
Rákóczi: Hát ha olyan jó hangú a kis tisztelendő úr, akkor megkérném szépen
a főtisztelendő pátereket. hadd maradjon még itt egy kicsit velem, hadd
énekeljen egy kicsit nekem. Olyan nagyon tele van a szívem.

P. Bernát:' Ahogj' parancsolja kegyelmed. Gyerünk. (Gergőhöz) No gyere te is,
te nagy legény, már régóta az édesanyádnál volna a helyed.

Gergő: Kérem szépen, hadd maradjak itt én is. Énekelni én is tudok.
Rákóczi: Gyere, gyere, te kis futár.
P. Bernát: Hát nem bánom, majd aztán hazaviszlek. Gyerünk, Páter. (P. Bernát

és P. Mihály el balra.)

Közben majdnem besötgtedett, csak a nyitott kályha világít.

Zsiga: Elmegyek, hozok valami világosságot.
Rákóczi: Csak maradj, jó lesz így is. Világít a tűz. így jobban lehet énekelni.

(Leül a kályha melletti padra, Gergőt térdére ülteti, Zsiga mellette áll.)
Hát mít tudtok énekelni?

Gergő: Sokat tudunk.
Zsiga: Tessék parancsolni.
Rákóczi: Hát azt a legszebbet tudjátok-e, hogy "Győzhetetlen én kőszálom"?

Gergő: Tudjuk' bizony.
Rákóczi: Hát azt énekeljük. Még az édesanyámtól tanultam. akit nem láttam

már tíz esztendeje... az Isten tudja, él-e még. Ha ezt énekelem, mintha
itt volna mellettem. (Belekezd az énekbe, a másodlk sortól előbb bátor
talanul, utóbb egész lélekkel vele énekel a két fiú is,)

Győzhetetlen én kőszálom,

Védelmezőm és kővárom

A keresztfán drága áron,
Oltalmamat tőled várom.

Reád bíztam ez ügyemet,
Én Jézusom, én lelkemet,
Megepedett bús szívemet,
Szegény árva bús fejemet.

(Függöny)

Jegyzetek: 1. szintaxista = az egykori gimnázium III. oszt. tanurója. 2. ínrtmísta
elsős gimnazista. - 3. A hivő embert a tudomány ékesfti, az erény- pedig megkoro

názza. (Dieta salutarta Sanet! Patris Josephi Calasanetít, Regulae novíuorum) - 4. scabel
Ium eredetileg pad, szék, zsámoly; átvitt értelemben kisebb vizsga, beszámoló. - 5. Zsig
mond király ugyanis 1412-ben ezt is elzálogosította a lengyel királynak. - 6. grammatikus
= másodikos gimnazista. - 7. Alvarez Emmánuel XVI. századi spanyol jezsuita, nyelvész.
Latin nyelvtanát századókon át használták. - 8. A kizárólag férfiakat llletók himnemúek
legyenek! - 9. Béla = Szepesbéla; az elzálogosított városok egyike. - 10. sztaroszta
belytartó, tartományvezető. - 11. Az idősebb Lehm:mnt1701. decemberében kivégezték. 

.12. A hazáért és a szabadságért.

Kórhá~i reggel
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az éjszaka körei
lassan kitisztulnak
valahol messze
egy ajtó becsapódik

halvány fénycsíkokat
nézegetek a falon 
az ablakon túli táj
az árnyaktól még felismerhetetlen

órámban lüktet
a lassú ketyegés
ilyenkor ér véget

a józanság

karikák vonalak emlékek
szétfolyt alakjuk
még egyszer beborít -
s az alvás árulásra kényszerít.
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