba, beszélünk 


velük, ne féljenek! Menjenek nyugodtan! 
ELSŐ KOLDUS: Megyünk, csak jöjjenek velünk. Mi 


megyünk előre, de tessenek utánunk jönni... és tesse- 
nek valamit kitalálni... és valamit kiáltani nekik... 


MÁSODIK KOLDUS: Tessenek azt kiáltani, hogy ma 
elmarad, de nem marad el örökre, csak máma marad 
el, de nem marad el a végtelenségig. (Szinte hiszté- 
riásan.) Tessenek ezeknek az elvetemülteknek meg- 
mondani, hogy ne féljenek, csak máma marad el! Nem 
véglegesen, csak máma marad el – nem mindörökre! 


(Sebesen indulnak, Apáczaiék utánuk, a két koldus 
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szinte alázuhan a lépcsőkön, már lenn vannak a székek 
között, rémülten tekingetnek jobbra-balra.) 


APÁCZAI (lassan lépegetve): Emberek! Ma elmarad 
az, amiért idegyülekeztek! Ma elmarad! De talán hol- 
nap, de legkésőbb holnapután meg fog történni! 
(Hangja egyre konokabb lesz, szinte monoton módon is- 
métli a mondatokat. De keményen, sugallatosan.) Ma 
elmarad, amiért idegyűltek. A koldusok nem hibásak. 
Nem bolondították el magukat! Senki sem hibás! 
Ma elmarad, de legkésőbb holnap vagy holnapután 
meg fog történni, amiért idegyűltek! 


(A két koldus rémülten a bejáratig jut már, s onnan 
mintegy védekezve fordítják vissza a fejüket, karjukat 
szemükhöz kapják, időnként fejüket is le-lehúzzák, 
mintha kővel dobálnák őket.) 


ELSŐ KOLDUS: Hangosabban. Apáczai uram! Ezek 
nem hallják! Ezek nem hisznek nekünk! Jaj, ezek 
meg akarnak ölni! 


APÁCZAI (mintha már berekedt volna, erőlködve 
mondja): Ma elmarad – de nem örökre! Elhalasztot- 
ták, de nem örökre! 


MÁSODIK KOLDUS: Hangosabban! Az Istenért! Har- 
coltunk, véreztünk a háborúban, jó emberek! Mi is 
csak hallottuk, nem bolondítottunk el senkit. Han- 
gosabban, Apáczai uram! Hangosabban! Hangosab- 
ban! Meghalunk! 


(Mindketten kibuknak a bejárati ajtón, hirtelen sötét. 
(Csend.) 
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4. KÉP 


A fejedelmi palota már látott terme (nem a vitáé). 
Két nyitott ablak. Az egyik – oldalt – alig, a másik 
– szemben – jól látható. Utóbbin át – akár valami rik- 
kancshangok, Első koldus szövege hallatszik igen érthe- 
tően. E közben jön be Rhédey a szolgával. 


ELSŐ KOLDUS: II. Rákóczi György, a mi fejedel- 
münk elfoglalta Varsót! De gyalázatos békére kény- 
szerült János Kázmér lengyel királlyal! A Visztulánál 
seregeink fele elpusztult! Török és tatár hadak törtek 
hazánkba! Lipót császár katonái Munkácson, a Már- 
marosban és Szatmárban dúlnak, gyújtogatnak. Rá- 
kóczi napjai megszámláltattak! Új fejedelmünk lesz! 


RHÉDEY (feszült): Csukd be azt az ablakot! (Szolga 
indul.) Ezek mindent jobban tudnak, mint mi. (Maga 
elé.) Én már tudom... de miért titkolom? Talán még 
most is Rákóczitól félek? (Hirtelen.) A levelet kinek 
adtad át? 


EGY SZOLGA: Hát annak a hadnagynak, akinek ke- 
gyelmed mondta. 


RHÉDEY: Nem látta senki? 
EGY SZOLGA: Hacsak nem az úristen. Ő mindenütt 


ott mászkál. Még a török határon is. 
RHÉDEY: Túl sokat jár a szád... Mint a koldusok- 


nak. 
EGY SZOLGA (enyhe vigyor): Mert ugye ki a tájé- 


kozott manapság? A külföld meg ez a koldusnépség. 
Sok helyen csellengenek, meg aztán több idejük van 
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gondolkodni rajta, meg kombinálni... Engem is egy- 
szer megtaposott egy bika... (Közben csukta be.) 


RHÉDEY: Nem eléggé. (Kifelé figyel.) 
EGY SZOLGA: Oszt a földön hagyott... rohant to- 


vább ... Nékem volt már időm hátulról őt bámulni... 
meg felőle gondolkodni, de ő futtában nem nézhetett 
vissza, meg nem is gondolt semmire, mert ugye a dü- 
hösség elvette az eszit... meg a sietség... a nagy gyor- 
saság... Hát azért mondom... akiket ezek az esemé- 
nyek itt hagytak a földön, már gondolhatnak rá... 
A vesztesnek van ideje bőven. Írhatja az emlékiratot, 
hogy így meg úgy, milyen vitézek voltak... de aki tal- 
pon maradt, a győztes – annak nincs ideje, mert to- 
vább kell rohanni. Neki semmi se elég. (Ő feltűnően 
nyugodt, míg ura idegeskedik.) 


RHÉDEY: Ne zagyválj mindent összevissza. 
EGY SZOLGA: Kopogtassak? (A kopogtató botra.) 
RHÉDEY: Ugyan! (Maga elé.) Döglött oroszlánra 


senki sem lő! ő már régen holttetem. Az volt már 
a lengyel tervek idején... A napja leáldozott. 


EGY SZOLGA: Hát kegyelmed is tudja? 
RHÉDEY (idegesen): Mit? 
EGY SZOLGA: Hát... ugye mindenki rebesgeti, 


hogy új fejedelem lesz... meg hogy Báthory Zsófia 
katolikus hitre téríttette Ferenc fiukat. De még néhány 
földesurat is... csak Rákóczi nem tud semmit. 


(Kis csend.) 
RHÉDEY: Te ezt honnan veszed? 
EGY SZOLGA: Hát ugye... odatapasztottam a füle- 


met, ahova kell... Két ember beszélgetett... 
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RHÉDEY: Kicsodák? 
EGY SZOLGA: Azt hiszem, Kemény János meg Ba- 


lás Ábrahám... mert ugye ma ideinvitálták őket... 
nagy fejmosás lesz... de nemcsak őket... 


RHÉDEY: Honnan tudtok mindent, ti átkozott kulcs- 
lyukvitézek?! (Megrázza.) 


EGY SZOLGA: Nemcsak mi, a külföld is, uram. 
A török is. A német is. Csak Rákóczi nem... 


RHÉDEY (elereszti): Meg én, mi? (Teszi magát.) 
EGY SZOLGA: Kegyelmednek nem érdemes mon- 


dani semmit. Pedig még tudok egyet s mást. 
RHÉDEY: Beszélj! 
EGY SZOLGA: Tudom, ki lesz az új fejedelem. 
RHÉDEY: Micsoda?! 
EGY SZOLGA: Helyesebben... tudom azt, hogy az 


a nagyúr lesz, aki az Apáczai-vitán mindig csak egyet 
hajtogatott: „Le az ilyenekkel!” Szóval ennyit mon- 
dott Kemény János Balás Ábrahámnak, de ezt ők is 
csak hallották... a hitvitán ugye nem voltak ott... 
Nomármost én már egy órája azon töröm a fejem: 
ki lehetett ez az úr, hisz ott sokan voltak... Kegyel- 
med nem tudja? 


RHÉDEY (zordul): Honnan a fenéből tudnám! 
EGY SZOLGA: Szóval azt mondta Kemény: egy tök- 


filkó lesz az új fejedelem... ez kell a szultánnak, az 
ilyen... aki csak egyet tud ismételni... hogy „Le 
vele!” Állítólag a töröknek is ő súgott meg valamit 
a lengyel tervekről... Mit... mit tetszik akarni... 
kegyelmességed, mit akar?! (Közben Rhédey szinte 
eltorzult arccal közeledett feléje.) 
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RHÉDEY: Te... te... 
(Úgy véljük, megfojtja. Közeledik Apáczai köhö- 


getve és Aletta.) 
EGY SZOLGA: Megjöttek Apáczai uramék! Isten 


hozta, professzor úr! Tekintetes asszony! 
(Boldog, hogy megúszta, egy óvatlan pillanatban el- 


iszkol.) 
APÁCZAI: Végre megtanította köszönni a szolgáit, 


Rhédey uram. 
RHÉDEY: Én – meg... (Még csikorog, de türtőzteti 


magát. A jelenet komikuma végig visszafogott volt. 
Rhédey bólogat.) 


APÁCZAI: Csak mindig későn jön az ilyesmi... 
RHÉDEY (éberen, kissé élesen): Hogy érti ezt? 
APÁCZAI: Ne értsen félre... úgy értettem, hogy na- 


gyon beteg vagyok... nekem már későn jön az efféle 
süvegelés. A nagyasszonyhoz jöttünk, üzent, hogy fo- 
gad bennünket. 


RHÉDEY: Előbb még lesz egy kis megbeszélés... 
háború után. (Ezt nyomatékkal.) 


APÁCZAI: Értem. Győzelem után a fejedelem karja 
azért nyúl fejünk felé, hogy babért helyezzen homlo- 
kunkra ... 


RHÉDEY: Miféle győzelem? 
APÁCZAI: Nem fejeztem be. Vereség után pedig a 


keze azért közeledik fejünkhöz, hogy megmossa... 
netán – levágassa. Azt hiszem, rosszkor jöttünk, 
Aletta. 


ALETTA: Itt maradunk. A főkapitány úrnak meg 
kell engednie... 
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RHÉDEY: Tekintetes asszonyom, már hogyne en- 
gedném meg... de átviszem kelmedéket egy mele- 
gebb terembe, hallom, a professzor meghült... (Szíve- 
sen invitál. Megszólal a nyitott ablak felől a Második 
koldus hangja.) 


MÁSODIK KOLDUS: A dánok Svéd Károlyt megtá- 
madták! A kozákok is visszavonultak Lengyelföldről! 


(Rhédey idegesen becsukja, közben azok beszélget- 
nek.) 


ALETTA (suttogva): A koldusok... hát még mindig 
élnek? 


APÁCZAI: Lehet, hogy ezek mások... lehet, hogy 
ugyanazok... Már az öreg Rákóczi is tudta... az 
igénytelenség túlél mindent, mindenkit. Mint a köz- 
helyek és az Isten. 


(Máris követik Rhédeyt.) 
RHÉDEY: Ezek a koldusok mindig elkésett hírekkel 


jönnek... Erre... itt majd megvárhatják, amíg vége 
lesz... 


(Eltűnnek.) 
(A másik oldalon jönnek lassan: Lorántffy, Csulai, 


Báthory Zsófia, Márton atya, Keresztury, Basirius – 
ebben a sorrendben. Némán megállnak.) 


LORÁNTFFY (végignéz a társaságon): Kemény Jáno- 
sék hol vannak? 


CSULAI (jól informáltan): Őket későbbre hívták... 
(Súgta.) (Jön Rhédey – mögötte távolabb Rákóczi, aki 
megáll.) 


RHÉDEY (bejelenti): Őkegyelmessége, nagyságos II. 
Rákóczi György fejedelem – a varsói győztes! 
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(Rezdületlen arccal mondja, de benső feszültsége ér- 
ződik. Jön Rákóczi, testőrei lemaradnak. A fejedelem 
összeroppant, megöregedett az események óta.) 


II. RÁKÓCZI (zsémbesebb, de mégis nyers árnyalat- 
lattal): Nem a varsói győztes, hanem a visztulai 
vesztes... még ennyit se tudsz... mindig csak egyet 
tudtál fújni... s azt is csak, ha szádba adták a sípot... 
(Ezt halkabban, Rhédey arca megrándul, de fegyelmezi 
magát.) 


RHÉDEY: De vigyáztam, hogy az győzelmi síp le- 
gyen, felség. 


II. RÁKÓCZI: Hogy érted ezt? 
RHÉDEY (észbe kap): Nekem nem voltak nagy gon- 


dolataim, felség, gyönyörű terveim se... szóval... né- 
kem meg kellett azt a sípot várnom... Engem afféle 
szürke embernek tartottak... Nekem meg kellett vár- 
nom... (Mögötte ott izzik a feszült kétértelműség.) 


II. RÁKÓCZI: Varsói győztes... elfoglalni és meg- 
tartani, két külön dolog. (Ezt inkább magának. Min- 
denki szinte dermedten áll.) 


CSULAI (torkát megköszörülve): Nékünk felséged 
mindig a varsói győztes marad. Az a dicső férfi, aki 
elfoglalta Varsó városát. És ha a szultán épp akkor 
nincs jóba a lengyellel, akkor ma nem itt állunk... 


II. RÁKÓCZI: De ti... miért nem mondtátok né- 
kem, hogy a szultán épp akkor jóba van a lengyellel... 
mért nem akadályoztatok meg?! 


CSULAI (mint aki nem hallotta): Úgyhogy ha innen 
nézzük: kegyelmességed varsói győztes, ha onnan: 
esetleg... visztulai vesztes. 
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II. RÁKÓCZI: Néztétek volna innen is – onnan is! 
Miattatok veszítettem... 


BASIRIUS: Ám mi innen nézzük, felség. Ezért nekünk 
nagyságod a varsói győztes, és az is marad. 


II. RÁKÓCZI (leinti): Mért nem mondtátok, hogy 
szövetségeseim megbízhatatlanok?! 


CSULAI: De felség... 
II. RÁKÓCZI (szavába vág): Mért nem figyelmez- 


tettetek, hogy a lengyel tervek egyelőre még veszé- 
lyesek ... hogy van ott nép is, nemcsak főurak... de 
még a főurak is megoszlanak, nem mind akarják 
ugyanazt, akárcsak itt... Miért? Senki nem állt elém, 
hogy azt mondja: nem ajánlom, nem lehet! Senki! 
Basirius mester, kelmed mért nem szólt? Mindenki 
csak lelkesedett! Tapsolt! És most... mikor veszítet- 
tem ... egyedül vagyok... 


(Kis csend.) 
BASIRIUS: Felség, én idegen voltam... én nem árt- 


hattam magam ilyesmibe... tanácsaim nem illetéke- 
sek... ami jó volna ott az én hazámban... itt nem 
lenne okos tanács... 


II. RÁKÓCZI: De az Apáczai ügyében bezzeg nem 
ezt mondta. Épp azért, mert idegen, és a kibicnek 
minden olcsó... hát jótanácsot adhat! És Csulai püs- 
pök meg Keresztury, az udvari papom... 


KERESZTURY: Ha már Apáczai ügyét említette... 
Én még azt is alig tudtam elérni felségednél a nagy- 
asszony segítségével, hogy Apáczait ne dobattassák 
le a toronyból... történelmünk örök szégyenére... 
hát akkor egy kegyelmed számára sokkal fontosabb do- 
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logban ugyan mi olyat tudtam volna mondani, ami 
meghallgattatik. 


CSULAI: Igen, igen... csatlakozom Keresztury kol- 
légámhoz... ez az Apáczai-ügy a belső dolgok felé 
terelte figyelmünket... talán túlságosan is... 


II. RÁKÓCZI: Még mindig erre a szerencsétlenre 
fognak mindent! Szégyelljék magukat! 


KERESZTURY: Dehogy fogjuk rá, felség! Épp azt 
mondom, hogy... 


II. RÁKÓCZI: Semmit se mondjanak! Az égvilágon 
semmit! 


LORÁNTFFY: Én mondok. Valaki mégis emlékez- 
tette a fejedelmet arra, hogy nem elegendők a szom- 
szédos szövetségek... még a török is ott van... 


II. RÁKÓCZI: Ki volt az? 
LORÁNTFFY: Kemény János. Sőt, ha jól emlékszem, 


én is elleneztem... 
II. RÁKÓCZI: Én apámnak halálos ágyán megígér- 


tem, hogy a lengyel trónt megszerzem a Rákócziak- 
nak. 


LORÁNTFFY (halkan, hogy csak fia hallja): Nem 
apádnak – a hiúságodnak ígérted meg ezt... De én 
előre megmondtam... 


II. RÁKÓCZI (szavába vág): No igen... az én anyám 
mindent előre mond... előre tud... az én anyám egy 
jósnő! A gyulafehérvári Püthia! 


(Lorántffy sarkon fordul, tesz néhány lépést.) 
Hova megy kegyelmed? 


LORÁNTFFY (visszafordul): Vár egy ember. Szá- 
momra ő most fontosabb. (Indul.) 
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II. RÁKÓCZI (utána): Majd hozza be, én is látni sze- 
retném azt az embert, aki most kegyelmednek ná- 
lam fontosabb! 


(Az asszony el.) 
Van valaki, aki most a fiánál fontosabb! (Keserű.) 
No most mondja meg! (Ezt Zsófiához.) 


BÁTHORY ZSÓFIA: Valóban nincs a gyermekünk- 
nél fontosabb... éppen ezért... 


II. RÁKÓCZI: Várjon, még nem fejeztem be. Azért 
hívattam magukat, hogy tudják: nem egyedül vagyok 
felelős mindazért, ami történt. Ezért hívatom szép 
sorjába a tisztelt társaságokat... Sem a visztulai tör- 
ténetekért... sem a varsói szerencsétlen békéért... 
sem azért, hogy török és tatár beözönlött hazánkba... 
még azért sem, hogy legfőbb szövetségesem, Károly 
svéd király seregeivel váratlanul visszavonult, ott- 
hagyva engem... nem egyedül vagyok felelős! Ezt 
tudni kell és híresztelni országszerte, főurak, kisne- 
mesek, papok, tanítók és a nép körében! 


(Kis csend.) 
Hát most ne kenjenek mindent rám! Ne mossák ke- 
zeiket ... mert maguk mind Pilátusok lesznek! 


MÁRTON ATYA: Pilátus Krisztussal szemben vét- 
kezett ... Krisztus viszont sose kívánta a lengyel ko- 
ronát ... 


II. RÁKÓCZI: Hát én nem töviskoronát kaptam vé- 
gül is? Hogy megjött a jezsuiták hangja! Nagyon 
megjött! 


MÁRTON ATYA: A lengyelek végül is nem akarhat- 
tak protestáns királyt. 
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II. RÁKÓCZI: De a magyar jezsuitáknak jól jött 
volna egy nagy katolikus ország, amit a kálvinista feje- 
delem kardja szerzett nékik! 


MÁRTON ATYA: A lengyelek egyszer már leverték a 
reformációt. Mi biztosítékuk lett volna, hogy kegyel- 
med nem kezdi újra vélük! 


II. RÁKÓCZI: A végén kiderül, hogy maguk mind 
ellenem imádkoztak! Ezért még számolunk! 


BÁTHORY ZSÓFIA: Ne fenyegesse az ország leghű- 
ségesebb fiait. (Fagyos.) 


II. RÁKÓCZI: Védje csak a jezsuitáit! Védje csak! 
Azt hiszi, nem tudom, hogy teljesen a hatalmukba ke- 
rítették! Sötét sereg! 


MÁRTON ATYA: Én engedelmével elmegyek, felség. 
(Zsófiához.) 


BÁTHORY ZSÓFIA: Maradjon! 
II. RÁKÓCZI: Menjen csak, úgyis gyakran talál- 


koznak... itt most országos ügyekről lesz szó, nem 
holmi csuhás intrikákról! 


(Márton atya elsiet.) 
Csulai uram is elmehet... nehogy azt mondja a feje- 
delemné, hogy a saját papomat nem küldöm el, csak 
az övét... 


CSULAI: Felség... én elmegyek... de még egyszer 
el akarom mondani, hogy én megboldogult atyjának 
igéretet tettem: véghezviszem a belső tisztogatást... 
előbb a hit búzájában túl sok volt a konkoly... aztán 
a lisztben a korpa is... Megboldogult atyja szokta 
volt mondani: vetés után aratás, aratás után cséplés, 
cséplés után rosta, rosta után szita. Így tisztul, így 
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finomodik az erkölcs és a szellem. Én erre szegődtem. 
A külső ügyekhez mit se értek... Ez a katonák dolga. 
Miért nem kérdi meg inkább Kemény Jánosékat?! 


II. RÁKÓCZI: Azt bízza rám! Őket hagyom utoljára, 
mint ínyenc ember a finom falatot! Elmehet, püspök úr. 


CSULAI: Én el is... el is én... (Motyogva el.) 
II. RÁKÓCZI: Maga is mehet, Basirius uram! 
BASIRIUS: Felség, én azért is jöttem... hogy felsé- 


ged engedelmével visszaindulhassak hazámba... 
II. RÁKÓCZI (kis szünet után): Melyikbe, profesz- 


szor úr? (Gúny.) Franciahonba, ahol született, Ang- 
liába, ahol tanult és tanított, Konstantinápolyba, ahol 
lelkészkedett, s ahonnan idehozattam, hogy ne érez- 
zen mindig a pogányszagot... hát melyikbe: válasszon 
maga! Ahogy Apáczai is kiválasztotta a tornyát! 


BASIRIUS: Az angol trón ismét szilárd, uram. 
II. RÁKÓCZI: Értem... ott már nem veszik fejét... 


Hát menjen! Talán itt süllyed a hajó? No menjen, de 
minél hamarabb, míg meg nem gondolom magam! 


BASIRIUS: Köszönöm, uram. És múlhatatlan hálám- 
ról biztosítom... Én e dicső időszakban jól éreztem 
magam e nyájas, szép, gazdag és szorgalmas hazá- 
ban... 


KERESZTURY: Kérdezze meg Apáczait is, ő hogy 
érezte itt magát? 


II. RÁKÓCZI: Keresztury uram! Házigazdák va- 
gyunk! 


KERESZTURY: Furcsa illeme van a természetnek oly- 
kor, felség. Az átutazókat pazar idővel kínálja meg... 
saját fiait pedig faggyal, esővel, hóviharral... 


BASIRIUS: Én elmegyek. 
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(Futólag odamormolja Rhédeynek.) 
Fogalma sincs, hogy már nincs alatta trón. 


(Gyorsan el.) 
II. RÁKÓCZI: Mit sugdolódznak ott? (Gyanakvón.) 
RHÉDEY: Csak megkért, hogy újfent biztosítsam fel- 


ségedet hálájáról. 
II. RÁKÓCZI: Sokra is megyek vele! (Más hang.) 


Most pedig nézzük jövendő terveinket. Hisz abból 
élünk... nem a sirámokból... 


KERESZTURY: Felség, Doby tiszteletes úr jelentke- 
zett nálam... fontos mondandója volna... Az, akinek 
a tornyából Apáczai... 


II. RÁKÓCZI (közbevág): Hozza be azt az embert! 
(Keresztury kilép, int, közeleg Doby.) 
II. RÁKÓCZI: Beszéljen, tiszteletes úr! 
DOBY: Felség! (Körülnéz, szeme Zsófián áll meg.) 


Beszélhetek? Nyíltan? 
II. RÁKÓCZI: Ki vele! 
DOBY: Engem a gyulafehérvári templomból áthe- 


lyeztek egy falu templomába. 
II. RÁKÓCZI: Miért? 
DOBY: Mert végül is rajtam csattant... hogy Apá- 


czai az én templomom tornyába rejtezett... Hiába ke- 
gyelmeztek meg Apáczainak – engem mégis áthelyez- 
tek. 


KERESZTURY: Ez Csulai püspök úr műve volt. 
A nagyobbikba nem mert belerúgni – hát a kicsit bil- 
lentette meg. 


II. RÁKÓCZI: Maga csak ne kommentáljon, nagy- 
tiszteletű úr! Folytassa! (Ezt Dobynak.) 
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BÁTHORY ZSÓFIA (kissé feszülten): A maguk egyhá- 
zának ügyeit nekem miért kell hallgatnom itt? 


II. RÁKÓCZI: Mert a fejedelemné ura reformá- 
tus... és a gyermeke... 


(Báthory arca megdermedt, kis csend.) 
DOBY: Én engedelmesen elmentem falura, ám nem 


rég jezsuiták jöttek és... elzavartak onnan! 
II. RÁKÓCZI: A maga jezsuitái! 
(Zsófia szoros szájjal hallgat.) 


Látja, mit nem mernek, ha felbátorítják őket! Újra 
kezdik! De immár nem az unitáriusokat meg a szom- 
batosokat, hanem a fejedelmi vallást üldözik! Az ural- 
kodó hitet! De ezért meglakolnak... Az uralkodó val- 
lása és egyháza nem vonul gyáva önvédelembe... 
A végén mi esdekeljünk toleranciáért, mi, akik meg- 
szüntettük a vallásüldözést?! 


BÁTHORY ZSÓFIA: Az unitáriusokat és a szombato- 
sokat mégsem a jezsuiták üldözték, uram. 


II. RÁKÓCZI: Mert nem voltak olyan helyzetben! 
A kutya láncon csak ugathat, de nem rohan bokádnak. 
De most én különben is az üldözés újra feltámadt 
szelleméről beszélek! Az uralkodó vallás húzza be tán 
farkát és fülit, mert elveszített egy háborút?! De a jö- 
vendő háborút még nem veszítette el! Azt, ami lesz! 
Mert lesz – az bizonyos. Beszéljen, tiszteletes úr! 


DOBY: Nem tudom, hogy merészelték... én nem is 
tudom... nem is bátorkodom rágondolni... (Az asz- 
szony felé sandít.) 


(Kis csend.) 
KERESZTURY: E szegény tiszteletes nem meri ki- 
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mondani. Hát kimondom én. Itt sokan határozott biz- 
tatást, sőt – utasítást kaptak, hogy református papo- 
kat kergessenek el, sőt... Már néhány birtok reformá- 
tus gazdáját is kikezdték. 


II. RÁKÓCZI (ez már neki is új): Miféle utasítást? És 
ki adta azt? 


RERESZTURY (széttárja kezét): Szóval újra téríte- 
nek, de most már magos engedéllyel... egészen magos 
engedéllyel... 


(Kis csend.) 
BÁTHORY ZSÓFIA: Én ebben isten ujját látom. 


A megtérítőket is megtérítik egyszer... isten ítélete 
ez. Én ebben isten ujját látom. (Majdnem fanatiku- 
san.) 


KERESZTURY: Ha kegyelmességed isten ujját, úgy 
én egy halandó földi lény könyökét vélem észrevenni 
ebben. 


(Kis csend.) 
II. RÁKÓCZI: Ki adta az utasítást, Keresztury 


uram? 
KERESZTURY: Én biztosan nem. 
II. RÁKÓCZI: Maga is fél? 
KERESZTURY: Nem annyira, mint ő, aki most hall- 


gat. (Szeme Zsófiára téved.) 
(Rákóczi a nejére bámul.) 
II. RÁKÓCZI: Csak tán...? 
BÁTHORY ZSÓFIA: Én. 
(Csend.) 


De nem félek. Nincs mitől. Maga azt mondta: én 
áttérhetek. S én úgy gondoltam: ez nem lehet csak 
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nékem kiváltságom: térjenek vissza testvéreim is. Hisz 
sokan tértek át reformátusnak, akárcsak én is – kény- 
szerű helyzetükben. 


II. RÁKÓCZI: Kényszerű helyzetükben? 
BÁTHORY ZSÓFIA: Abban, uram. Vajon nem kény- 


szer az, hogy egy mit sem sejtő ifjú lány belészeret 
egy férfiba... És a lány azt hiszi, hogy ez a szerelem 
mindkét részről igaz... hogy aztán kiderüljön: a som- 
lyai Báthory család neve csak azért kell, mert innen 
származott egy nagy fejedelem és nagy lengyel király: 
Báthory István... E nagy nevet vitte oltár elé az ifjú 
fejedelem... Rákóczi egy nagy férfi hírével házaso- 
dott össze. Báthory Istvánnal és nem Báthory Zsó- 
fiával! 


II. RÁKÓCZI: Miket beszél maga? (Elhülve.) 
BÁTHORY ZSÓFIA: Mert az ifjú fejedelem e tervet 


még apjától örökölte... lengyel királlyá lenni. De hát 
csak úgy derült égből nem lehet senki lengyel király. 
Ahhoz többek között az kell, hogy kimutassunk valami 
folytonost, ha már nincs más rokonság... Ehhez kel- 
lettem én: a somlyai Báthoryak leszármazottja. A ka- 
tolikus! Hisz a lengyelek erre roppant kényesek... 


II. RÁKÓCZI (fojtott, rekedt): Ha ez volt a ter- 
vem ... akkor miért kértük mi valamennyien, apám, 
anyám és én, hogy térjen át reformátusnak... miért 
nem hagytuk meg katolikus hitében... erre feleljen... 
maga... maga... (Elharapja a szót. A többiekhez.) 
Menjenek, mind! Ez kettőnk dolga csak! 


(Azok gyorsan el.) 
Maga... átkozott! Ha valóban ezért vettem volna el 
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– nem meghagyom katolikusnak...?! Egy fejedelem 
nem ösmer lehetetlent! Ezt is meg tudtuk volna ma- 
gyarázni az uraknak... hogy így kéri a magas poli- 
tika ... a későbbi lengyel trón érdeke. De én nem 
azért szerettem magát! Nem azért! 


(Liheg. Fojtott.) 
Inkább egy szobrot hágtam volna meg... mint diák- 


csínytevőként mi, régi társak... Balás Ábrahám s a 
többiek. A kertben lévő Vénusz-szobrot taszigáltuk 
kamaszként röhögve... Megcsúfoltuk a szent mű- 
vészkövet ... inkább annál maradtam volna. 


BÁTHORY ZSÓFIA: Szennyesek! Mind szennyesek! 
Vadak! 


II. RÁKÓCZI: A Báthoryak beszélnek... a fajtalan- 
kodó Gábor s a szűzleányok vérét ivó, szörnyeteg 
Erzsébet ivadékai? 


BÁTHORY ZSÓFIA: Elég! Elég! (Befogja fülét.) Szent 
Istenem, Szűz Máriám, segíts! Segíts, Krisztusom, 
mivé tetted... mivé tetted... két ember életét? 


(Csend. Rákóczi fáradt.) 
II. RÁKÓCZI (már majdnem csendesen): Kellett volna 


nekünk is a lengyel trón, igen. Éppen úgy, mint 
Báthory Istvánnak: először is azért, hogy végre se a 
Habsburg ne fenyegesse hazánkat, se a szultán... 
Az egész hazáért kellett. De magát nem ezért vet- 
tem el... Váradi kapitányként ott Szilágysomlyón 
minden eszembe jutott, csak a lengyel trón nem. Ha 
én nem vagyok Nagyváradon kapitány, s maga nincs 
Somlyón – szerelemmel talán soha nem találkoz- 
tunk volna... De maga... maga mindent... másra 
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vezet vissza... Megdermeszti legszebb emlékeinket, és 
sárba rántja. 


BÁTHORY ZSÓFIA (szintén csendesen): Kegyelmed 
bevallotta nékem ezt. 


II. RÁKÓCZI: Mit és mikor? (Halkan, nem néz rá.) 
BÁTHORY ZSÓFIA: Amikor gratulált a gondolathoz, 


hogy régi hitemre visszatérek. 
II. RÁKÓCZI: Igen, de ez akkor, hirtelen jutott 


eszembe... mert jött a kedvező hír, hogy a svédek 
segítséget kérnek. Ám ezek nem ifjúkori gondolataim 
voltak, angyalom, nem a nagyváradi, nem a szilágy- 
somlyói gondolataim, amidőn még ifjú tisztként be- 
cézgettem magát... és csókoltam... hanem ezek a 
gyulafehérvári és Varsó előtti gondolataim voltak... 
nem a korai és zöldfülű várkapitány, de egy későbbi, 
őszülő fejedelem gondolatai, aki már a lengyel koro- 
nát akarja. 


BÁTHORY ZSÓFIA: Bár maradt volna meg kapitány- 
nak mindig. 


II. RÁKÓCZI: Mintha maga nem ahhoz a Rákóczi- 
hoz jött volna feleségül, aki a trónok várományosa... 
(Legyint.) Nem tudjuk soha, mit szeretünk a másik- 
ban... soha... Azt hisszük: a bőrét, haját, vonásait, 
s a végén kiderül, hogy a – lehetőségeit... 


BÁTHORY ZSÓFIA: Hagyjuk most ezt! Én megbo- 
csátok magának mindent. Maga pedig bocsássa meg, 
hogy immár én is térítek. Jogot szereztem szenvedé- 
sem által, hogy visszatérítsem mindazokat, akik szen- 
vedtek régi hitükért.... 


II. RÁKÓCZI: Ezt soha! Maga megvárta, míg én el- 
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veszítem a lengyel csatát... s csak akkor lett vakme- 
rővé ... Mert – most már lehet. Egy amúgy is sebzett 
fejedelembe még egy tőrt döfött... Azt hitte, e vere- 
ség után mit se törődök azzal a néhány száz vagy ezer 
katolikussal, akit visszavisz... De ezt nem hagyom... 
apám emlékére, nem! És nagyszerű anyámnak a halál 
volna ez... Soha! 


BÁTHORY ZSÓFIA: Milyen féltve tiszteli az anyját! 
(Gúny.) 


II. RÁKÓCZI: Ezt az egyet soha! 
BÁTHORY ZSÓFIA: Pedig... a végére tartogattam a 


legsúlyosabbat... 
II. RÁKÓCZI (rábámul): Mi volna itt és most... 


a legsúlyosabb... 
(Kis csend.) 
BÁTHORY ZSÓFIA: Átkereszteltettem Ferenc fiun- 


kat is. 
(Kis csend.) 
II. RÁKÓCZI: Te szent szuka! (Szinte csöndesen.) 


Visszaépítenél mindent a réginek... mintha lehetne... 
tévedsz... Te szoknyás papok szukája... 


BÁTHORY ZSÓFIA: Szüzeket vádolnak a latrok! (Ő is 
csendes, de ebben mély gyűlölet izzik.) 


II. RÁKÓCZI: De itt nem múlik el soha a megúju- 
lás... marad, amit megújítottunk. Bocskai, Bethlen és 
mi – Rákócziak. S hiába vertél most porba... én fel- 
tápászkodom ... én: a fejedelem! 


(Jön Kemény János kezében irattal, sietve jön, sá- 
padt. A háttérben Balás Ábrahám.) 
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KEMÉNY JÁNOS: Felség... (Rákóczi nem mozdul, 
mintha álomban volna. Az megérinti vállát.) Felség! 


BÁTHORY ZSÓFIA: Mi történt? 
KEMÉNY JÁNOS: Rhédey... lett a fejedelem... a tö- 


rök őt emelte trónra... át kell adni a fehérvári palo- 
tát... a kincstári részt... az iratokat... (Hangosan 
mondta.) 


(Csend.) 
BÁTHORY ZSÓFIA: Hallja?! Ébredjen... hallja! 


(Rázza.) Ne engem átkozzon, hanem az ellenségeit... 
II. RÁKÓCZI (nem hallotta vagy nem akarta): Én 


mindig feltápászkodom. Én: a fejedelem! 
BÁTHORY ZSÓFIA: Ébredjen! Épp most verték a 


porba! 
II. RÁKÓCZI: Én mindig feltápászkodom... én... 
BÁTHORY ZSÓFIA: Trónja nincs, nem érti?! A gyer- 


mekünk ... mi lesz vele? Nincs trónja, hallja-e? Vegye 
tudomásul... Innen költözni kell! Érti? Felfogja?! 
Most maga mellett vagyok... ott akarok lenni... 
hiába átkozott meg... most maga mellett maradok 
mégis... a gyermekünkért... 


II. RÁKÓCZI: Én mindig feltápászkodom. Fiaim- 
ban. Unokáimban... e hazáért... mindig... én – a fe- 
jedelem. (Halkan.) Hol van Kemény János? Hiva- 
tom... És Balás Ábrahámot... (Messzire néz.) 


(Kemény János tehetetlenül áll.) 
BÁTHORY ZSÓFIA: Itt vannak maga körül. És én is 


itt vagyok... Együtt maradunk. Most már igen... 
De a hitünk is megmarad. Kinek-kinek a sajátja... 
mindörökre. (Rákóczi közben felocsúdott, látja Balá- 
sékat.) 
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II. RÁKÓCZI (suttogva): Bocsáss meg szavaimért. 
Bocsáss meg. Rhédey... sejtettem én, hogy török- 
baja van... Beteg, ha nem nyalhat nekik... 


BÁTHORY ZSÓFIA: Ne beszéljen így... Ó, hogy sze- 
lídíthetném meg a szavait? 


II. RÁKÓCZI: Valamikor épp ez nyűgözte le... a 
vad szavak... s az, hogy csak maga képes fékezni... 
csöndes tóvá a tajtékzó tengert... ez hízelgett a kis- 
asszony szívének. (Csöndes, emlékező derű.) 


BÁTHORY ZSÓFIA: Igen... lenyűgözött... aztán 
megdöbbentett... s e döbbenetben szívem hol las- 
sabban, hol sebesebben vert... e döbbenet szívverése 
utánozta a szerelem hevét... Az ijesztő, a szokatlan 
így lesz hát rokonunk... akitől kezdetben félünk, így 
tudjuk később félteni... Én most már maga mellett 
leszek. Immár halálig... Ha hitemet békén hagyja... 
békén... (Kicsit lehajtott fejjel kimegy.) 


II. RÁKÓCZI (feléjük fordul): Ti is tudtátok... csak 
én nem... 


KEMÉNY JÁNOS: Nem tudtuk biztosan... nagy vita 
előzte meg a főurak között... ki legyen... 


II. RÁKÓCZI: Főuraink végül is a szultán kezével 
szavaztak... 


BALÁS: Vagy a szultán a főurak kezével. 
II. RÁKÓCZI: Mi az a papír? 
KEMÉNY JÁNOS: Semmi. Csak a palotaleltár. 
II. RÁKÓCZI: Palotaleltár... Egy-két fertály órája 


még vádolni akartam mindenkit... hogy ki a hibás... 
rajtam kívül... és titeket, katonákat a legjobban akar- 
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talak vádolni... Nem tagadom: bűnbakot kerestem... 
(Suttogva.) 


KEMÉNY JÁNOS (csendesen): Vádolj, uram, ha jól- 
esik. Inkább egy Rákóczi vádoljon, mint egy Rhédey. 


II. RÁKÓCZI: A vád elveszítette érvényét, urak. 
BALÁS: Valami érvényes azért csak marad? Vagy 


nem? 
II. RÁKÓCZI: De. Az, hogy csókold meg helyettem 


is Péchi Debórát és gyermekeidet. És emlékezzetek 
az ifjúságra. Arra a nagyvonalú, tágas lelkű, hatalmas 
szívű ifjúságra. Akik mi voltunk. 


(Kis csend.) 
BALÁS: Ennyi? Ennyi érvényes, hogy emlékezünk? 
II. RÁKÓCZI: És az, hogy én tőletek elbúcsúzzam. 


Bocsánatot kérve. Ha ugyan van bocsánat. Szolgáljá- 
tok híven a következőt. Bármilyen lesz is... éppen itt 
jön! (Lassan közeleg Rhédey.) Szolgáljátok híven – őt. 
(Rhédey is hallja.) 


(Kemény és Balás meghajolnak, el. Kis csend.) 
Ma még maradhatok? Itt? Vagy nem? 


RHÉDEY: Felség, én nem tehetek róla... a köz aka- 
rata ... A rendeké. 


II. RÁKÓCZI: Szerintem még te sem tudtad biz- 
tosan. (Játssza a kedélyest, könnyedet.) 


RHÉDEY: Esküszöm, hogy nem. 
II. RÁKÓCZI: De legalább sejtetted? 
RHÉDEY (zavart, ravasz): Valamit... talán... igen. 
II. RÁKÓCZI: Hát akkor kettős meglepetést okoz- 


tak az urak és egy szép szakállas ember: a mi szultán 
barátunk. A közös barátunk... (hirtelen) mert közös 
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ugye? (Kis csend. Rhédey hallgat, Rákóczi mellen ra- 
gadja.) Közös vagy nem közös? 


RHÉDEY: Én figyelmeztettem felségedet. 
II. RÁKÓCZI: S mivel nem fogott rajtam, hát üzen- 


getni kezdtél, mi? 
RHÉDEY: Kegyelmed mondta rólam, hogy szófogadó 


vagyok. 
II. RÁKÓCZI (szinte undorral): Az. (Elereszti.) 
RHÉDEY: Én most is szót fogadtam. 
II. RÁKÓCZI: A szultánnak, mi? 
RHÉDEY: Nem. 
II. RÁKÓCZI: Hát? 
RHÉDEY: A fejedelemnek. 
II. RÁKÓCZI: Nekem? 
RHÉDEY: Nem. 
II. RÁKÓCZI: Hát? 
RHÉDEY: Az újnak. 
(Rákóczi reá bámul.) 
II. RÁKÓCZI: Vagyis magadnak. (Megállapít.) 
RHÉDEY: Igen. Felséged mondta azon a vitán: ne 


ismételjem szavaimat. Hát most nem ismételtem. Vé- 
leményt mondtam – először életemben. És ez már más 
vita. 


II. RÁKÓCZI: Te kúszó hivatalnok, hát azt hiszed, 
fölülre kerültél? 


RHÉDEY: Én most is úgy hajolok meg felséged előtt, 
mint rég. Most még igen. De utoljára. (Közeledik 
Lorántffy, Aletta, Apáczai.) 


II. RÁKÓCZI: Akkor távozz, mert jön anyám. Hadd 
vigasztalom meg. Ő is a vesztes oldalon van. 


 
 
 
 
 
 


394 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


RHÉDEY (meghajol): A Rhédeyekre mindig számít- 
hatnak a Rákócziak. (El.) 


II. RÁKÓCZI (utána halkan): Ez valóban azt hiszi, 
hogy feladtam a harcot. (Gúnyosan bólogat, majd any- 
jára szegzi szemét.) 


LORÁNTFFY: Tudom, sok bajod van, fiam. De egyre 
mégis szakítanod kell időt. Apáczai uram beteg... 


II. RÁKÓCZI (ránéz): Isten hozta. Látja, nékem is 
volt egy tornyom... ez a háború... (Szünet.) Beteg? 
Mi baja? 


APÁCZAI: A régi, felség. Köhögök. A mellem meghi- 
básodott. Még ott kint. Hollandiában... 


II. RÁKÓCZI: Menjen külföldre. Adok pénzt... 
utazzék el... 


ALETTA: Nem akar menni, felség. 
LORÁNTFFY: Doktort akar... orvosságot... hogy 


hozassunk neki... 
II. RÁKÓCZI: Nem akar menni? Különös... itt akar 


maradni... különös... Hisz itt immár végleg a török 
lesz az úr. És Rhédey... 


LORÁNTFFY: Mit beszélsz? 
II. RÁKÓCZI: Hát nem tudta? 
LORÁNTFFY: Rebesgették a szultán tervét, de nem 


hihettem el. Hogy ennyire ők nevezzék ki... ennyire 
ők... ez... ez... hihetetlen... Legalább a látszatot 
őrizték volna meg. (Szinte elgyöngül.) 


II. RÁKÓCZI: Pedig így történt. Nem vagyok fejede- 
lem, anyám. Bocsásd meg, hogy nem vagyok fejede- 
lem. Apám, te is bocsásd meg: nem vagyok fejedelem! 


