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A PüSPöK
Az Ég áldása légyen rajtatok
Ti jó urak. De ím, hallgassatok,
Hadd mondjam el, mi fekszik szívemen.
Mióta Jézus Krisztus, szent Urunk
Aldása engem így kitüntetett,
És népe pásztorává felrakott,
Látom jól, hogy nagy doktor nem vagyok
És tudománnyal nem szerezhetek

"Az eredeti XIV. századi szőveg : Miracles de Notre-Dame par personnages,
Éd. G. Paris et Ulysse Robert, I. köt. 105-146 I. Société des Anciens Textes
Franeais. Paris 1876.

Utánnyomási és előadási jog fenntartva.
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Lelkemnek Égben üdvöt. Igy tehát
E díszes tisztség nem használ nekem.
Mert jól mondják: "Minél magasabbra hág
Az ember, annál nagyobbat bukik."
S bensőmet fúrja most a gondolat,
Hogy tisztem végül kárhozatra visz,
Ha tán nem méltóképen végzem el,
Mit Istennek fogadtam esküben
Kitől e polera felemeltetém.
Ezért jár-kel fejemben szüntelen
A gondolat, hogy tán még meghalok
Anélkül, hogy jó Istenem kegyét
Kiérdemeltem volna.

ELSű KLÉRIKUS
Úgy gondolom, nagyságos jó uram,
Ha úgy szolgálod őt s a szent Anyát
Továbbra is, mint kezdetben tevéd,
Kegyében úgy nem lesz sosem hiány.

MASODIK KLÉRIKUS
Beszéded, oh egyetlen jó uram,
Bevallom, némiképen meglepett.
Hisz törvény- és jogtudományban is
Mérkőzni véled vaj' ki állna ki?
S ha legbölcsebb közöttünk csak te vagy,
Nem értem, mért kicsinyled úgy magad?
De mégis, mert· tanácsom érdekel,
Csak annyit mondok, hogy tökéletes
És igazán bölcs csak akkor leszel,
Ha míndenütt és mindenkor csak a
Fenséges Isten félelmében élsz.
Ez minden bölcseségnek kezdete.
A nagy próféta nem hazudhat ám,
- S a bölcs király is egyezik vele,
Mikor zsoltárban azt énekelé,
Hogy: "Bölcs, akit dicsőség nem vakít,
Bolondra vall az elbizakodás."
Ez válaszom.

A PüSPöK
Oh híveim, mi jól feleltetek,
Hisz szent igazság minden szavatok!
S én áhitattal kérem Istenem,
Hadd tartsam meg, mi jó csak benne van.
S így részesüljünk mind majd egykoron,
A szent örömben, mint az angyalok!

ELSű KLÉRIKUS
Amén, uram s távol tartsd addig is,
Az ördögfajzat kísértéseit,

VIGILIA



Mely szüntelen csapdán fejét töri,
Hová becsaljon mindenkit, ki jó.

A FőESPERES (fellép)
Szent Péter, legnagyobb apostolunk
Imádkozzék ma érted, püspök úr,
Hogy Isten adjon hosszú életet és
Kegyével árasszon, amíg csak élsz.

A PüSPöK
És téged is megáldjon bő kegye,
Főesperes, te régi jó barát.
De mondd, mi küldetés hozott felénk?
Igaz szavad kész szívvel hallgatom.

A FőESPERES

Nagyságos úr, én vélem most üzen
A főtemplomban űlö káptalan
És tisztes szóval, esedezve kér,
Hogy a közelgő Szent-Péternapon,
Mely templomunknak legfőbb ünnepe,
Elénekelni jöjj anagymisét.

A PüSPöK
Én jó barátom, hidd el énnékem,
Hogy kéréstekre szívesen megyek
S az ünnepélyes szent- és nagymisét
Elmondom, hogyha addig élek én.
Felétek húz baráti vonzalom,
Hisz nálatok időzni kész öröm.

A FőESPERES

Isten fizesse fáradságodat,
Néked csekélység minden áldozat.
De ím megyek már, végezvén ügyem,
Beszéddel nem lopom tovább időd.

A PüSPöK
Isten veled és Jézus szent kegye
Kísérjen útadon.

A FőESPERES (magában)
Ki mondja meg, hogy már most mit tegyek?
Egy gondolat gyötör minduntalan
És lelkemet megülve kérdezi:
"Mért nem lettél te püspök, nagy tudós?
Rangoddal mért vagy oly elégedett?
Tán tetszik néked szerfelett az is,
Hogy szüntelen térdet kell hajtanod,
Kezed folyton csuklyádnál tartanod,
Hogy püspök úrnak tisztesen köszönj?"
Hát nem gyönyörüség ez énnekem,
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S lemondanék én róla szívesen!
Vagy oly nemes vérű ős, mint enyém
Az ő fáján van tán egyetlenegy?
De méltósága megköveteli,
Hogy így előtte alázzam magam.
Pedig, ha egyszer rám kerül a sor,
Püspökké tesznek engem is, bizony!
Mily boldogság töltené el lelkemet!
Mert nem hord még egy embert itt a föld,
Kit jobban illet nálamnál a bot ...
- De vaj' mi lenne, hogyha hirtelen
Most érné őt a váratlan halál?
Püspökké úgy engern választanak!
Nos, meg kell tennem minden lehetőt,

Hogy megkurtítsam gyáva életét,
S enyém lesz végre a nagy hatalom,
Mit lelkem égve, sóvárogva vár. (El.)

A PüSPöK
Jó híveim, hogy múlik az idő!

S már rég el kellett volna mondanom
A komplétát a Szűzanyának is ...

ELSő KLÉRIKUS
Imádkozzunk hát együtt, jó uram,
Kegyeskedjél csupán elkezdeni,
S mi mindketten segédkezünk neked
Az áhitatban.

