
FRANZ WERFEL:

A HADÜZENET

- Ezerszer köszönöm a jóságát, Madame, de azt hi';'
szem, jobb, ha visszamegyek a szüleimhez ...

Madame Millet megijedt. Kettős> tokája remegett:
-,- Krísztus szerelméért, mondd, mit jelentsen ~, gyer"

mekíem? Nem érzed jól magad nálam?
- Nem, nem érzem itt jól magam - ismerte be Berna

dette nyiltan és szabadon, de sietve tette hozzá~ - De·et
az én hibám.

- Nem tetszik neked itt? Hát nem szép az én otthonom,?
- Túlságosan is szép, Madame. .
Madame Millet könnyei megeredtek és halkan szipákolt.
- Istenáldotta. gyermek vagy te, Bernadette. & tiszte.,

letben tartom az elhatározásod. Holnap reggel a szik1abat':
Iaognál találkozunk. '

- Igen, Madame, holnap reggel a ssíklabarlangnál ta
iálkozunk ...

Madame Millet azorosan fogja a kislány kezét, mintha
nem tudná eleresstent.

- De azért villásreggelire mégis csak Ittmaradhatnál,
gyermekem. Nyúlhús lesz mártásban ...

- Nyúlhús mártásban - ismételte Antoinette és már
már érezte nyelvén a fínom ízeket. Antoinette nem vetette
meg a jó ételt.

- Kössönöm, de jobban szerétnék most rögtön haza
menni, Madame - kérte Bernadette.

Hazafelémenet Bernarde néni így szólt Bernadette-bee:
- Szívesen magamhoz vettelek volna, nemcsak azért,

mert a keresztIányom vagy. Egészen jól megfértetek volna
Lucille nénivel a padlásszobában. De azt hiszem, igazad van,
ha hazamégy a tieidhez. A világ szája nagyon gonosz. Most
mindenki leselkedik utánad. Csak vígyázz, nehogy a fejed
be szálljon ...

Ez a flgyelmeatetés egészen Iölösieges, Nem kell félni,
hogy a dicsöség Bernadette fejébe száll. Hiszell ~el sem ~d';'

ja' mérni nagyságát. Annál inkább bántja, hogy a, eaehotban
iehogy sem áll helyre a régi, megszokott hang. Az anyja

• Részlet a költő "Das Lied von Bernadette" címú új regé
nyéből, amely a kisleány lourdesi látomásár61 szól.
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még mindig sainte bénultan, némán jár-kel, végzi a dolgAt
és ha lánya tekintetével találkozik, azonnal könnyek szök
nek a szemébe. Soubirous, az apa szemében mindig határ
talan csodálkozás tükröződik, éppen olyan keveset beszél,
mínt az édesanya és hangsúlyozott sértődöttsége most vala
mi egészen hangsúlytalanul megbúvó zavarnak ad helyet,
ami olyan furcsán összeszorítja Bernadette torkát. Berna
dette szorongva veszi észre apja félelmének, idegenkedésé
nek jeleit: Soubirous most szégyelli a lánya előtt régi ked
ves szokását, nem mer napközben az ágyba bújni. A lánya
talán látnok, talán még valami más is, ahogyan a vénasszó
nyok suttogjék egymás között, Isten tudja, vajjon míért ta
láltak ki róla ennyi mindent? E.z sehogy sem fér az öreg
molnár fejébe. De minden esetre sokkal kellemesebb, ha
hallgatagon illdögélhet egy csendes sarokban Baboutnál,
míntha egész idő alatt egy Istentől kiválasztott lényt kell
látnia maga előtt.

