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A püspök, Eszterházy László gróf, kissé mogorván forgatta kezében a
verespecsétes, szabályos tisztasággal megírt fínom hártyalapot, melyet a
miséről jövet adott a kezébe kedves papja, ErdődyJózsef, ezekkel a szavakkal:

- Fontos levél főtisztelendő püspök úr! A császári kabinet leirata ...
Erdődy József, oldalkanonokja, egyidős volt a püspökkel, túl az ötvenen.

Rendíthetetlen nyugalom és erő áradt olajbarna arcáról és sötéten villogó
szemeiből. Kevésbeszédű és csendes ember volt, akárcsak püspöke. De Erdődy

hallgatagságából a lélek békéje és fönséges harmóniája áradt. Míg Eszterházy
püspök hallgatagsága szótlanságnak, mogorvaságnak számított és untalan
háborgások gyötrelmét takarta.

Amikor a levelet eléje tette a kanonok, egy árnyalatnyival mélyebb lett
a szeme közé vésett ránc.

- Korán reggel császári köszöntő, kedves Erdődy 1 Vajjon nem számít-e
felségsértésnek, ha kimondom, hogy nem túlságosan örvendezem a kegy
nek 1! Majd később elolvasom, kedves Erdődy. Majd később!

Erdődy, aki fiatalabb éveiben jezsuita volt, türelmetlenül kapta hátra
fejét.

- Talán mielőbb, főtisztelendő püspök úr! Mielőbb!

Hangja sürgető volt, tüzes és haragos színezetű. A püspök riadtan kapta
hátra fejét.

- Szent sátán ivadéka, te ! - mormolta kissé megszégyenülten. - Olyan
vagy éppen, mint Nagy Szent Gergely, az se ismerte a türelmet, a várakozást,
ha valami fontos elintéznivalója akadt. Lehet, hogy igazad is van. Egyelőre

azonban mégsem óhajtom látni Josephus császár üzenetét. Ezt is, mint évek
óta - négy éve már, Erdődy! - szépen a fiókba tesszük. Betegségünkre
hivatkozva ...

Erdődy szemét konok láng futotta be.
- Gondolom, ezt a levelet nem teszi fiókba főtisztelendőséged! Akár

milyen beteg is ő nagysága, a püspök válaszát meg kell adnia ...
Akkor Erdődy meghajtotta fejét és kifelé indult a teremből. Csaknem

szaladva. Látszott, hogy attól fél; tiszteletlenségre ragadtatja magát hirtelen
haragjában. De a püspök, amikor kanonokja már elérte volna a fínom fara
gással bőven díszített ajtószárnyakat és keze már-már lenyomta a dúsan
cifrázott vaskilincset, utána szólott halkan, szelíd szeretettel.

- Pax et bonum, kedves testvérem, Krisztusban! Csak béke és jóság
és megértés mindíg a gyengékkel is ...

Erdődya fogai közül szűrte szaggatottan, megszégyenülten és megindultan :
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- Laudetur Domine episcopus ...
A püspök, amikor egyedül maradt, fölkelt az íróaszbal mellől, Szeme

átsiklot a fenyegetően fenséges aláírás fölött. Négy év óta, amióta a pécsi
püspökség javadalmába és tisztségébe ültette József császár kegye és szeretete,
többízben látott ilyen fínomírású, verespecsétes császári episztólát. Titkárától
és papjaitól tudta, hogy a nevezetes dekrétumnak, az 1781. év februárjában
keltezett egyháznyirbáló rendeletnek végrehajtását követeli bennük a császár.
Nem kételkedett abban, hogy ez a mostani is ugyancsak emiatt iródott 1

Átsétált a széles, világos terembe, melyet püspöksége alatt ízlése szerint
s a kor divatjának megfelelően átépittetett; dús oszlop- és menyezetdiszi
téssel. Odament a sűrűn vágott ablakokhoz, melyeken napfény áradt befelé.
Künn a kövezetlen Dóm-téren csak a plébániaház táján mutatkozott néhány
ballagó ember. A kékruhás püspöki hajdú ásitva ténfergett oszloptóloszlopig.
A kőedényesek piacáról, Szent György szobra mellől halk zümmögés zengett.
A sandervárnak nevezett szabad kőkút vizének puha csobogása.

Tavasz volt ekkor. A város fölött kéklö hegyről, a Mecsekről ibolyának,
vad cseresznye virágjának fanyar illata hullámzott alá. A négytornyú dóm
fölött, a bárányfelhővel puhított tündöklő kékségben galambok szálldostak.
Nyugodt, békés és csendes világ volt ez! Eszterházy püspök mégis össze
kulcsolta kezeit, ahogy. nézte és sóhajtott. Még csöndesebbre, még béké
sebbre vágyakozott!