(Anyja elé borul.) 
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(Valamennyien döbbentek.) 
LORÁNTFFY: Édes gyermekem... te fiam maradsz 


akkor is, ha... ha nincs többé hatalmad... Sőt – sok- 
kal inkább, fiam. (Kimegy. Kis csend.) 


ALETTA: Ó, felség... ekkora bajban... mégis... mi- 
ként gondolhatnának az én uramra is... Hiszen az új 
fejedelem nem fog gondolni rá... A török pedig po- 
gány, ő nem szerethet minket. 


APÁCZAI: Tévedsz, Aletta. A török is szereti a ke- 
resztényeket. Csak épp azokat, akik egymást űzik és 
halomra öldösik. Ezt a kereszténységet a szultán min- 
den bizonnyal kedveli. Hát minket nagyon szeretni 
fog. Gyere. 


(Indulnak.) 
II. RÁKÓCZI: Apáczai uram! (Szinte kétségbeeset- 


ten.) 
(Apáczai megtorpan.) 
APÁCZAI: Hallgatom nagyságodat. 
II. RÁKÓCZI: Becsült maga... engem... ott, azon a 


vitán? Úgy önmagában... a lelkében – belül. Be- 
csült? 


APÁCZAI: Fontos ez felségednek? 
II. RÁKÓCZI: Fontos! 
APÁCZAI (nyíltan): Becsültem. 
II. RÁKÓCZI: Miért? 
APÁCZAI: Mert szándékait nyíltan mondta meg. És 


tudta, mit akar. 
II. RÁKÓCZI: Akkor mért hazudott nekem? 
APÁCZAI: Miben? 
II. RÁKÓCZI: Hogy a fejedelem javát akarja... 
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amikor maga... igenis... minden király esküdt ellen- 
sége! Én érzem s éreztem akkor is... Miért mondott 
hát egyebet... ha becsült – miért hazudott? 


(Kis csend.) 
APÁCZAI: Mert élni akartam... még egy kicsit. Azt 


hittem: van még egy-két fontos munkám. És nem is 
annyira hazudtam, mint inkább nem mondtam el 
mindent. (Indulnak, megáll.) De tudom, hogy most 
csataidő van és lesz sokáig. A gyimesi szorosba a szél 
már befűzte a cérnát, s átvarrogatja véle condráinkat. 
A Mármarosba is dudát fogtak a hegyek, és már ma- 
guktól fújják. A bánsági pusztán is süvít a szél, repíti 
a havas bogáncsot. Egyre hidegebb lesz. Hát a min- 
denki melegével kell most törődni – nem az enyém- 
mel, felség. (Elmennek.) 


II. RÁKÓCZI: Hozatok doktort, Apáczai! A világ 
végéről is! Hozatok! Annyi hatalmam még maradt, 
hogy magának egy doktort hozassak! Hozatok! ( Utá- 
nuk siet.) 


(Sötétedik a szín, a szolgák gyorsan bejönnek, kivi- 
szik az asztalt, a székeket, iratokat: költözködés. A nyi- 
tott ablakon át a fejedelem kiáltásaiba már közben bele- 
vegyül a két koldus kiabálása. Érthetően, szünetekkel.) 


ELSŐ ÉS MÁSODIK KOLDUS (a mondatokat felváltva): 
Apáczai Cseri János meghalt 1659. december 31-én! 
Lorántffy Zsuzsanna meghalt 1660. április 18-án! 
II. Rákóczi György meghalt 1660. június 7-én! Báthory 
Zsófia meghalt 1680. június 15-én! Mi lesz velünk, 
mi lesz? 
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(Ezt többszőr elismétlik, majd bezúdulnak a színre, 
nem tudni honnan, ott kiabálja már egy egész koldus- 
sereg, amíg egészen sötét nem lesz.) 


(Csend.) 
Függöny. 


Vége a Triptichonnak. 
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Páskándi Géza 
Erdélyi triptichon 
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Páskándi Géza 


Dávid Ferenc 


Péchi Simon 


Apáczai Cseri János 


(Püspökdrámák) 
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Erdélyi triptichon 


I. Fölkél az Ömlő Búza napja 


II. És Rosta órája üt 


III. Majd Sziták perce jő el 


(Püspökdrámák) 
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Fölkél az Ömlő Búza napja 
 


ÉS ROSTA ÓRÁJA ÜT 
 
 
 


Majd Sziták perce jő el 


(A Triptichon második darabja) 
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SZEKÉRTŐL ELFUTOTT 
LOVAK 


vagy: 


A Forráskeresők 


(Péchi Simon) 
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SZEMÉLYEK 


PÉCHI SIMON volt fejedelmi kancellár, a szombatosok 
feje 


DEBÓRAH a leánya 
CSEHI ÁBEL Péchi híve, jobbágy 
SÁRA a felesége 
REBEKA NÉNI Dávid Ferencék hajdani szolgálója, 


most Péchiéknél cseléd 
I. RÁKÓCZI GYÖRGY erdélyi fejedelem 
LORÁNTFFY ZSUZSANNA fejedelemné 
GYÖRGY ÚRFI a fiuk, később II. Rákóczi György né- 


ven fejedelem 
SOMLYAI BÁTHORY ZSÓFIA a jegyese 
KASSAI ISTVÁN fejedelmi kancellár 
KOLOSI MÓZES az unokaöccse, fejedelmi futár 
KEMÉNY JÁNOS a hadak fővezére 
BALÁS ÁBRAHÁM egyik hadsegédje 
CSULAI GYÖRGY református főpap 
ZOMBORI BÁLINT unitárius lelkész 
MÁRTON ATYA jezsuita 
JEHUDA rabbi 
TRAUZNER LUKÁCS, Dávid Ferenc veje 
EGY KATONATISZT 
GÁBOR BÁCSI börtönőr 
MÁSODIK BÖRTÖNŐR 
RAB 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 


EGY EMBER } a csavargók közülEGY ASSZONY 


Valamint jobbágyok, piaci népség, rabok, katonák, 
őrök 


Történik Erdélyben, a dési börtönben, egy falusi temp- 
lom előtt, majd Gyulafehérvárott, a fejedelmi palotában, 
a Péchi házában, háza előtt, a XVII. század harmincas 
éveiben. 
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Bevezető 
a Triptichon második darabjához 


A Vendégség vagy: Egy az isten? (1968–1969) és 
a Tornyot választok vagy: a Függetlenkedők (1971–72) 
után a Szekértől elfutott lovak (1980–82) az Erdélyi 
Triptichon utolsó – de közbülre ékelendő – darabja. 
Az Erdélyi Triptichon, (összefoglaló címén: Fölkél 
az ömlő búza napja; És Rosta órája üt; Majd Sziták 
perce jő el) terve a hatvanas évek végére, a hetvenes 
évek elejére nyúlik. Már amikor a Vendégség-et 
s a Tornyot választok-at megírtam, gondoltam arra, 
hogy drámatrilógiává szélesítem. Alapgondolatom 
ugyanis az volt (ezt régebb sokszor leírtam már), 
hogy a folyamatában látott történelem izgatóbb s egy- 
ben tanulságosabb is. Tehát nem a kivágott história- 
szelet, hanem a folyamat lesz itt a főszereplő: mi mivé 
bomlik, változik, fejlődik (vagy fejlődik vissza), miféle 
történelmi alternatívák, álalternatívák bukkannak fel, 
melyekről később bebizonyosodik, hogy valójában 
kiúttalan dilemmák álruhái voltak. 


Azt a vágyamat sem titkoltam emez előrebocsátott 
írásokban (például a Latinovits-emlékfüzet stb.), nyi- 
latkozatokban, hogy szeretném, ha e trilógiát lehetőleg 
ugyanazok a nézők három egymást követő színházi 
estén vagy héten néznék meg – széles képet kapva így 
az illető történelmi korszakról. Ekképp nyomon követ- 
hetnék az új helyzetekben újból felbukkanó régi sze- 
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replők pálfordulásait is. Tehát valamit nem kell erő- 
szakkal „elvágni”, függőben hagyni, hanem meg- 
nyugtatóan s egyben nyugtalanítóan lezárhatom. Hisz 
nem mindegy, hogy az erdőből egyetlen fát vágunk 
ki, vagy pedig – akár szúrópróbaszerűen – többet is. 
A kivágott egyetlen fa nem feltétlenül lesz jellemző az 
erdő összes fáira. Viszont egy facsoport növeli ennek 
valószínűségét. 


Ugyanez volt a tervem az Árpád-házi Triptichonnal 
is, mely időközben szintén elkészült (Könyves Kál- 
mán király, 1975–76, II. István király, 1982–83, Vak 
Béla király 1980–82). Ha ez utóbbi az úgynevezett 
királydrámák trilógiája, az előzőt nevezhetjük püspök- 
drámáknak is, meg persze fejedelemdrámáknak. Vé- 
gül is államdrámák, hiszen az egykori nagypolitikáról 
szólnak. A krónikás színjáték elemeit ebben drámá- 
val, tragédiával ötvöztem, bár – lévén politikai drá- 
mák – szellemi körképet is igyekeztem adni. Nem 
mellőztem a történelempszichológiát sem. Építmény- 
szerűségre, oszloposságra törekedtem tehát, hiszen 
a király és az egyház alapvető meghatározója volt 
– elsősorban – a múlt s a régmúlt történelmének. 


A „triptichon” szó – mint köztudomású – a képző- 
művészetben hármas, kinyitható oltárképet jelent, 
mely a szentháromságot szimbolizálja. Nos, e drámák 
– protestáns létemre is – az én szellemi oltárképemet 
jelentik: így láttam én ezeket az időket, embereket. 
Ilyen oltárképet tudtam én róluk festeni – óhatatlanul 
mai – szívemmel és eszemmel. 


Cseppet sem titkolom, hogy e banalitásokra, anti- 
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hősökre, „ellenfenségesre” annyira törekvő világban 
célom a monumentalitás újrafelfedezése és rehabilitá- 
ciója volt (a magam számára). A korszükségleteket 
feltétlenül hasznosan kielégítő szellemi panelházak 
helyett valamilyen időálló, tágas szellemépületet sze- 
rettem volna emelni. 


Majd kiderül, sikerült-e, és milyen mértékben. 
Most pedig néhány szót a Szekértől elfutott lovak- 


tól. 
E darab az unitárius Dávid Ferenc és a református 


Apáczai után a szombatos vagy ahogy régen nevezték, 
„zsidózó” Péchi Simonról szól. Jobban mondva: 
második, immár hite miatt elszenvedett fogságáról 
s annak előzményeiről, két síkban: a hajdani jelenben 
és a visszalapozgató emlékezésben. A történelmi té- 
nyekhez csak néhány lényegesebb dologban ragasz- 
kodtam. A históriás könyvekben olvasható adatokon 
kívül Kemény Zsigmond szép regényének, a Rajon- 
gók-nak egy-két fontosabb motívumát is felhasznál- 
tam. Az ellenőrizhető dokumentáció nyugalmát igye- 
keztem – a tőlem telhetően leleményes – fantáziával, 
a kitalált hősök jelenlétével megpezsdíteni. Hisz a tény- 
szerűség lapos tésztájában a képzelet mindig is a ko- 
vász, az élesztő szerepét tölti be. 


Ezek után hadd beszéljek – röviden – az egész (tá- 
gabb) szellemi vállalkozás időszerűség-hátteréről is. 


A reformáció idejét – a magam számára – már az 
ötvenes, majd tüzetesebben a hatvanas években fel- 
fedeztem. Azért tartottam fontosnak, mert némileg 
rezisztens – tartós – modellt kínált az egy hiten, egy 
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eszmén belüli megütközésekre, az eszmék és dogmák 
– korunkra is jellemző – visszatapogatódzásaira az ős- 
formák iránt. Másfelől: e kor nyilvánvalóan vetette fel 
a szellemújítás korlátait. Harmadsorban: ez a törté- 
nelmi időszak (reformáció) tele volt megvádoltatások- 
kal, egyenes és kancsal pörökkel. Negyedszer: a be- 
súgás mechanizmusa, a feljelentések, az akkori mani- 
pulációk nem egy esetben hasonlítottak a személyi 
kultusz, a dogmatizmus idejére. Ötödször: a magyar- 
ság mint főként anyanyelviség és történelemtudat, méltó- 
ságérzet kérdése úgyszólván először vetődik fel tör- 
ténelmünkben (legalábbis ilyen élesen és széles kör- 
ben). Hatodszor: a XVII. század, a forrongás utáni 
intézményesülés, megszilárdulás roppant tanulságos 
makettjét kínálta. Hetedszer: felvetődik a tolerancia 
(türelmesség), a szólás-gyülekezés-gondolat-lelki- 
ismeret- és vallásszabadság, a szellemi szuverenitás 
kérdése, valamint a fejedelmi hatalom viszonya. 
Nyolcadszor: ahogy egykor a sorsválasztó Tamásiról 
is írtam – ilyen helyzetekben az emberi egyének, tí- 
pusok sorsválasztása, létdöntései sokkal élesebb fénybe 
kerültek. Kilencedszer: világosan kiderül e korokból, 
hogy a türelmesség milyen mértékben kegyszerű és 
mennyire elvi – még az egyházon belül is. Tizedszer: 
ezek az idők megmutatják, a fejedelem miként „zsák- 
mányolja” és sajátítja ki a maga céljaira istent, vagyis 
az eszmét, a hitet, s mit tesznek ez ellen az írástudók, 
értelmiségiek. 


A fentiek lényegében már a Vendégség-ből és a Tor- 
nyot választok-ból is kitetszenek. E konklúziókon bár 
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már az ötvenes évek derekán is töprengtem, alaposabb 
átgondolásuk életemben főként 1960 és 70 között 
következett be. Részint tehát börtönéveim alatt. 


Némi büszkeséggel tölt el, hogy nálunk – törté- 
nelmi lépéselőnnyel – indító munkása lehettem egy 
olyan (egyben-másban) új történelmi drámaszemlé- 
letnek, amely anélkül hogy penetránsan aktualizálna, 
megtartván a história mélyi szellemét – időszerű gon- 
dolatokat és hősöket állít elénk, filozofikusabb szellem- 
háttérrel, mint az szokásos volt. Legalábbis: ez állt 
szándékomban. 


Hát békesség a jó szándéknak! 


Budapest, 1982. augusztus 20. P. G. 
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Első rész 


1. KÉP 


Ha nem két részben játsszuk, ez az első felvonás kez- 
dete. Börtön Désen. Folyosók, lépcső, fent vasajtó. Péchi 
Simon cellája. Más cellaajtók. Bent durva faasztal, 
deszkadikószerű ágy, szék, szétszórt héber nyelvű köny- 
vek. Péchi arca megtört, szeme messzibe révedő. Imád- 
kozik. 


PÉCHI SIMON: Teremtő bírám, Élohim! Ó, Adonáj! 
Én istenem, uram! Te, ki a Kegyelmes Jáhvé-nak is 
nevezed magad, ki Mózesnek előbb így mutattad 
magad, ki Ábrahámnak még hamarább Él Saddáj- 
ként* mutattad magad, vagy te, aki vagy, ehje aser 
ehje**, és lakozol határtalan birodalmadban, hallgass 
meg! Hallgass az én szómra, mert szavaimban pa- 
rányi hangyák szöszmötölése indul irdatlan elefántok 
fülei iránt... (Hangja mormolásba hal. Kint döngő 
léptek hosszan, kicsit visszhangosan: jön az őr – Gábor 
bácsi – ételes edénnyel. Kinyitja a cellaajtót. Péchi 
nem tekint föl.) 


GÁBOR BÁCSI: Ébredjen, Péchi uram! Megint a 
mennyekben jár? Kint vígan süt a nap. Nem szeretné 
látni? No, hoztam valami falnivalót. Inkább innivaló 
 


* Isten (Él) elnevezései óhéberül 
** Vagy te, aki vagy – óhéberül 
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ez. (Leteszi, Péchi nem néz az ételre.) Nem épp kívá- 
natos a színe... nem mondom, én is rókáznék tőle. 
Egyék, no. 


PÉCHI: Süt a nap? Meg mertem volna esküdni. 
GÁBOR BÁCSI: Vigyem fel egy kicsit? 
PÉCHI: Most nem. 
GÁBOR BÁCSI: De siessen az evéssel, nemsokára 


vendége jön. 
PÉCHI: Vendégem? 
GÁBOR BÁCSI (kacsint): Valami hittérítő. De hát 


kelmedet fej- és jószágvesztésre ítélték. Akkor meg 
minek a hittérítő? Hullákat is térítenek? Már elné- 
zést, de minek patkolni a döglött lovat. 


PÉCHI: Lehet, afféle gyóntató. Hisz ítéletvégrehaj- 
tás előtt vagyok. De hozzám hiába küldik... Nem 
vagyok én katolikus. (Maga elé.) Mint hiéna és sakál 
a dögre... mint a legyek, keselyűk, a holttetem fölé... 
úgy jönnek e dögkeselyűk eleven hitemre... 


GÁBOR BÁCSI: Bizony ezek át akarják keresztelni 
az embernek fiát. Könyvet nyomnak kezébe, hogy 
okuljon a tanokból. Ezek, ha kell, ha nem, meg akar- 
ják változtatni a szegény halandót... (Mosolyog.) 
Látja, már csak azért is jobb börtönőrnek lenni. En- 
gem még soha senki nem akart megváltoztatni. 


PÉCHI (mintha nyugtalanul): És mikor jön? 
GÁBOR BÁCSI: Parancsba kaptam, hogy ebéd utánra 


itt rend legyen, mert jön a hittérítő. 
PÉCHI (körülnéz): Hisz rend van itt. (Nagy a ren- 


detlenség.) 
GÁBOR BÁCSI (felnevet): Akkor a pokolban is rend 
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van, mert az üst ott fortyog, ahol kell, és épp az a láb- 
szár fő benne, amelyik kell. No, egyék már. (Péchi 
megkóstolja.) 


PÉCHI: Gábor bácsi, ezt a levest nem zsírral főz- 
ték? 


GÁBOR BÁCSI: Ne féljen, tudják, hogy kelmed szom- 
batos. Kóser egy lé ez. (Kis szünet.) Oszt ezért zárták 
be? Mer’ nem kell kegyelmednek a disznóhús? Mert 
az tisztátalan? 


PÉCHI: Ezért is. (Első ízben enyhe mosoly.) 
GÁBOR BÁCSI: A tökkelütöttek magát bezárják, 


mert nem eszi a disznóhúst, a másikat meg azért zár- 
ják be, mert disznóhúst követel. Hát világ ez? Ahe- 
lyett hogy örülnének, hogy ha kelmedék nem eszik, 
hát annál több jut nekünk. (Apró szünet.) Biztos, 
valami sertéshizlalók jelentették fel, igazam van? 
Csak nekik áll érdekükben az ilyesmi. Ha mindenki 
a kelmetek vallására térne – ők becsukhatnák a boltot. 
Nem igaz? 


PÉCHI (miközben eszik): El tud maga képzelni egy 
akkora sertéskereskedőt, amekkora a világ? 


GÁBOR BÁCSI (újra elneveti magát): Hát olyat már 
láttam, amelyik majdnem akkora volt, mint ez a bör- 
tön, csak éppen gömbölyűben... Igaz, újabban azt 
mondják, a világ is kerek, mint egy kecskegomolya. 


PÉCHI: Na hát ő nem akarja... ez a világnagy sertés- 
kupec... Ő nem akarja, hogy szívünk szerint éljünk, 
s csakis istenre gondolva töltsük el napjainkat. Ő nem 
akarja, hogy jók legyünk, hogy békében egymást sze- 
ressük ... úgy hívják e sertéskereskedőt, hogy kapzsi- 
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ság. És ez a nagy kereskedő ölbe tett kézzel ül, van, 
aki helyette dolgozzék, elég... Ő csak irányít, és mil- 
liomszor annyit eszik, iszik, dőzsöl, mint azok, akik 
a sertést terelgetik, s levágják neki. No látja, ezért 
nem eszem én a disznóhúst... (Mosolyog. Kis csend.) 


GÁBOR BÁCSI: Látja, én meg ezért vagyok különb 
minden más katonánál. Én ilyen emberekkel beszél- 
gethetek, mint kelmed, ők meg az ellenség vériben 
fürödnek... Ostoba fickók! Úgy tudom, maga is öz- 
vegyember. Én is... Egyedül nehéz dolog. No, be- 
fejezte? (Az evésre.) 


PÉCHI: Be. 
GÁBOR BÁCSI: Tényleg, ne vigyem ki egy kicsit a le- 


vegőre, lássa az a hittérítő, hogy van egy kis jobb 
színe. 


PÉCHI: Maradok. 
GÁBOR BÁCSI: Igaza is van. Legalább nem látja, 


hogy kint hogy tud sütni a nap, miközben itt bent 
sötét van. Így legalább azt hiszi, hogy kint is rossz 
az idő, s megvigasztalódik. Hát nem így van? (Indul. 
El.) 


PÉCHI (egyedül): Ó, Élohim! Miért is nem fogad- 
tam szót a fejedelemnek? Miért is nem álltam be 
a sorba, mint mások? A rendes, alázatos egyháziak 
sorába? De hiszen alázatosabb voltam, mint a féreg... 
Nekem a porban is jó volt. Vagyont nem gyűjtöttem. 
Amim volt, amit rám örökül hagytak – a vallásomnak 
adtam... Miért volt olyan lázító az én szelídségem? 
Miért félnek jobban a szeretettől, mint a gonoszság- 
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tól? Miért bántják azt, aki csak vár. Újra Messiást vár, 
de csak vár, vár, és nem bánt közben senkit. 


(Csend. Léptek, jön Zombori az őrrel. Az beengedi 
a cellába, aztán hallgatódzik, de csak kíváncsiságból. 
Kis csend.) 


ZOMBORI: Nem ismer meg? 
PÉCHI: Gyengül a szemem. Miért jött, és ki küldte? 
ZOMBORI: Az erdélyi unitárius egyház. A Dávid 


Ferenc és Blandrata egyháza. 
PÉCHI: 1638 óta már csak a Blandrata híveinek 


egyháza. Azoké, akik Krisztust is istennek tartják. 
Akik Dávid Ferencet hagyták dévai tömlöcében el- 
pusztulni, mert ő azt mondta: Jézus nem isten, hanem 
ember. A saját papjukat dobták oda ellenségeiknek. 
Miért jött? 


ZOMBORI: A Krisztus-hivő és törvényes unitárius 
egyház köpönyege alá többé nem bújhat egyetlen 
törvényen kívüli szombatos sem. Mert minket is ül- 
dözni fognak magukért. Meg kell térniök. 


PÉCHI: A hittérítést hagyja a kálvinistákra, hisz 
a fejedelemmel ők vannak uralmon. 


ZOMBORI: Valamennyien a fejedelmet szolgáljuk. 
Már lassan a jezsuiták is behódolnak néki. (Kis szü- 
net.) Tényleg nem ösmer meg? 


PÉCHI: Ki maga? 
ZOMBORI: Annyira megváltoztam volna? Gondol- 


kozzék... Volt egyszer egy pap... egy távoli birto- 
kon ... Egy kis erdélyi templomban... falun... Nos? 


PÉCHI: Nem... nem tudom... 
(Erőlködik.) 
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Jöjjön talán közelebb... Itt mintha több lenne a fény. 
(Zombori eléje lép, Péchi mereven nézi, aztán ő is er- 


rébb lép, egészen közel hajol a másik arcához.) 
ZOMBORI: Emlékezzék csak... 
PÉCHI (elkapja szemét, a távolba mered): Emlékezem. 
(Sötét.) 


2. KÉP 


A szín mélyén erdélyi – falusi – templom hátsó ki- 
járata. Hallatszik a 42. zsoltár: „Mint a szép híves 
patakra...” Orgonaszó. Jobbról-balról magyar parasz- 
tok jönnek izgatottan: szombatosok. Emberek, asszo- 
nyok. Szép az idő, mezítláb vannak. Kezükben sarló, 
gereblye. Aratóingükön „arba-kanfosz”-t hordanak: 
négyzet alakú, gyapjúviseletet, melynek négy sarkán 
szemlélőbojtok (más néven „Tallisz kótonnak” vagy 
közönségesen „cidáklinak” is nevezik). Némelyiknek 
halántéktincse is van. 


CSEHI (a többiek felé): Várjuk meg itt hátul, míg 
kijön templomából isten hamis papja. Tudja meg, 
mi vár rá! (A templom felé beszélnek. Idéz a Bibliából– 
könyv nélkül.) „Új isteneket, ha választott a nép, / 
/ Mindjárt kigyúlt a harc a kapuk előtt.”* 


SÁRA (fiatal): Ó, megbünteti Jáhve azokat, kik 
messze mentek Izrael tiszta forrásától, és nem térnek 
vissza, miként a nyájtól elbitangolt kecskék. Az Ígéret 
 


* Bírák könyve 5, 8 
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földje vár minket testvéreim! Az Ígéret megszentelt 
földje! Halleluja! Halleluja! (Földre vetik magukat.) 


REBEKA (öreg): Mérgezett s beomlott kútra mentek 
ők itatni. A vályúban békalencsés a víz, a hitnek szent 
vize. (Mintha látná.) 


CSEHI: Másképp magyarázzák a szentírást, mint 
eleink! Az igaz szót elfeledték. Kiforgatták a szent 
szót. Senki se érti már, amit beszélnek. Bábel tor- 
nyaként dől le minden, jó testvéreim. Az ige kihul- 
lott szájukból, mint vénember foga. Ó, Jáhve, mivel 
haraphatnának szent hitedbe, mint friss kenyérbe 
eztán?! (Az égre néznek valamennyiük arcán a leg- 
mélységesebb áhítat és rajongás. Tiszta paraszti arcok.) 
Azt mondom hát nektek: gyertek mind vélünk, míg 
nem késő, a forrást megkeresni! A legtündöklőbb 
forrást megkeresni! (Könyörgőn, fénylő szemekkel.) 


(Most megjelenik oldalról három fiatalember: György 
úrfi, Balás és Kolosi. A parasztok hátrahúzódnak, 
imádkozó pózban. György lökdösi a fiúkat.) 


GYÖRGY ÚRFI (vígan): Én azt mondom, vívjatok 
meg a lányért! (Kihúzza s kezükbe adja saját kardju- 
kat.) Mire kijön a templomból, lásson legalább egy 
hullát... attól mindjárt meghatódik. No, Mózsi, 
miért nem emeled azt a kardot... Ábris! (Heccelődve.) 


BALÁS: Ne tréfálj, fejedelmi barátom. Hisz Mózsi- 
val pajtások vagyunk. 


GYÖRGY ÚRFI: Pajtások, de vetélytársak is. Te is 
pályázol Péchi Debórah kezére, meg te is. Soha jobb 
alkalom! Az apja épp Gyulafehérváron leledzik... 
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különben mindig a lánya szoknyáján ül. Nem mon- 
dom, szép leány! Mit szóltok? 


KOLOSI: Én... nem is találok rá... hasonlatot. 
GYÖRGY ÚRFI: Te semmire se találsz, Mózsi. No de 


te, Ábris? Hallgatsz?! No, megmondom én. (Kicsit 
mókázva, szavalóstílusban.) E lány orcája oly jóságos 
fehér, mint az aradi vagy a bácskai kenyér! Ám csil- 
logó hideg is, mint a hargitai hó, jeges tekintete pedig 
úgy megtojóz, fiam, mint a gyimesi szél! No, hát nem 
árt megmelegedni még előtte, rajta! (Lökdösi őket.) 


BALÁS: Én nem versengek Mózsival. 
GYÖRGY ÚRFI: Csak tán nem nézed le bajnoki ké- 


pességeit? No, ez nem volna szép. Elvégre oskola- 
társak voltunk... igaz pajtások... Nem hordhatjuk 
ily fenn az orrunkat. Mózsi, szeretnéd elnyerni a De- 
bórah kezét? 


KOLOSI: Igen! (Szeme felcsillan, tétova, kicsit mo- 
solyogtató alak, nem ellenszenves.) 


GYÖRGY ÚRFI: Ábris? 
BALÁS: Mért hergelsz bennünket, György úr? Te 


cipeltél ide bennünket, csak tudnám, miért. 
GYÖRGY ÚRFI: Azt akarom, hogy itt előttem kérje 


meg a lány kezét egyikőtök, amíg az apja távol van. 
Egy református barátom nyerje el a szombatos Péchi 
lányának kezét. 


BALÁS: Miért oly fontos ez neked? 
GYÖRGY ÚRFI: Miért? Mert én meg somlyói Bá- 


thory Zsófiát jegyzem el nemsokára. Ő meg katolikus, 
de áttér hitemre. A házasságnál nincs jobb hittérítő. 
Péchi a húszezer hívével belép egyházunkba... és 
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szent lesz a béke. Nincs a szerelemnél türelmesebb 
megoldás... még anyám is ezt mondja, pedig ő a sze- 
relem szót az utóbbi harminc évben aligha ejtette ki 
a száján. (Vidor, kaján.) 


KOLOSI: A nagybátyám is épp ezt mondja... és 
igaza van. Mondott egyszer valami jót a szerelemről... 
várjatok csak... hogy is mondta... 


GYÖRGY ÚRFI: Mózsi fiam, jobb, ha nem töröd 
a fejed hiába! 


(Megveregeti a vállát.) 
BALÁS: Én nem akarom őt megtéríteni. Nékem 


nincsenek fejedelmi terveim. 
GYÖRGY ÚRFI: Mit akarsz ezzel mondani? 
BALÁS: Én nem vallásháborúzok. 
GYÖRGY ÚRFI: Nagyon helyes. Látod, apám se siet 


belépni a svéd Gusztáv oldalán. 
BALÁS: Jól teszi, nagyra becsülöm érte. Mi keresni- 


valónk volna idegenben... vért hullatni, mások hitébe 
avatkozni... mi közöm hozzá, hogy ők miként hiszik 
istent? 


GYÖRGY ÚRFI: Én is a türelem híve vagyok, édes 
gyermekem! Csak egyben vagyok roppant türelmet- 
len! Én ma leánykérőt terveltem, értitek! Hasznos 
akarok lenni. Apám ugyanis azt mondta, nem vagyok 
jó semmire, csupán hajcihőzni meg csavarogni... 
Hadd lássa: lókötő fia egyengeti céljainak útját... 
Hisz nagyváradi kapitány lettem én, urak! 


KOLOSI: De hát... a lány apját mégiscsak... meg 
kéne kérdezni... nem? Nagy marhaságot mondtam? 
(Tétován.) 
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GYÖRGY ÚRFI: Talán a vénember kezét kéritek 
meg? Kész tények elé állítani, az a legjobb metódus. 
Ti elkezdtek vívni, ő kijön, meglátja... én pedig azt 
mondom: kisasszony, e két fiatalúr vérét magáért 
ontaná... Istenes lelke ne tűrje ezt, és válasszon kö- 
zülük... válasszon, de máris! 


(Megjelenik egy aggastyán: Trauzner Lukács. Szeme 
tétova, mozdulatai elméjében zavarodott emberre utal- 
nak. Nem túlzóan. Szája vonagló, talán motyog is va- 
lamit.) 


LUKÁCS: Hány óra, fiatalurak? Az én órám ott 
maradt egy falon... Tető nélkül. Egy épen, egészben 
maradt falon... Nem is, szegen... nem falon, csak 
szegen. 


GYÖRGY ÚRFI: De a szeg mégiscsak falba volt verve, 
bátyó, igazam van? 


LUKÁCS: Hogy is hítták? No igen, este volt. Késő 
este. Épp mint most. Azok is ott voltak. A hogyis- 
híjjákok. Szép holdvilágos este volt. (Kis szünet, sut- 
togva.) Nem láttátok Péchi Simont? 


GYÖRGY ÚRFI: Minket inkább a lánya érdekel, 
bátyó. 


LUKÁCS: No persze. Minek? 
GYÖRGY ÚRFI (aki élvezi a csodabogarat): Mert 


ő nem visel szakállt. 
LUKÁCS: Visel az. Mindig is viselt... 
GYÖRGY ÚRFI: Nofene. Fönt vagy lent? 
BALÁS: Hagyjuk békén, barátom. 
KOLOSI: Hogy hívják kendet... bácsika? 
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BALÁS (közelebb lépett): De hisz ez Trauzner 
Lukács. 


GYÖRGY ÚRFI: Az ki? 
BALÁS: Dávid Ferenc veje. 
GYÖRGY ÚRFI: Nocsak, ilyen neves ember. Két lá- 


bon járó egyháztörténelem. Mért kell neked Péchi, 
Lukács bátyó?! 


LUKÁCS: Én... keresem az új sereget. A legifjabb 
sereget. A változást, mindig azt keresem én. Hány óra 
van, urak? Mert nékem meghagyta Ferencem, meg- 
hagyta, hogy abban az órában azokkal kössek szövet- 
séget. (Ezt halkan.) Világszövetséget. Minden friss 
erővel. Új vallással. Minden születővel. A magas 
Mindenséggel. Megbízott Ferencem. Felhatalma- 
zott. Itt van ni... (Kotorászik.) Itt a könyvem... 
én írtam... A szövetségről. Olvassátok el... vala- 
mennyien. (Kis csend.) Nem láttátok Ferencet? 


(Csehi, aki eddig figyelt, most a háttérből odamegy.) 
CSEHI: Hagyják, fiatalurak. Bolond szegény. Jöjjön, 


Lukács bátyám. 
(Hátraviszi a motyogó öreget. Kis csend.) 
BALÁS (utánuk): Őket sérti a gúny, ha megbántod 


saját bolondjukat. Az ő bolondjukon kacagni annyi, 
mintha rajtuk nevetnél. Az ő bolondjuk emlék a múlt- 
ból... nagy idők tanúja, örökölték. 


(Maga elé, de György úrfi is jól hallhatja.) Az ő 
ügyükért zavarodott bolonddá. Hát úgy érzik, mintha 
félnótás magzatukon – önnön vérükön nevetnél. 
Mintha bolonddá lett céljaikon kacagnál. Mintha azt 
mondanád: ti is mind ilyenek vagytok, vagy lesztek 
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előbb-utóbb. Önmagukat becsülik és védik e bolond- 
ban. Ez a bolond testvéries, tétova szikra, kicsiny da- 
rabka ép és erős eszükből. (Kis csend.) Nem mindenki 
ifjú és hatalmas. 


GYÖRGY ÚRFI (utálattal): Morális lecke! Miközben 
a kardotok pihen. A párbajjal mi lesz, hékásaim? 
(Megütötte a másik hangja, ezért is akarja elhessegetni 
e könnyedséggel.) 


(Most kijön a templom hátsó ajtaján Debórah és 
Zombori.) No, rajta, szájtátiak! (Lökdösi őket, hogy 
vívjanak.) 


ZOMBORI: Mi történik itt, fiatalurak? 
DEBÓRAH (halkan): Ez a... fejedelem fia... az 


meg... (Elharapja. Zombori közelebb lép.) 
GYÖRGY ÚRFI: Talán nem ösmer meg? 
ZOMBORI: De – megösmerem. Vajon fejedelmi 


édesapja tudja, miként viselkedik fia egy templom 
előtt? 


GYÖRGY ÚRFI: Először is, ez a templom hátulja, 
tiszteletes úr. Másodszor: hátha tud róla apám. A kis- 
asszonynak e két ifjú közül ma itt választania kell! 
Különben vér folyik... s a kisasszony gyönge, ájtatos 
lelke rajta! (Gúny.) 


DEBÓRAH (halkan): Hogy beszél? Hisz egyszer lát- 
tam életemben... 


BALÁS: Vajon, barátom, majd Báthory Zsófiával is 
ily határozott és merész leszel? 


GYÖRGY ÚRFI (fellobban): Az én hercegi Zsófiám- 
hoz mered hasonlítani e szektás fehércselédet? Lila 
leszel, mint a székelyhagyma, te! (Kardjához kap.) 
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BALÁS: Nyughass, pajtásom, tudod, hogy én be- 
csüllek. Véled voltam jóban meg rosszban is. De ne 
kapasd el magad. Apád nem lesz mindig a hátad me- 
gett... 


GYÖRGY ÚRFI: Most sincs, te! (Kiáltva.) Most 
sincs! Védekezz! 


(Balás is kikapja kardját, néhány pengeváltás, De- 
bórah eltakarja szemét, Zombori topog, Kolosi félénken 
elhúzódik. Most hirtelen négy, eddig nem látott katona 
ugrik elő valahonnan, élükön a tiszt.) 


EGY TISZT: Itt vagyunk, György úrfi! Hé, te át- 
kozott! 


(Lefogják Balást, öklözve oldalát, rugdalva lábát 
elcipelik.) 


GYÖRGY ÚRFI: Hé, ostobák, ki kérte, hogy meg- 
védjetek, ki kérte?! 


BALÁS (visszakiáltva): Látod, pajtás, ami néked 
csak játék volt – az nékem mi lett!? (Ütik. El.) Apu- 
kád küldte őket és anyukád! (Dühös megvetés.) 


GYÖRGY ÚRFI: Eresszétek el! Hé! Eresszétek el! 
Esküszöm, kisasszony, nem tudtam róluk, esküszöm! 


ZOMBORI: Most már távozzék innen. 
DEBÓRAH: Legalább menjen gyorsan utánuk... ne 


hagyja... 
KOLOSI: Valóban... menni kéne... 
GYÖRGY ÚRFI: Micsoda szégyent hoztak reám! 


Ma még szíjat hasítok e katonákból! Szavamra szíjat, 
ekkorát! (Beleöklöz Kolosi hátába.) Gyerünk! (A fél- 
rehúzódott jobbágyokhoz, utat törve.) Félre, atyafiak, 
félre! 
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(Sietve mindketten el. Kis csend.) 
DEBÓRAH: Teremtőm, mit lehet... mit szabad... 


mit engedsz meg nékik... 
ZOMBORI: Az erőszak nem kér engedélyt. Saját 


magának ő állítja ki. 
(A jobbágyok előbbre jönnek. Zombori ocsúdik.) 


Hát véletek...? Hozzátok beszélek, jóemberek. Mért 
nem jöttetek istentiszteletre? (Közel lép.) Vasárnap 
szent napján sarlóval jösztök templomunkhoz? Hal- 
lod, Csehi Miklós, te főkolompos! 


CSEHI: Én más névre hallgatok. Nevem Ábel-Ana- 
niás-Ezékiel. És a mi ünnepünk a szombat. 


ZOMBORI: Szóval nem Miklósnak hívnak? Majd 
teszek én róla, hogy régi nevedre hallgassál megint. 
(Burkolt fenyegetés.) 


SÁRA: Ne fenyegesd az én uramat, Élohim angya- 
lát. 


ZOMBORI: Adok én nektek angyalkodni, ostoba ra- 
jongók! 


CSEHI: Angyala vagyok én az úrnak, akárcsak test- 
véreim. És minden ember angyal, ki őbenne hisz, és 
a lakása benne van. Távozz hát templomunkból, ha- 
mis pap. Bánd meg bűnös botorkálásaid: állj közénk, 
vagy távozz! 


ZOMBORI (mint aki nem hisz a fülének): Jól hallot- 
tuk, Debórah kisasszony? (A lány kicsit megszeppenve 
áll.) 


CSEHI: Megjött Péchi Simon a városból, hogy el- 
foglalja öröklött birtokát. Végrendelet által szállt reá. 


DEBÓRAH: Hol van apám? 
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CSEHI: Mindjárt itt lesz, Debórah kisasszony. És 
jobban tenné, ha nem hallgatná a sátán prédikációit, 
hanem végleg hozzánk térne, hiszen édesapja igaz 
hitét kell követnie. Ne járjon többé a Krisztus-hivő 
unitáriusok templomába. A Szentírás üzen magának: 
„Mígnem én Debora felkelék / Felkelék Izrael anyja- 
ként.”* 


DEBÓRAH: Isten csak egy lehet. S ha egy – nem 
mindegy, hogy melyik templomába térek? 


CSEHI: E birtokon nem lehet többé más hitet kö- 
vetni. A sátán távozzon el! 


HANGOK: Távozz, sátán, távozz! 
ZOMBORI: El akartok kergetni, csürhe népség?! 
CSEHI: Hamis hitetek kerget el. Térjetek az ős- 


forráshoz vissza! Elrontottátok az igét, a tiszta szót! 
(Közelednek.) 


(Jön Péchi.) 
ZOMBORI: Fennvaló urunk épp jókor hozta kelme- 


det. E jámbor és elmében nem épp fényeskedő népség 
mindenfélét összezagyvál! 


PÉCHI: Nem kell túl sok elme, sem nagy tudás a 
hithez, tiszteletes úr. Hinni kén’ abban, hogy ha a szív 
tiszta és derűs – akkor mindent megért. Debórah, te 
most menj szépen haza! 


DEBÓRAH: Mit akar a... tiszteletes úrral? 
PÉCHI: Arra kértelek, menj haza. 
DEBÓRAH (most már engedelmesen): Igen, apám. 


(Lehajtott fejjel el.) 


* Bírák könyve 5, 7 
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SÁRA: A tiszta forrást keressétek hajnaltól nap- 
estig! (Hisztériával.) 


ZOMBORI: És ezt a kelmed tudtával mondják vagy 
csupán önfejüktől? 


PÉCHI (továbbra is nyugodt): Tudok róla. Az én hi- 
temen vannak. E birtokon ők enyéim, tehát a hitük se 
idegen. 


ZOMBORI: A katolikusok is ezt mondták: akié a bir- 
toklás, azé itt a hitvallás. (Gúnyos skandálással.) Aztán 
jött a református fejedelem, és ő is államegyházat 
akart csinálni, mondván: akié az országlás – azé itt 
a hitvallás. Most meg kelmed is ezt a nótát fújja! Hát 
ezt köszönöm szépen! Maguk se különbek, mint a pá- 
pisták és a reformátusok! 


PÉCHI: Azt mondom, távozz innen, te Krisztust 
istennek hivő unitárius! A református papokat már 
elküldtem. Most te vagy a soron. Hacsak... nem 
gondolod meg magad, s nem térsz hitünkre. 


ZOMBORI: Én soha. 
PÉCHI: Akkor menj el a templomból! 
ZOMBORI: Ti is épp oly türelmetlenek lesztek, mint 


Kálvin, Zwingli és a társaik! Sőt, megjósolom: ti még 
türelmetlenebbek. Mert minél többet vár valaki a ha- 
talomra – annál türelmetlenebb és mohóbb. Mert ker- 
geti az elkésett idő. Úgy érzi, az isten lábát végre 
megfoghatta, hát nem engedi el, de védi tűzzel- 
vassal! Így születnek az új s új türelmetlenek. 


PÉCHI: Ezt épp nékem mondja, kinek a hitét ül- 
dözték s üldözik? 


ZOMBORI: S máris visszaadja nékem az üldöztetést! 
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A kisebbség lám itt többség lett, s úgy viselkedik, 
mint a régi többség. Az üldözöttből még jó üldöző 
lehet! Sőt akár jobb is, mint elődei! (Gúny.) 


CSEHI: Ne hagyd, Jáhve, hogy ilyet beszéljen, ó 
ne hagyd! Térítsd vissza őt az igaz útra, mely nem 
kanyarog többé jobbra-balra. 


