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Személyei:
B. András fejedelem
MiM Mik:lós
Líppo, a szebrász
Niccolo
Zenohio
Ruggero
Sicil.ia, a púpos udvari bolond

Viola
Giunone
Lucrezia
Beppo, a szakács
Három szolga
Román .pásetoe
Román pásztorlány
A futár

A szín : Még míelőet a függöny felgördülne, román furulyaszó hallik A medveeia
dalomig kiséri a képet, akkor hirtelen elhallgat.

Táj a gáldi patak seurdokos felső szakaszán, EIül őszies színű gyepes tisztás,
mögötte, a háttérben, szíklák közé szorult zuhogó víz, a patak túlsó oldalán
meredek, nagyréset kopár, köves hegyoldal,raj'ta itt-ott tiszafa-fOl1toik. A szín
baloldalán, a zUlhogó1közefébetn, két-három - ülésre is alkalmas - nagy, lapos
kő, melűettük bűk!kJlia, jobboldalán színte védőfedélként kihajló szikla, Túl rajta,
a hátfali'rányában, a zuhogó alaet valamennyire megcsendesedő vízben két
három leomlott sziklatömb emelkedik a mederben. melyeken gyakorlott láb
bal át lehet rnenni a túlsó partra. Délelőtti nap é11i. a gyepet, a meredek oldal
még fénytelen, de fokozatosan megfényesedíík.

B. ANDRÁS jobbról gyors léptekkel
megjelenik. Kicsit liheg, kipirult aZ
arca. Vadászos ruha van rajta, de nem
a második szín öltözete. Kezében két
hosszú mogyoróvessző, vállán puska,
oldalán tarisznya. Ovatosan odamegy a
baloldali kövekhez, fürkésző horgász
pillantást vet a zuhogó mélybe, majd
puskáját leveszi válláról s felakaszt ja
a sárga lombot hullató fa egy csonlea
ágára. Aztán leül az egyi~ kőre, ta
risznyájábóI zsineget és horgokat szed
elő.

MIKÖMIKLOS pár pillanat múlva a
fejedelem nyomán jön s eléri a kőnél.

Vadászos ruha ván rajta is, vállán
puska. A puskát leakaszt ja s hozzátá
masztja az egyik kőhöz.

B. ANDRÁS fel sem nézve a szerelés
ből. És a :i:a1iánok?

MIKO MIKLöS Jódö,gélook: hátul, Jó
nagyokat nyögnek minden kaptatőnál.

B. ANDRÁS És a lovaik?
MIKO MIKLúS Megnyűgözték a szén

ége1JőnéLVan ott egy kis gyep is. A
lovász vigyazza.

B. ANDRÁS már műlegyet köt a zsi
negre. No, evvel a vizet míndjárt ki
próbálom.

MIKO MIKLÖS kíváncsian nézi a mű

legyet. Mi az ott a végin ? Olyat sose
láttam. Gelesztával éln ts próbálgattam,
míkor kícsí fiú voltarn.

B. ANDRÁS Légy ez, Míklós, csakhogy
cs:inálJt légy, ,a bátyám hozta Skóciából.

MiKO MIKLÖS csodálkozva. Csinált
légy? Jobban megnézi. És erre rászökík
a pisztráng?

B. ANDRÁS Nyárom rá s tavasszal, De
én azt gondolom, ilyen csudaőszben az
idő csudáját a pisztráng is érzi. Nézd,
mícsodakékség l Felmutat. Csak a vad
Hbaraj húz vonalat rajta.

MIKO MIKLOS felnéz. Magasan repül
nek. - K'ettő is kell hozzá?

B.' ANDRÁS Kettőt is kötök fuI: feketét
és tartkát. Lássuk, melyik tetszik

MIKO MIKLOS Van másféle szín is?
B. ANDRÁS Hozott bátyám mást i.s, ve

reset és barmát, rozsdaszínüt, sárgát.
MIKO MIKLOS S azt miből csinálják?
B. ANDRÁS Van, akit feikeit:e gyapjú

ból, fekete gácsér tolJla;iiból, fogolytua
dáréból, Kalkas tolla sem rossz.

MIKO MIKLÖS S eat mióta tudják?
B. ANDRÁS Úgy hallosta bátyám, sco

tus pisztrángtudós száz évvel ezelőtt

már könyvet írt róla.
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MIKÓ MIKLOs Olyan régen?
B. ANDRAs Száz év nem nagy idő,

Miklós, Mondok mást: halaka-ól 1'11
níus is írt már. Azt is írja: volt hal a
császár tavában, aiki szólításra odajött
a parthoz.

MIKÓ MIKLÓS Engemet is fog a va
dászat furorja, de a pdsztrángozás örö
mét nem értem.

B. ANDRAS Nagy öröm ez, Miklós. Én
itt nem hallok mást, csak a víz zúgá
sáJt. S ha a legyet nézem, kire köve
mellől píslogat a pisztráng, a gond és
a világ elmerül körülem. Porta, Prága,
Róma, vajda messzire van ... míntha
nem is volna.

MIKÓ MIKLÓS Vajda nincsen mesz-
'sze ...

B. ANDRAS Az a brassai szász mit za
vargat engem, mért üzeni újból, hogy
mozog a vajda. Én azt anebulót; hogy
ha megmozdulna ...

MIKÓ MIKLÓS Szavam Nagyságodat
semmiképp se sértse: vajda kemény
emiber, számolni kell! véle ...

B. ANDRAS Nem sért. De árnyékot ne
. vess örömemre. Otthon majd beszél

hetsz.
A pASZTOR ÉS A pASZTORLANY

megjelenik a túlsó parton, bocskoros
lábbal ügyesen átkelnek a patdk kövein
jobbról s bátortalanul, kíváncsian
megállanak. Kezükben hosszú bot, a
pásztor fején báránybársapka, a lány
fején keszkenő, mely alól kikandikál
eZül-kezdődő hajfonata. Nyakán lán
cocskára fűzött pénzdarabok függnek.

A pASZTOR megemeU kacsuláját. Buna
ziua!

MIKÓ MIKLóS Adjon nektek is az
Isten,

B. ANDRAS odapillant. Nézd meg azt a
leányt. Ami a nyakán van. Engem
megismer, mert tavasszal is láttam.
AkiKor naroísszuszok voltak a kezében.

MIKO MIKLÓS felkel a kőről, odamegy
a lányhoz, kezébe veszi az egyik pénz
darabot s betűzni kezdi. Va1en-ti-ni
anus,

B. ANDRÁS CsáJklya alján sűrűn lel
nek ilyent omlásos helyeiken és föld
forgatáskor.

MIKÓ MIKLÓS Különös.
B. ANDRAs Bizony az. Dácia ezüstje

bocskoros, havasi pásztoríány nyaká
ban.- MildÓ's, te értesz a havaslak
nyelvin. Kérdezd meg a pásztort, lá
rOtJt a göbében hailat mostanáoan ?
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MIKÓ MIKLÓS a pásztorhoz. Sunt
pastraví in apa?

