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KATA

Történik a tókút fenekén





„Anyám, anyám, édesanyám,
Gyulainé édesanyám!
Én elveszem Kádár Katát,
Jobbágyunknak szép leányát.”

„Nem engedem, édes fiam,
Gyula Márton!
Hanem vedd el nagy uraknak 
Szép leányát.”

„Nem kell nekem nagy uraknak 
Szép leánya,
Csak kell nekem Kádár Kata, 
Jobbágyunknak szép leánya! ”

„Elmehetsz hát, édes fiam,
Gyula Márton!
Kitagadlak, nem vagy fiam,
Sem egyszer, sem másszor!”

„Inasom, inasom, kedvesebb inasom,
Húzd elő hintómat, fogd bé lovaimat!” 
Lovakat béfogták, útnak indultának.
Egy keszkenőt adott neki Kádár Kata: 
„Mikor e’ színibe vörösre változik,
Akkor életem is, tudd meg, megváltozik.”

Megyen Gyula Márton hegyeken, völgyeken. 
Egyszer változást lát a cifra keszkenőn. 
„Inasom, inasom, kedvesebb inasom,
A föld az istené, a ló az ebeké.
Forduljunk, mert vörös szín már a keszkenő, 
Kádár Katának is immár rég vége lett! ”

A falu véginél volt a disznópásztor: 
„Hallod-e, jó pásztor, mi újság nálatok?”





„Nálunk jó újság van, de neked nagyon rossz vagyon,
Mert Kádár Katának immár vége vagyon.
A te édesanyád őtet elvitette,
Feneketlen tóba belé is vetette.”

(Halvány derengés.)

(Kádár Kata fekszik, úgy tűnik, élettelenül. Üstdob dobban 
tompán, mintha lépések közelednének. Kata felszökken, a kút
fal csigavonalán felfut, a falhoz tapadva, feszülten hallgató- 
dzik. A dobbanások elhalkulnak. A lány feje mellére hull.)

(Szellemhang a mélyből: „Kata! Kádár Kata... Katám.1")

(Odalenn megvilágosodik az árny: az Öreg Jobbágy túlvilági 
figurája, rongyos lepelben.)

KÁDÁR KATA:
(kiált) Apám! Édesapám! (Fut le, hogy megölelje.)

ÖREG JOBBÁGY 
(hátrál, leplébe burkolódzik)
Meg nem ölelhet, kicsikém, karod,
Az vagyok...tudod...halott...
De kivetett az árok,
Hová hulló könnyed leszivárog.

KÁDÁR KATA 
Nem sírok... Nem sír a bátor.

ÖREG JOBBÁGY 
A könny, ha akar, buzog magától.
Nem látszik az orcán,
A keszkenő fehér gyolcsán 
A forró szív beitta,
Setét lélekfenék titka.

KÁDÁR KATA 
Apókám, kacagjak? Akarod?





ÖREG JOBBÁGY 
Tenger kétségbeesésed takarnád,
Azt hiszed, megnyugtatói, te legszebb,
És majd megyek, visszafekszek,
Míg az angyal fel nem fú a porbul?

KÁDÁR KATA 
Mi dolga a halottnak, mi dolgod neked itt,
Bár igazán könny ha csordul?
Még élek, ládd, a remény éltet.

ÖREG JOBBÁGY 
Fagyott nap... Jeget melegít, s ígyen,
Hát épp azért jöttem, ládd,
Hogy magammal vigyem.

KÁDÁR KATA
A napom?

ÖREG JOBBÁGY
A reményed.

KÁDÁR KATA 
Töve száz, ha kitéped,
Sarjad újra,
Itt hallod meg az angyalt,
Hogy a trombitáját fújja.

(Dobbannak a léptek.)

KÁDÁR KATA
(indul futni)

ÖREG JOBBÁGY
(rákiált) Kata!!

KÁDÁR KATA 
(megtorpan) Gyulai Márton... hallom, hogy jön, 
Véres keszkenő kezében...

ÖREG JOBBÁGY 
A kis nyalka Gyulai -  van eszében!





KÁDÁR KATA
Hallom!!

ÖREG JOBBÁGY 
Néma alkony, csillagtalan este.

KÁDÁR KATA 
(emelt hangon látomás-látón)
„A keszkenő is most fordult veresbe”, 
„Inasom, inasom, kedvesebb inasom, 
A föld az istené, a ló az ebeké...”

ÖREG JOBBÁGY 
Nocsak lessed, jönnnek-é!

(A dobogás halkul.)

KÁDÁR KATA
(halkan) Jönnek...

ÖREG JOBBÁGY 
Árkon-bokron, habos lóval, 
Katabolondító szóval.

KÁDÁR KATA
Jövendöl?
Mit tud egy halott a szerelemből!

ÖREG JOBBÁGY 
Azt, hogy ketten egymást szeretik,
Itt pedig...
Csak a Kata.

KÁDÁR KATA
És Gyula Márton.

ÖREG JOBBÁGY
Látom!

KÁDÁR KATA
Eljön...
Tudom...





ÖREG JOBBÁGY 
Háttal lovagol erre már az úton.

KÁDÁR KATA 
Az élőt élni hagyjad!

ÖREG JOBBÁGY 
A halott halni nem tud miattad,
Könnyed kitépett a rögből,
Egy csepp nyugalmam nem volt még az örökből. 
Bánatod éget, könnyed fojtogat,
Magamra kaptam a gyűlölt gyolcsokat,
Itt vagyok:
Halottnak élő -  élőnek halott.
Az eszednek könyörgök, Kata,
Minden hivséges reményt vess meg!

KÁDÁR KATA 
Ezt javallja a szerelmesnek?
Vigasztalni jött, alighíja, hogy megríkata...
Mit nem tudott kevély Gyulainé, kegyelmed... (Elakad.)

ÖREG JOBBÁGY
Gyermek!!

KÁDÁR KATA 
(halkan) Akit szerelemmel szívében temetnek,
Hátába mén a halottas menetnek,
Míg parazsát el nem oltják,
Nincs pokol és nincs mennyország.

ÖREG JOBBÁGY 
Itt vagyok, s jött a tenger.

KÁDÁR KATA 
Szerelmet... azt csak szerelemmel.

ÖREG JOBBÁGY 
(sóhajt) Gyula Márton, varázsló, lidérc!

KÁDÁR KATA 
Porból csillagoknak ítélsz,
Mocskoló szóval is mit érsz?





ÖREG JOBBÁGY 
Megétetctt a hitvány ember!

KÁDÁR KATA 
(mosolyog) És megitatott -  tiszta szerelemmel.

ÖREG JOBBÁGY 
Hallgass, lány, az Istent kihívja konokságod!

KÁDÁR KATA 
Hallgatok ćs hallgatom hallgatásod.

ÖREG JOBBÁGY 
(rekedten) Most érzem is Gyulainé átkát.

KÁDÁR KATA 
Gyöngy (iának a vaksors taszított mátkát, 
Fehér pendelyes zsíros varkocsú,
Jobbágypára. Tiszta búzában ocsú.

ÖREG JOBBÁGY
A széltől is ótta,
Puha-pihés fészekben nevelte,

KÁDÁR KATA 
Úgy volt: neki se lesz lelke,
Hidegen hunyorgó kristálycserép,
De rásütött a nap,
Kibomlott a szerelem-mag,
Én lettem úrnő -  ő a cseléd.

ÖREG JOBBÁGY 
(feljajdul) Balga, eszetlen!
Szorítsd jól a semmit kezedben.

KÁDÁR KATA 
Tükörbe néztem, szépet láttam.

ÖREG JOBBÁGY 
Minden másul vakító lázban.

KÁDÁR KATA
(elgondolkozva)
Lehet, nem én voltam a fényparádé...





Ládd-é!
KÁDÁR KATA

Csak... ahogy 
Magamat látni szeretném.

ÖREG JOBBÁGY 
Nem voltam ott, hogy mondjam: csillapodj

KÁDÁR KATA
... De mégis fény!
Mert a szeme visszaverte 
Százszorta, százezerszerte.

ÖREG JOBBÁGY 
Ha tükör kell, befelé tekints.

(Lábdobogás.)

KÁDÁR KATA 
(felfut, hallgatódzik)

ÖREG JOBBÁGY 
Szerelem volt, szerelem nincs...
A nyalka Márton gyerek 
Valahol valaki ágyában hempereg,
Toronyt mászik, mint a repkény,
S midőn a fürj hajnali dala szól,
Elköszön hetykén,
Új nászba vágtat.

KÁDÁR KATA
Soha nem láttad,
Halovány orcáját mégis pocskolod,
Gyolcs lelkén tápod sáros bocskorod,
Az ártatlant porba rántod,
Pedig az meg nem bántott.

ÖREG JOBBÁGY
Nem bántott?!
Az egyszál virágom letépte.





KÁDÁR KATA 
A virág azért van, hogy tépjék,

ÖREG JOBBÁGY 
Védd te, védd még,
Lesd a léptét.

(Lábdogobás.)

KÁDÁR KATA
(sikolt) Itt vagyon!

ÖREG JOBBÁGY 
(könyörög) Katám, csillagom! 
Homlokom lábadhoz tészem!

KÁDÁR KATA 
(felfut, hallgatódzik)

(Csend lesz.)

KÁDÁR KATA 
(kegyetlenül) Vagy halnál meg egészen, 
Vagy támadnál fel és értenél engemet.

ÖREG JOBBÁGY 
Értelek... minden érthető.
Szemverés... étető... s más ráolvasás, 
Ördögfej a falon...

KÁDÁR KATA 
Egy húron cincogó nóta,
Szegény, szegény Apóka.
Nem kell a parázsnak 
Varázslat,
Csak lágy fuvalom 
Lobban tüstént.

ÖREG JOBBÁGY 
Az érzelem elszáll füstként,
Ezt én tudom jobban,
Túl mindenen...





KÁDÁR KATA
Istenem!
Hogy húznak a mélybe le!

ÖREG JOBBÁGY 
Csak lázkép, semmi -  hát élj vele! (Elfordul.)

(Őrlesztő néma percek.)

KÁDÁR KATA 
(halkan) Megélt ötven évet.

ÖREG JOBBÁGY 
Hagyjad csak, lány,
Aki így számolta, téved,
Száz volt a,
Mert gyötrődtem minden napján.

KÁDÁR KATA 
Zörgő bőrű öreg legény,
Az ezüst átvert foszlott fövegén,
Naptól szikkadt, megcsapta eső,
Üres égben szentet kereső,
Fejét, ha felszegte,
Beléteperték a gyepbe,
Sírt látlan könnyeket,
Rongy alatt a sebek 
Vereslettek, mint a rózsák,
Megismert téged Pokol és Jóság,
Szánt, gyűlölt, szeretett, remélt,
De én azt mondom: nem élt!

ÖREG JOBBÁGY 
(fájdalmasan) Gyermek!

KÁDÁR KATA 
...Mert nem ismerte a szerelmet!

ÖREG JOBBÁGY 
(dühösen dobbant) Szerelem, szerelem,
Úri kehesség,





Bolondgomba,
Megterem akárhol magától,
Nem is kell, hogy vessék.
Szegénynek az átok, gyermek,
Csak az szeret, akit az Isten ver meg.

KÁDÁR KATA 
Két kézzel, állom, -  csak sújtson!

ÖREG JOBBÁGY 
Isten! Hát sohasem érti meg,
Nincs, aki világot gyújtson?

