
ERZSÉBET NŰVÉR

SZlNMŰ K~T'R~SZBEN

frta s Z A R K A G EZ A

II. R~SZ

Kis tér Marburg falán kívül. A háttérben a várfal mögött házak és tornyoT.
lt1t~nak, a magasban a vár. Elöl baloldalt ~s ispotály, jobbra Erzsébet kis vá
Iyogháza. E16tte nagy fa, alatta pad.

1. jelenet

HEDVIG, IRMENGARD, ERZSÉBET ÚJ FRAJAI

IRMENGARD (alacsony, tenyeres-talpas,. durva külsejű szolgáló. FakádaL súrol.
Hirtelen kiegyenesedik) Hát nem mondorn, hogy nem büdös. (Arcot vág.)

HEDVIG (jól öltözött, gőgös tartású új fráj,a Erzsébetnek. Nagyot hall, elégedet
len, zsörtölődő természet) Bűnös? .. Ki a bűnös, Irmengard ?

IRMENGARD Nem bűnös, hanem bü-dös! A kád büdös!
HEDVIG A ... persze ..., a kád! Ürmőnk szívelí ezt a büdös szagot. (Halkabban.

elharapva a szót) Nem is úrnő az ilyen!
IRMENGARD (békétlenül) Hanern szó, ami szó: kegyelmed is megfoghatná azt a

gyökérkefét !
HEDVIG Mílyen beszéd?
IRMENGARD Nem beszéd, hanern kefét! Azt fogja meg a maga fönséges, nemesi

mancsaíval! (Mutatja)
HEDVIG Hm... én kefét?! Én, Seebachi Hedvig, nemeshölgy ? Mit képzelsz.

Irmi? . .. Engem nem erre fogadott föl Konrád mester! Én Erzsébet társalko
dónője vagyok ...

IRMENGARD (lesajnálóan) Társalkodónője?

HEDVIG Úgy bizony, a társalkodónője '"
IRMENGARD (félhangosan) Talán áskálódónője? Te sükebóka! Ilyen fülekkel

társalkodónő! (Hangosan, miközben a kádat l'ázza) Hedvig asszony, mongya
csak ki, hogy mí az, IgazságZ!

HEDVIG Milyen gazság?
IRMENGARD Igazság, nem gazság. Mongya ki az igazságot! Vagy ha nem akarja,

majd én kibököm. Konrád mcster azért menesztette a régi f'rájokat, Gudát és
Izentrudot, mert azokat szerette Orzsébet.

HEDVIG (nyitott szájjal figyeli, mit mond Irmengard) Szerette .. " szerette ... ,
persze hogy szerette. hiszen még Wartburgból hozta őket magával... Dehát
minket ís ...

IRMENGARD (miközben súrol, .közbevág) Már megint alakoskodik! Úgy csinál,
mintha nem tudná, hogy minket nem szabad neki szeretni... Nekünk borsot
köll törjünk az ő orra alá ..., hogy ne mosolyogjon furton-furt, hanem rággya
az a szent búbánat!. .. Na, most megmondtam!... Jaj, de ez a bűz! Hiába
csutakolom. Mint hét görény!... ,

HEDVIG (befogja az orrát) 0, ha én ezt tudtam volna! Dehogy engedett volna
ide jó atyám, ha élne! A seebachi finom, nemes úr! ... Te Irmi, több lúgot ve
gyél és kőport! Ne légy már olyan tökkelütött l

IRMENGARD (megáll a súrolásban) Micsoda? Tökkelütött?! (halkabban) Az a
tökkelütött, aki a te fejedbe üti akobakját! (Ugratva nevet.) De most már
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elég ebből a bűzhordóból! A bolongyát [áratják ve1em! Itt az "lspotalyban senki
se vádulja el a fekélyesek kádiát, akibe Örzsébet mossa őket, - hát vádulja
el az a lüke Irmengard í Egye meg a fene ezt a finnyás népséget, - hát én se
vádulom tovább! (A földhöz vágja a kefét, és ingerülten néz farkasszemet Heil
viooel.)