A PASZTOR eleven ráütő fejmozdulnt
tal. Sunt, sum maria-sa. Am vazut si
astazí,

B. ANDRAs Mit mond?
MIKO MIKLÓS Azt mondja, hogy van

hal. Ma is látott.
B. ANDRAS Kérdezd meg, hogy fog

nak?
MIKÓ MIKLOs Prindeti pastravi ?
A PASZTOR Prindem, dar numaíjcu

vírsa.
1\11RO l\IlIKLÓS Azt mondja, halásznak
ők is, de vársával.

B. ANDRAS végre feláll, gyakorlott
mozdulattal beveti a horgot s lassan
elhúzza balra a'IJízen. Ez a mozdulat
ismétlődik.

Jobbról, ahonnan B. András és Mikó
Miklós érkeztek, behallatszik a közele
dő talián csoport lármája.

A SZAKACS feltűnően kövér ember,
két szolgával megjelenik a gyepen. Li
hegnek mind a hárman. A szolgák ne
héz kosarat cipelnek. Oda vigyétek ...
az odvas ... szíkla alá. Ott eső nem
éri. OUt a régi ... tűzhely Kksill
szuszogjatok s induljatok fáért,
A szolgák leteszik a kosa1'at, a szakács
kimerülten ledűl a kosár mellé.

A SZAKAcs Aztán... menjetek visz
sza ... a szénégető házához ... a lovász
is OUt van. . . Ebédkor kiáltok.
A szolgák még lihegnek, de elindulnak
a bükkfa irányában száraz ágért. Tör
delés hangja hallatszik. Később vissza
térnek s a rőzsét lerakják a kihajló
szikla alatt.

A tIARMADIK SZOLGA nagy batyuba
kötött pokrócokat hoz a hátán, kosár
a kezében. A nagy batyut leveti a
gyepre, a kosarat leteszi s a POkTÓCO
kat teregetni kezdi.

A SZAKACS miután a szolga a tere
getést elvégezte. Eredj száraz ágért,
A "mulattatók" zihálva - a nők tette

__ tett ájuldozással -' elérik a gyepet.
Ruggero, Niccolo és Zenobio vállán gi
tár.

VIOLA Mio crea:tore! Azt hítdem,
hogy ... sohasem lesz vége ...

LUCREZIA Éln azt, hogy ... felmászunk
felmutat a sziklatetőre l

GIUNONE Én ezt mondogastam... amíg
kapaszkodtarn: Haza... Toscanába ...

SICILIA Kecske lettem - nézzétek meg:
nem nőtt 'Ici a szarvam?

RUGGERO Még ott van a horolokodon



- Varuna raíota rája ...
Attaiámos hahota.

SICILIA visszavág. Te most vedletted
le a magad agancsát, kapitális szarvas!
Megint- nevetnek. Közben rendre lete
lepednek a pokrócokra. A muzsikusok
maguk mögé teszik hangszerüket. A há
rom szolga - rőzsét cipelve -átha
lad a színen a tűzhely irányában.

MIKO MIKLOS csendre intve felemeli
az ujját.
Két szolga tördösí a rőzsét, a harmadik
ágasfát farag, beszúrja kétfelől It föld
be, rajtuk egyenes ágat fektet át s
üstöt fűz az ágba. Aztán tűzszerszámot

vesz elő, száraz leveleket seper össze
s alágyújt.

A SZAKACS még mindig nyög és só
hajtozik, de már mozdul, kiszedi a ko
sarak tartalmát, csobolyószerű bortar
tó edényt, korsót, ivó- és evőkészlete

ket, kenyereket, húst.
LIPPO odakiált. Beppo, lesto, lesto! Se

rényen, serénven. Ne kíméld azt a
pocakot, siess az ebéddel!

A SZAKACS Csitt, csontváz! Schelet
rot Várhatsz, most is ömLilk még a verí
tékern.

ZENOBIO Sónak bele Ille csepegtesd
déli tokányodba! Új nevetés.

MIKO MIKLOS hátranéz és felemeli
kezét.

NICCOLO n princlpe nem fog halat
ilyen csatarában.

B. ANDRAS aki eddig háttal állt, ho
rogfelszerelésével eljön helyéről s a
pásztor mellett elhaladva, gyakorlott
wbbal átkel a jobboldali sziklaköve
ken s ott néhány lépést tesz a göbéig~

Onnan "ostorozza" be horgát a vízbe.
A zajongó csoporttól most elválasztja
a víz zúgása.

RUGGERO a szakácsnak. Száraz nap ez
Lgy, amíce, locsoljuk meg borral,

A TARSASAG ECHOJA Locsoljulk! La
csoljuk!

A SZAKAcs bortartó edénybőlmegtölti
a korsót, fémpoharakat osztogat szét a
heverők között s mindenkinek tölt.

B. ANDRAS szép pisztrángot vet ki a
vízből a túlsó parton, integet Miklós
nak, leveszi horgáról, öröm sugárzik
arcán s át hajít ja a halat Miklós lába
elé.

MIKO MIKLOS Hé, te szakács! Piszt
ráng! Gyere csak utána!

NICCOLO Níru! A príncípe halat fogott!
A TARSASAG Bravo, bravo il principe!

Gyorsan kiürítik a poharat s odafut~

nak a halhoz.
VIOLA Hogy tátogat ...
GIUNONE Pettyegetett halacska ...
A SZAKAcs Ez jó fogás vOllt. Ullla bella

trotta. A príneípének jó finom iialat.
A tűzhelyhez viszi a pisztrángot.
Ebben a pillanatban odafenn elnémul
a furulyasz6, távoli kiáltás hangzik:
Vine ursu! Vine ursu! Kutyaugatás "
csattan. A pásztor és pásztorleány el
tűnnek jobbra.

A TALIANOK akik még nem telepedtek
~issza. Mi az? Mi történt? Mért futot
mk el?

MIKO MIKLOS feláll, pillantást vet a
puskája felé. Medve kerülgeti odafenn
a turmát.

B. ANDRAS abbahagyta a horgászást
és a hegy felé fordulva fülel.

A NÖK Medve? Szent Isten! Mi Lesz itt
velünk? Mindenik egy-egy férfi mellé
húzódva keJesne védelmet, de azök is
szepegnek.

SICILIA Nem liba kell neki, hé, ha
nem bdrr1rn..

A SZAKACS Ha lejön, megeszi az
egész ebédünk ...

SICILIA És téged, pocakostul.
VIOLA Istenem!
SICILIA Soványt erős arcfintorral utál,

kövér :1lailatra éhes.
RUGGERO' Azt szereti, aki hátul kövér.
A N6K Jélig titokban megtapogatják

magukat hátul. .
A SZAKAcs arccal a társaság felé for

dulva, ugyanazt teszi.
MIKO MIKLOS nyugodtan. Olje1JeJk le.

N€IIll jön erre. Eddig jó appetitussal
fel is falta valahol a juhot, 31kittraibolrt·.

B. ANDRAs már új ostorozásokkal pró
bálkozik.
A taHánok visszatelepednek. Viola és
Giunone még a" szívüket fogják.

B. ANDRAS új halat ránt ki a vízből,

mosolyog és. ezt is áthajítja Miklós
felé.

