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I. rést

A hesseni Marburg. Ferences kolostor bolthajtásos kapitulum terme. Középen
testes román stílusú oszlop. A boltívek is karcsú oszlopokon nyugosznak a falak
mentén. Jobbra ajtó, balra hátul szárnyasajtó. A baloldali falon Mária-üveges ablak,
elöl hatalmas feszület a húshagyókedd késő délutánia. Ha a jobboldali ajtó nyílik,
becsobban a húshagyókeddi népmulatság zenebonáfa. Ha ez megszűník, a baloldali,
ablakon át fel szűrődík a templomból az engesztelő könyörgés gregoriánéneke,
nagyon halkan. Idő: 1229.

1. jelenet

ERZSl1:BET, BURGHARDT GVARDIAN, KAPUSTESTVl1:R

Félhomály, csak a szín közepét világítja meg egy rejtett fényforrás.
BURGHARDT (a templomablaknal áll, és a lentiekkel a gregoriánt mormolja)

Gloria Patri et Filio ...
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KAPUSTESTV~R (a jobboldali ajt6n beJÖTt - farsangi zaj -, meghajtja fejét
Burghardt előtt) Fráter gvardián, Erzsébet hercegnő.

BURGHARDT Várom.
KAPUSTESTYÉR (jobbra el)
ERZSÉBET (egyszerű, fekete, tunLr.Alszerű ruhában jobbról jön. A sok megpl'óbáltatás

és a kemény aszkézis nagyon megviselte. Huszonket éves, özvegy, három gyermek
anyja, otthontalan. Alázatos, megtört, de ha kell, méltóságot is tud mutatni.
Meghajol Burghardt előtt és megcsókolja az eléje tartott feszületet) Dicsértessék
az Úr, fráter gvardián!

BURGHARDT Mindörökké, hercegnő.

ERZSÉBET Befogadtok, fráter gvardián?
B,URGHARDT Boldogan veszünk fel a bűnbánók kollégiumába.
ERZSÉBET (meghajtja fejét) A legkisebbet m'ndenki között.
BURGHARDT A legnagyobbat rendünk jótevői között, Hiszen te alapítottad ezt

a rendházat is. Sok szegény a míenk, de te minden szegény jótevője vagy, her-
cegnő!

ERZSÉBET Nem hercegnő..., az meghal ..., csak az Istenhez menekülő Erzsébet
marad. (Kis csend.) .

BURGHARDT Konrád mester, a te lelki vezetőd elmondta sorsodat és elhatá-
rozásodat.

ERZSÉBET Magister Konrad . .. azt üzente, itt leszen ő is.
BURGHARDT Még nincs itt. Tudhatod, hogy ő.a szent inkvizíció mestere

Némethonban. Ma itt, holnap ott irtja az eretnekség gyeptüzét. amely szent
egyházunkat és népünket fenyegeti.

}<~RZSÉBET Irtja? Talán oltja?
BURGHARDT Igen oltja. A tüzet tűzzel.

ERZSÉBET Ne folytasd, gvardián testvér!
BURGHARDT (sóhajt) Tudhatod, hogy a purgatőríumban is túz tisztítja a szenvedö

lelkeket!

2. jelenet

ELŰBBIEK, MEGVILÁGOSULT, KONRÁD MESTER

(Felajánl6 csengóharang-sz6, lépések zaja, majd felpattan a jobboldali ajtó - far
sangi zenebona - és lihegve beront)

MEGVILÁGOSULT (rongyos, űzött albi eretnek - katharus - középen megáll
Burghardt előtt) Menedéket az igaz Istenért! Életemre törnek!

BURGHARDT (megértően) Ez nem asylum testvér, innen ki kell adnunk. Míért
üldöznek?

TvIEGVILÁGOSULT Eretnek hírében! A 'Tisztákhoz tartozom.
BURGHARDT (megváltozva. keményen) Eretnek farkas!
I\'IEGVILÁGOSULT Már Megvilágosult,... de most űzött ördög!
BURGHARDT Az! Ördögi Eretnek ördög! Hány templomot gyújtottál föl?

Istennek hány szclgáját csépelted el? .
MEGVILÁGOSULT Én, egyet se. Schmalkaldenben vagyok takács. De jobbára

úton vagyok!
~URGHARDT És fújod a pokol tüzét az egyházra!
MEGVILÁGOSULT Nekünk nem kell a gazdagok egyháza! Krísztus egyháza meg

halt, mikor világi hatalom lett.
BURGHARDT Milyen tudós vagy, te eretnek!
MEGVILAGOSULT Mondtam, megvilágosült vagyok. Már perfectus! Frankhonban

tanultam a mesterségemet. A nagy Rajmond gróf a mí nagy patrónusunk ...
BURGHARDT Csak volt! Montforti Simon tönkreverte eretnek-seregét, és a far

kasok széjjel futottak a szélrózsa minden irányába ...
MEGVILÁGOSULT Nem ..., ez nem lehet igaz! Ez csak ördögi kitalálás! Hogy

lelkileg megkínozz!
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BURGHARD'!' Színigamág! Győzött az egyház igaza!
MEGVILÁGOSULT Akkor se hajlunk meg!
BURGHARDT Megégetnek. vagy megtérszés fer1varrod a köpenyedre vezeklésül

a piros keresztet l
MEGVILÁGOSULT Soha! Soha! Az őskeresztények meg tudtak halni hitükért!
BURGHARDT (haraggal) Ne vedd ajkadra szent vértanúink nevét!

(Erős csengetés.)
MEGVILÁGOSULT Jaj! Az üldöző-m1
BURGHARDT (mintha nem hallotta volna) Ez Konrád mester cserigetése.
MEGVILÁGOSULT Hszen őelőle menekülök! Mentsetek meg! Máglyára vitet!
BURGHARDT Az előbb az őskeresztény vértanúkról beszéltél!
ERZSÉBET (előlép a homályból, keményen) De gvardián atya!
MEGVILAGOSULT (Erzsébethez) Hová meneküljek? Hol Van itt asylum ?
KONRÁD (jobbról jön két inkvizítor-segédjével, Dorsoval és Johannesszel. DOTSO

domonkos laikustestvér, hatalmas, komor bálvány, Johannes félszemű, féllábám
béna, csupaideg inkvizítor-segéd, aki minden áldozatában az egész embert is
gyűlöli. Komád a MegvilágosuZt felé) Hát itt vagy, bestye eretnekje?! (Dol'sóhoz)
Dorso!

DORSO (szobormerev arccal felmutat egy lantot, aztán a földhöz vágja)
MEGVILÁGOSULT A társam! ... A lantos! ..•
KONRÁD A kábító! A népbűvölő!