KÁDÁR KATA 
Hisz minden csupa fény -  minek!?

ÖREG JOBBÁGY 
Akkor a hideg szél elfújja a lángot...

KÁDÁR KATA 
(könnyesen) Míg élt, sohasem bántott.

ÖREG JOBBÁGY 
Tenyeren neveltem bimbót,
Mint a mesebéli kakaska,
Nyeltem magamba,
Ami kín volt,
Ütöttelek volna inkább!

KÁDÁR KATA 
Mint aki Istenről vett volt mintát,
Aki csak kínt ád.

ÖREGJOBBÁGY 
Nem lehet másként életet tudni, 
Szenvedés tanított, öröm rontott.

KÁDÁR KATA 
S hogy letudta, ment aludni,
A kínért tán még hálát is mondott.

ÖREG JOBBÁGY 
Bizony mondtam.





KÁDÁR KATA 
(dühös) Bolond gazdának elćg 
A bekötött szemű csclćd.

ÖREG JOBBÁGY 
Tojás mond leckét a jćrcćnek.

KÁDÁR KATA 
Hát bánom is! Ne értsél meg...

(Hallgatnak.)

KÁDÁR KATA 
(nyugtalanul felfelé tekinget)

ÖREG JOBBÁGY 
(elgondolkozva) Gyulainé, a büszke, bátor, 
Máskor
Meg nem tagadott semmit a fiától,
Most azt mondta: „Nem!”
És ez a „nem” -  „nem” volt, igazi,
Nem is lehetett nemebb, 
így csak az istenek,
Tudnak tiltani. (ízlelgeti.)
„Nem”...„Nem”.
Okos és könyörtelen,
Mindenen túllátva...
És még az átka!
Az egyetlen,
Akit Isten elé rakott,
A szent magot,
Gyulaiék utolsó ágát-virágát, 
Gyümölcsét...

KÁDÁR KATA 
Világszép konokság,
Lebír a gonoszság!

ÖREG JOBBÁGY 
(m. f.)... Az egyetlen követ,
Melyet visel ékül,





Letépi végül,
Semmibe taszítja.

KÁDÁR KATA 
(gúnyosan) Szívét szakítja,
így.
És mégis megvan,
Mint farka nélkül 
a gyík.

ÖREG JOBBÁGY
Bánatra bánat,
Mit számít az ember magának,
Ha sorsát fonja magzatjának!

KÁDÁR KATA
Sudár szálat 
Rokkant rokkán.

ÖREG JOBBÁGY
(szomorún )
A te szíved is megfagyott ám.

KÁDÁR KATA 
Tán Gyulainét szánjam,
Mert megöletett?

ÖREG JOBBÁGY
Szánni lehet,
Ha meg nem is bocsájtol,

KÁDÁR KATA 
(szilajul) Jeges szél volnék,
Nem hagynám száradni a könnyét, 
Kard volnék,
Szívéből soha ki se jönnék,
Nyelve, hogy könyörögjék,
Volnék fából!

ÖREG JOBBÁGY 
Anyjának fia: Márton...





KÁDÁR KATA 
Nem! És apjának se lánya: Kata. 
Visszafekhet: kitelt a vigasz bőven, 
Megnyughat a ...

ÖREG JOBBÁGY 
... felvert temetőben.

KÁDÁR KATA 
Eztán nyugodt lehet kend,
Megfojtom a kínt,
Nem sírok se kint, se bent.

ÖREG JOBBÁGY 
Gyömölcs a fáját eldobja.

KÁDÁR KATA
Áldást oszt jobbja,
Ballal...

(Lábdobogás, boldogan fut fel.)

ÖREG JOBBÁGY 
(letérdel) Isten, adjál neki eszet!

KÁDÁR KATA 
(behunyt szemmel) Menyasszony leszek, 
Annak is hófehér leszek.

ÖREG JOBBÁGY 
Csillag: koszorúd,
Fátyolod: tejút...

(A dobogás halkul.)

KÁDÁR KATA 
(kétségbeesetten) Ittasárban,
Még ha száz esztendőt is vártam!

(Csend.)





ÖREG JOBBÁGY 
Mi van a dobogással?
(Csend.)
Eljött és ellovagolt mással?

KÁDÁR KATA 
(színtelenül) Megjön éppen jókor...

ÖREG JOBBÁGY 
Meg, s anyának kezet csókol:
„Anyám, Gyulainé, kemény voltál,
Mint egy sziklaoltár,
Tiéd akaratom.”

KÁDÁR KATA 
(feljajdul) S vélem, mert hittem, nagyon,
Mi lenne?!

ÖREG JOBBÁGY 
Ami beteljesül, nem érdemes hinni benne.

KÁDÁR KATA 
De nem! Átkozott, aki áltat!

ÖREG JOBBÁGY 
(élénken) Ugye kitaláltad?
Ugye tudod is, hogy valóban...

KÁDÁR KATA 
Reátapad, lyukat rág a szóban, 
Árnygondoíat, le kell hogy győzzelek!
(Kiált.)
Nem, nem hiszek mást... csak... hogy itt van... 
(BizonytgalanuL) ...közeleg.

ÖREG JOBBÁGY 
(folytatja a visszavonást)
Poroszkál, húzza a lábát,
Meg-megtorpan,
Jó érveit fogyasztja sorban,
Legyökerez, fordul,
Csak felhő ő már porbul.





KÁDÁR KATA 
Nem mehet messze,
Hozzám kell hogy vezesse őt,
Ami összeköt minket,
Az arany fonál.

ÖREG JOBBÁGY
Soká vár
Az, ki magot kőre hintett.

KÁDÁR KATA 
A kő is megindult volna már,
Csak kelmed tapossa a szerelmet,
Mint dühödt csorda a harmatot.

ÖREG JOBBÁGY 
(lepleibe sunnyad) Hallgatok...

KÁDÁR KATA
(némán néz a magasba)

(Ólmos csend.)

KÁDÁR KATA
(felvánszorog, álldogál reményvesztetten)

(Ha lehet, méggyötrőbb némaság.)

KÁDÁR KATA 
(megkínzottan) Mondja inkább!
Megöl a csend!

ÖREG JOBBÁGY
(hallgat)

KÁDÁR KATA
Halott kint 
És haldokló idebent.

ÖREG JOBBÁGY
(megmozdul)





KÁDÁR KATA 
(villanó haraggal) Ettől már támadozik kend!

ÖREG JOBBÁGY
(megmerevedik)

KÁDÁR KATA 
(lesétál, megáll előtte)
Azt mondta, sajnál. (Nincs válasz.)
Helyette, hogy kiragyogtatná életemet, 
Temet...
Merthogy a remény 
Nagyobb baj a bajnál.

ÖREG JOBBÁGY 
Te mondtad, nem én!

KÁDÁR KATA 
Jaj, már remélni se szabad 
Téged, szegény remény.

ÖREG JOBBÁGY 
Dehogynem... Áltasd magad! (Indul)

KÁDÁR KATA 
Te is itt hagysz engem?

ÖREG JOBBÁGY 
Ha a halottnak, aki itt él,
Nem hittél,
Akkor annak amott, (Fejével felfelé int.)
Aki számodra százszorosán halott,
Higgyél...

KÁDÁR KATA
Elmegy,
Nem akarja látni 
A mindent lebíró szerelmet.

ÖREGJOBBÁGY
Gyermek!
Bennem az életen túllátó hideg értelem 
És alázat perelnek.





KÁDÁR KATA 
Mert dermesztő vacogás rázat,
Rám gyújtja a házat.

ÖREG JOBBÁGY
Te állhatatos,
Hát jól vigyázzad 
Tövisko rónád! (Kétségbeesetten.)
És én... nem tudtam enyhíteni a kínt,
Csak a sebet tćpdesem, ha szólok, megint.

KÁDÁR KATA 
(megenyhülve) Én meg érteni nem tudom kendet. 
De érzem: szán,
Tollatlan angyalszárnya verdes,
Óna tán,
Ha hatalma volna,
Szerelem-Pokolhoz, Szerelem-Mennyhez.

ÖREG JOBBÁGY 
(visszafordul) Szerelem-Pokol?...
Most hallom jókor!
Ha gyehenna,
Mért kell ily vad tűznél melegedni?

KÁDÁR KATA 
Istenem... Felbotlik mindenen!
Nem téptük egymást eleget mi?

ÖREG JOBBÁGY 
(nem tágít) A Poklot tagadtad!

KÁDÁR KATA 
Meg akartam tartani magamnak.

ÖREG JOBBÁGY 
Nézz rám, Katám!
Te már nem is hiszel?

KÁDÁR KATA 
(megtörten) Úgy távozik, hogy a fuldoklótól 
Utolsó szalmaszálat visz el.





ÖREG JOBBÁGY 
(gyúnyosan) „Szerelem mindent legyőz!”

KÁDÁR KATA
Kikelet mondja...
De már huhog az Ősz.

ÖREG JOBBÁGY 
(tüzel) Te szegény tépett,
Árok szélére vetett viola,
Éppúgy tudod, mint én:
Nem jönnek értem -  soha!

KÁDÁR KATA
(szólni akar)

ÖREG JOBBÁGY 
(emeli a hangját) Soha!!

KÁDÁR KATA 
(egy pillanatra fellobban) És még javában tart a soha, 
Mikor megtörténik a csoda:
Mint a menny haragja,
Dübörög a pata,
Fölhasad a föld,
Megnyílik az ég,
Kart karba ölt:
Gyula Márton és Kádár Kata!

ÖREG JOBBÁGY
(hallgat)

KÁDÁR KATA 
(kilobbant) Soká tart az éj...

ÖREG JOBBÁGY 
Világos lesz, ha becsukod szemed.

KÁDÁR KATA
Könnyen temet
Az, aki maga is feltámadni készül,
De ha én lebocsátom pillám,
Nem serkent fel harsona, se villám, dörgő,
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Sem isten, könyörgő,
Nem lesz rongyos sorsom,
Örökléttel foldott,
Szemem ha becsuktam,
Mert becsuktam,
Hát ugyan becsukódott.

ÖREG JOBBÁGY 
Pedig a túlvilág elég tág,
Ott megtalálhat, ha akar, Gyula Márton.

KÁDÁR KATA 
Hogy fogná a messzi semmiben pártom! (Dobbant.) 
A Halál az ne legyen féregbujtó báb,
Ha nincs tovább, hát nincs tovább,
Se sokat, se keveset 
Ott sem talál,
Aki itt sem keresett...
(Elcsuklik a hangja.)

ÖREG JOBBÁGY 
(eléje térdel, mintha fel akarná szedni könnyeit) 
Istennél vállalom a káromló szókat,
Reves csontom hadd üssék,
Csak rád, hervadt szirom,
Egy csepp sugár süssék.

KÁDÁR KATA
Nem!
Csak újabb lét ne!... Bármi!
Kezdjek el megint... várni?

ÖREG JOBBÁGY 
Ott az agg nagyasszony szívéről 
Lepattog a korom...
Más Márton vágtat feléd a csillagporon,
Nyakas, szerelem-bolond.

KÁDÁR KATA
Itt a porond,
Itt küzdött volna!