Még Marie, a huga, a bizalmasa is olyan szörnyen me
reven viselkedik. Ha Bernadette-tel beszél, gyakran francia,
iskolában tanult frázisokat kever tájszólásába, hogy csak an
nál fínomabbnak látsszék. Még Jean Marie és Justin is meg
húzzák magukat, amennyire lehet Kicsit félnek a nővéeké

jüktől. Ehhez járul még, hogy a eaehot-t reggeltől estig el
árasztják a látogatók. Nem is szólva a közelebbi szomszé
dokról, mint Sajouné és Bouhouhorték. Egyszer még Caze
nave, a postamester is bedugta az orrát az ajtón és Maisen
grosse is, a pék. Eljött Joséphine Ourous, Germaíne Raval
és a gazdag Madame Louíse Baup. Magával hozta komor
náját, Rosalie-t, mert néha ő is látomásban részesül. Beko
pogtat Barringue, a tiszteletreméltó csizmadiamester. Keze
remeg, mint a nyárfalevél. Bőrövvel tiszteli m~ Bernadette
et, melyet ő maga készített reszkető kezével. Az öv porcellan
csatját madonnakép díszíti:

- Itt van a te Hölgyed ! - mondja Barringue.
- De hiszen nem is az én Hölgyem I - mondja Berna-

dette, a rnűvész nagy bánatára.
Ilyen körülmények között a család boldog, hogy Sajouék

parányi kamráeskát engednek át a kislánynak az emeleten.
És Bernadette is örül, hogy kis rejtekében elgondolkoshat.
M0g 'csak három nap telt el a tizenöt nap fénylö szerelme
tes pompájából. Még tizenkettő van hátra, még tizenkettő,

ismétli mindig újra.
Ezen a vasárnapon Soubriousné önmagát múlia r'elül.

Gosos, a mészáros szinte ingyen erőltette rá a szép birkahá
tat. Most a legkitűnőbben készítette el, foghagymával fűsze

rezve. Alig ültek le a mesebelien pompás lakomához•. ami
kor Callet, a rendőr, a szerenceétlenség régi hírnöke lép be
a azobába. .

- A kislány velem jön - dörmögí és a jobb szája sar
kába tolja a pipáját.
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- Tudtam - nyögött fel Soubirous. - Hiszen tudtam
én elejétől fogva, hogy ennek így kell történni... - És a
törvénynek ugyanazt a bosszúálló angyalát látja maga előtt,

aki gyalázatos, hazug rágalmakra vizsgálati fogságba hur
eolta,

- Nem kell félni - nevet Callet. - Ezúttal még nin
csen letartóztatási parancs. A császári államügyész úr csak
~ akarja nézni a kislányt ...

- De hadd egye meg legalább az ebédjét. Monsieur
Callet - könyörög az asszony. Ebben a pillanatban a vilá
gon míndennél fontosabb neki, hogy gyermekét meg ne
fosszák ettől a ritka, pompás csemegétől.

- Csak semmit el nem sietni - bölínt a rend öre. 
Nyugodtan, élvezettel kell enni. A törvény még várhat ...

ne jóindulatú türelme ellenére is csodálkozik, hogy az
elővezetendő vádlott minden eddigi tapasztalat ellenére na
gyon nyugodtan, szinte lustán üríti ki tányérját.

Vital Dutour nem a legjobban érzi magát. Nem evett
semmit, csak egy csésze forr6 bouillont. Amint Bernadette-el'
jelentik félbeszakítja víllásrezzeliiét és azonnal átsiet dol
gozószobájába, Az ablakon kevés világosság szűrődík be az
uceáröl. De a kandallóban négy hatalmas fenyőtusk6 körül
táncolnak, pattognak a lángok. Bernadette még sohasem lá
tott ilyen nagy tuskókat. Az állam a legszebb tüzelőfát adja
hivatalnokainak "termész,etbeni járulék" eimén. Amióta Du
tour annyit szenved súlyos meghülése míatt, Iréasztalát a
kandalló közelébe tolatta. Az ablak a háta mögött világít.
Lornyonjával figyelmesen nézi a lányt, és felszólítja, hogy
lépjen közelebb az asztalhoz. Erről a vidékről származó pro
letárgyermek, egy a száz közül. De azután feltűnik neki,
mennyire szegényes Bernadette öltözéke és hogy nem min
den báj nélküli g-yermekalakját nem annyira ruha, inkább
csak valami mez borítja. Itt van mindjárt ez a capulet is.
Dutour csak rövid ideje él ezen a környéken és nem nagvon
ért a népviseletekhez. azt hiszi, ez csak valami lepel-féle,
amilyent Madrasban viselnek az asszonvok, De annvíra
meefakult már, hogy nem is látszik szegélyénél a díszítés.
Azáltal, hogy kerek arcocskáját mélyen beárnyékolja. meg
ragadó bájt kölcsönöz vonásainak. Szoknvája is formátlanul
omlik le egészen parányi facipőbe bujtatott lábaoskájáig,
Egész alakja szebrász munkájához hasonlít, amelyet a mű