MEGVILÁGOSULT Elfogtátok?
VORSO És most?
JOHANNES (sipítva) Te jössz, eretnek!
KONRÁD A lázító! A prédikátor gyújtogató!
MEGVILÁGOSULT Csak a Tiszták igazát hirdettem,
KONRAD. (Burghardthoz) A társa lanttal és énekkel csalta oda a farsangi népet,

ez pedig az én tulajdon házam előtt ...
MEGVILÁGOSULT (közbevág) Hirdettem az igazságot!
KONRÁD A gazságot! Izgattál lator!
MEGVILÁGOSULT Csak a bitorló hatalmasok ellen... Az élet ellenségei és

meghamisítóí ellen l
KONRÁD És a szerit egyház ellen! Á papi tized ellen. A Szenthéromság ellen.

A tisztítótűz valósága ellen! Tüzet gyújtottál aszavaiddal ...
MEGVILÁGOSULT (befogja a fülét) Jaj, tüzet, azt nem!
KONRÁD Azt a tüzet majd én!
JOHANNES (sipítva) Már ég!
KONRÁD (a segédekhez) Fogjátok meg!
MEGVILÁGOSULT . (Erzsébet felé) Asszony, segíts!
BURGHARDT Erzsébet hercegnő.

MEGVILÁGOSULT A wartburgi áldott asszony! (Esdve) Az arcod, az arcod
ismerős! Te vagy a reménységem! Ments meg! Ments meg a máglyától l

ERZSÉBET (gyorsan) A templomajtó balra a folyosó végén! A templom már
asylum! Erre! (mutatia.)

MEGVILÁGOSULT Áldjon! (Balra elugrik.)
KONRÁD (a segédekhez) Elfogni! Álljátok útját!
ERZSÉBET Tapodtat se! Hercegnőtök rendeli!
KONRÁD (gúnnyal) Hercegnő? Most igen?! Itt nincs hatalmad hercegnő! Ez nem

Thüringia, hanem Hessen!
ERZSÉBET De Marburg az enyém! Eckbert érsek, a nagybátyám nekem adta!
KONRÁD (fogJlli,korgatva) Igaz, ... neked adta! ... De ... mindenek fölött van

Róma! Nekünk Róma adott hatalmat mínden eretnekek ellen ..., mínden her
cegek fölött.

ERZSÉBET (alázattal, de sziI6:raan) Nekünk pedig Isten mínden ember, ... minden
üldözött mellett (messziről ajtócsapódás).
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KONltAD (a segédekhez) Hallottátok?! A templomajtól Ostoba, lomha kukacok tI!
Dorso, nem ismerek rád! Hol a te hosszú karod?

DORSO (fenyegetóefl, néz Erzsébetre.) Kihozom! (A bal ajtó felé fut nagy ug1'á
sokkal.)

KONRÁD No, Johannes! A te orrod előtt nincs elveszett nyom! Én is megyek.
(A bicegve ugráló Johannesszel együtt balra el.)

BURGHARDT (kis szünet után) És most? (hallgatózik.)
ERZSEBET (leomlik a feszület térdelójére) M serere ei, Domine! (Fejét mélyen

meghajtva, csendben fohászlcodik. Kis szünet.)
BURGHARDT (józan töprengéssel) Ezt kellett megérnünkl A mí fiatal, csendes

kolostorunk mínt a méhkas! Kellett ez nekünk?! ... Védjük a bűnöst, hiszen
asylum vagyunk... de tiszteljük Konrád mestert is, az eretnek-bűnök kérlel
hetetlen üldözőjét! ...

ERZSÉBET (fölfigyel, majd jeláll.) A búnökét vagy a búnösökét?
BURGHARDT (elgondolkodva) A bűnök a bűnösökben vannak, hercegnő.

ERZSÉBET Jézus Urunk, a mí Megváltónk, a bűnösökért halt meg! Nem azt
mondja róla az Irás, hogy a bűnösök barátja volt?!

BURGHARDT De igen, hercegnő. Csakhogy az eretnek bűnt üldözni kell, 
és a bűnt külön a bűnöstől ?! ... Ilyen alkímiát nem ismer a szent inkvizíció .. :
Szód ne essék erről Konrád mester előtt!

ERZSÉBET Alázattal hódolok meg lelki vezetőm felsőbbsége előtt. Az én szemem
ben ő csak ez! Udvözülésem meatere. Most pedg vénlát tartok ellenszegü
Iésemért, (Majd a jöldig hajtja le a jejét.) Miserere, Domine!

BURGHARDT (halkan) Benedicite! (Jobbra el.)

'" jelenet

ERZSÉBET, KONRÁD

KONRÁD (balról felindultan jön. Megáll Erzsébet előtt, és szuggesztív, paran
csol6 tekintetével kis ideig csendben né.zi) Sikerült! Megmentetted az eretneket.
Egyelőre...

ERZSÉBET Deo gratias!
KONRÁD Te hálát adsz az eretnekmentésért? Tehát igaz!
ERZSÉBET Mi igaz, atyám?
KONRÁD Hogy te az eretnekek barátja ..., sőt cinkosa vagy!
ERZSEBET (rémülte n) Ereenekek cinkosa én?! ... Per amorem Dei! És ezt te

mondod gyónóleányodra, Lajos özvegyére?!
KONRÁD Nem én mondom, A cselekedeted mondía. S az eretnek.
ERZSÉBET Nem hallottam.
KONRÁD Nem?! (utánozza a Megvilágosultat) "A wartburgi áldott asszony ,

az arcod ismerős,... te vagy a reménységem ..." Mi ez, ha nem vallomás ,
leleplezés! Eretnekek barátja! A magyar király lánya, Thüringiai Lajos választó
fejedelem özvegye ...

ERZSÉBET (csendesen) Ezt a gyóntatóatyám mondja vagy Németország inkvizí
tora?

KONRAD Mind a kettő. Én az egyben a kettő vagyok. Védelmező és üldÖző. A te
üdvözülésed útíát és az egyházat védelmezem, az eretnek-búnt üldözöm, Mind
halálig.

ERZSEBET Vaj' Istennek s az ó szent Fiának kedve telik az emberek meggyötör
tetésében?

