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Vegyétek le a fűzekről a lantot, ' 
S daloljatok vigasztalást neki, 
XJjuló fényről, nagy feltámadásról, 
S jövőről, mely a multat elfedi. . . 
Mint oltártűz lobogjon kebletekben 
Reményt fakasztó szent emlékezet! 
Sóvárgva szálljon lelketek a romra, 
Mit felépítnek majd serény kezek . . . 

Az Úr kegyelme visszatér Sionba, 
Vigadni fognak még a szent hegyen! 
Készüljetek! Már búg a hívó kürtszó! 
Készüljetek, hogy késő ne legyen!.. . 
Ma még kegyelnek ottan Babylonban, 
De holnap tán már pallos fenyeget!. . . 
Örökké híven csak Sión szerethet, 
Örökké híven csak anya szeret!. . . 

Budapest. Patai József. 

MÁTYÁS ÉS ÁBRAHÁM. 
— Ch&nuka-játék. — 

1. jelenet. . i • ׳ 
(Szín: A falusi bíró udvara.) 

Mátyás király: álruhában mint napszámos. Slajme: szegény zsidó fiú. 
Később a bíró. 

I 

Mátyás : No, megdolgoztunk! De mi lesz a bérünk ? 
Slajme: Látszik, hogy lágyelmed idegen itten a faluban. 

Ennek már ez a sorja. Aki szegény embert találnak a faluban, 
azt mind behajtják robotra a bíró udvarára. Fizetség a korbács-
ütés. Épen, hogy enni adnak. Kigyelmed jól befölöstökömözött 
a paprikás szalonnából. De én még ma egy harapást sem ettem. 
Nekem meg van tiltva a disznóhús. Még a kenyeret sem tudtam 
megenni, mert rája tették a szalonnát. Ez már így megy egy 
hét óta. 

Mátyás: Már mindjárt be is esteledik. Hajnalban fogtunk 
hozzá, most már csak mehetnénk. Hát nem jön az a bíró, hogy 
kiűzessék a napszámot ? 

Slajme: Ne fesse az ördögöt a falra, mert ha itt lesz, akkor 
el sem mehetünk. Már pedig nekem haza kell most rögvest 
mennem! 
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Mátyás : Hát tudod mit; én veled megyek, valami szálást 
csak adtok nekem? Megfizetek érte. 

Slajme: Hát egy szalmazsák csak akad. Aki egész nap 
dolgozott, annak a puszta szalmán is édes a pihenés. Hanem 
még ez se tart sokáig. 

Mátyás : Mi, a szalma ? 
Slajme: Nem, a nyugalma, amire a szegény zsidó lehajt-

hatja a fejét. Most ki van adva a parancs, hogy szombaton is 
dolgoznunk kell. Már pedig nincs az a hatalom, akinek én a paran-
csára megszegném, még ha maga a király jönne is ide! 

Mátyás : Ejha, de bátor legény vagy ; nem félsz a királytól ? 
Slajme: Hallom, hogy nagyon igazságos ember. De mit ér 

az, ha Budán van. Buda pedig messze van innen. Itt a bíró pa-
rancsol. No meg az az én istenem, a királyok királya, a világ ura, 
aki egyedül tesz igazságot és aki megbünteti a gonoszokat és meg-
jutalmazza a benne bízókat. 

Mátyás : Mondhatom, zsidó, szépen beszélsz. Honnan tanul־ 
tad ezt ? 

Slajme: Ez a mi mindennapi imánk. Ez a mi vigasztald-
sunk, hogy megszabadít bennünket a száműzetésből és vissza-
vezet bennünket jogban és igazságban Dávid király székvárosába. 

Mátyás : Hát te elkívánkozol innét ? Hát neked nem ked-
ves ez a föld, nem kedves az a szép magyar nyelv, ezek a halmok, 
ezek a dombok, amelyen a világ legjobb bora terem ? 

Slajme: Látszik, te is jobb módban voltál valamikor. Mert 
paraszti sorban így nem nagyon beszélnek az emberek. A paraszt, 
ha búbánatja vagy öröme van, elkáromkodja magát, nótára 
gyújt. Vígra, vagy szomorúra, mint a milyen a kedve. 