vész befejezetlenül Iélretolt. Köntösének minden redöje,
minden fény és minden áruvék olyan megkezdett. olyan be
fejezetlen, mintha éppen csak jelezve volna. De természete
sen a szeme, a capulet alól kitekintő nagv fekete szeme min
den inkább, mint befejezetlen. A császári Iöüzvéss nem te
het róla, h/l akaratlanul is egy szerelmes szívü asszony te
kintetét ismeri fel benne. Nem egyszer találkozott már a tá-r
gyaléteremben ilyenfajta asszonyi szempárral.Az ilyen nők:
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elszá.ntan,tisztán, örökké éberen védelmezik meg szívüknek
kincsét.

- Tudod-e gyermekem ki vagyok én? ~ kezdi a beszélge
tést a kopaszfejű államügyész. Idegesen ráncigálja elő ka
bátja ujja alul kikeményített késelöjét.

.....,. Hogyne; igen - felelt lassan, megfontoltan Berna
dette, - Monsíeur Callet megmondta nekem, hogy maga a
Procureur Impérial ...

- És azt is tudod, miíéle ember az a procureur impé
cial?

-Bernadette könnyedén az asztalra támaszkodik és fi
gyelmesen nézi Dutourt:

- Hát olyan biztosan éppen nem tudom ...
- Akkor majd elmagyarázom neked, kedvesem. Engem

őfelsége, a franciák császára, valamennyiünk ura küldött
ide. Nekem kell felügyelnem, hogy mínden bűn kiderüljön
és elnyerje méltó büntetését, így például a hazugság és csa
lás is, amelyet valaki embertársaival szemben követ el ...
Tehát tudod most már pontosan, ki vagyok?

- Igen. Ugyanaz, ami Monsieur Jacomet.
- Én sokkal több vagyok Monsíeur Jacomet-nél is, én

az ő feljebbvalója vagyok. Ő megkeresi a bűnösöket és csa
lókat. Azután elküldi őket hozzám. Én pedig kis-zolgáltatom
őket a törvény ítéletének és a fegyháznak. Még ma elvezet
lek téged is kihallgatásta Monsieur Jacomethez. De én téged
nem mint a rendőrbiztos úr feljebbvalója hívattalak ide, ha
nem mert sajnállak. Figyelmeztetni és óvni akarlak. Ha
megmendod a teljes igazságot és okosan viseled magad, ak-
kor találl nem is kell kíhallgatásra menned Monsíeur Ja
eomethez, ettől már megkímélhetnélek. Tehát lássuk csak,
mit tehetek az érdekedben!

A kislány szeme egy nagy-nagy szerétetet védelmez, fi
gyelmesen néz a férfi szemébe és nagyon éber. Dutour kis
sé halkabban folytatja:

- Sok lármát csaptak ebben a városban a te személyeos
kéd körül. Nem zavar ez? Nem félsz tőle? Nagyon komolyan
kérdezlek most téged Bernadette. Holnap reggel is elszaladsz
Massabielle-be?

Bernadette nem vesz erőt magán, hogy máskor olyan
nyugodt tekintete meg ne villanjon.

- Természetes, hogy még tizenkétszer el kell zarándo
kolnom abarlanghoz - f-elel gyorsan. - A Hölgy is kíván
ja és, én megígértem ...