MIND (morajlón): A forrás felé! A forrás felé, 
Urunk! 


ZOMBORI (kikelve rájuk): De az égi forrás is néha 
elapad! Mennétek a forráshoz vissza, de arra már 
reá gördült egy szikla... vagy iszap tömte be – hát 
nem értitek? 


MIND: A forrás felé! A forrás felé! (Fülük süket a 
pap szövegére.) 


ZOMBORI (szinte kiabálva): A hajó, mely a ten- 
geren úszik, már nem indulhat vissza a forrás felé, 
mert teste oly hatalmas, hogy kis csermelyekbe nem 
fér! Ez a hajó az egyház! Hogy mehetnénk vissza 
a szentírás akkori szavához, midőn az egyház külön- 
külön s együtt is oly hatalmas, hogy a naiv igék cser- 
melyébe nem fér! 


(Apró szünet.) 
PÉCHI: Elég lesz most már, tiszteletes úr. A híveim 


hitét ne zavarja többé. 
ZOMBORI: A kelmed hívei oly tudatlanok, még azt 


sem sejtik, hogy nem minden forrás eleve tiszta víz. 
Vannak, melyekből vegyesen buzog fel a víz a hor- 
dalékkal együtt! 


PÉCHI: Elég! Birtokaimról s hetven falumból 
minden más hitű pap távozni fog, és rögvest! (A hívei 
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felé.) Menjetek, s foglaljátok el a templomot. Mától 
kezdve a tietek! A mienk most már Örökké! Menjetek! 


CSEHI: Péchi Simon, ha négyszemközt maradtok, 
nehogy hallgass e sátán szavára! 


PÉCHI: Ábel, miket beszélsz?! 
CSEHI: Csak mondom... Ő is tudós... te is... s így 


könnyen szót érthettek a buta parasztok feje felett 
ti – írástudók. (Gyanakvás.) 


PÉCHI: Te is írástudó leszel, ha végre könyvet fogsz 
kezedbe! 


CSEHI: Hogy elrontsa tiszta hitemet a sok tudós- 
kodó!? Kételkedéssel itasson meg, míg én a hitre 
vagyok szomjas? Ezt soha! 


PÉCHI: Ne gyanakodj a tudósokra, Ábel, még rájuk 
szorulhatsz! 


CSEHI: Csak te ne békülj velük! (Komor.) 
PÉCHI: Elég! Menjetek! 
(Elindulnak, énekelve valamelyik szombatos dalla- 


mot, eltűnnek, Péchi szemmel követte őket.) 
ZOMBORI: Látom, a balgaság megleckézteti kel- 


medet. 
PÉCHI: Még egy hangyától is lehet tanulni. 
ZOMBORI: De az most elefántnak képzeli magát 


s olyannak, aki a tiszta forrásra jár... Hát hol a tisz- 
taság? S van-e egyáltalán? Tiszta kézzel nem süthet- 
nek halat, Péchi, és nem pólyálnak csecsemőt... tisz- 
taság... milyen ostobaság! 


PÉCHI: Ide figyelj, Zombori Bálint! Minden szent 
eszme később mint a csermely kanyarog, elkalando- 
zik s beömlik más folyókba, egy-egy nagyobb gondo- 
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latba. A tiszta, egyenes forrás pedig ott marad régi 
helyén... Hát mi őhozzá fordulunk. Mert ennek vize 
még nem kanyargott el sehova... ennek vize még 
nem ömlött se folyókba, se tengerekbe, melyekben 
eltűnik régen volt tisztasága... Ezt a forrást keressük, 
érted-é? Az ősit. 


ZOMBORI: Ami nem kanyarog – az nem jut el se- 
hová, Péchi úr! Az a kanyargás, Péchi úr, épp a his- 
tória, a nagy idő... az élet... Ha bármely vidéken 
meg akar egy hit honosodni, követnie kell a táj hegyei- 
nek-völgyeinek szokását. A kanyargás által honosul 
az eszme! Hát hogy is juthatnátok a forráshoz visz- 
sza... s különben is – ki leli meg már azt a régi for- 
rást? 


PÉCHI: Úgy megyünk a folyók, csermelyek mentén 
vissza a forráshoz, mint a régi történetben Ariadné 
a fonala után! 


ZOMBORI: De a patak néha búvópatakká válik, 
Péchi úr... Képzeld el, mintha Thészeusz nyomában 
járna valaki, s a fonalat, amit ő legombolyított, ez az 
idegen erő rögvest feltekerné ismét... Hát hiába in- 
dulna vissza Ariadné fonalán! A mesében Jancsi és 
Juliska kenyérmorzsát szórt le, hogy ne tévedjen el 
a rengetegben... De a madarak felcsipegetik, s ők 
mégis eltévednek. Attila király koporsóját úgy földel- 
ték el, hogy temetés után a sírásókat lenyilazták, sőt 
azokat is, akik őket lenyilazták, sőt azokat is, akik a 
nyilazókat lenyilazták... s tudod miért? Hogy ne 
lelje meg senki e koporsót. Hát így vagyunk a tiszta 
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forrással is, mint e koporsóval... Hát hogy lelhetnéd 
meg te azt a koporsót, Péchi úr? Hogyan? 


PÉCHI: Hogy elindulok a lenyilazottak csontjai 
nyomán... s akkor is meglelem a tiszta forrást. A szö- 
vegről leszórjuk a szennyes értelmezést, mint ahogy 
fogainkról a fekete követ, hogy újfent ragyogjanak. 


ZOMBORI: És mitől tiszta az a forrás, hiszen a föld- 
ből buzog, s a földben mennyi ganaj van, Péchi úr?! 
Hát akkor hogyan tiszta és mitől? 


PÉCHI: Igaz, hogy más íze van a víznek, amely agya- 
gon át szivárog, és más annak, amely homokból vagy 
a gyökerek közül buzog föl. Más íze lesz az égből jövő 
esőnek, mint a föld alól feltörő vizeknek. És ez mindig 
is így lesz! De attól még mindegyik víz marad s a 
maga nemében tiszta, mert csak azt a földet hozhatja 
magával, amelyikből kiszökken. Ha a kanyargás által, 
mint mondod, az eszme honosul, hát mi a forráshoz 
honosítjuk vissza. 


ZOMBORI: Megboldogult nagy fejedelmünk, Beth- 
len Gábor vallásszabadságot hirdetett. De úgy látszik, 
túl nagy volt e szabadság. Jót akart, de a poklot elsza- 
badította. Mert nem érti mindenki, hogy mire kell 
használni a szabad hitet. Nem mindenféle gondolat 
szabadsága kell ide, hanem egyetlen olyan gondolat, 
amitől minden ember szabadnak érzi magát. És ez 
nagy különbség. 


PÉCHI: Nem egyféle a szabadság, tiszteletes úr. 
Az egyik testében rab, a másik szellemében. És ha 
a rabság nem egyféle – a szabadság is sokféle lesz! 


ZOMBORI: Nekem elég az az egy is, amit hitem ád! 
 
 
 
 
 


104 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 


PÉCHI: Menjen hát isten hírével, tiszteletes úr! 
A legyezőt is csak akkor lehet használni, ha sok-sok 
szára szétterül. Ha sok hit és sok gondolat szabad – az 
ország is halad. E birtokot nevelőapám azért testálta 
rám, hogy jövedelméből felépítsem az igaz hitet. Hogy 
ne porladjon el egy tiszta gondolat! És nem is vész 
el, amíg én talpon vagyok... maholnap húszezernél 
is több hívem lesz... 


ZOMBORI: Egész sereg! De vert sereget is láttam én. 
PÉCHI: Lehet, de most vallásháborúk szele fújdo- 


gál. S a vallásháborút a vallásszabadságért indítják, 
ha jól tudom. A vallásszabadság pedig ránk is vonat- 
kozik. Hát kinyitjuk a sok hit legyezőjét, szabadon 
kinyitjuk, és elhessentjük a sátán legyeit! 


ZOMBORI: Szektákra e szabadság nem szól, Péchi úr. 
PÉCHI: Ki szabja meg itthon, s az én földemen, 


hogy mi a szekta? Talán az isten? Ő nékem mást sú- 
gott látomásaimban. Vagy tán a „bevett”, alkotmá- 
nyos egyházak? Ők örvendeznek, hogy birtokba ju- 
tottak. Elosztották a koncot, s bárki kérne jussot be- 
lőle – kedvét letörik. (Most először érezzük már-már 
fanatizmusba hajló hitét.) Ők lettek betyárból a jó 
pandúrok, nem én! Az állam pandúrjai. 


ZOMBORI: Még kelmed is lehet! 
PÉCHI: Annál szelídebb az én hitem. 
ZOMBORI: A jámborsággal itt nem sokra megy! 


A szeretet ájtatos szenteltvizét a pápisták mind meg- 
itták, s úgy megmámorosodtak tőle, hogy megcsinál- 
ták a tűzégető inkvizíciót! 


PÉCHI: Tudunk róla, hogy Dániel az oroszlán- 
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barlangba ment alázatos hitével, és az ige előtt a vad- 
ság megjuhászodott. 


ZOMBORI: Ajkkor rejtsen pengét is a bibliába, a la- 
pok közé olvasónak – nehogy felfalják. S lehetőleg 
a Mózes öt könyvébe, hátha ott nem keresi senki, 
mert az maguk szerint – gyanún fölül van! 


PÉCHI: Istentelen! Máris menjen innen! (Előbbre 
lép. Keményen meglöki.) 


ZOMBORI (gúny): A jámbor Péchi! Halljam, kinek 
a birtokáról kerget el? 


PÉCHI: Az én birtokomról! 
ZOMBORI: Vajon nem arról, amelyért eleink meg- 


küzdöttek, vérrel, áldozattal, hogy építsenek házat, 
templomot s kutat? Amely földnek alkotmányt adtak, 
hogy rend legyen itt, és iskolák és könyvek... Ahol 
utat köveztek eleink, amit megvédtek török, tatár, 
német és bizánci ellen... s mindenki ellen, aki táma- 
dott... Kinek a birtokán állok én, kinek a földjén, 
hogy elűzhessen innen? 


PÉCHI: Az enyémen! 
ZOMBORI: Engem csak őseink űzhetnének el... 


mert ezt a birtokot Báthory és Bocskai védte, utánuk 
meg Bethlen Gábor fejedelem és magyar király, ma 
pedig Rákóczi György óvja meg erővel és eszével. 
És őelőttük – őseink védték, régebb pedig az Árpád- 
háziak! Meg Attila, s ki tudja, ki még! Hát kinek 
a birtokáról akar kiűzni engem? 


PÉCHI: Az enyémről! Menjen, mert átokkal űzöm 
el! (Már-már újra egymásnak ugrottak.) 


(Kis csend.) 
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ZOMBORI: Ne űzz, hogy ne űzessél. Én békességet 
akartam. (Csöndesen.) És ez ráadásul még Isten 
földje is. 


PÉCHI: Menjen! 
ZOMBORI: Megyek. (Indul, megáll, visszafordul.) 


Még találkozunk. 
(Elmegy.) 
PÉCHI (egyedül): Ő békességet akart... hát én nem 


azt akartam? Békességet, de hogyan, milyen áron? 
Békességet, de kinek? Mindenki békét érdemel? (Fel- 
néz.) Élohim, te igazíts el e zűrzavarban... (Lassan 
elindul a templom felé, ahonnan most újra felhangzik 
a szombatos ének egy strófája, Péchi megtorpan, áhí- 
tattal hallgatja.) 


ÉNEK: 
Felséges Úristen, mennynek, földnek ura, 
Fiaidnak igen hagytad parancsolva, 
Lenne elméjekben szombatodnak napja, 
Lelki szolgálattal szentelnék mindenha. 


PÉCHI (arcán átszellemült öröm): Ó, Élohim... és 
így foglalta el a te angyal-szombatod a sátán-vasár- 
napot. (Gyorsan indul a templom felé, ahol még szól az 
ének dallama, a sötétben is.) 
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3. KÉP 


Börtön. Péchi ül a priccsen, maga elé meredve. 
A cella előtt, durva faszéken a börtönőr üldögél és pi- 
pázik. 


GÁBOR BÁCSI: Hall engem, Péchi uram? Ébren van? 
PÉCHI (felriad): Igen, ébren. (Kissé lehangoltan.) 
GÁBOR BÁCSI: No, ne szomorkodjék... Inkább ki- 


találok valami vidám dolgot... Cserébe, merthogy én 
is jól mulattam, amikor kiadta az útját annak a hit- 
térítőnek. (Élvezi.) A végén még belőlem is püspök 
lesz, annyi hitvitát hallgatok... s ha sokat meséli az 
életét... (Péchi elmosolyodik.) Én sose szerettem azo- 
kat az embereket, akik könnyen beadják a dereku- 
kat. De azért ezt ott fenn nem tudják... (a főnö- 
kökre) kapnék is én a fejemre, ha sejtenék, hogy ma- 
gáért szorítom az öklöm. Tudja, hogy ma reggel le- 
kentem valakinek egy pofont kelmed miatt? 


PÉCHI: Kár volt. 
GÁBOR BÁCSI: Dehogy kár. Az egyik társam fo- 


gadni akart velem, hogy kelmeden végrehajtják az 
ítéletet, fogadni akart velem, hogy kelmedet kivég- 
zik... fejét veszik... hallott már ilyet? No, erre ne- 
kem se kellett több, jól odasóztam neki... mondok, 
te piszok, hát valamiféle verseny ez, hogy fogadjunk 
rá... nem verseny ez, te... hanem országos, nagy 
dolog... No mit szól? Igaz, ez a fickó a csirketolvajok 
mellől jött ide... nem ismeri az előkelő írástudókat... 
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Látja, ilyeneket helyeznek ide. Valamikor itt egy se 
volt ilyenféle, de mind a legeszesebb őrök... 


PÉCHI: Sok a rab, hát börtönőrből is több kell. 
(Közben már egy könyvet lapoz.) 


GÁBOR BÁCSI: Hát ami igaz, igaz – az utóbbi idő- 
ben úgy hulltak a szombatosok, mint ősszel a légy. 
Tele van velük minden börtön... Dés, Szamosújvár, 
Balásfalva... s ki tudja, tán Fehérváron s Kolozsvá- 
ron is vannak. 


(Kintről hangok.) 
(Börtönőr felugrik.) 


Fogadjunk, hogy megint magához jönnek... 
(Elmegy, miután pipáját kiverte.) 
(Kis szünet.) 
PÉCHI (egyedül): Mit akarnak tőlem? Miért nem 


hagynak nyugton még itt sem... (Fáradt.) 
(Léptek, jön Márton atya és a börtönőr.) 
GÁBOR BÁCSI: Péchi uram, kelmedet keresik! 
(Beengedi az atyát a cellába, rájuk csukja az ajtót, 


s szokása szerint kényelembe helyezi magát a széken, 
s hallgatódzik.) 


MÁRTON ATYA: Remélem, az őr nem hallgatódzik. 
PÉCHI: De igen. 
MÁRTON ATYA: Akkor elküldöm innen. 
PÉCHI: Hagyja csak. Már megszoktam. (Keser- 


nyés.) S néki az a mulatsága, hogy híres férfiak szó- 
csatáin izgul. Egyébként sosem jelenti. Derék em- 
ber... bár az egyházak élén lennének hasonlók. 


MÁRTON ATYA: Ezt mért mondja épp nekem... 
én csak egyszerű pap vagyok. 
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PÉCHI: De jezsuita, atyám. S mint mondani szo- 
kás, egy átlagjezsuita felér egy buta püspökkel, egy 
tudatlan érsekkel és egy szürke bíborossal. Vagyis 
három főpappal, mert így kerek a szentháromság, 
igaz? (Rejtett gúny.) 


MÁRTON ATYA: Márton atyának hívnak... (Nem 
akar válaszolni az előzőkre.) 


PÉCHI: Hiszen ösmerjük egymást... ott volt, mi- 
dőn megidéztek a fejedelem elé. 


MÁRTON ATYA: No látja, s én voltam az egyetlen, ki 
végig nem szóltam egy szót sem... 


PÉCHI: Az egyik azért jön, hogy régi hibáimat, tü- 
relmetlenségemet fölemlegesse, a másik meg saját ér- 
demeire hivatkozik... Mit akarnak? Megpuhítani? 
De hát mi véle a céljuk? Miért van szükségük reám? 
Miért kell maguknak az én hitem? 


MÁRTON ATYA (nyugodtan): Tudtommal épp arról 
van szó, hogy nincs szükségünk a kelmed hitére. 


PÉCHI: Akkor miért akarják elvenni? Csak azt 
szokták elvenni, ami érték... így hát maguknak ez ér- 
ték! S maguknak veszik el, hogy tulajdonunk legyen. 


MÁRTON ATYA: Ez szofisztika. A bicska is érték, ve- 
szélyes érték, és kivesszük a kisgyermek kezéből. 
S nem magunknak vesszük el, hanem hogy ne legyen 
nála. A hit is ilyen kés, Péchi uram. 


PÉCHI (gúnnyal): Kés, villa, hit – gyermek kezébe 
nem adathatik... igaz? De csak a gyermek lelke tiszta, 
szentatyám... A kisgyermek, ha ölne is, csak véletle- 
nül ... 


MÁRTON ATYA: Én egyszerűen csak azért jöttem, 
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hogy józanul, minden indulattól megszabadulva leír- 
jam kelmednek a szombatosok helyzetét. 


PÉCHI: Azt én is tudom. 
MÁRTON ATYA: De nem az alkotmányos egyházak 


oldaláról. 
PÉCHI: Szóval a fejedelem küldte? S szentatyám 


egyből ugrott a református fejedelem szavára, hogy 
szolgálatokat tegyen? 


MÁRTON ATYA: A Szentszék nem tiltja a lojalitást, 
ha értelme van. 


PÉCHI: Ha hasznot lehet belőle húzni... 
MÁRTON ATYA: Péchi uram, én nem vitatkozni jöt- 


tem ... 
PÉCHI: Hát? Meggyőzni? 
MÁRTON ATYA: Hogy felvilágosítsam. 
PÉCHI: Miről? 
MÁRTON ATYA: A szombatosok, mivel űzték őket, 


az unitárius egyházhoz csapódtak, elvegyültek az al- 
kotmányos hivők között. Így volt? 


PÉCHI: Hisz’ épp a keresztények mondják, hogy 
meg kell menteni üldözött testvéreiket a szeretet ne- 
vében ... akkor meg miért hánytorgatják? 


MÁRTON ATYA (folytatja): Az unitáriusok tehát 
meggyűlölték a szombatosokat, mert halálos veszélyt 
hozhatnak rájuk. 


PÉCHI: Amíg remélték, hogy végleg hitükre térünk 
– szívesen láttak. Most már nem. De megállunk mi a 
magunk lábán is, csak hagyjanak. 


MÁRTON ATYA (nagyon higgadtan fejti ki, szinte tu- 
dományos pontossággal, már-már szenvtelenül): Ide 
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akartam kilyukadni. A fejedelemnek ez nem érdeke... 
Nézze, ha van egy szép, pirosra sült cipó, amin négy 
ember – a református, katolikus, evangélikus és uni- 
tárius osztozhat – nem szívesen veszik, ha jön egy 
ötödik, s ő is porciót kér belőle. 


PÉCHI: És mi volna az a szép cipó, amit immár öt 
részre kéne osztani? 


MÁRTON ATYA: A részvétel a hatalomban, uram. 
PÉCHI: Nékünk nem kell világi hatalom! Hitünk 


megél politika nélkül is. 
MÁRTON ATYA: Még ha ezt el hinnék is kelmed- 


nek – egy szép napon úgyis arra döbbennének, hogy 
Péchi Simonnak már nem húsz, de ötven vagy száz- 
ezer híve van... s akkor a fejedelemnek már muszáj 
lenne úgy tárgyalni magukkal, mint hatalmas erővel. 
Lássa be, amit mond, gyerekes dolog. Kelmed kancel- 
lár volt... tudós ember, értett az államügyekhez jócs- 
kán... hát ilyet ne mondjon, mert nem méltó magá- 
hoz. 


PÉCHI: Hát mi méltó hozzám? Az árulás? De én 
irtózom a politikától. Minden emberből azt hozza ki, 
ami benne a legaljasabb. 


MÁRTON ATYA: Szerintem épp az aljasságot fékezi, 
ha ad magára. De kelmed se mindig így beszélt! 
Lehet, hogy savanyú lett a szőlő? 


PÉCHI: Engem a másik fejedelem először azért zá- 
ratott be... 


MÁRTON ATYA: Tudom... (Nyugtatólag.) 
PÉCHI: Azért záratott be, mert megvádolt, hogy a 


császáriaknak pénzért árulkodok. Ezt egyszer a poli- 
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tika tette velem. És most másodszor, a következő feje- 
delem azért záratott be, mert híveim megsokasodtak, 
és ő kedvében akar járni az alkotmányos egyházak- 
nak, akik segítik terveit a vallásháborúban és a török 
ellen. Tehát másodszor is a politika áldozata lettem. 
Előbb politizáltam – azért jutottam tömlöcbe, most 
nem politizáltam, hát ezért. És akkor jön szentatyám, 
és a nagypolitika érveivel kíván meggyőzni engem. 
( Végig keserű.) De ezek az érvek számomra nem érvek 
többé, páterem. 


(Kis csend.) 
MÁRTON ATYA: Nem mindig szent a konokság, ked- 


ves barátom. Nemcsak híveit veszítheti el, de birto- 
kát is... és talán még... 


PÉCHI: Talán még? 
MÁRTON ATYA: Ha ugyan kedves kelmednek... még 


az életét is. 
(Csend.) 


S mondok még valamit. Gyakori eset, hogy a min- 
denből kiábrándult ember fogja magát, és végleg is- 
tenhez menekül. Szervét Mihály számára is kevés volt 
a saját tudománya, az orvoskodás, az anatómia: hogy 
emberi testeket szabathat, és megtalálhatja kisebbik 
vérkörünket... nem volt elég a hús és a csontok tu- 
dománya ... a lélek titka kellett néki: az istené. És ő 
nem alkotmányos egyházhoz fordult istenhitért, mert 
a klerikusok őt laikusnak tartották, s afféle dilettáns- 
nak... De minden önmagával elégedetlen tudomány, 
mesterség a szabadító dilettantizmus felé fordul. 


PÉCHI: Én nem vagyok dilettáns. 
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MÁRTON ATYA: Tudom, kelmed a hébertudomány- 
ban a legelsők között áll. S azt nálunk is kamatoztat- 
hatná. Ám elismerem, dilettánsnak lenni se mindig 
szégyen. Sőt, nagy dicsőség. Sokszor épp ez viszi 
a világot előre, nem a hosszú, tekergő doktori címek. 
A tudósi viselet kemény gallérja gyakran oly mereven 
tartja a doktor urak fejét, hogy nem tudnak lehajolni 
egy virághoz, egy porszemhez sem... pedig isten a 
kicsiny dolgokban a legnagyobb... Viszont én mást aka- 
rok mondani. A kiábrándultak, a csömörös szájúak 
gyakran alapítanak új vallást vagy inkább szektát... 
és istenhez menekülnek. Holott – istenhez nem mene- 
külni kell. 


PÉCHI: Hát? 
MÁRTON ATYA: Mindig véle élni. Hogy lehetne 


istenhez odamenekülni, amikor el se lehet futni tőle... 
Hát jól gondolja meg. Az Úr akarata nélkül alkotmá- 
nyos egyházak se lehettek volna... Hiszen ő minden- 
ható. 


PÉCHI: A hit, ha túl nagy épületbe, erődítménybe 
költözik – éppoly merev lesz, mint a falak, amelyek 
körülveszik. Megszűnik a forró elevenség... Egyre 
több őr, ajtónálló kell neki... már nem léphet senki 
szabadon a templomába... akár mezítláb is... 


MÁRTON ATYA: S ha nincs a hitnek sziklavára – 
szétesik. Hát kelmednek is e nagy várban a helye. Ez 
örök és legyőzhetetlen. 


(Kis csend.) 
PÉCHI (maga elé): Valakinek valóban kell az én sze- 


gény hitem. 
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(Márton atya együttérzően nézi.) 
MÁRTON ATYA: Én most elmegyek. Hátha elgon- 


dolkodik ezen. 
PÉCHI: Várjon. 
MARTON ATYA (megtorpan): Tessék. 
PÉCHI: Ott... amikor engem a fejedelem megidé- 


zett ... miért nem szólt egy szót sem? 
MÁRTON ATYA (apró gondolkodás után): Hogy lássa, 


őszinte vagyok, elmondom. Mert nem akartam el- 
árulni, hogy a mi egyházunknak a szombatosság léte 
egyenesen áldás. 


PÉCHI: Ezt nem értem. 
MÁRTON ATYA: A szombatosokat a reformáció sza- 


badította az országra... hát hadd lássák az emberek s 
a református fejedelem is, hova vezetett a nagy refor- 
mok s a lázongások útja... Hadd lássák: a protestan- 
tizmus megosztotta a nép, nemzetünk és Erdélyünk 
erejét, sőt a művelt Európa erőit is. Holott egységben 
kellene indulnunk a pogány törökre. És azért sem 
kívántam szólni a fejedelem előtt, mert ott mindenki 
magának rohant... Nem akartam az én még súlyo- 
sabb érveimmel is porba verni... már úgyis lent volt 
a földön... 


(Kis csend.) 
PÉCHI: S akkor most mért jött mégis ide... meg- 


gyúrni talán? 
MÁRTON ATYA: Mert mi most épp jóban vagyunk 


a fejedelemmel... később majd meglátjuk, mi lesz. 
Isten áldja. 


(Megfordul, kimegy, elhalad a szinte leesett állú bör- 
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tönőr mellett, aki kíséri, miközben Péchi maga elé me- 
red.) 


PÉCHI: Jóba lenni a fejedelemmel... épp most... 
később meglátjuk, mi lesz... (Idézi a másik szavait.) 


(Börtönőr jön vissza, hangosan.) 
GÁBOR BÁCSI (hangosan): Ej, nagy ravasz ez a pá- 


ter! Jóságos és – ravasz! Ki ennek gyón meg, egy- 
szerre gyón az ördögnek és az Úrnak! 


(Apró habozás.) 
Tudja, mire gondoltam? 


PÉCHI: Nem. 
GÁBOR BÁCSI: Kelmednek most azt mondják még 


ezek a pápisták is, hogy ha megtér, bocsánatot nyer és 
kiengedik. De én tudom, hogy ha megtér – ki fogják 
végezni. (Suttog.) 


(Kis csend.) 
PÉCHI: Honnan tudja? 
GÁBOR BÁCSI: Ösmerem őket. Harminc éve va- 


gyok börtönőr. Aki megtér – az beismeri, hogy eddig 
hamis úton járt, hogy bűnösen élt. Így hát kiszabják 
rá a büntetést. A megbocsátás csak afféle mézesmad- 
zag. Cselvetés. Ígérd meg – ne add meg. 


PÉCHI: Ha pedig nem térnék át – úgy ezért veszik 
fejem. Mindegy tehát. (Hirtelen.) De maga mért akar 
jót nekem? Mert gazdag vagyok? 


GÁBOR BÁCSI (kisandít): Lehet. Meg aztán maga is 
özvegyember... oszt olyan jól el szoktunk beszél- 
getni. 


PÉCHI (tanulmányozni kezdi): Biztos, hogy ezért? 
Csak ezért? 
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GÁBOR BÁCSI (vállat von, de van némi tettetés e köny- 
nyedségben): Hát mi a rossebbért?... (El, Péchi tű- 
nődve néz utána.) 


4. KÉP 


Gyulafehérvár. Fejedelmi palota. Kisebb terem. Az 
ajtók mindig nyitva. Háttérben folyosók látszanak vagy 
sejlenek. Rákóczi az asztal mellett valamit éppen aláír. 
Jön Kemény, Rákóczi ránéz. 


I. RÁKÓCZI: Kemény János uram, megjöttek? 
KEMÉNY: Egy fertályóra múlva, így kérte kegyel- 


med. 
I. RÁKÓCZI: Akkor? (Feláll.) 
KEMÉNY: Hamarabb jöttem, mert amit felségednek 


elmondok, előttük úgysem mondanám el. Kegyel- 
med beavatott távolabbi céljának titkába... amit csak 
a Nagyasszony tud még kettőnkön kívül. 


I. RÁKÓCZI: Hallgatom. 
KEMÉNY: Ha végül is belépünk Gusztáv Adolf 


mellett a vallásháborúba, mi lesz a lengyel koronával? 
(Kis csend.) 
I. RÁKÓCZI: A vallásháborút egyelőre fontolgatni 
kell. Mert amint látom, ez már rég nem vallásháború, 
hanem a Habsburg Ferdinánd és a franciák külön- 
csatája. De eljön az idő... kivárom... Én valláshábo- 
rút végül is nemcsak nyugat, hanem a török felé is 
akarok. Ehhez meg nem annyira a svédekre, mint 
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inkább a közeli népekre, szomszédainkra lesz szük- 
ségem. Így hát a lengyelekre is. Báthory István híres 
lengyel király volt, midőn meghalt, azt mondták róla 
a derék polyákok: bár meg se született volna, ha vi- 
szont megszületett: sose halt volna meg. Ki kell 
használnom hát egyik elődöm nagy hírét. Addig kell 
erre törekedni, amíg még jó emlékeik vannak a magyar 
fejedelmekről. Az éhes lengyel parasztok mozgolódni 
kezdtek. Főuraik kemény kezet akarnak... Ezenkívül 
Bogdán ukránjai sem ülnek már nyugton, úgyhogy a 
lengyel urak hajlanának felénk. Hát nemcsak a Habs- 
burg-Magyarország ellen kell nékem ez a háború, hogy 
ott a mi vallásaink szabadon gyakoroltassanak, hanem 
a török ellen is. Rólam azt mondják, fösvény ember 
vagyok. Lehet, de főként a törökkel szemben! Nem 
szeretem fizetni néki az adót! Bolond, aki szereti. 
Bolond vagy gazember! A svédeknek küldött levelei- 
met hol a német, hol a török fogatja el. Csak győzzek 
kimagyarázkodni! Éngem többé ne cenzurázzon senki! 
Se jó magyarjainkat. Úgyhogy ha itt lesz az ideje – be- 
lépünk, és a lengyel trónt is megpályázom véle. Vagy 
magamnak, vagy a fiamnak. De vigyázni kell török- 
párti urainkra... s a Habsburg-pártiakra nem ke- 
vésbé... 


KEMÉNY: Habsburg-pártiak legtöbben a katolikus 
főpapságban vannak. 


I. RÁKÓCZI: Mit gondol, mért levelezek én odaát- 
ról Pázmány bíborossal, aki lángoló lelkű jezsuita, 
csakhogy – nagy patrióta is. Hát épp azért levelezek, 
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hogy kihúzzam a méregfogukat... Most is néki ír- 
tam. (Az asztalra bök.) 


KEMÉNY: Németpárti, törökpárti... szeretnénk 
már egyszer csak magyarpártiakról hallani e honban. 


I. RÁKÓCZI: Jól mondja, mert régi nóta ez! De kel- 
med meg én magyarpártiak vagyunk ez egyszer szent- 
írás. 


KEMÉNY: És nékem a papok, még a mieink se szól- 
janak a hadipolitikába... Mert az egyiket Róma ne- 
velte, a másikat meg a német és a holland egyete- 
mek. Engemet pedig ez a kicsinyke haza. (Jön Csulai, 
Kemény hirtelen hallgat el.) Majd az urakkal vissza- 
jövök, felség. 


(Meghajol, Csulai felé alig biccent, el.) 
CSULAI: Az urak várják kegyelmességed hívását. 
I. RÁKÓCZI: Péchivel mi van? 
CSULAI: Már hajnal óta itt rostokol. 
I. RÁKÓCZI: Hát csak várjon. Addig is gondolko- 


dik. Hol az az unitárius pap? Előbb őt kéretem. 
CSULAI: Rögvest, nagyságos uram. (Indulna.) 
I. RÁKÓCZI: Mi van a püspökünkkel, tiszteletes úr? 
CSULAI: Nagybeteg... engem küldött helyettesí- 


teni. 
I. RÁKÓCZI: Hát jobb is. A helyettes sokszor buz- 


góbb, mint a főembere. 
CSULAI: Hát ezt Geleji püspök úrról nem lehet el- 


mondani... bár már elég koros... (Némi hangsúly.) 
I. RÁKÓCZI: Hát róla persze hogy nem. Csak tré- 


fáltam ... No szóljon... 
(Csulai kisiet.) 
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(A fejedelem csak most ül le, máris jön be Zombori 
és Csulai.) 


ZOMBORI: Nagyságodnak szolgája, Zombori Bálint 
unitárius. 


I. RÁKÓCZI: Na, mondja gyorsan, mert nincsen sok 
időnk. 


ZOMBORI: Ahogy mondtam volt Csulai nagytisz- 
teletű urunknak is, Péchi Simon elfoglalta nevelő- 
apjától, Eössi Andrástól öröklött birtokait, s első 
dolga volt onnan elűzni a református papokat, kik 
nem voltak hajlandók az ő hitére térni. Engem, Krisz- 
tus-hivő unitáriust is elkergetett. A csőcselékes tudat- 
lanságot küldte ránk... a jobbágyait... 


I. RÁKÓCZI: Szóval igaz. (Más hang.) Maga tehát 
unitárius? 


ZOMBORI: Az vagyok, felség. 
I. RÁKÓCZI: A saját püspökénél már járt? Elmondta 


néki? 
ZOMBORI: Nem, uram. 
I. RÁKÓCZI: ÉS miért? 
ZOMBORI: Mert még ma sem tudom saját egyhá- 


zamban, hogy ki kinek a megmaradt híve: ki a Dávid 
Ferencé s ki a Blandratáé? 


I. RÁKÓCZI: És maga kié? 
ZOMBORI: Én a Blandrata utódaihoz szegődtem. 
I. RÁKÓCZI (elégedetten): Nagyon helyes. Aki Krisz- 


tus isten voltát tagadja, az előttem nem keresztény, 
hanem pogány! 


ZOMBORI: El sem tudja képzelni a nagyságos feje- 
delem, milyen érzés, midőn azonos egyházban va- 
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gyok valakivel, s mégsem tudom, hogy ő kihez húz: 
Dávid Ferenc hitéhez vagy épp Blandrata-párti. Ott- 
hon, a saját házában is idegenek közt érzi magát az 
ember. Titkolódznom kell saját hittársaim előtt. 
Mennyi képmutatás egyetlen seregen belül! 


I. RÁKÓCZI: Van ez így néha más egyházakban is, 
igaz, Csulai uram? 


CSULAI: Előfordul, felség. De a tisztogatás napja 
eljön nálunk is egyszer. A benső tisztogatás nagy nap- 
ját alig várjuk mi, leghűségesebbek. 


I. RÁKÓCZI: Csak előbb rostáljuk ki az idegent! 
A kezdet kezdetén együtt ömlött a búzával a kon- 
koly. Hagytuk, mert nem volt idő rostálni. De most 
már a rosta kora jő. S azután a szitáé! (Zomborihoz.) 
Maga pedig menjen el a püspökéhez, s mesélje el 
neki. Azt is mondja meg, hogy a törvényes vallás 
bivalya ne tűrje többé a rajta élősködő kullancsokat. 
Mert bármilyen bivalyerős legyen is az alkotmányos 
egyház – a rajta nyüzsgő szektás kullancs elszívja a 
vérit, s végül legyengíti! Ezt mondja meg neki! Szór- 
janak ki soraikból minden szombatost! Valljanak 
színt! S ha nincs többé menedékük maguknál, majd 
meglátjuk, milyen bátrak lesznek. 


ZOMBORI: Nem is fogjuk tűrni, hogy egyetlen kor- 
hadt ág miatt kivágják az egész termő törzset! Eddigi 
türelmünk volt a legnagyobb csőd! 


I. RÁKÓCZI: Helyes! És most menjen a püspöké- 
hez, s ha jól végzi dolgát... a Péchiénél nagyobb 
templomot kap... sokkalta nagyobbat! No, Isten 
áldja! 
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(Zombori meghajol, elsiet. Kis csend. Rákóczi inge- 
rült.) 
Türelem a vallások iránt! Jó elődöm, Bethlen Gábor 
kitalálta a toleranciát, s én iszom a levét... Türe- 
lem! De nem mindenki iránt! Csak a Jóistennek van 
végtelen türelme, de mi nem vagyunk Úristen! No, 
hívja az urakat, aztán meg Péchit is! 


CSULAI: Igenis, uram! (Kisiet.) 
I. RÁKÓCZI (maga elé, ingerülten): Türelem! 
(Bejön Lorántffy Zsuzsanna.) 


Nem magát hivattam. Az urakkal lesz tárgyalni- 
valóm. 


LORÁNTFFY: Épp azt szeretném megelőzni. Ez a 
szerencsétlen Péchi kora reggel óta vár... Szóba áll- 
tam véle... 


I. RÁKÓCZI: Nem tette jól. Maga mindenkit re- 
ménnyel kecsegtet. De a reménykeltés ideje lejárt. 
Péchi elkergette a régi papokat. S maga még vigasz- 
talja!? 


LORÁNTFFY: EZ az ember csak hivő, de nem poli- 
tizál. Hát mit akarnak tőle? 


I. RÁKÓCZI: Azt majd meglátjuk. 
LORÁNTFFY (állhatatosan, de inkább szelíden): Mit 


akarnak tőle? 
I. RÁKÓCZI: Maga György fiunkat eljegyezteti 


somlyói Báthory Zsófiával, igaz? 
LORÁNTFFY: Igaz. 
I. RÁKÓCZI: És mit kér a református Lorántffy 


Zsuzsanna fejedelemné a katolikus Báthory Zsófiá- 
tól? No mit? 
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LORÁNTFFY: Azt, hogy fölvegye a fiam hitét. Mert 
a mi hitünk tisztább, egyszerűbb, és nem ártja ma- 
gát túlságosan az uralkodásba. A katolikus egyház 
arra fizetett rá, hogy szinte eggyé vált a trónnal s a trón 
mellett ülőkkel. Így az állam mindenegy hibáját fel- 
rótták néki is. De hát milyen időálló hit és gondolat 
az, mely képes együtt bukni bármelyik királlyal? Hát 
ezért szeretném én őt áthozni hitünkre. De én ezt az 
áttérést türelemmel akarom. Nyugodtan várom, amíg 
megérik a döntés. Nem sürgetem... a gyümölcsöt 
csak a napfény sürgetheti. Hát várok türelemmel. 


I. RÁKÓCZI: Türelem! Mindig ebbe az átkozott 
szóba ütközöm! Türelem – tudja, mi az? Semmi más, 
mint egy kis haladék: nem ma kebelezlek be, hanem 
csak holnap, legjobb esetben – holnapután. Ennyi! 
Mit fújják fel annyira!? 


LORÁNTFFY: Lehet, hogy csak ennyi. De akkor se 
kegy a türelem, hanem szükség. Türelemre nem- 
csak a megtűrtnek, de a tűrőnek is szüksége van. 
És az se mindegy, hogy ma falják fel azt a szerencsét- 
lent vagy holnapután. Mert holnaputánig sok min- 
den történhet... Az is előfordulhat még, hogy kel- 
mednek lesz szüksége az ő tiszta hitére... még akkor 
is, ha más ez a hit... Amikor majd szövetségest ke- 
res... akkor jó a megvetett vallás is... olykor még a 
szekta is megteszi, ha kihúz a sárból. 


I. RÁKÓCZI: Nékem szükségem Péchire?! Soha! 
LORÁNTFFY: Maga lengyel király akar lenni, mint 


Báthory István volt. S ráadásul egész Magyarország 
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fejedelme vagy királya, mint Bocskai és Bethlen. 
Ez hát a terv. 


I. RÁKÓCZI: Ez. És az is leszek. Vagy én, vagy a fiam. 
LORÁNTFFY: Minél nagyobb a terve valakinek – 


annál több szövetségesre van szüksége, nemcsak kint, 
de bent is. 


I. RÁKÓCZI: A kis szekták sose lehetnek szövetsé- 
geseim. Sőt általuk elriaszthatom igazi szövetsége- 
seimet: a többségi egyházakat. 


LORÁNTFFY: Mi sem voltunk mindig többségiek. 
Hát ne hamarkodja el. Sok itt a túl mohó! 


(Kisiet, mert jönnek: Kemény, Kassai, Balás, Márton 
atya, Kolosi és Csulai.) 


I. RÁKÓCZI: Itt most képviselve van minden szá- 
momra fontos vélemény. A vikárius helyett itt van 
e jezsuita páter. A lutheránus és unitárius püspökkel 
majd külön beszélek. De nékik is azt mondom, amit 
Csulai uramnak, ki egyházunkat képviseli itt, és Már- 
ton atyának, kit a vikárius úr küldött maga helyett, 
hogy: amelyik egyház meg tudja győzni Péchit, hogy 
áttérjen valamelyik alkotmányos hitre – azé lesz a 
szombatosság több mint húszezer híve! 


(Kis csend.) 
MÁRTON ATYA: Ez... még ránk is vonatkozik? 
I. RÁKÓCZI: Miért ne? Megpróbálhatják. 
(Csend.) 
KEMÉNY: Én csak arról győzhetném meg, hogy áll- 


janak be hozzám katonának. 
I. RÁKÓCZI: Ez nem tréfa, Kemény János uram. 


Kelmed másért van itt... 
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KEMÉNY: Hát nem is értek én a papok dolgához. 
De ők se szóljanak az enyémbe soha. Igaz, Csulai 
uram?! 


CSULAI: Mi? Mi sose szóltunk bele... 
KEMÉNY: Hogy belépjünk-e a svéd Gusztáv-féle 


vallásháborúba, azt nekem a fejedelem mondja meg, 
nem a papok. (Mintegy belehergeli magát.) 


I. RÁKÓCZI: Egyelőre várunk... Épp elég vér folyt, 
amíg levertem benső ellenségeinket... Most a hit- 
ügyek vannak soron. Aztán pedig nyugalmat akarok, 
értik, nyugalmat. Mert a törökre is oda kell figyelni. 
Épp minap Balás Ábrahám hadsegéd úr hozta a hírt, 
hogy Lupu román vajda megkezdte árulkodásait a 
török portán – ellenünk. Hogy mi északra és nyugat 
felé kacsintunk... Úgy júdáskodik a nagy szultánnál, 
mint valami taknyos kölyök az oskolában a direktor 
úrnál! Mintha nem rettegnének ők is a töröktől! 


KEMÉNY: Hát ha nagyságod fiának nem kellett a 
vajda lánya... 


I. RÁKÓCZI: Túlságosan babaarcú, azt mondta... 
Ő meg kardos menyecskét akar... úgy látszik, nagy 
céljai vannak. 


KEMÉNY: Szerintem a vajda azért árulkodik, mert 
a házasság kútba esett, és véle a konc meg a rokon- 
sági tervek. 


I. RÁKÓCZI (gúny): Kedves rokon – ne vedd zokon. 
Hanem, ha már erről van szó: köztünk vajon nincse- 
nek, akik viszik a töröknek a hírt? 