Fiatalságában hosszú évtizedeket töltött el kolostori magányosságban,
a pálosok fehér ruháját viselve. Nem volt püspökhöz illő, de untalan azt a.
régi gondtalanságot és egyszerűséget kivánta vissza! E pillanatokban, maga.
mögött a császári levéllel, még fájóbban, még sóvárgóbban, mint bármikor
négyéves püspöksége alatt. Tudta, hogy künn, a kancelláriában fekete
reverendás falusi papok várakoznak, hogy beszámoljanak néki a néhány
esztendő óta rendbehozott egyházmegye dolgairól. Kocsin és gyalog mene
teltek, talán egy vagy két napig is, míg Pécsig eljutottak .. , Aztán az is
eszébe jutott, hogy Szányi Ferenc olvasókanonokot is iderendelte a mai
napra. Szányit pedig határozottan megszerette az első perctől kezdve, ahogy
átlépte az egyházmegye határát és Pécsen, a város határában Nunkovics
prépost mellett meglátta. Szányi Ferenc tiz évvel volt fiatalabb püspökénél.
de Esterházy gróf sosem tudta magában leküzdeni a kiváncsisággal vegyes
tiszteletet, melyet iránta érzett. Szányi Ferenc az élet, a világ apostola és
papja volt! A püspök magán hordozta a kolostori élet zártságának és elvonult
ságának szellemét, türelmetlen és felelőtlen volt a valóságos világ dolgai iránt,
Szányi viszont a harcos bátorságával hangoztatta, hogy Krisztus ezt tartotta.
fontosabbnak: elmenvén tanítani ... Pásztor volt ő, juhok őrzője és vigyá
zója, mindig vidám és erős. Maga körül állandóan nyolc-tíz szegénysorsú
diákot tartott. Ezekből részben papokat, részben világi hivatalviselőket

nevelt.
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·Szányi Ferencre gondolva megfélemedett a püspök és visszaáétélt az
Iréasztalhoz. Hát mindegy, ezt a levelet mégis el kell olvasnia I Amilyen
határozott, egyenes ember az olvasökanonok, még azzal köszöntene reá:
Vajjon mi hir Bécsben, Domine episcopes? Sosem mulasztja el Kli6 püspök
érdemeit emlegetni, alkotásainak: a könyvtárnak felállítását, templomok
építését, iskolák megteremtését, plébániák szervezését - felsorolását. Eszter~

házy püspök ilyenkor mindig érezte, hogy Szányi Ferenc a tetemrehívás
szándékával dicséri oly gyakorta nagynevű elődjét és ösztökélni akarja
reáváró, őt megillető alkotásokra.

Leült hát az íróasztalhoz és fanyar undorral maga eIé teritette a levelet.
A megszólítás ellen nem lehetett semmi kifogása! Finoman cizellált, művé
szíesen szép betűk bókoltak feléje csaknem térdet hajtva.

"Magnificentissime et Reverendissime Domine Episcopus!
Charissime mi Amice !"
Minden szó élő bizonysága annak a meleg és méltányol6 barátságnak,

mellyel a habsburgi ház Mária Terézia óta kitüntette az Eszterházyakat.
Ezt az egyet, úgy látszik, József császár is átvette anyja politikájából. A püs..
pök akaratlanul is visszagondolt arra a fényes ünnepségre, melynek ifjú.
korában tanúja volt, amikor Mária Teréziát fogadták vendégül Essterházán]
Ráhajolt hát a betűkre és olvasni kezdett. De amikor egyre több szót fogad
tak be szemei, elhomályosult ez a régi, fényes emlék! A "Kedves barát",
melyot Josephus a levélben is kihangsúlyozott, egyre mélyebbre zuhant
Eszterházy gróf lelkében és maradt csak a főtisztelendő és nagyságos. püs
pök úr! Egy ősi egyházmegye feje, annak minden felelősségével, sérelmével
és haragjával. Odacsapta a királyi levelet. Keskeny keze ökölbe szorult
fölötte. Szívesen kettészakította volna a finom hártyalapokat. Szája: oly
keskenyre szorult, hogy csak vékony vonalnak tetszett ráncos-sápadt areá..
ban. Érezte, hogy vér fut fel agyára, harag hullámzik végig gerineén. Még
csak egy pillanat és heves kiáltások törik meg a terem csöndjét. Kiáltások;
melyekre talán összeszaladnak a falusi paróchiák papjai és a káptalan tagjai.
Hirtelen megrántotta a csengőzsinórt. Fiatal, nagyon gyorsléptű pap, a tit~

kára lépett be. .
- Erdődy és Szányi kanonok urakat kérem !
A titkár félszeme ottmaradt akiteritett papírlap fölött: Josephus

nevének gőgös kacskaringóján. De már ment is suhogva, kissé meghajtöte
fejjel. Sietett küldeni a két kanonokot ...