Most is hallottam egyet, ami nagyon megtetszett: 

Azt beszéli a koma, 
Hej, hej, a koma. 
Nem veszett el még Buda, 
Hej, hej, még Buda. 
Lesz még egyszer igazság 
Az ám brácsás — 
Eljön közénk, hej, huj 
Eljön Mátyás. 

Mátyás : Ezt éneklik ? 
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Slajme: Igen, de a bíró eltiltotta, mert azt mondja, hogy 
lázítja a népet. Higyje meg kigyelmed, nemcsak én vágyódom 
el innét, hanem az a sok nincstelen jobbágy ember is, aki csak 
akkor jó, mikor katona kell, meg amikor a lánya szép. 

Mátyás: De most menjünk, mert mindjárt este lesz. Ép 
itt jön a bíró, várj, majd elkérem a bérünket. 

Slajme: No akkor jótól kéred. 
Bíró : Hát azt a fűzfán fütyülő naplopó mindenteket, már 

abba hagytátok a munkát ?׳ No majd fogtok ti még máskép is 
tánczolni, ha a hajdúval előhozatom a derest. (Mátyáshoz): Te 
csavargó, te, hát te se dolgozol? Hé hajdúk! 

Mátyás: A hajdúkat hiába hívja kigyelmed, mert azok 
elmentek már a fonóba tánczmulatságra, meg a korcsmába, 
hanem engem ne szidjon, adja ki a béremet és ennek a zsidófiú-
nak a bérét, meg aztán mondja: ad-e éjjeli szállást, mert csak 
ebben a harapós időben nem hálhatok künn? 

Bíró : Hehe, még dunyhás ágyat vettetek neked, tán patyolat 
gyolcsból legyen a vánkosa. Hát akkor a király min alszik? Az 
ilyen gézengúz csavargót meg, amilyen te vagy, áristomba zára-
tom, nehogy a mi felséges urunk, királyunk, aki erre fog utazni, 
lássa, hogy mennyi koldus van a vidéken. A pénzed meg ihol, 
nesze. (Felemeli a botját és ráüt Mátyásra. Slajme félreugrik, 
nagyot ordít, mintha ót ütötték volna. A bíró utána szaladna, 
de elbukik, Mátyás pedig kikapja kezéből a botot és addig üti-
veri a bírót, míg az mozdulatlanul fekszik a félreeső udvari 
részen.) 

Slajme: Jaj, jaj, mit csinált kigyelmed. Holnap felakasz-
tanak bennünket. Karóba húznak, nyárson megsütnek. Lófarkhoz 
kötnek és kerékbe törnek. Jaj, jaj, szegény apám, szegény anyám! 
Édes szerelmetes jó anyám! Hogy ezt kellett megérnem! 

Mátyás (erélyes hangon): Most ne abajgass, Slajme, hanem 
gyerünk! Ne félj semmit. Nem lesz semmi baja a bírónak, csak 
a nagy ijedtség verte le a lábáról a gyáva, embernyúzó hóhért. 
Most valamit mondok neked, de ne fecsegd ki. Én a király embere 
vagyok, akit maga elótt küld ki, mikor útra kél. Itt a zsebemben 
a védelem levele. És most menjünk hozzátok. 
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H. JELENET. 
(Ábrah&m zsidó putrija.) 

Ábrahám: Csak hogy már itt vagy Slajme. Látom, hoztál 
magaddal valakit. Ha jó ember vagy, akkor Ábrahám, Izsák és 
Jákob Istene vezérelt ide és légy üdvöz vityillómban. 

Slajme: Együtt dolgoztunk édes apám a bírónál, aki ezt 
a szegény embert is robotba fogta. Ugy-e, adsz neki szállást? 

Ábrahám: Ha nem veted meg a szegény zsidó házát, úgy 
szivesen. Csak arra kérlek, ne nevess ki, ha hallod, hogy mor-
Z80IÓ ima kél ajkamon, ha látod, hogy Ábrahám zsidó szolgálja 
Adonájt, Urát és Istenét. 

Mátyás : Ugyan Ábrahám, mivel szolgálod te az Urad Iste-
ned, mivel kedveskedel neki, hisz nincs betevő falatod, alig van 
gúnyád, szalmán hálsz és nyomorúságban tengődöl? 