KONRAD Nem telik kedve. Nekem 'sem! De amikor farkasok támadják a bárányok
aklát, akkor nem lehet szenteltvizet szórní feléjük, hanem furkósbotot.. Nem
ismered a mondást? "Juhász mondja: pater noster, farkas mondja: bárányláb l"
Bárányláb! Bárányláb!
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szol-Istent

gondolkodna rólunk!
az Isten szolgálatában!
csak szerétettel tudom

ERZSÉBET Éhesek!
KONRAD (fetinaultan) Asszonyi érzelgés! Tudod, mit kiabált ez az eretnek a

szüiőí házam el-őtt? Hogy mi, papok, a másvilágra ígérjük a mennyországot, de
mí magunknak itt csínaljuk meg a földön kacsatertáilyal meg bormalaszttal!

ERZSBBET Gonosz beszéd! De az igaz, hogy tucatszám halnak éhen emberek a
tavaryl rettenetes aszály m.att! Tán ez is éhes volt!

KONRAD Ehes! Ugye, míg Konrád mester dúskál a földi javakban!
El:tL.i::l.l1.J:H~T O nem! lvl1nuen hIVŐ tudja, hogy te, atyám, a Iegsztgorúbb önma

gadhoz vagy! A nagyböjt alatt sem húst, sem tejet, sem tojást, de még csak
halat sem eszel, hanem csak kenyéren, kölesen és mézeseledelen élsz a szenvedő

Jézus iránt való conpassióból l .
KON.tiAD Ugyan hagya a talmi dicsérő szót! Nekem nem kell! Nekem Isten

országa keu l A rend! Az egyedül üdvözítő hit uralma! Azért harcolok, hogy
tempiomaankban bexen dícse. nessek Is.ent, nyugoutan élhessenek a polgárok,
mínden lázítástól mentesen!

ERL:.,s.r..bKr ... ~s az Irás szava nem nyugtalanít? Hogy "aki kard által vét" ."
KONRAD Nem, én levágom a poroszló fület!
El:tZ:::;~BET ('ids szünet után) Bocsásd meg gyarló leányod kérdését: hogyan hogy

te, a lelki élet embere, a harc embere lettél?! Hiszen te nem vagy Domookos
rendjéből!

KONRAD Való igaz. Én premontrei vagyok, Norbert atyánk fia.
ERZSEBET Élhetnél nyugodtan valami csendes kolostorban, mondjuk Amstein

ben, ahol felvettek a rendbe.
KONRAD Én az ecclesia mílítans katonája vagyok, szívvel-lélekkel! Ha a ke

reszteshadjáratokért kell szonokolnorn, akkor Bernát fia, ha eretnekek ellen,
akkor lélekben Domonkos fia! Nem lehetek kódex-másoló barát, vagy jámbor
magister egy kolostori iskolában, mikor a fejünk fölött ég a ház!

ERZSEBET Nem értelek.
KONRAD Nem hallottad, hogy Castelnau pápai követet megölték Frankhonban

ezek az albi eretnekek? A pápai követet! Mintha magát a pápa, őszentségét

örték volna meg! Aztán egy éjszaka itt Marburgban kóbor takácsok - nyil
ván eretnekek - szétrombolták anyai őseírn fogadalmi keresztjét, a Taltács
keresztet. Mintha a tulajdon testemet csonkították volna meg! Akkor azt
mondtarn: "Konrád, fel a harcra! Erőszak ellen erőszakot! Futótűz ellen
máglyatüzet!" .

ERZS11.BET Szörnyűség! Ha Isten is így
KONRAD Én csak ember vagyok, - de
ERZSBBET ÉIll gyarló asszony létemre

gální ...
KON RAD (botránkozó hangsúllyal) Belül te is ezekkel alatrokkal tartasz l
ERZSBBET Csak az üldözöttel. Amíg üldözött.

.KONRAD Még mindig velük vagy lélekben!
ERZSÉBET Én Isten országával vagyok.
KONRÁD Újabb herezis!
ERZSÉBET Ahol az én szenvedő Jézusomat látom ...
KONRAD Ezek keresztre feszítik őt nap mínt nap!
ERZSÉBET És én odaállok imámban a feszítők és a Megfeszített közé: "Tégy

csodát, Uram! Ne szállj le a keresztről, hanem végy magad mellé, hogy ve
zekelhessek ezekért és magamért."

KONRAD (félre megindultan) Nem, nem lehetsz gyenge, Marburgi Konrád, ns
inog] meg .. " óriást vezetsz be majd az Isten szentjei közé! ... (Erzsébethez)
Igazi keresztény lélek mondatta ezt veled, leányom. A te lelkvezetőd és Ró
mától kinevezett defensorod, Marburgi Konrád boldog most. De még boldo
gabb volna, ha egészen Istené tudnál lenni"., nem félig, megosztva, hanem
egészen, maradéktalanul.

ERZSÉBET Nem értelek, atyám!
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KONRÁD Ita a világtól egészen elfordulva ...
ERZSÉBET (boldogan) De hiszen ezért jöttem be!
KONRAD Az. embertől is ...
ERZSÉBET A szegényeimtől soha!
KONRAD Nem egy koldusasszony lökött bele téged a hídpallóról a patakba,

amikor elűztek a híres, nemes rokonaid Wartburgból a gyermekeiddel?!
ERZSÉBET Nem emlékszem.
KONRAD És nem az eisenachi polgárok tagadták meg neked és apró árvá'dnak

az éjjeli szállástj'! Apoltad a leggennyesebb betegeket, te voltál minden új
szülöttnek a keresztanyja, önkezeddel vitted a gyermekágyas asszonyoknak a
finom húsleveseket . " Te varrtad a keresztelől ingeket és :il halotti köntösö
ket, és mikor kilöktek az éjszakába... és csak egy elhagyott istállóban talál
tál szállást ...

ERZSÉBET Soha olyan boldog Illem voltam, soha olyan közel nem éreztem ma-
gamat az istállóban született Úr Jézushoz, mint akkor ...

KONRAD Ezen már túl vagyunk. Boldogság! Erzés! Szív-öröm! Nincs!
ERZSÉBET (meglepetten) Te már ott tartasz, atyám?
KONRAD Neked is ott kell tartanod. Neked leginkább!
ERZSÉBET A szívern ...
KONRÁD Szív? Az érzelgés íngoványa, Te már örömet találsz a szenvedésben

és mások megsegítésében. És ez már az önzés első, burkolt lépcsőfoka!