A PüSPöK
Urak, megmondjam, szívem mit kíván?
Csendes magányra vágyódom ma én.
Magányban elfog mély szent áhitat,
Imám magam buzgóbban mondom el.
Mert hálátlan volnék és rút bűnös,

Ha elfelejteném szolgálni azt,
Ki szűz tejével Istent élteté,
Fiát, ki értünk annyit szenvede,
S nehogy megégessen pokol tüze,
Szent testét csúf halálnak adta át.
De kettőtök között maradt, ugy-e,
Hogy én magamban elvonultam itt,
Imádni Istent?

MASODIK KLÉRIKUS
Legyen minden kívánságod szerint
Uram, te menj csak be s mi addig itt
E helyről, míg nem jösz, nem mozdulunk.

A PüSPöK (a templomban)
Miasszonyunk, ki megszabadítád
örök haláltól embernemzeted,
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Midőn az Úr, az égi jó Atya
Leküldte nékünk egyszülött Fiát,
Hogy el ne hagyjon minket a malaszt,
S előttünk végre megnyiljék az Ég;
Miasszonyunk, ki annyi lélekért
Mondsz hő imát, mit meghall Istenünk;
Miasszonyunk, ki így békét teremtsz
Isten s a bűnös emberek között,
Királyi szűz, oh add, hogy szívemet
Szerelméd áhitattal töltse meg,
Hogy lelkem végjutalma égi üdv,
Az égi kastély, mennyország legyen.
És esdve kérlek még azonfelül,
Hogy népedet, mely gondom tárgya lett,
Bűnbánat útján Égbe elvezesd
És hű sáfárként számot adjak ott,
Hol Jézus Krisztus fényes trónja áll,
Ki engem itt főpásztorunkká tett.
Csak ezt kívánom, adja az Atya,
Fiú s a lelkek legszentebbike,
Ki Isten volt, mert soh'sincs kezdete,
Se vége nincs, mert mindörökre lesz.
Imám, nemes szűz, vedd irgalmasan.
Amén.

De indulok házam felé ...
Urak, komplétám már befejezém,
S nyugvóra térek, hogy majdan éj időn

Ébredjek újra hórát mondani.
Kísérjetek, ha nincs más dolgotok.

ELSő KLÉRIKUS
Oh szívesen, én jó uram. De jer,
Szobádban ágyad nyugovóra hí.
Csak vesd le itt künn díszpalástodat.

A PüSPöK
Igy jó. Tovább ne is fáradjatok,
Most menjetek ti is pihenni már,
Hisz testetek jól elfáradhatott !

ELSő KLÉRIKUS
Ez lesz ítt fekhelyem, s te cimbora,
Keress amott magadnak egy zugot,

MASODIK KLÉRIKUS
A miatyánkra mondom, édesem,
Hogy elfáradtam s álmos is vagyok.
Mi jó lesz majd elbóbiskolni itt I

A FőESPERES

Soká töprengtem, mittevő legyek?
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Hogy elnyerhessem azt, mit áh itok,
De nincs választás: én püspök leszek l
Azért a templomajtópánt fölé
Egy nagy követ rakok. Nincs senki benn,
Ki lássa. Igy ha megjön majd az éj,
S a fényes úr a templomába megy,
- Hisz minden éjjel így cselekszik Ő,

Mióta püspökünkké feltevék, -
S felnyitja majd a templom ajtaját,
A kő kopasz fejére rázuhan,
S legott kioltja gyáva életét.
Elpusztul így s nem tudja senkisem,
Ki küldte őt a másvilágra át ...
Igy végre én is püspök úr leszek!
Lapulj meg itten most te drága kő!

Neked köszönhetem, ha majd enyém
Lesz püspökünknek fényes stallurna! (El.)

A PüSPöK
Oh jaj! mi súlyos vétek az enyém,
Hogy ily soká aludtam tétlenül!
Az óra tán már éjfélt elütött.
Oh drága Szűz! legédesebb virág!
Bocsásd meg bűnös mulasztásomat !
De most siessünk, vár benn már az Úr,
Hogy hórát mondjak, mint ezt megszokám.

(A kő Ieesik.)
Jaj Istenem, már elvisz a halál!
Pedig hogy mar lelkiismeretem ...
Oh jaj l ez Isten büntetése lesz,
Hanyag voltam s henyélő módfelett!
S most senki sincs, ki vigaszt nyujtana !
Érzem pedig, hogy nem soká viszem.
Oh angyalok vezére, Szent Mihály,
Ragadj ki a Gonosz csapdáiból,
S te édes Szűzanya, in manus tuas
Oommendo spiritum meum. (Meghal.)

RUDOLF KANONOK
Kelj fel, Simon, szél mindjárt a harang!
Már húzom is, hí a matútina l
S míg húzom, addig gyorsan talpra állj!

SIMON KANONOK
Rudolfom, kész leszek hamar, ne félj,
Előbb, hogysem harangszód elhuzod.
Rám nem fog várni a gyülekezet!

RUDOLF KANONOK
Szentséges Ég! Teremtőm el ne hagyj!
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Mi szörnyű bűn esett az éjjel itt!
Jer gyorsan, nézd, mi fekszik itt, Simon!

SIMON KANONOK
Oh Jézus Krisztus, csak most el ne hagyj!
Mi ez?

RUDOLF KANONOK
Egy ember. Csakhogy, látod már nem él.

SIMON KANONOK
Oh jaj! hisz János ez, jó püspökünk!
Ki olthatá ki drága életét,
Egy ily embernek?

RUDOLF KANONOK
Nem, nem tudom. Az Ég rá a tanum,
S dicső Rómánk egész szent serege!
De most megyek házát felkelteni !
Fel, talpra fel, alusztok jó urak?
Halljátok csak mi történt?

ELSő KLÉRIKUS
De rémült ábrázattal futkosol,
Derék Rudolfom I Mondd el hát mi baj?
Az Égre kérlek, mért hagysz nyugtalan?

RUDOLF KANONOK
Hát gyertek gyorsan, gyertek sebtiben,
Nézzétek ott a templom küszöbén
Elnyúlva fekszik egy szegény halott.

MASODIK KLÉRIKUS
Ki az? Futok, hadd lássa meg szemem,
Kit ért e szörnyű sors? Oh jajj ajaj!
Megőrülökl Hisz ez nagy jó urunk l
Oh jaj nekünk l S te ott fenn Szűzanyánk,

Hogy tűrted azt, hogy így pusztuljon el?