A SZAKACS észreveszi s elviszi a má
sik mellé.

NICCOLO kezébe veszi a mögötte he
verő gitárt s - kissé idegesen - pen
getni kezdi.

LIPPO Nótát!
LUCREZIA Nótát l
LIPPO Attól megszeppenésünk s tán

signore 011S0 is messze fut.
A NOK N'Otát! Nótát!
VIOLA Csípős verseiket ki írt ma?
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LIPPO Halljuk Ruggerot! 6 itt a poéta!
LUCREZIA De Niccolo is!
VIOLA Jó. Hát haMjuk őt!

SICILíA Ha némák vagytok, éln !kezdek
daloíní.

LIPPO Te? A buffone? Halljuk verse
det!
Ruggero és Zenobio is kezükbe veszik
a közelükben fekvő gitárt.

LIPPO Csendben, hogy a prínetpét ne
zavarja,

sIcfLtA zsebéből kihúzott sárga-piros
buffone-sapkával cseréJi fel kalapját s
szinte gyermekes, magas hangon éne
kelni kezd. Dalát erős arcjátékkal és
taglejtéssel kiséri. A három gitáros
pengetéssel belekapcsolódik a dalba:
SigJislmmd' úr - Itu~01Jt dolog
nem csúfolkodva köLtöm _.
furaprd;n.qipe volJt, furább
felemelt figyelmeztetőujjal
- csítt, csitt! - n€lll1 élt a földön.

A KORUS vele együtt, az·"Ujjfenntartást
is átvéve.
Fum peíncípe volt, furábib
- esíet, csitt! - nem éLt a földön,

SICILIA
Megunta az uralkodást?
Országgyűlésre or:ro1?
Bizonyos, hogy háromszor is
- csitt, (Jsícht! - leszáHt a trónról,

A KcORUS mint előbb

Bízonyös, hogy háromszor is
- osirtrt, csitt! - 1eSZá1Ilrt a I\Jr'óI1lról.

NICCOLO rákezd, a dalt maga is ki
séri.
Ország bajára nem figyel,
kotlót, ültet, csirkét nevel,
S coodáJllko:zJiik: a nagy kakas
rrrilyen erős és férfias!

A KORUS
Csodálkozik: a nagy kakas
milyen erős és férfias.

Ku1«Jrékolás
NICCOLO

Sígmund úr rettentő irigy:
míért nem udvarolhat így?

szinte szavalva
Kemény parancsot ad tehát:
Vágjálk el a kakas nyakáJt!

A KORUS
Kemény parancsot ad tehát:
Vágják el a [rnikas nyakát!
Beteg, elhaló kakaskukorékolás

NICCOLO
A macsJkáJk fel!nY1ÜJ1;ák II vérit,
de megölni ~gélnyt mLt érit?
Sigismund úr suttogva az ostoba,
úgysem lehet ikaHmS soha!
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A KÚRUS
Sigismund úr suttogva az ostoba,
úg:yS€I!U lehet lkaJlms soha!
Nevetes. Brav'o, Niccolo! Bis! Bravo!
Isznak.

A NÖK Most Buggero!
RUGGERO Ez hosszú lesz. De megtör

tténrt eset.
HANGOK Hatlljuk! Kezd már!
RUGGERO Hát: tűrelern. Végíghallgas

saJtok.
Sígmund e~ tornácori állt
s a nagy nyárfára varjú száJ!llt.
A varjúnak fenn fés:lJke volt,
tojója fenn ült és kotolt,

Sigmund - mí üthetett .bele? 
egyet gondolt bolond feje
s kajánul egy inasnak. init:
- A tojásokat hozd le míndt

A fickó (mászni volna rest?)
feIJkúsZliik gyorsan, mint a nyest,
örvendez is szemlátomást
s lehoz zsebében hat tojást.

Most Sii,gJmund úr parancsot ad:
- Főzd meg! - Szakacsa szót fogad,
a konyhán nagy tüzet ra!k8lt
s megfő keményre mtnd a hat.

Sigmund úr nagy-nevetve szól :
- Mássz vissza és tedd helyre jól.
S a fickó visszarakla mínd
a régi varjú-rend szerínt,

A nőstény varjú visszaül
s !kotoljarendü:letlenül.
Olykor tűnődve megriad:
A hat fiókla hol marad?

Deihát nem boldogul sehogy
s kotoivá napról-napra fogy.
S (Lenn Sdgrnund úr, a nagy íoaíán,
röhög szegény madár baján.

SICILIA utánZó hangon. Há - há-há
há! Há-há-há-há!
Taps. Bravo, Bravo Ruggero! Isznak!

LIPPO Ez komoly vers. Pittore vagy,
Ruggero. Sigismund egész portréja ben
ne van.

A SZAKÁCS Igaz, Lippo. S szánvori és
szinyore, éppen én főztem meg a hat
tojást.

HANGOK: Rava il cuoco! Éljen a sza
kács! Nevetnek.
Az ég gencíána-kékséggeZ ragyog. Még
is hirteZen erős szél tör be balról, a



szín mögül erdózsongás hallik.
B. ANDRÁS abbahagyja a horgászást s

felemelt horogvesszóvel átkel a jobb
oldali köveken, a szakács sziklájához
támasztja a vesszőt s a taliánoknál
megáll. Mikó Miklós követi. Ketten 
Ruggero és Lippa - üZőkövet hetute
ríte~ek a pokrócok mellé s rövid bun
diit vetnek rá. A zaj tiszteletből elhall
gatott. - Köszönöm, Ruggero, Lippó
nak is odaszól. Köszönőm.

MIKO MIKLOS a fejedelem közelében
a gyepre ül.

B. ANDRÁS Szél indult, bolond szél.
Kiap'kodta a horgom, Ha eláll, déíután,
a zuhogón felül, újra megpróbálom.
Mikó MikJóshoz. Tudod-e, Miklós, hogy
rnind a két pisztrángot feketével fog
tam?

MIKO MIKLOS Jó, hogy Nagyságod a
hal őszi gusztusát evvel eltalálta.

B. ANDRÁS a taliánokhoz. Hallgattok?
Az előbb magas kedvetek volt.

SICILIA Vígadtunk, Pnincipe, de kor
gó gyomorral.

LIPPO De ha korgott, borral megcsen
desitertrt;ÜJk.

B. ANDRÁS hátraszól a szakácsnak. Ké
sel, Beppo.

A SZAKÁCS Míndjárt, míndjárt, feje
delmem. A két szép pisztráng is meg
pirult a riyárson. SubiJto, subíto hozom
az ebédet.

B. ANDRÁS No, addig egy nótát. Tos
canait, vígat,

A GITÁROSOK kézbe kapják hang
szerszámukat.