ERZSÉBET (megdöbbent aUízattal) Az önzésé ...
KONRAD A tilalmas lelki gyönyöre.
ERZSÉBET lelki gyö nyöré.
KONRAD amely elóbb-utóbb rejtett kevélységhez vezethet. A lelk! vezetés

mesterei ismerik ezt!
ERZSÉBET Vezekelni akarok, atyám. Alázattal váram büntetésemet. Egy ki-

csit már vénláztam az elóbb.
KONRAD Az semmi.
ERZSÉBET Flagellum?
KONRAD (leveszi övéről a flagellumot) Ma ezzel korbácsoltam meg magamat.
ERZSÉBET (megtörten) Boldog leszek, ha méltónak találsz reá, Vezetőm és

Védelmezőm J
KONRAD (rövid gondolkodás után) Nem! Többre tartalak. Nem veszünk fel

most a bűnbánók kollégiumába!
ERZSEBET (felkiált) De magister Konrád! Ez keményebb a flagellumnál!
KONRAD (szigorúan) Vénlát tartasz! Azonnal!
ERZSÉBET (kendőjét mélyen az arcába húzva, majd a földig hajQ~~a, véniát

tart)
KONRAD Negyven napig vezekelsz itt a nagyböjt alatt a kolostor csendjében.

A rní Urunk is negyven napig böjtölt a pusztában.
ERZSÉBET (röv'd szünet után felegyenesedik) Igenis, atyám l
KONRÁD Minden gyarlóságot, lelki önzést elhagysz. Minden gondolatodat, lel

kednek minden rezdülését feltárod majd, ha visszajöttem utamról!
ERZSÉBET Feltárom, atyám! .
KONRAD (szinte szomorúan nézi Erzsébetet) Ha megállod a próbát, akkor fel

veszünk o • o, akkor Jézus Urunk szenvedótársa lehetsz.
ERZSEBET Ú~ legyen. atyám!

(Fátyolfüggőnll.)

Egy darabig sötét a szín, majd lassan lildba megy át. Közben orgonaszó, új
jongő farsangi harsogás, amely elhalkul, és felhangzik a nagyböjti zsolozsma
moraja, végül a nagypénteki kereplő recsegése.
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e. Jelenet

ERZS~BE~ BURGHARDT

(Ugyanaz a kapttulumterem. Erzsébet a feszület előtt térdel. Félhomály, csak
Erzsébet alakját világítja meg fény. A templomból - a'u/ról - fels::dlrödilc
a nagypéntekí kereplő hangja, majd a szerzetesek zsolozsmája. Lassan vilá
gosodik.)

BURGHARDT (jobbról zajtalan léptekkel jön, majd néhány lépésnllíre megáll
a térdelő Erzsébet előtt.) Erzsébet ... Erzsébet hercegnő!

ERZSÉBET (felríad elmélkedéséből) Csak Erzsébet nővér.

BURGHARDT Igen, ma az leszel ... Erdemesnek találtattál, hogy felvegyünk a
bűnbánók kollégiumába, a mí harmadik rendünkbe. A leggazdagabb termést
aratja le rendünk Erzsébet nővérben.

ERZSEBET Nem tudom a gazdagság okát.
BURGHARDT Minél bűntelenebb a bűnbánó, annál gazdagabb kegyelmeket esd

ki bűnbánata magának és másoknak.
ERZSÉBET (kissé körülnéz, halkan) Elmenekült?
BURGHARDT A cseled sikerűlt, Dorsb valóban koldusnak nézte, azok között

ment ki, rongyunk volt hozzá bőven.

ERZSÉBET ~s ha megkérdez Konrád mester? ~n nem tudok füllentenl.
BURGHARDT Am mondod neki, kérdezzen meg engem, én vagyok a templom

és asylurn őre... Már pedig aki az én asylumomba menekül, azt' én IlOM
illem adom ki üldözőinek!

ERZSÉBET Mert már nem a bűnöst látod benne, hanem az üldözöttet.
BURGHARDT Bene, hercegnő.

ERZSEBET Áldjon meg érte az űr! (Szívére teszi a kezét, él mélyet ,óhajt.
Eles =sengetés.)

BURGHARDT ~onrád mlilstlilr keze. MeliYik üdvözölni őt. (Jobbra .1.)

'f. 'elemit

I:RZS~BET, KONRÁD

KONRÁD (jobbról jön. Kezében hatalmas, keresztben végzódő bot) Laudetur.
leányom.

ERZSEBET In aeternum, atyám! (Megcsókolja az eléje tartott leeresztet.)
KON RAD (botját az oszlophoz állítja, majd merően, szótlanul vizsgálja Erzsébe

tet .•. Rövid szünet után) A gvárdán a'ya, akit megbíztam ezzel,' míg én .. ,
úton vagyok ..., minden pontban méltónak talált a felvételre, leányom. En is
osztom ítéletét.

F.RZSEBET Deo gratias!
KONRÁD Ma Urunk szerit halálának napja van, naQ"péntek. Ez • te balálod

napja is a világ számára.
ERZSÉBET Ezt akarom, atyám (mosolyog).
KUNRÁD Mosolyogsz? Ma? Megváltönk halála napján?
ERZSEBET Nem te mondtad nekem, atyám, hogy "Erzsébet" azt jelenti, hogy

"lsten vigasztalása?" En mcsolyommal viiasztalom Ot, e. könnyeimmel veze
kelek és gyászolek. (Megtörli a szemét.)

KONRAD Tehát tudod jól: le kell mondanod mindenről, ami a bűnös világhoz
köthet.

ERZSÉBET Boldogan, atyám,
KONRAD A rangodról. vagyonollró1.
mZSÉBET Boldogan, atyám!
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KONRAD (kicsit var, aztán lassan hangsúlyozottan). A gyermekelidról is!
ERZSÉBET (feljajdul) A gyermekeímrőlj í

KONRÁD Ahogy mondod. A gyermek is világ. Anyának a legnagyobb öröm.
ERZSÉBET Könyörülj meg rajtam! Legalább a kis Trudit! Egyéves lesz csak.

Apja halála után született!
KONRÁD Annál inkább! Hány árva van Némethonban ?
ERZSÉBET Apja a keresztes háborúban áldozta életét Krisztusért!
KONRÁD (indulattal) Gyökerestül! Míndent !
ERZSÉBET' Kegyetlen ítélet! (sír)
KONRÁD A mennyország szenvedi az erőszakot, leányom! ISIten téged egészen

akar, Erzsébet! Te az ő kiválasztottja vagy! A kis Trudi pedig visszahúzna a
világ sarába. Közönséges anyává tenne!

ERZ"SEBET Közönséges? .. EIméI a kicsinél az a legtöbb!
KONRÁD Gondolj arra, mít mondott Jézus UrUlITk a Genezáretí tó partján apos

tolainak: "Ha valaki követni akar engem, de nem gyűlöli apját ...
ERZSÉBET (gyorsan, leckeszerűen) ... anyját, feleségét, gyermekeit, fivéreit, nő

véreit, sőt még magát is, nem lehet az én tanítványom ..."
KONRÁD Úgy van!
ERZSEBET Atyám, én ezt a passzast soha nem értettem egészen. Ma sem értem.