Ábrahám: A multakra való emlékezéssel. Őseim nem vol-
tak mindig ilyen szegények. Dús kincsekkel megrakottan tértünk 
ide hontalan vándorlásainkban; de kincseinket elrabolták a fel-
vidék rabló várurai. összes kincseimet kellett odaadnom, hogy 
a magam és családom életét a ldnpadtól megmentsem. És ezért 
is hálát adok neked Adonáj, élet és halál Ura. Egyet azonban 
nem tudtak tőlem elrabolni és ez a szivem kincse, a vallásom. 

Slajme: Édes apám, éhes vagyok — nagyon éhes. 
Ábrahám: Mikor Jeruzsálemet ostromolták, akkor gyér-

mekek éheztek. Mikor a vad ellenség megtámadta a szent várost 
és lerombolta, akkor patakokban folyt a vér. örülj Slajme, hogy 
lesz egy falat kenyér, amelylyel éhséged csillapíthatod, hanem 
előbb jer, végezd el az esteli imádkozást és azután gyujtsuk meg 
a gyertyácskákat. 

Slajme: Hatalmas Isten. Jehova, Ábrahám és Izsák Istene, 
te csodatevő Isten, ma van az isteni csodák évfordulója. Apám, 
nem, nem vagyok éhes, csak félek, csak reszketek. Ez a mai nap 
olyan különös : ez vagy a romlás, vagy a megváltás ünnepe. Apám, 
látod ott a bíró háza fölött, milyen bíborosán megy le a nap. 

Ábrahám: Nem értem, mit beszélsz. Tán lázad van, meg-
hűltél. Imádkozz és aztán meséld el, mi történt veled — ha majd 
meggyújtottuk a gyertyákat. 

(Slajme imába merül. Mátyás Ábrahámnak kezet nyújt.) 
Mátyás ; Jó öreg, de nekem csak adhatsz valami ennivalót? 

Megfizetem. 
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Ábrahám: Nem, nem kell ma a pénzed. Egy kis kenyeret 
kaphatsz, volt egy petákom, de azt a méze&kalácsosnak vittem, 
így is nagynehezen tudtam tőle kapni a gyertyákat, mert olajra 
nem telt. Nem zsidónak készült, hanem karácsonyra, a ti kará-
csonyotokra, amely mindenkire öröm, csak a zsidónak kín, mert 
akkor a megváltó szeretet nevében verik be a betlehemesek abla-
kainkat. 

(Slajme elkészült az imájával. Előjön Sára, Ábrahám 
felesége és Noémi, a leánya, Dávid fiacskája, oda állnak az ablak-
hoz. Az öreg meggyújtja a gyertyákat és ajakán felzendül a Mooz 
czur jesuoszi. A gyermekek szomorú hangon utána éneklik.) 
Dávidka: (oda szól anyjának) Éhes vagyok. 

Sáfa: Csitt! A petákért gyertyákat vettünk. 
Dávidka: Hát a gyertyát meg fogjuk enni ? 
Sára: Nem. Hanem meggyujtjuk a jó Isten dicsőségére, 

aki csodákat mívelt és lesz kenyerünk, kalácsunk, az üres asz-
talon sütemény lesz és pörgettyűvel játszunk. 

Dávidka: Ügy-e, a jó Isten nagyobb úr, mint a király ? 
Ábrahám : A jó Isten a királyok királya, aki a királyok 

útjait vezérli, aki népeket hív létre és népeket küld pusztulásba, 
hogy az ó akaratjával teljék be a föld és az ó igazságával az 
emberek szive. És lesz egy nap, amelyen az Isten egy lesz és a 
neve is egy lesz. 

Mátyás (halkan): Otthon vagyok királyi várlakomban. 
Tudósaim fejtegetik az írást, pátereim magyarázzák Megváltóm 
tanításait. Istenem, ezek a zsidók a fekete hadsereged, a ret-
tenhetlen szenvedők, akik tanodat hirdetik széles e világon. 

Ábrahám: Mit beszélsz, idegen ? 
Mátyás : Csak veled dicsértem az Urat. 
Ábrahám : Ügy ülj le velünk, mossad meg kezedet és mond 

el velünk az áldást: 
— Dicsértessél mi Urunk Istenünk, a világ királya, ki 

megszenteltél bennünket parancsaiddal és megparancsoltad 
nekünk a kezek mosását. 