VIOLA olasz dalt kezd énekelni.
RUGGERO Táncdal. 'I'oscanának vére

pezseg benne.
VIOLA tűzzel rákezd a dalra, a többiek

is belevágnak a második sornál.
SICILIA feláll, dűZöngélve pár lépést

tesz s táncolni kezd a dalra.
B. ANDRÁS Bravo, Sidlia! Benned lis

megmozdult a pátria vére!
MIKO MIKLOS komolysága egy pilla

natra sem enyhül.
SICILIA hamar kifárad és visszaül li

hegve. Az ének sem szakad meg.
LIPPO felkel és Viola felé nyújtja ke

zét. Vieni, Viola!
VIOLA felszökik és páros táncot jár a

szobrásszal. Aztán visszaülnek.
RUGGERO Giunonehoz, táncrá hívó

mozdulattal. Giunone!
GIUNONE felkel s táncra kerekednek.

A zene gyorsul, a tánc mámora foko
zódik.

LIPPO Lucreziához. S Lucrezía - ?
LUCREZIA rejtéiyesen mosolyogva. Én

magasabbra nézek. .. A principét hív
nám tánara ...

KIÁLTÁSOK Bravo!
B. ANDRÁS meglepődik, de a leány

már elébe lebben s ő feláll s elhelyez
kedik Lucreziával szemben a táncra.

MIKO MIKLOS hirtelen élesen jobbra
figyel s ő is feláll.

B. ANDRÁS észreveszi a nyugtalan
mozdulatot s a figyelő arcot. Mi az,.
Miklós?

MIKO MIKLOS Valaki jÖlIl szapora lé
péssel.

B. ANDRÁS a muzsikusokhoz, akik még
pengetnek. Hallgassatok! ... Ű is arra
néz. Várjuk meg, hogy :':i zavarja ezt
a rnulatságot, .
A. mu;:súa elhallgat. Lucrezia egy da
rabig tanácstalanul áll, aztán csa16
dottan visszaül helyére.

MIKO MIKLOS Sebestyén, a kurir. Va
ilarní hím hozhat,

A FUTÁR lovagló-nadrágos, sapkás, ki
fulladt fiatal ember, leveszi sapkáját
s némán meghajlik a fejedelem előtt.

B. ANDRÁS ingerülten. Ki küldött utá-
nam.?

A FUTÁR Jacobinus ur;m{ ...
B. ANDRÁS Ml a hír ?
A FUTÁR űZJeni... M1háJ.y palatárius,

havaselvi vajda... átalkelt a Boz
zári . .. nagy erős sereggel... Széke
lyek sietnek ... vajda seregéhez ... Bél
.dd János rétjin . " táboroz hadával ..•

B. ANDRÁS a megütközés arokifejezé
sével néz Mik6 Mikl6sra. Lehet-e ez.
MikiIós?

MIKO MIKLOS nagyon komolyan, fej-
bólintással. Lehet, fejedelmem.

B. ANDRÁS És most -?
MIKO MIKLOS Vissza
TÖBBEN meghökkenve. VlÍiSSza?
B. ANDRAS kiált6 hangon. Vtissza! Fe

hérvárra! Indulunk! Azonnal!
A szakács a fejéhez kap, a taliánok
felrebbennek riadt madarak módjára.

EGY FÉRFIHANG: Hálbocú.?
EGY NOI HANG: TaTl1Jari?
EGY MÁSIK NOr H.: Istenem!
EGY ]\1ASIK FÉRFI H.: A vajda!
NŰI HANG I1it támadnak reánk?
EGY MÁSIK Jaj! Jaj!
A SZAKÁCS Az ebédünk!
B. ANDRÁS azalatt a fához sietett,

gyorsan leakasztotta a puskát és vál
lára vetette.
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MIKO MIKLÓS ugyanezt tette a ká
mellé támasztott puskával. A kavaro
dás teljes. Hangok: Subito! Subito!
Mindenik felkap egy pokrócot s meg
indulnak jajveszékelve a jobb felé sietá
B. András és Mikó Miklós után. Utol
sóelátti a szakács, utolsó - bolondsap-

kájában - Steilia. Egy hirtelen szél
roham belekap a bükk megmaradt
éiénksárga leveléibe s szórni kezdi a
távozók után.

SICILIA csóválgat ja a tarkasapkás fe
jét s ugy viszi a púpját. Nem bolond
nak való, bolondos világ ez!

Fü~öny

HATODIK KÉP

Soomélyei:
B. Andirás fejedelem
Csáki István
Bélda János
Karácsonyi Mihály
Lázár Imre
Becz Tamás

Milkó Mikilós
Egy szász főember

Két fegyverhordozó
Sebesült szélke1y
Hírhozó

A szin: Halom, rajta 'százados bülokfa, a sellemberkí csatatér közelében. Ez a púpos
emelkedés a fával együtt [obb felét fogja át az előtérnek. Akik rajta - fé1i;g a
fa ágad alatt - á!lilnak, a hátfal és' a baloldali színfu1 szöglete irányában a tá
volba 1Jekin1lenek, ahOJ. a csata már zajlik.

A háttér: az Olt felé g,ieltő Cíbín pata:k síkja. Mögötte a Határ-Kárpátok
őszies homályú panorámája dereng. Jobbra a 1ombja-,hu1ilató btilkk takarja a tá
jat; balra hepe-hupás, itt-ott mocsaras és legelős a vidék.
A sik felett sötértls:l1Ürlke felhőket hoz a hegyvidék feilő1 a szél.
A halom baloldalán A betűvel hímzett fejedelrni zászló leng a széliben, rajta a
három sárkányfog.

B. András társai előttegy-ikét lépéssel, középen áll, Tőlebalra Csáki István, MiM
Miklós és a szász főember - Huet gróf megbízottja - néZJiik az ü1:közetet, jobbra
tőle Becze Tamás, Béldí János, Lázár Imre és Karácsonyi Miihály. A fejedelem
mögött Rornány, a fegyverhordozó, ffigyel; a szász főember mögőtt ís 'fegyve
res áll.

A halomba gyökerezett bükk tövében, a jobb alsó sarokban, miIl1tha mély
útban húzód1lalk volna meg, a fejedelem kíséretéhez tartozó Iováseok l1eje lá:tszik.

A beszélgetés szünetes.: ritmusa feszült, a csata fordulataínak izgalma füti.
A puskalövéseloből. ágyúdörrenésekből solyIkor fel-felcsapó emberi lármából
összetevődő zaj: állandó kíséret. Néha - a szél játélka szerínt - 'hullámszerűen
megnő.

B. ANDRAS skarlát-piros mentét, pré
mes süveget, szattyán csizmát. visel,
hangjában erős megilletődés remeg. S
ahol az a szörnyű nagy 'kavarodás
van ...
kinyújtott karral mutatja
Ott ... Kii.k üvöltenek a vad rohanás
ban?

CSAKI a szél hozta hangokat figyelve.
Hogy It'ikolt a kürtszó ...

BÉLDI Wztató hangon. A míénk is
harsan ...

CSAKI Hallobtam ezt a j'elt havaselvi
harcban. .. Makó György s Lugosi
lándzsás hada támad ...
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szünet
B. ANDRAS aggodalmasan.

Csendesül a kürtszónk ...
MIKÓ MIKLós A másik megárad ...
BECZ Lázár Istvém nyomjálk ...
KARACSONYI Meglódult a szárnya ...
csAKI Lándzsás lovas előtt talpas helyt

hogy álilJna1
AszAsz FÖEMBER Szász kaszás pa

rasztoíc , " brassai drabantok ...
LAzÁR lMR;E szorongva figyel.