Én nem tudok gyűlölnil '
KONRÁD Ne is tudj! Ne is értsd ezlt a kemény beszédet! Csak elhagyni tudj

Öérette! Mindent, ami kedves neked, Trudit is!
ERZSÉBET Nem értem! Nem értem!
KONRÁD Ez már a te keresztedhez tartozik, hogy nem érted Isten útjait. El

kell vágnod a szeretet szálaít, amelyek az emberekhez fűznekl, hogy! egészen
a Megfeszítetté lehess!

ERZSÉBET Hogyan? A szerétet Istenéhez az ember szeretése nélkül?
KONRÁD (diadallal) Neked így! Fel kell feszíttetned magadat - a keserű epéig

kell [utnod, hogy bizonyíts Istennek, egyháznak és a bűnökben vonagló em
bereknek! ...

ERZSÉBET (megrázkódik, majd odaborul a Megfeszitett lábához, és átfogja azt)
Ezt; kívánod tel?

KONRÁD (sugallóan) Ezt kívánja.
ERZSÉBET (Konrádhoz) Igen, atyám! Gyermekeimről js lemondok.
KONRÁD Csak Istené!
ERZSÉBET Csak Istené!
KONRÁD Embererdőn kívül ... útszéli fa!
ERZSÉBET Útszéli fa leszek.
KONRÁD Elhagyatott, mant Urunk, Jézus volt.
ERZSÉBET Elhagyatott, mint ő volt. De a szegény vándoroknak ...
KONRÁD A fa nem megy. A vándor megy, Úgy legyen.
ERZSÉBET Úgy legyen. (Térdre omlik a feszület előtt.)

8. jelenet

ELÖBBIEK, BURGHARDT

BURGHARDT (hátulról jön. Erzsébethez) Hora rubt, hercegnő, fut az idő. Várnak
reád az öltöztető-szobábain.

ERZSÉBET (már mosolyog) Megyek, fráter gvardián. (A bal hátsó ajtón las
san el.)

BURGHARDT (Konrádhoz) Megkérlek. magister Konrád, asszfsztálj majd Er-
zsébet hercegnő felvételénél. .

KONRAD Örömmel, fráter gvardián, hiszen a győzelem napja ez számomra.
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BURGHARDT (a feszületre néz) Az Úr e napon szenvedett kereszthalált.
KONRAD De feltámadt! (kicsit vár) Erzsébet e napon hal meg a világnak ...
BURGHARDT De feltámad az örök életre.
KON RAD Isten szentjeként, ahogyan lelkiatyja és defensora, Marburgi Konrád

kéri és követeli imáiban.
BURGHARDT (meghajol) Úgy legyen! (Balra el.)

9. jelenet

KONRAD, HESSENI NEMES

KONRAD (mélyen elgondolkodva néz arrafelé, amerre az előbb E'rzsébet elment.
Sóha.it, majd a feszület előtt - osu1clyáját arcába húzva - mélyen véniázík.)
Miserere mei ... (kis szünet) Nem tehetek mást! ... Csak messze, messze ma
gamtól! . .. Inkább kemény defensor, ... érzéketlen katona, mint ellágyult, ...
szívember l '" Soha ... Soha! ...

(Kívülről zaj, fegyvercsörgés)
HESSENI NEMES (díszruhában, büszke tartással körülnéz, majd megpillantja

Konrádot) Dicsértessék az Úr, Konrád master.
KONRAD Mindörökké, amen. Mi járatban, nemes úr?
HESSENI NEMES Erzsébet hercegnőt keresem. Azt mondták a portán, hogy itt

van.
KONRÁD Csak volt. Most távozott, hogy elkészüljön a felvételére a kisebb

testvérek harmadik rendjébe.
H. NEMES Éppen e dologban keresem. Sürgős beszédem van vele! ... A Rendek

határozatát kell vele közelnöm.
KONl:tAD Éspedig?.. Tudod, hogy detensora vagyok!
H. NEMES Tudd meg hát: a hercegnőnek a várba kell költöznie, míelőtt ezt a

végzetes lépést ...
KONRÁD Végzetes?!. .. Kell?! ... Határozat?! Talán kérés! Ajánlás! Vagy alá

zatos ínstancíája a Rendeknek? !
H. NEMES Vedd úgy, ahogyan akarod! Nem a hüvely a fontos, hanem a mag,

ami benne van!
KONRÁD Szóval költözzön a várba! No persze! ... A Rendek önérzete, ugye,

lovag úr?!
H. NEMES Úgy, ahogy mondod. A hercegnő megkapta nagybátyjától Marburget.

De a hatalom jelképe, a vár üresen áll. Messzire kerüli a hercegnő. Mi ne
mesek, a mi megvetésünket látjuk ebben! ...

KONRÁD "Mi, nemesek!" De míndg nemes a nemes? Míkor a hercegnőt elűz

ték Wartburgból főnemesi rokonai, hol volt akkor a nemesség bennük?! Be
lebújt a kapzsiság és a hatalomvágy ragadozó karmaiba! ...

H. NEMES pcska vádak!
KONRÁD Drága igazságok. Erzsébet hercegnő most a teljes szegénység nemes-

ségét választja.
H. NEMES De előbb szót kell értenem vele.
KONRÁD Lekéstél, mínt Parsival a kérdéssel. Nem engedem!
H. NEMES De a Rendek!
KONRÁD (villámgyorsan) Az Egyház!
H. NEMES A császár!
KONRArr Az Isten!
H. NEMES Az értelem, Korirád mester?
KONRAD A hit, Nemes úr! A dórnak!
H. NEMES Dórnak? Az értelem az építőjük!
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KONRÁD Isten szolgálata előbbre való mindenn'!!
H. NEMES Ha nem cégér1
.~ONRAD Cégér?! Hogy érted ezt?
H. NEMES A bátyám szegény fia meg tudná mondaní,
KONRAD Badarságokat beszélsz! Szólj világosabban!
H. NEMES A szegény fiú az iszlám fogságában senyved a Szentföldön. Tizenkét

éves korában lett rabszolga, most már húsz lehet ...
KONRAD (mélyet sóhajt) Hja te... a gyermekek keresztes hadjáratáról be

szélsz!
H. NEMES Rendünk mesterének a leánya is fogságba került ott. Mondják, ma

az iszlám bordélyházaiban sínylődik sok-sok társával... Boldogabbak azok,
akik a tengerbe vesztek a viharban! ...

KONRAD (kis töprengés után) Hát ez a cégér?! Gyalázatos, infámis szó! ...
Korcsma homlokára való!