KEMÉNY (döbbenten): De nagyságos uram... 
I. RÁKÓCZI: Ezt kikutatni majd a kelmed dolga lesz. 
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S ne feledje: minden olyan vallás vagy szekta, amely 
nem alkotmányos, mindig a távoli erők győzelmében 
reménykedik. Hát ezért hívattam. Így hát, jó hadve- 
zérem, érdekelje csak kelmedet is az egyházak ügye. 
Minden külső ellenségünk a vallásos elégedetlenke- 
dők között keresi támaszát. Az ellenség számára ők a 
tartalék, közülük verbuválja híveit. Hát jól nyissa ki 
a szemét. És maga is, hadsegéd uram. 


KEMÉNY: Ő ki is nyitja, felség, ne féltsük őt. (Lát- 
szik, kedvenc katonája.) 


BALÁS: Megértettem nagyságodat. (Rákóczi felé.) 
I. RÁKÓCZI: És a futárom nem kevésbé legyen 


szemfüles. 
KOLOSI: Igenis, uram. 
I. RÁKÓCZI: S mivel immár valóban csak teológiai 


és hitbéli dolgokról lesz szó – a katonák elmehetnek. 
(Kemény, a futár és a hadsegéd tisztelegnek, el. Kint 


már, közben György úrfi várt. Balást megállítja.) 
GYÖRGY ÚRFI: Várj, pajtás, megmagyarázom! 
BALÁS: Én kérek bocsánatot, felség. (Hűvös.) 
(El, György úrfi sietve követi.) 
KASSAI: És én? (Végig némán, kifürkészhetetlen arc- 


cal figyelt.) 
I. RÁKÓCZI: A kancelláromnak még itt a helye. 
KASSAI: Akkor megragadom a szó alkalmát, s meg- 


kérdem nagyságodtól, hogy ha Péchi húszezer híve 
azé az egyházé lesz, aki rá tudja venni a megtérésre 
– a birtoka kit illet? Mert rárótt büntetésből a vagyon 
jó részét biztos elkobozzuk. 


(Kis csend.) 
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I. RÁKÓCZI: A jószágvesztésről majd később beszé- 
lünk. (Bizonyos hangsúllyal.) Nem mondom, Péchi- 
nek valóban óriási a birtoka, de azért csak ne mo- 
hóskodjunk, Kassai uram. 


KASSAI: Felséged félreértett. Én csak amondó vol- 
nék: ez a Péchi oly konok, hogy ha más hitűek pró- 
bálják meggyőzni – ellenáll. De ha lágyabban kezd- 
jük ... mondjuk, a lánya felől – akkor talán sikerülhet. 


I. RÁKÓCZI: Nem értem. 
KASSAI: Ha mondjuk egy református fiatalember 


beleszeret Péchi Debórahba, s ő is az ifjú úrba... 
akkor e házasság által a lány kálomista hitre tér... s a 
fiatalok majd meggyúrják az öreget... Péchi özvegy- 
ember ... szeme fénye ez a lány. Érte mindent meg- 
tesz. A fejedelemné is e békés út híve. 


(Apró szünet.) 
MÁRTON ATYA: De akkor kié lesz a húszezer szom- 


batos? Mivel a fiatalember református, Péchi is az 
lesz, így hát a kelmed egyházáé, nemde? 


KASSAI: Tévedés! A húszezer hivőt igazságosan el- 
osztjuk az alkotmányos egyházak között. Ez az út 
azért járható, mert ha az áttérés gondolata kelmedék 
felől jön, Péchi megmakacsolja magát, viszont egyből 
meglágyul, ha a lánya jövőjét látja kockán. Az ilyen ve- 
gyes házasság is hasznos lehet valamennyiünknek. 


(Kis csend.) 
I. RÁKÓCZI: Majd még fontolóra vesszük. Kassai 


uramat egyébként azért marasztottam itt, hogy nézze 
meg a börtönök ügyét. Hogy és mint állunk az üres 
helyekkel. 


 
 
 
 
 


127 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 


KASSAI (kurtán): Értem. Akkor talán fölösleges is 
arról tárgyalni, hogy Péchit miként kell békével meg- 
téríteni. 


I. RÁKÓCZI: Ezt nem mondtam. De előrelátóknak 
kell lennünk. Szóval nézzen utána kelmed a dolog- 
nak. (Int. Kassai kimegy.) 


(Apró csend.) 
CSULAI: Tudom én, honnan fúj a szél. (Utána 


bök.) 
I. RÁKÓCZI: Honnan? (Meglepve.) 
CSULAI: Szeretné egyesíteni a Kassai és a Péchi 


vagyont. 
I. RÁKÓCZI: Hogyan? 
CSULAI: Hiszen nagyságod futárja a kancellár 


unokaöccse, jó uram. 
I. RÁKÓCZI (rábámul): Ördöge van kendnek... 


mégiscsak jó valamire a püspök helyettese. 
CSULAI: Csak Kemény János szokta mondani, hogy 


az államkonyhára a katonák hozzák a cubákot, az egy- 
házak meg a savanyúságot... (Gúny.) 


I. RÁKÓCZI: De azért nem minden katona ilyen. 
( Ujját felemeli.) 


CSULAI: Azt nem mondtam, felség. 
I. RÁKÓCZI: Most pedig lássuk ezt a Péchit, Márton 


atya pátyolgassa ide... zsidó magyar létére úgyis rég 
volt dolga igazi gyóntatóval. 


(Márton atya bólint, kimegy.) 
CSULAI: Kérdezni akartam valamit. (Bizalmasan.) 
I. RÁKÓCZI: Sejtettem. Azért küldtem ki ezt a je- 


zsuitát. 
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CSULAI: Ha netán a katolikusok vagy az unitáriu- 
sok tudják megtéríteni, akkor a húszezer ember az 
övék lesz? 


I. RÁKÓCZI: Okosabbnak hittem, Csulai uram. 
A szombatosok leginkább a katolikusokat gyűlölik. 
Nekik tehát eleve nem megy majd a hittérítés. Az 
unitáriusok pedig, mivel kiszórják őket soraikból, 
szintén nem érnek célba... A lutheránusok meg több- 
nyire szászok. A szombatosok viszont magyarok. Ki 
marad hát nekik? Mi – reformátusok. Kigondoltam 
én ezt... (Némi diadal.) De itt egyenlő esélyt kellett 
nékik ígérnem. Szabad versengést, hogy jó legyen a 
látszat. Ám ezt el ne mondja Geleji püspöknek, mert 
ő, amilyen szigorú és kemény, még képes volna 
rám pirítani. 


CSULAI: Hisz ő is térítést akar, mégpedig kemé- 
nyen. 


I. RÁKÓCZI: Az meglehet. De nyílt ember, s a 
trón ravaszkodásait nem szíveli. No de az egyenes 
beszédtől az ellenség úgy elfut, mint csaholástól a 
vadnyuszi. 


(Jön Péchi és Márton atya.) 
No meggyóntatta atyám a kiváló Péchi uramat? (Ke- 
délyes.) 


MÁRTON ATYA (némi tartózkodás): Mi nem beszél- 
gettünk, jó uram. (Mint aki tudja, hogy amazok vi- 
szont beszélgettek.) 


I. RÁKÓCZI (elereszti): Hát, Péchi uram, hogy is 
állunk a hitbéli ügyekkel? (Kedélyes marad, ez nyil- 
ván szerepjátszás.) 
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PÉCHI: Hitünk erős, felség, ha ez érdekli kegyel- 
medet. 


I. RÁKÓCZI (hirtelen düh): Nem ez! 
PÉCHI: Akkor nem értem, felség. (Igyekszik nyu- 


godt maradni.) 
I. RÁKÓCZI: Hogy is állunk azzal a szombattal? 
PÉCHI: Isten a teremtés után a hetedik napon meg- 


pihent, ezt ünnepeljük mi szombaton. 
I. RÁKÓCZI: De hisz a vasárnap a hetedik nap. 
PÉCHI: Más időszámítás szerint, felség. 
I. RÁKÓCZI: De nekem itt nem lesz kétféle időszá- 


mítás! 
CSULAI: Úgy van. Időszámításunk egy és osztha- 


tatlan. 
PÉCHI: Minden, ami kezdetben egy volt, osztódni 


fog, mert így lesz életrevaló. Az osztódással is alkal- 
mazkodunk. S kivéve az egy istent – itt mindig min- 
den osztódik majd, felség. 


I. RÁKÓCZI: De én még csak nem is ezzel törődök. 
És mit bánom én a circumcisiót! Maguk tudják, mi 
esik jól maguknak... Hanem azt nem tűröm, hogy a 
már alkotmányos egyházak nyugalmát megzavarják... 


PÉCHI: Mi nem zavarjuk, felség. 
I. RÁKÓCZI: Akkor miért acsarkodnak magukra? 
PÉCHI: Azt tőlük kén megkérdezni, jó uram. 
I. RÁKÓCZI: Megmondom én, mert maguk – sza- 


porodnak. 
PÉCHI: A szaporodás – mondtam – az egészség 


jele. 
I. RÁKÓCZI: Akkor a legegészségesebb a mezei po- 
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cok... De nékünk nincs pénzünk annyi egérfogóra, 
érti? Így hát valami gyökeres módot kell találni. (Hir- 
telen.) Hisz valamikor maga is politizált, mégpedig 
nagyban. Úgy tudom. (Hiszen tudja.) 


PÉCHI: Jól tudja, felség. 
I. RÁKÓCZI: Persze, kibukott az állami pikszisből, 


s most vallásosdit játszik... alapítósdit... pártosdit... 
így szokott ez lenni... Így hívja fel magára a figyel- 
met. Nagyon nem jó módszer, Péchi úr! 


PÉCHI: Ez nékem régi hitem, felség. Nevelőapám- 
tól... Nekünk az ősi ige kell, a régi hit. Mert értel- 
mezni mi is tudunk. Nemcsak Róma és nemcsak 
Heidelberg. 


I. RÁKÓCZI: És nemcsak Jeruzsálem! Régi hit... 
Könnyebb maguknak azt mondaniuk, hogy a régi, 
igaz hitet mi elrontottuk, semmint beismerni, hogy 
a maguké eleve rossz volt és halott... régi hit... ha 
megkínálom magát valamilyen jó kincstári állással, 
mindjárt elfelejti a kis szektás játékait... lefogadom... 
(Majdnem cinikus, mint igen sokszor.) 


PÉCHI: Ne fogadja le, felség. (Csendes.) 
I. RÁKÓCZI: Tudja meg, hogy nagyon haragszom 


magára. 
PÉCHI: Nem tudom, miért haragszik felséged a hi- 


tünkre. Mi csak imádkozunk, és énekelni szoktunk. 
A dallamnak pedig nincs vallása, felség. 


CSULAI: Nekünk református fülünk van! (Kikelve.) 
És nem tűrjük a gajdolást! 


PÉCHI: Vajon csak azért üldöznének minket? 
I. RÁKÓCZI: Énekelnek, igen, én is hallottam. Ha 
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esik, ha fúj, hóban-fagyban maguk csak énekelnek. 
Semmi mást. De csak míg gyengék, csak addig éne- 
kelnek, ha megerősödnek – már üvöltenek, és tá- 
madni fognak. Mert áhítatos énekléssel kezdődnek a 
lázadások. 


CSULAI: Péchi Simon népvallást, afféle jobbágy- 
vallást akar, ez az igazság. Traktálja a lustákat és éhe- 
seket, hogy néki higgyenek. 


PÉCHI: Mintha Geleji püspököt hallanám. Meg- 
értem, kelmed jó tanítvány. 


CSULAI: Kikérem magamnak! 
I. RÁKÓCZI (nyugtatva, némi gúny): Nem szégyen 


az. Ide figyeljen, Péchi uram: mikor kicsi gyerek vol- 
tam, a vadászaton én is szerettem az üldözött nyu- 
lak pártjára állani. A legelső elejtett nyulat, bizisten 
megsirattam. De az első efféle siratást apránként el- 
feledjük... A szánalom legelső siratásai után lassan 
rájövünk: nem mindenki méltó a kegyelemre! Maguk 
itt különcködnek, egységet bontanak, s közben nem 
néznek szét: mi zajlik a világban. Délről a török tartja 
rajtunk szemét s ottani magyarjainkon. Nyugat felé 
Habsburg Ferdinánd lesi, hogyan kurtíthatná meg 
a magyar érdeket. Emerre (arra int) Lupu vajda várja 
az alkalmat mohón. S mi itt középen állunk, mint 
egyetlen reménység. Hányfelé él már ez a nép? Ma- 
holnap a kerek világ lesz hazája... 


PÉCHI: Akárcsak isten szent zsidainak. 
I. RÁKÓCZI: EZ engem nem vigasztal! És maguk 


magyarok, csak a hitük zsidó, de anyanyelvünkön be- 
szélnek, nem? 
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PÉCHI: A hit a lélek anyanyelve... általa megszűnik 
a bábeli zavar. E nyelv pedig arra való, hogy sza- 
badon hallassuk szavunk... A vallásszabadságnak új 
Hollandiája lett: Erdély. Fejedelmeink kegyéből... 
És felséged ennek legméltóbb folytatója. 


I. RÁKÓCZI: Hiába hízeleg! Nékem maguk akkor se 
szaporítják itt a vallásokat! E tájon egység lesz, ha 
addig élek is! Tudják, milyenek maguk? Mint a sze- 
kértől elfutott lovak! A szekér az ország, a haza – a lo- 
vak pedig jól húzó egyházaink. Ám maguk eltépték 
a hámot! Ilyen lovakra nincs szükségünk! Az ilyen 
előbb-utóbb rohanvást kitöri a lábát... és a sánta ló- 
nak ösmerjük a sorsát! Ilyenkor, ha megszorul, ló- 
húst eszik a gazda. Hát jól gondolja meg! 


(Komor, fenyegető, először igazából.) 
PÉCHI: Megértettem, felség. 
I. RÁKÓCZI: Már így is túl sok egyház van. Úgy el- 


szaporodtak, mint kiadós eső után a gomba. Csakhogy 
vélük együtt felcseperedett a bolondgomba is. Majd 
megmondjuk mi, melyik mérges és melyik ehető. 
(Fenyegeti.) 


CSULAI: Úgy van, mert néha megtévesztően hason- 
lítanak egymásra... 


I. RÁKÓCZI: De vannak itt szakértői a hit bolond- 
gombáinak! Maga mért nem szól, szent atyám? 


MÁRTON ATYA: Nagyságod minden fontos dolgot 
elmondott már... (Kitérő, a fejedelem rábámul.) 


I. RÁKÓCZI: Na tessék, kálvinista létemre így ba- 
rátkozzam még a jezsuitákkal is. Hallgatnak, mint a 
sült hal. (Péchi felé) Menjen, és gondolkodjék rajta. 
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De ne sokáig, mert ha végül is csak belépnénk Gusz- 
táv Adolf mellett a harcba – akkorra nékem egység 
kell, érti, egység! S azt én csakis alkotmányos egy- 
házzal tudom megteremteni. 


PÉCHI (halkan): Kérdezhetnék valamit? 
I. RÁKÓCZI: Bökje ki. 
PÉCHI: Miért ne lehetnénk mi is alkotmányos egy- 


ház? 
(Kis csend. Rákóczi hirtelen felkacag.) 
I. RÁKÓCZI: Hát ez... ez... (Hirtelen elkomorul.) 


Ha nem tudnám, hogy tudós ember, azt mondanám, 
meghibbant. Alkotmányos vallássá tenni azok hitét, 
akik Krisztus urunkat leköpdösték... megfeszítet- 
ték...? 


PÉCHI: Azok nem mi voltunk. Mi hisszük, hogy 
Jézus messiás, és várjuk a megváltó másodszori eljö- 
vetelét is... mert az első megváltás nem sikerült, uram. 
Hát várjuk immár a másodikat. 


CSULAI: Krisztus már megváltott bennünket, Péchi 
uram, mindörökre! 


PÉCHI (bólogatva, szomorúan): Épp látom. Elme- 
hetek? 


I. RÁKÓCZI: El, és ne feledje, amit mondtam. Ha az 
elfutott ló kitöri a bokáját rohantában, bár fájlaljuk, 
de kegyelem nem lehet. Épp a lovacska érdekében, 
Péchi Simon, hogy ne szenvedjen tovább. És ne ta- 
nítsa arra a többi lovakat, hogy a szekértől el lehet 
szaladni – büntetlenül. Maga azt hiszi, csak úgy lehet 
istenben hinni, ahogy maguk hisznek? Micsoda pi- 
maszság! 
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PÉCHI: Én nem mondom, hogy másképp nem lehet 
hinni istent. Én csak azt állítom, hogy az igaz egy 
isten ő, akit mi imádunk. Ám ilyet kijelenteni bárki- 
nek szent joga. 


I. RÁKÓCZI: Igen? Azért kergette el a papjaimat, mi? 
Ezért még külön számolunk! 


PÉCHI: Minden földesúr ezt cselekedte a saját bir- 
tokán. 


I. RÁKÓCZI: Akkor meg mitől igazabb a maga hite, 
ha ugyanazt teszi érte, mint a többiek? 


PÉCHI: Azt meg is bántam, felség. Elismerem, hi- 
báztam. (Őszintén.) 


I. RÁKÓCZI: No, akkor a vallását is bánja meg, de 
gyorsan! Bánja meg, hogy megkurtította a szenthá- 
romságot, leharapott belőle, mintha holmi cérnakol- 
bász lenne! (Hirtelen.) Ide figyeljen, ha elismerte, 
hogy Jézus messiás – már ezzel is engedett. S ha már 
eljutott a második megváltás gondolatáig, ha már két 
megváltásra futotta magából, szorítsa ki azt a szent- 
háromságot is! (Irónia.) 


PÉCHI: Akkor miben különböznénk a többiektől, 
felség? 


I. RÁKÓCZI: Minek különbözni, amikor hasonlí- 
tani is lehet?! Az a jó búvóhely! A hasonlítás! Úgy- 
hogy vissza azokkal a lovakkal, míg oda nem cserdí- 
tek! És most elmehet. És mi is megyünk! 


(Elöl megy ő, utána Csulai, majd Márton atya, Péchi 
hagyja őket kimenni, indul ő is, most hirtelen megjelenik 
Kassai.) 


KASSAI (halkan): Péchi uram, várjon... (Péchi 
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megtorpan.) Nehéz dolga lesz ezekkel ... nem fogják 
kímélni... De legalább a leányára gondolhatna... 
néki jövője van... Legalább őreá... Ha magát, isten 
ments, valami baj érné... elvennék minden vagyo- 
nát... A lánya koldusbotra jutna... Hát adja férj- 
hez ... s lehetőleg egy reformátushoz... Mentse, ami 
még menthető... 


(Kis csend.) 
PÉCHI: Én jobban szeretem a lányomat, mint bár- 


kit a világon. Istenem és a hitem után a legjobban 
őt... De nem veszem rá, hogy olyat tegyen, amit én 
se tennék... 


KASSAI: ÉS ha ő akarná? 
PÉCHI: Nem tudom. Egyelőre – kicsi még az a 


lány... túl kicsi. 
KASSAI: Hisz tizennyolc múlt a nyáron... 
PÉCHI (ránéz): Jól értesült, Kassai uram... 
KASSAI (elereszti): Ismerem az özvegyembereket, 


mennyire féltik leányukat. De épp ezért kéne bebiz- 
tosítani... 


PÉCHI: Eddig kancellár uram sose mutatta ki, hogy 
törődik e családdal. 


KASSAI: Nem árulok zsákbamacskát. Unokaöcsém, 
Kolosi Mózes, szerelmes a kelmed lányába. Ezért 
kellett most idejönnöm. 


PÉCHI: De vajon mit gondol a lányom? Eddig ne- 
kem erről mit se szólt. És ha netán viszontszeretné: 
a kérdés az, melyik térjen a másik vallására. Mert az 
én lányom sose tagadja meg szülei hitét. 


(Sarkon fordul, el.) 
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(Kassai csak áll, ajkát harapdálva. Jön sietve Kolosi.) 
KOLOSI: No mit beszélt kegyelmed? 
KASSAI: Semmit! De ha annyira tetszik néked az a 


lány, te is kisüthetnél már valamit. Ha volna eszed 
hozzá. 


KOLOSI: Nekem csak... a lány tetszik... kelmednek 
meg csak... a vagyon. Ez... ez így nem a legjobb... 


KASSAI: Fogd be a szád, idétlen! (Más hang.) Majd 
kifacsarom én belőlük a döntést. 


(Indulnak, sötét.) 


5. KÉP 


Börtön. A cellában Csulai és Péchi állnak egymással 
szemben. Most a folyosón zaj, rabok jönnek, ásóval, 
lapáttal, tolongva, de nem túl zajosan. A börtönőr rá- 
juk pisszeg, de nem durván. 


GÁBOR BÁCSI: Ne zavarjátok a főpapotokat... eny- 
nyi jó érzés lehetne bennetek. (Azok némán mennek 
kifelé.) 


PÉCHI: Mi volt ez? Eddig azt hittem, egyedül va- 
gyok! 


(Közben a börtönőr visszaül a székre, szokott hall- 
gatódzási helyzetébe. Már egészen berendezkedett erre: 
szinte páholy ez. Székén párna stb.) 


CSULAI: Kelmed hívei. Várépíteni viszik őket. 
PÉCHI: Vajon kinek épül az a vár? 
CSULAI: A fejedelemnek és a főuraknak. De a ra- 
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boknak is jobb így. Legalább nem kuksolnak magu- 
kat emésztve celláikban... ez is a fejedelmünk nagy- 
lelkűségét bizonyítja. 


(Hangja végig lojális, rábeszélő.) 
PÉCHI (bólogat): Azokban a várakban várbörtönök 


is lesznek. 
CSULAI: Kikerülhetetlen, Péchi uram, kikerülhe- 


tetlen. Sajnos. 
PÉCHI: És ők most saját jövendő tömlöceiket épí- 


tik. Ahova majd bezárják őket, ha hitüket védik, gon- 
dolataikat vagy nyelvüket, bármit... 


CSULAI: De legalább jobb börtönök lesznek, szára- 
zabb falak, több világosság, emberibb bánásmód. 
Mégse mindegy. 


PÉCHI: Nem, valóban nem. Ha már a bűnt nem tud- 
ják megszüntetni, legalább építsenek több s jobb 
tömlöcöt. Miért jött? Egyébként tudom. 


CSULAI: Annál jobb. A fejedelem minden protestáns 
erőt össze akar fogni. Valamikor kelmed is az volt... 


PÉCHI: A maga fejedelme a katolikusokkal is jóba 
akar lenni. 


CSULAI: Ez nagypolitika. Épp maga ne értené?! 
PÉCHI: Még hány embert küldenek a nyakamra? 
CSULAI (szolgálatkészen:) Ha akarja, máris elme- 


gyek. Igazán nem akartam zavarni. 
PÉCHI: Tegye azt, uram... 
CSULAI: Csak egyet ígérjen meg. 
PÉCHI: Micsodát? 
CSULAI: Hogy a képmutató jezsuitáknak egy szavát 


se hiszi. És a szavukat szegő unitáriusoknak sem... 
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PÉCHI: Kelmed egyre gyermekesebb, tiszteletes úr. 
(Csulai vörös lesz.) 
CSULAI: Tudok én másképp is beszélni, ha kí- 


váncsi rá. Azt ajánlom: emlékezzék a felelősségre... 
Talán ezernél is több híve sínyli a börtönt, s ebben 
kelmednek oroszlánrésze van. 


PÉCHI: No lám, ez már más hang... Az ítéletet 
nemcsak ők, én is megkapom. És én kapom a többet. 


CSULAI: Régi igazság: az ítélet sohase végleges. 
(Nyugtat.) 


PÉCHI: Ez az egyetlen vigaszom. Mert nem követ- 
tem el bűnt. 


CSULAI: Mindenki ezt mondja a teremtésben. (Más 
hang.) Fellebbezni fog? 


PÉCHI: AZ ember végül is fellebbező állat, tisz- 
teletes úr. A jobbágy is fellebbez a kasznárhoz, ha az 
nem hallgatja meg, következik a tiszttartó, aztán a 
földesúr. Ha az is süket, indul a megyeispánhoz, ez 
után az országbíró következik, majd a király s végül 
– a jó isten. Ez így van elrendezve. Csak a jóisten van 
egyedül: csak ő nem fellebbezhet senkihez. Ettől olyan 
magányos. 


(Kis csend.) 
CSULAI (letesz két könyvet s egy papírt az asztalra): 


Ezeket azért itthagyom. És ezt is. 
PÉCHI (az első könyvre): Ez mi? 
CSULAI: Az országgyűlési végzések jegyzőkönyve – 


vallási ügyekben. 
PÉCHI: És minek? 
CSULAI: Hogy lássa, mi a törvény manapság. 
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PÉCHI (bólogat): Hát ez? (A másik könyvre.) 
CSULAI: Az Újszövetség könyve. Hogy ne csak az 


Ószövetséget, ne csak Mózest ösmérje, hanem a mi 
Krisztusunk és tanítványainak életét is. 


PÉCHI (bólogat): És ez? 
CSULAI: Nyilatkozat az anyaszentegyházba való 


megtérésről. Csak alá kell írni. Itt hagyom. Majd még 
jövök. 


PÉCHI: Hiába jönne! (Felkiált.) Ne jöjjenek! 
CSULAI: Engem innen nem űzhet el, mint a papokat 


a birtokáról, mert ez nem a maga birtoka! 
(Most először esik ki rábeszélő szerepéből, amely 


„zsongítóan” akart hatni.) 
PÉCHI: De a birtokom. Most ez a birtokom. Ahova 


az úr akaratából kerültem, az az én birtokom. Ha a gö- 
dörbe löktök – az lesz a birtokom, ha kútba – akkor az. 
Hagyjatok! 


(Kis csend.) 
CSULAI: Majd meglátjuk, kinek az istene lesz erő- 


sebb. 
(Elmegy.) 
(Most bekukkant a börtönőr.) 
GÁBOR BÁCSI: NO csakhogy békén hagyta magát! 


Meg akartam mondani, hogy ne ijedjen meg a sok 
zajtól... (a rabokra) ezeket nemrég hozták ide... s 
tudja miért? Megmondták nekik, hogy kelmed itt 
van. Arra számítottak, hogy átkozni fogják Péchi 
Simont, amiért idekerültek miatta... S remélték, 
hogy az átkuktól kelmed majd megtörik... de olyan 
szépen viselkednek, istenemre, olyan szépen... El is 
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határoztam, hogy beszélgetek velük. Kelmed az átkuk 
nélkül ül itt – és ez maga a csoda. Azon töprengtem: 
vajon mindegyik isten ennyire erős... Vagy ha csak 
egy van, melyik az az Egy? 


(Kis csend.) 
PÉCHI: Még nem átkoznak... de eljöhet a nap... 


midőn cellámra törnek átkaikkal... (Mintha látná.) 
GÁBOR BÁCSI: Nem fogom hagyni. Megvédem magát. 
(Kis csend.) 
(Különös dolog történik: Péchi odalép a börtönőrhöz, 


homlokon csókolja.) 
PÉCHI: Köszönöm, én testvérem... (Majd leborul 


a lába elé.) Köszönöm, én jó testvérem, édes jó test- 
vérem, köszönöm. 


( Úgy marad. Az őr dermedten áll. Sötét.) 


6. KÉP 


Péchi gyulafehérvári házának szürkésfehér fala, tá- 
volabb egy ablak is látszik. A falon nagybetűs, ormótlan 
felirat: ITT LAKNAK KRISZTUS GYILKOSAI! 
ITT LAKIK PÉCHI SIMON, A SZOMBATOS 
NÁBOB! A SÁTÁN! A KÖZ ELLENSÉGE! Re- 
beka néni egy fakéssel épp levakarni próbálja. Nem veszi 
észre, hogy távolabb Kassai áll és figyeli. Előlép. 


KASSAI: Nehezen megy, nénike? 
REBEKA (nem néz fel): Nehezen, lelkem, öreg va- 


gyok én már, a nyolcvanat is elrúgtam. 
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KASSAI: Péchi uram szolgálója, nénike? 
REBEKA: Az vagyok, lelkem, az. 
KASSAI: Régóta szolgál nála? 
REBEKA: Tudod, kinél szolgáltam én hajdanában? 
KASSAI: Kinél, nénike? (Közben körbefigyel.) 
REBEKA: Dávid Ferenc házában, fiam... most meg 


ennél – szegénynél. (A feliratra.) Látod, én mindig 
így járok. Előző gazdámat is üldözték meg ezt is. 
A pokolfajzatjai. Éngemet mindig az üldözött urak 
örökölnek. (Más hang. Siralmasan, de előbb körül- 
tekint.) Már Jehuda rabbi se igen mer találkozni sze- 
gény gazdámmal, pedig a rabbi a legjámborabb em- 
ber, a lelke, mint a vaj. 


KASSAI (összehúzott szemmel áll, de enyhén élvezi is): 
S Dávid Ferenctől miért jött el? 


REBEKA: Nem úgy volt a’. Én az asszonyommal – a 
feleségével maradtam... akire hát azt mondták, hogy 
kuruzslók martaléka lett... főtt béka kocsonyájába 
búvik, hogy szép legyen. Félt az az öregségtől nagyon, 
akárcsak Báthory Erzsébet, ki a szüzek vérében mos- 
dott. Ez meg hüllők levében fürdött. Így hát a püs- 
pök más házba költözött előle, és felfogadott valami 
cselédlányt... Egy fiatalt. Oszt arra nevelte, hogy ne 
fürödjön kígyóba-békába. Trauzner Lukács a meg- 
mondhatója, ott szolgáltam én... ő még tán ma is él... 
ő a Dávid Ferenc veje... az, aki az árulót megölte... 


KASSAI: Socinót. 
REBEKA: Azt... azt... 
KASSAI: Csak megsebesítette. 
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REBEKA: Megölte az... ezzel a két szememmel 
láttam... 


KASSAI (bólogat, mint aki nem akar vitatkozni): Oszt 
mért vakarja le ezt a feliratot? 


(Az öregasszony csak most néz rá jobban.) 
REBEKA: Maga valami nagy úr, nem igaz? 
KASSAI: Péchi uram nincs itthon? 
REBEKA: Elmentek imádkozni meg énekelni a lány- 


nyal. Épp azért sikálom, nehogy meglássák, mikor 
hazajönnek... van azoknak bajuk elég. Hogy az én 
jóságos Jehovám szárassza le a kezit tőbül, annak, aki 
ideírta! (Az égre néz.) 


KASSAI: Udvarol a kisasszonynak valaki? 
REBEKA: Kérő maga is?... Hát kelmednél vannak 


ifjabbak is. (Végigméri.) 
KASSAI: Kicsoda? 
REBEKA: Hát van ugye egy Balás Ábrahám neve- 


zetű... valami katona... meg állítólag a kancellár 
öccsit is eszi utána a fene. De ezt csak hallottam... 
Balás most is ott van vele – együtt énekelnek... szinte 
naponta... Mindjárt itt lesznek... sose fejezem be... 
látja, mintha nem is nyúltam volna hozzá... (A felirat 
még mindig jól látszik, csupán egy-két betű lett hal- 
ványabb.) 


KASSAI: Nincs mész a házban? 
REBEKA: Nincs hát... ez nékem is eszembe ju- 


tott... 
KASSAI: No, menjen csak be nyugodtan, én majd 


lemeszeltetem a szolgáimmal. 
REBEKA (hálásan): Megtenné? 
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KASSAI: A Dávid Ferenc szolgálójának mindent... 
REBEKA: Szegény régi gazdám. Ő se hitte az isten- 


Krisztust! Ezért is tiszteli az én mai gazdám annyira.. 
Egyetlen unitárius, akinek emlékét tiszteli. No akkor 
én megyek, de ne feledje, amit ígért! 


KASSAI: Ne féljen! 
(Az öregasszony elsiet, be a házba.) 
(Kassai idegesen járkál, mint aki vár. Most megjele- 


nik sietve Kolosi.) 
Hol késtél, ezek mindjárt itt lesznek. Találtál embe- 


reket? 
KOLOSI: Találtam. Ezt... ezt ki írta ide? (A falra.) 
KASSAI: A Jóisten! (Mint akit ingerel a másik lassú 


esze.) 
KOLOSI: A lány, szegény, nem fog nagyon... meg- 


ijedni? 
KASSAI: Azt az irgalmas lelkedet! (Szitkot nyom el.) 
(Megjelenik egy csapat ember, asszony, toprongyosak, 


afféle piaci csavargók.) 
KOLOSI: Ők azok... 
KASSAI: No, tudjátok már, mi a teendő? 
EGY EMBER: Tudjuk, uram! (Vigyorog.) 
KASSAI: Mit vigyorogsz, hé! 
EGY EMBER: Nem először csinálunk mi ilyet. 
KASSAI (halkan): Fizettél már nekik? 
KOLOSI: Igen, bátyám. 
KASSAI: Rosszul tetted. De remélem, csak a felit. 
KOLOSI: Én az egészet kifizettem nekik. (Büszkén.) 
KASSAI: Mindig ostoba maradsz. Előre egész bér – 


utólag félmunka! (Jönnek Péchiék.) Ezek ők! Még 
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egyszer a szádba rágom: ha ez a csőcselék támad, 
te előugrasz, megfogod a lány kezét, ezekre üvöltesz, 
hogy takarodjanak! Vagyis: megmented a lányt. 
A korbácsot is előkaphatod, hogy nagyobb legyen 
a bátorságod súlya. Ne izgulj, te! Mielőtt a lány kacsó- 
ját megfogod, töröld a nadrágodba a tenyered, mert 
izzad... No, én elhúzódok. Te is... Ti is! 


KOLOSI (nézi őket): Gyanútlan imából a csőcselék 
kezébe... Jaj, csak ne remegjek... 


(Kassai és Kolosi – két irányban – eltűnik. A „csa- 
pat” szintén.) 


(Jön Péchi, Debórah, Balás, Csehi és Sára.) 
PÉCHI: Mit firkáltak ezek a falamra? Esküszöm, 


olyanok, mint a vásott kölykök. Pedig már benőhetett 
volna a fejük lágya. Hisz mióta felnőttnek tartják 
magukat! 


DEBÓRAH: Ó istenem! (A feliratra.) 
(Most bukkan fel a „csapat”.) 
EGY EMBER: Halál Péchi Simonra, halál! 
EGY ASSZONY: A sátán szövetségese! (Közelednek, 


Péchi elszántan áll. Balás övéihez fordul.) 
BALÁS: Látják, letetették vélem a kardomat, hogy 


az nem kell az imához... (Komor, hirtelen előlép.) 
Álljatok meg, amíg szépen vagytok! (Ebben a pillanat- 
ban bukkan fel Kolosi, aki látja, hogy Balás megfogja 
Debórah kezét; megtorpan, nem tudja, mit csináljon, 
szinte szánalmas. Az egyik ember előreugrik támadóan.) 


CSEHI (észreveszi Kolosinál a korbácsot): Ide azt 
a korbácsot, uram! (Kikapja kezéből, Balás elveszi 
tőle.) Ne sajnálja őket! A sátánéi ők! 
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PÉCHI: Ábel, hallgass! (Némán imádkozik.) 
(Balás máris lecsap az egyikre, aki két-három követ 


dobott feléjük, s eltalálta velük Csehi karját.) 
EGY EMBER: Verésről nem volt szó, uram! Azt kü- 


lön kell fizetni! 
(Balás csapkod, azok menekülnek, szitkozódva, át- 


kozódva.) 
HANGOK: AZ isten verje meg! – Azért a pénzért 


ezt már nem tűrjük! – Sátánok ezek mind! 
(Balás az egyiket elkapja.) 
BALÁS: Milyen fizetségről beszéltek, halljam! 
EGY EMBER: Ne, uram! Egy fiatalúr... jött hoz- 


zám ... 
(Kolosi már eltűnt.) 
BALÁS: Miféle fiatalúr? 
EGY EMBER: Esküszöm, nem tudom, kiféle. 
PÉCHI: Hagyja. Sejtem én a dolgot... Menjünk! 


Eressze el... 
EGY EMBER (miután Balás elengedi, az hanyatt- 


homlok elfut; szaladtában): Ezért még megfizettek, 
szombatos sátánok! 


SÁRA (Péchihez): Nem szabad ilyen szelídnek len- 
nünk, jó uram! (Ápolja Csehit.) 


CSEHI: Jámborságunktól elkanászosodnak... (Kar- 
ját tapogatja.) Maholnap ölnek, s mi csak csodálko- 
zunk ... hogy: ki hitte volna!? (Gúny.) 


DEBÓRAH: Én istenem, mit vétettünk... kinek vé- 
tettünk egyáltalán? 


BALÁS (szikrázóan): Vétett maga is. Mert szép és 
ifjú. Mert különb, mint a többi. Gazdag és ráadásul 
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tisztességes. Ezek mind vétségek a világ szemében. 
Édesapja meg abban vétkezett, hogy ő a szombatos 
király, aki anélkül lett híres, hogy bokázott volna 
a kancellár előtt... Van pénze, de örökölte. Vallására 
költi, tehát külön hite van fényűzésből! Talán protek- 
cióból is! Hát nékik ezek vajon nem bűnök? Mit tud- 
nak maguk a világról? No de ne álljunk itt. Be kell 
mennem a kardomért. 


(Ledobja a korbácsot. Csehi magához veszi; vala- 
mennyien bemennek. Kis csend. Jön Kassai, karjánál 
fogva hozza Kolosit. Halkan beszélnek.) 


KASSAI: Mindent előkészítettem neked, a sült ga- 
lambot repítem a szádba, s te még annyit se teszel, 
hogy kitátsd. 


KOLOSI: Meg... meglepődtem... nem számítottam 
Balás Ábrahámra... a pajtásomra... ő már megfogta 
Debórah kezét... amit nekem kellett volna... 


KASSAI: Hát nincs két keze annak a lánynak, te 
bamba zöldfülű?! Fogtad volna meg a másik kezét, 
de te... akkor se fognád meg, ha annyi keze volna, 
mint Buddha istennek! De én akkor is magasba 
emellek... így, amilyen vagy... ilyen gyámoltalan 
alakban. Megmutatom én nekik. Nem baj, Péchi Si- 
mon... akkor is az öcsémé, ezé az ostobáé lesz a te 
szép és okos leányod, ha fene fenét eszik... vagy pedig 
megdöglesz, és porrá romboljuk, amit építettél! (Más 
hang.) Én megyek... te pedig hozz egy vödör meszet, 
és meszeld le ezt a förmedvény írást. (Halk.) Én – írás- 
tudó – mire vetemedtem?! (Nézi a feliratot.) Szaladj 
a vödörért! 
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KOLOSI: Hogy én? Ilyet... ne... ne... 
KASSAI: Megteszed! Le kell meszelni, hogy ne 


kompromittáljon, amit felírtunk, te hülye! És az a 
vénasszony is megérdemli... Kincset érő dolgokat 
mondott. A hadsegéd, aki legutóbb a törökről a hírt 
hozta nekünk... most állandóan vélük énekel... No, 
hozd már azt a meszet! 


KOLOSI: S ha meglátna a kisasszony... hiszen futár 
vagyok... fejedelmi futár... 


KASSAI (galléron ragadja): Ha nem félnék, hogy 
meghallják, most röhögnék! Tudod, mi vagy te? 
Palotafutár! S tudod, az mi? Semmi. Ezt a posztot én 
találtam ki néked. Mert nem vagy jó másra. Te – irat- 
hordozó... mert az vagy... nem futár. Csak a cím elő- 
kelő ... S ha meglátna véletlenül Debórah kisasszony, 
annál jobb... Legalább azt hiszi, hogy lemeszeled 
a gyalázatukat, oszt jó pontot szerzel nála... Gye- 
rünk! 


(Szinte meglöki a fiút. Az elballag, Kassai áll. 
Maga elé.) 


Már a legszelídebb rabbi is irtózik tőled, Péchi Si- 
mon. Már az is, aki a légynek se árt... Ezt jó lesz 
megjegyezni. 


(El. Sötét. Ez lehet az első felvonás vége.) 
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7. KÉP 
(Ez lehet a második felvonás kezdete.) 


A börtön. Péchi szunyókál az ágyon. Reggel van. 
Az őr hoz egy rabot, suttogva beszélnek. 


GÁBOR BÁCSI: Nesze, pipadohány! Van pipád? 
RAB: Csináltam rozskenyérből. Kiszárítottam... de 


nem jól szelel... repedt... 
GÁBOR BÁCSI: Nesze, van nekem egy régi... Ha jól 


végzed a dolgodat, még kapsz dohányt. De torkod- 
szakadtából üvölts, hogy hallják ott fent is az urak. 
Érted? 


RAB: Értem én. Mindig így szereztem a pipado- 
hányt. Maholnap elmehetek üvöltőmesternek. Kántor 
voltam én valaha... de elittam a perselypénzt vagy 
kétszer. (Sejtjük, jóval többször.) 


GÁBOR BÁCSI (csendesen): Nem érdekel, kiféle vol- 
tál. Indulj! De még ne kezdd el, csak ha felébred. 
Majd szólok én... No gyere... 


(Bedugja a cellába.) 
(Halkan kopogtat Péchinél, az felül.) 


Felébredt már, Péchi uram? 
PÉCHI: Éppen most. 
GÁBOR BÁCSI: Bemehetek? 
PÉCHI: Jöjjön csak. 
(Az belép.) 
GÁBOR BÁCSI: Ide figyeljen. Nemsokára itt egy 


semmirekellő elkezd majd kiabálni, hogy őt ne üssék. 
De nem veri senki. Mindig vannak ilyenek. Felső 
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parancs, hogy ordítva magát hibáztassa. Hogy meg- 
ijedjen... De maga csak ne ijedjen meg. Érti? Mert 
nem a kelmed híve, csak azt mondja, hogy magának 
ez fájjon... 


PÉCHI (fáradtan): Értem. (Hirtelen.) Maga mért 
csinálja ezt? Még mindig azért? 


GÁBOR BÁCSI: Mit? 
PÉCHI: Hogy felkészít a szenvedésre. Hogy jobban 


kibírjam. 
(Kis szünet.) 
GÁBOR BÁCSI: Annyi mindent láttam én már... 


annyi kínokat. (Ezt kicsit fáradtan.) Meg aztán (derű- 
sebben) nem rossz az, ha egy-két jóemberünk minden 
valláson belül akad... Egyszer fent, egyszer lent, nem 
igaz? Őriztem én már katolikust, mikor reformátusok 
voltak egészen fent, s elűzték még a jezsuitákat is, 
de őriztem én reformátust is, mikor megint a katoli- 
kusok kerültek fel néhány főúr birtokán... aztán 
baptistát, unitáriust, s ki tudja, kiket... no most az 
unitáriusok is feljöttek... Hát most már maguk, szom- 
batosok vannak soron... de még maguk is feljöhetnek 
egyszer... mert ugye az nem lehet, hogy az ember 
mindig csak lent legyen... S minél tovább lesznek 
lent megtiporva – annál elszántabbak és sürgők lesz- 
nek, mert siet az idő, s az ember nem él örökké. 
Azért mondom, van nékem jóemberem minden egy- 
házban ... Én még sose kerültem alulra... mert ennél 
a pincénél lejjebb aligha juthat az ember... Ezt nem 
irigyli senki... Bár ki tudja... De nem hiszem. 


PÉCHI: Csak ezért segít nekem? 
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(Kis csend, a börtönőr zavart.) 
GÁBOR BÁCSI: Nem tudom én ezt úgy elmondani... 