ELSő KLÉRIKUS
Oh jaj, mi lesz belőlünk? Jó uram,
Barátom és parancsolóm, te szent l
Nem ért, ó nem, még ily nagy fájdalom,
Mióta Isten napja rám sütött.

SIMON KANONOK
Kis híja, hogy szívembe nem döföm
E tőrt.

A FőESPERES

Mi az, mi az? Miféle lárma ez?
Megszólnak minket a járókelők!

Akik dolgukra mennek odakünn!
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RUDOLF KANONOK
Sírunk, uram, mert halva leltük itt
Jó püspökünket. De nézd mily szenvedő,

S feldúlt szegénynek arca, nézd csak, oh!

A FŐESPERES

Az édességes Jézus, szent urunk
Fogadja lelkét s a jó Szűzanya I
És tudjátok talán, ki tette ezt?

SIMON KANONOK
A tűz porrá égesse testemet,
Ha bárkit is köztünk érhet gyanu.
Hisz nem vétett szegény, nem, senkinek!

ELSŐ KLÉRIKUS
Biz' úgy, uram, míg élt szegény urunk,
Isten szerelmével táplálkozék,
S gyűlölködés szívében meg nem ült
Egy pillanatra sem.

A FŐESPERES

De a siránkozásból most elég,
Ti jó urak, mert még talán megárt.
Elmétek fordítsátok másfelé,
Mert sírásból még nem lett bölcs tanács!
A végtisztesség legyen gondotok,
Gyertyát hamar, halotti lepleket!
Szép szemfedőt és szentmihálylovat !
Arannyal hímzett díszpalástot is!
Előkelő fény, ceremónia
Kijár e holtnak: ő volt püspökünk!

ELSŐ KLÉRIKUS
Be jól beszél a főesperes úr!
Tegyétek, mít tanácsol, sebtiben.

SIMON KANONOK
Lelkemre, jó urak, segítenék
Készséggel én is s jól tennők bizony,
Ha hozzálátnánk, míg van rá időnk.

ELSŐ KLÉRIKUS
Mi bölcs, mit ím ajánlasz, jó uram,
S én azt hiszem, a legtanácsosabb,
Ha koporsóba fektetjük be őt

És szép aranylepellel fedjük el.
Mert én bízony nem titkolhatom,
Szörnyű e torzult arcot nézni is I

A FŐESPERES

Helyes tanács. Mert díszes gyászruhát



És pompát vár egy ily magas személy l
No dolgom most a palotába hí,
De aztán újra véletek leszek.

(Magában.)
S most félre tőlem minden földi gond!
Meghalt a püspök! Nemsoká enyém,
Enyém lesz ékes pásztorbotja már!
S a főpapok közt ülhetek le én!

MASODIK KLÉRIKUS
Jézus segíts! Urak, most rajta hát!
Ajánlom, hogy házába felvigyük,
Úgy mint vagyon.

ELSő KLÉRIKUS
Az oltár szentségére mondhatom,
Hogy bölcs beszéd ez.

RUDOLF KANONOK
No én meg mostan fölkerekedek,
Keresni mék' jóhangú szónokot,
Hogy megtudná e nagy csapást a nép.

MASODIK KANONOK
Simon mester, csak fogd meg jól alul,
Vigyük házába s majd az emberek
Illendő öltözékbe fektetik.

ELSő KLÉRIKUS
No rajta hát! Isten nevében, oh!

(A tetemet a ház elé viszik.)
No itt volnánk, tegyétek földre le!
Palástját meg tegyük le sebtiben,
S koporsójába bé majd úgy tegyük.
Lelkének irgalmazzon szent Urunk
A Jézus Krisztus s a mienknek is l

MASODIK KLÉRIKUS
Isten veled örökre, jó barát l
A legszelídebb mindazok között,
Kik földi élet kenyerét evék.
Tétessék Abrahám keblébe ma
Hű lelked.

RUDOLF KANONOK (a kikiáltóhoz)
Belot, az Égre kérlek, fuss hamar,
S jelentsd a népnek harsány hír szaván,
Hogy meghalt Flandriának püspöke,
Compagni János, így hítták mig élt.
Sietve járj, nem ingyen munka ez!

BELOT
Baj lenne már tovább halasztanom,
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Kiáltónak születtem, rajta hát l
Kiáltom torkomszakadtából itt:
Urak l tíz miatyánkot mondjatok
Compagni János üdvösségeért,
Mert meghalt Flandriának püspöke!

VILMOS LOVAG
Szűz Máriám l Meghalt a püspök úr?
Az én egyetlen, drága jó uram!

BELOT
Biz' Isten uccse! Mondom, szent igaz!
Siess, siess, ha látni akarod.
Ott fekszik már fenn a ravatalon.

VILMOS
Hű lelkét oltalmazza Szűz anyánk!
S vezesse bé a boldogok közé!
De legalább hadd lássam tetemét,
Ha lelke elszállt a szentek közé!

A FöESPERES
Mi az, lovag, no mondd, hová sietsz?

VILMOS
A holt felé igyekszem szomorún,
Főtisztelendő úr, mert még soha
Nem volt s nem lesz ilyen jó püspökünk.

A FöESPERES
De kit ne bántna a szörnyű eset? ...
Megölni ezt a drága jó urat! ...
De végre már itt volna az idő,

Hogy földnek adjuk át hült tetemét !

RUDOLF KANONOK
Csak fecsegéssel töltjük az időt,

Pedig vállunkra venni kéne már,
Hogy testét végre föld alá tegyük.
Már várnak is a jákobinusok,
S tán el sem értük még a templomot,
Mikor nönára hí már a harang.

MASODIK KLÉRIKUS
Mihelyt kiáltönk ideérkezik,
Azonnal indulhattok, jó urak.

ELSö KLÉRIKUS
Jön is már itt rohanva emberünk!