H. NEMES Hát akkor legyen ... eszme-takaró! Igy szebb? Az eszme gyönyörű

volt, de ami mögötte rejlett, az bún és őrület!

KONRAD Iníámísak a szavaid, lovag!
H. NEMES De igazak!
KONRAD Te a szent keresztes hadjáratokat merted ócsárolnit
H. NEMES Ments Isten! Minden jó keresztény lovag lelkesen ment harcolni

Krisztus sírjáért, noha ...
KONRAD Noha?
H. NEMES Noha a szókímondó költők mint Walter és Neidhart fölfedték, hogy

mennyi gyarlóság volt a szép csillogás mögött ...
KONRAD (türelmetlenül) Költők esácsogása; agglány-reget
H. NEMES De a gyerekek, Konrád mester! Az egyház áldását adta erre az

esztelen, őrült kalandra!
KONRAD (magából kikelve) Lovag úr, te az egyház karizmatikus munkáját

mered sárral dobálni?!
fl. NEMES Nem sárral, de igazsággal!
KONRAD (megvetően) Igazság? Mí a7 igazság? Mézesmadzag fogatlan vénasz

szonyok szájában!
H. NEMES (kardjához kap) Vénasszonyok? Lovagi becsületem megsértése vért

kíván! (Kirántja kardját.)
KONRAD (eléje lép és a mellét tartja feléje) Nocsak szúrd át Krisztus papjá

nak, Németország ínkvízítorának, ... a rend őrzőjének a szivét... nagypénte
ken. .. fegyvertelen létére!

H. NEMES (meginog) A sértést majd máskor... (Kardját lassan hilvel'llébe
dug.ia.)

KONRAD Tehát béke?
H. NEMES (ránéz a feszületre) Csak Treuga Dei.
KONRÁD Elfogadom. (erősen ránéz a Nemesre) Te Sickingen-fajta vagy, ugye?
H. NEMES Az vagyok.
KONRAD Öseíd templomépítők voltak, de te... már lélekben közel álls l az

; etetnekséghez ....
H. NEMES Míndsn kis púpban az ördög szarvát! ... (Kívülről feg1lverzaj.)
KONRAD Mi zaj ez?
H. NEMES Fegyvereseim a folyosón. Már türelmetlenek!
KONRAD Pedig még meg keU hallgatnod, de csak templomépítő őseid kedvéért,

nem magadért, aki csak a fonákot, a gyárlót látod az egyházban. Nyisd ki a
szemedet, és lásd meg, mí készül Krísztus egyházában! Új világ születik! Nor
bert atyánk fiai Frankhonban, Domonkosé, Bernáté és Assisi Szent Ferencé
szerte a keresztény világban az úíat, a romlatlant, az egész Krisztust, a tiszta
evangélíumot hirdetik szegényen, dolgozva, tanítva, s ha kell, koldulva .•. Új
világot építenek a régi romlott helyébe ... Ell Erzsébet ezek közé a nagy
építők közé emelkedik ...
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H. NEMES (elképedve nevet) Persze a te elképzelésed szerínt, ... úgy, hogy fe
jedelem helyett koldus lesz, nemde?! Marburg ura kéregető koldus!

KONRÁD ... ha rníndenről lernond Jézusért, mint a Poverello Assisiben ...
Szentté nevelem!

H. NEMES Hogy az égieknél törlessz az inkvizicióval elkövetett bűneidérti

KONRÁD Ez a 'I'reuga Dei?
H. NEMES A várúrnőm méltóságát védenem kell. Itt vége a Treuga Deinek!

(fegyverzaj kívülről) Osszuk meg hát Erzsébet hercegnőt. Lelkével legyen az
Istené és egyházáé. de méltóságával a mienk és a váráé!

KONRÁD (keményen) Erzsébet oszthatatlan!
II. NEMES Ez víolencía az értelem és a Rendek jogai ellen!
KONRÁD Eretnek-beszéd!
H. NEMES A kegyelmedé pedig tlirannus-erőszak! Kegyelmed Marburg úrnő

jéből Isten bolondját akarja faragni!
KONRÁD Isten szentjét, te lovagi ruhába öltözött lator!
H. NEMES (feldűhödten) Félre az utamból l Én úrnőmhöz akarok! (Félrelöki

Konrádot és a bal ajtón akarelrohanni, de az zárva van, és akkor ?dcsörtet a
a jobb hátsó ajtón.)

KONRÁD (utána kiáltja) Anathéma! Anathérna! A kolostor békéje .Ilen elkö
vetett erőszakért egyházi átok alá helyeztetem kegyelmedet! (KI ülről zaj,
majd elcsendesedik. KapuClSapódás.)

KONRÁD (feldúltan áll egy darabig, majd magában:) Hát nemcsak a csőcse

lék?! ... Nemcsak kóbor takácsok és üvegfújók'!! ... Már a lovagi vért alatt
is dörömböl a lázadás ördöge? .. De mí ez ellen is fölvesszük a harcot!
(Jobbra menni akar.)

10. jelenet

KONRAD, ZSOFIA ANYA-FEJEDELEMASSZONY, KAPUSBARAT

KAPUSBARÁT (jobbról szembejön vele) Zsófia fejedelemasszony Wartburgból
sürgősen beszélni kíván magister Konráddal.

KONRÁD Most?!... Most?!... (rövid gondolkodás után) Bocsásd be, Kapus test
vér!

KAPUSBARÁT (fejet hajt, jobbra el.)
KONRÁD (magában) A büszke Wartburg a kicsi, szürke Marburgban?l Mit

jelent ez?
ZSPFIA (za1'ándokruhában, zarándokbottal a kezében lassú, vezeklő lépéseTeket, de

fejedelmi méltósággal jön jobbr61.) Dicsértessék az Úr szent neve!
KONRÁD Mindörökké, fejedelemasszony! (Mélyen meghajtja a fejét Zs6fia előtt.)

ZSOFIA (szinte véniásan hajol meg a feszület előtt, rövid fohászt mond, majd
Konrádhoz) Erzsébet hercegnővel szeretnék beszélni, magister Konrád!