No, de szólok az ordító masinának, mert éngem is 
ellenőriznek ugye... Dugja be a fülét. 


(Kimegy. Bekopogtat.) 
GÁBOR BÁCSI: Kezdjed, te! 
(Fülrepesztő hangon.) 
RAB: Ne üssetek, rablók, gazemberek, istentelenek! 


Én a Péchi Simoné vagyok! Ne üssetek! Jaj a szívem! 
Hát van isten fent az égben?! Van isten?! Ne verje- 
tek! Neee! Péchi, hol vagy?! Érted szenvedek! Szólj 
nekik! 


(Gábor bácsi is bedugja a fülét, Péchi nem. Csend 
lesz. Az őr kinyitja a rab ajtaját.) 


No adjon még egy kis dohányt. 
GÁBOR BÁCSI: Megárt a hangodnak. No ide figyelj, 


most tartasz néhány perc pauzát, aztán újra kezded. 
(Visszamegy.) 


Bírja? Ha nem bírja, szóljon, aztán elnémítom... 
Ez az ordibálás ősi módszer... Az ember így próbálja 
véle megijeszteni azt, aki veri. A gyerek már előre 
üvölt, pedig apja még rá se tette a kezét. Segítséget 
hív ezzel is... de kit... tán az istent... Ez is most csak 
megjátssza, hogy ütik, pedig egyszer igazán verni 
fogják. Ősi módszer. Itt nem változik semmi. 


(Péchi bólint, szeme messze réved.) 
PÉCHI: Téged küldött nékem Élohim. 
GÁBOR BÁCSI: Már rég tudom, kicsoda Élohim. 


Ő az isten. Az egyetlen Jáhve. Látja, a végén még teo- 
lógus lesz belőlem. (Apró derű, gúny nélkül.) 
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PÉCHI: Istennek angyala vagy te is. Mint minden 
ember, ki őbenne hisz. 


(Gábor bácsi zavart, de valamiként átszellemül.) 
Nézd, a virág is milyen törékeny, leszakítja vihar, el- 
moshatja esővíz, mégis minden tavasszal újra ki- 
nyílik. A virágok magjai röpülnek, aztán földbe hull- 
nak. A rög alatt gyökeret eresztenek, s akkor újra 
élnek... de vajon amíg a levegőégben szálltak, addig 
nem éltek? Mit gondolsz? 


GÁBOR BÁCSI (halkan): De... éltek... a madár is él, 
amikor repül, nemcsak ha ágra száll. 


PÉCHI: Bölcs vagy... már érted az igét... Hát így 
szálltak földre isten angyalai is, hogy itt éljenek... 
mint a virágmagok. Élnek itt lent is, de ott fönt is él- 
tek, amíg a szélben szálltak. Ki gondolná, hogy a re- 
pülő mag és a földből serkent virág egy és ugyanaz. 
Csak éppen más alakban. Hogy az aprócska magból 
ilyen sugár virág lesz, gyönyörű színű és olyan jó 
szagú... Épp így nem tudjátok elképzelni azt sem, 
hogy isten szálló angyalai voltatok, csak éppen jötte- 
tek megpihenni itt e földön... emberek... bennetek 
van a jóság magja, amely kicsírázik... Hát hiszed 
most már, hogy angyal vagy te is? 


(Péchi erős egyéniség: sugallatos.) 
(Kis csend. Gábor bácsi szeme tágra nyílva. Hebeg.) 
GÁBOR BÁCSI: Kezdem... kezdem hinni, uram. 
(Most megint üvöltés. Összerezzennek, kizökkenti 


őket.) 
Hallgass, te! (Kiáltva.) Hallgass, te! (Dühös, hogy 


megzavarták.) 
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(A rab nem hallgat el. Csikorog fönt a lépcső vas- 
ajtaja. Jön Kassai, Gábor bácsi kilép, közben az üvöltés 
nyöszörgésre vált, „művészien”.) 
Ki maga? 


KASSAI: A fejedelem kancellárja vagyok, te! Mi ez 
az üvöltés? 


GÁBOR BÁCSI: Vernek egy... embert... 
KASSAI (hangosan, tüntetően, Péchinek szánja): Re- 


mélem, nem az én Péchi barátomat. 
GÁBOR BÁCSI: Nem, uram. 
KASSAI: De ezt se verjék. Megtiltom, érted. Meg- 


tiltom! Fejezzék be! 
GÁBOR BÁCSI (régi derűs énje feltámad, beszól a cel- 


lába): Ne verjék azt az embert. 
RAB (érdes hangon): Hát akkor nem verjük tovább. 
(Kassai belép Péchi cellájába. Állnak. Ezalatt az őr 


kivezeti cellájából Rabot, kezébe dohányt nyom, s el- 
viszi.) 


RAB (közben motyog): Kántor voltam én valaha... 
gyönyörű hangom volt, istenemre mondom, gyö- 
nyörű. (Ezt bizonyítván rekedt hangon zsoltárt énekelve 
kimegy.* Csend.) 


KASSAI: Nem gyengélkedik, Péchi uram? 
PÉCHI: Köszönöm, nem, kancellár uram. 
KASSAI: Ha bármire szüksége van, csak szóljon. 
PÉCHI: Nincs szükségem semmire. 
KASSAI: Nem szeretne valakit látni? 
PÉCHI: Senkit. 


* Lehet a 22. zsoltárt („Én Istenem, én erős Istenem…”) 
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KASSAI: A leányát sem? 
PÉCHI: Nehogy ide jöjjön. Nem látja, hogy nézek 


ki? Nehogy ide hívják. 
KASSAI (kis szünet után): Utálom az összes püspö- 


köket! Amikor kelmedet a fejedelem elé idézték, az 
evangélikus beteget jelentett, a református, a katoli- 
kus és az unitárius szintén... A fegyverhordozóikat 
küldték maguk helyett... Szégyellték magukat ön- 
maguk előtt... De a konc az kéne nékik mégis! 


PÉCHI: Csak nem akar áttérni a szombatos hitre? 
(Enyhe gúny.) 


KASSAI: Túl késő volna az én koromban. 
PÉCHI (mint fent): Sohase késő. 
KASSAI: Debórah kisasszony járna jobban, ha áttér- 


ne reformátusnak... mert amint egykor mondtam... 
PÉCHI (félbeszakítja): Emlékszem. 
KASSAI: A vagyon legnagyobb részét még most is 


megmenthetné, ha... Debórah hozzámenne, mond- 
juk, az öcsémhez. Ez más szempontból is jó volna... 


PÉCHI: Nem ismerek ilyen szempontokat. 
KASSAI: Pedig egyszerű. Ha maga az egyházfő sza- 


vára tér meg, akkor a papok a birtokára is ráteszik 
kezüket, nemcsak híveire. De ez még a kisebbik baj. 
A nagyobbik, hogy a hívei megtudják: egy másik hit 
érvei előtt hajolt meg legelső emberük. Ha viszont 
egy nagy szerelem és házasság útján történik mindez, 
csupán apai gyengeségről beszélnek majd... hogy 
annyira szerette s féltette leányát, gyermeke jövőjét, 
hogy még erre is hajlandó volt érte. Félt, hogy leánya 
megöli magát szerelméért. Az apa meghajolt tehát 
gyermeke akarata előtt. Így a szerető atya színében 
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tűnik fel áldozatul esett hívei előtt, míg ha egy püs- 
pöknek adja be derekát, azt mondják: igaz hitük áru- 
lója lett. Választhat tehát: vagy a bárányszívű, de 
szerető apa, vagy az ordas hitáruló. Melyik arckép lesz 
előnyösebb? Ma – és a késő korokban? 


(Kis csend.) 
PÉCHI: Bár én lettem volna ilyen ravasz kancellár... 
KASSAI: Sajnálja a kancellárságot... (Megállapít.) 
PÉCHI: Cseppet sem. Csak néha azt kérdezem ma- 


gamtól: ha nem törik meg pályám a politikában, vajon 
ugyanúgy isten szolgája lennék, mint ebben a pilla- 
natban? 


KASSAI: És mit válaszol? 
PÉCHI: Azt, hogy a kérdés fölösleges, hisz épp 


isten akarta, hogy megtörjék az a másik pályám. 
Azt akarta, hogy őt szolgáljam, csakis őt. És ne a földi 
fejedelmeket. 


KASSAI: A földi fejedelmek is isten kegyelméből 
valók, drága Péchi barátom. (Most jóindulatú, baráti.) 


PÉCHI: És persze, a kancellárok is. (Gúny.) 
KASSAI (sandán): Némileg elképzelhető. 
PÉCHI: Tudja, miért gyűlöltem meg a fejedelmeket? 
KASSAI: Az istenért, ilyet ne beszéljen! (Halkan.) 


Ez a legnagyobb vészt hozhatja magára. 
PÉCHI (nyugodtan): Folytatom. 
KASSAI: Maga ilyen izgató szavakkal akar elűzni 


innen engem. Persze, a vádlott maga is vádol... 
Ösmerjük a módot. (Gúny.) 


PÉCHI: Nem olyan könnyű magát elűzni, hiszen 
célja van. S nem is akármilyen. Hetvenkét falu, bir- 
tok... 
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KASSAI: Ne sértegessen, mintha saját házában lenne. 
PÉCHI: Igaz, a kelmed házában vagyok. (Körül- 


mutat.) Szóval: a fejedelmek kezdetben szabadságot 
adtak: vallásszabadságot. De nem volt az szabadság. 


KASSAI: De az volt! Csak épp a kezdet szabadsága! 
S az pedig sose egy a folytatás szabadságával... mert 
a jogokat később kurtább gyeplőre kell fogni. Külön- 
ben elkanászosodnak a – jogok! 


(Kis csend.) 
PÉCHI: Látja, mennyire mások a gondolataink, és 


maga mégis akarja ezt a házasságot... hát nem félti 
a pályáját? 


(Közben bejött Gábor bácsi, leül székére, halkan, 
figyel.) 


KASSAI: Kelmed pedig furfangosan így akar kitérni 
ajánlatom elől. De nem baj! Majd meglátja, kivel 
játszik. Kelmedre uszítok mindenkit! 


PÉCHI: Eddig is ezt tette. 
KASSAI: A fejedelem parancsára és nem jószántam- 


ból! 
PÉCHI: S az egyházatyák is ártatlanok? 
KASSAI: Mit számítanak ők, ha a nagypolitikáról 


van szó! 
PÉCHI: AZ, hogy miként imádkozom, maguknak 


nagypolitika? Kelmednek inkább a birtokom a nagy- 
politika! Mitől országos érdek az, hogy maga az én 
birtokomra ácsing? A javaimra? Képmutatók, kép- 
mutatók! 


KASSAI: Ezt megbánja! Nagyon megbánja! (Már 
ordít.) Még térden állva könyörögne, hogy segítsek 
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magán! De már késő lesz, késő! Belepusztul, belel 
Erre esküszöm! 


(Kirohan, az őr csak bámul utána.) 
(Belép.) 
GÁBOR BÁCSI: Hogy üvöltött! Neki vajon ki ád 


ezért pipadohányt? 
PÉCHI: A fejedelem. 
(Kis csend.) 
GÁBOR BÁCSI: Néha elgondolom: Péchi uram gaz- 


dag ember, tudós ember, és mégis – itt van. Én meg... 
se gazdag, se tudós nem vagyok, és vigyázok magára. 
Persze, én is itt vagyok... Érti, ugye? 


PÉCHI: Értem én, mint ahogy te is érted. Hisz nincs 
közöttünk semmi különbség... semmi... 


GÁBOR BÁCSI: Hiszen özvegyemberek vagyunk 
mind a ketten... 


PÉCHI: Úgy van, barátom, özvegyek... 
GÁBOR BÁCSI: Beszéljen még az... angyalokról... 
PÉCHI: Majd holnap, holnapután... Majd tovább 


mesélek az életemről is... hiszen én már mindent 
tudok róla. Összeraktam. Felidéztem. Újragondol- 
tam. Kikutattam. Lesz rá időnk... két-három hónapig 
most megint nem jön látogató... De most hagyj ma- 
gamra ... Imádkozni akarok... 


(Gábor bácsi lassan kimegy, leül, kezébe támasztva 
fejét.) 


(Péchi a Csulai-féle könyvre néz az asztalon, fel- 
veszi.) 


Jáhve, te mondd meg: ezek valóban azt hiszik, hogy 
ki lehet cserélni, meg lehet újítani a koponyánkat? 
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A szívünket? Van ennyi cserére időnk egyetlen földi 
életünkben? Valóban azt hiszik, el lehet felejteni 
mindent, amit tanultunk s megszoktunk apánk s 
anyánk házában naponta? (Apró szünet.) Nem voltam 
bűnös. Te látod lelkemet. Vagy mégis az lettem 
volna? Szólj! Szólj! Szólíts meg engem! 


(Messzire néz, karját kicsit kitárja. Kint Gábor bácsi 
átszellemülten hallgat.) 


Nézd bűneimet. Türelmetlen voltam. Elkergettem 
a papokat birtokomról, azt hittem: az valóban az én 
földem, holott legalább annyira e szerencsétlen népé is, 
mint az enyém. És mindenekfölött a te országodhoz 
tartozik, uram. Angyalod voltam, de nemegyszer 
kardos angyal... Nagy bűnnek ítéled ezt, uram? 
Most rettegek csak az erőszaktól, midőn osztályrésze- 
mül jutott... Bocsáss meg, mindenkinek bocsáss meg, 
uram. Bocsáss meg ennek a derék szolgádnak is, ki 
itt áll cellám előtt. Épp oly szép és jó lelke van, mint 
minden igaz angyalodnak. Ó, Élohim, te bíráskodj 
fölöttünk most és mindörökké. 


(Kis csend. Gábor bácsi megmozdul, hirtelen elhatá- 
rozással belép a cellába.) 


PÉCHI (felnéz): Ne zavard imámat. (Csendesen.) 
GÁBOR BÁCSI: Uram, ne helyezz engem imádban 


oly magosra... én szégyellem magam. 
PÉCHI: Isten előtt nincs röstelkedés. Mi pólyás 


kisdedek vagyunk kezében... ahogyan a kisdedek 
nem szégyellhetik szülőjük előtt pőreségüket, s a szülő 
is pironkodás nélkül bámul magzatára... éppúgy tár- 
juk ki mezítelen lelkünket teremtő szent Urunk elé. 
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GÁBOR BÁCSI: Én... én... nem mondtam... el... 
kelmednek mindent... 


PÉCHI: Mit nem mondtál el? Sokszor mondjuk el 
az igazságnak csak a felét, s a másikat megtartjuk, 
mert félünk. Mit nem mondtál el? 


GÁBOR BÁCSI: Én... arcul ütöttem egy embert... 
kegyelmed miatt... 


PÉCHI: Ezt már elmesélted. 
GÁBOR BÁCSI (kis szünet után): De azelőtt... én is 


részt vettem efféle fogadásokban, uram... És a pénz, 
amit nyertem... égette a kezemet... Mert azt a rabot, 
akire fogadtam, kivégezték... így hát én nyertem 
általa... hát ezért vágtam arcul azt a börtönőrt... 
mert a múltkori pénz... égette a kezem... áttettem 
egyikből a másikba, mint a parazsat... itt... közé- 
pen ... a markom közepén... itt... nem látod a jelét? 


(Két tenyerét előretartja, majd oldalra föl, mintha 
kereszten feszülne. Sötét.) 


8. KÉP 


Gyulafehérvár. Fejedelmi palota. A már ismert terem. 
Oldalt az egyik ajtó kinti része is látszik. Még üres 
a szín. Jön Zombori, tétován megáll. Kassai sietősen 
érkezik. 


ZOMBORI: Kancellár uram, épp kelmedet kerestem. 
KASSAI: Csak gyorsan, mert a fejedelmet várom. 
ZOMBORI: Akkor épp jó, remek hírt adhat át neki. 
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KASSAI: Mondja! 
ZOMBORI: A püspökömet végre sikerült meggyőz- 


nöm. 
KASSAI: Miről? 
ZOMBORI: Hogy nyilvánosan kiebrudaljuk soraink 


közül a szombatosokat. Ujjal mutatunk rájuk, hogy 
ennek és ennek nincs mit keresnie egyházunkban, 
mert csak álarc számukra hitünk. S ahogy a zöld 
leveli békából sose lesz zöld levél, belőlünk sem uni- 
tárius. Csak búvóhely nékik templomunk. Hitünk – 
a védőszín nekik. 


KASSAI: És mit mondott a püspök? 
ZOMBORI: Végre ráállt javallatomra, nyilvános gyű- 


lést hív össze. S ott kiűzzük őket. 
(Kis csend.) 
KASSAI: Nem lesz ebből baj? Nehogy a kedélyeket 


feltüzeljék... aztán vérontás legyen. 
ZOMBORI: Nem lesz. A mi híveink nem olyanok. 
KASSAI: Jó, jó, láttam én már karón – hittérítőt. 


Még belehúzva is. (Nyers tréfaként.) 
ZOMBORI: Békésen felszólítjuk őket, hogy aki akar, 


jöjjön nyíltan az unitáriusok közé. Aki ott helyben 
megtér, vélünk marad, a többi békével elvonulhat. 
Ez hát a tervünk. 


KASSAI: De Péchinek nehogy bántódása essék. 
ZOMBORI: Senkinek se eshet bántódása, jó uram. 


Istenesek vagyunk, nem vadak. Mit szól a tervhez? 
KASSAI: Nem rossz. Majd a fejedelem elé terjesz- 


tem. Írjátok meg a kérelmet is, hiszen a nagygyűlés- 
hez ez kell. 
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ZOMBORI: Már hoztam is magammal. (Súgva.) Jön 
a fejedelem. 


KASSAI: Menjünk odább... előbb átfutom... 
(Kihúzódnak a színről.) 
(A fejedelem, két testőr kíséretében jön, belép a te- 


rembe. Testőrök el.) 
I. RÁKÓCZI: Hol ez a Kassai? 
(Ebben a pillanatban jön Lorántffy, György úrfi, 


Zsófia; a fejedelemné a fiatalokat megállítja az ajtó 
előtt, ő belép.) 
Én Kassait várom. (Kissé kelletlenül.) 


LORÁNTFFY (szinte angyali derűvel): Én sokkal ked- 
vesebb embereket hozok magának. 


I. RÁKÓCZI: Kiket? 
LORÁNTFFY: György fiunkat és Báthory Zsófiát, 


aki épp most érkezett az eljegyzésre. A leány úgy 
gondolta, hogy első dolga tiszteletét tenni. 


I. RÁKÓCZI: Jól gondolta. Jöjjenek be. 
(Lorántffy int.) 
(Belép az ifjú pár.) 
BÁTHORY ZSÓFIA: Nagyságos fejedelem, apám- 


uramék szívbéli üdvözletét hozom. 
I. RÁKÓCZI: Isten hozott, leányunk. A fejedelemné 


már szólt néked a legfontosabbról... a hitbéli ügyek- 
ről... 


BÁTHORY ZSÓFIA: Szólt. (Kissé tartózkodóan.) Hi- 
szen apámuramékkal is megbeszélték. 


I. RÁKÓCZI: De én a te szádból is hallani szeretném. 
(Közben kint már megjelent Kassai, a testőrök súg- 


nak neki valamit, erre újra eltűnik.) 
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BÁTHORY ZSÓFIA (kis szünet után): Áttérésem jö- 
vendőbelim hitére, úgy gondoltuk, ráér a jegyváltás 
után is. 


I. RÁKÓCZI: Minek azt halogatni? Az új hittől is 
rázkódnak, mint a szatmári szilvóriumtól, de azért 
mindkettő jó orvosság. 


GYÖRGY ÚRFI: Apámuram, már megbocsáttassék, 
de hagyhatunk egy kis gondolkodási időt. Elvégre az 
ő hitéről van szó. 


I. RÁKÓCZI (rábámul): De türelmes vagy, pedig 
tudtommal, a szerelmesek topogni szoktak a sietség- 
től. Így van, Zsuzsánnám? 


LORÁNTFFY: Idő terem minden gyümölcsöt. 
BÁTHORY ZSÓFIA: György úrfi és én somlyói bir- 


tokunkon megkedveltük egymást. De egy dolog ez, 
és más, midőn hitet vált az ember. Ez az ösvény nem 
egyenes, de kanyargós, hepehupás, mint a zilahi út. 


I. RÁKÓCZI: ÉS én még az öreg Péchin csodálko- 
zom, aki nem akar ráállni... amikor még a fiatalok is 
kötik az ebet a karóhoz. 


BÁTHORY ZSÓFIA: Kétféle virág van, nagyságos 
fejedelem. Gondolkodnom kell, hogy én melyik va- 
gyok. Milyenféle virág. 


I. RÁKÓCZI (a kemény férfiszavakhoz szokott ember 
hangján, megütődve): Hogy micsoda? Mi vagy te? 


BÁTHORY ZSÓFIA: Ki kell ismernem magam, milyen 
virág vagyok. (Nagyon komolyan, s bár kicsit moso- 
lyogtató. Már most kivehetjük a későbbi akadékoskodó, 
zsémbes asszony körvonalait. Aki fanatikus is tud 
lenni.) 
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I. RÁKÓCZI (komikus meghökkenés): És milyen? 
BÁTHORY ZSÓFIA: Kétféle van. Az egyiket, ha ki- 


húzod ebből a földből, s a másikba ülteted, ott is 
tovább nő, legyen bár új földje szikkadtabb vagy zsí- 
ros. A másik oly érzékeny, hogy más földön nem te- 
rem meg, hanem elszárad. Én még nem tudom, e kettő 
közül melyik vagyok. Ha új hit földjébe ültetnek, 
növök-e tovább, vagy elhervadok. (Naivitás nélkül.) 


I. RÁKÓCZI: Hát csak minél később hervadj el, mert 
annál jobb lesz neki. (Fiára.) Meg neked is. És csak 
ne légy túl igényes virág! A nagy hitek mindig az 
igénytelenebbek. Mert mindenütt meg akarnak ma- 
radni. Nem finnyás a nagy hit, a nagy eszme és a nagy 
egyház sem, leányom, soha... Köszönöm látogatá- 
sodat. 


(Elmennek.) 
(Maga elé.) Virág... hallj te oda – virág. 
(Máris jön Kassai, aki – nyilván – látta, amikor ki- 


jöttek.) 
I. RÁKÓCZI: Már vártam. 
KASSAI: Csak nem tolakszom a nagyasszony elé! 
I. RÁKÓCZI: Nem ártott volna. Mi hír Péchiről? 
KASSAI: Az unitáriusok gyűlést hívnak össze, ahol 


is kiadják a befurakodott szombatosok útját. Így tehát 
nem lesz más választásuk: vagy vállalják a nyílt ül- 
döztetést, vagy áttérnek hitünkre. Itt az unitáriusok 
kérelme. (Átadja.) Én írattam vélük. 


(A fejedelem átfutja, leteszi.) 
I. RÁKÓCZI: Majd még tüzetesebben elolvasom. 


Más egyéb? 
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KASSAI: Kemény János hadsegédje, Balás Ábrahám 
a szombatosokhoz jár imádkozni és énekelni. 


I. RÁKÓCZI: Micsoda?! (Megdöbben.) 
KASSAI: Saját szememmel láttam. Egész véletlenül. 


De sok tanú akad ilyesmire mindig. 
I. RÁKÓCZI: Ahelyett hogy áttérnének – még ők 


térítenek! No ez már sok... 
KASSAI: Ezenkívül azt se feledjük, hogy a törökről 


és a Lupu vajdáról szóló híreket szintén Balás Ábra- 
hám hozta. 


I. RÁKÓCZI: Mit akar ezzel mondani? 
KASSAI: Távol álljon tőlem bármi feltételezés, de 


nemrég épp kegyelmed mondta, nézzünk szét: tőlünk 
vajon nem mennek-e hírek a török táborába? No- 
mármost... mi volna eszményibb ellenfeleink szá- 
mára, ezt is épp kelmed mondta, mi volna eszmé- 
nyibb, mint egy üldözött vallás, egy szekta, amely bár- 
mikor itteni szövetségesük lehet. 


(Kis csend.) 
I. RÁKÓCZI: Vagyis Balás Ábrahám azért lett titok- 


ban szombatos, mert a töröknek kémkedik? Közvetít 
Péchi és a szultán között... 


KASSAI: Ez csak feltételezés. Ám az is lehet: a szul- 
tán valóban megbízta, hogy a szombatosok köréből 
verbuváljon új tagokat a törökpártiaknak. 


(Apró szünet.) 
I. RÁKÓCZI: No de a teremtőjét, akkor itt fejvétel 


lesz, s még csak nem is egy, ezt istenemre mondom! 
KASSAI: Azért ne hamarkodjuk el a dolgot. Csak 


szépen kivizsgálni mindent. Először is: ha Balást le- 
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tartóztatnánk, azt mindenképpen a szombatosok kö- 
rében kell megejteni. Hogy lássák ők is: itt nem babra 
megy a játék. Ettől hátha észre térnek. És az unitárius 
nagygyűlés előtt kell végrehajtanunk. 


I. RÁKÓCZI: Miért? 
KASSAI: Mert akkor az unitáriusok még elszántab- 


bak lesznek. Hiszen, ha még a Kemény hadsegédjét 
se kíméljük, akkor mi lesz velük. S pláne óvakodni 
fognak attól, hogy a törökpártiság hírébe keveredje- 
nek, mert sejtik, ez mivel jár. Tehát még határozot- 
tabban lökik ki a szombatosokat, s ettől nő az esély, 
hogy Péchiék ijedtükben rögvest a református egyház 
biztonságos hajlékába jönnek. 


(Kis csend.) 
I. RÁKÓCZI: Nem rossz a terv. Keresse meg Ke- 


mény Jánost, és küldje ide. 
KASSAI: Őt nem kell mindenbe beavatni. A katona, 


ha kijön a sodrából, mindent elkiabál. Hisz hozzá- 
szokott az ordításhoz. 


I. RÁKÓCZI: Maga meg a fülbe sugdosáshoz. No 
küldje! 


(Kassai kimegy, Rákóczi belepislant a kérelembe.) 
(Csulai bejön, tétován.) 


Én nem kelmedet várom. 
CSULAI: Sürgős bejelentenivalóm volna. 
I. RÁKÓCZI: Még mindig beteg a püspök? 
CSULAI: Igen. 
I. RÁKÓCZI: Püspökeink túl sokat betegeskednek 


mostanában. De én megjegyzem, ne féljen, hogy ki, 
mikor és milyen helyzetben mondja, hogy beteg. 
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Mikor már mindent elintézett helyettük az állam, 
jelentkeznek a készre! A díjkiosztáson bezzeg majd 
ott feszítenek. Adok én nekik. 


CSULAI: Az én püspököm valóban beteg. Mégis... 
valami ezzel összefüggő dolgot szeretnék mondani... 


I. RÁKÓCZI: Halljam! 
CSULAI: Szóval kegyelmed előtt egyházunk a leg- 


apróbb dolgot sem szeretné eltitkolni. 
I. RÁKÓCZI: Hát ne is! 
CSULAI: Szóval... 
I. RÁKÓCZI: Nyögje már ki... Maga vagy csatlako- 


zik az előtte szólóhoz, vagy olyan óvatos, mintha min- 
dig tojásokon járna. 


CSULAI: Hát van itt elég tojás manapság a talpunk 
alatt, felség. Egyszóval: a mi egyházunkban sem 
egyöntetű a vélemény a szombatosokat illetően. Azt 
mondják, egységet nem lehet csinálni, ha ennyi embert 
üldözőbe veszünk... 


I. RÁKÓCZI: Micsoda? 
CSULAI: Vannak, nem is kevesen, akik hát... hogy 


úgy mondjam, halogatnák a dolgot: a legnagyobb 
türelmesség álláspontját javasolják... És tegyem 
hozzá... ilyen véleményen más egyházakban is van- 
nak, ha nem is annyian, mint nálunk. 


I. RÁKÓCZI: S nálunk miért vannak többen? 
CSULAI: Szóval... 
I. RÁKÓCZI: Már megint kezdi? 
CSULAI: Felbátorítva érzik magukat a fejedelemné 


jóságától, tiszta ügybuzgalmától, amellyel minden el- 
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esetthez odafordul... szóval, hogy mindig csillapítja 
a kedélyeket... Hát ez bátorítja őket. 


(Kis csend.) 
I. RÁKÓCZI: Kelmedék nem átallják az én asszo- 


nyomnak tulajdonítani saját gyengeségüket? Egy 
nagyszerű asszony szoknyája mögé bújnak? Hát fér- 
fiak maguk? Hagyjon magamra! De máris! 


CSULAI: Nagyságodnak esküszöm... (Kisiet, mert 
a fejedelem keze jelzett.) 


I. RÁKÓCZI (maga elé): Kidobtam... pedig igazat 
mondott ez a félénk csiga... csak én tudom, meny- 
nyire igazat... 


(Jön Kemény.) 
KEMÉNY: Hívatott kegyelmed. 
I. RÁKÓCZI: Két dolgot kell megbeszélnünk. 
KEMÉNY: De remélem, nem vallási dolgokat. 
I. RÁKÓCZI: De igen. Illetve, nemcsak azt. Lesz 


az unitáriusoknak egy nagygyűlésük. Ott kiszórják 
maguk közül a szombatosokat. Egyszóval nagy leszá- 
molásra készülődnek. Mi pedig két legyet üthetünk 
egy csapásra. A zsidósokat és a Krisztus istenségét 
tagadó Dávid Ferenc-híveket... 


KEMÉNY: Nem ártana nálunk se egy kis leszámo- 
lás. 


I. RÁKÓCZI: Ami késik, nem múlik. Még kelmednél 
is elkelne egy jó nagy rosta. Vagy tán még szita is. 


KEMÉNY: Nem értem nagyságodat. 
I. RÁKÓCZI: Majd mindjárt megérti. Tehát ki kell 


rendelni a katonaságot a gyűlésre, nehogy valami zűr- 
zavar legyen. Ez az egyik. 
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KEMÉNY: Megértettem. És mi a – másik? 
I. RÁKÓCZI: Maga jól ösmeri saját legközelebbi 


embereit? 
KEMÉNY: Úgy hiszem, igen. 
I. RÁKÓCZI: Mi a véleménye Balás Ábrahámról? 
KEMÉNY: Tűzbe teszem érte a kezem. 
I. RÁKÓCZI: Akkor jól nézze meg, mert már meg 


is égett. 
KEMÉNY: Hogyhogy? (Döbbent.) 
I. RÁKÓCZI: A szombatosokhoz jár énekelni. Hallja? 


No, mit szól? És ezt nékem mástól kell megtudnom. 
(Kis csend.) 
KEMÉNY: Ez a besározás, ez valamelyik papocska 


műve! Balás Ábrahám ilyet sose tenne... hogy egy 
tiltott szektába járjon... 


I. RÁKÓCZI: Hacsak nem maga bízta meg... hogy 
szimatoljon... nos, maga bízta meg? 


KEMÉNY: Nem. Ezt nem mondhatom, még ha ez- 
zel megmenteném is. 


I. RÁKÓCZI: Hát akkor... tudja, mi a teendő? 
KEMÉNY: Sejtem. (Komor.) 
I. RÁKÓCZI: Letartóztatni minél előbb, de csak 


amikor a szombatosok között van. Tetten érni. Kel- 
med személyesen tartóztassa le. 


KEMÉNY (reszelős hang): Én? (Korántsem lelkes.) 
I. RÁKÓCZI: Mitől olyan rekedt, mint a mohácsi 


harang? Persze hogy kelmed. Hadd lássa az a fiú, 
hogy megbecsüljük. A saját fővezére vereti bilincsbe. 
Hát csak ennyit akartam mondani. 


KEMÉNY: Hihetetlen... hihetetlen... 
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(Elindul, a fejedelem kezében a kérelemmel a másik 
oldalon el; eközben a kilépő Keményt Kassai állítja 
meg.) 


KASSAI: Nyilván az unitáriusok gyűléséről meg 
Péchiékről volt szó... arra kérném, az én öcsémet is 
vigye magával... nem árt neki egy kis katonáskodás. 


KEMÉNY: Maga honnan tudja, hogy én ott bent... 
miről... 


KASSAI (közbevág): Vélem már előbb beszélt ez 
ügyben. Jól nézünk ki... (Fejét csóválja.) 


KEMÉNY: Csak ne nézném olykor hullarablónak, 
kancellár uram. 


(Elmegy. Jön, mint aki kéznél volt, Kolosi.) 
KOLOSI: Sikerült? 
KASSAI (ingerült, megvető): Ha ezer életed volna, 


se tudnád meghálálni, amennyi köpést kapok érted 
a pofámba... de ha nékem azon a gyűlésen nem teszel 
ki magadért... és nem állsz ott Péchi mellett, s ha 
bármi szitok érné, nem ugrasz védelmére idejében... 
akkor... akkor... nem tudom, mit csinálok véled... 


(Elmegy.) 
KOLOSI (siralmas képpel): Ha ennyire utál, akkor 


mért akar belőlem mindenáron nagy embert csinálni.. 
Mért nem hagy békén... De a gyűlésen csak meg 
kell mutatnom... hogy enyém lehessen a Debórah 
keze... (Tűnődve.) Hogy is foghattam volna meg 
a másik kezét, amikor a pajtásom már fogta... az 
egyiket... 


(Indul. Sötét.) 
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9. KÉP 


A börtön. Péchi alszik. Jön le a lépcsőn Kassai és 
Jehuda rabbi. A rabbi megáll. Tétova. Halkan beszél- 
nek. 


KASSAI: Mindjárt jön az őr, s kinyitja az ajtót. 
Aztán okos legyen, Jehuda rabbi. 


JEHUDA: Kassai uram, az én istenem erre nem ha- 
talmazott fel engem. 


KASSAI: Ide figyeljen, rabbi, maguknak a mi feje- 
delmeink elég rendes jogokat adtak. Pedig kelmedék 
hite oly messze van tőlünk, mint ide a győri nagy- 
torony. Hát most maguk is megtehetnek ennyit. 


JEHUDA: Az arcom, értse meg, kancellár úr, az ar- 
com elárulja majd, hogy nem szívből mondom, amit 
mondok. 


KASSAI: Az arca? A szakáll elrejti a pironkodást. 
Bölcs dolog a szakáll, jobb, mint a bajusz. 


JEHUDA: Ne tréfáljon, kancellár uram... Értse 
meg, nem bírom megtenni. 


KASSAI: Maga, rabbi, olyan, mint az ezerhetes, 
alul már viszketős leányzó: akarná is meg nem is. 


JEHUDA: Nem, én nem akarom, kancellár uram. 
Csak maga... iderendelt engem. (Szinte felnyög.) 


KASSAI: Márpedig maga beszélni fog Péchi Simon- 
nal. Különben én beszélek a fejedelemmel. 


JEHUDA: A fejedelem nem lehet olyan ember, aki 
ezt kívánná tőlem. A fejedelemnek igazságos törvénye 
van, uram. 
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KASSAI: Igazságos, de attól függ, kinek... és es- 
küszöm, ha maga ezt most nem teszi meg nekem, 
nekünk, érti, akkor kelmedék sem számíthatnak a mi 
kegyeinkre. Ide figyeljen, rabbi: mit csinál a kutya, 
ha koloncot kötnek a nyakába? 


JEHUDA: Nem... nem tudom, uram. 
KASSAI: Mennyi ártatlanság! Hát ide figyeljen: 


a kutya igyekszik lerázni a koloncot. Meg akar szaba- 
dulni tőle. 


JEHUDA: Mi nem vagyunk kutyák, uram. 
KASSAI: De a magyar szombatosok, a zsidózók ko- 


loncot jelentenek a maga egyházának nyakán, érti 
már? S a többiekén ... és lehúzzák magukat. És a fe- 
jedelem a szombatosok miatt képes lesz magukra is 
megharagudni... Értse meg! Mit mondott Luther 
Márton, amikor meglátta, hogy Münzer Tamás pa- 
rasztjai a reformációt arra használják, hogy jogaikért 
rakoncátlankodjanak? 


JEHUDA: Nem tudom, uram. 
KASSAI: Azt, hogy: ne kíméljétek Münzer paraszt- 


jait! Mert félt, hogy az ifjú s még nem túl erős vallás 
kontójára írják ezt a lázadást is. Hát gyorsan azt 
mondá Luther apánk: pü, pü, nem ér a nevem! Nehogy 
így járjanak hát maguk is, rabbi, a szombatos szek- 
tával, mint Luther Münzerékkel! Hát egykettőre 
jelentsék ki maguk is: semmi közünk hozzájuk! Nem 
vállalunk közösséget vélük! Nem vagyunk azonosak! 
Még csak nem is hasonlók! Ez ennek a mindenkori 
útja. 


(Megjelenik a börtönőr. Kinyitja az ajtót. Kassai 
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szinte tolja a rabbit, majd amikor az ajtó becsukódik, 
halkan odaszól az őrnek.) 


KASSAI: Aztán nyisd ki a füled. 
GÁBOR BÁCSI: Tudom én, mi a kötelesség. (Bizo- 


nyos méltósággal.) 
KASSAI: De büszke fajzattá tettünk titeket! (Zor- 


dul néz rá. Gábor bácsi azonban egykedvű, sőt réveteg.) 
(Kassai elmegy, Gábor bácsi első ízben nem hallga- 


tódzik.) 
PÉCHI: Most meg magát küldték... Az unitáriusok 


már voltak... a reformátusok, jezsuiták... Jönnek 
talán a többiek is... Beszéljen. 


JEHUDA: Jáhvéra mondom, Péchi Simon, engem 
úgyszólván belöktek ide. Megfenyegettek, hogy egy- 
házamtól a fejedelem megvonja még kevés kegyeit is, 
ha nem jövök ide. 


PÉCHI: Mondja, hogy mit akar. 
JEHUDA: Ez a Kassai... azt mondta ez a kancellár, 


hogy én kérjem meg: ne hozza veszélybe a mi hit- 
községünket. Mert, azt mondja, eljöhet az idő, amikor 
maguk miatt minket is üldözőbe vesznek. Ezt mondta. 
(Verejtékes a homloka.) 


PÉCHI (most már szelíden): Ezt a kancellár mondta... 
de mit mond maga? 


JEHUDA: Én azt mondom, mindenki maradjon 
a hitében. Én ezt mondom, Péchi Simon. De mégis 
muszáj volt bejönnöm ide, hogy ne haragudjanak 
meg ránk túlságosan. 


PÉCHI: Rég nem találkoztunk... egy időben 
mintha el is került volna. 
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JEHUDA: Úgy éljek én... csak azért, mert akkor en- 
gem is piszkáltak... nem akartam magára bajt 
hozni... 


PÉCHI: De most már nem piszkálják. 
JEHUDA: Nem, hála istennek. 
PÉCHI: És most a testvérgyülekezet a saját érdeké- 


ben feláldozna engem! 
JEHUDA (őszinte mély döbbenettel): Péchi uram, 


megveri az isten! 
PÉCHI: Ábrahámtól azt kérte az Úr, hogy áldozza 


fel Izsákot*. Maga engem mért nem néz Izsáknak, 
Jehuda rabbi? 


JEHUDA: El Saddájra mondom, Péchi Simon, nem 
nézhetem én magát Izsáknak, mert én sem lehet- 
nék Ábrahám. És főképp, aki a parancsot adta – az 
nem a mi egyetlen istenünk. Az csak egy... közönsé- 
ges kancellár. 


PÉCHI: Hát akkor miért jött el mégis, Jehuda rabbi? 
JEHUDA: Jöttem, amiért jöttem. Nem haragíthat- 


tam magamra a hatalmasságot azzal, hogy nem teszek 
egy lépést se a maga börtöne felé. De ha a lábaim ide 
hoztak is, a szándékaim nagyon messze járnak. Én 
nem akarom magát meggyőzni semmiről, uram. 


PÉCHI: Én pedig azt mondom: erről a maga mostani 
útjáról nem tud a fejedelem. Ez a kancellár külön üz- 
lete. A fejedelem számára még jelent valamit a vallás- 
szabadság. Kassai viszont a vagyonomat akarja. 
A püspökök pedig a híveimet. 


* I Mózes Könyve 22. 
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JEHUDA: Nem, Geleji püspök nem tudhat erről: 
én láttam a püspököt, beszéltem hozzá, ő egyenes 
ember, és szólt volna nékem, ha ilyen terve van. 


PÉCHI (látván annak naivitását): Ó, rabbi, rabbi... 
milyen különös, hogy magának s nékem egy az iste- 
nünk. 


JEHUDA: Miért volna különös, hogy ugyanazon 
a fán az egyik alma piros, a másik meg zöld vagy sár- 
gás, de mégis valamennyi saját fájának tartja azt 
a törzset. 


PÉCHI: Jól van, rabbi. Menjen s mondja meg a 
kancellárnak, hogy próbált engem meggyőzni igazá- 
ról. 


JEHUDA (elképedve): De hiszen ez nem igaz. Én 
nem próbáltam meggyőzni Péchi uramat. 


PÉCHI: Nekem már úgyis mindegy, hogy rólam 
maga mit mond. De magának, maguknak nem mind- 
egy, rabbi. Hagyjanak hát engem egyedül. Az iga- 
zammal, a sejtéseimmel. 


JEHUDA: Mit sejt maga, Péchi uram, mit tudunk 
mi sejteni? 


PÉCHI: Hogy minden nagy egyház, mely egyetlen 
kívánna lenni, széthull s elbukik. És szaporodnak 
a kicsik. A halandók lelki méreteire szabott hitek és 
emberközösségek. Az egyetlen testű mammutegyház 
lusta, mozdulatlan... csak a kicsinyek elevenek... 
Milyen lomhán hömpölyög a folyó, és majdnem álló- 
nak tűnik a tenger, de milyen gyorsak bérceink közt 
a hegyipatakok... Mint Istenünk kis korbácsai – vil- 
lognak a behemót hegyek oldalában, mintha serken- 
 


 
 
 
 


174 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 


tenék őket a mozdulásra. Csak az isten marad végtelen 
nagy és egyetlen – a hitek mind szaporák... sokasod- 
nak ... és annál jobb, minél több színű ajak és több- 
félén zengő nyelv dicséri az egyetlen Urat. Attól fen- 
séges a zenekar is, rabbi, hogy mindenféle zeneszer- 
szám van benne... vékony hangú és bömbölő... 
pergő és fújdogáló, sőt még cincogó is... Ettől jó 
isten az isten, hogy e végtelen tarkaságot megengedi. 
És táplálja is, rabbi. Nékik azért kellene egyetlen 
vallás, rabbi, mert úgy könnyebb az embereket ve- 
zetni. De ha megtanulják, hogy sok hit is jól megfér 
egymás mellett, s az embereket így még jobban lehet 
vezetni a jó felé, ha ezt elsajátítják, akkor már közel 
van a testvérség világa. A dogmájuk, rabbi, a kép- 
telenségüket és a félelmüket árulja el: képtelenek 
a sokfélét vezetni, félnek a sokfélét vezetni, hát köny- 
nyebb a hit egyenruhája, mint ahogy a katonákat is 
egyszerűbb harcba vinni. Nékik a dogma áttekinthe- 
tőbb, mint a sokféleség. 