Azután törjük meg a véres verejtékkel, jobbágyi könynyel 
öntözött kenyeret és ládd, — Ábrahám így szolgálja az Urat 
nyomorúságában, — mondjuk el az áldást: 

•Dicsértessél mi Urunk Istenünk, világ királya, aki a 
föld rögéből kenyeret teremtesz.« 
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Mátyás : Vityilló is lehet királyi várlak. Most igazán nem 
tudom Istenem, ki a király: én-e, vagy a te szolgád, Ábrahám ? 

Ábrahám (amint az asztalnál ülnek): Gyanús beszéd kél 
ajkadon, idegen. Mondd meg ki vagy és merre van hazád? 

Slájme: Apám, ne kérdezd, hogy ki ő, olyan különös ez az 
este. Éhes vagyok, fáradt vagyok és még sem az éhség bánt, 
még sem a fáradtság gyötör. Az Ür csodáira éhes a lelkem és 
lelki gyarlóságomtól fáradt a testem. 

(Künn lárma, kiabálás hallatszik: Itt van a gyilkos, itt 
van a rabló, itt a gézengáz, aki a mi jó áldott bírónkat elverte. 
Hajdúk, emberek, élükön a bíróval, aki sántít és akinek az 
arcza, karja be van kötözve.) 

Bíró: Hát itt vagytok együtt, ti Istentói elrugaszkodott 
népek. Ti elvetemedett emberek, gazemberekkel czimboráló, 
Megváltót tagadó haramiák! Hajdúk ! Ezt a gyilkost kötözzétek 
meg, Slajmet húzzátok deresre, a többire pedig gyújtsátok rá 
a házat. Majd azt fogjuk mondani, hogy az ünnepi gyertyájuktól 
gyulladt fel. Hadd legyen egy putri zsidóval kevesebb. Ügy sem 
akarnak még szombaton se dolgozni. 

Ábrahám: Az őseim még többet szenvedtek. Te akaratod 
ez, uram, áldassék a te szent neved mindörökké ámen. 

Mátyás (felegyenesedik és hangosan utána mondja): Mind-
örökké ámen! 

Mátyás (a feléje közeledő hajdúkhoz): Takarodjatok! 
Térdre mind! (Felső gúnyáját leveti. Alatta királyi palást van 
gyémántos csattal). Aki előtt álltok, az a ti uratok, parancso-
lótok, Mátyás király ! 

(Trombitaharsogás hallszik. Mátyás hoppmestere érkezik 
a faluba katonáival. Mátyás ezüst sípot vesz elő és sipol. A hopp-
mester lovának dobogása hallszik, aki megjelenik Mátyás testőrei-
vei a putri előtt, ahová mind kiléptek. Künn csillagos az ég.) 

Hojypmester: Felséges uram és királyom. Hívásodra meg-
jelentünk, parancsolj alázatos szolgáiddal és vitéz huszáraiddal. 

Mátyás: Vigyétek foglyul a bírót. Törvényt nem itt látunk 
fölötte, hanem az ország-világ szine előtt, Budavárában. Ti pedig 
üssetek tábort és szakácsom vegye magához Sára asszonyt. 
Főzzetek, süssetek, úgy mint ó nektek parancsolja, mert ma zsidó 
lakoma leszen és azt akarom, hogy Ábrahám szolgám egész csa-
ládjával asztalomnál vendégeskedjék. Egy futár pedig hívja el 
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a legöregebb parasztot, hogy meghallgassuk, mi panasz van még 
a bíró ellen. 
Ábrahám: Felséges úr, földi királyom, 

Jóságodért az égi urat áldom. 
Mert ez az est a csodák ünnepe, 
Melyeket Isten vélünk művele! 

Mátyás : Beszéld hát el, mi ünneptek vagyon ? 
Tóled, öreg, szívesen hallgatom. 

Ábrahám: Az igazságnak győzelme e nap. 
Azóta sok évszázad elhaladt, 
Hogy Ábrahám szolgádnak nemzete, 
Zsarnok helytartók jármán szenvede. 

(Megjelenik Balázs Gábor, az öreg paraszt, leveszi a süvegét 
és alázattal megáll a király előtt.) 
Mátyás : Várj csöppég mondandóddal Ábrahám, 

Előbb Balázs szolgám hadd hallanám! 
Balázs : Hivattál jó királyom, eljövék. 