KONRÁD Most nem lehet. Most vesszük fel Ferenc atyánk harmadik rendjébe,
a bűnbánók kollégiumába

ZSOFIA Hiszen azért jöttem. Nézz rám! Nem fejedelemasszooy, csak vezeklő

bűnös. .. - Erzsébethez.
KONRÁD (félig magában) Omnipotens Deus, - versenyfutás egy elűzött asz

szonyért! (fennhangon) Most nem zavarhatod áhítatában!
ZSOFIA (fölragyogó te,kintettel) A gyermekeitől hoztam üzenetet.
KONRÁD Erzsébet hercegnőnek már nincsenek gyermekei! Mindenről lemond,

ami a földhöz. köti. (Közömbös arccal mered Zsófiára.)
ZSOFIA (csak lassan érti meg, mit jelentenek Konrád szavai. Hirtelen fölcsat

tan) Magister Konrád, ez a te műved! Mivé teszed te ezt az áldott asszonyt?
KONRÁD Mivé? Szentté. Nincs más út a Mindenhez, mínthogy le kell mondanl

mindenről!
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lSOFIA Kegyetlen, embertelen szentember te! Te mozsárba teszed unokáím
anyját, hogy összezúzdl

KONRAD Én csak gyarló eszköz vagyok a hívást máshonnan kapja, erősebbet

mindennél!
ZSÓFIA Megbotránkoztatod az egész német földet!
KONRÁD Hát a kereszt nem volt botrány?! Az Isten fia a latrok, gyilkosok

szégyenfáján, - az nem volt botrány?! A világromlás világbotrányt kíván!
Hívják hát ezt az új botrányt Erzsébetnek!

ZSÓFIA Csak öt Miatyánknyí időt adj nekem, hogy beszélhessek vele!... Foga-
dalmam nekern.

KONRAD Fogadalom?! Gyenge súly a mérlegen,
ZSÓFIA (szenvedéllyel) Penitenciám! Feloldoztatásorn feltétele!
KONRAD Gyónási penitenciád?
ZSOJ.<'IA Ahogy mondod mag' st er Konrád.
KONRAD . Akker legyez{! (Balra el. De előbb kuZcasal kinyitja a bezárt ajtót.)

ll. jelenet

ERZSÉBET, ZSÓFIA

ERZSÉBET (balról jön. Arcán könnyes mosoly. Három lépésnyire Zsófiától meg
áll és mélyen meghajol.) Az Úr veled, asszonyom!

ZSÓFIA (megütődve) Asszonyom? Miért nem "anyám"? Valaha mindíg így
szólítottál!

ERZSEBET Valaha?! ... Nekem nincs már anyám, Vérbeli anyámat megölték a
lázadó magyarok, '" te pedig, wartburgi nevelőanyám. Lajos anyja... (kis
szünet)

ZSÓFIA Eltűrtem ugye, hogy száműzzenek gyermekeiddel! Hogy földönfutóvá
tegyenek! Hogy tékozlónak kiáltsanak ki! ... Bocsáss meg, Erzsébet, gonoszsá
gunkért, gyengeségünkértt Bocsáss meg, hogy annyi szenvedést okoztunk neked.

ERZSÉBET Köszönöm a szenvedést. Kincsem az nekem!
ZSÓFIA De nekem égető nyugtalanság!
ERZSÉBET Tiszta szívből megbocsátok. .
ZSOFIA (közelebb lép hozzá) De azt bizonyítanod is kell a világ előtt is! Jer

vissza, leányom, Wartburgba, ahol neveltelek. Anyád helyett anyád voltam, ahol
fiamnak boldog jegyese, majd boldog ifjúasszonya voltál!

ERZSEBET (suttogva) Kimondhatatlanul 'boldog voltam.
ZSOF'IA (lázasan) Látod?! Várnak a te fehér galambjaid, ezt a fajtát te hoztad

még kicsi gyermekként Magyarhonból a móringos szekéren ... Es várnak bete
geíd, koldusaid, ispotályod! Apolhatod és táplálhatod őket kedvedre, mint
régen .. 0' mert vedd tudtodra, hogy Wartburgban megváltozott minden: a
bitorló Henriket megfosztották hatalmától, szénégetők közt rejtőzik valahol a
rengetegben. " Fiacskádat, Hermanrit kiáltják ki a Rendek fejedelemmé ...
Úgy ám, .Ieányom, Szerit Mihály kihúzta a kardját védelmedre, és kedvelt
szented, Szerit János apostol a Jelenések Bárányát küldi melléd, hogy meg
dicsőítsen téged!

ERZSÉBET (mereven néz maga elé. Kis szünet után) Nem kell dicsőség, nem kell
rang nekem! Wartburg sem kell! Isten csendje kell nekem.

.ZSÓFIA A csend önző szeretetéért ...
ERZSEBET Nem önző! Gyógyulás kell a lelkemnek, Isten békéje. És Istent leg

jobban csendben hallgathatom.
ZSÓFIA És az egek dörgésében, a folyók zúgásában nem?! önző vagy, leányom!
ERZSÉBET (kis hallgatás után) Előbb a gyógyító csend, aztán ahogy Isten

rendeli.
ZSÓFIA Wartburgban is lelhetsz csendet ha akarsz!
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ERZSf:BET (határozottan) Nem megyek!
ZSOFIA (kivárt szünet után) f:s gyermekeíd t!
ERZSEBET (hallgat)
ZSOFIA (hangosabban) És gyermekeid?!
ERZSÉBET Asszonyom, nincsenek már gyermekeim! Lemondok róluk.
ZSOFIA Nincsenek?! (Tapsol.)
FRAJ (karján a kis Trudival, jobb és baloldalán Hermannal és Zsófikával jobbról

jön. Majd megáll Erzsébet előtt és meghajol) Hercegnő!

HERMANN, ZSOFIKA (odaszauuinak anyjukhoz és átfogják lábát) Anya! ...
Édesanya!

ERZSÉBET (megrendülten) Hermann! Kis Zsófika! (Megcsókolja őket, majd
mereven néz maga elé, aztán lassan Trudi felé fordul) Trudi!... Kicsi Trudi!
(Feléje lép, hogy megcsókolja, de a gyerek elfordul tőle és felsír.) Nem ismer
már, nem ismer! ... Igazad van! ... Nincs anyád!

ZSOFIKA Anya, gyere haza! Gyere!
HERMANN Én leszek a feiedelem, és mindent adok neked. Sok garast,... egy

egész zacskóval, még ezüstöt is!
ZSOFIA (elcsuklo hangon) Látod, leányom! Elhoztam neked az anyaságodat! ...

Ezt nem utasíthatod el! (sír.)
ERZSÉBET (simogatja Zsófia fejét, majd hirtelen abbahagyja, megrázkódik és a

fe8zületre tekint) Én ma a legtisztább örömet is az, Ó lába elé helyezem.
ZSOFIA (indulattal) A tigrisanya is gondozza és védi kölykeit, ... és te, király

lány, szentéletű asszony, te elhagyod őket?!

ERZSf:BET (mérlegelve) Hermann fejedelem lesz, te mondtad, asszonyom. Zsó
fika a hesseni herceg jegyese. 'I'rudtka veled marad. Ki az elhagyott itt?!