- Tehát itt van ez a bizonyos hölgy - jegyzi meg
Dutour csalódottan, mintha jobbat várt volna a "kislány
tól. - El kell Ismerned, kedves kicsikém, hogy egészen os
toba, tudatlan jószág vagy. Az iskolában te vagy a legross
szabb tanuló. Mi itt ezt is tudjuk. Elismered, hogy az is
kolatársnőid, még a sokkal fiatalabbak is, írásban. olvasás
ban, számolásban és még hittanban is megelőztek?
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- Igaz, uram, nagyon ostoba vagyok.
- Tehát elismered. hogy valamennyi iskolatársnöd oko-

sabb nálad. Gondolkozz csak, gyermekem I Hogy áll akkor
a dolog a felnőttekkel. Hát még a nagytudású férfiakkal,
akik, míndent megtanultak, amit ezen a világon tanulni le
het? Többek között, Pomían abbéról és magamról beszélek.
Ezek a tudós férfiak, akik pedig nyilvánvalóan ismerik az
igazságot, mondják neked, hogy a hölgy, akit te állítólag
látsz, csak gyerekes képzelődés, nevetséges álom ...

Bernadette elmerülve nézi a kandalló párkányán szor
galmasan ketyegő ingaórát.

- Amikor először láttam a Hölgyet - szólal meg -
én is. azt hittem, hogy csak! álom... _

- Látod kislányom, akkor nem is voltál annyira osto
ba . .. És most mégis szembeszállsz okos, tudós férfiak
meggyőződésével?

Bernadette asszonyosan mosolyog.
- Egyszer megtörténhet, hogy igaznak képzeljük az ál

mot. De nem hatszor.
Vital Dutour felfigyel. A válasz találó. A hallucináció

más mint az álom. Mivel az államügyész nem nagy álmo
dozó az Úr színe előtt, ismeretlen területre merészkedik:

- Megtörténhet, hogy az ember ugyanazt álmodja több
ször is.

- De hiszen én nem is álmodom egyáltalán - jelenti
ki Bernadette világosan. - Még ma reggel is láttam a höl
gyet, éppen úgy, ahogyan más embereket is látok. És be
széltem vele, mint ahogy más emberekkel beszélek ...

- Hagyjuk ezt - tereli el Dutour másra a beszédet.
Amint a természetfölötti dolgokra kerül a sor, érzi, hogy a.
vádlott határozottan fölényben van fölötte. - Inkább mondd
el nekem, hogy éltek odahaza, úgy gondolom, hogy megy a
sorotok '"

Bernadette az egyszerű szegények nyiltságával válaszolt.
öt nem befolyásolta semmiféle gőg és nagyzolás:

- Ezelőtt nagyon rosszul ment a sorunk, .nagyságos
uram. Mindig csak millocot ettünk. De tíz nap óta anyám
háromszor egy héten kisegít Madame Milletnél és apa
postahivatalnok Monsieur Cazenave-nál ...

Az államügyész nagy elégtétellel hallgatja ezeket a
felvilágosításokat :

- Szóval, a hölgy némi gyakorlatí támogatáshan is ré-
szesít . .. Mi dolgod van neked Madame Millet-vel ?

Bernadette hosszan nézi Dutourt, mielőtt válaszolna:
- Én nem tudom, hogy érti ezt, nagyságos úr ...
- Nagyon jól tudod te azt, kicsikém. Gondold csak

meg, hogy a törvény őrzői előtt semmi, a világon semmi
sem maradhat rejtve. Eltitkolod előlem, hogy Madame Millet
házában lakol ...
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- Ez nem ~az. Már nem lakom ott. Csak két éjszaka
aludtam nála, a mult csütörtökön és pénteken.

- Mindegy. Lourdes egyik leggazdagabb és legelőke

lőbb házának vendége voltál. A hölgyed nélkül aligha jut
hattál volna valaha is oda.

Bernadette olyan heves mozdulatot tesz a fejével, hogy
capuletje hátrahull és sötét hajának választéka előbukkan.

- Madame Millet jött értem. Anyámtól kért engemet,
hogy nála lakhassak. Megtettem. hogy örömet szerézzek ne
ki, nem a magam kedvéért. Hiszen nekem nem szerzett külö
nösebb örömet. ..

- És a fehér selyemruha ? - kérdezte élesen az inkvi
sítor.

- A fehér ruhát nem viseItem. - Ott lóg most is Made
moiselle Latapie szekrényében.