ÖREG JOBBÁGY 
Ha a folyó visszafelé folyna,
Ha a kő teremne rozsot,
Aranyalmát a bozót,
Égből méz csepegne,
Selyemszálat kártolna a gereblye,
A galamb jáspis tojást tojna,
Akkor küzdött volna... (Rekedten.)
A földi törvény, mint a gránit, olyan,
A szokás sziklákat görgető folyam,
Az ősi meghagyás, márvány szemfedő... (Megenyhülve.) 
Bizonyára szenved ő,
De puha fészekből költ,
Romon pityergő árva fióka,
Hogy a családi oltár ledőlt.

KÁDÁR KATA
Ne ment volna,
Most nem kéne jönni.

ÖREG JOBBÁGY 
Félt, hogy meglágyítják 
Szemednek könnyi,
S azt tesz, amihez ereje sincs meg.

KÁDÁR KATA
Akkor Gyulainé is 
Repedt kavicsot 
Tett meg kincsnek.

ÖREG JOBBÁGY 
Nem így beszél, aki szeret.

KÁDÁR KATA
Nem vagy boldog?
Azt hittem, tetszik,
Hogy a hitem halva fekszik.

ÖREG JOBBÁGY 
(magának) Nagyon kemény,
Félek: tetszhalott csak... (Hangosan.)





Tán mert nem tudja, mit vesztett,
Azért őgyeleg, gyámoltalan sóhajt meg-megeresztget, 
A Sorstól haladékot kér még.

KÁDÁR KATA 
Úgy mondod róla a rosszat,
Mintha dicsérnéd.
Minden „vigasz” egy-egy tüske, 
így kíván villámot,
Ki a Napnak mondja:
„Süss le!”

ÖREG JOBBÁGY 
A lélek Istené vagy ördögé.
A test a rögé,
Ha vész jön hirtelen, azt mondja az értelem:
Bújj a szoknya mögé.
Ideki
Minden érzést forgószél hány át.
Ki mondta volna meg neki,
Anyját szeresse, vagy más lányát?

KÁDÁR KATA 
A szív ilyenkor mért hallgat?

ÖREGJOBBÁGY 
Oh, ez a ledér alkat 
Annyifelé húz, ahány égtáj,
Új bánatot keres,
Hogy felejtse, ami rég fáj.
(Támad.)
A tied most mért hallgat?

KÁDÁR KATA
Ezt e,
Egy szerető, jó apa 
Halálra sebezte. (Halkan.)
Nem múlt el, ami késett...

ÖREG JOBBÁGY 
Azt hittem, vaknak gyújtok mécset.





KÁDÁR KATA 
Most, hogy nincs, mért legyek,
Mért voltam?! -  azt mondja meg.

ÖREG JOBBÁGY 
(kis szünet után) Mondok egy furcsát:
Ez olyan titok,
Hogy az Isten is elvesztette kulcsát.

KÁDÁR KATA 
Omlás rázza a házat:
A/ ezüstszakállú is lázad.

ÖREG JOBBÁGY 
Eszeveszetten lovalta az eszét,
Letiporta azt, ami szép.
Hallga!... Azt hitte a balga:
Ha üres a szív 
-  Száraz ágon hajtás -,
Nincs benne sajgás.

KÁDÁR KATA 
(tompán) Nincs is...
Csak hideg, dermesztő. (Még színtelenebbül.) 
Harsonák, kürtök, dobok,
S görögtűz, te vess lobot;
Nyerésre áll a vesztő! (Meglepődve.) 
Apókám reszket...!

ÖREG JOBBÁGY 
(fázósan vonja össze leplét)
Most már félni kezdek.
Ez a hang... ez a tekintet! (Lerogy.)
Uram, ments meg minket!

KÁDÁR KATA 
Könnyű lesz neki, már nincs mit menteni.

ÖREG JOBBÁGY 
(feltápászkodik, rimánkodva) Katám,
Az igaz szerelem nem múlhat ám.





KÁDÁR KATA 
Hát akkor nem volt igaz,
Csak azt hittem: az.
Elkerült a kő szívemről,
S nincs alatta semmi.

ÖREG JOBBÁGY 
(elvesztette a talajt) Most mi lesz vélünk?

KÁDÁR KATA 
Isten tudja, nem mi.

ÖREG JOBBÁGY 
(halkan) Tudja-e vajon?...

KÁDÁR KATA 
Aki így folytat dacot,
Fel se támad.

ÖREG JOBBÁGY
Minek is!
Szomorú ám az,
Mikor egy nyájavesztett 
Számadó számad.
Vádlóim lehetnétek ketten.
Anyád elhervadt szeretetlen,
S téged, gyerek,
Agyonszerettelek.

KÁDÁR KATA 
Ne reméljen túl sokat,
Aki sírból jő fel rendezni sorsokat.

ÖREG JOBBÁGY 
(megingott) Gyula Márton mégis...

KÁDÁR KATA 
(dobbant) Ebből már elég is!

ÖREG JOBBÁGY 
„Urak szép leánya”
Arra fittyet hánya.





KÁDÁR KATA 
Mert e szépség fonnyadt volt, ragyaverte. 
Ipám ládafiát és Katát,
Ha együtt adnák,
Nem szóródna szélben,
Mint a vadmák.

ÖREGJOBBÁGY 
(megátalkodva) Nem tudom hallgatni -  elég!

KÁDÁR KATA 
Lekaszáltál, s a tarló felég...
Még csak a Nagyasszonyt 
Szeretném megkövetni.

ÖREG JOBBÁGY 
(mellén tépi a rongyot)
Mért akarsz őrületbe vetni?!

KÁDÁR KATA 
(lassú diadal fojtott füzével)
Oh, nem, nincs több zokszó, semmi,
Drága Apókám, kegyes leszek. (Felcsattan.) 
Hát nem tudta észbe venni,
Hogy a saját szavai ezek?
Visszafordult a fegyver...
Azt hitte, hulló szirom vagyok,
Mocskító szóval megver,
Hogy a sugárkoronás férfi 
Fénypáncél vértjét bezúzza...
Kata a viharban lehet megdőlt búza,
De Szerelem-Napban kiragyog.
(Felsétál, rendületlen, hittel tekint a magasba.)

ÖREG JOBBÁGY 
(hosszas csend után, maga elé)
Futamodást színei, mint a szittya,
Majd megtérül,
S az ellent aprítja... (Öklét rázza.)
Szerelem, szerelem!





Mit tehetek ellened 
Puszta ésszel?!
(De elpusztíthatatlan földfia lévén ocsúdik már, s döf)
Látsz is már, vagy csak nézel?

KÁDÁR KATA 
(orcáját sem fordítja feléje)

ÖREG JOBBÁGY 
Minden szód beitta itt a hitem,
A rágalomtól ferde ajak elakad,
Tüzes glóriát hát
Nem érint többet fedetlen tenyerem,
Jól van...
A feltoluló kételyt lenyelem,
Csak annyit mondj:
Ha nem jön, mért nem jön,
S ha jön -  hol van?

KÁDÁR KATA
(hallgat)

ÖREG JOBBÁGY 
Tündérkirályfi, állhatatos, bátor,
Én is várni kezdlek mától,
Türelmetlen fohász nem reppen az égig,
Hisz ráérek... végig...
(Összefonja a karját mellén, farizeusképpel tekint felfelé.)

(Az idő megáll.)

KÁDÁR KATA 
(elkínzottan) Kend sem hallja?

ÖREGJOBBÁGY 
Dehogynem!... Nagyon is,
Felit fülem mellett 
Elsuhanni hagyom is.

KÁDÁR KATA 
(szeme lecsukódik, könnye szivárog, az utolsó nekifeszülés 
elemésztette minden erejét)





ÖREG JOBBÁGY 
Csakhogy, Katkóm,
Vatta van a patkón.

KÁDÁR KATA 
Mért nem hallom?
Mért nem?! (Panaszosan elnyújtva.) Miért?!...
(Lehajtott fővel levánszorog, megáll apja előtt, ajkai némán 
formálják: Miért?!)

ÖREG JOBBÁGY 
(kinyilatkozás, de diadal nem cseng ki)
Mert nem is hallotad soha.

KÁDÁR KATA 
(feljajdul) Igazán azért jöttél,
Hogy Katát megöld?
Nem hallottam?
Hisz csak úgy dübörgött a föld!

ÖREG JOBBÁGY 
(nagyon halkan) Se Márton, se szolga, se keszkenő,
Se ló, se pata,
Se isten, se ördög -  
A szíved dobogott, Kádár Kata,
A szíved dübörgött,
Kondulásai voltak a léptek.

KÁDÁR KATA 
(fájdalmasan odasimít)
Szív, te drága, biztató szív... (Térdre rogy.)
Kegyetlen atya... Tövestül kitépted! (Vállát zokogás rázza.)

ÖREG JOBBÁGY 
(fagyott arcát az égre emeli)

KÁDÁR KATA 
(a hang már nem evilági)
Hát, hogy nem dobog,
Halott vagyok tényleg,
Halott mátkája
Egy nem született férjnek.
... Lelkem sudár Márton!





Már ledőlni kćsz ez a vár,
És a váró a várton
Nem csügg majd forró csókkal...
Elbujdostál az elbujdosókkal,
Megjössz a megjövőkkel,
Visszás új tsz anyádra tüzes szókkal:
„Ég és föld összeessék,
Tiporjon dühödt pata,
Testem a kutyáknak vessék;
Nékem csak ő kell
Kádár Kata...!!” (Hosszú sóhaj.)
S bár kint és bent már sötét van is...
Várlak, te égi fény... holtomban... is...
(Lágyan, mint a tört virág, lehajlik.)

ÖREG JOBBÁGY 
(feje lecsuklik. Mikor égnek emeli sápadt, kínvert arcát, csukott 
szeme alatt kibuzog a könny)
Férfimunka volt...
Megöltem a szerelmet,
Aki szeret,
S azt, akit szerettem...
Győztem... s itt állok veretten. (Sóhajt.)
Dicsőség néked, ó Agy!
S néked, szerelem,
Gyászveretes szózat,
Oh, te gyönyörű, szegény,
Hát mégis taposható vagy?!

(Halk dobbanás, összerezzen.)

(A dobbanás most már kivehetően hallik. Az Öreg Jobbágy orcá
ján különös változás megy végbe: szemei csillogni kezdenek, fakó 
bőre átlázasul, nyugtalanul kapkodja föl a fejét. Aztán megindul a 
Kata százszor megfutott útján. Márfutó is. A  magasba emeli fejét, 
feszült arccal hallgatódzik. A dobbanások erősödnek, hatalmas 
lépések dübörgése diadalmasan betölti a mindenséget.)

FÜGGÖNY





„Jó pásztor, mutasd meg, hol vagyon az a tó! 
Arannyim mind tiéd, a lovam s a hintó.”
El is ménének ők a tónak szélire:
„Kádár Kata lelkem, szólj egyet, itt vagy-e?” 
A tóba megszólalt Kádár Kata neki,
Hozzája béugrik hamar Gyula Márton.

Édesanyja vízi búvárokat küldött, 
Megkapták meghalva, összeölelkezve.

Egyiket temették oltár eleibe,
Másikat temették oltár háta mögé,
A kettőből kinőtt két kápolna-virág,
Az oltár tetején összekapcsolódtak.

Az anyjok odament, le is szakasztotta,
A kápolna-virág hozzá így szólala:
„Átkozott légy, átkozott légy 
Édesanyám, Gyulainé!
Éltemben rossz voltál,
Most is meggyilkoltál.”





GYULAINÉ

Gyulainé hálószobája





MÁRTON 
(szellemhang) Átkozot légy 
Gyulainé, édesanyám!

