
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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