A császári államügyész feláll. Karosszékét hátratolja.
- Vigyázz magadra, Bernadette! Látod, az igazság őrei

mindent tudnak! Tudnak az ajándékokról is, amelyeket ne
ked és a szüleidnek küldenek. Ha a bíróságnak az a gondo.
lata támadna, hogy a te hölgyed csak nagyszerű, agyafúrt
üzleti számítás, akkor elvesztél... De én a kezemet nyujtom
neked és meg akarlak menteni. Még attól is megkíméllek,
hogy Monsieur Jacomet kihallgasson. Hiszen ez már az első

lépés a börtönhöz. Olyan könnyű az, amit tőled kívánok.
Semmit sem kell letagadnod. visszavonnád. Csak azt az
egyet ígérd meg nekem, hogy engedelmes leszel, mert én va
gyok a törvény, amely fenyeget ...

- Ha tehetem, akkor engedelmes leszek, nagyságos Úr
- mondja Bernadette rendíthetetlenül.

- Hát akkor most add a kezed, hogy nem mégy többé
a sziklabarlangba.

Bernadette visszakapja a kezét, mintha tüzes vasat érin
tene.

- Ezt nem igérhetem meg, uram. Hiszen teljesitenem
kell a Hölgy kívánságát.

Vital Dutour alsó ajka előrebiggyed:

- Tehát eltaszítod magadtól az én segítő kezem! Gon
dold meg jól a dolgot! Utoljára figyelmeztetlekI

Bernadette kissé lehajtja a fejét. Arca enyhén kipiruL
- Még tízenkét napon keresztül oda kell mennem a

sziklabarlanghoz - suttogja.
Az államügyész csodálkozva tapasztalja, hogy csak nagy

nehezen tud uralkodni magán.
- Végeztünk egymással! Tovább nincsen szükségem

rád! - kiáltja emelt hangon. - A vesztedbe rohansz ...
De amikor Vital Dutour egyedül marad, elszégyeli ma

gát. A tárgyalóteremben hozzászokott fölényének olcsó győ

zelmeihez, Ott többnyire letört, megalázott emberekkel van
dolga, akik irgalomért könyörögnek. - Én most a kezemet
nyujtom magának, hogy megmentsem I - hányszor használ-
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ta már ezt az ügyészhez illő Irázist és még sohasem mondott
esődöt. Ilyenkor a vádlott azt hiszi, hogy kitüntették és
könnyek árasztják el a szemét. De ez a lány egyetlen. könny
cseppet sem hullatott. Fenyegetés és a segítség felajánlásá
nak százszorosan kipróbált méregkeveréke ellenére is hajlít
hatatlan maradt. És ami még rosszabb: ahelyett, hogy a lányt
rabolta volna meg biztonságától, Bernadette vette el tőle az
ő biztonságát. Ennek a következménye valami unott, erköl
csi utóíz, amelyet saját életének hirtelen átlátása kelt ben
ne. Dutour perceken keresztül világosan érzi, hogy amikor
ennek a kiéhezett teremtésnek szemére lobbantotta érdek
hajhászását, ez a vád őrá magára hullott vissza. Mert hiszen
mi más az úgynevezett karrier, mint ravasz, haszonleső üzlet
az éppen uralmon levő irányzattal? Különös, ennek a leány
nak van valami védelmeznivalój a : ha csak egy puszta agy
rém is. És éppen ezért az agyrémért szilárdabban helytáll,
mint én az érzeményeimért. Akit én védelmezek. azzal nin
csen semmi kapcsolatom. Ma Napoleonnak hívják, tegnap
Lajos Fülöpnek, holnap talán ,egy Bourbon kerül sorra vagy
valami cselszövő ügyvéd. Az állam, hahaha, az állam...

Dutour ijedten áll meg a tükör előtt. Alantas pofa vigyo
~ rá, rosszkedvű papír-arc, a középen duzzadt, fényes nát
hás orr. A császári főügyész most valóságosan nyelvét nyujt
ja tükörképére. Azután megvigasztalódik : .Jaeomet majd el
intézi, Jacomet durvább és kérlelhetetlenebb, mínb én vagyok.