2. jelenet

ELÖBBIEK, ERZSÉBET

ERZSEBET (kijön házikójából. Fogadalma óta két év telt el. A sok munka és az
erős aszkézis megrokkantotta. Bottal jár.) Mi zaj ez, Irmengard ? (Leül apadm.)

IRMENGARD (ingerülten) Ezt a bűzhödt kádat! ...
HEDVIG Talán megvárnád. Irrní, amíg én szólok! (Durcásan Erzsébet felé) Nem

megmondtam neked, Erzsébet, hogy először míndíg engem szólíts! ... A ran
gorn kivánja meg ezt! De te mindig elfelejted! (Megrot'óan néz Erzsébetre.)

ERZSEBET Ezentúl így lesz, Hedvig nővérem.'. Bocsáss meg! (Irmengardhoz) Ugye
a kád?.. Igazad van. (Vesz egy jó korsó vizet és végigönti a kádon.) Most is?

IRMENGARD (szaglászik) Te... mi ez?! Már nem... Mit csináltál, Orzsébet?
Mit cselekedtél? .. Nincs szaga! .. o 'I'e valamit mormoltál ... Varázslat ez! Je
lentenem kell Konrád mesternek, hallod?

ERZSEBET (mosolyogva) Csak jelentsd, Irmengard,
HEDVIG (megszagolja akádat) No ni, már nincs szaga! Jól van, Irmi, látom, jó

munkát végeztél.
ERZSEBET (mosolyogva, nem gúnnyal) Meg is érdemli a dicséretet Irrnengard.
IRMENGARD (tehetetlenül néz rá, majd szótlanul vállatvon)
HEDVIG Dicséretet mondtál, ugye? .. Látod, ezt teljesen megértettem. Hogy van,

hogy, ha te szólsz, Erzsébet, akkor majd míndíg megértelek?.. Az a ...
kis. o o nagyothallásom akkor semmi ... (Fürkészve néz rá.)

ERZSEBET Azért értesz meg, mert mi szeretjűk egymást, Hedvig nővér.

IRMENGARD (hangosan jölnevet)
HEDVIG Mit nevetsz olyan ordenáré módon, Irmi?! (Erzsébethez) Hogy mond-

tad? ... Mondd még egyszer, - vaj' jól hallottam?!
ERZSEBET o" mert mi szeretjük egymást... te meg én.
IRMENGARD (újra felnevet, de halkabban)
HEDVIG Szeretjük egymást? Mi? (Megütődve néz Erzsébetre.) Szeretni? .., azt

nem kell, Erzsébet! o o. Azzal nem szabad... hogy is mOll1djam?.. Szóval ne
hivalkodjál vele! Ugye most nem mosolyogszj í

ERZSEBET (mosolyog) Én nagyon szeretlek téged is, Hedvig nővérem.

HEDVIG (döbbenten) Dehát miért?
ERZSEBET Mert biztosan te is szeretsz engem ... azért, aki értünk ... meggya

lázva, elhagyatva oly sokat szenvedett a keresztfán ...
HEDVIG Szeretni,... szeretni?!. o. De hiszen én inkább bírállak, és pervállak

téged!
ERZSEBET Ne is szűnjél meg soha a hibáimat nyesegetni! ... (Mélyen sóhajt,

bágyadtan elhallgat.)
HEDVIG (kis szünet után) Hogy elhailgattálL.. Beteg vagy te, Erzsébet! ...

Beteg ... Azám! Csak hální jár beléd a lélek! ...
IRMENGARD (dühösen) Kendbe még hálni se jár, mert nincs lelke kendnek!
HEDVIG (nem érti ro szavait. Erzsébethez) Akkor meg míért mosolyogsz? Inkább

sírnod kellene! ... Sírj, sírj hát! Van elég sírnivalódL. o Beteg vagy! Mindene
det elvesztetted! Elhagytad gyermekeidet! o •• Genny és jaj vesz körül!... Sirj!
Sírj! " o Nincsen semmi örömöd! Sírj, Erzsébet!