(Kis csend.) 
Szóval mondja nekik azt, hogy próbált beszélni a fe- 
jemmel. 


JEHUDA: Én nem mondhatom, hogy próbáltam 
beszélni a fejével, amikor én nem próbáltam beszélni 
a fejével. (Péchi bámulja.) 


PÉCHI: Mondjon, amit akar, rabbi. De egy dologra 
megkérném. Megtenné? 


JEHUDA (készségesen): Hogyne. 
PÉCHI: Menjen el a lányomhoz... megígéri? 
JEHUDA: Meg. 
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PÉCHI: Mondja meg neki, ő is tegyen úgy, ahogyan 
jónak látja. Menjen férjhez, akihez akar. Térjen olyan 
hitre, amilyenre akar. Megmondja neki? 


JEHUDA (mély ünnepélyességgel): Meg. 
PÉCHI: Mondja meg neki, hogy felelősséget nem 


vállalhatok többé senkiért. Őérte pláne nem. Nem 
hordhatom vállamon mindenki sorsát, mert esendő 
vagyok. Omladozok én is. 


(Kis csend.) 
Nem akarom, hogy átkozzanak, hogy engem okol- 
janak híveim. Ezért is csitítgattam őket. Mondtam 
nékik, ne piszkálják a már amúgy is felébredt orosz- 
lánt. Mondtam nékik mindig, hogy csendesebben. 
Az éneket is csendesebben. Az imát is. A lélegzetet is. 
Jáhve legyen magával, rabbi. 


(A rabbi indulna, de megáll.) 
JEHUDA: Amikor a kancellár hívatott, s mondta, 


hogy ide kell jönni, mert így mondta: ide kell jönni, 
előbb azt gondoltam: kitérek előle. Aztán eszembe 
jutott: ez nem volna bölcs dolog. Legalább az enge- 
delmesség szikráját lássa bennem, hiszen ha megta- 
gadnám, jelentené a fejedelemnek. De én már akkor 
tudtam, hogy nem mondok magának semmit. 


PÉCHI: Jól tette, hogy mégis eljött, rabbi. 
JEHUDA (tétován): Csak azon töprengek, hogy... 
PÉCHI: Hogy? 
JEHUDA: Hogyan lehet maga ilyen jó zsidó magyar? 
PÉCHI (csöndesen): Ahogy maga is jó magyar zsidó 


lehet, kedves rabbi... Isten áldja. 
(Kis szünet.) 
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JEHUDA: De ezért még sokszor üldözhetik magát, 
magukat... nehéz hit ez... meglátja, Péchi úr... 


PÉCHI (majdnem mosolyog): Le akar beszélni? Késő, 
rabbi... késő. 


JEHUDA: Lebeszélni? Isten látja lelkem... Tegyen 
csak lelkiismerete szerint. Maga tudja, mennyit bír 
ki, vagy mennyit érdemes kibírnia... Ezt csak maga 
tudja, csak maga és Jáhve... aki néha – egészen belénk 
költözik, ha lelkünkben méltó palotát talál. 


PÉCHI: Eszerint cselekszem. Isten áldja. 
(A rabbi gyorsan kimegy, a börtönőr, aki az utolsó 


szavaknál mégis hallgatódzott, szinte tisztelettudóan 
áll félre az útból, aztán belép a cellába.) 


GÁBOR BÁCSI: Mindent megpróbálnak ezek, min- 
denkivel, igaz? Még ezt a jámbor lelket is ideküldték. 


PÉCHI: Bocsásson meg nekik az Úristen. 
(Kis csend.) 
GÁBOR BÁCSI: Péchi uram... (Csendesen, félénken.) 
PÉCHI: Tessék. 
GÁBOR BÁCSI: Két éve lesz nemsokára, hogy őrizem 


magát... Mindig vártam, hogy egyszer megbízik ben- 
nem, s azt mondja: Gábor bácsi, jöjjön – imádkozzék 
velem... Vártam, hogy megfelezi vélem az – imáját... 


(Kis csend.) 
(Péchi remeg, elfehéredik.) 
PÉCHI (suttogva): Tudtam... tudtam... és nem 


akartam, Jáhve. 
(Apró szünet.) 
GÁBOR BÁCSI: Imádkozhatnék magával? Már nagy- 


jából megtanultam... 
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(Csend.) 
PÉCHI (üvölt): Nem! Nem! Jáhve – nem akarom! 


Nem akarom hogy kövessenek! Nem akarom! (Le- 
borul.) 


(Gábor bácsi döbbenten áll, majd kimegy, a szék előtt 
leomlik.) 


GÁBOR BÁCSI: Ó, Élohim... suta még a nyelvem 
a nevedre, botladozik... Élohim... mentsd meg őt 
nekünk... Ne add a hóhérok kezére, Élohim! 


(Egészen leborul – sötét.) 
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Második rész 


1. KÉP 


Péchiék háza belül. Péchi dolgozóterme. A falon csil- 
lagtérképek, tekercsek az asztalon. Asztrológiai fel- 
szerelés. Könyvtár. Alkonyati félhomály. Belép Rebeka, 
érthetetlenül motyogva, gyertyákat gyújt. Csak most 
vesszük észre az asztal mellett a földön kuporgó Péchit, 
aki a sötétbe bámult. 


REBEKA (ijedten): Kelmed itt a setétben?! 
PÉCHI: Rebeka... 
REBEKA: Tessék. 
PÉCHI: Ha valami történnék velem... nehogy el- 


menj Debórah mellől... 
REBEKA (nyugtalanul): Ugyan már, mi történnék? 


(Rendezget közben.) 
PÉCHI: Az asztalomhoz ne nyúlj, a végén nem ta- 


lálok meg semmit. 
REBEKA: És így megtalál (nagy a rendetlenség), te- 


remtő atyánk. Ha katolikus lennék, mint gyerekko- 
romban, most keresztet kéne vetnem. (Az asztali 
összevisszaságra érti.) 


PÉCHI: Ugye még mindig rááll olykor a kezed? 
Ugye nehéz a régi hitet elhagyni? 


REBEKA: Hogy megmondjam az őszintét, én a ke- 
resztvetésen kívül már semmi másra nem emlékszem. 
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De az valahogy benne van a kezemben... a szív meg 
az ész elfelejti, de a kéz megőrzi... 


PÉCHI (feláll): És nem tudod, miért... (Bólogat.) 
REBEKA: Nem én. 
PÉCHI: Amikor valaki kezet emel ránk – védeke- 


zünk, próbáljuk elhessegetni az ütést... hát a ke- 
resztvetés is ilyen... Az egyszerű katolikus azt hiszi, 
hogy ilyen csapkodással elűzheti az ördögöt. A ke- 
reszttel az ember egy rácsot rajzol maga elé. A jámbor 
népek úgy hiszik, hogy ez a rács megvédi őket a sá- 
tántól. Azt remélik: e rácson nem mászhat be a go- 
nosz ... Csak az a kérdés, hogy ez a rács kinek a bör- 
tönét jelenti: a keresztvetőét-e vagy az ördögét... 
Vagy mindkettőjükét. Hát ilyen volt a te régi hited... 


REBEKA: És a mai? (Némi kétkedés.) 
PÉCHI: A védőpajzsunk itt bévül van, a bőrünk 


alatt. Meg a koponyánkban... A sejtéseinkben és 
a képzeletben. 


(Jön Debórah.) 
DEBÓRAH: Ma korábban kéne lefeküdnie... egész 


nap dolgozott... s még vendégünk is jön. Balás Ábra- 
hám. 


REBEKA: Jaj, majdnem elfelejtettem, délután talál- 
koztam Csehi Ábellel, s azt üzeni, ma este ő is tiszte- 
letét teszi. 


DEBÓRAH: Pedig nem kéne most idejárnia... sen- 
kinek ... 


PÉCHI: Csak Balás Ábrahámnak, igaz? Rebeka, 
elmehetsz. 


(Rebeka kisiet.) 
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DEBÓRAH: Mit írt egész nap, hogy senkit sem enge- 
dett bejönni? (Közben az asztalhoz lépett.) Ez mi? 
(Felvesz egy iratot.) 


PÉCHI: Semmi. Tedd le. 
DEBÓRAH: Testamentum? Kegyelmed testamentu- 


mot írt? Minek? 
PÉCHI: Van aki már harmincéves korában meg- 


írja. De beszéljünk inkább Balás Ábrahámról. Én 
nem szeretem, hogy idejár. Miért jön ma is? 


DEBÓRAH: Tisztességes ember. 
PÉCHI: Nem tudom megérteni, miért jár vélünk 


imádkozni és énekelni... hiszen számára ez veszélyes. 
Ő Kemény János egyik hadsegédje, katona. 


DEBÓRAH: Lehet, hogy épp ezért bátorkodik. 
PÉCHI: Vagy... (Elnyeli.) 
DEBÓRAH: Vagy? 
PÉCHI: Vagy megbízatása van. 
DEBÓRAH (elakadt lélegzettel): Ez nem lehet! 
PÉCHI (ránéz): Nem hozzád való ez az ember, kis- 


lányom ... nem hozzád való. 
DEBÓRAH (villanásnyi daccal): Vagy inkább nem 


magához... nem a hitünkhöz való... ezt akarta mon- 
dani. 


PÉCHI: Lehet. 
DEBÓRAH: De ő közeledik hitünkhöz... meg akarja 


ismerni... nemcsak engem akar megismerni, hanem 
a hitemet is... mert komoly ember... tudni akarja, 
mit vállal. Joga van hozzá! 


(Bejön Rebeka.) 
REBEKA: Itt van Balás Ábrahám uram. 
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PÉCHI: Jöjjön be. 
(Rebeka kilép.) 
DEBORAH: Apám, kérem, hagyjon magunkra. 
(Belép Balás.) 
BALÁS: Jó estét! Azért üzentem, hogy tiszteletemet 


kívánom tenni, mert egynémely fontos ügyben... 
(Elhallgat.) 


PÉCHI: Remélem, azt akarja mondani a lányomnak, 
amit én mondtam néki az imént. (Kimegy. Kis csend.) 


BALÁS: Mit mondott édesapja az imént? 
DEBÓRAH: Semmi különöset. Miért jött? 
BALÁS: Meg szeretnék vallani magának valamit. 


(Hangja megremeg.) 
DEBÓRAH: Nem túl korai még? Hisz alig ismerjük 


egymást. (Félreérti.) 
BALÁS: Ez nem túl korai. Ez épp idejében van. 
DEBÓRAH (közel lép hozzá): Én nem vagyok társa- 


sági lány. Vélem lassabban kell haladnia. 
BALÁS: Engedje meg, hogy... megcsókoljam. 
DEBÓRAH: Épp most mondtam, hogy nem vagyok 


társasági lány. 
BALÁS: Búcsúzóul akarom megcsókolni. 
DEBÓRAH: Búcsúzóul? (Hökkent, ebben a percben 


csókolja meg Balás: a búcsúcsók kicsit hosszabbra sike- 
rül. Debórah lehelete fennakad. Fölocsúdik, eltolja ma- 
gától, nem határozottan, inkább tétován.) Miféle búcsú- 
ról beszél? 


BALÁS: Már néhány napja... észrevettem... hogy 
figyelnek... mindenhová követnek... Hát nem aka- 
rom bajba keverni magukat. 
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DEBÓRAH: Vagy talán azt nem akarja, hogy mi ke- 
verjük bajba magát. (Keserű.) Akkor mért játszotta 
az érdeklődőt... miért járt velem imádkozni? 


BALÁS: Mert szeretem. Így hát tudni akarom, hogy 
milyen hit áll a mögött, akit egy életre választanék 
magamnak... 


DEBÓRAH (gúnyosan): Nézd meg az apja vallását, 
s vedd el a lányát. Igaz? 


BALÁS: Én a fejedelem katonája vagyok. 
DEBÓRAH: Tudom. Épp ezért akar búcsúzkodni 


a megbélyegzett, az üldözött Péchi Simon lányától. 
Félti az előmenetelét. A fényes pályát. 


BALÁS: Félreért. Az az érzésem, engem másért kö- 
vetnek. 


DEBÓRAH: Ugyan miért? 
BALÁS: Egyszer egy kis társaságban kijelentettem 


valamit... 
DEBÓRAH: Mit? 
BALÁS: Hogy bár tisztelem a fejedelmet, de a vallás- 


háborúba való belépést nem tartanám jónak. A had- 
seregünk maradjon itthon... miért avatkoznánk mi 
más országok vallási dolgaiba. 


DEBÓRAH: Hisz a fejedelem nem indult hadba. 
BALÁS: Igen, még mérlegel, várakozik... egye- 


lőre ... ám lehet, hogy közben mégis úgy döntött... 
s most valaki elmondta néki, hogy én mit mondtam... 
Csak két fiatalember volt jelen... Hiszen emlékszik... 
ott a templomnál, amikor... 


DEBÓRAH: Azóta rá se tudok nézni a fejedelem 
fiára. 
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BALÁS: Bocsánatot kért tőlem. A katonákat pedig 
megbüntette... 


DEBÓRAH: Megbüntette? De azért, látja, azért még- 
iscsak újra kezdik magával is... Ennyi a bizalom. 


BALÁS: Ez országos ügy. S így még az én szavamra 
is fülelnek. 


(Kis csend.) 
DEBÓRAH: Ó, teremtőm... maguk mindent orszá- 


gokban mérnek... még azt is, ami csak két ember szí- 
vére tartozik. Hát menjen csak, és ne jöjjön többé. 


BALÁS: Csak amíg nem tisztázódik az ügyem... ha 
tisztázódik... és ha megengedi – újra eljövök. 


DEBÓRAH: Ne jöjjön többé. 
BALÁS (magához vonná): Debórah! 
DEBÓRAH (most már határozottan löki el): Ölelje 


magához a haditerveit! 
(Apró szünet, belép Péchi és Csehi.) 
PÉCHI: Kislányom, Balás uram... egy kis dolgunk 


volna itt... Debórah, menjetek át a nagyszobába... 
(A fiatalok némán kisietnek.) 
(Péchi pergament mutat Csehinek.) 
PÉCHI: Nézd meg ezt... Én, aki az ég csillagablakait 


kémlelem, látom, hogy közeledik hozzám a Skorpió. 
A Szaturnusz lángba borult. És a Jupiter arca hal- 
vány. Hát nem szabad kockáztatnunk! (Némi babo- 
násság.) 


CSEHI (szemét összehúzza): Én uram, Péchi Simon, 
leghűbb szolgád voltam mindig. Hát ezért (a perga- 
menre) szolgáltalak híven? 
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PÉCHI: Híven? Te csak vakhitű voltál, Ábel, ne 
tagadd. 


CSEHI: A vakhit még mindig jobb, mint a csillag- 
jóslás – ez az álomkórság... Az én tudós megszaba- 
dítóm hova jutott? 


PÉCHI: Ne bántsd a csillagjaimat. (Csendesen.) Nagy 
veszélyt látok közeledni. Forr a világ. Összébb kell 
húzódnunk... 


CSEHI: Aki mindig csak védekezik s bujdokol – az 
egyre gyanúsabbá válik! Ahelyett hogy harcba in- 
dulnánk végül is az alkotmányos vallásért, mi megint 
visszalépünk... De ha gyűlésükön az unitáriusok ki- 
teszik szűrünket, olyanok leszünk, mint a csóré csi- 
ga... nem lesz már templomfedél a fejünk felett. 
Pedig a fejedelemnek – állítólag – most mindenkire 
szüksége van... így hát nékünk is megadná a jogot. 
Országos hit lehetnénk mi is. 


PÉCHI: Hiszékeny vagy, Csehi Ábel, bűnösen hiszé- 
keny! 


CSEHI: Hát higgyél inkább te a csillagokban. Én a 
csillagok mögötti istenben hiszek. Isten körvonalai- 
ban. De előled a csillagok eltakarják Urunkat, s ez az 
egész ócska tudomány... (A műszerekre, térképekre.) 
Mert hitünkhöz képest minden tudomány olcsó... 
nincs olcsóbb, mint az ész, mely úgy kapaszkodik 
érveibe, mint az utolsó szalmaszálba. Igen. Az utolsó 
szalmaszál az ész, de a vízbe fúlót nem menti meg az 
utolsó szalmaszál. Csak az mentené meg, ha ereje 
volna – úszni. 


PÉCHI: Nem engedem, hogy elmenj, hogy oda- 
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menjetek arra a gyűlésre, nem engedem! Jelenlétünk 
csak olaj lesz a tűzre! Kihívjátok belőlük a gonoszt. 
Fölpiszkáljátok a szunnyadó sátánt a szívükben. 


CSEHI: És ha távol maradunk, majd azt mondják, 
lám csak, annyira nem hiszünk saját igazunkban, hogy 
meg se mertünk jelenni. Ha egyetlen szombatos sem 
megy el arra a gyűlésre – én egyedül akkor is ott le- 
szek. És beszélni is fogok. 


PÉCHI: Megtiltom! Megtiltom! 
CSEHI: Péchi Simon te nékem már nem tilthatsz 


meg semmit. Te az igaz hitből, melyet fennen kell 
hirdetni – bujkáló vadat csináltál. 


PÉCHI: Én csináltam vagy a fejedelem? 
CSEHI: Lehet, hogy a fejedelem, de tudod, miért? 


Mert látta, hogy lehet. Látta, hogy lehet így – és bár- 
hogy – bánni vélünk. Ha szelídek vagyunk, mindenki 
belénk rúg. Tudod, mikor voltál te az én eszményem, 
Péchi Simon? Amikor elkergetted birtokodról a más 
hitű papokat! Akkor igen! Így kellett volna folytat- 
nod... ehelyett te... házadba húzódtál... csillagtér- 
képeid közé... s csak imádkoztattál és énekeltettél 
minket! Hát ének és ima itt és most kevés! Kevés a 
tánc a lakomához! Csak a tánc kevés a megmaradáshoz, 
Péchi! Az éneklők berekednek vagy elunják. A tán- 
cosok elfáradnak. Ma tenni kell! Harcos hitet akarok, 
Péchi Simon, nem jámbor, kérődző hitet! 


(Kis csend.) 
Engem kővel dobáltak... ma is sajog belé a karom. 
Hát én nem kenyérrel dobom vissza őket, pedig pa- 
raszt vagyok, aki kenyeret ád... Mégis én adtam a 
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korbácsot Balás Ábrahám kezébe. S ha rajtam múlik, 
e korbács vélem marad! A Szentírás mellett őrizem! 
A tarisznyámban – itt. 


PÉCHI: Jobbágyparasztból emeltelek fel! Legelső 
tanítványom voltál. Betűre fogtalak... könyvet ad- 
tam kezedbe! 


CSEHI: Azokból a könyvekből én mást olvastam, 
mint te! Én az igaz utat olvastam ki belőlük! 


(Kis csend.) 
PÉCHI: Szakadást akarsz?! 
CSEHI: Majd meglátom. Csak egyet tudok... a hi- 


tem, akár a nyelvem s származásom is, azért van, 
hogy megvalljam, s nem azért, hogy örökké letagad- 
jam, véka alá rejtsem! 


PÉCHI: Ne rejtsük véka alá? Ne tagadjuk? Melyik 
volt Ábrahám ősatya legelső áldozata a népért s ön- 
magáért Istenünk előtt? Midőn Egyiptomban a fá- 
raónak azt mondta Sáráról: ő nem az én asszonyom, 
hanem húgom nekem. Így mentette meg magát és 
övéit. A szépséges Sára a fáraó háremébe került, és 
Ábrahám nem siránkozott, hogy letagadta saját asz- 
szonyát, húgának mondva őt. És később a másodszor 
is letagadott Sárát megint csak feleségül fogadta... 
hisz isten adta vissza néki.* Mi most hitünk Sárájával 
cselekszünk ekképp! És isten újra megmenti nékünk 
ezt a Sárát! 


CSEHI: Csakhogy te nem kétszer, te százszor tagad- 
tad le Sárát! De én nem akarom százszor letagadni 


* 1 Mózes 12, 11–20; 20, 1–14. 
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hitemet! Én nem akarom letagadni előttük, hogy kik- 
hez tartozom. Én nem álszenteskedem, hogy hozzá- 
juk tartozom! Elég volt a hazugságból. Én már meg- 
vallom, hogy kié vagyok. Hogy nem az övék! És so- 
hase is voltam! 


PÉCHI: Ha elmész oda, és vér omlik, minden raj- 
tad szárad, Csehi Ábel! Te lázítod fel véreinket. Én 
békét akartam, jámbor, törvényfélő megoldást. 


CSEHI: A túl nagy törvényfélés maga a halál. Hát 
nem mindegy, hogy’ halok meg?! Én elmegyek, s te 
maradj csak barlangodban, s intézd el lelkeddel, 
ahogy tudod, a békét. Én megyek és téríteni fogok. 
Fennszóval mondom nékik: Térjetek minél többen 
hitünkre! Legyünk végre erősek, hatalmasok! 


PÉCHI: El akarod tiportatni hitedet? És a több mint 
húszezer lelket?... Ezért felelni fogsz... és nemcsak 
istenünk előtt! 


CSEHI: Te pedig le akarod kötözni hitünket, ahogy 
a törpéket szokás csinálni. Lekötözni s megvágni, 
hogy ne nőjön. Meddő asszonnyá kívánod tenni a hi- 
tet, hogy ne szüljön új és új gyermeket. Magtalan 
emberré teszed, kinek nem lesz utódja többé. 


PÉCHI: Mert terjeszkedni – néha a halál! 
CSEHI: Vagy a megváltás – az majd kiderül! 
PÉCHI: Aki terjeszkedik hitével s gondolataival és 


egyre mohóbban, attól félnek vagy éppen elirigy- 
lik... és mind összefognak ellene... és... nem lesz 
soha béke... Túlzó lettél, Csehi Ábel, s a túlzás akár 
erre, akár arra csőstül hozza ránk a bajt, a megtorlást 
s a törvényt! 
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CSEHI: És kelmed talán nem túloz a nagy szófoga- 
dással?! (Hirtelen.) Még áttérni is hajlandó volnál, 
Péchi – csakhogy téged ne bántsanak! 


(Döbbent csend.) 
PÉCHI: Erről még beszélünk egyszer. Ám ha tán 


hatalomra vágyol – ennek rossz vége lesz. Első em- 
ber akarsz lenni hitünkön belül? Felelj! 


(Kis szünet.) 
CSEHI: Csak meguntam, hogy mindenki belénk 


törli lábát! Bármi baj van országban-világban, nékik 
mi vagyunk a hibásak... a bűnbak kell nekik... Akkor 
legalább tudjam, miért veszik fejem! Legyen rá okuk! 
És lesz, Jáhve nevére esküszöm! 


(Bejön Debórah és Balás.) 
DEBÓRAH: Balás uram el akar búcsúzni tőlünk... 


örökre... 
PÉCHI (felocsúdik): Áldom az eszét, Balás uram... 
BALÁS: Én nem akartam örökre elbúcsúzni... de 


a kisasszony... 
(Kintről zaj, Rebeka berohan.) 
REBEKA: Ó, teremtőm... a katonák... a katonák! 


Meneküljön! (Péchihez.) 
PÉCHI: Itt a helyem. 
CSEHI: Lám csak, a jámborság gyümölcse sem jobb 


ízű, mint a korbácsok ágboga. 
(Kintről erős léptek, belép Kemény és két katona. 


Kis csend.) 
PÉCHI: Megyek. Csak elbúcsúzom az enyéimtől. 
KEMÉNY: Ne búcsúzkodjék. Most véletlenül más 


címre jöttünk. (Báláshoz.) Hát, Balás fiam, megszé- 
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dített ez az öregasszonyvallás? Vagy inkább a szép- 
lányok hite? 


BALÁS: Nem tudtam, fővezér uram, hogy a kato- 
nának nem szabad érdeklődnie más hitek iránt. 


KEMÉNY: Érdeklődni – vagy imát tanulni tőlük? 
BALÁS (komor gúny): Nem tudtam, hogy nékünk 


tilos a tudásszomj. 
KEMÉNY: Aki túl sokat imádkozik e rajongó jám- 


borokkal, a végén még feledi a vezényszót. S ha túl 
sokat énekelsz velük, fiam, elfelejted a harci induló- 
kat. Sajnállak, de hát mit tehetnék? 


(Int, a két katona megragadja Balást.) 
DEBÓRAH: Ne legyenek igazságtalanok! Ő nincs 


a mi hitünkön, és nem is akart... épp most búcsúzott 
el tőlünk... mindörökre... 


(Kis csend.) 
KEMÉNY: Kicsit késett ez az örökkévalóság. Maga, 


kisasszony, derék leányzó, hogy így védi ezt az em- 
bert... Azt is megértem, hogy egy ilyen szép lány 
más hitre tud téríteni sokakat. De az ne az én kato- 
nám legyen! S ha ez mégis sikerült magának – úgy 
én ezt az embert méltatlanul szerettem. A dolmány- 
posztó bizalmát dobta el, hogy egy csipkés pendelyt 
megfoghasson magának. Gyerünk! 


(Indulnak, Kemény megáll, visszafordul.) 
És, kisasszony... a jövőre nézvést azt ajánlanám: szép- 
séges hite széles ívben kerülje ki a mundért... az ve- 
szélyes dolog. 


(Kimennek.) 
(Csend.) 
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DEBÓRAH (szeme könnyes): Mit tettünk vele?! 
PÉCHI: Én megmondtam: küldd el házunktól, 


hányszor megmondtam neked... 
DEBÓRAH: Kelmed kívánta is meg félt is, hogy ő a 


hitünkre térjen... S nem engem féltett – tőle, hanem 
a vallásunkat... hogy Balás Ábrahám veszélybe vi- 
szi... Nem az én sorsomat védte, nem! Csak a rajon- 
góit, a seregét. 


(Kirohan.) 
REBEKA: Istenem, istenem... ( Utánasiet.) 
CSEHI: Azért a jámborságnak csak van némi ju- 


talma ... e katonáktól kaptál egy kis haladékot, uram. 
A fejedelemnek a maga módján igaza van. Mert tervei 
nagyok, országosak. Okos ember... csak nem min- 
denki éri föl a gondolatait... 


PÉCHI: Menj innét! (Indulatosan mordul rá, bár 
türtőzteti magát.) 


(Most megjelenik Kassai az ajtóban.) 
CSEHI: Egyre jobb emberek adják itt egymásnak a 


kilincset. 
(Kilép. Kis csend.) 
KASSAI: Jó szándékot hoztam. 
PÉCHI: Vajon ki uszítja házamra a piaci csavargó- 


kat, azt szeretném tudni! 
KASSAI: Ezt épp maga mondja, akinek gyüleke- 


zete leginkább tudatlan jobbágycsőcselékből sereg- 
lett? Ilyen kényes lett mostanában? 


PÉCHI: Mit akar? 
KASSAI: Nem én uszítottam a házára, az biztos. 


Inkább a papok körül keresgéljen, hisz azok szeret- 
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nék megtéríteni magát mindenáron. Úgyhogy tár- 
gyaljon csak vélük, akik megfojtanák... 


PÉCHI: Én nem tárgyalok senkivel! 
KASSAI: De vélem azért mégsem ártana... 
PÉCHI: Azt kérdeztem: mit akar? 
KASSAI: Épp mikor jöttem, láttam, hogy Balást el- 


viszik. 
PÉCHI: Egy udvarlóval kevesebb, igaz? Jöhet most 


már az öccse... Így tervelte el? 
KASSAI: Nem bízunk egymásban... nem bízunk 


(sajnálkozó)... s ez jóra nem vezethet... (Fejét csó- 
válja.) Látja, ha hamarabb megkérdi tőlem: jó-e ha 
Balás Ábrahámot beengedi házába, én megmondtam 
volna, hogy rosszul teszi. Mert nékem Kemény János 
elárulta, mi a helyzet véle. 


PÉCHI: Vajon mi a helyzet? (Komor, gúnyos, für- 
késző. Jámbor, szelíd pillanatai váltakoznak – elég 
hirtelen – az indulatosabbakkal. De általában fegyel- 
mezett.) 


KASSAI: Gyanúba keveredett, hogy törökpárti... s 
ez a veszélyes személy épp a maga üldözött hitének 
nemigen tenne jót... Mert milyen a fejedelem? Egy- 
ből elkezd kombinálni: miért jár a törökpárti-gyanús 
Balás a Péchi házába. Nyilván híveket akar toborozni 
a töröknek az alkotmányos egyházakon kívülről. 


PÉCHI: Ez hazugság. Balás soha egy szóval se 
mondta... 


KASSAI: Lehet, hogy még várt vele... de én csep- 
pet se állítom, hogy ő törökpárti... csak azt mondom, 
hogy mivel gyanúsítják... Az egyszer biztos, hogy a 
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vallásháborúról is kijelentett néhány kellemetlen dol- 
got. Ezt meg a fejedelem fiától tudom. 


(Kis szünet.) 
PÉCHI: Ki vele, mért jött éppen ma énhozzám? 
KASSAI: Hogy figyelmeztessem. Vigyázzon, a gyű- 


lésen majd mit beszél. 
PÉCHI: Nem megyek el. 
KASSAI: Menjen el, de ne szóljon semmit. Üljön 


nyugton és a hívei is. Mert Balás Ábrahám után maga 
következnék, úgy tudom. S akkor ebből börtön 
lesz... egyelőre – börtön. S akkor magát már ott ne- 
velik és gyúrják az új hit orcájára a rácsok mögött. 


PÉCHI: Meggyúrt engem már porból egyszer az 
Úristen. 


KASSAI: A teremtés sosincs befejezve, Péchi úr. Hát 
be vagyok én fejezve, úgy nézek ki...? Vagy maga...? 
Vagy pláne az öcsém? Szóval, ha börtönbe csukják: 
a nyakára küldenek mindenféle hittérítőt... S maga 
akkor sarokba lesz szorítva... tehát vigyázzon... 
S akkor ha megtér is, az nem oly értékes, mert azt 
mondják: kényszerből tette. De ha most simán át- 
térne – a lánya s veje révén –, arra nem mondhat- 
nák, hogy kényszer. Majd jusson eszébe, mit mond- 
tam jó előre... Még hálás lesz nekem. 


PÉCHI: Én a fejedelem s az ország törvényét meg- 
tartom, hát nem veszhetek el. Én békével hódítok... 
azzal, hogy nem akarok hódítani. Én tisztelem a feje- 
delmet! 


KASSAI: Ugyan már! Tisztelheti az a fejedelmet, 
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aki törvényen kívüli hit oldalára állt? Kelmed tényleg 
mindent elfelejtett a politikából. 


PÉCHI: Nincs már szükségem politikára. 
KASSAI: Azt majd meglátjuk! Hanem ilyet még 


a mi püspökünk se merne mondani, pedig az sem 
gyáva ember. 


PÉCHI: Püspökeik egyházaikkal az államot, a fe- 
jedelmet akarják szolgálni s csak ezen keresztül a 
Teremtőt. Én először Istent kívánom szolgálni és 
csak őáltala a fejedelmeket. Ez itt a különbség. 


KASSAI: Öncélú hit, öncélú vallás, ugyebár? Men- 
tes attól a piszkos politikától! Hanem ha én egy pik- 
tort fogadok, hogy lefesse arcomat – elvárom, hogy a 
kép rám hasonlítson, ne őrá! De a maguk vallása csak 
magukra hasonlít s nem a mi céljainkra. Ezért nem 
értjük mi a maga hitét! 


PÉCHI: Máskor meg azzal vádolnak, hogy még a 
jobbágyok is megértik. 


KASSAI: Azok túlságosan is, Péchi úr. 
PÉCHI: A katolikusoknak azt mondták: a ti latin 


miséiteket senki se érti... Nekünk most mit monda- 
nak? 


KASSAI: Hogy csak azt értjük, ami az érdekünk. 
Ami jól felfogható érdekünk! Hát öncélú egyház nem 
volt és nem lesz itt soha. Így a végén azt is meg kéne 
engednünk, hogy az emberek állatokat istenítsenek: 
elefántot, bikát vagy akár kutyát, macskát is, és mit 
tudom, miket! Meg azt is, hogy a füvekben s a Nap- 
ban higgyenek! De akkor mivé lesz a világ?! Mi 
fogja össze, Péchi úr?! Ha ma megengedem ezt, hol- 
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nap az is jogot kér... Adom a kisujjam – kén az egész 
kezem! Hát ezért mondom: itt nem lesz zűrzavar! 
Épp elég van ott kívül a világban. Ezért figyelmez- 
tetem, barátsággal, jól jegyezze meg, barátsággal: vi- 
gyázzon azon a gyűlésen, mit beszél... mit cselek- 
szik ... 


PÉCHI: Mondtam, hogy nem megyek oda. 
KASSAI: De a hívei igen. És a pásztor akkor is felel 


nyájáért, ha nincs vele. Így hát el is mehet nyugod- 
tan ... mert úgyis mindegy... érti? Mindegy... 


PÉCHI: Szeretnék imádkozni, kancellár uram. Isten 
áldja. 


(Kassai bólint, indul, épp jön Rebeka.) 
REBEKA: A kisasszony nagyon sír... (Meglátja Kas- 


sait.) Ó, uram, fizesse meg isten... (Péchihez.) Ő me- 
szeltette le azt a rusnya írást a falról... áldott jó lé- 
lek... 


KASSAI: No látja, van, aki jobban ösmer engem... 
(Kimegy.) 
PÉCHI: Ő meszeltette le... de ő is íratta fel... (Más- 


hangon.) Küldd be azt a lányt. 
(Rebeka kisiet.) 
(Péchi egyedül, maga elé.) 


Lehetsz te jámbor törvényfélő, Péchi... ha egyszer 
nem tűrik el, hogy szelíd maradj. Lehet, hogy iga- 
zad volt, Csehi Ábel?... Lehet, hogy mégis – igazad? 
Mert aki félrevonul, és nem üvölt a farkasokkal – gya- 
nússá válik, hogy mit csinál ott a peremen, a nagy 
csöndben, vajon mit csinál? 


(Bejön Deborah, a szeme kisírva.) 
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DEBÓRAH (színtelen hangon): Láttam kimenni... 
mit akart Kassai? 


PÉCHI: Eddig nem mondtam... Nem akartalak 
nyugtalanítani... egy házasságot javall... 


DEBÓRAH (lélegzet-visszafojtva): Hogy ő... ve- 
lem ...? 


PÉCHI: No nem... oda még nem vetemedett... 
az öccsének kérne meg. 


DEBÓRAH: S kelmed... mit mondott? 
PÉCHI: Hogy: nem. Rosszul tettem talán? 
DEBÓRAH (megkönnyebbül): Nem... nem... 
PÉCHI: És nékem mégis bűntudatom támadt. 
DEBÓRAH: Miért? 
PÉCHI: Én nem vagyok Jefte, aki tűzre tudta ál- 


dozni leányát.* Mert megmondta Mózes: A te mag- 
zatodból ne adj áldozatot hamis isteneknek.** 


DEBÓRAH: Mindig idéztek, mintha nem lennének 
saját szavaitok, mintha fejetekben nem volna saját 
gondolat. Féltek nem idézni. Ezzel támadtok és ezzel 
védekeztek. Idézetekkel. Idézet ez az egész világ. 


PÉCHI: Igen, idézünk. Mert nem akarjuk rögtö- 
nözni életünket. De folytatom a megidézést. Én nem 
vagyok olyan, mint az a talján csillagász... Galilei... 
aki midőn megvádolták, hogy eretnek, odaadta lá- 
nyát a katolikus egyháznak... apácának küldte... így 
bizonyította, hogy milyen hűséges a pápai hatalom- 
hoz... Igen... ő is edzett, sőt rutinos volt az áldo- 
 


* Bírák könyve 11, 39. 
** Szabad idézet a 3 Mózes 18, 21 alapján. 
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zatokban, mint Ábrahám... de én nem akarok edzett 
lenni, nem akarom könnyedén vagy fásultan meg- 
szokni az örök áldozást... Nem kell az áldozat ru- 
tinja! Én téged nem áldozlak fel sem hitemért, sem- 
miért... Nincs jogom. S tudod, miért? 


DEBÓRAH (tétován): Nem. 
PÉCHI: Mert Élohim erre nézvést nékem nem súgott 


fülembe semmit, sem éber álmomban, sem sötét éj- 
szakámon. Késik a parancsa. Késik, leányom. 


(Kis szünet.) 
DEBÓRAH (félve): S ha Jáhve azt súgja néked... 


hogy adj Kolosi Mózeshez... te... te megteszed? 
(Kis szünet.) 
PÉCHI: Meg. De úgy látszik, valamiért nem üzen 


az isten. 
DEBÓRAH (egyre haloványabb arccal): Odaadnál 


akkor is, ha tudod, hogy már másé a lelkem... 
PÉCHI: A lelked istenünké... 
DEBÓRAH: Akkor a szívem másé... mindegy. (Tü- 


relmetlen.) Odaadnál? 
PÉCHI: Oda. 
DEBÓRAH: Olyan elszántak vagytok, ha mások sor- 


sáról van szó... olyan elszántak... 
PÉCHI: A hitünk sorsáról van szó, leányom. A hi- 


tünket nem lehet odakötni az állam hintajához, ahogy 
a fejedelem akarja. Képzelj el egy apró szamaracs- 
kát, kit egy hatalmas hintó rúdjához kötnek... együtt 
a gyors és sudár lovakkal... nem bírja a szíve, lába, 
csak zihál, lehull, és a lovak eltapossák... de még 
ha a hintó után kötnék is, akkor se bírja, mert elöl 
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sebes paripák rohannak... ő térdre esnék, s megfojtja 
a kötél... A mi hitünk e jámbor szamaracska, akinek 
nem való világi uralom... 


(Kis szünet.) 
DEBÓRAH (szinte elszánt): Ha tudnám, hol az 


igazság, egy minutát se várnék... követném árkon- 
bokron ... ha tudnám, hogy Balás Ábrahámnál van az 
igazság, utána mennék a vesztőhelyre is... 


PÉCHI: Felejtsd el azt az embert, leányom. 
DEBÓRAH: De hogyan? Segíts őt elfelejteni... vagy 


segítsen Jáhve, bárki... de látod, nem engedi... Jáhve 
is eszembe juttatja! Még ő is... 


PÉCHI: Árva, ártatlan leányom... próbálj imád- 
kozni ... próbáljunk énekelni. De csak csöndesen. 


DEBÓRAH (ismét némi daccal): A saját házunkban 
vagyunk. Így mások mulatságát nem zavarjuk. Vagy 
ha igen, hát tömjék be a fülüket. Én hangosan éneke- 
lek ezután! 


PÉCHI (kínlódva): Csehi Ábel... Csehi Ábel... 
DEBÓRAH: Nem titkolom többé imámat... mivol- 


tomat ... nevemet... ha már úgyis mindegy... (Hir- 
telen.) De te ne menj el arra a gyűlésre... 


PÉCHI: Honnan tudod... hogy... 
DEBÓRAH: Hallgatództam egy kicsit. 
PÉCHI: Debórah! 
DEBÓRAH: Jáhve tán nem hallgatódzik...? Csak ő 


tehetségesebb az embereknél. 
PÉCHI: Istenkísértő! Mi szállt lelkedbe...? Az én 


engedelmes leányom... 
DEBÓRAH: Énekeljünk! De hangosan! 
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(Kis csend.) 
PÉCHI: Lehet, hogy igazad van... hangosan vagy 


halkan... hiszen minél szelídebb énekünk – a véres 
mulatságot annál jobban zavarja... érted? (Megfogja 
kezét, szemébe.) Érted? 


DEBÓRAH (fejét lehajtja): Most már... mindent... 
kezdek érteni... 


(Énekelnek, eléggé hangosan.) 
ÉNEK: 


Sion hegyéről szabaditódat, 
Mennyei szent Úr, várja örömmel messiásodat, 
Mellyel világnak újítására fogadásod mutat, 
Bocsásd el, szent Űr, messiásodat, add néped váltságát. 


Izrael magva nagy reménységgel 
Ez igéretet óhajtván várja sok időtől fogva... 


(Az ének kezd halkulni, sötét.) 


(Ez lehet a második felvonás vége.) 
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2. KÉP 
(Ez lehet a harmadik felvonás kezdete.) 


A börtön. Péchi ül az asztal mellett, Gábor bácsi ré- 
vedten a széken. Majd hirtelen felrántja a cellaajtót. 
Aztán a többit sorban. 


GÁBOR BÁCSI: Most már... mindig nyitva lesz ez az 
ajtó... s az ajtók... mindig... (Valami megszállott- 
ság. Liheg.) 


PÉCHI: Zárd rám az ajtót, azt mondom néked. 
GÁBOR BÁCSI: Nem... nem... nyitva lesz... nyitva 


hagyom, bármi történjék is. Ma éjjel álmomban meg- 
jelent halott asszonyom... Fényes volt a szeme... 
Tégy, ahogy néked jó, Gábor... azt mondotta... 
És még azt is mondotta: a haláltól pedig ne félj, hi- 
szen én várlak. Ha idegenek közt botorkálsz, nem 
lehet helyed a világban, hát miért nem sietsz felém? 
Ha nem érti senki szavaidat, miért nem jössz vélem 
társalogni? Ha nem főz senki rád, miért nem jössz 
oda, ahol egyetlen ételünk és egyetlen italunk az is- 
ten ... Ezt mondotta... És ez jel volt... szent jelzés 
volt nekem... Eszembe jutott, mennyit szenvedett 
kelmed is, midőn elveszítette asszonyát... S milyen 
hűséggel várta, hogy Jáhve megkönyörüljön kelme- 
den... s elvigye asszonya felé... Ó szemérmetes fő- 
uram (Péchire érti), milyen nagy erősség a mi férfiú- 
röstelkedésünk, midőn nyoszolyára áhítozván vá- 
gyunk régi párunk után... akár álmunkban is. Gyer- 
mekeim mind elhagytak már... én itt becsukva a ra- 
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bokkal... s ha nem jön az én szabadítóm, Péchi Si- 
mon, még ma is tántorgok, bolyongok e folyosókon... 
S járom ezt a lépcsőt, amely nem visz sehova... mert 
csak a napfényre visz... holott én nem oda vágyom... 
mert a napfény csak arra való, hogy elfödje a temén- 
telen sötétet... én abba a sötétségbe vágyom immár, 
ahol csupán egyetlen fényesség világít: Élohim... 


(Kis csend.) 
PÉCHI (megkínzottan): Hagyd abba, Gábor... mon- 


dottam már ezerszer... hagyd abba... 
GÁBOR BÁCSI (szinte eszelősen): Nem hagyom, nem 


hagyom... ó, uram. Minden ajtót örökké nyitva... 
minden ajtót. Mert mi a mennyeknek országa, ha nem 
az örökké nyitva tartott ajtó?! 


(Kis csend.) 
PÉCHI: A derűt vitted el életemből. 
GÁBOR BÁCSI: Nem értelek, jó uram. (Alázatos 


szemmel.) 
PÉCHI: E sötét börtönben te voltál az egyetlen, 


akin még tudtam mosolyogni... a kérdéseiden... a 
mondásaidon... Amikor azt kérdezted, hogy mért 
nem örülnek, ha mi nem esszük a disznóhúst... hi- 
szen több jut nekik... Ez az egészséges észjárás – 
örökké felderített... Emlékszel? 


