
RÉSZLET BE RCZELLI A. KÁROLY

FEKETE M Á R I A
c. SZABADTÉRI MISZTÉRIUMÁBÓl

(Szín: kisebb térség, a szegedi Mátyás-templom közelében. Itt-ott házak, kerítésekkel ;
a háttérben a templom jellegzetes körvonalai láthatók. Elól kissé jobbra, Piroskáék napsuga
ras házacskája válik ki a többiek közül. A ház elött, az ajtó mellett, pad. Mikor a szín meg
világosodik, a padon, tenyerébe hajtva homlokát, Illés bácsi ül, Piroska édesapja. Nagy
bajuszos, csizmás öreg magyar. Néhány másodperc mulva András bukkan fel a házak

között. Kedvetlenül, leverten áll meg Illés bácsi elött.)

ILLÉS BÁCSI (fölnéz) :
Ott sincs?

ANDRÁS (megtörten) :
Sehol ...

ILLÉS BÁCSI (izgatottan fölemelkedik) :
Veronéknál ?

Hiszen mindíg arra sétál ...
Hát hol lehet?

ANDRÁS (m. t-l :
Egész éjjel

Őt kerestem ... Nem találom ...

ILLÉS BÁCSI (kétségbeesetten) :
A Tiszánál is nézz széjjel ...

ANDRÁS (legyint):
Ott is voltam ...

ILLÉS BÁCSI (m. t.) :
S a vásárban ?

ANDRÁS:
Minden sátrat végigjártam ..•

ILLÉS BÁCSI (m. j.} :
Hová lett hát a kislányom?
Vincééknél is megnézted?

ANDRÁS (csüggedten) :
Mindenütt ...

ILLÉS BÁCSI:
És a templomban?

Éjjel.nappal ott térdepel,
mert könyörög, András, érted ..•

ANDRÁS [m, t.) :
Illés bátyám, ott is voltam ..•

ILLÉS BÁCSI:
De a föld csak nem nyelte el ?
Az igaz, hogy amióta
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te elmentél, alig beszélt
s összerezzent minden szóra ...
Különös volt. .. És utóbb már
- hiszen te is csak rászólnál 
meg is szidtam néha szegényt.
Volt olyan nap, hogy nem evett
egy falatot sem. .. S hallgatott ...
Vagy elnézett a kert felett ...
Csak ő tudja, hogy mi van ott ...
Más volt ez a lány azelőtt ...

ANDRÁS (fájdalmasan) :
Mindenképpen szeretem őt ...

ILLÉS BÁCSI (ijedten) :
Istenem, csak nem miattam
ment világgá . .. Vagy mi lelte ?
Nekem is fájt, ha kikaptam,
de őt senki meg nem verte ... (Kétségbeesetten.)
András, hová lett a lányom:

ANDRÁS (szomorúasi] :
Ú gy félek, hogy sose látom ...
S itt maradok e világon. .. (Föls6hajt.)
Ha meghalok, azt se bánom ...

(Néhány asszony és férfi jön aszinre.)
ELSŐ ASSZONY:

Megkerült már?
ILLÉS BÁCSI:

Sehol sincsen ...
ELSŐ ASSZONY:

Tegnap kint volt a búcsúban ...
S dúdolgatott szomorúan ...

MÁSODIK ASSZONY :
Bizony, nem volt túl jó színben ...

ELSŐ ASSZONY:
András miatt sírt szegényke .
Őrá várt, meg a szentképre .

HARMADIK ASSZONY (titokzatosan) :
Nekem azt is bevallotta,
hogy a multkor a templomban
megjelent úgy, mint a képen,
a Szűzanya feketében ...
S meg is szólalt. .. Ő hallotta ...

NEGYEDIK ASSZONY (keresztet vet) :
Szent lány ez, én mindíg mondtam ...

HARMADIK ASSZONY (m. t-) : ,
Felhők közt, a templom falán,
gyászruha volt a Szűzanyán ...
.Előtte a kicsi jászol ...
Ő is sírt, hogy a pogányok
elárasztják a világot ...
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S ígérte, hogy addig gyászol,
míg az Isten meghallgatja
s a törököt kizargatja.