(Gyulainé szobája. Gyulainé hosszú fehér éji lepelben, gyertyá
val a kezében sarokról sarokra suhan, mintha a hang forrását 
kutatná.)

GYULAINÉ
(kiált) Borcsa!

BORCSA
(gyér hajú öregasszony, sebtében magára hányt gúnyát igazítva, 
kis idő múlva jön)
Öreg szolgáló sorsa,
Egy álom mellé háromszor kell feküdni.

GYULAINÉ 
Lassan motozol, hosszú egy örökkévalóságnak is!

BORCSA
Öreg vagyok... vak is,
Setét van, siket éjjel,
A harang tizenkettőt készül megütni,
Mindenem úgy szerteszéjjel,
Magamat se találom,
Lidérces ködbe...

GYULAINÉ 
Hideg észért kiáltok,
Álomkóros jött be.

BORCSA 
Aludnék, csak ma éjjel nem lehet,
Még a fal is nyögel, zár csikorog.

GYULAINÉ 
Vad átkok, rögrepesztő sóhajok...
Hallottál hangokat is?





BORCSA
Csakis a sajátomat,
Odabe a lélek-portán,
Amúgy hantalanformán:
„Aludj már, vén boszorkány,
Mindjárt meglesz a reggel!”

GYULAINÉ 
(magának) Tán mi sem volt...
Fájók itt a vértelen sebek,
Láthatatlan heg ráncol,
Reszketek, ha semmi rezdül,
Valahányszor.

MÁRTON 
(szellemhez) „Átkozott légy... átkozott légy...

GYULAINÉ
(sikolt) Hallod?

BORCSA
Mit?... Mi volna itt hallanivaló?

GYULAINÉ 
Hang... kiáltás... szó- 
Átok...

BORCSA 
Néma torkú setét éj tátog,
Egy pisszenés, annyi sem!

GYULAINÉ
Hiszen...
Hiszen az imént...

BORCSA 
Az imént úgy, mint most se.

GYULAINÉ 
Siket vagy, mint egy mozsár, tudod?!

BORCSA
Éppen álmodtam,
Mégis meghallottam szavad.





GYULAINÉ 
(magának) Tagad, s csak nem mond igazat? 
(Hangosan.)
Nem hallod valóban?

BORCSA 
(m. f.) A léptet a puha hóban,
Ahogy a száraz levél lehull,
Kolompot a dombon túl,
Pásztort rétben dallani,
De itt nincs mit hallani.

GYULAINÉ 
Szemembe nézz, úgy mondjad!

BORCSA
(keményen) Akárhová, s akkor se hang, semmi!

GYULAINÉ 
Akkor hát mi az, ami belém villámol?... Mondd!

BORCSA
Isten tudja, nem mi.

GYULAINÉ 
Beteg vagyok... vagy tán csak bolond...

BORCSA 
Parancolj a bentvalónak!

GYULAINÉ
Lehet?
Szorult toroknak szója szívben reked,
Hunyt szemmel kékebbnek látsz kéket,
A ki nem mondott szó éget.

BORCSA
Mondd ki, vagy kiáltsd... Súgd lehelethalkan, 
Nem lesz elárulója ajkam,
Néma szolga hajol a szádhoz.

GYULAINÉ 
(behunyt szemmel) A fiam... Átkoz...
Eddig sem éltem... de ebbe... belehaltam.





BORCSA
Mellén éjfekete gránit, fiadnak, 
Szívéből kápolnavirág sarjad,
Szagos füst szivárog rá...
(Megtörik a hangja.)
Kicsi fiam, Márton,
Könnytelen fekete varjak 
Siratnak...

GYULAINÉ 
Azt a virágot én letéptem!

BORCSA
Isten az égben, te fogd pártom!

GYULAINÉ 
Az oltár mögött nőtt 
Virággal ölelkezett.

BORCSA 
Bomlott szíved engedte,
Hogy e csokrot leszedd!

GYULAINÉ
Hallgass, cseléd!
Érzenéd csak felét 
Kínomnak, dühömnek.

BORCSA 
Bosszúra bosszúk jönnek,

GYULAINÉ 
Nem fáj, sem betegség, sem Halál, 
Csak az átok... de az átok... az fáj.

MÁRTON 
(szellemkép) „Éltemben rossz voltál, 
Most is meggyilkoltál.”
(Eltűnik.)

GYULAINÉ 
(összegörnyed) Hallod?... Most hallod?





BORCSA 
Mit kéne még hallania egy dajkának, 
Hogy össze ne suvassza a bánat 
Helyben?

GYULAINÉ 
(lázasan) Márton... (Elveszti a fejét.) 
Olvass rá szent igéket!

BORCSA 
Inkább a nyelvem nyeljem el,
Semhogy a pribékek 
Rossz munkáját tetézzem,
Ha van, hát áldás van e kézen!

GYULAINÉ 
Ellenem lázadsz? Agyoncsaplak!

BORCSA
Nem lázadok.

GYULAINÉ 
Nyüszítő szuka, az vagy!

BORCSA
Az vagyok,
S ha kell, földből kaparom ki kölykem.

GYULAINÉ 
Kaparj, kurta, s a Sors majd fölken, 
Beérik a hála,
Csak le ne szakadjék a válla 
Súlyának alatta,
Aki mindenét a kőikének adta.

BORCSA
Hála? Minek a hála,
Mikor öröm volt adni.

GYULAINÉ
Adni és visszakapni!





BORCSA
S tán többet is,
Mint adtál,
És bőven és időben,
És ha alig is volt,
Kamatot.

GYULAINÉ 
A szülői jussot tagadod,
Kerge kontyos?
Nyolc kölkedtől -  egyedül maradtál.

BORCSA 
(halkan) Amíg kellettem,
Kellettem nagyon.

GYULAINÉ
Falás kenyér miatt,
Most meg:
Liliomban a gyom,
„A szemed is rontós”,
Dugdossák tőled a kicsi fiat.

BORCSA
(hallgat)

GYULAINÉ
Hallgatsz?
Az érvek kiasztak?

BORCSA
Mit ér, hogy vélek vagy gazdag,
De hátba sírnak,
Szórják az átkokat.

GYULAINÉ 
Nyugodt vagyok, láthatod.

MÁRTON
(szellemkép) „Átkozott légy, anyám!”... (Eltűnik.) 

GYULAINÉ
(összeszorítja ajkait)





BORCSA
Látom!

GYULAINÉ 
(megtörten) Eredj aludni...

BORCSA
Nem megyek.
Talán ketten
Elegen leszünk egy szellem ellen.

GYULAINÉ
(gúnyosan)
Hát tán a vergődésemet lesed, 
Vagy a szíved is megesett 
Rajtam.

BORCSA
A szegény nem lehet csak hálás. 
Néha szigorú voltál hozzám,
De igaztalan soha.
Én nem vagyok vak,
Ezért, noha szerettelek,
Olykor nem tudtalak érteni, 
Máskor meg értettelek,
De szeretni nem tudtalak.

GYULAINÉ
Szeretni és érteni,
Kellett volna... valakinek,
Aki most már hideg,
S ami rosszabb:
Míg élt, volt még fagyosabb.

BORCSA 
Hadat hirdettél, s csodálod,
Hogy az ellenek lázadnak ellened.

GYULAINÉ
Szent háború volt!





BORCSA
Vagy csak hóbort,
Asztallábhoz kötözni a kóbort.
A fiatal sast nem engedni szállni.

GYULAINÉ
Szállni?!...
Alábukni!

BORCSA
Az is inkább... Bármi!
Csak nem a templomkő alatt tudni.

GYULAINÉ 
A tóba magát azért vetette,
Hogy engem lerántson.

BORCSA
Lehet...
De ha nincs muzsikám,
Nincs is táncom.
Ha a nap lement,
Kár a szemet nyitva hagyni.

GYULAINÉ
Cselédbeszéd!
Akkor rejtsek kötény alá kezet, 
Mikor lehetne már visszakapni 
Tengernyiből egy keveset?

BORCSA 
Most nem szeretlek, tudod!

GYULAINÉ 
Nem baj... megszoktam,
A boldogság-idő gyorsan futott, 
Mikor engem szerettek,
Kurta volt a nap... Csak...

BORCSA
Csak?





GYULAINÉ 
Csak halogattam jussom,
Hagytam, hogy az öröm messze fusson, 
Utolérem, azt hittem...

MÁRTON
(szellemkép) „Gyulainé... édesanyám...” (Eltűnik.)

GYULAINÉ 
(keményen) Átkozzál, fiam, megáld az isten!

BORCSA 
És ha nem? És ha elfordul?

GYULAINÉ 
Nem engem, vén bocskor,
Nekem elég volt jóból-rosszból.

BORCSA
így nem beszélhet,
Aki vétetett a porból!
Meg kell hajtani a fejet.

GYULAINÉ
Nem szoktam.
Csapzottan is, de állta a vihart.

BORCSA 
Most meg már nem is értelek.

GYULAINÉ 
(gyengéden) Szegény jó pára,
Kiből a büszkeségnek szikrája 
is kihalt,
Igaz, mert tekinteted 
Lesütötted,
Meglágyultak, azkik ütöttek,
De minden verés kevés,
Ha szembenézel!

BORCSA
Hiába hadakszol 
Szoknyában férfiésszel.





GYULAINÉ 
Világtalannak vak szól.

BORCSA
És ha nem is látok,
Elkerül az átok... (Megbánta.)
Le fog csendesedni a szívnek pokla,
Ha nem fuval új düh a lángokra.

GYULAINÉ 
(összeszorítja a száját)
Új düh, és egyre kínzóbb!

BORCSA
Most már nincs ok...

MÁRTON
(szellemkép) „Átkozot légy, anyám!” (Eltűnik.)

GYULAINÉ 
(minden szóra megrándul. Halkan)
Nem, nincsen...
(Eszeveszett dühvei.)
Most se hallod?!

BORCSA
Nem...
(Megfogja Gyulainé vállát.)
Ne hátrálj!
Hadd, hogy a láz-alak 
Megérintsen.
Nosza, érintsen meg, ha nem halott!

GYULAINÉ 
Ha hozzám ér... kővé dermedek!

BORCSA
Gyermeteg beszéd.
Úrnőnek kölcsönözze hát 
Szolgáló az eszét?
A márvány meglágyul? A szikla olvad? 
Gyulainé, kevély Gyulainé,
Hol vagy?





GYULAINÉ
(felocsúdik) Igen... Ha fej lehorgad,
A Sors, ahogy akar, úgy forgat,
Mert beletörődtél, engedsz,
Valóban csend lesz,
Mivel némák hangját 
Soha meg sem hallják.
(Szilárdan.)
Visszafekszem!

BORCSA
Úgy, úgy, s imával...

GYULAINÉ
Ima nélkül,
Azokhoz nem, akik verni akarnak. 
(Lefekszik.)
Hallgatom, hogy permetel a harmat,
A kakast, mikor a hajnalt jelenti, 
(Behunyja a szemét.) És... a... hangokat...

BORCSA 
(gyengéden vállát érinti)
Nincs itt senki.
Fúvóm a világot,
Csonkig ég a láng.

GYULAINÉ
(kétségbeesve)
Ne bánd!

BORCSA
Rémít az éj,
Azért virrasztód fénnyel a napot.

GYULAINÉ 
(az ajtónál éri hangja a szolgálóját) 
Fúhatod...

