
Z8lgmondinál 'ki1lönb - ill az erdélyi
1lrónral

B. ANDRÁS Reggelig nem várok. Vala
mi rossz álom, a tűnődés gondja el
térítne engem. De most tisztán hal
lom a hívogató szót, mit Mária nem
hall. Zsigmond hívednek - ha van
naik ilyenek - búnét megbocsátom.
Polgárháborúban akit megnótáztak,
visszahelyeztetem jogos birtokába ...

RESCIUS elragadtatva. Királyi lélek
vagy nem is fejedelmi!

B. ANDRÁS Az én király-bátyám Be
kesí Gáspárnak. a trónjára törő esküdt
ellenségnek, szívből megbocsátott.

RESCIUS Ó, be szeretnélek csak egy
percig látni fejedelmi trónon.

B. ANDRÁS Rescíusorn, jöhetsz, bár
mikor érkezel, otthon leszel nálam.

RESCIUS néma elérzéken1ledéssel meg
hajtja a fejét.

B. ANDRÁS Viszlek hegyeimbe, visz
ilek Zalatnára, aranyrejtő földre. hol
minden lépéssel római köveket tapod
hat lábad. Viszlek rengetegbe, medve
vadászatra. Megmutatom neked nagy
jronknak sírját fejedelmi város régi
templomában. Elviszlek .Hunyadra,
nagy Hunyadi János építette várba ..

A BARAT ben1lit és jelenti. Em1nen
cládat s a főtisztelendő .prépost urat
a vacsora várja.

B. ANDRÁS Eredj, Reseiusom. Itt van
a követ is. Kabos [eesuíta, ő lesz tár
saságod. Torkomon most úgysem men
ne le az étel. A baráthoz. Egy üveg
tokajit tétess asztalukra.

RESCIUS a baráttal indul.
AhoglI a baráti ajtót kinyitja. András
.fána szól.

B. ANDRÁS Keresd meg és küldd be
Matthias diákot.

A nyitott ajtón, hfányosan t>ltözve
sápadtan, az ágyból kikeIt István tá
molyog be a szobába s az ajtó közelé
ben megáll. Mögötte a tízéves GábOf'
dugja be göndör fejét az ajtón.

ISTVÁN halkan. Igaz a hír, András?
B. ANDRÁS Igaz, bátyám. Még ma vá

laszolole s holnap ki is adom a rendel
kezéseket nagy utunk dolgában.

ISTVÁN Meggondoltad, András?
B. ANDRÁS Meg. S aki Báthori, úgy iS

cselekedjék Báthori módíára.
ISTVÁN Seg{tsen az Isten !
MATTHIAS mAK bejön, különös zava,.

van az arcán, de nem m.er lcérdezós
köd ni, csak megáll asztalánál.

B. ANDRÁS Istvánhoz és Gáborhoz. De
most, nagyon kérlek, hagyjatok ma
gunkra. - Hogy vagy, édes István?

ISTVÁN A sok hideglelés meghúza a
testem,

B. ANDRÁS Meggyógyulsz, ne csüg
gedj. S ami ki nem telnék a mocsa
ras táitöl, elvégzi rajtad Erdély leve
gője.

ISTVÁN kimegy, Gábor arca is eltú-
nik.

B. ANDRAS a diákhoz. űlj le, Matt
_ hías, Ma nagy levelet írunk.
MATTHIAS leül. Arca 1W.gy lelki fe-

szültséget tükröz.
B. ANDRAs néMny lépést tesz a szo

bában fel és alá, azután határozott
hangon diktálni kezd. Ex arce mea
HeHsbe1'lgeIJ., anno ezerötszázktlencven
nyóloban...

MATTHIAS DIAK trja.

Függöny
(Folytat juk)

•

ALKONYODÓ

erik a Hold
Szellő buggyan a ZápOR
Fénylik a rózsabozóton
At egy nyírfacsoport
V érzik ,hervad a kéméntl lomha virága
Kutak kis poharába
Hajlik a zöld vetemént/

Fehér Józlef András