ZSOFIA Te leszel majd az elhagyott! De légy is!
ERZSf:BET (nagyon alázatosan) ... hogy majd a lelkem gyógyulása után a még

elhagyatottabbaké legyek. Akíknek senkijük sincsen ... Útszéli fa ...
ZSOFIA (ijedten) Mit beszélsz?! Útszéli fa?! ... Amit a csavargók kopasztanak,

és a barom dörzsöli meg az oldalával?! ...
ERZSÉBET Az leszek!
ZSOFIA (indulattal) Téged Konrád mester könyörtelenebbé tesz a tigrisanyánáll ...

Es mosolyogsz?.. Istenem, én félek!. _. Félek! (Leomlik a fesziilet térdeplő

jére.)
ERZSÉBET (mellé:ie térdel és gyámolítja) Ugye, asszonyom, mílyen elhagyott az

ember a kereszten! (Kis szünet.)
KONR.AD (balról jön. Meglepetten nézi a gyermekeket. Erzsébethez) Látom,

leánvom, felvittek a legmagasabb hegyre!... De te ellenálltál. ugye?
ERZ.'::;ÉBET (mélyen lehajtja fejét.)
z~óFIA (sértŐdött méltósággal a frájhoz) Vidd ki szegénykéket a refektóriumba!
FRA.J (a gyermekekkel jobbra el)
KONRÁD (Erzsébethez) Várunk, Erzsébet nővér, hogy letehesd a fogadalmadat.
ERZSÉBET Megyek, atyám (Konráddal balra el.)

12. jelenet

ZSÖFIA, WARTBURGI KOLDUSASSZONY

(A szín sötétedik. Zsófia lassan feltápászkodik. Balról a templom felől szerzetesi
zsolozsma hallatszik. Megkezdődött Erzsébet felvételének szertartása a templomban.
Zsófia odavánszorog az ablakhoz, mely a szentélyre nyílik és kitárja azt. Erős

fénynyaláb csobban be a színre. és megvilágítja Zsófia alak:iát. Lentről erős

férfiha,ng hallatszik - B'urghardté - kérdés: "Fogadod-e?", "Lemondasz-e", az
értelmét nem lehet kivenni. Utána rövid csend, mert Erzsébet vála.szát nem lehet
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hallani. Majd felhangzik a szerzetesek kórusa: "Ogy legyen!" J!1J a hangképlet
többször ismétlődik.)

ZSOFIA Most teszi le a fogadalmat ..., és az én unokáim végképp elveszítík
anyjukat. (A szentélyből: kérdő férfi hang, kis szünet, majd kórusban: "Ogy
legyen!") A világ és hatalma, mínt a füst ... (Az ablaknál lefelé hallgatózik,
és a lentről hallottakra reflektál.) .•. pompáról, hívságokról lemondani? ..
O édes kis Erzsébetern, te Wartburgban nem etted meg azt az ételt, ami zsák
mányból. vagy a nép nyomorításából jött... Wartburg néha dőzsölt, és te
sokszor napokig böjtöltél, s amellett vidáman énekeltél ! ...

KOLDUSASSZONY (előlép a homályból a fénycsóvába és árnyékként Zsófia
mögé áll)

ZSOFlA Es most Konrád mester levágja gyönyörű haját... és koporsóba teszi ...
a koronával együtt ... (Lentről újra: erős férfihang - csend - majd kórusban:
"Ugy legyen!") Erzsébet, az én fejedelmi fiam özvegye, akár eiY koldus ...
Koldus!

KOLDUSASSZONY Eddig is velünk volt, koldusokkal ...
ZSOFlA (összerezzen a hangra) Ki vagy te?
KOLDUSASSZONY Hát nem ismersz, fejedelemasszony, Wartburgból? I Pénteki

alamizsnás voltam... és... és... én löktem le Erzsébet hercegnőt a fahídról ...
mikor ... (Sírva fakad.) Most vezekelni jöttem hozzá.

ZSOFlA Te is?
KOLDUSASSZONY 11:s te is; fejedelemasszony? (Válasz nincs, kis szünet)
ZSOFIA Nem lesz több alamizsna, nem ismer betegeket sem, ... csak Istent ..., II

lá thatatlan Istent. (Alulról: erős férfihang. kissé hosszabb csend, majd halkabb,
zavart "Ugy legyen".) Most most mondott le a gyermekeiről ... Már rajta a
pecsét,... az egyház pecsétje Nem anya már többé L .. Hallottátok? Megtagadja
a gyermekeit, Thüringtaí Erzsébet, Endre magyar k'rály leánya ... Itt a világ
botrány, Konrád mester! Galamb,. űzd el a fiókáidatl Macska rúgd el köly
keidet! Föld, tagadd meg a Napot! ... Isten, Isten, ... könyörülj rajtam, mert
én is bűnös ivagyok ebben a világbotrányban !(Rázza a sírás.)

KOLDUSASSZONY Világbotrány! Mondd meg, mi az? ..
ZSOFlA Azt te nem érted! ... De ki érti ezt? .. Most, most egy kopott köpenyt

terítenek reá ..., ez lesz az, amit a Poverellótól kapott halála előtt! ... (Lentről

jelhangzik a Poverelio Naph:mnuszánakegll szakasza erősen, érthetően).

"Áldjon, Uram, tégedet minden ember.
Ki szerelmedért másnak megbocsát,
Es ki tűr gyötrelmet, nyavalyát.
Boldogok, akik tűrnek békességgel.
Mert tőled nyernek majd, Fölséges, koronát."

KOLDUSASSZONY Megbocsát? .. Megbocsátasz nekem ls, Erz~ébet hercegn~'?

Nekem, aki a patakba löktelek?! (felzihál) O jaj, n ncs már istápja II szegény
nek! Nincs Erzsébetünk! ... Isten, Isten, miért?! (zokog)

ZSOFlA (m'Jzdulatlanul áll az ablaknál. Alulról férfihang, aztán "Ogy legyen".
majd nagypénteki kereplő. A fény lassan kialszik. Sötétség) Szegény, árva kís
unokáim! (Zokog, Alulról tompa zsolozsma kórusban, majd szaggatott kereplő-szó.)

(J'ollltatjuk)

Jézus Krisztus fölsége miatt úgy kell veghezvinnilnk a kis teiteket, mintha
nagyok volnának, hiszen ej teszi azokat bennünk, és éli a mi é'etünlcet. A nagy
tetteket pedig - mindenhatósága folytán - kicsinllekként és könnyúeklr.ént.

B. Pascal
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