(Sötét lesz.)





GYULAINÉ 
(lázasan) Mi atyánk... ki vagy... (Sóhajt.)
Isten, isten, beh messzi vagy!
A szikla... én is érzem... olvad...
„Gyulainé, hol vagy?”
Igen, én is azt kérdem ímé:
Hol vagy Gyulainé?
Annyi bajban szálfaként magasodni 
Láttalak téged,
S most, hogy már a Halált se igazán féled,
Készülsz rettegni nekifogni?
Bátorság van,
Míg harcolni van minek,
Sírni sincs kedvem,
A könny is hideg.
Dalolni kéne...
Mint az őszben vacogó madarak 
Szélvert eresz alatt,
De ha a feldúlt fészek 
Felé nézek,
Jeges könny jön 
Hamarabb...
Nem szabad!
Átokkal a váltadon,
Lépted nem lehet ingatag.
Mert ha megnyílik az ég,
Az is szakadék.
Nem is az átkot,
Úgy érzem: az egész csillagköves 
eget tartom...
(Kiált.)
Múlj, perc!... (Megtörten.)
Vagy maradtál volna... alkony.

(Az ablakhoz sétál, belemered a homályba. A  távolból a fiatal 
Gyulainé szellemhangja egyre erősödve.)





GYULAINÉ 
(szellemhangja; ének)
„Megkötötték nékem a koszorút,
Megkötötték fehér liliombúi,
Tisztán, tisztán,
Fehér liliombúi...”

GYULAINÉ
(megfordul, s mint aki sötétben messze ellát, révedező szemmel 
a második strófát együtt énekli reszketeg hangon volt-magával)

BORCSA
(lobogó gyertyával be, döbbenten bámulja asszonyát)

GYULAINÉ 
(álla megremeg arcán lepereg a könny)
Gyulai mátkája,
Napba néztél, s hamar fogsz vakulni!
(Borosára ripakodik )
Bámulod, ostoba,
Hogy lágy dalt nyöszörög a rideg!?

BORCSA 
Bámulom a könnyeidet,
Még nem láttam soha.

GYULAINÉ 
Jelenése volt egy még gyászosabb 
Kísértetnek.

BORCSA 
Még egy a semmi mellett?

GYULAINÉ 
(dobbant) Ejh, hát sosem értheted meg!

BORCSA
És ki volt ez az új?

GYULAINÉ 
Ez az új... a régi magam.
Gyulai liliom arája.





BORCSA 
Emlékszem... tisztára ma van...
Bor és könny folyik patakban. 
Boldogság könnye.

GYULAINÉ 
Boldogság csatakban?

BORCSA 
Csak azé omlik olyan bőven.

GYULAINÉ 
Vigadjál, mert virágod tépték.

BORCSA 
Annak jaj, kit nem szednek.

GYULAINÉ 
Ha maradok magamnak,
Nem dől le az oltár.

BORCSA
Azt mondod: boldogtalan voltál?

GYULAINÉ
Rosszabb!
Tagadása józan eszednek.
Titokban repestem,
Sírtam, s az öröm feszített.

BORCSA
Kőfejem nehezíted,
Két ész kell, hogy kövesselek.

GYULAINÉ 
Nem áll, aki tudja, hogy vesztébe rohan, 
Fele se meg.

BORCSA
Vesztedbe?
A nyalka Gyulai ölébe.

GYULAINÉ 
A boldogságot csak érinteni lehet,
S kezdődik a vége.





BORCSA 
Hisz tudtuk... őkelme...
Futottam én is, ha szeme lángot kezdett hányni.

GYULAINÉ 
Ha szoknya volt a seprűnyélen,
Az is „osztozott” rajta vélem.

BORCSA 
Márhogy egy férfitól mit lehessen várni.

GYULAINÉ 
Te megbocsátottál a tiednek?

BORCSA
Kinek kellett 
Az a bocskor?

GYULAINÉ
Egyenes válasz!

BORCSA
Elfeledtem már azt...
Kazlat se gyűjtök rosszból,
Annak én feledni kezdem,
Ahogy lehet, a nagyját.

GYULAINÉ
Ha hagyják!
Vaknak tettettem magam,
De a gyalázatot tapintani lehetett,
S bármerre fordítsd tekinteted,
Azt láttad épp,
Amit nem szabad látni semmiképp.

BORCSA
Asszonysors... Nem csak a tiéd.

GYULAINÉ 
Fölös igyekvés, hogy védd,
Nem gyűlöltem ezért.

BORCSA
De megvetetted?





GYULAINÉ 
Ismerthetted, nem hagyta magát megvetni,
Jó-rossz róla lepergett,
Ő aztán semmin sem kesergett,
Ha dühe magasra hágott,
Odavágott tüstént,
S ettől lángja alábbhagyott,
A borulás elpárolgott füstként,
Már nóta és móka volt ismét,
Elélt volna csak boron és dalon,
Ahol ő virrasztó«,
A halott is fölült a ravatalon.
Vadászebét az asztalhoz ültette,
A cigányt lóháton hegedültette,
Hajdúnak kellett hajnalt kukorékolni,
A tiltakozó küldöttek fejének 
Féllábon ugrálva lehetett csak szólni,
Gyönggyel kevert disznónak korpát,
A medvének foggal elharapta torkát,
A szélkakast, mert csikorgott, lelőtte,
Kacagva durrantotta magát főbe,
Mert valaki azt mondta,
Nem meri meglenni...
(Hirtelen elerőtlenedve.)... Ennyi...
És csak én vagyok, akit átkoznak itten...

MÁRTON
(szellemkép; egy pillanatnyi csend után kissé halkabban) 
Átkozott légy, anyám!... (Eltűnik.)

BORCSA
(körülvilágít a gyertyával)

GYULAINÉ 
(sóhajt) Eriggyen!... Gyertyával keresni lelket...

BORCSA
Az álmod keresem,
Ni, most is semmi,
Azt látom, elveszett végleg...
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(Leteszi a gyertyát, ágyhoz támogatja Gyulainét.) 
A szívet behunyni,
A szem úgy is maradhat: nyitva...

GYULAINÉ 
Te mért nem alszol?

BORCSA 
Hogy tudnék, mikor látom,
Friss vért tép, s a 
Régi sebet nagyítva.
Hej ha Márton...
(Gyulainé dühösen szólni akar.)
Jó, tudom, ő kísért épp,
De gondolom... ha élne,
S szelíd szava szólna,

GYULAINÉ 
Szelíd szó, régi nóta,
Nagyot nőtt az a hang azóta.
(Türelmetlenül)
Ne szakíts félbe!
Nem a szellem ellen...
A csendes lázadó lázit,
Kihűlt tekintetétől 
Az anyaszív most is fázik.
Amilyen halkan csak lehet,
Mondott nemet,
S mégis zúg a mindenség tőle.

BORCSA 
Hálátlan gyermek ejti 
Magamon is tudok ilyen foltot,
Kivárni véle a holtod!
Mert csak az utolsó kenettel jő le.

GYULAINÉ
(megtörve)
Tűrni?... Nem ezt tettem végig?
Mikor magamra hagytak?





BORCSA 
(sóhajt) S most ismét a régit...

GYULAINÉ
(keményen) S azt!
Mit hágytak nékem a derék férfik?
Emléket... hogy fájjon.

BORCSA 
Nem úgy, hogy az elmúltat vájom,
De Orczy Balázst azt te sebezted.

GYULAINÉ
Mert... szerettem...
S ha megtudja, el nem megy soha.

BORCSA 
(fejéhez kap) Ha tudom, ha csak sejtem!

GYULAINÉ
Inkább vesztek,
De apának helyébe nem állhat mostoha.

BORCSA 
Elárultalak volna, tudd!
Miattad...
De a hang, ahogy a távozóparancsot kiadtad...

GYULAINÉ 
Éles volt, hogy sértsen,
Kétfelé vágott, mikor sebet osztott.

BORCSA 
Rajtad nem láttam egy csepp vért sem.

GYULAINÉ 
Az arc is megtanul hazudni...
Mert elátkozott kert,
Nem látják a Rosszt ott,
Ha nem akarjuk úgy mi,
Kiszárad minden tőben,
Pedig titkom könnyel 
Öntöződik bőven.





BORCSA
Mit ér az neked,
Hogy elámítottál mindeneket,
S magad is vélek.

GYULAINÉ 
Én azt hittem, dolgom van itt e zugban,
S most, hogy úgy van, akként fordul, 
Ahogy akartam, -  
Mondd, te szegény cseléd:
Hogy emeli alázatos fejét 
Fel a porbul,
Aki le sem szegte valóban?

BORCSA
Elég!
Zokszóval nem lehet támasztani,
Ami már temetve,
Csak utánahalni.
(Hallgat egy kis ideig.)
Ha tudtad volna, hogy így lesz...
Lett légyen vajmi...

GYULAINÉ 
Tudtam és képzeltem elé!

MÁRTON
(szellemkép)
Átkozott légy, Gyulainé!
(Eltűnik )

GYULAINÉ 
(meggörnyed) Minden átok egy újabb kő, 
És sikolts, tépd a gyúnyád,
Ezerszeresen vessz meg,
Ha imádott kezek köveznek.

BORCSA 
(még nem tért magához az iméntitől)
Ne gyötörd szegény szolgád eszit,
Te tudtad, hogy tóba veszik?





GYULAINÉ
(lassan bólint)
Mért nem az életemet kérték,
Az semmilyen érték,
Azt oda tudtam volna adni.

BORCSA
Tisztára a józan eszed tagadod,
Kavicsként akartad elállni a patakot.

GYULAINÉ 
Ha sosem szerettek, alig fáj,
Jaj be rosszabb,
Ha igen, s feledik!

BORCSA
Pedig nem a te dolgod, hogy eszükbe hozzad,
S tennéd is hiába,
Az alma nem költözik vissza a fába.

GYULAINÉ 
(dobbant) Eleget hallgattam, mi nem tetszett. 
Visszafekszek...
(Magára vonja a takarót és behunyja a szemét. Halkan.) 
Fel se kelek többet...

BORCSA
(morog) Hogyisne... Máris a kakas hangját lesed.

GYULAINÉ 
Neked, édes Borcsám,
Néha több eszed volt ám,
Mint amennyit használhattál,
Az kellett volna, hogy kölcsönadjál.

BORCSA 
Igen... volt... Máshoz való.
De: nyakon póráz,
Sorsom, foszlány, fakó rongy,
Mondd, nem lett volna okosabb,
Ha élek, mint egy rossz lány,
S boldogan valahány órát?





GYULAINÉ
Epe és ecet...
Bízvást azért teszed,
Hogy magamét feledjem.

BORCSA 
(m . f ) Kétszer negyven...
Ez oszt sors, ó!
Elöl semmi,
Hátul koporsó.

GYULAINÉ 
Téged nem átkoznak.

BORCSA 
Megátkozni már azt, ami 
Nem jelent semmit a földön itt lent,
Kár magad fárasztani.
Olyan kicsi voltam,
Hogy nem ér meg 
Egy néma átok.
Engem igazán se vertek,
Mert sajnálták a falapátot.

GYULAINÉ
Bezzeg
Számonkéréskor számon kérni 
Néked is lesz miket.

BORCSA
Itt megszoktam, hogy aki meghallgat, siket, 
S hát ott egy istennel verekedjek?
Nincs is olyan már,
Amit szeretnék másán,
Csak... a... kicsi Mártont...
Hogy még egyszer lássam!