ELSO ASSZONY (jölsóhait) :
Jaj, nem élünk mi már addig l

ILLÉS BÁCSI (kétségbeesetten) :
Píroskárn, csak te ne hagyj itt!

ELSO FÉRFI (komoran) :
Jaj, de nagyon megbűnhödtünk,

a Sátáné a mi földünk,
a hitetlent ö küldi ránk ...

NÉHÁNYAN (szomorúan) :
Fekete a mi Máriánk!

(Ekkor néhány asszony tűnik fel hátul, izgatottan, síránkozva sietnek előre.)

NEGYEDIK ASSZONY:
Megtalálták ...

ELSO ASSZONY:
Kit?

NEGYEDIK ASSZONY :
Piroskát!

ILLÉS BÁCSI (izgatottan) :
Hol van?

ANDRÁS (ijedten) :
Mért sírsz?

NEGYEDIK ASSZONY (jelzokog) :
Jaj, Istenem ...

ANDRÁS (m. t-) :
Beszélj hát ...

ILLÉS BÁCSI (m. f.) :
Mi lel?

NEGYEDIK ASSZONY (hátramutat, zokog) :
Ott hozzák ...

(Mindenki rémülten néz hátra, ahol néhány férfi lassan hozza előre Piroskát. Mögötte
asszonyok sirdogálnak.)

ANDRÁS (elébük rohan, rémülten) :
Meghalt?

MÁSODIK FÉRFI (komoran) :
Nem ...

ANDRÁS;
Hát? (6 i8 8egít vinni Piroslcát.} Jaj, Piroskám ...

MÁSODIK FÉRFI;
Hova tegyük?

ILLÉS BÁCSI (izgatottan) :
Ide. .. Hozzám ...

Vagy apadra ... (Nézi Piroskát kétségbeesetten.) Jaj, kislányom ..•

(Piroskát lefektetik apadra.)
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ELSŐ ASSZONY (sopánkodva):
Megnézni is alig merem ..•

MÁSODIK ASSZONY:
Én se hittem, hogy így látom ...

ILLÉS BÁCSI (rémülten felkiált) :
Véres!

ANDRÁS (ijedten) :
Hol?

ILLÉS BÁCSI (dermedten):
Csak nem a török ... ?

ANDRÁS (kitör):
Akkor mindenkít megölök l (Megragadja a második férfit.)
Holakadtatok rá? Hol volt?

MÁSODIK FÉRFI:
Nem messzi. .. A várárokban ...
Éppen arra barangoltam ...
Ott nyöszörgött vérbefagyva ...

ANDRÁS (megrázza):
Meggyilkolták ? J61 meggondold !

MÁSODIK FÉRFI:
Nem tudjuk, hogy mi van vele .
Faggasd te ki, vagy az apja .

ILLÉS BÁCSI:
Tán egy kis víz föléleszti... (Bemegy a házba, majd egy kőc-9őg

vízzel tér vissza, megdörzsöli Piroska homlokát.)

ELSŐ ASSZONY (kendőt gyíír Piroska feje alá) :
Alacsonyan van a feje. .. (Nézi.)
Milyen nagy seb. .. Mossa ezt ki ...

PffiOSKA (fölnyitja a szemét, bágyadt, elhárító mozdulattal) :
Hagyja apám ...

ELSŐ ASSZONY:
Megsz6lalt !

ANDRÁS (kitörő örömmel) :
ÉlI (Melléie térdel.)

PIROSKA (halkan) :
Nem sokáig ..•

ANDRÁS: Én vagyok itt ..•
Mi történt?

ILLÉS BÁCSI:
Fá.j!

PIROSKA (megszorítia András kezét) :
Most már semmi •.•

Éreztem, hogy látni foglak. .• (Nézi melegen.)
András . •• milyen sovány lettél ...