BELüT
No induljon hát a díszes menet!
Az emberek már türelmetlenek,
Csak jertek gyorsan, jertek sebtiben.
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VILMOS
Főesperesnek privilégyoma,
Hogy vélem együtt hordja legelől

A díszkoporsót. Előttünk menjenek
A kanonokok. Ez már így szokás.

SIMON KANONOK
Jól tudja lovagunk az illemet.
Úgy is legyen! Rudolf, fogd láb felől!

Mindig szorossan mellettem maradj!

SIMON KANONOK
No rajta hát, szent Eloi segíts!
Indulhatunk. Előre jó urak!

(A sírnál.)

MASODIK KLÉRIKUS
Isten veled, te jó úr, fenn az Ég
Fogadja ájtatos szent lelkedet!
Isten veled! De énvelem mi lesz,
Hisz benned mindent elvesztettem én!

ELSő KLÉRIKUS
Oh jaj! Oh fényességes Jézusom,
Mi lesz velem? Arván maradtam itt.
A sírástól mindjárt elájulok,
Ha látnom kell, a föld, hogy elnyeli.
Szívem szorítja gyász és fájdalom.
Isten veled, te drága püspök úr!
Isten torolja meg halálodat!

A FőESPERES

Nem jól teszed, hogy folyton átkozódsz!
Mi megtörtént, azon már nem segítsz.
Hagyjátok őt s mi menjünk vissza mind!

VILMOS LOVAG
Jól mondod, menjünk mindnyájan haza!

PÉTER LOVAG
Menjünk tehát. Köszönjük, jó urak,
Hogyelkísértetek.

A FűESPERES

Barátaim, kérlek, maradjatok.
Ti hozzátok még volna egy szavam,
S ez ügyben késedelmet nem türök.
Választanunk kell még ma püspököt.
Hogy senki vakmerőn ne kezdje ki
Egyházunk szent jogát és érdekét.
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htJDOLF KANONOK
Az esperes bölcs, mint a Szentirás,
Elsőnek széljon hát ez ügyben ő!

A FűESPERES
Nos, hallgassátok véleményemet!
Mi míndnyájan, kik most együtt vagyunk,
Egyházi emberek vagyunk, avagy
Egyházi hűbért őrizünk, ugy-e?
S így éberen kell védelmeznünk azt,
Kitől e jókat birtokoljuk itt.
Nos, tudjátok, hisz jól ismeretes,
Hogy negyven napra kell új püspököt
Választanunk. De máris azt hiszem,
Szólhat mindenki nyiltan, kit akar.
Válasszuk meg hát most a püspököt !

VILMOS
Nem rossz tanács ez s én úgy gondolom,
El kell fogadnom ; hát ti jó urak?

ELSű KLÉRIKUS
Hát én azonnal hozzájárulek.

MASODIK KLÉRIKUS
Ha így van, én is elfogadhatom.

SIMON KANONOK
Csak azt szeretném tudni, hogy ki az,
Ki elsőnek teend ajánlatot!

RUDOLF KANONOK
Én nem tudom, nincs is hozzá közöm.
Az én állásomra nem tartozik.
Méltányosság és rang szerint a szó
Talán a főesperest illeti.

A FűESPERES

Nagy vakmerőség lenne, hogyha én
Előttetek szélnék most, jó urak.
No Vilmos mester, kezd meg te a szót,
Isten megáldja érte lelkedet.

VILMOS
Elsőnek szólnom tán nem ildomos,
Mert az efféle nem rám tartozik.
Egyházi embert illet itt a szó,
Úgy gondolom.

ELSű KLÉRIKUS
Hát akkor én csak a mondö vagyok,
A hasztalan vitát kerüljük el,
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Ha két elektort választunk előbb,

Az egyiket jelölje a lovag,
Ki köztünk most a népért áll helyet,
A másikat meg a főesperes,

Ki itt a klérus képét viseli.
Megoldást jobbat nem tud senkisem.

RUDOLF KANONOK
örömmel én is hozzájárulek
Javaslatodhoz. Fortély benne nincs.
Bölcsen beszéltél, az már szentigaz !

SIMON KANONOK
Ellenkezésnek itten nincs helye
És jobb megoldást nem találhatunk.

VILMOS
Urak, hát akkor, ím hallgassatok;
Ha két elektort kell kiküldenünk.
Hogy megmondják, ki lenne püspökünk,
E klérikusnál, engem uccse', nincs,
Ki jobban képviselne, népemet.

MÁSODIK KLÉRIKUS
Tudatlan embert tiszteltél te meg
Bizalmaddal, lovag. De hogyha ezt
Kívánod, én nem ellenkezhetem.

A FőESPERES

És én küldöm ki e kanonokot.
Maguk között most tanácskozzanak,
S ám légyen jó vagy rossz, mit mondanak,
Előttünk szent lesz a határozat.
Mondják meg Jézus szent nevében itt,
Szerintük ki a legalkalmasabb.

RUDOLF KANONOK
Uram, vonuljunk most mi szépen el
És nézzük, hogy ki légyen püspökünk,
Ha ránk esett ily díszes hivatal.

MÁSODIK KLÉRIKUS
Megfontolandó, mit határozunk.
Most én Szent Szalvatorra mondhatom,
Ez országban pap nincs alkalmasabb,
Tudósabb, jobb mint a főesperes.

RUDOLF KANONOK
Nos nékem ís az a gondolatom,
Hogy benne volna a legtöbb haszon,
S a legtudósabb köztünk mindig ő.

Hacsak nem Klémens úr, kinél ugyan
A kancsó többet számít, mint a könyv.
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MASODIK KLÉRIKUS
őróla szó sem eshetik, hisz ő

Ép hogy törvényben kissé járatos,
Nem litterátus mint az esperes,
Kinek családja is előkelőbb,

Mint bárkié országunk népe közt.

RUDOLF KANONOK
Ez színigaz s ha Isten is segít,
Megmondhatjuk, hogy van már püspökünk.
Menjünk tehát barátaink elé.
Urak, tudjátok? Van már püspökünk!
Repüljön hír és szálljon lakoma!
A püspök ő l (A főesperesre mutat.)