GÁBOR BÁCSI: Nem emlékszem, uram. S ha én 
nem emlékszem valamire, ez azt jelenti: épp ideje 
volt elfelejtenem... 


PÉCHI: És egyszer csak szörnyen kezdtél hasonlí- 
tani rám... a szavaimra... imáimra... És akkor el- 
tűnt életemből a derű... Nyertem egy hivőt... és 
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mit adtam érte...? A derűt... Nem lehetek többé 
önfeledt. Kiűzettem e paradicsomból... Nagy ára 
volt hitemnek: az önfeledtség... Eltűntél, tündér ön- 
feledtség, és ez maga a bűntudat... Véres a lelki- 
ösmeret... Mások szenvednek értem. 


GÁBOR BÁCSI: Nem kelmefestő a lelkiösmeret, 
uram, hogy bíborcsigák levébe áztassa fehérneműn- 
ket ... Csak Élohim festheti vérrel lelkünk fehér falára 
a szókat: Bűnös vagy, teremtmény. És Élohim adja 
a derűt is, jó uram. 


PÉCHI: Te csak ne beszélj Élohim nevében! Ki jo- 
gosított föl téged erre? 


GÁBOR BÁCSI: Te, nagy jó uram, én megszabadí- 
tóm. 


PÉCHI (felugrik): Én? Dehogyis én! A makacs fe- 
jed... a konokság, az átkozott konokság... A sátán 
bújt beléd... 


GÁBOR BÁCSI (megrökönyödve): Énbennem Élo- 
him él, és te... te... ezt mondod, nagy jó uram... 
hogy a sátán?... 


PÉCHI: No tessék! A végén ki fog átkozni saját hi- 
temből, mint a pápistáknál szokás. Mi is odajutunk... 
Úgy látszik, elkerülhetetlen... Hát átkozz ki, te os- 
toba! (Rázza.) 


GÁBOR BÁCSI: Egy angyal nem átkozódik, uram... 
hiszen te mondtad... te mondtad, hogy angyal va- 
gyok... valamennyien azok vagyunk... Nem így 
van? (Szelíd, türelmes, miközben Péchi egyre durvább, 
legalábbis ingerültebb. A komikum sötét, komor.) 
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PÉCHI: Így! De te ezt akkor sem foghatod fel... 
s ha kapiskálnád is, mi értelme volna? 


GÁBOR BÁCSI: Majd te megvilágosítod elmémet, jó 
uram. 


PÉCHI (szinte felháborodottan kiáltva): Én soha! 
(Kintről kolompszerű hang szól.) 
PÉCHI (hirtelen fáradtság): Menj... jönnek a ra- 


bok... vezesd le őket... menj... jönnek a rabok... 
Hagyj egyedül várnom ítéletemet. 


(Gábor bácsi lehajtott fejjel, lassan indul.) 
Várj. 


(Megtorpan.) 
Ígérj meg valamit. 


GÁBOR BÁCSI: Mit ígérjek, uram? 
PÉCHI: Hogy megmondod nekik... 
GÁBOR BÁCSI: Kiknek és mit? 
PÉCHI: A híveimnek... az én rab híveimnek... 


hogy én kérem... átkozzanak... átkozzanak... meg 
engem... 


(Gábor bácsi fülét betapasztva felrohan.) 
(Péchi egyedül, az asztalon lévő papírra bámul, fel- 


veszi.) 
Hát meg is fogalmaztátok helyettem. Mint az írás- 


tudatlanok helyett a jegyző deákok... (Olvassa.) 
„Én... istentelen úton bolyongtam eddig. Bánom e 
sátánkodásomat. Ezért fejemet az igaz isten tenyeré- 
nek ajánlom. A szent háromságában is egy igaz isten 
tenyerébe, az ő egyszülött fia, a Jézus Krisztus, én 
megváltóm tenyerébe adom... és isten e kinyújtott 
tenyere egyházam, az erdélyi magyar református egy- 
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ház... lelkemmel őt megkínálom... híveimmel 
együtt...” (Hirtelen összegyűri az iratot, de nem na- 
gyon. A cella sarkába dobja. Nézi. Maga elé.) Vajon 
nem azért dobtam el, mert megkísértett? Mert fél- 
tem őt nézni itt az asztalon, féltem, hogy aláírásra 
csábít? (Odalép, felveszi, kisimítja, visszahelyezi.) 
Így... Próbáld meg csak erőmet, reggel, délben, 
este... lássalak... és kísérts meg nagyon... S én így 
legyek erős – nemet mondani. 


(Jönnek le a rabok, némán. Péchi meghallja halk 
lépteiket, az őr ugyanis ujját figyelmeztetőleg – ajkára 
teszi. Így adja a rabok tudtára: csendesebben.) 


(Péchi kirobban az ajtón.) 
Nem ismertek meg? Péchi Simon vagyok! Miattam 


jutottatok ide... átkozzatok! 
(A rabok némán állnak, arcuk nyugodt, szinte jóságos.) 


Átkozzatok, ti, átkozzatok! Nektek is jó, nekem is jó 
lesz... káromoljatok! 


(Most egyenként megfogja őket, szemükbe néz, rázza 
őket.) Te, miért nem átkozol?! (Az lehajtja fejét.) És 
te?! És te?! (Ezek ugyanúgy.) 


(Most Gábor bácsi átöleli Péchit, és viszi a cella felé. 
Péchi gyenge, nincs szükség erőszakra. Betolja – szinte 
gyöngéden a cellába, s rázárja az ajtót. A többieket is 
a cellákba engedi, de nyitva hagyja az ajtókat. Péchi 
maga elé bámul, miután leskelődött.) 
Legalább... legalább végre rám zártad az ajtót... 
Látod, ott náluk nyitva hagytál minden ajtót... 
és mégse mer bejönni s kimenni senki... Mert van 
egy másik, örökre zárt ajtó. A félelem. Hát akkor 
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miért játszol ajtónyitósdit, börtönőr?! (Gábor bácsi 
nyitja, és kitárja.) 


GÁBOR BÁCSI (bejön, szelíd mosollyal): Látja? Lehaj- 
tott fejjel álltak... nem átkozódtak... 


PÉCHI (üvöltve): Zárd rám azt az ajtót! 
GÁBOR BÁCSI (fejét csendesen ingatva): Nem, 


uram... soha többé... soha... 
(Péchi leborul.) 
PÉCHI: Ó, Élohim vedd el tőlem ezt a nehéz bizal- 


mat... a bizalmukat... teher nékem ez a bizalom... 
teher, hogy megbocsátanak... csak átkuk szabadí- 
tana fel... csak jótékony, édes átkuk adná, hogy meg- 
ízleljem az áldott szabadságot, a bizalmaktól függet- 
len létezést... ó, Jáhve. 


(Sír. Az őr csak áll. Bizalommal néz előre.) 
GÁBOR BÁCSI: Beteg vagy, uram. De Élohim veled 


van... veled van, nagy jó uram, én megszabadítóm... 
veled... (Melléje borul a földre.) 


(Sötét.) 


3. KÉP 


Gyulafehérvár. Péchi házának már látott fala. A fel- 
iratot lemeszelték. Rebeka jön balról szapora léptekkel, 
motyog, karján bevásárlókosár. Hátra, oldalra nézdel, 
ijedt. 


REBEKA: Uram isten, a katonák! (Most több irány- 
ból is katonák jönnek be, elállják az öregasszony útját.) 


TISZT: Itthon van a gazdád? 
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REBEKA: Nincs nékem gazdám... és nincs is itthon, 
bizonyisten... nincs. A gyűlésen van az... 


TISZT: Hazudsz! Mi épp onnan jöttünk vissza, ma 
hajnalban... a gyűlésnek tegnap este vége volt... 
A hős gazdád nem mert eljönni bezzeg! A híveit letar- 
tóztattuk, ő meg itthon henyél... mint a nábobok! 
Szenvedjen a pórnép, igaz, a főkolompos pedig vígan 
pihenjen! Hol van? (Megrázza.) 


REBEKA: Jaj, istenem, nem tudom én, honnan tud- 
nám! 


(A zajra kijön Debórah rémült szemekkel.) 
TISZT (végigméri): Maga Péchi Debórah? 
DEBÓRAH: Én vagyok... 
TISZT (halkan társához): Egy ilyen angyalért még 


én is odaborulnék Ábrahám kebelére... (Nevetnek. 
Hirtelen hallgat el.) No, vezessenek be! Lássuk azt a 
nábobot! 


(Rebeka és Debórah halálra váltan mennek elöl, 
most feltűnik Kassai, int, jön a már látott piaci csoport, 
csak most többen vannak.) 


KASSAI: De most aztán ügyesek legyetek, hé! Azt 
kiabáljátok, hogy ti is a Péchi hívei vagytok, és átkoz- 
zátok, ahogy csak tudjátok, dobáljátok meg kővel is, 
de nehogy eltaláljátok nekem, mert egyenként nyúz- 
lak meg... 


(Hangok kívülről.) 
Most tűnjetek el egy kicsit. 


(Ő is eltűnik, azok is, más-más irányba.) 
(Jön Csehi és a felesége, lihegve megállnak.) 
SÁRA: Én istenem, csakhogy segítettél megmene- 
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külni... Ó, Ábel, miért kellett néked beszélned? 
Miért? Olyan csendesen ment minden, amíg te meg 
nem szólaltál... Miért kellett odamennünk, miért? 


CSEHI (gyűlölettel a ház felé): Ő parancsolta... de 
eljött a pillanat, hogy most végleg szakítsak vele... 
megyek a magam útján tovább. 


SÁRA: De hiszen Péchi nem ajánlotta nektek az 
odamenetelt... 


CSEHI: Épp ezzel hergelt fel, hogy odamenjünk... 
S ha ő eljön – nem merészkedtek volna ránk tá- 
madni... 


(Megjelenik Kolosi.) 
KOLOSI: Maga Péchi Simon után az első ember... 


igaz? (Kicsit tétován.) 
CSEHI: Csak voltam. Ki maga, honnan ösmerem? 
SÁRA: Ez járt a nyomunkban a gyűlés alatt... (Gya- 


nakvóan.) A múltkor is erre kószált... Haggyon bé- 
kén minket... 


KOLOSI: Jót akarok... meg akarom védeni ma- 
gát ... Ha már Péchit nem védhettem meg... Nekem 
ez nagyon fontos... meg akarom védeni. 


CSEHI: Védjen, akit akar, de engem ne. 
(Indulna.) 
(Kolosi bátran előbbre lép.) 
KOLOSI (jó hangosan): Akkor is megvédem Péchi 


Simon legelső emberét, mert – veszély fenyegeti... 
CSEHI: Majd én megvédem magam! (Előrántja ta- 


risznyájából korbácsát.) 
(A hangra már közben előbújnak a piaciak, felisme- 
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rik Csehiben a múltkori uszítót. A korbács is hergeli 
őket.) 


EGY EMBER: Ő az! A korbácsos! Ez mondta, hogy 
ne kíméljenek bennünket! (Feléje indulnak.) 


KOLOSI (eléjük ugrik): Ne bántsátok, ő Péchi leg- 
első embere! 


HANGOK: Annál inkább! 
(Félrelökik.) 
(Rázúdulnak. Különös, hogy Csehi most leejti emelt 


korbácsát, szinte megadóan tűri a támadást; máris hull- 
nak a kövek: némán, kegyetlen arccal végzik a „meg- 
bízatást”.) 


KOLOSI: Ne! Ne! (Ő is kap néhányat, lehull, Sára 
közben sikoltozik.) 


SÁRA: Segítség, segítség! Ó, Jáhve, hol vagy, hol 
vagy, Jáhve, midőn ömlik vérünk? (Próbálja őket 
letépni az uráról, ő is kap néhány ütést.) 


EGY ASSZONY (sikítva): Átkozott istentelenek! 
Szombatos sátánok, Jézus Krisztus megfeszítői! 
Megfeszítők! Megfeszítők! 


(Hullnak tompán a kövek. Csehi már vérben fekszik. 
Tarisznyája letépve: korbács és Ószövetség a földön 
hever. E pillanatban sietnek ki a katonák Péchit is 
hozva, mögöttük Debórah sír, némán: megtorpannak.) 


TISZT: Hé, mi zajlik ott! 
EGY EMBER: A szombatos sátánokat móresre tanít- 


juk! (Máris iszkolnak. Csak Sára marad férjére bo- 
rulva, nem látja Péchit, a tiszt odalép.) 


TISZT: Mi történt? 
SÁRA: Megkövezték... megkövezték az én szegény 


 
 
 
 
 


208 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 


uramat... Korbács volt kezében, mégis megadóan 
tűrte, hogy megöljék. Senki se védte, még Jáhve se... 
csak ez a szerencsétlen védte... csak ez ni... (Kolo- 
sira mutat, aki a földön fekszik, de még mozog, nyö- 
szörög. Most Péchi, aki eddig dermedten állt, megindul, 
a katonák azonban lefogják.) 


PÉCHI: Sára! 
(Az asszony felnéz, szemében gyűlölet, félelem. Péchi 


tesz feléje egy-két lépést, a katonák tartják, Sára most 
megfogja ura élettelen két karját, és húzza, közben 
vissza-visszapillant Péchire, mintha előle cipelné, 
vinné némán.) 


Hadd mondjak imát, Sára! Hadd mondjak imát leg- 
első hívemért! 


SÁRA: Nem a tied már többé – ő már nem a tied... 
és senkié... te sátán! És nem a tied Jáhve, nem a tied! 
Csak az enyém! (Lázadva az égre.) 


(Lihegve kicipeli, kis csend.) 
TISZT (két katonához): Szedjétek össze a szétszéledt 


csőcseléket! 
(Azok kiballagnak.) 


Menjünk, Péchi uram, már várnak minket... 
(Deborah is menne.) 


Sajnálom, kisasszony... én szeretném a legjobban, ha 
hozzánk szegődhetne. De nem lehet. Majd máskor 
szerét ejtjük. (Némi kacsint ás, pimaszság.) 


PÉCHI: Maradj... azt hiszem... az ott... Kolosi 
Mózes... ápold csak, leányom... 


(Megölelik egymást, megcsókolják.) 
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DEBÓRAH: Mindent megteszek érted, apám... bár- 
mit ... 


PÉCHI: Nem akarok Ábrahám és Jefte lenni... nem 
akarok Ábrahám és Jefte lenni... mert nem súgott 
semmit isten... semmit nem súgott... (Elcsuklik 
hangja, megy, követik, Rebeka és Debórah csak áll. 
Péchi meglátja, s fölveszi Csehi bibliáját, megtörli, vi- 
szi. Mind el.) 


(Most Kolosi a földön újra felnyög. Rebeka máris 
ugrik, Debórah még mindig apja után néz. A vénasz- 
szony próbálja vonszolni, nehéz neki.) 


REBEKA: Jöjjön... elvérzik szegény... 
(Debórah hirtelen felocsudik, határozottan lép oda.) 
DEBÓRAH: Ne féljen, Kolosi uram... ne féljen... 


mindent megteszünk... mindent... (Félig támogatva, 
félig vonszolva beviszik a házba.) 


(Most megjelenik Kassai, látni rajta, hogy az egész- 
nek szemtanúja volt.) 


KASSAI (utánuk): Ápolgasd csak, Péchi Debórah... 
ez az egyetlen járható utad. Más utad itt nem lesz, 
kisasszony, míg én vagyok bátyja ennek az ostobá- 
nak. 


(Mint akinek hirtelen eszébe jut, oldalt megy.) 
Hé, katona urak, kit kerestek? 


(A két katona lassan jön.) 
ELSŐ KATONA (halkan): Ez meg ki? 
MÁSODIK KATONA (oldalba böki): A kancellár, te... 


(Az behúzza nyakát.) 
KASSAI: Mit kerestek? 
ELSŐ KATONA: Ezeket a csavargókat... 
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KASSAI: Menjetek csak Péchi után, nehogy meg- 
szökjön... itt kószálnak az emberei szanaszét... Ezt 
a csürhe népet pedig bízzátok Kemény János uramra. 
Én már beszéltem vele. 


ELSŐ KATONA: Igenis. 
(Elsietnek.) 
(Kassai áll, arcán elégedettség: a ház felé beszél.) 
KASSAI: Mekkora vagyon ura leszel végül is, te 


tökkelütött egyetlen élő rokonom... megint majdnem 
elrontottad az egészet... Még szerencse, hogy meg- 
köveztek... Csak jó az isten. Még a balgákhoz is le- 
hajol. 


(Elmegy.) 


4. KÉP 


A börtön. Péchi a cellájában imádkozik. Ajtaja 
nyitva. Gábor a folyosón a földre görnyedve fohászt 
mormol. Most halkan megcsikordul a lépcsőajtó, belép 
Sára, mögötte Kassai, aki némán mutat a cella felé. 
Ő maga visszalép. Sára halkan lépeget. Egészen más, 
mint legutóbb. Csinosan öltözött, szemrevaló. Az őr fel- 
riad. 


GÁBOR BÁCSI: Ki vagy te? 
(Feltápászkodik, szelíden útjába áll.) 
SÁRA: A kancellár küldött. Eressz! 
GÁBOR BÁCSI: Pszt... csendesen... ne zavard a vi- 


lág véres mulatságát. 


 


 


211 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 


SÁRA (hökkent az ismerős szavakra): Hát te meg 
ki vagy? 


GÁBOR BÁCSI: Vagyok, aki vagyok. Majd megtu- 
dod egyszer... majd egyszer megtudod, ha nem sza- 
porodnak többé a világ rabjai. És akkor őrizőkre se 
lesz többé szükség. Egyetlen pásztorunk a felséges úr 
lesz... (Az égre.) 


SÁRA: Ej, ez is bolond! Eressz Péchihez. 
GÁBOR BÁCSI: Ha békéjét megzavarni jöttél, tá- 


vozz ... 
(Péchi kinéz a zajra.) 
PÉCHI: Sára! (Az őrhöz.) Engedd ezt az asszonyt. 


(Gábor a lépcsőhöz megy, leül.) Élohim hozott! (Sára 
belép.) 


SÁRA (majdnem hetyke hangon): A keresztény iste- 
nem hozott. S tudod, miért? Hogy szemedbe vágjam, 
ki is vagy te igazából. 


PÉCHI (halkan): Ki vagyok én? 
SÁRA: Aki tiszta forrást hazudtál nekünk, de ebbe 


a forrásba már annyi vér ömlött, annyi szenvedés, 
hogy többé sose lehet tiszta. És azért jöttem, hogy el- 
mondjam: könnyű úgy angyalnak álmodni az embert, 
ha mindig tele a hasad, és a torkod sose szomjazik... 
bezzeg az én szegény uram éhesen hirdette a hitet... 
de ő meghalt... ám a forrás megmérgezője – él! 
S míg te élsz, nékem nem lesz nyugalmam... 


(Kis csend.) 
PÉCHI: Én mondtam uradnak, hogy ne menjen oda. 


(Csendesen.) 
SÁRA: Mondtad, de úgy, hogy ettől még jobban fel- 
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tüzelted az akaratát. Álszent vagy, Péchi! Akkora fa- 
rizeus, mint a birtokod, ami már nem sokáig lesz a 
tiéd... remélem... Sanyarú özvegyember, ezt hittük 
rólad... akinek mindegy, mikor hal meg, mert már 
annyira vágyik istene után. De ő nem mert a gyű- 
lésre eljönni... óvta életét! Haljon érte más... aki if- 
jabb és erősebb... ő meg ősz fejével, köszvényes tag- 
jaival éljen bárhogy... akár börtönben is – csak éljen. 
(Megvetés, gyűlölet, gúny.) Nábob létedre – élet kol- 
dulója! 


PÉCHI: A hitünkért akartam tovább élni, Sára. Nem 
hallottad még, hogy ha meghal a vezér – a sereget 
könnyen szétkergetik. 


SÁRA: Íme, te élsz, és mégis szétkergették nyája- 
dat, te gyáva pásztor! (Csúfondáros.) És lett volna e 
seregnek új vezére... nálad sokkal különb. 


PÉCHI: Ugyan kicsoda? 
SÁRA (egy pillanatra elcsukló hangon): Az én sze- 


gény uram. 
PÉCHI: Vakhitű volt és nagyravágyó. (Nem indu- 


lattal.) 
SÁRA: És te nem? 
PÉCHI: Nékem már úgyis minden megadatott... 


voltam kancellár, lett birtokom, hivő nyájam... A va- 
gyonomat megosztottam hittársaimmal, vallásom ja- 
vára. Mire és hova vágytam volna még... ennél né- 
kem nem volt magosabb polc... csak az vágyik nagyra, 
aki középen van s aki lennebb. Nékem az alázatom volt 
a szabadság. 


SÁRA: Mint a gazdag gyomorbajosnak a diéta, mi? 
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Néki az az élvezet. De nékünk egészséges volt a 
gyomrunk: mi enni és inni teli szájjal kívántuk az 
igét. (Szinte érzékien.) 


PÉCHI: Az volt a nagy veszély. 
SÁRA: Lesrófoltattad hitünket. Elirigyelted uram- 


tól, hogy ő is lehetne valaki... féltetted, hogy jobban 
fogják szeretni és tisztelni, mint téged – a nagyurat! 


PÉCHI (valamivel keményebb hangon): Ostoba volt 
a férjed, Sára. 


SÁRA (kikel): Te vagy az isten ostobája! Aki a szél 
ellen vizel! 


(Az őr bejön.) 
GÁBOR BÁCSI: Csendesebben, leányom. 
SÁRA: Ki ez a maskara? Ismerős nekem... Hisz oly 


egyformák vagytok... A szemetek ahogy forog... 
ahogy fénylik... rajong... milyen jámbor... míg egy- 
szer ki nem bújik a szeg a zsákból... (Az őrhöz.) 
Te csúszómászó... istenemre, annyi méltóság sincs 
benned, mint egy féregben a földön. (Lökdöste, s azt 
tűrte.) 


GÁBOR BÁCSI: Jáhve teremtménye a féreg is, te asz- 
szony. És ő éppoly tökéletes a maga módján, mint 
te vagy én... 


SÁRA (felnevet hisztériásan): Ez az...! Egyből lát- 
tam rajtad: a Péchi tanítványa vagy, esküszöm! Hát 
tanítványod van itt is... a mundérosok között is meg- 
leled, akinek lelkére ráteheted a térded? 


PÉCHI (nyugodtan): Hallgass. Te pedig hagyj ma- 
gunkra. (Az őr tétován kimegy. Péchi behúzza az ajtót. 
Gábor bácsi a lépcsőre ül.) 
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SÁRA: Nem hallgatok! Új híveket toborozván még 
itt is szaporítod bűneidet... ne félj, elmondom én ezt, 
ahol kell! Hogy itt se jött meg az eszed! S ne félj, ezt 
megjegyzik az urak,.. még több lesz a rovásodon... 
és az ostor majd azon a szép, gyönyörű lányodon csat- 
tan, bármit is csinálsz! (Káröröm, irigy villanás.) 


PÉCHI: Hallgass, Sára... (Más hang, kis szünet 
után.) Tényleg megtértél? 


SÁRA (hetykén): Meg én... S azóta érzem, hogy 
ember vagyok. 


PÉCHI: Asszony vagy, Sára. 
SÁRA: Ember, ha mondom. Nem látod rajtam... 


(Kihúzza magát, szinte már erotikus mozdulattal.) 
És szabad a lelkem és a testem is... Mert míg a te ki- 
facsart igéidet hallgattam, pocsolyát ittam víz helyett, 
bor helyett meg vizet. Koporsóba tettétek, s úgy 
vittétek a hitet, és csak énekeltetek neki. Ó ti halott- 
vivők! De az igazi halottvivők élnek... és ha túl 
sokáig kell cipelni a halott hitet, a koporsót ledobják – 
és táncolni kezdenek... élni akarnak, nem mindig ha- 
lottat emelni... Igen, szabad vagyok! Nézd, kecses 
vagyok, nem holmi múmia! És ha kell, táncolok 
előtted! (Illeg.) Még szegény uramat is hideg békává 
tetted... pedig ő ezelőtt mindig parázs volt a hitvesi 
ágyban. Mert te hamis hiten voltál, Péchi Simon! 
Hamis, halott hiten! 


(Kis csend.) 
PÉCHI: Most nem az a baj, hogy amiben hittem, 


jó vagy rossz... ez most már mindegy... az volt a baj, 
hogy hittem a vallásszabadságban... túlságosan bíz- 
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tam abban az átkozott szabadságban, ami kívülről 
jön... ábránd volt... mert az ott kint csak ezzel, itt 
bévül (mellére) lehet igaz szabadság... 


SÁRA: Most politizálsz, máskor meg undorodtál 
tőle, mint az élet eleven vérétől, amely bennünk ke- 
ring! 


PÉCHI: Politika... tudod te, mi az? 
SÁRA: Tudom! Amit a fejedelem jól csinál, te meg 


rosszul... Mert ez már nem a te tudományod többé! 
PÉCHI (fejét ingatja): Tudomány? Igen. Annak a tu- 


dománya, hogy miként tegyék erkölcsössé az ölést... 
De ne beszéljünk erről... inkább azt mondd meg: 
ösmered már a kegyelmesség tanát? 


SÁRA: Az mi? (Gyanakvó indulat.) 
PÉCHI: Hogy kegyelmesnek kell lennetek... ez a ke- 


resztény hitben is benne van. 
SARA: Ösmerem, légy nyugodt. Az Újtestamentum 


is járt már kezemben... 
PÉCHI: Akkor légy kegyelmes hozzám... és mondd 


meg ennek az embernek itt kint (az őrre), aki akaratom 
ellenére szegődött mellém, mondd meg néki, hogy 
ki vagyok én... hogy lássa: engem nem érdemes kö- 
vetni... 


SÁRA: Hát bizony nagy sarlatán vagy, Péchi! (Ki- 
nyitja az ajtót, az őrhöz.) Az bizony! Halljad te is! 


GÁBOR BÁCSI: Türtőztesd magad, ne bántsd az én 
megszabadítómat! (A lépcsőről.) 


PÉCHI: Hallgass, Gábor! Nem vagyok megszaba- 
dítód! (Az asszony rábámul. Kis szünet.) 


SÁRA: Áhá! Értem én már... le akarod rázni leg- 
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újabb hívedet! Mert félsz, hogy hátulütővel jár ez 
a benti hittérítés... no azért sem! Ragadjon nyakadba 
ez is, mint a többi. Egy átokkal több lesz, ami ér... 
(Az őrhöz.) Ő a legtisztább forrás követője! (Ünnepé- 
lyes gúny, amit az őr – persze – nem érez, hiszen ő már 
új hitvilágba zsongította magát. Kába tőle.) 


PÉCHI: Sára! 
GÁBOR BÁCSI (jámboran bólogat): Úgy, leányom, 


látod, ez már szent, igaz beszéd. 
SÁRA: Ő Élohim leghűbb szolgája tájainkon! 
GÁBOR BÁCSI: Áldott minden szavad. 
PÉCHI: Sára! 
SÁRA: Ő a legszelídebb mindenek között... ujjához 


vér sose tapadt... Otthagyta a hatalmat, csak hogy 
istenének éljen... levetette a fényes állami ruhát, hogy 
beöltözzék szent és jámbor rongyainkba... hogy 
miértünk éljen! 


PÉCHI: Gábor, ne higgy néki! Farizeus vagyok! 
SÁRA: Csak azért gyalázza önmagát, hogy próbára 


tegyen, hogy lássa, hited milyen erős... ne higgy 
neki... 


(Péchi a börtönben kicsit szétzilálódott aggyal beszél, 
mint már egy idő óta.) 


PÉCHI: Sára, kegyelmezz nekem! 
SÁRA (suttogva): No nem... vállald csak őt is... 


(hangosan) Élohim legszentebb embere, ártatlan, 
mint egy újszülött! Őt záratták be hívei, s nem ő a hí- 
veit! 


(Péchi torkából ordítás szakad fel, nekiront, a torkát 
keresi, az erős fiatalasszony könnyedén fogja le, s a 
 


 
 
 
 


217 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 


priccsre löki, rajta térdel, majd szinte parázna módon, 
lovaglóülésbe veti magát rajta. Gáborhoz, aki közelébb 
jött, de nem mer belépni, döbbent.) 
Nézd meg, milyen szelíd az én régi bálványom... 
hányszor csodáltam... még álmodtam is véled, bi- 
zony! (Mozog rajta.) A mi bálványunk... imé, rajta 
lovagolok! Láthatja lentről a keblemet is. Lehet, 
hogy kívánja, mint székely a pityókát? Azért mon- 
dom ... ennek helyébe kell lépni, mert maholnap oda 
lesz a hit. Ki lenne erre alkalmasabb, mint épp te. 
Egy ilyen erős, meglett, tiszta ember... te... igen... 
(Feláll róla, a közben dermedten belépő őrt megciró- 
gatja.) Gondolkodj rajta... és ne hagyd magad le- 
beszélni arról, hogy a helyébe lépj... ne törődj véle, 
bármit is mond... (Rábök.) Már oda a tiszta ész... 
Sok szerencsét ... te – új vezér... (Szájon csókolja hat- 
hatósan, az fagyottan áll.) 


(Elsiet, Gábor bácsi bámul utána. Péchi nyög.) 
PÉCHI: Ne higgy neki... láttad, milyen gonosz va- 


gyok... a torkának ugrottam... S tűrtem parázna 
mozdulatait. 


GÁBOR BÁCSI: Midőn az embert próbára akarja 
tenni, Élohim is gonosznak öltözik... Sőt, édes pa- 
ráznának, ki özvegyembereket gyűr maga alá... 
De a bűn sötét lebernyege mögött ott dobog Élohim 
fényes, fényes szíve... Ó, megszabadítom... látod, 
kiálltam ezt a próbát! 


(Arcán büszkeség, alázat, rajongás keveredik. Sötét 
lesz.) 
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5. KÉP 


Gyulafehérvár. A palotaterem (már láttuk). Rá- 
kóczi előtt Kassai áll mereven. 


I. RÁKÓCZI (mint aki folytatja a „fejmosást”): 
Mióta van Péchi börtönben, azt kérdeztem. 


KASSAI: Hát... ha jól meggondolom... 
I. RÁKÓCZI: Gondolja csak meg jól, azt ajánlom. 
KASSAI: Néhány nap múlva két esztendeje lesz. 
I. RÁKÓCZI: S ezt ilyen egykedvűen mondja? 
KASSAI: Én derűlátóbb vagyok, nagyságos uram. 
I. RÁKÓCZI: Mint a falubolondja, mi? Már ne ha- 


ragudjék, de ami sok, az sok. Tudja, milyen ez az or- 
szág vallási szempontból? 


KASSAI: Nem tudom, mire gondol, uram. 
I. RÁKÓCZI: Vegyes, mint kódusszar! Pedig mi urak 


volnánk, nem koldusok! A koldus azt eszi, amit innen- 
onnan kap... hát lehet tarkabarka, amit maga után 
hagy... De amit mi hagyakozunk magunk után uno- 
káinknak, az ne legyen vegyes, érti? Egységet akarok 
az utókorra hagyni! Ősszefogott erőt, hogy ne győz- 
hessék le őket. De ennek még semmi jele sincsen. 


KASSAI: Én akkor se vagyok borúlátó, uram. 
I. RÁKÓCZI: Csak fújja a magáét, mint a házalók. 
KASSAI: Felség, a Duna se tudja Bécsnél előre, 


hogy majd Budánál egyenest lefelé veszi útját, s azt 
sem sejti, hogy délen majd kanyarodni kényszerül. 
Előbb azt hihetné, hogy az Adriába ömlik... és végül 
maga is alig veszi észre, hogy a Fekete-tengerben köt 
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ki. Hát Péchi se gondolja még, hova vezet az útja. 
Nem is sejtheti, de mi annál inkább. 


I. RÁKÓCZI: Tanítómeséket mond, ahelyett hogy 
eredményt mutatna! Ez a Péchi fafejűbb most a bör- 
tönében, mint mikor kint szabadon járkált. Esküszöm, 
egy debreceni polgárnál is vastagnyakúbb... s egy 
kolozsvárinál is konokabb. Hát nem bírnak el egy 
koszos szektával? Hát miből vannak ezek? Maholnap 
őket emlegetik szilárd kőszirtnek meg sziklavárnak, az 
egyházakat meg holmi vályogvityillónak! Mitől olyan 
erősek? Mitől?! 


(Kis szünet.) 
Nem tudja, mi? Mért tartom én magukat, ha nem 
tudnak felelni? Beszéljen már! 


KASSAI (apró csend után): Akiket üldöznek, felség, 
jobban összetartanak. Csak akiket elkényeztetnek – 
azok húznak széjjel. 


I. RÁKÓCZI: Köztük is vannak átpártolók... Meg 
kell keresni a júdásokat! Akik már unják a Péchi-féle 
jámbor életet... akik magasabbra vágynak... köztük 
talán nincsenek szakadárok? Olyan még nem volt, 
hogy ne legyenek. De maguk nem tettek semmit, 
hogy ezeket felkutassák, és egyáltalán hogy az átté- 
résre kaphatókat hamar megkeressék... mit tettek 
maguk? Totyognak, mint a tehetetlen vének! Sopán- 
kodnak... magyarázkodnak... megmutatják nékem 
az okokat... Nem érdekelnek a töketlen okok, a meddő 
magyarázatok – csak az eredmény, azt jutalmazom! 


KASSAI: Én a magam részéről a legtöbbet tettem, 
jó uram. Hogy a püspökök mit csináltak eddig, nem 
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tudom. De én küldtem a cellájába a jámbor Jehuda 
rabbit, a dühös Sára asszonyt, akinek férjurát meg- 
kövezték, én küldtem a szomszédos cellákba híveit, 
hogy azok minél több szemrehányást tegyenek neki... 
Szóval, ha megtörik, és hiszem, hogy nemsokára 
megtörik – az épp ennek köszönhető. Hiszen tudhatja 
nagyságod, milyen konok az egyik írástudó, ha a má- 
sik próbálja meggyőzni bármiről is... Hamarabb 
hagyja magát meggyőzni egy paraszttól, semmint a ri- 
vális egyház püspökétől. Nagy a hiúság hatalma, 
uram. Ezt csak igen tisztelt papjaink nem tudták, 
amikor is egymás kezébe adták nála a kilincset... és 
hiába... De őket nem én küldtem... 


(Kis csend.) 
I. RÁKÓCZI: Hát én se. Én csak annyit mondtam, 


hogy Péchit át kell hozni egyházunkba. 
KASSAI: Valóban nem kegyelmed mondta nékik... 


hanem a főpapi mohóság vitte őket Péchi cellájába... 
Nagyságod ígérete... a húszezer szombatos... no 
meg a birtok... 


I. RÁKÓCZI: Orruk attól fokhagymás leszen! 
KASSAI: Én is azt mondom. Hisz semmi érdemük 


sem lesz abban, ha Péchi aláírja megtérő nyilatkoza- 
tát. Képzelje el felséged, mikor egy szelíd rabbi vágja 
a szombatos Péchi szemébe, hogy badarság ennyit 
szenvedni hitéért... hiszen közös hitük van... vagy 
amikor egy megkövezett ember ádáz özvegye kiabálja, 
hogy ő a férje gyilkosa... Ezek lesznek a megtérés 
igazi rugói... És vallását mint süllyedő bárkát fogja 
elhagyni... mert ott már túl sok van rovásán. Új egy- 
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házat keres, ahol még tiszta lappal indulhat... Ahol 
ártatlannak nézik. Én ösmerem a dürgést... 


I. RÁKÓCZI: Hát csak ösmerje is. (Tetszik neki 
a kifejtés, de leplezi.) 


KASSAI: S remélem, felséged sem feledkezik meg 
adott ígéretéről... 


I. RÁKÓCZI: Miféle ígéretről? 
KASSAI: A püspököknek azt ígérte, aki megtéríti – 


azé a húszezer szombatos. 
I. RÁKÓCZI: Az is lesz. 
KASSAI: De ha nem püspök győzi meg végül is, 


hanem egy... világi ember... 
I. RÁKÓCZI (nem akarja érteni): Kicsoda? 
KASSAI: Mondjuk... én. A már elmondott mód- 


szeremmel. 
I. RÁKÓCZI: Hát akkor a magáé a húszezer hivő. 
KASSAI: De felség... mit csináljak én húszezer 


szombatossal? 
I. RÁKÓCZI: Mit, mit? Hát azok nem dolgos kezek? 
KASSAI: De vélük birtok is kell... hova rakjam őket? 
I. RÁKÓCZI: Túl hamar akar inni a medve bőrére, 


kancellár uram. 
KASSAI: Én bízom felséged méltányosságában... 
(Közelednek Lorántffy, György úrfi, Báthory Zsófia.) 
I. RÁKÓCZI: Majd folytatjuk. Remélem, addigra 


Péchi megtanulja még a szentháromságot is. (Gúny.) 
KASSAI: Bizonyos vagyok benne, felség. 
(Elsiet.) 
LORÁNTFFY: Hívatott kegyelmed. 
I. RÁKÓCZI: Igen. De a fiatalokat nem. 
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LORÁNTFFY: Beszédjük van kegyelmeddel. Mind- 
járt visszajövök... 


(Kimegy.) 
I. Rákóczi (utána): Már megint közvetít... (Han- 


gosan.) Mi történt? 
GYÖRGY ÚRFI: Én... a Balás Ábrahám ügyében 


jöttem. Nekem jó pajtásom volt mindig... 
I. RÁKÓCZI: Nékem is volt már olyan jó pajtásom, 


aki később a szememet is kilopta. Meg engem után- 
zott mindenben... s mindenütt rám hivatkozott... 
Sőt, pletykált is rólam a hátam megett... volt ilyen 
barátom... 


GYÖRGY ÚRFI: Én kezeskedem érte, apámuram... 
I. RÁKÓCZI: No hallj oda... hogy ő kezeskedik! 


Inkább arra vigyáznál, hogy jó pajtásaid rólam miket 
beszélnek? 


GYÖRGY ÚRFI: Épp ezért jöttem. Amikor Balás Áb- 
rahám azt a bizonyos kijelentést tette, csak ketten 
voltunk vele. Én és Kolosi. És most Balás Ábrahám 
azt hiheti, hogy apámuramnak netán én szóltam er- 
ről... s most rólam azt hiheti... 


I. RÁKÓCZI: Hogy árulkodó vagy, mi? Júdás? Hát 
kinek árulkodjék a fiú, ha nem tulajdon atyjának, be- 
szélj! Inkább röstelld magad, hogy nem tőled, de 
mástól kellett meghallanom... 


GYÖRGY ÚRFI: Kolosi volt... sejtettem én... (Maga 
elé.) 


I. RÁKÓCZI: Van annak nagybátyja is, de mindegy. 
Hanem az ifjú urak nékem nem fognak ugrálni többé. 
Azt hiszik, nékik mindent szabad fecsegni, mert mö- 
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göttük ott az atyjuk... az ország első emberei... mi? 
Hát nem véd meg senkit atyja híre többé! Hiába volt 
Balás Ábrahám megboldogult apja nékem egyik leg- 
első vitézem... hiába, mert apáik régi érdeméből ná- 
lam nem élhetnek meg a méltatlan taknyosok! Ingye- 
nes haszonélvezők! Tigrisnek hiszik magukat, holott 
csak sziszegő macskák... Az elődeik voltak tigrisek! 


(Kis csend.) 
GYÖRGY ÚRFI: Én épp azzal tiszteltem legjobban 


atyámat, hogy soha nem éreztettem senkivel: ki áll 
mögöttem. (Öntudatos.) 


I. RÁKÓCZI: És ez így a jó... s másképp ne is le- 
gyen. 


GYÖRGY ÚRFI: De annyit mondhatok, hogy Balás 
Ábrahám semmi rosszat nem mondott atyámról. 
Mert ha olyat mondott volna – én párbajra hívom. 


I. RÁKÓCZI: Ezt el is vártam volna tőled. De nékem 
ez nem érdem, fiam... én ezt természetesnek tar- 
tom... Úgyhogy törődj te csak a jegyeseddel, egye- 
lőre az való neked. Zsófia is tán a Balás ügyében jött 
ide? Néked segíteni? Még korai volna... (A fiú ajkát 
harapdálja.) 


BÁTHORY ZSÓFIA: Búcsúzkodni jöttem nagyságod- 
tól... megyek haza apámuramékhoz. Egyelőre. 


I. RÁKÓCZI: No, oszt milyen virág lett végül, an- 
gyalom? 


BÁTHORY ZSÓFIA: Azt csak tavasszal lehet meglátni, 
nagyuram. 


I. RÁKÓCZI (játssza a kedélyest): Akkor repesve 
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várjuk azt a kikeletet. Isten áldja. Édes szüléinek 
minden jót kívánok... 


(A fiatalok meghajolnak, el. Közeleg Lorántffy.) 
Már a fiatalokat is szédíti? 


LORÁNTFFY (szelíden): Szédíteni? Előttem ezt a 
szót még sose használta, uram. 


I. RÁKÓCZI: De nagyasszonyom se merte beleártani 
magát ennyire az ügyeimbe! 


LORÁNTFFY: Én csak a lélek dolgaiba avatkozom, 
nem a fejedelemébe. 


I. RÁKÓCZI: Lélek, lélek! Amikor ezt hallom, leg- 
szívesebben kardot rántanék. Maga a református 
egyház egy részét feljogosította, hogy ellenzékiesked- 
jék. (Gúny.) Persze, Lorántffy Zsuzsánna a hitbéli 
dolgok legjobb gazdasszonya! De leszámolok én 
a türelem lovagjaival, csak vége legyen e szombatos 
históriának, isten úgy segéljen. Már Csulai is a maga 
szavaira hivatkozik. Türelem így, türelem úgy. Ne 
halljam többé ezt a szót. Haladásunk legfőbb kerék- 
kötője. 


LORÁNTFFY: Az a kérdés, kelmed mit gondol hala- 
dásnak. 


I. RÁKÓCZI: Mit? Hát ami természetes. Azt, hogy 
az én egyházam legyen itt úr mindenekfelett. Azt. 
S amilyen nagy református asszony maga, épp olyan 
ellensége egységünknek. Így én sose leszek lengyel 
király, hogy segíthessem szétszabdalt hazámat. 


LORÁNTFFY: Azt hiszi, hogy húszezer szombatos 
erőszakos megtérítése majd használ az egységnek, 
a belső nyugalomnak? 


 
 
 
 
 


225 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 


I. RÁKÓCZI: Van nyugalom, amelyik olyan, mint az 
érvágás, én jótét asszonyom. Lecsapolni a rossz vért, 
hogy ne rontsa az egészséges testet, ezt fogom tenni, 
Lorántffy Zsuzsánna! Én nadályokat rakatok ma- 
gukra! 


LORÁNTFFY: Miért akarják maguk ennyi emberrel 
meggyűlöltetni a mi istenünket? S ezt az oly dicső 
egyházat, amilyen a miénk. Tényleg azt hiszik, hogy 
szívből fognak minket szeretni mindazok, akiket az 
erőszak tanított imára? Van-e nagyságod és a magyar 
vallásszabadság számára nagyobb dicséret, mint a 
más hitek meghagyása? Épp ez dicséri legjobban a fe- 
jedelem erős hatalmát. 