ANDRÁS (ainározva):
Örülsz a te vándorodnak 1
Aki annyit szomorkodik
s olyan árva .••
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ILLÉS BÁCSI (elérzékenyülten) :
Hát apádnak r

PIROSKA (megBimogatfa opja kezét) :
Mindenkinek. .. (Fölemelkedik.)

De rám várnak ... (Andráshoz.)
Szeretnék csak veled lenni ...
Annyi mindent kell mondanom ..•
És nem lesz már több alkalom. .. (A többiekhez.)
Menjetek el •..

ILLÉS BÁCSI (bánkódva): Én is menjek r
PIROSKA (átszellemülten):

Izenetem van Andrásnak •••

ILLÉS BÁCSI (m. t.) :
Csak Andrásnak ?

PIROSKA (m. j.] : Senki másnak ...

ILLÉS BÁCSI (könnyezve):
J ól van .. , Én már úgyse kellek. .. (Bemegy a házba.)

ELSŐ ASSZONY (suttogva a többinek) :
Szomorú nap ez is ...

MÁSODIK ASSZONY (letörten) :
Gyásznap ...

HARMADIK ASSZONY :
Szegény András. .. Ő mit érez?
Anyja meghalt. .. S még mi vár rá ?
Miért is ment el világgá ... ?

(Mindnyájan elmennek, csak Piroska és András marad a ezinen.)

ANDRÁS (izgatottan) :
Ki bántott hát?

PIROSKA (halkan): Mindegy. .. Senki .
J ól van ez igy András . .. Szép ez .
Csak a hited ne vesszen ki ...
Mert most magad maradsz eztán
s kenyered is alig lesz tán,
keseregsz majd s aki megszán,
csak a Jézus a keresztfán.
Ezért hallgass énrám mostan,
mert a jó hírt tőle hoztam,
örvendeztek még a rosszban,
nem hiába imádkoztam.
De énnekem el kell mennem,
ahogy mondják, úgy kell tennem,
vágyódik a lélek bennem,
s ahol ő van, ott kell lennem.

ANDRÁS (kétségbeesetten):
Szeretlek én . .. Maradj velem ...
A képet is majd meglelem,
hiszen én is megszenvedtem ...
Máriához méltó lettem •..
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PIROSKA (egészen átszellemült) :

Méltó lettél, András, hidd el,
dicsekedj a könnyeiddel,
aki szenved, sokkal szebb lesz,
hasonlatos amennyekhez.
Vigyázok én rád majd onnan,
vigasztallak bánatodban,
kézen foglak s úgy vezetlek ...

ANDRÁS (m. f.) :
Piroskám, én nem engedlek ...

PIROSKA (m. f.) :
Ha meghalok, ne búsúlj ám,
utólérsz a lelkek ütján,
majd ha nyüg lesz már a tested,
és a dolgod elvégezted. (Hirtelen megragadja, lázasan.]
Mert én, András, tudom hol van ...
Mindent láttam félálomban .
Hallgass rám, és megtalálod .
Véget ér a bujdosásod ...

ANDRÁS (m. t-) :
Mit találok ~eg? Ne menj el ...

PIROSKA (m, f.) :
Rá gondolj csak szerelemmel .
S vigasztald e csüggedt népet .
A Szűzanya tudtul adta,
- úgy vártam e sugallatra 
hogy hol leled meg a képet ...

ANDRÁS:
Hol lelem meg?

PIROSKA [m, t-) : Megleled, de
én meghalok ...

ANDRÁS:

PIROSKA (m. t-) :
öt

ANDRÁS:

Nem ...

Helyettem
zárd eztán a szívedbe ..•
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Áldhatjuk öt így is, ketten ...

PIROSKA (m. f.) :
Nagy sors vár rád s ez az ára,
hallgass rám és nemsokára
újra az ég pátronája
lesz e népnek erős vára. [Szesü elragadtatással.)
Ott volt a kép a templomban,
én is sokszor megcsókoltam,
jaj, de annyi szégyen érte,
néhány angyal leszállt érte.
Leszállt érte, fölemelte,
égi fényben megszentelte,
megszentelte s tiszta tóba,
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szép kis tóba belemérte.
Belemerte, ott is hagyta,
de nem ám csak mutatóba,
ott is hagyta, megmosdatta,
a kis tónak nekiadta.
Vízitündér vigyáz rája,
imádja a tó királya,
fürge hullám simogatja,
sok kicsi hal cirógatja,
ott rejtőzik, ottan vár' rád
Szeged város Édesanyja.