MÁRTON 
(szellemkép; megjelenik)
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GYULAINÉ
(felszökik, megragadja Borcsa karját, és vonja a szellemkép 
felé)
Hát gyere, nézd!

(Állnak a szellemkép előtt, de Borcsa értetlenül forgatja a fe
jét.)

BORCSA
(aggódva) Benned látom a vészt.
Itt nincsenek senkiek.

MÁRTON
(szellemhang)
Átkozott légy, édesanyám, Gyulainé!

GYULAINÉ
(kővé mered)

BORCSA 
Homlokod forró, kezed hideg,

GYULAINÉ 
(szinte súgva) A hangol se hallod, balga?

BORCSA
Hangot igen... Az enyém s tied.
(Elveszti türelmét.)
Hol van hát?... Hová enyészett?
Visszament a falba?

GYULAINÉ 
(rámutat a szellemképre)
Itt... (A szellemkép eltűnik.)

BORCSA
Hiába nézek!

GYULAINÉ
(kiált) Itt!...
(Zavartan, hogy a szellemkép eltűnt.)
De most már...





(Az ágy felé botorkál.)
Feküdj te is...

BORCSA 
(makacsul) De akár a pók is beszőtt: 
Itt várom a következőt!

GYULAINÉ 
(lélektelenül) Nincs itt senki, láz ver... 
Ha Mártont akarod,
Az égbe mássz fel,
Engem se keress másutt,
Ezentúl... hanem a kénkövesben...

BORCSA 
Csak a halóknak szokásuk,
Hogy azt kezdik látni,
Ami nincsen.

GYULAINÉ 
Hol az a szerencse, hogy elveszítsem 
Ezt a gyötrelmes létet?!

BORCSA 
Csitt! így szólni vétek.
Inkább bármi!
Mert aztán nehéz lesz 
Újra megtalálni.

GYULAINÉ 
Pedig ha még egyszer 
Meglesz a reggel,
Nem várok estet!

BORCSA
Eh!
Ezt lehet mondani minden éjjel!

GYULAINÉ 
(panaszosan) Amit építsek csak, 
Most mind te rontod széjjel.





BORCSA 
A halálnak teszel fészket,
Le kell verni, rí az eresz.

GYULAINÉ 
(révületben) Lángveres 
Lobbanás vagyok,
A Nap is nézhet nagyot,
Halványkék füst száll csupán 
Pirkadáskor...
Csend lesz.
Senki sem gyászol.

BORCSA
(kiált) S szinte sírva kérem én e:
Ébredj, mert már aludni kéne!

GYULAINÉ 
(engedelmesen lefekszik) Igen... alszom...
Takard le arcom...

BORCSA
(letakarja, lábujjhegyen el)

(A derengő félhomályban halk muzsika szól, a megnyugvás 
tiszta harmóniája... Hirtelen megszakad. Néhány pillanatig 
tompa csend, majd megkondul az éjféli harang.)

BORCSA
(nyugtalanul be, lobogó gyertyával, melyet egy fájdalmas 
szélroham kiolt)

(A sötétben hátul feldereng lassan Gyulainé kuszáit árnya.)

GYULAINÉ:
(szellemhang) Átkozott légy... édes lelkem... Gyulainé!

(Teljes sötétség.)

FÜGGÖNY





GYULAI

Félhomály, formátlan alakzatokkal, harangszó





GYULAI 
(meglepetten) Harangszó!...
Mióta már
Csak a saját hangom hallom,
Vagy hangtalan odabe perelnek,
Nem mondott dühök,
Ahol a végtelen szerelmek
Partja van... (Mintha tenyerével akarná érinteni)
Harangszó selymes harmata
Tikkadt tarlón... (Kissé élénkebben.)
Vajh mit harangoznak?
S kinek?... (Legyint.)
Megint csak másnak,
Akinek szól,
Nem érti meg.

TROMBITÁS 
(szivárványfényben felragyog) Béke veled!

GYULAI 
(káprázva) Te ki vagy?

TROMBITÁS 
Jöttem, hogy ébresszelek.

GYULAI 
Nem... nem tudtam aludni,
Nem volt elintézve az élet... (A trombitára.)
S ha ezt megfúvod, mi lesz?

TROMBITÁS
Utolsó ítélet.

GYULAI
Utolsó ítélet?
Minek?
Itt nem fog golyó,
Nem fojtogat zsineg,
És ilyet
Ugyan ki mondhat?





TROMBITÁS 
Mindenki -  mindenkinek!

GYULAI
(fellobbanva) De ezt már nem hallgatom meg! 

TROMBITÁS
Muszáj!

GYULAI
Ki parancsol?
Becsukódik a szív,
Ha megszólal a száj.

TROMBITÁS 
(elmosolyodik) Belülről beszélnek,
S te kinn hallgatod, balga.

GYULAI
Akkor bízvást mehet a szélnek.

TROMBITÁS
Meglátjuk...

GYULAI
Most kapnék hajba,
Mikor célom, vágyam, erőm 
Semmi?

TROMBITÁS
Ha nem akarsz,
Nem kell felelni.

GYULAI
De hát mi a vád?

TROMBITÁS
Ládd,
Nem mondhatom a végét,
Majd hallhatod sorban.

GYULAI
Jól van...
Jöhet a tű foka.





Fúdd már!
Elébb leszek túl rajta.

TROMBITÁS 
(sejtelmesen) Túl... soha...
(Ajkához emeli a trombitát. Csend.)

GYULAI
S a hangja?
Ennél hangosabb egy sóhaj.

TROMBITÁS 
Most nem neked szólal.

(Fénykoszorúban sorban megjelennek Gyulainé, Márton, Ká
dár Kata, az Öreg Jobbágy, Borosa, Orczy Balázs.)

GYULAI
(Orczyra) Ez ki?
Felfúttad azt is,
Kinek hozzám szava se lehet.

TROMBITÁS
Azt hiszed,
Mert meghaltál,
Meghalt a világ is 
Teveled?

GYULAI
Csak tán nem...?!
Amit látó szemeim 
Alig hisznek,
De hisz... de hisz akkor 
Két kezemmel fojtom is meg!

TROMBITÁS 
Két kezed pillangószárny,
Nem simogató, erős sem.
Fogd hát a semmit 
Jó erősen.
Itt nem lehet ártani...





GYULAI
Nekem máris...
Én megnyilazódtam 
E helyt.

TROMBITÁS
Csak a burok,
Lelkedig,
Nem ért le pedig 
Soha semmi.

GYULAI 
(gúnyos) Te is, hűs ég?...
Akkor hát ürítem szótlan 
Fenékig e kehelyt,
Keserűség...

TROMBITÁS 
Nem, én nem vádolhatlak,
Tisztem: eszméltetés,
És befejeztem. (Eltűnik.)

GYULAI
Hadd lám hát,
Ki mer pálcát törni,
Gyulai, feletted?
(Borcsa alakja megvilágosodik.)
Te, boszorka?
Tudhattam volna!
Pedig... csak tüskéid meredeztek, 
Nem téptem azt a rózsát.
(Borcsa fényjáték alatt fiatallá válik.) 
Vérem épp ez lobogtatta,
Ha elérem, jó, ha elég egy napra,
S mikor kezembe érett,
Rám jött a fene nagy jóság,
Hogy beléharaptam volna,
Inkább szorítottam a számat, 
Megfutamodtam,





Nem tudtam, hogy minden szerelem tiszta, 
S ami rá mocsok árad,
Irigy szájak 
Döglehelete.
Amit a Sors elvett,
Nem adta vissza... (Felkapja a fejét.)
Hát ha jól értettem,
Most ez a vád:
Mért akartam tenni?
S az is:
Mért nem tettem?
(Borcsa eltűnik.)
Kettős bűn.
Ki mondja meg,
Melyik nagyobb?
Ami sebhelyt hagyott 
Az egyik,
A másik feltépi.
Mi voltam?
Se férj, se férfi... (Sóhajt.)
Ha két egyforma váddal 
Nekem esnek,
A válasz hamarább lesz meg... (Dobbant.) 
Ejh, Gyulai, Gyulai, ne vessz meg!
A követ vissza is lehet dobni.
(Borcsa ismét öregen.)
Mért nem akartál szeretni?
Mért estél volna ölembe mégis?
Ha vár nem tár kaput,
Az ostromló máshova fut.
És mondd, mért hogy 
tiltakoztál ugyanegykor,
Holott tudhattad jól:
Csúnya leszel s öreg,
Még időben el kell ragadni, amit lehet,
A Sorstól...
Válassz hát magadnak vádat,





Olyat, ami
Nem töri roskadt vállad,
Ha már ítéletet nem lehet 
Választani.

(Borcsa eltűnik.)

ÖREGJOBBÁGY 
(fényben) Én meg,
Bús atya-férfi,
Csak azt tudom számon kérni,
Ami nem történt meg.

GYULAI
Vén szolga,
Most hallom először szavad.

ÖREG JOBBÁGY 
Szótlan szolgáltalak.

GYULAI 
S mit remélsz mostan,
Hogy boldog halott leszel 
Tisztára mostan?

ÖREG JOBBÁGY 
Énnekem jó így is,
Félig átkozottan,
A lányom kurta létéért perelek.

GYULAI
A Kata?
Az a fakó pici pendely?
Mi dolgom ezért kenddel?
Tán első éj jussának 
Gyümölcse?

ÖREG JOBBÁGY
Ha az volna,
Ki tudja, tán félig fájna
Ez a bimbójában tépett lányka...





GYULAI 
Illő, hogy tudatod velem,
De a kázusban én 
Nem látom helyem.
A riadt kis őzgidára 
Én rá se mordultam 
Hangos szóval.

ÖREG JOBBÁGY 
Nem... Úgy bántál véle,
Mint más alábbvalóval.
Azt se tudtad, hogy megvan,
Hogy Katából ez az egy van,
És most ez az egy se...

GYULAI
S hogy nem tudtam,
Ez lenne minden bűnöm?
Hol van hát Kata?

ÖREG JOBBÁGY
Tóba vetve.

GYULAI
Tán beléugorva?

ÖREG JOBBÁGY
Úgy tetszett...
De taszították inkább.
„Szíve volt sebzett,
Ezért tette!” —
Mondta, aki belévetette...
Én pedig tudtam,
Hogy a szíve 
Reménnyel tele.

GYULAI
S kié volt az a kéz,
Akinek a gyilkos volt a keze?
(Öreg Jobbágy hallgat, Gyulai felhorkan.) 
Ez volt a válasz?!





ÖREG JOBBÁGY 
Jobban szeretném,
Ha magad mondanád,
S akkor meg se sértettelek.

GYULAI 
Honnan tudjam már azt?
A fiam tette? Márton?

ÖREG JOBBÁGY 
A Kicsi Úr szerette...

GYULAI 
Hát akkor ki emelt kezet 
A gyerekre?

ÖREG JOBBÁGY 
Te sem voltál, fiad se lehet,
Most már csak egy van, aki tehette!

GYULAI
(megérti, élesen)
Ő nem!
Akarat sincs ennyi egy nőben.

ÖREG JOBBÁGY 
Míg él a férfi... De helyette...
És most ez itt a vád:
Mérthogy nem éltél tovább!?

GYULAI
(gőgösen) Úr voltam, s ebben a legszebb: 
Akkor haltam meg,
Amikor nekem tetszett.