A FőESPERES

De néktek is ez akaratotok?
Csak őszintén és nyiltan szóljatok!

MIND AZ öT EGYüTT
Igen, bíz' úgy, mi mind akarjuk azt!

A FőESPERES

Hát szép urak, mély hálám jár ezért,
S bizalmatok Jézus fizesse meg!
Parancsolom, hogy mindenki tartsa meg
A hivatalt, mit elődöm adott,
S minden erőmből majd azon leszek,
Hogy még magasb állásba jussatok!
Ti mind, ugy-é, most vélem tartotok?
Mert házam népének tekintem én,
Ki itt e választásra egybegyült.

ELSő KLÉRIKUS
Uram, nekünk nincs is más óhajunk,
Mint az, hogy éljünk, mint tetszik neked!

ELSő KOBZOS
Ugy-é pajtás? Utad most másfelé
Vezetne? Nos, megszóIítottalak,
Mert hírét vettem, hogy ma pénteken
Nagy ünnepségek színe lesz e hely.
Ki mondaná meg, ebből mi igaz?
Te is hallottál ilyet, Gottfridom?
Ha hallottad, úgy én velem gyere!

MASODIK KOBZOS
Hej mennék én azonnal szivesen,
De mondd előbb el, mit mondott a hír?
Mi ünnep lesz, talán lakodalom?

ELSő KOBZOS
Az nem, ae fényes püspökiktatás.
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Díszföveget s aranypásztorbotot
Kap máma ítt egy bölcs nagyságos úr,
Kit úgy hínak, archidiákonus !

MASODIK KOBZOS
Te Szent Fiákker, ott az égbe' fenn,
Most el ne hagyj I Hisz akkor nincs idő

Itt ténferegni. Fel, gyerünk oda,
Hol hullni fog tallér és jó arany I

HARMADIK KOBZOS
Gondoljátok, hogy tán süket vagyok?
S nem hallom én, hogy mit beszéltetek?
Hisz majd kiugrik mellemből szivem,
Ha arra gondolok, hogy lesz ivás,
Víg dínom-dánom, fényes lakoma I
Futok már lantért, sípért, kobozért,
S a házba fel, hol díszes nép mulat I
De ott az ajtó, tán kezdődik is?

A FőESPERES

Urak, hogy immár megválasztatám,
Kivánom, álljon fényes lakoma,
Egész országban menjen el hire I
De most előbb az volna óhajom,
Hogy mint megválasztott püspöktöket,
A nagytemplomba hordjatok legott,
S mint ez szokás, cipeljen vállatok !

VILMOS
Meglesz minden, mit óhajtasz, nagyúr!
Hé, itt a székI Induljon díszmenet I
A nagytemplomhoz megy most új urunk!

ELSő KLÉRIKUS
No rajta, én már helyemen vagyok.
Mindenki álljon ott, hová való
És induljunk már, sürget az idő I

SIMON KANONOK
Hej rupp! Repítsük Égbe püspökünk!
S, most induljunk, de szépen csendesen,
Nehogy megizzadjon túlságosan.
Már ítt vagyunk! Mosti halljuk esküjét!

A FőESPERES

Orömmel esküszöm ti jó urak,
Hogy életemben semmit sem teszek,
Mi sérti élő jogaitokat.
Igényt nem tartok semmire, mi volt
Tiétek. Úgy teszek mint egykoron
Jó János úr, vagy annál jobban is.

YIGIlIA 347



348

RUDOLF KANONOK
Hát engem uccse', ez nekünk elég.
Urak, de most eresszük őt alább,
S terítsünk meg, mert hí a vacsora!

VILMOS
Nem úgy fiam, előbb más dolga van!
Minekutánna megvagy püspökünk,
Az érsek úrhoz vedd most útadat,
Ki püspökünkké szentel is legott,
Fejedre mitrát, kézbe botot ád,
S ha majd a szentelésnek vége lesz,
A nép örömmel meghoz majd ide.

A FÖESPERES
Nem sürgős most, hisz vár a vacsora!
Ráér holnapra majd a szentelés.

MASODIK KLÉRIKUS
No én is inkább emellett vagyok,
Hisz tisztem asztalfőnél állani!

A FÖESPERES
Urak, ne tétovázzon senkisem,
Mindenki üljön asztalhoz le itt,
Téged kivéve, drága lovagom,
Mert tégedet hűbérszolgálatod

Köt, hogy te légy itt most étekfogó.
Ne resteld hát ellátni tisztedet.

VILMOS
Örömmel tellik mindig meg szívem,
Ha nálad szolgálatba állhatok.
Leszek készséggel ím étekfogód!

A FÖESPERES
Mi nyájas vagy és mily udvarias!
Illemtudó és végtelen okos!
De itt az étel, parancsoljatok,
Vár fényes asztal mindnyájunkat itt,
Mellettem is néhány szék még üres!

ELSÖ KLÉRIKUS
Beh jó lesz véled enni, jó uram!
Parancsodnak ki állna ellen itt?

SIMON KANONOK
Ha úgy kívánod, én sem állok itt
Tovább uram. Melléd telepszem én.
Egy tálból mártok én és a nagyúr!

RUDOLF KANONOK
Hátrább maradni én sem akarok.
Hadd üljek melléd, drága püspököm!
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MASODIK KLÉRIKUS
Én kérem szíves engedelmedet,
Ne ülj ek addig, míg jár a pohár,
Szeretnék felszolgálni ott, ahol
A püspök ül s e díszes társaság.

VILMOS
Hozz hát hamar sültet, de porhanyóst
A püspök úrnak, mert én azt hiszem,
Régen nem volt oly éhes a nagyúr,
Mint most a sok nagy tisztesség után.

MASODIK KLÉRIKUS
Már itt is van l Nézd" finom pecsenye!
Csak vágj belőle egy szép szeletet.
Megnyalja ujját majd a püspök úr!

VILMOS
Tessék uram, rostélyon sült a hús,
Izes falat, nemes vadpecsenye,
Lakjék be jól, ehhez ma van joga!