ANDRÁS (aggódva) ;
Úgy meséled, mintha látnád ...

PIROSKA (egyre elhalóbban ) ;
Látom is én . .. S olyan szép ez ...
Menj, András, a Csöpörkéhez,
szép kis tóhoz s tőle kérd el,
tőle kérd el még ma éjjel.
Még ma éjjel kérd meg szépen,
fürödj meg a tó vizében,
s megbékélsz. ha bánatos vagy.
Már is menj, hogy gyorsan érd el,
s ahol majd egy ló leroskad,
iszik egy ló és letérdel
török lova lesz az árva -
ott találsz majd Máriádra.
A Márián sötét lepel,
rajta lesz a patkö nyoma,
hogy a nép se felejtse el
a szenvedést soha, soha ... (Visszahanyatlik.)
Menj, András, most mindent tudsz már ...

ANDRÁS (rémülten) ;
Jobb lenne, ha meggyógyulnál ...

PIROSKA (halkan) ;
Nem, András, ez mindennél szebb ...

ANDRÁS [m, t.) ;
Úgy szeretlek . .. Úgye érzed ?

PIROSKA (akadozva) ;

Érzem. .. De már jönnek értem ...
Földöntúli fényességben ...
András, siess ... A Szüzanya. .. (Meghal.)

ANDRÁS (megrázza) ;

Piroska ... Piroskám ... Várj még. .. (Ráborul.)
Szállj vissza az egekből is,
jaj, mert én is visszaszállnék,
lennék bár az Úr angyala ... (Föláll, megtörten.)
Meghalt. .. Vége ... (Magábaroskadtan.)

6, Istenem,
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Szomorú sors jutott nekem,
csupa bánat, csupa tövis ...
A vén kutat most értem meg,
meg kell halni szerelmemnek,
hogy e földi bujdosásban
égi célom én is lássam.
Anyám után ö hagyott itt,
lelkem párja, reménysége;
melyik bánat a nagyobbik? (Piroskára néz, keresztet vet, elcsukló han

gon.)
Áldott legyen az emléke. .. (BezÖ'rget az ajtón.)
Illés bácsi !

ILLÉS BÁCSI (kijön):
Mi az? Baj van ?

ANDRÁS (komoran) :
Imádkozzunk ...

ILLÉS BÁCSI (fölkiált) :
Meghalt?

ANDRÁS:
Halkan ...

ILLÉS BÁCSI (odaroskad Piroskához) :
Kislányom. .. ltthagytál engem ...

ANDRÁS (imádkozik) :
Uram Isten, a mennyekben,
vezéreld öt mindörökre,
ne hallgasson a Gonoszra,
s tekints le ránk szánakozva,
Szegény földi bűnösökre.

Amen. (Kitántorog.)

ILLÉS BÁCSI [meqtorten] :
Amen. (András után szál.]

András! (Látja, hogy elmegy, Piroska jelé.)
Lányom ... ol

Rám is várj a másvilágon ...

(A szín egészen elsötétül, csak a halott lány és Illés bácsi látszik, aki megrendülten nézi
Piroskát s egészen összecsuklik.)

ILLÉS BÁCSI:
Jaj, itt hagytá, jaj, mit tötté,
édös lányom, kié Iötté ?
Sé Andrásé, sé apádé,

hanem lötté a halálé.
Búsulok én most mán mindíg,
véreimbű sénki sincs itt,
szögény anyád is itthagyott,
kis házunkba magam vagyok.
Jaj, itt hagytá, jaj, mit tötté?
édös lányom, kié jötté?
Sé Andrásé, sé apádé,

hanem lötté a halálé ...
(Sötétség.)
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