ÖREG JOBBÁGY 
A kocsis nem ugrik le,
Mikor lejtőn a szekér.

GYULAI 
Meg kéne fojtsalak ezér’!





Engem lehetne,
De nem saját kétségeidet.

GYULAI
Ne hidd,
Hogy sokan vannak!

ÖREG JOBBÁGY
Lesznek...

GYULAI 
Miféle jósolgatás ez meg?
Kik azok, kik bűnös nélkül 
ítélkeznek?

MÁRTON
(megjelenik, miután az Öreg Jobbágy kioltódott) 
Anyámat árván hagytad.

GYULAI 
(gúnyosan) Maradtál, te édeni, 
ó t  védeni.

KATA 
(szomorúan) Nem maradt.
Bevágtatott a messzi ködébe,
Lábnyomát 
A mohák
S porfátyol fődé be.
Ha van annyi könny,
Napra nap sírtam volna,
Éjtől éjig,
így csak azt várják végig,
Aid meg se jön.

MÁRTON
Megjöttem, s futva.

ÖREG JOBBÁGY
Világos lett:
A Hold besütött a kútba.





KATA 
Csak egy pici perc múlt el 
Attól, hogy nincs tovább.

ÖREG JOBBÁGY
Későn érkezett,
Pedig hamar indult el,

MÁRTON 
Minden szód mérgezett,
Apó.

GYULAI
És most épp 
Senki sem kérdezett.

ÖREG JOBBÁGY 
Jó... De ha hallgatok,
A vád se kisebb.

GYULAI 
Vád!... Mindenki vádol...
Egy jó szót a sebre!

BORCSA
A jó szót keresni kell,
A kínzó az könnyen ered meg,
S buzog magától.

GYULAI 
Te Kata, vakmerő voltál,
Hogy elébe vágytál helyednek.

ÖREG JOBBÁGY 
Amilyen szerencse!
A deli mátka is kóbor.

GYULAI
Fiamnak arája,
Vályogviskóból!?

ÖREG JOBBÁGY 
Abban sem barmok laknak.





MÁRTON
(szemrehányón Gyulaihoz) Nem kértelek papnak, 
Hogy az áldásodat adjad.

GYULAI 
Pedig kaptad volna -  ököllel.

KATA
Ez minden jó érve,
Amit föllel?

GYULAI
(legyint) Hagyjuk!
Nem szerettem ezt a fattyút.

GYULAINÉ
(felkiált) Fattyú?!

GYULAI
Sürögtek erre mások is, látom...

ORCZY 
Ne lovalld magad gyalog,
Kedves barátom.

GYULAI
Barátod a sáska!
(Összecsapja tenyerét.)
Térjünk másra!
Ki tud egy jó nótát?
(Döbbent csönd.)
Aki tud -  ráránt.

ÖREGJOBBÁGY 
(álnokul) A „Fekete kos, tarka bárány”-t.

KATA
Elhallgass, Apóka,
Nekem is fájna ez a nóta.

GYULAINÉ 
(megvetőn) Rongy lelkek,
Sárba rántani 
Engem mertek?!





ORCZY
Oltárkő,
Az lehetett volna,
Most is borzongok,
Oly hűvös, tiszta.

GYULAINÉ 
(elfutja könny) Testét Istenre bízta, 
Lelke odabe kongott...

GYULAI 
(dobbant; kilobbannak)
Jobb volt a csend... (Sóhajt.)
Hogy kívántam hangot!
Friss tiszta patak a szó,
S azt vártam,
De elmosott az áradat iszapja.
A harag tajtékzó,
Fuldokolsz a sárban.
Isten legyen, aki itt
ítéletit
Kiszabja.
És <5 sem...
Fentről hab-kézzel,
Rózsaszín ragyogásban,
Nem lehet igazságot harsonázni, 
Csak ha kínra kínt tetézel, 
Szerelem-hő ráz száz láznyi, 
Tiportak, s a bosszú forrt lávát, 
Bátor kívülső
Alig takarta bévül a gyávát,
Nem voltál elég erős 
Gyengének látszani,
Öröm után loholtál,
Sarkadban dohogott a bánat, 
Zuhant rád bősz Tél,
Mikor a Tavaszt vacogva vártad, 
Szerettél volna játszani,





De szód nyomán 
Ujjai közt kezednek 
Kiserkedett a vér,
Fa akartál lenni,
S gyümölcs lettél,
Amit leszednek...
Tetője pedig, hogy egy zord száj,
Végül igazságot harsan!
Én meg a hátamat alátartsam?
Az igazságnak ez az igazságtalansága 
Felkiált az égig!

TROMBITÁS 
(villanó jelenség) Ember eszelte ki 
És most játssza végig.

GYULAI 
(szívére csap) Jertek, vércsék!
(Kata megjelenik. Keserűen.) Oh...

KATA
Nem tépni... (Gyulai szívére simít kezével.) 
Fáj, hogy ily vad lánggal látom égni.

GYULAI
Az van, ami volt ott,
Oltani a Halál mit sem oltott.

KATA
Mért futott el saját magától?

GYULAI 
(kissé fáradtan befelé mutat)
Ez a ronda kolomp folyton vádol.

KATA
Úgy látszott: felette áll 
Mindeneknek.

GYULAI
Felette és alatta...
Szeret párja a megvet





S a gőgé az alázat,
A békés is lázad,
Elvéért a gyáva életét adta.

KATA
Nem értem...

GYULAI
A trombitás se lát át 
A vérten... (Megsimogatja Kata haját.)
Ülj le mellém és dalolj.

KATA
Dalolni?... Mikor most 
Könny a torkon?

GYULAI
Tépett sorson
Lágy fuvallat a dallam. (Összecsattintja kezét.) 
Vak éjjel riasszatok, esengek!
Csakhogy halljam!
Üszők alatt a parázs 
Még egyet veresük,
Homlokról lesimul a láz,
Hallgatom pirkadattól estig,
S estétől, míg a hajnalt festeni kezdik.

KATA
(énekel) Az, hol én elmenyek,
Még a fák es sírnak,
Gyenge ágaikról 
Levelek lehullnak.
Hulljatok, levelek,
Rejtsetek el engem,
Mert az én kedvesem 
Sírva keres engem.
Sír az út előttem,
Bánkódik az ösvény,
Még az is azt mondja:
„Áldjon meg az isten!”





Áldjon meg az isten 
Minden javaival,
Mint kerti violát,
Édes illatokkal.

GYULAI
(sóhajt) Édes illat,
Fanyar bánat,
Leveleden ága a rózsafának...
Nincs vidámabb?

KATA 
(elmosolyodik, halkulón)
Kiment a ház az ablakon,
Benne maradt a vénasszony...

(Hangtalan ringatják magukat a dal ritmusára. Lejut a könny 
Gyulai arcán.)

KATA
Most fog neki sírni 
A vigasztól?

GYULAI 
Igen, az szól... Hallom,
Ez a hang: ez nékem bánat.

KATA
Nem kell, hogy fájjon,
Lepje feledés-harmat,
Átjöttem a keskeny pallón,
Odahagytam a pacsirtának.

GYULAI 
Nem szabad meghalni a dalnak!...

(Feláll, táncol a maga hallotta muzsikára.)

KATA
(küobban)





GYULAINÉ
(fényben)

GYULAI
(megtorpan előtte)
Te ölted meg bennem is a dalt!

GYULAINÉ
Árvíz voltál,
S én a part,
Azt gyűlölted bennem:
A folyó elfolyik,
A part örökké tart.

GYULAI
Tűz voltam,
S már porig égtem,
Mégsem látszott a jégen 
Moccanat, repedésnyi.

GYULAINÉ
Lát-e a lobogó 
Mást is égni?

GYULAI
Ottan
Én csak márványt simítottam!... 
(Mellette Orczy fényben.)

GYULAINÉ
Mert mindenek 
Csak gyújtogattak,
Tüzet sem várva.

ORCZY
Úgy mentünk párban,
Hogy mindig
Páratlanok voltunk ketten.

GYULAINÉ 
Mert egy tűzzel játszó 
Már volt megettem,





S előttem
Mutatkozott egy másik.

MÁRTON
(Orczy kilobbatitával)
Én meg azt hittem, miattam...

GYULAINÉ
Én is azt, halálig,
De tudom most mán,
Minden ott lett volna kockán,
Ha nem félek megint-sebtől.

MÁRTON 
Lelkem panaszból kifogy, 
Szánalommal megtől.

GYULAINÉ
Most, hogy tudod:
Elárultalak volna könnyen?

MÁRTON 
Bántott, hogy vissza kellett jönnem.

GYULAINÉ
Hát fel vagy oldva,
Légy rossz kedved szerint.

GYULAI
Anya-asszony körül 
Nap s Hold kering,
Azt hittem: én vagyok a Nap.
De tudom, s nem is mostan,
Hamar leáldoztam.
Ahogy felsír a csepp,
Széles képed sápad,
Árnyékod lengi be a házat.

ÖREG JOBBÁGY 
Kérni kellett vón,
A régi szerelmet
Meg tudják akkor mutatni.





BORCSA
Ehhez kend nem ért!

GYULAI
Ami az enyém, azért 
Nem fogok kettőt küzdeni.

ÖREG JOBBÁGY
Nem értek!
’Sze volt kölköm egy tucatnyi,
Egyik meg se várta a másikat,
A szegény gyereksírásra vigad.

BORCSA 
Hej, ha sokan vannak,
Mind azt hiszi: szeretik,
De ha kettő,
Gondolja ez is, az is:
Utolsó lett ő.

MÁRTON
Biz, néha a féltést 
Gyűrtem magamba.

GYULAI
Láttam, kicsi bamba,
Hogy szúr a tekinteted... (Dobbant.) 
S már kezdem elunni 
A„megint”-eket.
(Egyedül.)
Mért kaparjuk a sebeket,
Jó van, -  Rossz van;
Örökkön a fényért tikkadoztam. 
Lehet, hogy az volt a gátja:
A bánat lepergett rólam.
A fehér nem látszik meg a hóban... 
Ó, ha bánatom van,
Az a bánat 
Nagyon nagy bánat 
Lett volna.
(Sóhajt.)





Megestek a vádak,
Lám, nem is fájnak,
S meglepne 
Akármi ítélet.
Nem azért,
Hogy a büntetéstől kitérek,
De a felelést
Könnyű szerrel megejtem.

MÁRTON
Ennyi balvég 
Nem nyom a leiken?

GYULAI 
Az én boldogságom se volt hosszú,
S gondolom az elég bosszú,
Hogy ennen kezemtől esett?

MÁRTON
Ha annak szánta,
Tévédé véreset,
No hiszen, derék munka, 
így voná igazán 
A villámot nyakunkba.
Kivágatott az ág 
A fészek alatt:
Hiss fel, madarak!
Köszönjük ezt a mintát,
Tanított vón repülni inkább! (Komoran.) 
... Vén harcosról levedlik a mundér, 
Sárkánnyá válik a tündér,
S engem az első tűz ott kap,
Mert akik tanítottak...

GYULAI 
(felhorkan) ... ott sem voltak!

MÁRTON
A szikrától óvtak,
De ha csóvát vetnek...





Hajh, málnabokor,
Ha egy kóbor éhes szed meg!
De való vagy finnyás kezeknek?

MÁRTON
S tán én élek?
Lerántódtam véled...
(Elkínzottan.)
Isten az égben,
Mért kellett választani,
Mikor mindkettőtől féltem!?

