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Zágorec Csuka Judit

Csáktornyára vezető út
  
   Zrínyi Miklós költő emlékére

Szomorú menet lehetett a kuršaneci erdőből
Csáktornyáig vezető haláltusás vergődésed,
míg véres fejed ott rázkódott a tartani igyekvő
Bethlen Miklós, ifjú erdélyi főúr ölében, a
nyomasztó csendet ritkán törte meg zaj, lassan
vonult a hintó a vakuló szürkületből a fekete éjszakába.
Vakvégzet? Kiszámíthatatlan vagy könyörtelen fátum?
Ó, sorstragédia! Orgyilkosok és vadállatok fergetege!
Lesben állt a halál, nem volt értelme keresgélni,
a novemberi zúzmarás erdőben rád talált, párbajt vívott
veled, Szent Ilona kolostora beleremegett, mégis három
sebet hagyott rajtad a magyar igazság. Reménységként
haltál meg abban a nagy vadon erdőben, kit kevés szem látott.
Európa mégis gyászolt. Ördögi körben forgott veled
a politika, mégis megragadtál egy maroknyi időt,
sorsodra hagyva a szálakat itt a Mura partján,
elképzeléseidért ma sem harcolnak, a történelem
más vizekre evezett, széthullunk, mi magyarok a
végeken, az idő csap arcul, s a határsávok,
golyózápor helyett az idegeneknek hódoló valóság.

Kabdebó Tamás

Zrínyi a csáktornyai várban
(dráma két felvonásban)

Dramatis personae

Zrínyi Miklós, a költő és hadvezér
Löbl Zsófia, a felesége
Löbl Johann, Zsófia unokabátyja
Zrínyi Péter, a költő öccse
Frangepán Katalin, Zrínyi Péter neje
Zrínyi Ilona, Péter leánya
Bethlen Miklós, az erdélyi kancellár fi 
Vitnyédi István, luteránus a prédikátor
Zichy Pál, a kamaraelnök fia
Freiherr von Schweinsteiger, bécsi ügynök
Chevalier Gremonville, francia követ
Paka, vadász, szolga, mindenes

A szereplők lehetőleg korabeli ruhát viseljenek.
nota bene: A szöveg jó része régies helyesírást tartalmaz.
A dráma 55 percre írt szöveget tartalmaz, beleértve a táncidőt is. 
Az előadás két felvonását egy 10 perces szünet választja el.
A Szigeti veszedelem betétjeit a Hölgykórus az Énekmondó Együttes által szerzett dallamra kántálja. 

I. felvonás

(A színpad egy fogadóterem. Szemben egy turbán és szögön tarisznya lóg.
Mellette a falon, letakarva, egy vaddisznófő. Körülötte jobbról-balról fölakasztott fegyverek: puskák, pisztolyok, 
nyílpuskák, tőrök.
A színpad bal sarkában egy szeglet, átlátszó tüllfüggöny mögött Zrínyi „író szobája”, vagyis egy szeglet íróasz-
tallal, három székkel. A színpad üres.)
(Weber: Bűvös vadász c. operájának nyitánya szól, halkan. A színpadra berobban Paka, megtépett öltözékben. 
Középen lerogy a zsámolyra. Mellén egy gongot visel, ez lehet egy fém mellvért.)
Zrínyi: (előléptet szegletéből, ingénél fogva felemeli Pakát) Beszélj!
Paka (jelzi, hogy nem tud beszélni)
Zrínyi: Hát mi van, kivágták a nyelved?
Paka (igent int)
Zrínyi: A törökök persze. Mert ilyen a vasvári béke.
Paka (ismét igent jelez)
Zrínyi: Köprülü Mohamed táborában voltál, ahova küldtelek?