Ezzel a bizakodással a szívében nyeli le az orvosságot és
fekszik az ágyba.

Bernadette első, sikeres összecsapása után az államhatá
lommai, a templomba menekült. Ott, egy sötét sarokba rej
tözve, sokkal inkább biztonságban érzi magát, mint odahaza. .
Nagyon fél Jacomet-től, aki valamikor olyan kérlelhetetlenül
üldözte az édesapját. De a rendőrfőnök nagyon jól tudja, ho
vá rejtőzött. Személyesen vállalta a lány megfigyelését. Ami
kor vecsernye után Bernadette a templomjárók sűrű töme
gében kioson a kapun, Jacomet nagyon barátságosan lép oda
hozzá és atyailag megveregeti a vállát:

- Arra kell, hogy kérjelek, kedves gyermekem, térj be
hozzám egy pillanatra. Nem fog sokáig tartani.

Ez nem letartóztatás, hanem seives meghívás. De mégis
azonnal összeszaladnak az emberek kettőjük körül. Berna
de#te látszólag egészen egykedvű. Lucille nénije ott áll mel
lette. őt kéri meg, hogy értesítse a szüleít. De a tömeg ellen
ségesen nézi a rendörbíztost. Gúnyos kiáltások hallatszanak.
~ A gyerekeket kínozza, de azt nem bánja, ha éhenhalnak!
- Hangok sziszegnek: - Vigyázz, Bernadette, tartsd a szá
dat! Úgy látom, a dutyiba akarnak dugni ...

A rendőrbiztos ir()dájaés lakása a Cénac család házá
nak földszintjén kapott helyet. Cénaeék, éppen úgy, mint a
Lafíte, a Millet, a Lacrampe, a Baup család Lourdes partieí-
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usaí közé tartoznak. APlace Marcadale-ra nyíló ház első

emeletét J. B. Estrade, az adóhivatal igazgatója bérli. Közös
ház.tartástvezet vénkisasszony húgával. Estrade megkérte
szomszédját, Jacomet-t, hogy jelen lehessen Bernadette ki
hallgatásán. Dozous memoranduma és húgának rajongása,
aki részt vett Bernadette utolsó útján a sziklabarlanghoe, fel
ébresztette, bár erős ellenszenvvel vegyest, az érdeklődését.

Mint nemzetgazdász és igazi irodalombarát egyáltalán nem
lelkesedett az ilyen okkult különcködésekért, De most ott ül
a nagy, fekete viaszosvászonnal bevont és fehér porcellán
szögekkel kivert, látogatók számára fenntartott karosszékben,
arnikor Jacomet áldozatával belép az irodába. Az egyablakos
szoba berendezése nem több, mint 'a karosszék, az irodai
Irösztal, két iratszekrény, egy papírkosár és a köpőcsésze.

Összesen csak két ülőhely akad. Igy hát Bernadette nem ül
het le. Jacomet meghegyezi a ceruzáját, maga elé. készíti a
fogalmazópapírt, majd megkezdi a kihallgatást a régi minta
szerínt:

- Hogy hívnak?
- Hiszen tudja a nagyságos úr.
Bernadette azonnal megrémül a saját válaszától. Már

.tudja, milyen hatást váltanak ki az ilyen igaz megállapítások.
Ezért sietve teszi hozzá:

- Az én nevem Bernadette Soubirous ...
A rendőrbiztos leteszi ceruzáját és atyai hangon jelenti ki:
- Kedves Bernadette, te aligha tudod, ml történik itt

tulajdonképpen. Lásd, ezzel a ceruzával itt feljegyzek erre
a papírosra mindent, amit vallasz. Ebből lesz azután az, amit
mJi jegyzőkönyvnek nevezünk. Ez a jegyzőkönyv ~y része
lesz majd az aktacsomóknak, amely Bernadette Soubirous
nevét viseli. Nem valami kellemes dolog, ma pauvre petite,
ha valakinek aktaesomója van. Tisztességes embereknek,
míndenekelött fiatal lányoknak nincsen aktacsomójuk a
rendőrségen. De hallgass csak tovább! A vallomásodat még
ma este elküldöm őméltóságának, a tarbés-i prefektusnak.
Massy báró hatalmas, szigorú úr és jó annak, akinek nincs
semmi dolga vele... Remélem. most már érted. míröl van
sző, Nos, ennek örülök. Hány éves vagy?