IRMENGARD (megvetően Hedvig felé) Gonosz debella, te! ...
ERZSEBET (szokatlan eréllyel rrmengardhoz) Ne vétkezzél, nővérem. {Hedvighez)

Nyugodjál meg, Seebachi Hedvig nemeshölgy. én sírok is a mosolyom mögött,



Pedig engem nem köpdőstek még arcon, és nem tettek töviskoronát a fe
jemre!. ..

HEDVIG Hát ha sírsz itt benn (a mellére mutat), akkor miért mosolyogsz itt
künn? (Az ajkát mutatja.)

ERZSEBET (halkan) Nem mondtam, hogy míndenemet odaadtam?! Nos Isten
a jókedvű adakozót szeretí l No, hol az Úr? .. Mosolyogjatok, nővéreim!

(Csengőharang-szó)
IRMENGARD Jaj, poklos-csengő!... Hogy kerül ide poklos? (Hedvighez) Hallja,

poklos-csengőt (A csengés erősödik.)

HEDVIG Poklos? Isten irgalmazzon!
IRMENGARD No, már itt is van! Gyerünk, óvakodjunk el. (Megmgadja Hedvig

karját, balra mindketten el.)

3. jelenet

ERZSltBET, FEKltLYES FIÚ

FEKltLYES FIÚ (16 év körüli, balról sántitva rongyosan, botra támaszkodva jön.
Teljesen kopasz: a haja kihullott szörnyű betegségében. Csengő anyalcában.)
Áldassék a jók Istene!

ERZSEBET Mindörökké amen. Mi járatban?
FEKELYES FIÚ Erzsébet hercegnőt keresem.
ERZSEBET Nincs hercegnő. Csak Erzsébet nővér. Az én vagyok. (mosolllog.) Isten

hozott, fiam.
FEKELYES Jaj, poklos vagyok!
ERZSEBET Hallottam a csengődet.

FEKELYES Es nem menekülsz el? Nem kergetsz el?
ERZSEBET Nem, fiam. Isten hozott ... Honnan jöttél?
FEKELYES Schmalkaldenből..., napokon, vagy inkább éjjeleken át ..., kerteket,

házakat, kutyákat messze elkerülve,... répát és gyökereket rágcsálva... búj
kálva, rejtőzve jöttem,... mert mindenki menekül előlem ..., bottal kerget
nek el.

ERZSEBET O szegény fiam. (Megsimogatja a fejé i)
FEKELYES (riadtan, szinte eszelősen néz Erzsébetre) Es te nem nienekülsz elő

lem?! Vigyázz, poklos vagyok! (Térdre esik Erzsébet előtt.)

~RZsEBET En nem menekülök, fiam. Menekülhet-e az útszéli fa a vándor
elől? .. (Kis szünet.)

FEKELYES Ütszélt fa (ránéz Erzsébetre, majd a fára) Nem, az nem menekül,
. Te sem menekülsz (Sir. Kis szünet. Erzsébet fölsegíti, majd egy gyolcsda-

rabbal óvatosan tisztogatni kezdi a kezét.)
ERZSEBET úgy... úgy szépen... csak tartsd nyugodtan.
FEKELYES Más mindenki menekül, ... vagy elkerget ... még a vadkutya is el-

ugrik előlem ... Hsz, de fáj! Fáj! Ne bántsd, ... a csontomig fáj!
ERZSEBET (bágyadtságából hirtelen felélénkül) Fáj? Azt mondtad, hogy fáj?!
FEKELYES (ingerülten) Persze, hogy fáj! Eget... mintha tüzes vassal sütnék ...
ERZSEBET Akkor, fiam, te nem vagy poklos.
FEKELYES (mohón) Nem? .. Mondd még egyszer, Erzsébet nővér!

ERZSEBET Nem vagy poklos, fiam!
FEKELYES De honnan tudod te azt? .. Mondd még egyszer, mondd! Sokszor

mondd! . " (nehézkesen leül)
ERZSEBET Nem vagy poklos! Nem vagy poklos! Hogy honnan tudom? .. Volt

már poklosokkal is dolgom nem egyszer. A poklos fekély nem fáj, ... csak el
hal a testrész... (Gyengéden simogatja a fiú kopasz, fekélyes fejét.)