Szányi Ferenc, ahogy megcsókolta a püspök gyűrűjét. vidáman hunyó
rintott.

- Egyszóval akkor, főtisztelendő püspök úr, ma megtartjuk az erdő

vizitát ? !
A .püspök végigsímított homlokán. Tudta, hogy a mai napra. tűzték

programmul a püspöki erdők megszemlélését. Fanyarul elmosolyodott.
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- Van itt vizita, kedves Szányi ! A császári sekrestyés minden időkre

elvette kedvemet a mecseki erdőbirtokoktól ...
Erdődy harcosan húzta ki magát. Ó már olvasta a levelet, előbb még,

mint a püspök.
- De a magyar egyház nem fogja tűrni a pofonokat, még ha császári

kéz adja is. Demonstrálni fogunk.
Szányi arcáról eltűnt a vidámság. Keményen, határozottan emelte fel kezét.
- Meg van irva, hogy a pokol kapui sem vesznek erőt rajta ...
A püspök összeroskadtan ült.
- Tiétek a vita, az enyém a végzés ...
Szányi ekkor merészen odanyúlt a hártyalapokhoz.
- Megengedi főtisztelendő Püspökatyám 1
De nem 'várta be az engedélyt. Gyorsan, szaporán pillogó szemekkel,

félig mormolva olvasta a sorokat :
"Meghagyom Főtisztelendőségednekkedves Barátunk, hogy az 1781. év

februárjában keltezett dekrétumunk végrehajtását ezévi március huszadik
napjánál tovább ne halogassa ! Mindennemű szerzetről, melyek az egyház
megyében akadnak, akár tanítók, akár kontemplálók, részletes kimutatás
küldendő, Nevezetesen a vagyoni helyzet feltüntetésével ..."

Szányi itt fanyarul fölnevetett.
- Olyan szegény lett a Nagy Királynő fia, hogy az egyház javaira

áhítozik 1
A levélben még két-három szó állott.
"A császári biztosok a helytartőtanácsnál legkéeöbb ezévi augusztus hóig

jelentkeznek, amikor is a rendházak feloszlatása megkezdődik ..."
Sokáig csend volt a teremben. Mindhárman hallották. a szamovár vizé

nek finom zümmögését.
- Még csak négy hónap - mormolta Erdődy. - Ha valami csoda nem

történik, vehetik mind a vándorbotot.
- De hova 1 - tört ki a püspök. - És én küldjem őket? Én 1 Mi lesz

velük 1 Mit kezdenek 1 Feleljen nekem, kedves Szányi ?
Szányi fölvonta a vállát. Szürke szeme acélos erővel villogott.
- Amit az apostolok, reverendissime Episcopus! Tanítók és igehirde

tők lesznek a nép között, Úgyis kevés a világi pap. Aztán majd kivárják a
végét •.. Kivárják!

- Könnyen beszél, kedves Szányi - mormolta a püspök. - Nem pró
bálta, nem ismeri, mi az, klastromi védettség után a világ szolgájává lenni !
És hol, merre vetnek ágyat számukra 1 Vannak köztük öregek és betegek is ...

A püspök láthatóan szenvedett. Mély, keserű, emberi szenvedéssel.
Panaszosan és méltóságát felejtve. Ömlött belőle a siralmas szó:

- Négy éve, amióta köztetek vagyok, alig alszom valamit. Már itt várt
rám a dekrétum a püspöksüveggel. A dekrétum, melyben félezerév alkotásait

VIGILIA



töri Össze a szeszélyes császári kéz. Ez a császár különösen kitüntetett ben
nünket,Eszterházyakat! Nyilván a Habsburg-ház iránti hűségünkreapellált,
amikor úgy Egerben, mint itt Pécsen tőlünk választott és rendelt püspököt.
Egerben szapora térítéssel válaszoltak. Én, betegségemre hivatkoztam. Beteg
ségem, mint tudjátok ...

Elhallgatott kissé. Azok ketten: Szányi és Erdődy lehajtották fejüket.
Püspökük betegsége régóta látható volt. Ezen a betegségen nem segíthetett
semmiféle orvosi praktika. A szálas, szikár férfiember naphosszat magányosan
sétált parkjában és szobáiban. Hallgatag komorság kínozta. Mai nyelven:
neuraszténia.