A FőESPERES

Bevallom is, mi csűrés-csavarás,

Éhes vagyok s most hozzálátok én.
Hisz annyi hűhó történt ma velem!
De hívj hamar be kobzost, hegedőst,

Mulattassák e vendégsereget,
Derüljön kedvre mind ki vélem ül!

MASODIK KLÉRIKUS
No gyertek hát be mind ti rongyosok!
Uramnak rátok ma szüksége van!
Pengessen vidám táncot lantotok.

(A lovag elalszik).

A FőESPERES

Urak mondjátok meg most igazán,
Lovag kezébe illik-é a kés?
És vág-e nektek finom szeletet?
Inkább hiszem, az fontos most neki,
Burgundival hogy teljen a sisak!

ELSő KLÉRIKUS
Ezen bíz' én ma nem csodálkozom,
öreg legény már Vilmos mesterünk,
S nehéz szolgálat ez az asztali!

A FőESPERES

Vitéz embernek nincs más dolga itt,
Mint hogy szolgálja jól hűbérurát,

Hogy jóságát hálálja némikép !
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De nézzétek csak, éppen jól mulat
A másvilágon s tán ti rajtatok I

RUDOLF KANONOK
Nem úgy uram I De tán vadászik ott,
S a zsákmányt éppen mostan ejti el,
Mert, hallod-é? horkolva trombitál!

A FőESPERES

Inkább hiszem, hogy lelke elrepült,
Pokolból hogy kihozza híveit,
De hogyha már ily mélyen elaludt,
Hagyjuk pihenni most szegény fejét.
Hisz régi bölcs igazság, úgyebár?
Nem ember, ki aludni nem szokott.

(Az Égben).

A SZűZANYA

Barátaim, hogy fáj az énnekem,
Sa szánalom felszántja lelkemet,
Ha arra gondolok, mi szörnyű kín
Jutott ki hű szolgámnak ott alant,
S hogy sírban fekszik, míg orgyilkosát
Püspökké tették s dőzsöl most a gaz I
Nem becstelen és csúnya bűn-e ez?
De jó, hogy még fel nem szenteltetett,
Meg kell gátolnom a szentségtörést I

. SZENT ISTVAN
Oh egyetlen fenséges Szűzanya,

Bizonnyal aljas, hitvány ember az,
Ki gyilkosságra vetemedni mert
És ily nagy bűnben szentelést akar!

SZENT LőRINC

E szörnyű gaztett bosszúért kiált,
Nagyasszonyunk, kiből foly bő malaszt I
Hadd lássák meg mind, mind az emberek,
Mi boldog az, ki Tégedet szeret,
Ha tisztaszívű és alázatos I

A SZűZANYA

Ne gondoljátok ám barátaim,
Hogya dolog most ennyiben marad!
De addig is vegyétek fel szegényt,
S hozzátok fel fehér leplében őt,

Hadd lássa meg egyetlen szent fiam,
Milyen halállal kellett halnia,
S a legmélyebb alázattal fogok
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Itéletet kivánni székinél.
Előre I Én utánatok megyek.
Induljatok ti is, hű angyalim,
Az én helyem ott van mögöttetek.

GABOR
Oh Szűzanya, Te tiszta szent edény,
A hű sziveknek példaképe te!
Kérésed nékem mindig szerit parancs
És mindnyájunknak, kik Veled vagyunk.

SZENT MIHALY
Magas királynénk, kit az Ég ural,
S mindszentekkel a nagy paradicsom,
Ne énekeljünk útközben talán
Szép dalt, melyen bús lelked felderül?

A SZűZANYA

Ne most! Addig, mig édes jó fiam
Elégtételt e bűnért nem adott,
Szívembe' nincs, nem is lehet derű,

Hagyjátok most az égi muzsikát!

SZENT' ISTVAN
Oh asszonyom, látom jókor jövünk,
Mert ép trónján ül szent Istenfiad,
Hol törvényt lát s jutalmat osztogat.

A SZűZANYA (térdre hullva).
Fiam, ki minden törvényt alkotál,
S oly sok malasztban engem részesítsz,
Anyáddá lettem, nem mínt földi nő,

De mint szüzesség tiszta tüköre,
S születni bennem így kegyeskedél,
Fiam, hallgasd meg bús panaszomat,
S ne légy hozzám ma sem keményszívű,

Hiszen kegyes vagy Te mindenkihez! .
E szép kezekkel én fektettelek,
Keblem tej ével én tápláltalak,
S élőhalottként álltam egykoron,
Ahol kereszten megfeszíttetél!
Hallgass reám, én édes Jézusom!

ISTEN
Oh, kelj fel, édes drága jó Anyám!
És jöjj közelb. Mi az, mi háborít?
S miért hozod fel annyi érdemed?

A SZŰZANYA

Fiam, mit mondok, néked fájni fog.
A földön nemrég élt egy szent hivem,
S megölte álnokul e bűnös ott,
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Ki gondtalan most dőzsöl és henyél,
Mert pénzre vágyott lelke szüntelen í

S te eltűröd, hogy vígan éljen ő?

Én jól tudom, Te nem kívánod, hogy
A bűnöst sújtsa mindjárt a halál,
Ha bántja őt a lelkiismeret.
De ebben nem mozdult meg semmisem,
Előre megfontolva ölte meg,
S nagy lakománál 'ül most népivel,
S szörnyű bünében szentelésre vár!
Hogy így történt, arról tanuskodom,
Büntesd meg őt, igazság kútfeje.

ISTEN
Oh szent Anyám, ez így volt, jól tudod,
De bár tudom, hogy színígaz szavad,
Minden bűnöst meg kell hallgatnom itt,
Hadd lássam, hogy vajjon beismeri
Avagy tagadja még, mit elkövet,
S ha védelmére semmit sem talál,
úgy sújtja rög~ön szörnyű büntetés!

A SZÜZANYA
E holt nevében kérlek én, fiam,
Idézést adj ki tüstént ellene,
Hogy megjelenjen itt színünk előtt.