I. RÁKÓCZI: Nincs szükségünk az ilyen dicséretre. 
Mi megnézzük, ki dicsér és miért. Vallásszabadság! 
Jóból is megárt a sok! Nézze a franciákat: náluk ilyen 
nincs, mégis hatalmasok! Ami pedig hitük megha- 
gyását illeti, már kérdeztem egyszer: maga hogy egyez- 
teti a Péchi-ügyet és Báthory Zsófiát? Hisz e lányt 
maga is át akarja hozni... 


LORÁNTFFY: Amit a fegyvereknek nem szabad – azt 
szabad az igaz és tartós szerelemnek, jó uram. Ez az 
egyetlen hatalom, amelynek joga van megváltoztatni 
akárki hitét. 


I. RÁKÓCZI: Hát ez szép, remek! (Gúnyos.) A sze- 
relem hatalma! 


LORÁNTFFY: Mert az ifjúság szerelméből gyerme- 
kek születnek, s így megmarad a nép. (Háborítatlanul 
fejezte be.) 


I. RÁKÓCZI (gúny): Ámen! Ámen! 
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(Csulai és Márton atya sietve be, mögöttük Zombori, 
felsejlik Debórah, alakja is.) 


CSULAI: Itt van Péchi Debórah kegyelmet kérni... 
siettem a hírrel... (Mohó.) 


MÁRTON ATYA: Siettünk a hírrel, tiszteletes úr. 
(Ő tartózkodóbb.) 


I. RÁKÓCZI: Talán a maguk érdeme? (Sanda.) 
Maga is ezért jött? (Zomborihoz.) 


ZOMBORI: A gyűlés után vagyunk. A püspökömet 
én beszéltem rá, s én írtam a kérelmet is felségednek... 
és én még mindig templom nélkül vagyok. 


I. RÁKÓCZI: Nem felejtettem el! (Hirtelen.) Szóval 
maga írta a tisztogatási kérelmet. 


ZOMBORI: Saját kezemmel, felség. 
I. RÁKÓCZI: Ezt jó tudni. És vajon a Péchi leánya 


talán a maguk szavára jött ide? (Csulaiékhoz.) 
LORÁNTFFY: A Péchi lánya hozzám jött, urak. 
I. RÁKÓCZI: Sejthettem volna... A végén az én 


asszonyom térít meg mindenkit, meglátják, uraim! 
S akkor övé lesz a szombatos sereg. Ezt majd Kassai- 
nak is mondják el, nehogy túl nagyra tartsa szolgála- 
tait. Most pedig elmehetnek. 


(Azok kicsit leforrázva, el. A fejedelem az asszony- 
hoz fordul.) 


A püspökeik legalább méltósággal viselkednek... de 
ez a falánk népség... (Más hang.) Aztán nékem most 
már térítsék meg ezt a Péchi lányt... s még egyszer 
mondom: ne hagyja, hogy az egyház belső ellenzéke 
magára hivatkozzék. Mert amennyire én szeretem 
és tisztelem magát, épp annyira oda tudom küldeni 
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a többi asszonyok közé, jó távolra az egyházi ügyek- 
től... hogy szőjjék-fonják a holmikat a jövendő uno- 
káknak ... mondom, hátra tudom szorítani, ha magá- 
nak nem elég az a szerep, amit tőlem kapott... Hát 
beszéljen e lány fejével... Legyen csak hasznos, én 
jótét asszonyom. 


(Sarkon fordul, el.) 
(Közeledik Debórah.) 
LORÁNTFFY: Gyere közelébb. (Debórah jön. Letér- 


del.) 
DEBÓRAH: Ó, felséges asszonyom... 
LORÁNTFFY (gyengéden): Állj fel. Nem vagyok én 


apáca. Miért jöttél? 
DEBÓRAH (feltör belőle): Engedjék ki apámat. Öreg 


már, s az egészsége sehol. Egy derék börtönőr üzente 
meg, hogy beteg. Engedjék ki. Én mindent megígé- 
rek... mindent. Én áttérek... Férjhez megyek egy 
református emberhez... Csak engedjék ki apámat... 
(Sír, az asszony simogatja fejét.) 


LORÁNTFFY: Ne sírj, leányom. 
DEBÓRAH: Megígéri? 
LORÁNTFFY: A baj csak az, hogy a fejedelemnek 


nem elég a te áttérésed... néki az apád áttérése kell. 
DEBÓRAH: Ó, istenem... hisz mit érnek vele? Ér- 


zem: ő már, sajnos, úgysem sokáig húzza... mit érnek 
véle, ha egy félholt ember megtér... 


LORÁNTFFY: Nem ő a fontos... hanem a hívek... 
nem a pásztor kell most az én uramnak, hanem a nyáj. 
Azok vannak sokan... (Sóhajt.) Nem tudok érte 
tenni semmit... 
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DEBÓRAH: Elnéznék, hogy ott haljon börtönében?! 
(Kis csend.) 
LORÁNTFFY: Ide hallgass, leányom... csak néhány 


perccel ezelőtt fenyegetett meg saját uram, hogy el- 
tilt az egyházi dolgoktól, ha ügyeibe ártom magam. 
Most épp... tehetetlen vagyok... lehet, majd később... 
de most semmi hatalmam... semmi... Nem kockáz- 
tathatom, hogy uram kitiltson saját egyházam veze- 
téséből ... 


DEBÓRAH: Olyan fontos felségednek az egyház 
ügye? (Szinte naiv.) 


LORÁNTFFY (majdnem elmosolyodik): De hisz az 
apádnak is fontos. Hát nem látod? 


DEBÓRAH: Hát majd nem lesz fontos! (A régi dac.) 
Megyek és meglátogatom. Ugye beengednek hozzá? 


LORÁNTFFY (kesernyésen): Ha megmondod nékik, 
miért mész – minden kaput két kézzel tárnak ki előt- 
ted. Menj csak... 


(Indul a lány.) 
Várj. (Az megtorpan.) Ösmered te Báthory Zsófiát? 


DEBÓRAH: Csak látásból, asszonyom. 
LORÁNTFFY: Tégy meg nékem valamit. Ő most 


készül hazafelé... Mindjárt kikísérjük hintajához. 
Te odajössz hozzám, és Zsófia előtt újra elmondod, 
hogy áttérsz hitünkre, és apádhoz indulsz... És hogy 
református emberhez kívánsz férjhez menni. Cserébe 
majd én is segítek neked, ha úgy hozza a sors... Meg- 
értetted?... 


DEBÓRAH: Meg, felség... csak... nem tudom, 
miért kell – ez...? 
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LORÁNTFFY: Nem árt, ha hallja, az a lány... nem 
árt, ha ilyet is lát... Mert nincs benne alázat. (Ezt 
halkan.) Menj hát a kapuhoz, s várj meg ott. 


DEBÓRAH: Úgy lesz, felség. Isten áldja meg. 
(El. Kis csend.) 
LORÁNTFFY (maga elé): Vajon nem csupán játék 


bennünk a türelem... mint mikor a macska az egérrel 
játszadozik... még türelmes véle, mert most csak 
játékra éhes... türelmes véle, haladékot ád néki, mert 
még nem éhes a húsra... Lehet, e játékkal csak saját 
étvágyát gerjeszti föl, ám ha egyszer valóban meg- 
éhezik, oda lesz a türelem s a játék... Nem vála- 
szolsz, uram? (Kicsit felnéz, majd elsiet.) 


6. KÉP 


A börtön. Péchi fekszik, s a mennyezetet nézi. Az ajtó 
most zárva. Felkiált. 


PÉCHI: Gábor! Gábor! Hol vagy?! 
(Csend. Kint senki.) 


Hol lehet? Reggel, midőn megébredtem... az ajtó 
kulcsra zárva, és ő sehol... Egy lélek se... micsoda 
csönd... Egyedül hagytál, Élohim. Nem adsz taná- 
csot, nem súgsz semmit, Élohim. Mert olyan vagyok 
én, mint az oskolapadban puskázó kicsiny deák... 
vagy a társa, aki arra fülel: a jó tanuló vajon mit súg 
neki... Ilyenek vagyunk a te mérhetetlen oskoládban, 
uram. Csak itt a nagy tanár súghat fülünkbe... 
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(Kis szünet.) 
(Fent nyílik a lépcsőajtó, jön Debórah egy eddig nem 


látott börtönőrrel, az némán nyitja ki a cellát, félre- 
húzódik, amikor beengedi, rájuk kulcsolja az ajtót. 
Hallgatódzik, de nem úgy, mint Gábor bácsi: ez „fel- 
adatból”.) 


DEBÓRAH: Édes jó apám. (Mellére borul.) 
PÉCHI: Minek... minek jöttél ide... hogy lásd 


meggyötört méltóságomat, amely többé már nem az 
alázat méltósága, hanem... a... szégyené... 


DEBÓRAH: Jöttem, hogy megmondjam... hiába 
nem akarsz te áttérni... Én már... áttértem... 


(Csend.) 
PÉCHI (suttogva): Mit beszélsz? 
DEBÓRAH: Férjhez megyek egy református ember- 


hez ... 
(Kis csend.) 
PÉCHI: Elveszitek a gyermekektől atyáik hitét. 


(Maga elé.) 
DEBÓRAH: Azt üzented Jehuda rabbival: cseleked- 


jem belátásom szerint... Így volt? 
PÉCHI: Így. De én reménykedtem, hogy e szabad- 


ságodat másra használod. 
DEBÓRAH: Mire? 
PÉCHI: Arra, hogy a régi úton maradj. 
DEBÓRAH: Én nem bánom, te bármit is cselek- 


szel... azért jöttem, hogy ezt megmondjam... Ha 
akarod, őrizd régi hitedet... de nékem ezt kellett ten- 
nem. Sose bocsátottam volna meg magamnak, ha 
nem teszem meg érted még ezt is... 
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PÉCHI (felüvölt): Úgy akarsz megmenteni, hogy 
elárulsz?! 


DEBÓRAH: Úgy. S te is töprengj e dolgokon... 
(Fáradtan nyugodt.) 


PÉCHI: Soha... soha... 
DEBÓRAH: Rád bízom. Én mindent megtettem, ami 


lelkemből kitelt... De te, már látom, gonosz vagy! 
(Újból elevenedni kezd.) 
PÉCHI: Én? Én gonosz? 
DEBÓRAH: Mert én olyan ember simogatását fogom 


tűrni miattad, akit nem szeretek... ám ha néked ezzel 
segítettem volna – kínom enyhülne férjem mellett... 
de így – megszázszorozod szenvedésemet, mert ér- 
zem: hasztalan volt az áldozat. 


PÉCHI: Hát ne menj hozzá! És ki az az ember? 
DEBÓRAH (kitér): Már nem léphetek vissza. S ha 


nem mennék hozzá, akkor meg azért kínlódnék, hogy 
nem tettem meg érted ezt is... Most már mindegy 
nekem... mindegy... (Sír.) 


(Péchi a lány fejét reszkető kézzel vonja vállára.) 
PÉCHI: Ó, Élohim... két éve már, hogy kőből van 


szíved. Ments meg engem e végtelen tehertől... (Rá- 
néz.) Ki az az ember, akiért megtagadod apád hitét? 


DEBÓRAH: Mindegy. Nincs annak arca. Nincs 
neve. Egy szellemhez megyek férjhez... 


PÉCHI: Miféle szellem? 
DEBÓRAH: Kényszer... erőszak... ahogy akarod... 
(Kis csend.) 
(Kint most az őr elgémberedett csontjait kiegyenesíti. 


Apró zaj.) 
 
 
 
 
 


232 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 


PÉCHI (felfigyel, hirtelen ötlet): Ha megkérnélek... 
DEBÓRAH: Már nem változtatok tervemen. 
PÉCHI: Nem, nem erre... Te, aki lányom vagy, 


áttértél... de van itt egy ember... egy magamfajta 
özvegyember... aki úgy követi hitemet, imáimat, 
mint kivert kutya az első nyájasabb járókelőt... 


DEBÓRAH: Miféle ember? 
PÉCHI: Egy ember... aki... épp most választotta 


azt az utat, amikor te már róla letértél... Mondd el 
neki... mondd el neki, hogy ne kövessen engem! 
Hogy erről az útról csak letérni érdemes... 


DEBÓRAH: Elmondom... (Elszánt.) 
PÉCHI: Gábor! Gábor! (Veri az ajtót, az őr bosszú- 


san nyitja ki.) 
MÁSODIK BÖRTÖNŐR: Mi van? (Nyers. Péchi meg- 


hőköl.) 
PÉCHI: Maga... kicsoda? Gábor hol van? 
MÁSODIK BÖRTÖNŐR: Ott van, ahun van. Nem 


a maga dolga. 
PÉCHI: Rögvest mondja meg, hol van, rögvest 


mondja meg! 
MÁSODIK BÖRTÖNŐR: No nézz te oda... ez azt 


hiszi, hogy ő az őr, és én vagyok a fogoly! (Taszítja, 
elég durván.) 


DEBÓRAH: Várj, apám... (Kilép, súg valamit fülébe, 
majd pénzt dug markába, az bólint, elteszi, visszalép, 
enyhébb hangon beszél Péchihez.) 


MÁSODIK BÖRTÖNŐR: Megsúgom magának... de 
köztünk marad... mert nagy baj lesz... Ide figyeljen: 
a kolléga meghibbant. 
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PÉCHI: Micsoda? 
MÁSODIK BÖRTÖNŐR: Úgy, ahogy mondom. Be- 


ment a rabok cellájába, s elkezdett prédikálni, hogy 
ő a zsidó isten kiválasztottja... Messiás... vagy 
ilyesmi... és hogy Péchi Simon helyébe ő lép ez- 
után... és kezdte kiengedni a rabokat... Ekkor az 
egyik őr, aki észrevette, riadót fújatott... hát most 
bilincsbe verték... A maga lányáért is ő üzent egy 
szabadulóval... bevallotta... Hát ez volt... 


(Csend.) 
PÉCHI: Ó, istenem... Szomorú özvegyek... 
MÁSODIK BÖRTÖNŐR: No de ezt csak magának súg- 


tam, érti? Csak magának... 
PÉCHI (az égre): Hát börtönőr ruhába öltöztél, 


Élohim. Általa súgtad meg nékem, hogy mi a teendő... 
általa... (Hirtelen más hang.) Mikor történt? 


MÁSODIK BÖRTÖNŐR: Ma kora hajnalban, mikor 
szolgálatba jött... Engem egyből ideraktak a helyére... 
mindjárt be is zártam a maga ajtaját... mert ugye 
nyitva volt... maga még mélyen aludt... 


(Kis csend.) 
No, kisasszony, én elmondtam... (Észrevétlen moz- 
dulat, Debórah pénzt ad neki.) De most már siessenek, 
mert lejár a látogatási idő... 


PÉCHI: Elvesztem... Debórah... elvesztem... 
Megrontottam egy egészséges, derűs lelket... ó, jól 
tetted... jól tetted... ha áttértél, leányom... a tied is 
egészséges, derűs lélek volt valaha... a Sáráé is... és 
ő is visszatért az ép lelkek közé... Bolond vagyok... 
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bolond... (Hirtelen.) Csulai tiszteletest akarom, Csu- 
lait! 


MÁSODIK BÖRTÖNŐR (elvigyorodik): A nagytiszte- 
letű urat? Véletlenül épp erre jár... (indul.) 


PÉCHI: És tollat, tintát, papírt! 
(Kis csend, miközben az őr elsiet.) 


Legalább a te gyötrődő lelkedet mentsem... leg- 
alább... 


DEBÓRAH: Bocsáss meg... bocsáss meg, hogy go- 
nosznak mondtalak... 


PÉCHI: Hiszen az vagyok... Még itt sem nyugodott 
a lelkem... nem elég, hogy ezrek jutottak börtönbe 
miattam... még itt se nyugodtam... hiába jártak hoz- 
zám a hittérítők, mint a szellem bélpoklosához a lelki 
orvosok... (Gúny.) Elfutottam szekeredtől, Rákóczi, 
hát visszabaktatok. Tiszta maradhat-e a hitem útja, 
ha ennyi áldozat kíséri, mint véres útikövek... ma- 
radhat-e tiszta? S vajon az ő lelkük, akik e megfor- 
dulást kicsikarták belőlem, belőlünk – az ő lelkük 
nyugodt lesz? Ezek után? 


(Jön Csulai s az őr a kért dolgokkal, Csulai belép, 
meghajol.) 


CSULAI: Péchi uram, Péchi uram... mennyi kín- 
tól szabadított volna meg bennünket... ha ez a mai 
esze már a tegnap fölébred... (Csóválja fejét, Péchi 
semmit se szól, elveszi a papírt, írószerszámokat.) Nem 
ezt írja alá? (A régire érti.) 


PÉCHI: Ezt nem én fogalmaztam. De nyugodjék 
meg: minden fontosabb benne lesz, amiről hallani 
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akarnak. (Leült, ír. Debórah a falnak támaszkodik, el- 
takarva arcát.) 


(Csulai próbál diszkréten leskelődni a papír fölött. 
Az őr kint áll, s halkan csörgeti a zsebében a pénzt. 
Péchi hamar befejezi. Aláírja.) 


Tessék. (Az átfutja.) 
CSULAI: Valamit kifelejtett. 
PÉCHI: Mit? 
CSULAI: A dátumot. (Péchi aláírja, amaz bólint.) 
PÉCHI: Vigye. A dögpapírt a hírvivő sakál. (Sut- 


togva, de az meghallja.) 
CSULAI (nyel egyet, halkan): Ez nem volt szép, 


Péchi uram... igazán nem volt szép... A jámborsága 
most elhagyta, de véle együtt legalább a hamis hite is. 
Csak ezért bocsátom meg magának. (Indul a papírral, 
súg valamit az őr fülébe, az kikíséri a lépcsőajtón túlra.) 


(Kis csend.) 
PÉCHI: Miért kell az én hitem, eszmém, gondola- 


tom a fejedelemnek? 
DEBÓRAH: Ne táplálj reményt. A híveid kellenek 


neki. És a birtokod. 
PÉCHI: Olyan különös... 
DEBÓRAH: Mi? 
PÉCHI: Hogy te is úgy beszélsz, mint... (Elha- 


rapja.) 
DEBÓRAH: Mint? 
PÉCHI: A hittérítők. 
(Jön le a lépcsőn Második börtönőr, belép.) 
MÁSODIK BÖRTÖNŐR: No, kisasszony, viheti a ked- 


ves édesapját. A parancsnok mondta... A nagytisz- 
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teletű úr, úgy látszik, már hozta a szabaduló cédulát 
is magával. Biztos volt a dolgában nagyon. Tessék, 
menjenek! 


(Kis csend.) 
DEBÓRAH: Ó, istenem... hosszabbítsd meg boldog- 


ságomnak eme percét... mert (halkan) nem sok ilyen 
lesz már életemben... 


(Kintről Lukács hangja, némi méltatlankodás.) 
LUKÁCS: No engedj már... Nesze, pénz... csak 


engedj! 
(Jön le a pincelépcsőn.) 
MÁSODIK BÖRTÖNŐR: Hát magát ki engedte be? 
LUKÁCS: Pszt... A szövetség. Írtam róla egy köny- 


vet. Olvassátok el. (Ismét tarisznyájában kutat, meg- 
unja.) Nem láttátok Péchi Simont? Én öltem... öltem 
azért, hogy ne szűnjék meg az újítás soha. Öltem, 
hogy élhessen a változás örökké. Átszúrtam az áruló 
szívét. Nem láttátok Simont? Ő most a nagy erő, 
ő lesz a hatalmas. Véle kell szövetséget kötnöm. Így 
hagyta meg Ferencem. Őt se láttátok? (Péchihez.) 
Nem láttad Péchi Simont? 


(Megrendült csend, még az őr is zavarodott.) 
PÉCHI: Nem láttam, Lukács. De ő talán látta... 


(Az őrre.) Mutasd meg ennek a derék embernek... 
merre indult Péchi. (Felmutat a lépcsőre. Az őr meg- 
érti, karon fogja Lukácsot.) 


MÁSODIK BÖRTÖNŐR: Jöjjön, öregapám. (Lukács 
engedelmesen indul véle.) 


PÉCHI: A könyveimet... majd hozzák utánam! 
(Az őr bólint, viszi Lukácsot. A lány karon fogja apját. 
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Indulnak ők is. Most a folyosón lánccsörgés, egy másik 
őr kíséri Gábor bácsit, aki rongyos, csapzott. Meg- 
torpannak.) 


GÁBOR BÁCSI (rábámul): Hova... hova mész, Péchi 
Simon... én megszabadítóm... hova? 


(Csend.) 
PÉCHI (hangja szinte távoli idegen): Megyek a nap- 


sütésbe, Gábor... ahova – te tudod – nem vágytam 
soha... 


GÁBOR BÁCSI: A napsütésbe... (Szinte bambán.) 
A napsütésbe... ühüm... 


MÁSODIK BÖRTÖNŐR: Félre az útból... nem látjá- 
tok, hogy szabadul... (A lépcső tetejéről.) 


GÁBOR BÁCSI: Szabadul... (Halk, tűnődő visszhang.) 
(Az őr félretolja őket, Gábor bácsi csak áll, míg tuda- 


táig nem érnek a szavak. Péchi nem mozdul, a lány se.) 
PÉCHI: Mert van úgy, hogy a hit ruháját, az eszme 


öltönyét némelyek már kinőtték... de mások – a sze- 
gényebbek, kisebbek még fölveszik... és milyen büsz- 
kén feszítenek benne... mintha vadonatúj lenne... 


GÁBOR BÁCSI (hirtelen): Mit nőttél te ki, Péchi 
Simon? Mit nőttél ki? (Döbbenet.) 


PÉCHI: Bizony mondom, hogy semmit. Csak né- 
melyek azt hiszik rólam... hát most ezért engednek 
a napsütésbe... Eddig itt emlékeztem egyedül – s ve- 
led. Az emlékezés most a valót utolérte... A múlt a 
jelent. Hát mennem kell. Mert engednek... hát mu- 
száj. 


GÁBOR BÁCSI: Te engem... megtérítettél... 
 
 


 


238 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 


PÉCHI: Nem én térítettelek meg... a világ lökött 
mellém... az életed s a világ... Isten veled. 


(Kimennek.) 
GÁBOR BÁCSI: A napsütésbe... (Hirtelen felordít.) 


Hova mész, megszabadítóm?! Ne hagyjatok egye- 
dül... ne hagyjatok! Felelős vagy, felelős! Ó, az 
áruló! (Csendesen.) Engem itt hágy... ő meg elmegy... 
nyakamba varrja régi hitét... és ő új ruhát csináltat 
magának... Világ vége lesz, én mondom, világ vége... 
Minden meginog. Árvíz. Földrengés. Háború. Tűz- 
vész. Betegség. Meginog a mennynek boltozatja. 
Világ vége lesz. Jön, közeleg a Semmi. Ó, Élohim... 
Élohim... ő hamis szolgád volt... nagyon hamis... 


(Az őr meglódítja, ütlegeli, csörög a lánc, vonulnak 
el a folyosón.) 


Hamis... hamis... hamis! (El. Távoli fojtott zokogás. 
Nem tudni, kié.) 


(Sötét.) 


7. KÉP 


Péchi házának dolgozószobája. Az agg férfi ott ül 
a térképei előtt. Érthetetlenül motyog. Zavaros a szeme. 
Bejön – egykorú – menyasszonyi ruhában Debórah. 
Rebeka mögötte. 


REBEKA: Mit szól hozzá, uram, milyen gyönyörű?! 
Majd csak megbékél e leány isten szent akaratában... 
A vőlegény is ember... ha nem is oly eszes... nem 
lehet mindenki Péchi Simon! 
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(Péchi nem néz rájuk, üres a tekintete.) 
DEBÓRAH (halkan): Istenem... A legelején kellett 


volna a tömlöcébe mennem... akkor még nem lett 
volna késő... Nézz rám, apám... (Szinte erőszakkal 
emeli fel állánál fogva fejét.) Hallod? (Péchi nem til- 
takozik, de szemével a távolba néz, nem veszik észre, 
hogy a nyitott ajtóban megjelenik Kassai és Kolosi, 
utóbbi vőlegényként, kicsípve. Állnak.) Kiért hoztam 
én ezt a szomorú áldozatot, ha szóid elálltak, ha eszed 
kihunyt... Kiért? Beszélj! (Már szinte durva.) 


(Kassai előlép.) 
KASSAI: Hagyja csak rám... Kedves barátom... el- 


jött a boldog pillanat... Nézze, milyen szép pár lett 
belőlük! (Kolosi idétlenül áll. Péchi hallgat, maga elé 
bámul. Kassai gyakorlati oldalról akarja szóra bírni.) 
Jött már valami hír a fejedelemtől birtokügyben? 


REBEKA (halkan): Jótól kérdezi. 
DEBÓRAH: Semmi, apámuram. (Ő válaszol.) 
KASSAI: Megjön az nemsokára... no de addig is 


készülődjünk... Mindjárt kongatnak... Ő nem jön 
a templomba, ugye? (Péchire.) 


DEBÓRAH: Jobb, ha nem. Rebeka te itthon ma- 
radsz vele. 


REBEKA: Ó, istenem... én úgy szeretnék ott lenni 
magukkal... 


KASSAI (dühös): Hát akkor ki maradjon véle? 
A menyasszony meg a vőlegény?... S mi ketten 
menjünk tán a pap elé?... 


REBEKA (halkan): Menne magával a rosseb. 
KASSAI (Rebekához): Mért nem szóltál hamarább, 
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hogy nincs olyan szolga a házban, akire rá lehetne 
bízni... 


REBEKA: Mintha nem tudta volna... (Halkan kilép. 
Azon szempillantásban visszalép.) Teremtőm! 


(Kopogtatás. Rebeka tétován kinyitja az ajtót. Balás 
lép be. Mély csend. Az ajtó nyitva marad.) 


KOLOSI: Itt csapjon... belém... a mennykő, ha ez 
nem Balás Ábrahám... Ábris, isten hozott! 


KASSAI (durván): Minek örvendsz annyira, te 
hülye! 


KOLOSI: Hiszen tudtam én, hogy nem lehet bű- 
nös ... 


KASSAI: Ó, egek ura... kivel vertél meg engem? 
(Sziszeg.) 


BALÁS: Kisasszony, csak azért jöttem, hogy szeren- 
csét kívánjak... 


DEBÓRAH (halott halványan): Maga... kint van? 
BALÁS: Tisztázódott az ügyem... hála a fejedelem 


fiának... mégiscsak jó, ha vannak gyermekkori paj- 
tásaink – néha... 


KOLOSI: Hisz azok voltunk mindhárman... való- 
ban ... Emlékszel, az oskolában, amikor... amikor... 
(Erőlködik, hogy felidézze az emléket.) 


BALÁS: Emlékszem, Mózsi. 
KASSAI: Köszönjük a szerencsekívánatot... de ne- 


künk készülődnünk kell. 
BALÁS: Azt gondolom. De azért van itt még két úr, 


aki szintén szerencsét kívánna. 
KASSAI (majdnem hebegve): Kik azok? 
(Balás kilép, hozza György úrfit és Kemény Jánost.) 
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GYÖRGY ÚRFI: Hát, Debórah kisasszony, szerencsét 
a házassághoz. (Most a Balás kezét fogja meg.) Néked 
is, barátom. 


KASSAI: Eltévesztette a házszámot kegyelmed. 
GYÖRGY ÚRFI: Én? Talán kegyelmed. 
KOLOSI (mosolyog): Mindig ilyen volt... sokat tré- 


fált... Emlékszel, György úrfi... amikor... (Meg- 
akad.) 


GYÖRGY ÚRFI: Emlékszem én mindenre, csetlő- 
botló barátom... jobb nagybácsit is választhattál 
volna... De te azért jóravaló fickó vagy... nem vagy 
hibás te semmiben... 


KASSAI: Az ifjú úr nem feledheti, hogy édesapja 
kancellárjával beszél. 


KEMÉNY: Nem feledünk semmit, kancellár uram. 
Majd még lesz egy-két tisztáznivalónk. Például itt 
van a Balás uram tömlöcbe vettetése... Aztán a ka- 
tonáim elcsípték azokat a csavargókat... Kelmed az 
én nevemben parancsot adott két katonának, hogy ne 
kutassák fel őket... 


(Kassai összeszorított szájjal áll.) 
KASSAI: Csak tán nem von felelősségre néhány 


piaci semmirekellőért... 
KEMÉNY: De aki mögöttük állt... az az érdekes... 
KASSAI: Véletlenül láttam, hogy megköveznek egy 


szombatost... Úgy véltem, most nem az a legfonto- 
sabb a fejedelemnek, hogy ezt az ügyet megbolygas- 
suk... Jobb, ha futni hagyom őket. A névtelen és 
gazdátlan lelkek cselekedetéért ugyanis sem a feje- 
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delem, sem a kancellár nem felelhet. Más szóval: az 
állam nem felelős. 


KEMÉNY: És ha a fejedelem azt mondja majd, hogy 
maga ezzel... késleltette Péchi áttérését... s a híve- 
két... mert e megkövezés hallatára dac költözött be- 
léjük... elszántság... az ellenállás szelleme... nos, 
ha fejedelmünknek ez lesz a véleménye, kelmed mit 
szól – kancellár uram? 


KASSAI: Hogy kelmed mindig gyűlölt engem, és 
nem tudom, miért... hisz lehetnénk jó szövetsége- 
sek ... 


KEMÉNY: Én katona vagyok, kancellár uram. Így 
hát szeretem az egyenes utat. 


KASSAI: Ahol könnyűszerrel lehet masírozni, igaz? 
KEMÉNY: Hacsak nincs háború... mert akkor job- 


bak a kacskaringós ösvények s utak. De most nem 
volt háború. S ilyenkor a görbe útra haragszom, 
kancellár uram. 


(Kis csend.) 
KASSAI (más hang): Az urak betörtek ide, ahol csa- 


ládi ünnepség van készülőben... Erről is beszélhet- 
nénk, Kemény János úr. 


KEMÉNY: Debórah, szereti maga ezt a derék fiút? 
(Kolosira.) 


(Kis csend.) 
BALÁS: Miért nem szól? (Halkan.) 
DEBÓRAH: Nincs jogom. 
BALÁS: Szereti? 
DEBÓRAH: Csúfolódni jött ide? Gyűlölöm a fölé- 


nyüket... (Kolosira.) Ő volt az egyetlen ember, aki 
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apám hittársáért kiállt... és épp őt gúnyolják ki vala- 
mennyien? 


KASSAI: Mind ilyenek ezek. (Halkan.) 
GYÖRGY ÚRFI: Megbocsásson, kisasszony, de mi 


pajtások voltunk, és suttyókorunktól így beszéltünk 
véle... ugrattuk, de azért kedveltük is... Hát ezt ne 
vegye oly szigorúan... ennek nálunk hagyománya 
volt... 


DEBÓRAH: Akár a vallásüldözésnek. 
GYÖRGY ÚRFI: Nono... ha történt is ez-az, azért 


nem eszik oly forrón a kását... S épp a mi hazánkat 
vádolja a kisasszony... ahol annyi vallás került az al- 
kotmány pajzsa mögé... Mi ha nem engedtük is az 
alkotmányba magukat, de nem is égettük meg, mint 
a spanyolok meg mások. A világban nézzen körül, 
s akkor majd áldja ezt a helyet... Itt vallásszabadság 
van... és lesz is... amíg mi, Rákócziak vagyunk... 


KASSAI: Talán már meg is kapta az édesapja székét? 
GYÖRGY ÚRFI: Apropó, az apám... Kassai uram... 


majd elfelejtettem, kelmedet várja a fejedelem. 
KASSAI: Tudom. A birtokügyben. (Magabiztosan.) 
GYÖRGY ÚRFI: Abban. (Bólogat.) 
KASSAI (alig tudja leplezni kíváncsiságát): Mást nem 


üzent nagyságod édesapja? 
GYÖRGY ÚRFI: A fejedelem nem kobozta el Péchi 


Simon minden birtokát. 
KASSAI: Hát persze hogy nem, hisz igazságos em- 


ber. 
GYÖRGY ÚRFI: Meghagyta ezt a kis házat. És né- 


hány hold földet... 
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KASSAI: Mennyit? 
GYÖRGY ÚRFI: Ötvenet? Százat? Nem tudom pon- 


tosan... 
KASSAI: Hetvenkét faluból? (Nem hisz a fülének.) 
GYÖRGY ÚRFI: Hetvenkét faluból. (Bólogat.) 
(Csend.) 
KASSAI: Sosem szerettem az ingyenmunkát, Bár- 


kiről volna is szó. Ingyen még az Úristennek se... 
soha... 


KEMÉNY: Nem ingyen végezte... majd megkapja 
érte a jutalmát... (Fenyegetés.) 


KASSAI: Gyere, Mózes. (Indul.) 
KOLOSI: De hát... nékem van... van birtokom... 


elég... 
KASSAI (sziszegve): Gyere, te tökfilkó, gyere! (Dur- 


ván megragadva karját, meglódítja, már kint vannak, 
amikor kiabálni kezd.) Fösvény világ! Fösvény fejede- 
lem! Néki kellett a birtok! S te átkozott... mindent el- 
rontottál, mindent! 


DEBÓRAH: Ne bántsa! Ne bántsa! 
(Kirohan az ajtóba. Eltakarja arcát. Kis csend. Meg- 


mozdul.) 
Bocsánat, urak... Csak átöltözöm... 


(Kemény az ablakhoz ment, mint aki az elmenőket 
nézi.) 


BALÁS (egyik lábáról a másikra): Én azt monda- 
nám... várjon... (A lányhoz.) 


GYÖRGY ÚRFI: Az Ábris apja halott. Így hát mi, 
Kemény uram és én jöttünk, hogy megkérjük Balás 
Ábrahámnak Péchi Simon lányát. 


 
 
 
 
 


245 







[Erdélyi Magyar Adatbank] 


 


KEMÉNY: Péchi uram, mit szól? (Az ablaktól for- 
dult oda.) 


(Péchi hallgat.) 
REBEKA: Ilyen, szegény, így hallgat mindig... öreg 


ez már nagyon. (Mosoly az arcokon.) Debórah, drága 
kislány... miért nem örvendezel? Hisz titokban ezt a 
percet vártad... 


DEBÓRAH: Nem merek én már örvendeni semmi- 
nek... nehogy elromoljon... Amikor apám kijött... 
olyan boldog voltam... s látják, milyen... hát ezért 
legyek boldog? 


GYÖRGY ÚRFI: Báthory Zsófia levelet írt nekem, 
amelyben tudatja, hogy áttér hitemre. 


DEBÓRAH: S ezt miért mondja, kegyelmed, ne- 
kem? 


GYÖRGY ÚRFI: Édesanyám bízott meg, hogy ezt 
tudassam magával... ne érezze magát egyedül e sors- 
ban... és azt is mondta, hogy megköszönjem... 


DEBÓRAH: Mit? 
GYÖRGY ÚRFI: Hogy maga Zsófia előtt beszélt saját 


elhatározásáról... 
DEBÓRAH: Megmentettem volna apámat bárho- 


gyan... 
GYÖRGY ÚRFI: A fejedelemné, Lorántffy Zsuzsánna 


cserébe ezt az urat küldte a kisasszonynak... Ugyanis 
anyám járt közbe apámnál a Balás Ábrahám ügyé- 
ben, hogy végre tisztázódjék... 


(Kis csend.) 
DEBÓRAH: Köszönöm néki és magának... 
GYÖRGY ÚRFI (vidoran): És Balás Ábrahámnak is 
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köszönje meg, hogy hát elfogadta a kiszabadítást... 
mert ugye bent is maradhatott volna, mondván: sem- 
hogy ilyen lányt varrjanak nyakába, inkább a tömlöc- 
ben ül halálig... (Nevet. Többek is derülnek Péchit 
és Debóraht kivéve.) 


DEBÓRAH: Csak ragadna rám már a derű... ha már 
ily sokan vidámak... és nem is akárkik... 


BALÁS: Esküszöm, én mindent megteszek. 
GYÖRGY ÚRFI: Anyám és én a türelem pártján áll- 


tunk. S állunk ma is. De nagy úr a muszáj. Hátha 
majd egyszer... később... sikerül valamit kiötölnünk, 
ez ügyben is... hisz fiatalok vagyunk, igaz, Ábris? 


(Kemény az ablaktól újra megfordul.) 
KEMÉNY: Az önmagában bízó fiatalság sokszor azt 


hiszi, hogy apáik mindent rosszul tettek... De ez 
nem így van, fiatalurak. No, én megyek... a templom 
előtt várok... Ábrahám, a tiszttársaid éppen most 
vonulnak... hallod? (Lópaták a köveken.) Aztán innen 
indulunk is Gusztáv Adolfékhoz csatlakozni... A feje- 
delem parancsára végre belépünk a háborúba... De a 
katonáim egyelőre még a maguk esküvőjére érkeztek, 
kisasszony... A hintó várja... A fejedelem személye- 
sen küldte. 


DEBÓRAH: A fejedelem – nékem... hintót? 
KEMÉNY: Hisz nagy ünnep ez. Két erős ember csa- 


tája véget ért. Az egyik a palotában. A másik meg itt 
van. (Péchire.) És – sajnos – így van itt... De mégis 
ünnepelni kell, hogy él az egyetértés... az együvé tar- 
tozás. Mi mind megegyeztünk, hogy milyen jövendő 
kell nekünk... s ehhez tartjuk magunkat. 
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(Kimegy.) 
DEBÓRAH: Esküvő... de hát a papírok... (Zavaro- 


dott.) 
GYÖRGY ÚRFI: A mi papjaink nem oly karót nyelt 


urak, kisasszony... meg aztán reménykedvén igenlő 
válaszában, a dolgot már be is indítottuk... Különben 
is... az a pap, aki összeesketi magukat... szintén a 
pajtásunk volt valaha... Borissza fickó, de roppant 
istenes. (Mosolyog.) No gyerünk! 


(Kimegy ő is, Rebeka is, mintegy kísérve. Péchi maga 
elé bámul.) 


BALÁS: Miért nem mond semmit? 
DEBORAH: Hónapok óta nem beszél. (Péchire.) 
BALÁS: Nem ő – maga. 
DEBORAH: Komolyan gondolta mindazt, amit mon- 


dott? Hogy maga és én... 
BALÁS: Ha én még hazudtam volna is, de Kemény 


János soha. És most már György úrfi sem engedheti 
meg magának, hisz maholnap ő a fejedelem... (Némi 
éllel.) Ráér azután füllenteni... Most még kiélvezi a 
tisztább ifjúságot... Bárcsak maradna ő ilyennek... 
és véle én is... meg maga... mi mind... 


(Kis szünet.) 
DEBÓRAH: Ó legalább ez... legalább ennyi... 
BALÁS: Mennyi? 
DEBÓRAH: Ha már elvesztettem régi okos, erős apá- 


mat... legalább visszanyertem a régi... (Ránéz, el- 
harapja a szót.) 


BALÁS: Ne mondja ki. Inkább én... ha nem tud- 
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tam volna magát visszaszerezni... sose lett volna nyug- 
tom... a sírig nem lett volna nyugtom... 


DEBÓRAH (szemét elfutja a könny): S nékem talán 
igen? (Mellére borul. Balás csókolgatja arcát, száját, 
apró csókokkal, a lány a férfi mellébe fúrja fejét. Péchi 
csak bámul, de nem őket.) 


BALÁS: No menjünk... (Halkan.) 
(A lány apjához viszi Balást.) 
DEBÓRAH: Apám... édesapám... itt van a vőlegé- 


nyem... az igazi... az én szerelmem... Örvendjél 
néki, édes jó apám! (Letérdel eléje, Péchi csak bámul.) 


BALÁS: Menjünk... elkésünk, kedvesem. (Meg- 
rendült a látványtól.) 


(Debórah fájdalmas pillantást vet apjára, aztán kéz 
a kézben indulnak. Debórah vissza-visszapillant. Kint- 
ről a hangja.) 


DEBÓRAH: Rebeka... menj be hozzá, hallod? 
(Távolodó léptek. Lassan bejön Rebeka.) 
REBEKA: Hát kelmed sem lehet olyan gonosz, hogy 


engem ilyen nagy esküvőn ideláncoljon – amikor én 
ezt a boldog lányt meg akarom nézni... hallja? Kel- 
med van annyira erős, hogy kibír egy órácskát egye- 
dül... hallja? Bólintson már. Ugye elenged? 


(Péchi határozottan – először – bólint.) 
REBEKA: No ugye. Semmi se az, aminek mutatja 


magát! felveszem a nagykendőmet... még bené- 
zek ... 


(Kimegy.) 
(Kis csend. Péchi feláll. Mélyen előrenéz, mintha az 


emberek felé.) 
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PÉCHI: Szekértől elfutott lovak? Hát ki húzza a te 
szekeredet, teremtőm? És ki az övékét? És kell-e 
húzni, ha te úgyis húzod, mert te a mindenek von- 
szolója volnál. Maga a nagy idő, a véghetetlen vagy te. 
Rajtam most látszólag átlépett az idő, s itt hagyott... 
De akin átlép az idő, mint hullámos víz a parton... 
akin átlép az idő – ne búsuljon sokáig. Árterület lesz 
itt... gazdag hordalék... s ha majd a haragos víz 
medrébe visszamegy – nyomában termőbb lesz min- 
den ... Ugye így lesz? Ugye... nem pusztulhat el, ami 
gyöngébb, ami most még zsenge, ami kisebb? (Körül- 
néz, féltőn becsukja az ajtót, ablakot, figyel, hallja-e 
valaki.) Ugye így lesz, Élohim?! Most nem hallja 
senki régi neved, mert nékem az maradsz, aki vol- 
tál... válaszolj... Élohim! Élohim! (Felkiált.) Élo- 
him! 


(A földre zuhan. Csend.) 
(Rebeka bedugja fejét, már nagykendőben.) 
REBEKA: Aludjék egy kicsit. Nem maradok sokáig... 
(Meglátja, balsejtelemmel bejön, ijedten hajol le.) 


Ó, istenem... nem lélegzik... ó, istenem... ó, te- 
remtő istenem... megöltétek, mert igazát nem hi- 
hette szabadon... (Szól a harang, hallgatja.) Beszédes 
hitét s szólaló nyelvét kitéptétek... néma lett... pedig 
csak a beszédünk – csak az tarthat minket össze... 
(Kis szünet.) És a harang most az esküvőről beszél... 
holott a halálról kéne szólnia... 


(Kis habozás után, szinte daccal keresztet vet, letér- 
del. Némán imádkozik, ajka mozog, a harangszó erő- 
södik. Ebbe szól bele a kinti kórus éneke, előbb együtt 
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a haranggal, aztán a harang halkul, az ének erősödik. 
Bele lódobogás, kardzörej, trombitahang is vegyül.) 


KÓRUS ÉNEKE: 
Báthory, Bocskai, Bethlen ó mennyi pogány közt 
Védte a sok vallást s a jövendő büszke hazát! 
Nagy zászlónkat most Rákóczi az égnek emelte. 
Szent Magyarországért diadalra küldi hadát! 


(Mire a kórus befejezi az éneket, a többi zajok is – ló- 
dobogás stb. – mind elülnek. Mély csend.) 


Függöny. 
Vége a Triptichon második darabjának. 
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