A püspök megtörölte homlokát, melyet apró veritékcsöppek leptek el.
- A betegségem - mondta zavartan, de nagyon alázatosan. - Nyug

talanság. Csak annyi, hogy untalan kiálthatnám a zsoltárossal: "Miért'vagy
én lelkem szomorú, miért háborogsz untalan !" 6, de higyjétek meg, inkább
vállalnám kezem-lábam szaggatásait, avagy a himlőt, mely gyorsan halált
hoz. És jaj, mi lesz ezentúl kedves testvéreimmel, fehércsuhás pálosaimmal t
Mondjad kedves Szányi, bántották ők, a jakabhegyi remeték Josephus csá
szárt 1 Mert őket is, még 6ket is szélnek kell bocsájtanom 1 !

Szányi nem mert fölnézni. Szégyelte, hogy püspökét gyengének kell
látnia, bár tudta róla belső meghasonlottságát. Gyorsan Erdődy karjához
kapott, hogy kényszerítse a helyeslésre.

- Talán mégis jó lenne ma megtekinteni a mecseki erdőbirtokokat

püspök urunknak 1! Az utakat rendbehozattam. az idő enyhe. Én, f6tiszte
lendő püspök úr, mindíg azt vallottam, hogy nagy megpróbáltatásokban,
nagy gondokban, erdők mezők csendjébe kell menekülnünk. Isten legcsodá
latosabb alkotása, a szabad természet szemlélésében megenyhül a lélek, meg
világosodik a zavar, éles és kemény lesz az ítélet. Gondoljunk csak remete
,Szent Pálra. Mily csodálatos bölcseség élt benne, hogy puszták magányába
menekült! Javallom tehát, tartsuk meg ezt az erdővizitát ...

A püspök hol őt, hol Erd6dyt nézte. Oldalkanonokjától, annak hevessé
,gétő1, türelmetlenségétől míndíg félt egy kevéssé. És azonkívül, odakünn a.
messzi falvakból reá várakozó falusi papok, akik egy-egy intését, jószavát
várják ... Most nem tud nekik semmi jót mondani, legfeljebb panaszt és két
ségbeesést. Erdődy fanyarul hallgatott. Aztán, látva a püspök réveteg, félénk
tekintetét, csöndesen mormolta:

- Valóban ez lesz most legjobb Főtisztelendőségednek! Valóban ...
() legszívesebben odaült volna az iróasztalhoz, megmártotta volna a pen

.nát a kalamárisban és írni kezdett volna heves, kifakadó szókat a "császári
sekrestyésnek", ahogy Nagy Frigyes nevezte el Mária Terézia fiát, egyházi
"reform"-terveiért. De a püspök gyorsan és gyerekes örömmel, a menekülés
takaratlan és tagadhatatlan szándékával elkapta a kezét és erősen megszorí
totta.
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-Szányinak igaza van. Most legjobb ha vele megyek. Majd Ön, kedves
Erd5dy, Ön beszélni fog a tisztelendö paptestvérekkel helyettem és nevemben
is. Meg fogják érteni ~

Szányihoz fordult, fölkelt az asztaltól, frissen, csaknem vidáman.
- Fogasson, kedves fiam. És induljunk. Azonnal induljunk !
Szányi meghajolt. Még egyszer összenéztek Erdődyvel, Szányi elnézően,

Erdődy fájdalmas haraggal. Aztán megkerülve a kancelláriához vezető ajtót,
a püspök lakosztályán keresztül elhagyták az emeleti fogadótermeket. Pár
pillanat mulva az egész fényes, barokk vonalakban gazdag palotát is ...

II.

Már órák óta szaladt velük az esüstküllős püspöki fogat. Kenderszínhajú,
bronzvörös arcú vén kocsis és a hajdú ezüstdíszes kék ruhája villogott a bakon.
Amikor a város hegyre hányt házai, girbe-gurba keskeny utcái, poros terei
és fénylő tornyai elmaradtak mögöttük, Szányi kanonok halkan odaszólt a
kenderszinhajú vén kocsisnak:

- Eressze meg a gyeplőt, Vince.
Az nem várt újabb parancsra. Kemény, széles öklében csendesen meg

siklottak a kantár fekete bőrszíjai aztán a négy almásszürke lobogva rázta
hátra világos sörényét. Nagyot viháncoltak, táguló orrcimpákkal beleszip
pantva a zsendülő mezök illatától terhes tavaszi levegőbeés csattogva repültek
végig a hegyekbe kanyargó, fehér mecseki porral meghintett keskeny utakon.

Szányi kanonok kérdesést nem várva, vidám történeteket mesélt, Sokáig
pásztorált falun, ismerte a jobbágyparasztok, kisnemesek egyhangú életét,
pókhálós, de virágszagú falusi templomok világát s nem fogyott ki a szóból.
Némelykor oldalra pillantott. Eszterházy püspök a hintó jobboldalára húzó
dott, egészen kicsire, csaknem összezsugorodva. Mosoly játszadozott keskeny
szája szögletében. De Szányi tudta és érezte, hogy ez a csöndes, puha mosoly
gás nem az ő vidám történeteit kiséri. Inkább a csinytevésekben élő büntetések
és kötelességek elől menekülő gyermek mosolya volt ez. Egyszer, mielőtt a
hintó befordult volna a Mecsek sötét hajlásaiba, hangosan fölnevetett és kere
ken kettévágta Szányi kanonok jóízű vadászadomáját a megszaladt nyúlról.