ISTEN
De mondd anyám, ki légyen az, ki őt

Elénk idézze ?

A SZŰZANYA

Ott nyugszik, látod? egy derék lovag,
Amit mondsz, ennek bizton elhiszik.
üzenj vele s parancsod add neki,
A gyilkos ítéletre jöjjön el!

ISTEN (az alvó lovaghoz).
Barátom, néked azt parancsolom,
Hogy add uradnak át üzenetem,
Tüstént jelenjen meg színünk előtt,

Saját személyében feleljen itt
A szörnyű bűnről, mint hallád imént.
És mondd meg néki, hogy Szent Szűzanyám

Csúf orgyilkossággal vádolja őt.

Erről kell néki itt felelnie.
S én megbízlak, sőt megparancsolom,
- S ezt most mind hallják szentek, angyalok, 
Mindent mit láttál, híven elbeszéld,
Semmit ne titkol]!
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VILMOS LELKE
Oh Isten, vettem szent parancsodat.
Készséggel megteszem, mit csak kivánsz,
Egyetlen szót én el nem hallgatok.

BEHEMÖT
Jó estét, Sátán, honnan bújsz elő?

Elmult egy éve, hogy nem láttalak.
De gondolom, nem voltál tétlenül,
S lándzsádat itt is, ott is elvetéd ?

SATAN
A kénköves villám essen beléd!
Nem vittem végbe semmi érdemest.
S te mért hogy mostan ép itt kódorogsz?
Te ronda Béhemót!

BEHEMÖT
Megmondom én, ha oly kiváncsi vagy.
Egy rossz papot dőzsölni látsz-e ott?
Enyém ő, tudd meg, csalhatatlanul!
S tudod miért? Mert megkörnyékezém
Nemrég és láb alól eltette ő

Elődjét, egy szent hírű püspököt,
Kiben pokolnak nem telt öröme.
S tudod miért örül most csak szívem?
A Mária vette pártfogásba azt,
Ki életében hűn szolgálta őt,

Elannyira, hogy Istent kérte meg,
Idézze tüstént égi trón elé
A gyilkost. Isten el is rendelé,
Hogy lelkének fel kell repülnie,
Hogy ott az égben védje meg magát.

SATAN
Hühű! Örömtől űvöltök veled!
Ezt jól csináltad, ronda Béhemót!
De ott legyünk a percben, amidőn

A lélek testhüvelyből elrepül,
Mert jól tudom, miénk lesz már az úr,
Ha nem hazudtál, ocsmány szörnyeteg!

A FöESPERES (meghúzza a lovag szakállát)
Hát jól aludtunk? mondd csak öregúr?
A másvilágon jártál tán imént?
És tél van ott, vagy tűz a nyár heve?
Vaj' esznek-isznak ott az emberek?
Leányszemélyek járnak-kelnek ott?
Hogy vélük édesen teljék időnk?
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VILMOS
csak lassan már a testtel, fényes úr!
Mit láttam én? És még te kérdezed?
A borzalomtól szólni sem tudok,
Oly dolgot láttam, szörnyűt, iszonyút!

A FűESPERES

No nézd! mi jól tudunk mi bibliát!
Étekfogóm már teológiát
Tanul talán? De mondd csak, jó lovag,
A másvilágról semmit sem hozol?

VILMOS
Hozok, de abban nem lesz köszönet!
Tudd meg hát gőgös úr, ki csúfolódsz,
Hogy Szüzanyánk, ki Istent földre szült,
S ki szűzen őt tejével élteté,
Orgyilkosságggal vádol tégedet
És· azt állítja, hogy te általad
Pusztult el drága János püspökünk l
Te helyezél egy ménkő nagy követ
A templomajtó bélletére fel,
Hogy összezúzza püspökünk fejét.
Igy mondta ezt Istennek Mária,
Kérvén ott megtorló ítéletet;
A vértanú testét is fölhozá.
Az Úr, ki mindig könyörületes,
Megindult anyja szomorú szaván
És nékem szigorúan meghagyá,
Hogy mindezt híven elbeszéljem itt,
S nevében rögtön felszóIítsalak,
Hogy ítéletre ott fenn megjelenj
És add elő mit védelmedre tudsz!

A FűESPERES

Oh jajjajaj ! már kárhozott vagyok,
Ha Isten anyja fordult ellenem,
Ki minden megtért bűnös támasza.
Mi lesz belőlem? Szörnyű büntetés
Vár rám pokolban. Sőt már látok is
Közeigni két ijesztő ördögöt,
Pokol tüzébe hogy taszítsanak.
Vagy tán Istentől jöjjön irgalom?
Nem, nem; tovább itt nem maradhatok,
Már itt a vég.

SATAN
Mit bánom én e jajveszékelést?
Azt gondolod, ilyesmi tán levesz
Alábamról? No kapd meg Béhemót,
Pokolba véle!
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BEHEMÓT
Nem úgy Sátán, felvisszük őt előbb,

Mint illik, égbe a bíró elé,
De megmondjuk, jogos tulajdonunk
És nékünk járó fínom szerzemény,

SATAN
No jó, no jó, te ronda cimbora,
Induljunk véle hát az Égbe fel.
Csak attól tartok, majd a Mária
Kimenti újra karmaink közül.

BEHEMÓT
Bolond vagy? Hát eszedből már kiment?
Ö az, ki mostan megtorlást akar!
Elfordult tőle, lelke oly sötét.
No ráncigáljuk erre fölfelé.

A SZűZANYA

Oh szent fiam, most újra kérlek itt,
Torold meg végre ezt a szörnyü bűnt,

S büntesd meg jámbor szolgám gyilkosát.
Kérdezd ki csak, miért is tette ezt?
Mi az, mi gyilkosságra csábítá?

ISTEN
Mit válaszolsz a vádra, nos, felelj!

A FűESPERES LELKE
Én édes fényességes Jézusom,
Te gazdagok közt a leggazdagabb,
Itéld meg bűnöm tetszésed szerint,
Látom, hogy itt tagadni nem lehet.