Menekülnek ... Hullnak ...
A SZÁSZ FÖEMBER elkeseredve, han

gosan - mintha meghallhatnák a
harcban.



Hej, hová ronantok? ...
szünet

AszASZ FEGYVE:J;tHORDOZÓ balfelé
figyel s odaszól a főembernek.

Uram, három ember ...
A szASZ FŰEMBER Talpasoik lehet

nek ...
B. ANDRAS figyelme odafordul.

Mílyen lassan jőnek ...
AszAsz FŰEMBER Megsebesedhet

tek , ..
Siess oda, Konrád, hozzad ide őket ...

. A csoport szeme ismét visszatér az üt
közetre.

CSAKI Rettentőn aprítják a védekező

ket ...
Szünet

MIKÓ MIKWS De most míntha balról
jobbra váltanának ...

CSAKI A középre... Székely Mózesék
hadának ...

LAzAR IMRE Becz ott kemény le
gény . .. Csomomány is állja ...

MIKÓ MIKLÓS S Mózes - fejedel
münk Iegjoob katonája ...

B. ANDRAs fájdalmasan.
Ú rísten! Széikellyel csap össze a szé
kely l ...

MIKÓ MIKLÓS Fejedelmi székely vaj
da székelyével ...

BÉLDI Miénknelk helytállni s győzní :
kötelesség ...

CSAKI Vajda székelye küzd, hogy fog
Iyul ne essék ....
Szünet

AszASZ FEGYVERHORDOZÓ szegé..
nyesen öltözött, eszes arcú székely pa
raszttal érkezik vissza. A paraszt jobb
karja bénultan, véresen lelóg, beszéd
közben csal« a balt mozdítja.
Azok ott sántán és tántorogva mennek;
Félikarját sújtotta. a kozák-kard ennek!
A figyelem most megoszlik. Vannak,
akik a parasztra s vannak, akik a he
ves ütközetre figyelnek.

CSAKI a kimerült székelyhez.
Mit tudsz a csffiáról eleitől fogva?

A SZÉKELY Lázár István úrnak vol
tam a gyalogja ...
Aradi György népe a míénkkel szom
széd ...
Hajításra volt a vajda hada onnét ...
Baba Novac kezdte ...

CSAKI Sokkal?
A SZÉKELY Vagy ezerrel ...

de vísszavetettük ...
B. ANDRAS izgatottan. Vissza?
A SZÉKELY Könnyűszerrel...

Hátra-hátracsapott, de ő vesztett raj-
ta... '

B. ANDRAS S akkor?
A SZÉKELY' Lovasait küldte ránk a

vajda.
Havaselvi végen kipróbált erőket ...
VáIogatott népet: zászló-őrizőket.
VolJtak otlt kurtánok, székelyek kozá
kok ...
Üsd-vágd : zúgott a szó, káromkodás,
átok ...
Lugosít is láttam: suhogott a kardia.
holló pa.ripáról vagdalt jobbra-balra .
Mögötta lovasok, volt ott ezer is tán .
Valaki ki.áltja: Hol vagy, Lázár István?
a névre valamennyien odafordulnak,
az eddig is odafigyelő Lázár Imre hir
telen odalép.

LAzAR IMRE Mi történt öcsémmel?
A SZÉKELY rövid hallgatás után. Bú

sulhatsz a vesztén: dühös kozák lovaik
tapostak a testén ...

LAzAR IMRE lehajtja fejét. Pillanat
nyi csend. Csak a csata morajlása hal
lik. Valamennyien Lázár Imrét nézik..

CSAl{.I Lázár ...
B. ANDRAS Lázár István ...
BÉLDI Lovak alatt ...
LAzÁR IMRE halkan. Vége ...
B. ANDRAS A kavarodásban... ott ...

S maradt-e Inépe?
A SZÉKELY Lándzsás lovasoktól hul

lottak rakásra ...
MIKO MIKLOS S te?
A SZÉKELY Sújt()ltt~aromma1 bebút

tam a sásba ...
Még láttam: mindeníkilit ledöfnek, le
vágnak ...

B. ANDRAS nem bírja, tovább, int neki
MIKÓ MIKLÓS kiegészíti az intő moz

dulatot.
Men],

A SZ. FŰEMBER Hová mész?
A SZÉKELY Ham. Nu kódusának.

Elmegy, arra; amerről jött.
SzQnet. Szél-suhogás. A felhők gyor
sabban futnak az égen.

B. ANDRAs szorongva.
Elveszhet acsatánlk?

BÉLDI Nem.
CSAKI Még nem. KÖzépen Mózes tö

retlen még. Bízzunk erejében.
B. ANDRÁS Kornis Gáspárban is. Még

is ő a fő d'tt ... Majd elosztja bölcsen
maradék erőit.

A SZ. FŰEMBER Lengyeleit vajon mi
re tartogasja?

B. ANDRAS Bízzuk rá. Neki. van több
tapasztalatja.
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A SZ. FÖEMBER Vajdáélk ellene új erő

kert vetnek ...
KARÁCSONYI De kék dmbantjairnk is

jól \'wek!ednek...
BÉLDI Jó-kemény segédhad, Mózest tá

mogatjáJk.
CSÁKI Küzdöttek Gywgyónát Olcsón

iltt sem adják ...
szünet

B. ANDRÁS. Kornis azt ígérte: a csatá
ról hírl ad.

MIKO MIKLÖS szeme a csatatéren.
Szőnnyűség i-« így s~ékelyj: csak a szé
kely irrthat! Színte haJlik a harc fog
CSli1k'Orgatása ...

BECZ Két veszett komondor marhat
így egymásba ...

CSÁKI Lehet: Iengyeleí t a döntésig
ója ...

B. ANDRÁS De hol maradhatott el a
hírhozója?

MIKO MIKLÓS S hol a jámbor püs
pök, a pápa követje,
aJki útját többször vajdafelévetrte,
hogy jó békességet hozzon kocsijával?

CSÁKI Vajda odafogta ...
BECZ gúnyosan. Pihenteti ...
MIKO MIKLOS Rávall.
BÉLDI balfelé muiat.

Valaíkí futva jő ...
A SZ. FÖEMBER Cíbín partaikáJtól .
B. ANDRÁS Csak Komis küldhetí .
CSÁKI Kornds . " a csatából ...

A:I'1'Ia felé került, ahol a patak van ...
B. ANDRÁS Milyen sebesen fut ...
BECZ Hírvívő - lovatlan?

A kísérők közelebb húzódnak a fejede-'
lemhez. A hírhozó a domb lejtőjén már
előtte áll. "Kék' drabant". Altiszt le
het. Zihál a futástól.

B. ANDRÁS A sereg hadnagya küld,
ugye?

A HÍRHOZO Jelentem ...
Kornis Gáspár urunk nem küldhetett
engern ...
A had :lleje nélkül harcol déltől fogva ...
Komis Gáspár urunk ... Míhály vajda
foglya! ...
Altalános megdöbbenés

CSÁKI Megbomlott az eszed?
KARÁCSONYI Mit beszélsz? Bolondot?
A HíRHOZO .Nem az én eszem, a csa-

ta rendje bomlott ...
. És ha Székely Mózes nem igazít rajta,

Szeben várán is túl járna már a vaj
da ...