- Gondolja, kedves fiam, a császár odafenn örülne, hogy így semmibe
vesszük 1

Szányi hirtelen abbahagyta az ·adomázást. Sajnálta és szánta püspökét.
Riadtan vizsgáIgatta oldalvást. Vajjon nem lesz-e igaza egy napon az orvos
nak és nem boritja-e el a püspök elméjét nagyfokú mogorvasága 1 Keményen,
kíméletlenül hajolt hát hozzá.

- Nagyságod is tudja, hogya császár elől nem lehet elmenekülni. De
ha még előle lehetne is, van nagyobb úr nála. A lelkiismeret. A papi és püspöki
lelkiismeret.
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A püspök homloka elsötétült. Háritón emelte meg kezét. Nagyot sóhajtott.
- Tudom, kedves Szányi. Tudom!
Azontúl már csak csöndben maradtak. A püspök arcáról eltűnt a gyer

mekes mosolygás. Komor, fájdalmas sötétség lepte be vonásait. Két keze
fázósan kulcsolódott össze. A szeme előre meredt mereven, mozdulatlanul.
Szányi egyre mutogatott magyarázgatva hol egyik, hol másik magasabb hegy
oldalnál. De a püspök nem látta azokat. Elfolytak, megsemmisültek abban a
vészes, közönyös egykedvűségben , mely a püspök lelkébó1 áradt, hűvösen,

fagyos hidegen.
Szányi nem hagyta magát se elhallgattatni, se megfélemlíteni. Tudta,

hogy püspöke még sosem járt ezen a vidéken. Míg ellenben ő itt növekedett
fel. Minden zugát, minden hajlását ismerte. Kis völgyeit és mélyerdőit, tiszta
forrásait és finom tisztásait. A sziklás hegyoldalakat és a beomlott középkori,
török hódoltságban lerontott kezdetleges bányáit. A költő szavait keresgélték
ajkai és a pap rajongását. Mert azt akarta; hogy püspöke megszeresse a tájat,
a birtokait. És megszeretve, üdülést és újulást találjon bennük, úgy a maga l

mint egyházmegyéje számára.
- Ennek a mi hegyvidékünknek az a sajátsága, püspök úr, hogy nemcsak

szép, hanem bájos is. Nem monumentális, mint fönn Észak felé, vagy Erdély
ben, de minden vonala csupa harmónia. Most még csak március középén tar
tunk, de máris hogy zsendül minden. Másutt ilyenkor még havazás járja és
fagy. Itt már, ha figyeli nagyságod, virágok bujnak felfelé. Korán kezdődik

és sokáig tart benne a tavasz. Egy hónap mulva, ha ismét erre járhatunk,
megfigyelheti nagyságod, a madarak éledését. Azt hiszem, a világ valamennyi
zenekara megirfgyelheti azt a csodálatosan édes melódiájú és dús hangszere
lésű kórust, amivel itt nagyságod erdeiben lépten-nyomon lehet találkozni.
Itt a hegyek között egy ősi faluban káplánkodtam valamikor. Magyarszéken.
Vendégségbe voltam hivatalos valahova. Reggel, a míse után indultam el,
gyalogosan és csak jóval alkonyatra értem oda. Kérdezték persze, hol jártam
és merre 1 Holott nem voltam én sehol püspök úr, csak az erdőben. Nem tud
tam szabadulni a madarak kardalától ...

Apró .falvak, fehér tornyok villogtak a völgyekben. Szányi egyenkint
sorolta el őket a püspöknek. Meg a hegyeket, melyekről odabenn a püspöki
palota erkélyéről nézve nem is tudott eddig Eszterházy gróf. A Mecsek ott
kezdődött, illetve végződött a város fölött, sötétkék bástyafalként. De itt, a
város mögött, a város fölött apróbb-nagyobb hegyek szakadtak belőle, hullá
mos vonallal beíródva az átlátszó márciusi levegőbe.

A püspök, bár nem igen akarta, bár nem igen érdekelte, föl-föl pillogott.
Szányi kanonok lendülete nem ragadta ugyan el, nem rázta meg, de kíván
csivátette. Valaminek talán mégis kell lennie e rajongás mélyén 1 Valami
megkapó szépnek és erősen figyelemremélt6nak! ... Fölöttük a kora március
ellenére fecskék surrogtak. Fönn, igen-igen magasan rezgő fekete pontként
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8zent Ferenc kedves madara, a pacsirta csattogtatta édes, kicsiny torkát.
Az erdők és hegyek között nagy táblákon kékingesparasztok szántottak.
Fa.ekéjük alatt feketén porlott el a föld, nehéz, fanyar, de mondhatatlanul
vonzó illatot árasztva.