SATAN
Igaz biró, mi bűnben leltük őt,

S így kétség ahhoz nem férhet, nem ám,
Hogy bűnét mentni most már nem lehet.

BEHEMÓT
Igaz biró, engem nyugtalanít,
Hogy oly soká mondsz végítéletet;
Nos add ki már a püspök gyilkosát!

ISTEN
Én jó Anyám, hallgasd meg hát szavam:
Ez ügyben döntött már a Szentirás.
Ott olvashatja végítéletét.
S ha nem tudnád, hadd mondjam újra ki :
"Ki kardot ránt, az karddal pusztul el l"
Mivelhogy hű szolgádat ölte meg,
Gyalázatban kell most meghalnia.
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Lelkének úgy mint porhüvelyének
A kárhozottak közt leszen helye.
A gaz bún, melyre ő vetemedett
A Szentháromság ellen ott alant,
Megsérté végtelen jóságomat
És végtelen gyötrelmet érdemel.
De ott hová megy, nincs rokon, barát,
Csak szörnyű kín és bűzhödt rothadás.

(Az ördögökhöz).
Vigyétek testét lelkét rögtön el,
Pokolba, hogyha megrontátok őt.

BEHEMóT
No rajta, jajveszékelj gőgös úr!
Mienk vagy, most már minden hasztalan!
Sátán gyerünk, ez elvégeztetett!
S legyen keményebb teste mint a vas,
Megtudja ő, forró-e a pokol?

SATAN
Vigyük hát lelkét el most sebtiben,
Aztán majd testéért is eljövünk,
Mely élet nélkül fekszik ott ni lenn!

ELSO KLÉRIKUS
Urak, remeg még minden porcikám,
Ha arra gondolok, mi itt esett l
Mi borzasztó volt az a büntetés,
Mit Isten rámért!

SIMON KANONOK
Lelkemben űl oly szörnyű félelem,
Tovább maradni én itt nem merek.
El messze, messze innen, hol szívem
Nyugtot talál a pusztaságokon,
Hol Istennek szentelhetem magam
És lesz belőlem csöndes remete.

RUDOLF KANONOK
Nem kell már nékem sem dús stallumom,
Itt kell hagynom, más hadd éljen vele!
De hogy megtisztíthassam lelkemet
A szeplőtől, mely megfertézteti
És hogy pokol ne marja lelkemet,
Beöltözöm mindjárt karthauzinak.

MASODIK KLÉRIKUS

De mit tegyünk mi ketten, cimborám?
Legjobb, ha mindjárt ő velük megyünk
És kérünk mint ők, durva szőrcsuhát.



ELSO KLÉRIKUS
Gyerünk! Az Úristen megáldja azt,
Ki életét szerelméhez köti
És elhagy érte minden földi jót.

VILMOS
Isten kísérjen mindig, jó urak,
És adja, hogy mit megfogadtatok,
Kiérdemelje üdvösségteket.
De most aztán búcsút kell mondanom,
Mert sajna, mint ti, úgy nem tehetek,
Hisz nőm van honn és vár sok kis család!
Az Ég áldása légyen rajtatok.

RUDOLF KANONOK
Isten veled, te régi jó barát!
De éget már a vágy magány után,
Leszek klastromban csöndes szerzetes.

BEHEMOT
Mivel már lelke Kínországba' van,
Gyerünk pajtás, vigyük most tetemét,
Hogy gyötrelemben egyesüljenek.

SÁTÁN
Van egy talicskám, mindjárt elhozom,
E gazfickóhoz illő díszkocsi !
Dobjuk fel és gördítsük el hamar,
Tüzes-büzös hazánkba el vele!

BEHEMOT
Hehe! rég fürdik ott a lelke már!

SÁTÁN
Fogd meg szorossan és sose' kíméld!
No dobd belé, már itt a taliga!
Van annál vajjon tisztább káröröm,
Mint lelkeket pokolba hordani?

BEHEMOT
Gyerünk utána s csapj unk szörnyü zajt!

A SZűZANYA

Édes fiam, most már örül szívem,
Hogy megtoroltatott a sérelem
Mely hű szolgámat érte ott alant,
És hoztál bölcs és szent itéletet,
S meggátoltál egy csúf szentségtörést!

ISTEN
Anyám, anyám, szivem most is sajog
Ez istentelen undok bűn miatt,
De azt hiszem, hogy a gonosztevő
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örökké fogja bilnét érzeni.
De hagyjuk ezt. Menjünk az Égbe fel,
Hogy glóriával ott övezzelek.

A SZűZANYA

Oh édesem, mi hűséges szived,
De egyet Tőled mégis kérek én:
Engedd, hogy megholt hű szolgámat itt
Az Égbe most magammal felvigyem.

ISTEN
E kérést el nem utasíthatom,
Anyám; szolgád magaddal hozhatod,
Induljunk is, már int a fénysugár,
Ott vár a szép, boldog paradicsom.

A SZűZANYA

Vegyétek fel szegényt most hiveim,
Mint én, ép úgy akarja Isten is,
Hogy Égbe felkisérje díszmenet.

SZENT ISTVÁN
Oh Szűzanyánk, parancsod szent nekünk,
Szelíden felkaroljuk hívedet
És mint kívánod, felmegyünk vele.

SZENT LöRINC
Készséggel tesszük, édes Szűzanya,

Öröm lesz nékünk, hogyha ránk bizod.

A SZűZANYA

Ti meg szerelmes hű angyalaim,
Míg ők ketten kísérik hívemet,
Előtte szállva énekeljetek
Szívandalító édes éneket!

GÁBOR

Zengjünk hát édes új harmóniát,
Az Ég találja benne örömét,
S szívünk rezdüljön véle mint a húr!

SZENT MIHÁLY
Oh, glóriával ékes Szűzanya!

Belőled árad buzgó ihletem !
Zendüljön most a mennyország velünk!

(ANGYALOK ÉNEKE)
Ave maris stella, Sit laus Deo patri
Dei maier alma, Summo Christo decus,
Atque semper virgo Spiritui sancto
Felix coeli porta. Tribus honor unus.

Eckhardt Sándor.