MIKO MIKLOS De megállt ...
A' HÍRHOZO Meg.
B. ANDRÁS Komis ...
BECZ Akf sok csatában ...
KARÁCSONYI ráförmed a hírhozóra.

Részeg vagy-e ember?
A HfRHOZO Ma még csak vért lát

tam ...
Mózes úr üzeni: harcosai tudják:
vajda Iovasaí vágták el az útját ...

CSÁKI Cselvetés!
B. ANDRÁS gyötrötten. Béklyóban se

regünk vezére! ...
MIKO MIKLOS komor, gyanakvó han

gon.
Nem hiszem, hogy béklyót vertek a
kezére ...

A HÍRHOZO Mózes úr még mást is
üzent Nagyságodnak:
Ok, elhiggye, minden erőt összefognak,
De harc hajladozhat, mínt a fa a szél
ben -
ne :naradjon itt a csata közelében,
Nagyságod nem ju1Jhat Ulászló sor
sára ...

B. ANDRÁS Menekülés.?
KARÁCSONYI Itt van eros Szeben

vára ...
A SZ. FÖEMBER hallgat.
B. AND::lAS' zavarban.

De én ...
CSÁKI És ha vajda a szászokra támad?
MIKO MIKLÓS Ha kiéhezteti?
B. ANDRAS he~'es mozdulattal!. Hé! A

paripárnat!
A bükk jobboldali enyhelyében. Lenn,
fejek mozdulnak, lónyetítés, nyüzsgés
hallik. A halmon állók is valameny
nyien mozognak, B. András már száll
is le a dombról. Romány kihúzza he
lyéről a fejedelmi zászlót. Csak a hír;'
hozó áll a helyén.

MIKO MIKLOS indul a [ejetielem. után,
de még odaszól a hírho~ónak.

'I'arts velünk
A HÍRHOZÓ A harcnak nem lesz még

ma vége ...
MIKO MIKLOS Hova indulsz?
A HÍRHOZO bátran és pátosz nélkül.

Vissza. Mózes seregébe,
Felhők futnak át a domb felett, szél
suhog a koraszűrkületben. A csata to
vább zajlik.

- Függöny
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Személyei:
B. András fejedelem
Mikó Miklós
Jákó, ju'hpálseJtor
Mányí, eszelős pásztorleány
Imrus, pásztorfiú

HETEDIK KÉP

Lőrinc, pásztorbükkí juhász
Ördög Balázs
Énok Máté
.Kilenc fejszés- kaszás székely

Szín: A kelett havasok egyik Iegelős szakasza: a sok-esztenás Naskalat, Fenyvesekkel
övezett nagy havasi rét a telehold erős világításában.
A szín jobboldalán kisebb rönkökből ácsolt pásztorkunyhó mögötte ferdén a
juho'k éjszakázó helye: a kosár. Balról, eIül, fenyök'kel borÍtott lejtő'ereszkedik
a völgy felé, Hátrább k'időlt fenyő le gallyazott törzse fekszik a ikunyfió előtt és
a baloldalful között, mögötte embermagasságú bokrok, A kunyhó előtt ferde
lábú lóca IS egy-két faedény, kártyus sajtár, Sarkain két magas karó, farkasok
áldozatainak az 'irháí lenigenek az esti szélben rajtuk.
Mikor a függöny felgördül. a kunyhó nyli.tott ajtajánk:i.hallatszik a bólend leány
együgyű magashangú. szorongató hangulatú éneke:

Éde, édem, édem, édem, Édem, édem, édem, édem ...
A dal néha lázas üteművé gyorsul. Utolsó szótagja néha elnyúlik s lehull. De
nemsokára újrakezdi.

IMRUS bocskoros, báránybőrsapkás,.ko
zsokos kamasz, a l6cán ül sa holdvi
lágba bámul.

JAKÚ, a kosár felől jön s befordul a
kunyhó bal sarkánál. Eredj vízér,
Imrus. Kifogyott egy cseppig.

IMRUS szorongva. Nem merek, Jákó
bá. Nincsen kutya, - félek ...

JAKÚ komoran. Mitől :tJél,sz?
IMRUS Más este, kiváLt holdvflágban,

a kutyák ugattak, Olyan iil'tózásom van
a csendességben ...

JAKÚ eltűnődve. Furcsa, bizony, fur
csa. " Hol találtad őkőt?

IMRUS Odalenn az aljban. SzóIítottam:
Szikra! Borzost - de nem szó11JaJk.

JAKÚ Hadinép jár arra, A~t megugat
hatták Az lőtte meg őköt. - Eredj,
110gd a k,áctyát.

IMRUS Nem merek, Jákó bá. Egyebet
is láttam ...

JAKO Ugyan mit láJthattál?
IMRUS Ló-dögöt a víznél. Bordája se

volt már... Farkas hordta széjjel.
JAKÚ Hadinép lova volt. Nem idevaló.
IMRUS Nem. Kantárja ís szép volt,

kerigyele ís más volt. ...
JÁKÚ Elhozhattad volna ...
IMRUS rövid szünet után. Szomjas?

Tejet ígvék.
JAKO Vizet innám, Imrus.
IMRUS Nem merek, Az útnál hótlt em

bert is láttam. Guvadt volt a szeme,
feje alatt vér volt, kicsi vér-pocsolya.
Varjú kerülgette ... Elfutottam tőle ...

JAKú Am agyonUtöttélk. Valahol csata
volt, Móduvát ikeresik, akik erre jő

nek.
IMRUS Tudtarn én: valami szereneset

lenség lesz. Múlt este a tűznél csóbán
fíúk ültek. Nagy-nagy füíesbagoly le
csapont a fáróí s ott az élőszeriet szer-
te- harízsálta . . . .

A LEANY az utolsó szóra kijön a kuny
hóból s az ajtó előtt megáll. Misztiku
san. Ré~fIú boszorkány... Lecsapetc
s a tüzet s:oorte-harlzsálta. Szárnysze
rű mozdulatokat tesz a két karjával s
két nyitott tenyerével.

JAKÚ Eredj-bé. Feküdj 'le. Ne kántálj
már többet.

A LEANY . révületes látással. Ambrus,
a juhász, a Hosszú havasen eilaludt es
tére s egy kéz feleme1Jte IS Naskalaton
ébredt hajnal-hasadásra ...

IMRUS szorongó arccal, oldalr6l néz
fel a lányra alócáról.. Ambrus a csu
dát máskor is beszélte ...

A LEANY Kecskefejő rászállt a juhunk
tógyére, kibuggyanrt a teje, Ik:icsordul,t
a vére ...