- TIzennégy, nagyságos úr.
Jacomet abbahagyta az írást.
- Mit mondasz? Azt hiszem túl zol. .'
- Nem, nem, hiszen már a tizenötödikben vagyok.

És még most sem végezted el az iskolát! - sóhajtott
fel a rendőrfőnök. - Nehéz soruk van veled szegény szüle
idnek. Inkább láss hozzá, hogy míelőbb segítségükre lehes
sél. Mit csinálsz otthon?

- Semmi különöset. Mosogatok, krumplit hámowk,
gyakran én vigyázok akisöcséimre...

Jacomet elhúzza székét az íróasztaltól és most egészen
szembe fordul a vádlottal : .
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- És most, kedves gyermekem, mondd el nekem rész
letesen, mít láttál Massabielle-ben ...

Bernadette keresztbeteszi elől a kezét, ahogyan minden
parasztasszony és proletárasszony teszi széles e világon, ha
a kapu előtt megbeszélik egymásközt a napi eseményeket. Fe
je kissé balválla felé hanyatlik és mereven néz a rendőrbíz

fus papírjára. Látja, hogy beszédközben sietve sorakoznak
rajta egymás alatt a sorok, Különös, hogy a gyakori ismétlés
miatt elbeszélése már simán és gépiesen ömlik.

- Ez aztán bolond história - bólintott a végén elisme-
rően Jacomet. - Éls ismered te azt a hölgyet?

Bernadette tágranyílt sezmmel néz a férfira:
- Nem, természetes, hogy nem ismerem.
- Különös hölgy lehet az! Olyan szép ruhája van és

mégis örökké ott tanyázik, ahol Leyrisse a disznait őrzi...
Milyen idős lehet körülbelül?

- Tizenhat vagy tizenhét éves .
. - És azt mondod, hogy nagyon szép?

A lány erre a kérdésre görcsösen szívéhez szorítja a kezét:
- Ö, szebb, mint minden ezen a világon!
- Mondd csak Bernadette, bizonyosan emlékszel Made-

moíselle de Lafite-re, aki néhány héttel ezelőtt ünnepelte az
esküvőjét. A te hölgyed még nála is szebb?

- Össze se lehet hasonlítani, nagyságos úr - nevet Ber
nadette, olyan képtelenségnek tartja ezt az egybevetést.

- De a te hölgyed, kedves gyermekem, mozdulatlanul
áll, mint a szobor a templomban.

- Nem igaz! - kiáltott fel Bernadette sértődötten. 
A hölgy egészen úgy viselkedik, mint bárki más, mozog, kö
zelebb jön, beszélget velem, köszön míndenkínek, sot még
nevet is. Igen, még nevet is ...

Jacomet ötágú csillagot rajzol a jegyzőkönyvre. Fel sem
néz művészí munkája közben, de kissé változtat a hangján:

- Egyesek azt állítj ák, hogy a hölgy titkokat is bízott
rád ... ?

- Igen, valamit mondott nekem, amit csak nekem szánt,
de ezt nem mondhatom tovább ...

Még nekem vagy az államügyész úrnak sem?
Még a nagyságos úrnak vagy az államügyész úrnak

sem.

tőled?

De ha Vauzous nővér vagy Pomian abbé követélné

Akkor sem mondhatnám meg...
És ha Rómában maga a Szentatya követélné tőled?

, Akkor sem. De a Szentatya sohasem követélné tőlem

ilyesmit ...
A rendőrbiztos ránevet Estradera. De Estrade csak né

mán ül a. helyén, térde között cilinderével. kezében sétabot
jával.

- Makacs kis jószág, ugyebár? És most még valamit
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kérdezek, ma petite! Mit szélnak a szüleid a dologhoz? El
hiszik?

Bernadette sokáig nneghányja-vetí a választ, tovább,
mínt a többit:

- Azt hiszem, hogy a szüleim nem híszík v-- jelentette
ki végre habozva.