FEKELYES Hsz, de fáj!
ERZSEBET (mosolyog) Csak fájjon! Szent Antal tüze éget, fiam.
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FEKELYES (megrázkódik) Szent Antal tüze?! Ilyen rettenetes szerit az?
ERZSEBET Nem rettenetes. Csak ebben al. égető kiütésben al. Ő közbenjárása

segíthet. .. Imádkozzál hozzá, fiam! Mondd utánam: "Remete Szent Antal, kö
nyörögj érettem!"

FEKELYES Remete ..., nem, nem mondom!
ERZSEBET (miközben törölgeti) Miért? Már sok tűzben szenvedőn segített!
FEKELYES Akkor sem mondom!
ERZSEBET (kis feszületet mutat neki) Nézd elit!
FEKELYES (némán, dacosan elkapja a fejét) .-
ERZSEBET Mi az, fiam? .. A Megfeszített teérted is szenvedett ... és szen

ved. .. (halkan) Együtt szenvední könnyebb.
FEKELYES (komoran hallgat)
ERZSEBET Akkor majd helyetted én! (Magában fohászkodik. Kis szünet.) Add

ide a csengődett (Leveszi nyakáról a csengőt.) Most szabad beteg vagy!
FEKELYES Szabad beteg! ... De most is fáj!
ERZSEBET Mondtam már, légy boldog, hogy fáj! (az ispotály felé) Frájok! Nő-

vérek!
IRMENGARD (arca megjelenik a kapunyílásban) Pokloshoz minket?! Isten őrizz!

HEDVIG (mögüle) ElzavaImi azt a poklost!
ERZSEBET Nem poklos ez. hanem a Szent Antal tüze kínozza! Segítsetek elol-

tani! . .. Olajat, gyolcsot és teafőzetet hozzatok... kamillát !
J:i'EKELYES De jó vagy te, Orzsébet nővér! Áldjon meg... a tiszták Istene!
ERZSEBET (kissé megiUödve) Te a katharusokhoz tartozol?!
FEKELYES (észbe kap) En?! ... Ments Isten! ... En nem! Nem! Ne félj, Erzsé··

bet nővér ..., ne félj!. .. En nem vagyok katharust N,fm! Nem!... En sehová
sem tartozom,... nekem senkim sincsen!

ERZSEBET Apád?
!<'EKELYES Nincsen... Elvitte a túz.
ERZSEBET Ej szaka? Nem tudott belőle kimenekülni? Éjszaka?
FEKELYES Nem! Nappal. A máglya tüze... Takács volt Schmalkaldenben. " Jaj, ...

most is látom... Ott ég, sistereg, lángol!... (befogja a szemét az iszonyattól)
Apám!

ERZSEBET (magához öleli) Nincs, nincs már semmi, fiam ... Ugye már nem
látod?! Nem látsz, nem látsz semmit!

FEKELYES (némán bólint)
ERZSEBET Requiescat, ... requieseat in pace! (maga elé) Mit adjak még, hogy

a gyúlölet lángja kialudjék?!. .. Mít kívánsz még, Uram, tőlem? Lánggal égjek
én is?!... Nem tudok... Csak teremtményeiddel tudok szenvedni... Ez sem
elég?! ... Adj jelet, Uram! Adj [elet!

4. jelenet

ELOBBIEK, IRMENGARD, HEDVIG

IRMENGARD (balról az ispotályból jön Hedviggel. Nagy dézsát hoznak, töl'lőru

hákat és korsót olajjal.) Aztán míndent elégetnit Ezt rnondták odabenn. (Az
ispotály felé int.)

ERZSEBET (mintha nem hallotta volna.) No gyere, fiam, ülj ide ... Úgy! ... Elő-

ször a fejedet!. .. (Olajjal kenegeti.)
FEKELYES Istenem, de jó! ... Te áldott!
IHMENGARD Nocsak ide a lábadat! (a dézsában olajjal kenegeti) Il1en sebekett
HEDVIG (semmíttevően hemzseg. lrmengardhoz) Irmi, te nem félsz tőle?!