JAKÖ szigorúan. Eredj a vaekodba!
A LEANY Nézzem meg a holdat. -Édes

anyám arca ilyen volt hóttában ...
Ilyen vohb hóttában . .. Lassan bemegy
a kunyhoba. Az ének szövege megvál
tozik: Anyám, ányám, édesányám.
Anyám, ányárn, édesányám... A dal
lam ugyanaz: lázas, szorongató, magas
hangú.
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'LORINC a kunyhó mögül váratlanul
megjelenik a havasiak nesztelen lé
pésével. Bot van a kezében.

JAKÓ észreves.zi a közeledőt. Ki az?
LORINC Jó estét, Jákó.
JAKÓ Nelred is [óestét.
LORINC A kutyátok nem szól ?
JAKO Ha megdöglött, hogy szóljon ?
LORINC Kettő volt.
JAKÓ Kettő volt. Valami puskasok
meglőttékma reggel odalenn az aljban.

LORINC Ezért jöttem, Jákó. Hogy erről

beszéljünk
JAKÓ A legénke látta. Egyeb€lt is. Én

nem. Erre a bolondra kutya nélkül itt
nem hagyhattam a turmát.

LORI'NC Én jártam a völgyben. Pus
kással beszéltem lenn a patak partján.

JAKÓ álmélkodással. Puskással?
LORINC Puskással. Lábaszárát nézte s

üldögélt ott. Látom: sebesedett ember.
Te ki vagy? Mit akarsz? - kérdi gya
nakodva. Én Jóféle ember, rnondom,
turmapásator, Ha jó vagy, vizet adj.
Hozok a szitkével. S azt a rusnya se
bet honnan hozta? - kérdem, Szeben
nél csata volt, Sirnon Júdás napján.
Fejedelem hadát vajda összetörte. Kur
tánnal, székellyel, sok másféle néppel
zúdul Fehérvárra. S hova megy a seb
bel? - Atal Móduvába ... Aztán po
lyák szót is hallottam az erdőn ...

JAKÓ Polyákot? Te honnan tudtad,
hogy polyáik volt?

LORINC Mikor Zsigmond úrral jártam
Havaselvén. akkor velünk lengyel gva
Iogok is voltak... Móduvát keresík,
hazafelé mennek... Fegyveres széke
lyek vízslatíák az erdőt, járnaik a nyo
mukban, meg-megűzik őköt ...

JAKO Féljünk a futóktól ?
LORINC Jobb, ha bújunk, Jákó: ne ve

gyenek észre. Juhot rabolnának. ki
éhezett népek. Egyet mondok neked:
holnap virradatkor csendben hajtsuk
fel a juhokat a régi felső esztenához. A
puskás-vonulás tán nem tart sokáig.

JAKO Csafk addig a farkas kárt ne te
gyen bennük, Félek kutya nélkül.

LORINC Erős tüzeket rakj, többet is
éjjelre.

JAKÓ Fát hordottunk is már, csak az
üszköt várja.

LORfNC Ennyit tudok, Jálká. S meg
mondtam, hogy te is okosodj belőle.

Találkozunk fenn a felső esztenánál.
JAKÓ Találkozunk, Lőrinc.

LORINC Az Isten segéljen!
JAKO Az Isten segéljen!
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LORINC nesztelen, ahogy jött, eltűnik

a Tcunyhó mögött.
JAKÓ tűnődve áll a holdvílágban, majd

lassan l~özeledik a kunyhóhoz.
IMRUS akí szorongva ült a padon, de

nem hallhatta a beszélgetést, feláll.
Mondja meg, Jákó bá, valami nagy
baj van?

JAKÓ Eredj üszkös fáért. Gyújtsd meg
a tüzeket. Reggel felmegyünk a felső

esztenához.
IMRUS vacogó foggal. Ugye ott. Jákó

bá, hottakat nem látunk? <

JAKÓ Hamar a tüzeket! Nem hallod:
az ólen űvölrt már a farkas.
Messziről elnyújtott farkasilvöltés hal
latszik a magasból. Egy pillanatig mind
a ketten a hangra figyelnek, aztán Im
rus remegve bemegy a kunyhóba 
a nyíló ajtón át erős hullámmal csap
ki az édem-édem dallama - üszkös
fát hoz ki s a közeli kosár mellett
emelkedő farakásokat meggyújtja. A
csetenyegallytól pillanat alatt magas
ra szökik a láng.

Ekkor a baloldali fenyves lejtő lép
csőzetes ösvényén övíg kiemelkedik
Mikó Miklós alakja, mögötte megje
leniTc B. András feje.

B. ANDRAs bágl/adt hangon. Hova ve
zetsz, Miklós?

MIKÓ MIKLÓS hátrafordulva. Pásztor
kalibához értünk, esztenához.

JAKO ÉS IMRUS felneszelnek a hang
jára s megpillantják a közeledőket.

IMRUS eltorzult arccal. Kik ezek, Jákó
bá?

JAKO Menj akaIibába.
IMRUS betántorog a kunyhóba.
JAKÓ miJidenre-elszántan megáll a

kunyhó előtt. Közben egy pillantást
vet a fejsz4re, me ly a lóca mellé van
támasztva.

MIKÓ MIKLOS már közeledik hozzá,
B. András botladozó lépésekkel követi.
Öltözetük: csizma, szíjjal átkötött hosz
szú felső kabát, egyszerű prémsapka,
kard az oldalukon.

MIKO MIKLOS Egyedül vagy? Ne félj.
Jó emberek vagyunk s jó embert ke
resünk.

JAKÓ Akkor hát instáíorn ... meg-
találjuk egymást .

MIKÓ MIKLOS Megpihennénk nálad...
Aztán tovább mennénk. Sietős az
utunk.

B. ANDRAs azalatt leült a fenyől'önlc

re s tenyerébe hajtotta a fejét.
,rAKÓ Mermck Móduvába?



MIKO MíKLOS Megyünk Móduvába.
JAKO értően ráüt a fejével.
MIKO MIKLOS A ikutyárl10k néma? Há

nyan vagytok itten?
JAKO Nem szélhat a kutyánk, meg

.lőtték a reggel... Én harmadmagam
mal őrzöm itt a turmát: egy fiúval
meg egy bolond leánnyal.

MIKO MIKLOS Az "énekel ott benn?
JAKO Az a betegsége.
MIKO MIKLOS S más nem is járt

erre?
JAKO Csak Lőrinc, a pásztor.
MIKO MIKLOS a rönk mellé megy,

ahol B. András ül.
JAKO leüt a padra s onnan figyeli őket.

MIKO MIKLOs gyengéden. Nem men
ne Nagyságod megnyugodni be a pász
torkalibálba? Egy jó juhászbunda ott
benn csak akadna.

B. ANDRAs Fázom, Miklós, fázom, nem
az éjszalkától, valamí rossz hideg ráz
hatja a testem.

MIKO MIKLÓS Megnyugszik Nagysá
god, aztán tovább megyünk, tlJeili hold
világ van.

B. ANDRAS Meg kell háljunik, Miklós,
itt a pásetoroknál - nem bIrja a lá
bam . .. Akarod? indulunk holnap vir
radatkor ...

MIKO MIKLOS aggodalmasan. Béldiék
és Beczék. Karácsonyi, Romány íesza
kad1Ja:k rólunk, elvágtak az úzŐ:k ...