Egy, tetején háromszor meghorpadt apró csenevész fákkal boritott hegy
oldal lábánál Szányi megállittatta a kocsit.

- Ha nagyságod parancsolja, Hosszúhetény plébánosánál pihenőt

tartunk. Mert onnét rosszabb az út, lassabban kell hajtanunk. Úgy érünk csak
Szobákhoz, az erdőbirtokok pusztájához ...

A püspök megriadt. Azzal a plébánossal ott nyilván beszélnie kell, talán
rátérnének a császári dekrétum könyörtelen parancsaira is. Nem ] Nem akarja
most. Nem birja!

- Maradjunk csak a kocsin, kedves Szányi, menjünk inkább lassabban
a hegy alatt.

- Az a Hármas Határhegy l - mondta Szányi futó büszkeséggel és
örömmel, hogy püspöke valami iránt érdeklődikvégre. - Innét már csak egy
rövid óra és látható a Mecsek legmagasabb pontja a Zeng5. De oda nem lehet
kocsival eljutni. Nincs kocsinak való út. Nincsenek falvak. Hónapok is el
mulnak, amíg ember vetődik arrafelé.

A püspök hirtelen megélénkült. Arca kipirult, szemei csillogni kezdtek.
Azok a csöndes, de szivós életről tanúskodő fehértornyos kis mecseki falvak,
melyek között tovaszaladt velük a négy almásszürke, nem érdekelték. Az erdő

birtokok se. De az a hely, ahova nem lehet kocsival eljutni, ahol nincs út és
főleg, ahol nincs ember, az igen! Szent Pál szerzetében szerzett meditációk
után sóvárgó vágya gyulladt ki lelkében. Püapökségét fényes tehernek, gazdag
börtönnek, ragyogó bilincsnek tartotta, melyet alázatosan, kötelesen viselnie
illik, úri méltósággal és előkelőséggel. De ez, ez egészen más. A magányosság
hoz s csendhez, az elvonultsághoz a lelke viszi! Megragadta Szányi karját
mohón és gyermekes erőszak makacssággal.

- Odamenjünk, kedves Szányi !
A kanonok meghökkent.
- De az utak, püspök úr ~! Kocsival nem lehet, már mondtam ...
- Megyünk hát gyalog, mi ketten - tört ki a püspök s kissé lehúnyta

szemét a reá váró öröm áramától. - Ö persze, maga nem tudja még kedves fiam,
hogy ifjú koromban milyen sokat barangoltam erdők és hegyek között. Nem,
nem megyek tovább a kocsin. Aujunk meg és szálljunk le, kedves Szányi ...

A kanonok csöndesen megbökte Vince hátát, megállást parancsolt. Aztán
leszálltak a kocsiról.

- Itt maradjon és várjon - mondta Vincének.
Aztán körülnézett a határhegy alatt. Rozoga, bedőlt falu vízimalom mel

lett cserjével benőtt utacska sárgállott. Egyetlen embernek való keskeny és
hegynek kapaszkodó. Kényszeredetten sóhajtott.
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· - Keserves lesz rajta járni, püspök úr ,
Eszterházy püspök azonban frissen és vidáman lépdelt tova rajta. Szányi

alig tudta követni, olyan lendülettel indult útnak, annyi kiváIicsJsággalés
örömmel Szányi még hallotta félfüllel Vincének és a hajdúnak elképedt .mor
mogását. Kíhallotta a döbörgésből, hogy "ilyent Klimó püspök úr sosem cse
lekedett." Aztán elmaradt tőlük a kicsiny, morzsányi emberi szó a vizinialom
zúgásával együtt.

Szűk, alig két szekérnek elegendő völgybe jutottak. Taposott sárga út
kígyózott benne. A püspök vidáman nézte.

- Hiszen remek út van itt, kedves Szányi 1 Puhább és kényelmesebb,
mint a városi kövezet.

- Azzal nem sokat mond nagyságod - nevetett a kanonok. - Talán
még száz és száz év is elmulik, amíg a város utoái járhatók lesznek. Hiszen
a Dóm tere is milyen elhanyagolt. Sáros és poros.

Az út lassan emelkedett. A völgy egyre szűkebb lett előttük, Két egyene
sen magasló, bokros, erdős hegyoldal között. Aztán az egyik hegyoldal mindig
laposabb és alacsonyabb lett. Mig a másik szoborszépségben, büszkén az égre
mutatva, az éghez közeledve : mindíg magasabb.