IRMENGARD Nem hát! Ha Orzsébet azt mongya, hogy nem poklos, akkor nem
poklos!

HEDVIG De milyen szaga van!
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IRMENGARD Az elóbb még undorított, de most már nem.
FEKELYES Mílyen jók vagytok ti!... Erzsébet nővér, te vagy az én anyám.
ERZSEBET (megcsókolja a fiú fejét) Fiam!
IRMENGARD Nini! Mosolyog a gyerek! Mosolyogl
ERZSEBET (derűsen) No hol van az Úr?
FEKELYES Ahol te vagy... a te kezedben és olajodban ...
ERZSEBET (valamit halkan mond, aztán felnéz az ég felé, és mosolyog, majd a

szemét törli. Kis szünet.)
FEKELYES Miért sírsz, anyám?
ERZSEBET Inkább azt kérdezd, fiam, kikért? (Szünet. Tovább ápolja a fiút. Már

mosolyog;) Te majd ítt maradsz az én házikémban. Az ispotály zsúfolt.
FEKELYES Itt maradok nálad, anyám... De hiszen te is beteg vagy! Téged is

ápolni kellene! ... Majd ha én meggyógyulok a Szent Antal tüzéből. én ápollak
téged! Jaj, megint a tűz! A tűz ... Újra látom a máglya lángjait! Az apám!
Apám! ... (Befogja a szemét.)

ERZSEBET (kezét ráteszi) Most már Inem látod ... , nem hallod! ...
FEKELYES (megwyugodva) Nem látom,... nem hallom... a te kezed ..., a te

áldott kezed!... Most kérdezheted, hol az Úr?!. .. Nálad, Erzsébet nővér... A
te Urad az én Uram is! ... (Sír.)

ERZSEBET (megrázkódik) Itt a jel! Itt a jel! Fiam!
FEKELYES Anyám!
ERZSEBET Fiam! Gyermekeim! ... Ti mínd, árvák elhagyottak és üldözöttek!

5. jelenet

ERZSEBET, FEKÉLYES FIÚ, KONRÁD

KONRAD (hátulról észrevétlenül belép. A kezében keresztben végződő zarándok
bot. Fáradtnak látszik. Két segéde, Dorso és Johannes megáll mögötte szobor
mereven. Konrád egy ideig némán szemléli Erzsébetet és a Fiút. Kis szünet után)
Laudetur ... in saecula! .

ERZSEBET (összerezzen) Amen. (Megcsókolja a Konrádtól eléje tartott feszületet.)
Áldott, ki az Úr nevében jő... Hát megérkeztél, atyám, hosszú utadról ?!

KONRAD Amint láthatod, Erzsébet nővér. (Elbocsátóan int kiét segéde felé, mire
azok eltávoznak. Erzsébethez) Áldást adok reád, leányom.

ERZSEBET (húzódozva letérdel)
KONRAD (rövid szünet után keresztet vet Erzsébet feje föWtt. Közben rákll,p

csolja szemét a Fekélyes fiúra, aki megrettenve ismeri föl.)
FEKELYES Irgalom! Irgalom!... (Fölugrik és vizes lábbal menekülni próbé~!...a

törülközőt a földön vonszolva.)
ERZSEBET Ne félj, fiam ... A lelki vezetőm! ...
FEKELYES (még mindig a rettegés lázában) De az én apámat, ... az apámat ö

vitette el ... A tűz,.... a tűz! Jaj a lángok! .. ,
ERZSEBET (lassan fölveszi a törülközőt, és törölgetni kezdi vele a Fiút, akit azon

ban alig tud visszatartani) Maradj, fiam, nem lesz bántódásod! (Bátorító:tn rá
mosolyog.)

KONRAD (szemével vizslatja a Fiút) Poklos?
ERZSEBET Nem. Szent Antal tüze.
KONRAD Akkor inkább Iseriheirnbe való, az ottani ispotályba, ott ápolják a Szent

Antal tüzeseket .. , De mégsem! Itt marad corpus delicti-nek! (Számonkérő arc
cal néz Erzsébetre.) Fogadalmadat, leányom, megint nem tartottad meg. Az em
ber megint rabul ejtett! (A Fiúra néz.)