Csodát művelt jöttöddel a nagy Ég. 
Már oly tűrhetlen volt dézsma, robot, 
S oly sokszor kaptunk deresen botot, 
Hogy titkon kimondtuk: fellázadunk 
És megkeressük jobbágyi jogunk. 

Ábrahám: így, ígyen voltak hajdan a zsidók. 
Ébren vagyok, vagy bántnak viziók ? 
Ma chanuka van tényleg, és nem álom, 
Hogy hajiokomban tisztelem királyom? 

Balázs: Mióta a török ellen vonultál harczba, 
Oh én királyom, pusztulunk a sarczba'. 

Ábrahám: Juda se bírta már többé a sarczot, 
Azért vívott a szabadságért harczot. 

Mátyás : Ábrahám, ösmerem a bibliátok, 
A széthúzás volt Judán török átok! 
S emlékszem a hős, szent Matatiászra — 

Ahrahám: ö volt a zsidók hajdani Mátyása. 
Igazságos volt, hős, bátor, derék; 
És zászlaja köré gyűlt ím a nép! 
Csupán a népben bízzál, óh király ! 
A nép szive a legjobb bástyavár. 
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Balázs: A nép szivében ottan élsz, király, 
Az elnyomott népében legkivált! 

Mátyás: Elég, Balázs, a panaszból elég, 
Az ablakban a gyertyaláng elég; 
A fény eltűnik és az árnyak nőnek, 
Sok-sok a gondja a királyi főnek! 
Vájjon emlékemnek ily gyertyalángja 
Felgyúl-e majd ? 

Ábrahám: Jós lelkem látva, látja: 
Nevednek híre oly dicső leszen, 
Mint Salamon királyé keleten. 
Ahol születtél, arra a kis házra, 
Gyakran villan a múlt dicső sugára; 
£8 valahányszor emlékmécset gyújtnak: 
Te léssz fénypontja a nemzeti múltnak. 
S a nemzetedre az leszen megváltás, 
Ha jő olyan király, mint Korvin Mátyás! 
Érczszobrot emel az, király, neked, 
S köréje gyűl majd hálás nemzeted. 
Bármily kicsiny az emlékmécsek lángja, 
Üj fényt derít az mindig a világra! 
Minden népnek kell, hogy legyen egy hőse. 
Nagy nemzeti alakja, — 

Mátyás ; Erőm győzze ! 
Szent hajiokodban öreg Ábrahám 
Száll fel az égre királyi imám: 
Ha megsegít az Isten engemet, 
A trónon csak az igazság vezet! 
Évezredeknek lángszövétneke: 
Az igazság, az Ürnak jobb keze. 
Csodás hatalma téren és koron 
Átvilágít — 

Ábrahám : Miként lám, egykoron 
A szentélynek olajos korsaja 
Csodás módon kifogyhatlan vala. 
Az igazság is szakasztott olyan — 

Mátyás : Csak úgy elég, ha szent kezekbe van ; 
De hogyha gaz kezekre bízod azt: 
Akkor átkot és nem áldást fakaszt! 
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Slajme : Királylyal együtt robotoltam én ! 
Mátyás : Ünnepeteknek csodás küszöbén. 

Jertek hát táboromba, híveim, 
De mielőtt távoznánk innen im: 
Ünnepi dalotoknak hullámzása, 
Zendüljön fel újfent harmóniába. 
Együtt dolgoztam ma Slajme, veled, 
Együtt zengjük a hálaéneket. 
Neved királyi név és méltó rája, 
Mellém kerülni a históriába! 
»Az úr segélyünk ősi szirtfoka, 
Hogy itt vagyok ma: ez is mily csoda! 
Mert az idők egy tengelyen forognak 
És eljöttén a szent emléknapoknak, 
Akármely nép vagy nemzet ünnepel: 
Fel kell9 hogy dobbanjon minden kebel / 
S lehet: olyan lesz az idők futása, 
Hogy legméltóbban zsidó magyarázza, 
Mert szive érzi legjobban, mily áldás 
Az igazság, amelyért él, hal Mátyás. 
Mert ki tudja, hogy nem győz-e a gazság, 
S ha meghal Mátyás: lesz-e majd igazság ? 

Budapest. GERŐ ATTILA. 
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