
állnak. Sötét sículusok nem néznek
utánam gyűlölködő szemmel ... S az
a megválasztás - nem veszi rosszné
ven ? ...

B. ANDRÁS Csak mondia ki bátran,
fejedelemasszony ...

MÁRIA CHRISTIERNA Vigyázron Nagy
ságod: Sigismund tyrannus volt - ki
mer-t volna a,klkor ország gyűlésében

szembeszállni véle? Nő vagyok s a
csendes kővári falak közt sok ideig él
tem. De mióta innen látom a világot
a fejedelmi trón véres városából, meg
nőrtt Nagvságodnaíi" sorsáért a gondom.

B. ANDRÁS Köszönöm a gondot. De mi
növesztette?

MÁRIA' CHRISTIERNA Bossz szeme
ket látok, titkos suttogókat, Prágai kö
vet is felkwElsett engem, feiedclemsé
gérI: a császári udvar ferde szemmel
nézi ... Átkozott ez a föld ... vétkes
szavamért az Isten megbocsásson.

B. ANDRÁS Áldo1Jtá teszem én... me
leg hangon ha az Isten nekem társat
is ad hozzá. Valakit: igazi fiejedelem
asszonyt ...

MÁRIA CHRISTIERNA Ertem Nagysá
godat. Köszönöm a jó szót s azt, amire
gondol. Báthori Siglsmund háromszor
hagyott el megcsúfolásornra, szégye
nemre, búmra ... Idegen lett s'zív"effi
szégyeneimben minden mabrimondum
tól. .:

B. ANDRÁS .Maradjon! Feledjen !
MÁRIA CHRISTIERNA mn. már osak a

Krisztus vllágról lemondó csendes szű

zeinek lehernek a tárna.

B. ANDRÁS Kolostorra gondol?
MÁRIA CHRISTIERNA Ama. Kolos

torra.
B. ANDRÁS Fejedelemasszony?
MÁRIA CHRISTIERNA Volt királyle

ány is - magyar királyleány, Sancta
Margaretha, aki egykor ezt a sorsot
választotta. Báthori Si gismund asszo
nya nem voltam, Krisztus elfogadhat
örök jegyesének.

B. ANDRÁS Ha elmegy mellőlem, a jó
ság sugára búcsút vesz a fm dtől. Úgy
kellett a fénye ...

MÁRIA CHRISTIERNA Imádkozom,
hogy a Krísztus fénvessége soha el ne
hagyja. - Kíséretet kérek.

B. ANDRÁS szomorúan: Tövisig magam
is el fogom kísérni, fejedelemasszony.

MÁRIA CHRISTIERNA Megyek Stiriába,
Krisztus fényessége mutassa meg útját
víssza, Warmiába... Meghajtja fejét
B. András előtt s megindul a kisajtó
felé.

B. ANDRAS odáig kíséri. Az ajtónál 
férfimozdulattal - megfogja balkezét,
mintha még egyszer tartóztatni akar
ná. Fejedelemasszony!

MÁRIA CHRISTIERNA visszafordul,
jobb keze tennierét lassan tiltó mozdu
latra emeli. Soror Chrístíerna! Kimegy
és betuizza maga mögött az a,jtót.

B. ANDRÁS ott áll egy darabig, aztán
tűnődő arccal, lass'Ú. l~ések7cel a bus
tóig megy a megnövekedett homály
ban. Nézi a fejet s hangja közel van
az elérzékenyedéshez, mikor megszólal.
Boldizsár bátyám!

Függöny
(Folytat juk)

-
Az egyetlen zsarnok, akit e világon elis"merek, a "csöndes kis hang", mely ben

nünk lakik. S még ha egyetlen főnyi kisebbségben kellene is maradnom, volna bá
torságom,~hogy ehhez a reménytelen kisebbséghez tartozzam. Mert ez az egyetlen
őszinte állásfoglalás számomra.

Gandhi

Az, ak,i vallásának szabályait anélkül követi, hogy hinne bennük: gyáva és
szánalomra méltó.

Le Corbusier

A szenvedés a lét elengedhetetlen föltétele. Az emberi nem jelvénye. Senki sem
igazult meg soha, míg keresztül nem ment a szenvedés tüzén. Ettől senki sem me
nekülhet. Egyetlen, amit tehetünk: megtisztítani a szenvedéM, elkerülvén azt, hogy
másoknak szenvedést okozzunk.

Gandhi
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