Szányi kanonok csöndesen megsz6lalt a püspök mögött :
- Az ott a Zengő'

A pár szó úgy ömlött szét a szűk völgyben, olyan titokzatosan, éroesen,
aranyos osengéesel, mint valami különös melödía. Eszterházy püspök megállt
és körülnézett.

- Ez szép, kedves Szányi I Szép ...
Az ő hangját és az ő szavait is érces csengésűvé tette ez a sötét hegyoldal
- Itt minden hegy zeng! - mondta tünődve, - Talán azért nevezik

Zeng<Snek ezt a hegyet 1 Figyelje csak ...
A szö úszott, pengve, finom-finom hullámokban. Aztán elhalt és nyomá

ban még édesebb, még titokzatosabb zengést hasítva.
- Hallja csak, Szányi I - mosolygott a püspök frissen és felfényllS

szemekkel - hallja, miiyen édes ez a csönd itt 1
Ahogy lépkedtek, kis bokrok között nyulak bujtak a sűrűbe, sárgafekete

cinkék ugráltak ágakról-ágakra. Madarak esörgése, vadméhek zümmögése,
lépteik nyikorgása, kis kavicsok hullása, fűszálak meghajlása., mínd-mind
megéledtek. hallhatóak lettek. Melódiába keverte ő~et egy isteni, hatalmas
és gyengéd kéz.

A püspök oly halkan lépdelt, mint selyemcipellőibena dóm oltára előtt,

Szányi se tartotta érdemesnek és idevalónak a szót. Nemcsak azért, mert
püspöke így kivánta, de azért is, mert itt, kicsiny és törpe maradt minden
emberi hang. Magosság és mélység. Magosság és mélység - szentpáli konfesz
aziók - zúgtak füle körül és a. lelkében. A hegy magassága és a. lélek mély
sége ...
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Mikor a zordon, harmonikus szépségű hegy közelébe értek, szembe állva
vele egyapr6cska fenyvesben, a püspök hirtelen kitárta karjait. Egész teste
reszketett, lázban és örömben.

- Omnipotens aeterna Deus! Itt az Örökkévaló Isten, kedves Szányi.
Itt, ebben Ei. csöndben ...

Egészen megfeledkezett kanonokjáról, letérdelt a nedves tavaszi földre
s úgy maradt kitárt karral, szótlanul is imádkozva öntudatlan elragadtatás
·ban. Hosszú pillanatok teltek el így. Szányi is megkulcsoita kezét és belerejtette
arcát.

- Milyen messze van innen minden, ami földi! - mormolta a püspök. 
Milyen jó is, hogy vannak ilyen helyek, ahová hónapszám nem érhet emberi
láb, emberi kéz ...

- S ez itt mind nagyságodé - mondta Szányi. - Fel, egészen a hegy
tetejéig, túl a hegyen, át a völgyeken; mind-mind püspöki javadalom!

A püspök egy-két pillanatig tamáskodva nézte kanonokját. S az meg
ismételte amondatot.

- így van püspök úr! De idáig nem vágtunk utakat sehova. Az emberek,
még ha püspökök is, szívesebben vannak palotákban, városokban, mint ember
t61lakatlan magányos hegyekben. A hegy, a Zengő elzárja ezt a tájat, elzárja
és őrzi. Ide, püspök úr, még Josephus szeme se érhet el, soha ...

A püspök elvörösödött. Zihálva lélekzett. Körülnézett. Szányinak igaza
van. Ez a hegy itt, sűrű erdőivel, szűk völgyeivel, a távolabbi hegyekkel és
völgyekkel valóban, mintha hatalmas, égi bástyafal lenne ! Megmászhatatlan
és megközelíthetetlen, Utakat se vágattak hozzá sehonnan. Látszott, hogy
forró gondolatok cikáznak végig agyában.

Hangosan, félig nevetve és félig sírva kiáltott föl, a hegy felé fordulva,
maga magát oda ajánlva:

- Szányi, kedves fiam! Én itt építtetni fogok! Kicsiny kastélyt, ha
úgy tetszik ...