ERZSEBET (látomásosarccal) Nem látod, hogy a szenvedő Úr Jézus jött el hoz
zám? (A Fiúra néz.)

KONRAD (megdöbbenve) Beteg vagy te, Erzsébet nővér, Amióta nem láttalak,
összeestél testben ...
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ERZSEBET De lélekben nem! A lelkemben az öröm madara... (Mosolyog, de
Konrád megr6v6 tekintetére összerezzen, és elharapja mondanivalóját.)

KONRAD (komoran) A mosoly a világ csalogató madara számodra. Jézus Urunk
nem mcsolygott soha! Az evangéliumok nem tesznek róla említést!

ERZSEBET De én tudom, hogy mosolygott, valahányszor valami szépet, valami
mennyeí tisztát látok... (Mosolyog.)

KONRAD De a szenvedés útjain ..., a bűnök irtóztató látvánvén ..., a hosszú
golgotai úton...

ERZSEBET Ezért sírok a mosolyom mögött , (. Meg az emberi szenvedés miatt,
o •• amit ember mér az emberrel

KONRAD (találva összerezzen) Sírj csak! Miattam is! .. o (halkan) Marburgi Kon
rád inkvizítor miatt ... (Csend. Leoldja övér6l flagellumáto)

FEKELYES (riadtan a háttérbe sántikál)
KONRAD (a flagellumot tartva) Én sírás helyett ezt! A testem ellen. Különben

nem bírnám!
ERZSEBET De bírnád, ha a szeretet lenne a máglyád ..., amiben te égnél!
KONRAD Es akkor az eretnekek? Szem vallásunk igaza? A hit egysége? ..
ERZSEBET (szinte kétségbeesetten) Hát nem a szeretet a legerősebb egység?!

(Hosszú csend.)
KONRAD (megindultan töpreng) Talán igazad van, leányom... o De az igazság ke

vés. " A szeretet nem az én fegyverem... Megpróbálták mások. Megbuktak ...
ERZSF::BET A Poverelle próbája halála után is tart. Győz!

KONRAD Talán igen. Talán nem. Az élet irtózatos o " Az én nagy próbém te
vagy, Erzsébet nővér ... És én e próbát végighajtom.

ERZSF::BET Mi vár még reám, atyám? .
KONRAD Egészen fel kell áldoznod magadat. Az örömödet is. A mcsolyodat

is. .. Nem állhatsz meg a fél úton!
ERZSEBET (kihúzza törékeny testét) Hiszen odaadtam mindenemet. Rangornat. Va

gyonomat. Gyermekeimet, kedvelt frájaimat, Gudát, és Izentrudot,. o o hogy a
Semmi keresztjére kerüljek? ! ...

KONRAD De az örömödet .. o, a mcsolyodat nem vitted magaddal oda o • o Öérette!
(Kis szünet.)

ERZSEBET (tusakodás után) Akkor hát o ., ne is szeressek?
KONRÁD (elmeTÜlten néz Erzsébetre) De szeress! Szeress!. o o mert az Isten sze-

retet o " Csak ne lágyul] el. Az értelmeddel szeress! o •• A szívedet, a te legna-
gyobb kincsedet vesd az 6 keresztje alá! Odavaló!

ERZSEBET (nagyon halkan) A szívemet?
KONRÁD A szívedet.
ERZSEBET (némán mered maga elé, majd leomlik apadjára)
FEKELYES (bicegve odafut) Anyám! l!:des anyám! Mi van veled?!
KONRÁD (a házikó felé) Frájok! Irmengard! Jöjjetek! l1:n sietek a kápolnába

végső útravalóért. (Jobbra el.)

6. jelenet

ERZSF::BET, FEKÉLYES FIÚ ÉS A Kl1:T FRAJ

FEKELYES (simogatja a félig eszméletlen Erzsébetet) Anyám! l1:des anyám, ... a
szívedet ne add oda, az az enyém!

IRMENGARD (jön a házikóból kőkorsóval a kezében) Finom kecsketej, ez majd
segít! (Próbálja itatni.).