GYULAI 
Asszonykarok gyámolítottak,
Azért puhultál.

GYULAINÉ 
S tán a megmondhatás,
Hogy első szóra 
Korbácshoz nyúltál?

GYULAI 
Csak akkorát ütöttem volna,
Hogy aztán már 
Úgy ne fájjon.
(Katához.)
Téged ütöttek, lányom?

KATA
Csupán ha aranyszív anyácskám.

GYULAINÉ 
Aranyszív!... Ejszen...

KATA
Csak azért, hogy menten elfelejtsem. 
Talán ha Apóka megsújt,
Térek eszemhez.

GYULAI
Hát esztelen voltál?





KATA
(keserűn) Hát csak háta megett 
Látott már az oltár,
Mert merni kívántam,
Ami nem érhet sehogy.

ÖREG JOBBÁGY
Észből kiverni,
Ami szívben van meg,
Lám csak, nem is igazán kívántad.

MÁRTON
Kétfelé vontak,
Immár tudom -  átvágva bénító delejen 
Hol lett volna helyem.

GYULAI
S hol, na?

MÁRTON
Vitéz cimborák közt,
Csatákban,
A szőlőhegy oldalában, kupával, 
Vetetlen ágyból kelni, feküdni, 
Patyolat pendelyek fonákját 
Dagadó szívvel lesni,
Daltól, bortól, szerelemtől 
Összeesni,
S elvágtatni,
Ha a baj már halomra gyűl, -  
Egyedül!
Sehová, ahol várnak,
Visszajönni többet.

KATA
Most hát a halottat 
Ölöd meg.

ÖREG JOBBÁGY 
Te akartad párnak!





KATA
(magasba néz) Azt hittem, lelát rám,
Aki annyi kínt ád!

GYULAINÉ 
(keményen) Ha hozzám nem,
Sehová se inkább!

MÁRTON
Egyút Katát szeretni,
S átkozni anyámat,
Erre érkeztem.

GYULAI
Dühödt csatatérre,
Bársony mezben.
(Egyedül.)
Jobb volt a csend,
Most már szeretni tudom 
muzsikáját.

TROMBITÁS 
Hisz ugyanaz itt mindig,
De midőn beszélsz, magad szórod szerteszét, 
S ha hallgatsz, beléd öntik a kintit.
Én is annak jelenek,
Aki csukva őrzi száját.

GYULAI 
Hát folyton szólnom kéne,
Hogy ne lássak lidércet?

TROMBITÁS 
Igen... De csak akkor tömhetel sebet,
Mikor már kivérzett. (Eltűnik.)

GYULAI
(megsimítja szívét) Buzogj fel! Téplek...
(Orczy fényben.)
Hej!...
Veled nem számoltam.





ORCZY
Ottan voltam,
Mindig látlan,
Pedig...
Mindhol ketten vannak,
A hármat is elképzelik.

GYULAI 
Megnézem most magamnak 
Azt a gyötrő sejtést! 
Borveríték-gőzben 
Veszedelmesebb voltál!
Hogy forgattak a percek... 
Győztem, -  vertek.

ORCZY
Tudom, nehéz volt,
Akkor még a semmivel víttál, 
Késve ment oda,
Aki itt áll.

GYULAI 
Az egész belpart reszketett, 
Holott
Kint márványt meredtem, 
Megszépítettelek mindenekből, 
Mi bennem nem volt meg,
Deli hős pompázott 
Az üres keretben,
És nőttön-nőtt 
A sugárzó szépség,
Engem meg zsugorított 
Ez a rémkép.
Már-már oly kicsinek és esettnek 
Tudtam lényem,
Hogy ha setét füst 
Szállt ki a kéményen,
Ott láttam lelkem 
Koromporból...





Majd
Dobbant a dac,
Bezuhintottam a borból,
S már megint a régi ábra,
S hanggal
Dallikált fülemben tizenkét angyal.
Annak, aki retteg, saskarmai lettek,
Hogy mikor zúgó fejjel 
Reggel megébrednék,
Azt higgyem: én vagyok vendég,
S éjjel mást szerettek.

ORCZY
(kioltódik)

GYULAINÉ 
(fiatalon) Nálam volt a válasz,
Csak kérdeni kellett.

GYULAI
Szabály az:
Ne kérdj olyat,
Mit úgysem hiszel.
Tán ha egyszer 
Más karjában lellek,
Lecsitulok, hogy megesett.
Csak oly gyümölcs voltál,
Amit más is leszed.

GYULAINÉ 
De engem nem ért kéz el,
Oly magasan tartottam becsem,
Majdhogy nem érintettél te sem... (Elkínzottan.) 
Mert... mert más asszonyok illata 
Lebegett mindig rajtad,
Karodba szédült, ha akartad,
Maga a kószűz is szerelmesen.

GYULAI
Szerettesd magad, -  szeretnek.





GYULAINÉ
Velem meg...

GYULAI
(közbevág)... veled meg azt, amit mással!
Csapdába esett vadra vadásszak?
Megfogni nem kellett,
Csak el ne reppenj.

GYULAINÉ
Pedig szeretetlen...

GYULAI 
(felmordul) Szeretetlen!
S hogy veled meg... (Dobbant.)
Azt mondtam volna,
Mint minden másnak,
Hogy: szeretlek?!
(Egyedül.)
Lehet, hogy sárban henteregtem,
De lelkem nem volt vetetlen...
(Áll, hallgatódzik.)
Most a harangszó messze hallszik,
Mint muzsika lágyan szól...
Merre tartok vajon?

TROMBITÁS 
(lobban) Kifelé, magadból.

GYULAI
Nem értem...

TROMBITÁS
Meg fogod érteni 
Kellő percben... (Eltűnik.)

(Sorra világlanakfel és oltódnak ki a látomásalakok.) 

MÁRTON
Hát akkor mentem,
Mikor mindennek vége.





GYULAINÉ 
(öreg) Egyetlen lépést elébe!

ORCZY
Nem hinni a szónak,
Csak amit leplez!

BORCSA
A Hold is elfogy,
S aztán kerek lesz.

KATA
Tiszta szív... mellette semmi.

ÖREG JOBBÁGY
Élet keresztnek,
Túlvilág nyűgnek!

KATA
Szirom, becsukódj,
Ne lásson bogár!

BORCSA 
Csak azt mondják: „Fáj!”
A halott mellé nem feküdnek.

ORCZY
Szerelem-mag, melyet sziklára vetnek!

GYULAINÉ 
Egyszer volt, s akkor se lett meg.

MÁRTON
Kit szerettem,
Ha magam se szerettem?

GYULAI
(dobbant) Lassan, hogy felfoghassam! (Sóhajt.) 
Hisz ők sem értenek engem.
Ki magam annyi asszonybecsben 
Tapodék,
Mért feszít még 
Féltés?





Visszafelé az úton,
S egyre ritkul a lég... (Kétségbeesve.)
Most ítéltetem,
Mikor már mindent megértenék.

(Szellemképek sorban utolsó kilobbanás előtt.)

MÁRTON 
Mindent érteni nem elég.
Légy erős, s akkor főleg,
Mikor tettet várnak tőled.

BORCSA
Kicsi Márton,
Kétfelé téptek,
Azért oly imbolygó lépted.

KATA 
Az atya-sas mutassa hát,
Mint kell szállni!

GYULAINÉ 
Annak oszt voltak szárnyi!
Vonult, Őszt sem várva...

BORCSA
Előtte Nap,
Mögötte felleg.

GYULAI 
Belőlem csak ennyi tellett...
Még ezt is sokalltam én,
Meg kellett volna szakadni 
A legszebb dal közepén,
Akkor a lélek felfelé reppen,
S nem zuhan, ha kioltódik.

TROMBITÁS 
Pedig nem zuhan és nem emelkedik,
Csak megtér magába.
Elszállt szód itt.
A tettek visszaforognak.





GYULAI 
(mohón) És mi van a végén 
A soroknak?

TROMBITÁS 
Eléred a pillanatnak -  
Mely tágulni kezdett -  
Az elejét.

GYULAI
Visszafelé érek?
Ez meglep... (Nyugtalanul forog.) 
Döbbenetes űr van... (Hallgatódzik.) 
Jelenjetek, képek!
(Kis idő múlva csüggedten.) 
Mozdulatlan homály...
(Halkan.) Fáj...
(Kiáltva.) Fáj!...
(Körbe forog könyörögve.)
Egy szóra még!... (Lázasan.)
Értem a vádat!
Lerontok mindeneket 
Egyetlen mozdulattal, ha... 
(Homlokát tapintja; hívón.) 
Mátkám!... Büszke Gyulainé!...
Úgy, mint rég...
Simuljunk... hadd ígérjem...
Arccal az arcomnak,
Úgy iszom bé szóját a szádnak: 
„Szerelmetes szép férjem,
Maradj meg nékem 
S a világnak!” (Csend)
Márton, kicsi fiam!
Minden úgy lesz,
Mintha sohasem lett volna másképp. 
Együtt vágtatunk kürtszó nyomán, 
Büszke ünő üldözőben,
Eget ver, ahogy sikongat a násznép, 
Unoka ring mázos bölcsőben,





Ősz haj regél
Bolondos, ifjú tetteket... (Megbicsaklik a hanga.) 
Nincs válasz!...
Rettegek!
Tán késő is már...
Engem egy fuvallat visz már,
Jéglehelet megcsap... (Jajául.)
Kiket szerettem: segítsetek!
Én innen még el nem mehetek,
Nekem dolgom van itten... (Kétségbeesve.) 
Trombitás!
Azt hittem, téged küldött az Isten.
(Eszelősen felkacag.) 
ítélet-oltár!
Márton, Kata, Vén Jobbágy, Kérő...
S igen...
Te is, csak az én válaszom voltál. (Megborzong.) 
Képzelet-torony ledül,
Itt nincs más -
Csak én... egyedül. (Szinte suttogva.)
És már én is meddig?...
Hisz a pillanat visszaperdült az elejére,
Mikor a cső homlokra tétetett...
(Összeszedi erejét.)
Megállni!... Ne!

(Süket csend.)

GYULAI 
(dobbant hetykén, harsogva)
Eh!... Hessentsük el a képeket!
(Saját hangja, de valahonnan a magasokból.) 
„Nem merem megtenni, én-e?!...”

(Rettenetes dördülés. Sötét lesz.)

VÉGE
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Életemben az volt a vágyam, hogy írjak egy igazi 
drámát.

Es aztán megírtam, anélkül, hogy észrevettem volna.
Teljes két esztendő telt el az első és a második 

felvonás megszületése között, a harmadik pedig egy kis 
örökkévalóság után jött létre.

Az összkép lassan bontakozott.
Először azt hittem, Katával letudtam mindent, de a 

jelenet végi, fiúi átok: „Atkozott légy, anyám!” tovább
lendített.

Át akartam érezni az anyai szív megtöretését.
Sok idő után tudatosult bennem: kell, hogy legyen itt 

még valaki, akiről a ballada szemérmesen hallgat, de aki 
ott tornyosul az okozatok mélyén.

A tóba veszejtett leány, a megátkozott Gyulainé, s 
végül a ködből előtűnő atya, Gyulai.

Én már csak halálpillanatukban érkeztem, de utol
jára visszavillanó tekintetükben ott van MINDEN.

(KOPECZKY László)