B. ANDRAS Éjjeli setétben nyomot
nem találnak ...

MIKO MIKLOS " Móduvai határt el kell,
hogy ma érjük. Egy iramodás csak.
Mintha Szentimrétól mennénk Fehér- "
várig. Valamii kalugyer túl ád nyuga
da[mat remete tanyáján.

B. ANDRAs Egy iramodás csak ...
Hogyha paripáink ki nem dőltek vol-
na ...

MIKÓ MIKLÓS Paripa is kerül s on
nan könnyen jutunk Lerngyelbe, Kra
kóba. S ha már Zamoyskí úr szárnya
alá vette ...

B. ANDRAS felemeli fejét. Zamoyski!
ZamoySikJi! . .. Vlsszajönní erős lengyel
sereg élén ... Újra elhervadva. De most
csak nyugodni, Miklós, csak nyugod
ni. ..

MIKO MIKLOS leplezett nyugtalanság
gal. Maradunk. Nagyságod háljon a
kunyhóban. Én a farkasűző tüzek mel
lé fekszem éHeN strázsának,

B. ANDRAS izgatottan, szinte a vizio
nálás határán. S ha Kraikót elértük?

MIKO MIKLOS Hűséggel kísérem odá
ig. Ott visszafordulok.

.B. ANDRAs Vajda keze alá?
MIKO MIKLOS Valahol, ha másurt1tl

nem, még odúban is, megvárom felle
ges nagy idő múlását.

B. ANDRAS behunyt szemmel. És Seny
nyey Pongrác mít látott? Mit látott?

MIKO MIKLOS Mit látott, ha szemít
vajda b~kötöZJte?

B. ANDRAS lázasan. S a kürtökt A
wrtök! Hallod-e, Miklós, a vajda
il;rOlmbitá:~t? Hallod a magasan ríkoito
zó sípszót?

MIKO MIKLOs Ne vissza gondoljon,
Nagyságod, előre!

B. ANDRAs S Makó székelyei hogy
rohantak reánk! Jaj, hogy aprította
székeilykard a székelyt! Rettenetes,
malven maga-gyílkos nép ez!

MIKO MIKLós A Nagy Fársáng óta
csak a gyülölet élt ezen a vad földön.

B. ANDRAS S a vezér! A vezér l ...
Komis Gáspár, akit vajda lovasai el
fogtak a harcban ...

MIKO lVnKLús Ne féljen, Nagyságod:
vajda bilincseit nem sokáig hordja ..•

B. ANDRAS Ne kavard a lelkem ...
Lovasok rohannak mellert1Jem... lova
sok ... Ezeren is vannak ...

MIKÚ MIKLOS Szornjas lehet, éhes.
Azért ilyen fáradt. Ják6hoz. Mit tudsz
ennd adni?

J AKO ZS€Illdicénk van. Ordánk; Friss.
Egyebtink nincsen. Kenyeret zádogfa
kérgiből sütöttün'k.

MIKO MIKLOS Zsendícét adj. Jó lesz
szomjúság-megoltó vacsoraitalnek.

JAKO befordul a kunyhóba s pár pil
lanat múlva két cseréptálban zsendi
cét hoz ki. Alig tette be az ajtót, Mik
16s nyugtalan fejmozdulatára lesz fi
gyelmes. A lócára állit ja a két tálat.
Az als6 ösvény felől több ember za;a
hallatszik.

MIKO MIKLOS nagyon izgatotÚlon. Hú
zódjék, Nagyságod oda a bü~kfához.

Jönnek. Ide jönnek.
B. ANDRAs felkel a rönkről és a bok

rok felé húzódik.
MIKO MIKLOS kardmarkolatra tett

kézzel a rönkön belül megáll.
A CSOPORT tizenegy székely - a fegy

veres alak láttára egy pillanatra meg
torpan, amint gyors kapaszkodással
megjelenik a kunyhó laposának pere
mén. Darócruhás, többségűkbenbal

szos, marcona emberek. Kiegyenesített
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kasza vagy fejsze van a keztlkben.
ÖRDöG BALAzs hangja. No, megijed

tetek? FélrtJek a ka.rdjától?
A CSOPORT megtámadja Miklóst, aki

akkor már kivont karddal várja a tá
madást. A balról közeledők közül ket
tőt suhintás talál, ezek eldőlnek, az
utolsó suhintás kaszába ütközik s
pendül;

EGY HANG a gomolyagból. Döfd belé a
kaszát!

MIKÓ MIKLóS megtántorodik, térdre
rogy és oldalt fordulva elterül a föl
dőn. Meneküljön... ha tud ...

EGY HANG Ez sem kaszabol már ...
EGY MASIK HANG Ügyelj a társára,

háJttrl meg ne szökjék!
B. ANDRAs hangja a bokor mögül. Mit

akartok tölem? Kardot ránt.
EGY HANG Sárkányvért eresztünk ...

Körülfogják a helyét.
EGY NEGYEDIK HANG űro ki a mar

kából!
Ebben a pillanatban hosszúnyelű fej
sze villan s csap le a holdfényben.
Hallani lehet B. András testének zu
hanását.

JAKÓ az ajtó előtt áll.
A LEANY hirtelen. felránt ja az ajtót s

mikor megpillantja Mikó Miklós holt
testét, vad sikoltással leveti magát a
földre.

IMRUS reszketve álL a nyitott ajtóban.
Pár pillanatnyi csend. B. Andrásnak
csak a hanyatteséstől hátraszegett feje
látszik az erős fényben. Jobb szeme
felett érte a fejsze csapás. A székelyek
megint egy csoportban állnak. Elöl
ördög Balázs.

ÉNOK MÁTÉ a borzongó pásztorhoz.
Szállást adtál neki?

JÁKÓ Szállást adtam volna ...
ÉNOK MÁTÉ Jobb szállást készített

neki az a fejsze.
rövid szünet után

EGY HANG Papot öltél, Balázs ...
JÁKÓ erre a szóra többször is keresz

tet vet egymásután.
ÉNOK MÁTÉ Megöltük a sárkányt ...
ÖRDÖG BALAzs felemeli a fejét s a

bokrok felé mutatca ennyit mond.
Nyísszentsétek le a fejit s vigyétek el
a vajdának - Fehérvárra.

Függöny

Vége

BÓDÁS JÁNOS VERSEI

.. SZENT GYÖRGYÖK" FALUN

Torony himbálja két
hatalmas érc-szívét
.s bömböl".. Felriad a
horkoló éjszaka,
inget-gatyM ragad,
nyög nagy csöbrök alatt,
önt merít önt merít
s tapossa a Sárkány
pokoli nyelveit.
Hajnal kél: nap-követ
s földöntúli varázs
ont el csizmás, gatyás
kormos szentgyörgyöket.
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KERESZTELŐ

Magot vetett az ember
a föld megfogant, s termett.
Megszületett e nász8ól
az aranyhajú gyermek:
a Kalász ... S mint pólyában,
fekszik, kévébe kötve.
Madárdallal ringatja
a határ nagy bölcsője.

S míg karján összehordja
az ember a kepébe,
arcáról keresztvízként
hull rá a »ereitéke.