HEDVIG (szokatlan egyűttérzéssel) Ez majd erőt ád, édes Erzsébet nővér! ... Majd
hozok herbateát is.

ERZSEBET (gyengéden eltolja mag~tól a korsót. Mintha monológot mondana) A
szívemet? .. a szívemet vessern oda?! ... Hát odavetem... Szívtelen Erzsébet!
Szívtelen Erzsébet! ... (Felzíhálo)
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FEKELYES (simogatja) Miért sírsz, anyám? .. (groteszk mosollyal) No hol van az
Or? Mosolyogj, anyám! Hol az Úr?

ERZSEBET Az úr? .. Hol az úr?! (A szívéhez nyúl és csüggedten ejti le a ke
zét.) Nem tudom, fiam. Az én szívem üres.

FEKELYES (a szívéhez kap) Itt van ... itt van. Nekem adtad! ... lf.s a többiek
nek: a nyomorultaknak. .,' a betegeknek, szegényeknek, elhagyottaknak... (A hát
térben mintegy fátyol mögött látomásszerűen látni lehet a furcsa menetet, amint
az említettek lassan keresztülvonulnak a szinen, jobbJukat szivükre téve) az öz
vegyeknek..., űldözötteknek.i.., a máglyára küldöttekJnek... Ott van mindegyikük
ben a te fogyhatatlan szíved ... Ezer és ezer szíved dobog bennük, édesanyám l, ..
(Ahogy a Fiú beszél, Erzsébet arca lassan meg békül.)

ERZSEBET (elhal6 hangon) Hívjátok Konrád atyát!
FEKELYES A te gyötrődet? Apám hóhérát?
ERZSEBET Nem... hanem az utolsó... utamra . " vezetőmet".

BURGHARDT (hátulr6l sietve jön, a Legszentebbet szorítva melléhez) Konrád
mester nem tud jönni l . ,. (A várfal mögül kiabálás, fegyverzaj) A hesseni ne
mesek megrohanták, és népítéletre akarják hurcolni inkvizíciós ítéletei miatt...
Bemenekült amitemplomunkba hogy életét megmentse az asylumban . ..

ERZSEBET Per amorem Christi! (Imádkozik.)
FEKELYES Most őérte imádkozik... az üldözőért. akiből üldözött lett, (Az ispa

tályból nővérek és betegek jönnek, és feltűnés nélkül megállnak Erzsébet mögött.)
BURGHARDT (odamegy Erzsébethez) Erzsébet nővér, elhoztam neked Jézus Urunk

szent, testét. (Megadja neki a feloldozás jelét, és megáldoztatja. Az útszéli fár61
madárdal hangzik fel.)

IRMENGARD Madárének Mindenszentek havában!.,.
BURGHARDT Mi is imádkozzunk, testvéreim! mínt a madár. Dicsérjük Istent új

szentjének útján!
MIND Téged, Isten, dicsérünk, Téged úrnak ismérünk. Téged, örök Atyaisten.

Mind egész föld áld és tisztel.
FEKELYES (Erzsébet fölé hajol) Emberek! Nem mozdul'. .. Meghalt az én anyám'

(Lehajtja fejét és megrázk6dik.)
BURGHARDT (odalép, megnézi Erzsébet arcát. Döbbenten felkiált) Mosolyog!

Függöny

BEDE ANNA VERSEI

TEREMTÉS
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Tudom hogy lehetetlen
Azért csinálom
Légvár - bevehetetlen
halálos álom
Tudom hogy megroppanok
erősebb nálam
Hullámra szállnék gyalog
lehúz az áram
Szemembe árad a fény
igéz a Minden
Szavakba hogy önteném
Messze van innen
hol renddé rendeződik

mi volt s mi lesz még

az ég leér a főldig

Tenni szeretnék
teremteni világot
egyet az Egyben
de térdig sárban állok
ki húz ki engem
Istenne,lc se volt tréfa
pedig ő isten
megingok nagyon néha
erőben hitben
Lehetetlent akarok
esztelen áron
Tudom hogy belehalok
Azért csinálom