Aztán a gondolattól elragadva, a gondolatot tovább építve, lázasan előre,

a jövendő messzibe hajolva suttogta:
~ A kastélynak sok-sok szobája lesz ... Kicsinyek mind. Akkora csak,

mint egy-egy cella. Amilyenben én is laktam, amíg pálos voltam. S aztán,
'kedves Szányi, augusztusban, ha Isten meg nem akadályozza valahogy Jose
'phus terveit s feloszlatja a rendházakat: én idehozom kedves pálosaimat.
Persze, csak az öregeket és betegeket, kedves fiam! Azokat, akik nem tudnak
már se tanítani, se prédikálni. És én is köztük lehetek, ha munkám engedi,
én is ... Mit gondol, kedves Szányi, jól gondolom mindezt 1

A kanonok megrendülve hallgatott. Eszébe jutott az előbbi átfutó félelme
Q, püspök betegsége miatt. Annyi bizonyos, hogy közönségesen józan elmének
nem juthat eszébe ember nem lakta helyen építkezni I Püspökükről általában
azt tartják, hogy magányos, mogorva lélek. De ebben a mogorvaságban a
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csöndes szemlélődés vágya ég 'és ez a magányosság gazdag, telt és bölcs ...
Látta, hogy egészen elragadja a terv s azzá teszi, aminek mindíg látni szerette
volna: alkotó, parancsoló főpásztornak. Meghatott szavakat keresgélt, de
közben püspöke tovább beszélt és lelkendezett.

- Igen, kedves fiam. Ide, szembe a heggyel, ide kívánom a kastélyt.
Címerem ott lesz a homlokzatán s családi vagyonomat használom megépíté
aéhez. Igy azt látok benne vendégül, akit akarok I Különben még ,ezt is kon..
fiskálná őfelsége, a császár! Kis kápolnát is kell hozzáépíteni oratóriummal, .
hogy misézhessenek és imádkozhassanak az én kedves vendégeim, akiknek itt
kastélyt építek. . . Aztán kedves Szányi, majd csak kivárjuk, amíg a sek
restyés viharvetése is elvonul fölöttünk. Nem érzi, hogya várakozás helye ez 1
Szigete a várakozásnak, Isten csendjének.

Megfordult maga körül, mint aki kincset talált. Néhány tűlevelet szoron
gatott ujjai között. Tanakodás közben morzsolgatta. Aztán nagyot csillantak
szemei.

- És mit szól ahhoz, kedves Szányi, ha védőszentem után Szent László
nak nevezzük eztán ezt a helyet 1 De mivel ilyen már több is van az országban,
mondjuk hozzá még azt is - Püspök-Szent-László ...

Nem várta be, hogy kanonokja valamit is mondjon. Megfordult gyorsan
és visszafelé indult az úton, amelyen jöttek.

- Nincs idő a tanakodásra, kedves Szányi - mondta a sietésben kiful
Iadva, amikor a hintót meglátták. - Most március van és augusztus középén
szélnek szállnak a madarak! Sietnünk kell! Most azonnal hazamegyünk,
levelet írunk a császárnak, hogy cselekedjék lelkiösmerete szerint l Mi pedig
nyomban behívjuk Sartori mestert, az építészünket. Azonnal meg kell kezde
nünk Püspökszentlászlőépítését I Remélem az őszig elkészü1het 1 Mit gondol,
kedves Szányi 1

A kanonok nem tudta szavakba önteni, amit most gondolt. Inkább csak
érzés volt az egész felgyúlása. Megérzése annak, hogy semmiben nem mondhat
ellent. Aki most beszélt hozzá Eszterházy László gróf száján keresztül: az
nagy úr volt, egészen püspök és főpásztor, akinek engedelmességgel tartozik.

- Jobbágy is, telepes is, kézműves is van bőven. Igaz, hogy mostanság
eléggé megindultak az építkezések! De a püspök akarata parancs, Magni
fieentissime Domine.

Eszterházy László csöndesen elmosolyodott. Fölemelte két ujját finom,
de erőteljes mozdulattal.

- Gondolja, hogy csak a püspöké, kedves fiam 1 Én úgy érzem a püspö
kön keresztül a Mindenható akaratáé, Hogy valahol türelemmel meghúzód
hassék néhány öreg szolgája. Hogy adventi lélekkel, adventi hittel kivárhas
suk mindnyájan ezt a vihart is I

Akkor már elérték a hintót és Szányinak csak a parancs maradt, hogy
a négy almásszürke forduljon vissza velük a városba, ahonnét jöttek. Öreg

V IG ILIA 73



74

Vince is, a hajdú is, merl) csodálkozás volt. Csak a Hegy nem csodálkozott.
A Hegy, melyben örökkévaló hatalom élt és látott. Igy látta, hogy rövidesen
tornácos-oszlopos barokk kastély épül a lábához, alacsonytornyú kis temp
lommal, sok-sok keskeny cellával, melyekben fehércsuháa, fehérhajú, görbedt
hátú fráterek imádkoznak: egy gazdag püspök szegény testvérei. De látta
azt is, messzi jövendőkben. hogy évről-évre fényes fogatok szaladnak szűk

völgyében, ezüstsujtásos kék libériás hajdúkkal, inasokkal és köztük a gazdag
püspök későbbi utódai üdülést és megerősödést keresve a csönd eme boldog
szigetén.
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