- Nos látod! - mosolyog Jacomet még míndig atyailag.
- És én elhigyjem, amit még a szüleid sem akarnak elhinni?
Ha a te hölgyed igazi hölgy volna, akkor a többiek is látnák.
De így akárki előállhatna és mondjuk elmondhatná, hogy
míndennap, alkonyatkor egy titokzatos kéményseprő jelenik
meg a szobájában és különös utasításokat suttog a fülébe,
amelyeket nem árulhat el senkinek. Ez is csak olyan hatást
tenne az ostoba emberekre... Igazam van? Nos, felelj, Ber
nadette...

De Bernadette fásultan hallgat a rendőrfőnök úr szelle
measégéhez. Jacomet ll..!0nban elhatározza, hogy áttér azokra
az apró és mindig bevalt fogásokra, amelyekkel a kis csirke
fogókat szekta vallomásra kényszeríteni. Most már egyenesen
támadott:

- Ide figyelj, Bernadette! Most felolvasom neked a val
lomásodat, hogy te ígazolhassad a helyességél. Utána a jegy
zőkönyvet mindjárt elküldöm a prefektus úr őkegyelmességé

nek. Hallgatod?
Bernadette egészen közel lép az íröasztalhoz, hogy egyet

len szó se kerülhesse el figyeimét. A rendőrbiztos a Iegközö
nyösebb, hivatalos hangon olvassa sorra a mondatokat. El
érkezik a hölgy külsejének leírásához:

- Bernadette Soubirous kijelenti, hogya hölgy kék
fátyolt és fehér övet viselt ...

- Fehér fátyolt és kék övet! - vág közbe azonnal a
kislány.

- Lehetetlen! - kiált Jacomet, - Ellentmondasz ma
gadnak. Ismerd el, hogy fehér övről beszéltél.

- Bizonyosan tévedett írás közben a nagyságos úr 
jelenti ki Bernadette nyugodtan.

Sokkal kitünőbb tapasztalatokat gyűjtött már ezzel a lép
vesszővel, semhogy mindjárt kezdetben feladta volna a küz
delmet. Tovább halad a rögös, hepe-hupás út. A vádlott fe
szülten figyel.

- Bernadette Soubirous az állítja, hogy a hölgy k~

rülbelül húsz éves.
- Én ezt nem állítottam. A hölgy tizenhét éves sincsen.
- Tizenhét éves sincsen? Honnan tudod? Ki mondta

ezt neked?
- Ki mondhatta volna? Hiszen csak én egyedül látom.
Jacomet gyors pillantást vet Bernadette-re. Azután hosz

szabb, helyesebb felolvasott saövegrész után harmadszor ifi
szerencsét próbál:
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- Bernadette Soubirous azt állítja, hogy a hölgy éppen
olyan, mint a Szerit Szűz szobra a plébániatemplomban.

Erre már a kislány megharagszik és hevesen dobbant a
lábával:

- Én nem mondtam ilyen ostobaságot, nagyságos úr!
Ez hazugság. A hölgynek nincsen semmi dolga a templomi
Szűz Máriával.

Jacomet fel ugrik, most már a másodfokú kinzásokra tér
át, amelyeket vallatásoknál alkalmazni szokott..

- Most már eléz volt! - üvölti, - Ne hidd, hogy játsz
hatsz velem. Itt az íróasztalom fiókjában őrzöm az. egész igaz
ságot. Jaj neked, ha hazudni merészelsz. Csak az őszinte val
lomás segíthet rajtad. Nevezz meg nekem mindenkit, akik
~Y követ fújnak veled! Hiszen úgyis ismerem őket .

- Nem értem, mit kíván tőlem a nagyságos úr .
Jacomet már szántszándékkal szabadjára ereszti haragját.
- Ha nem érted, akkor majd megmagyarázom. Bizonyos

személyek, akiket nagyon jól ismerek, rávettek téged, hogy
mindenkivel igyekezzél elhitetni ezt az ostobaságot a jelené
seidről. Biztosan negy nehezen verték bele a szegény, buta
fejedbe és most papagájmódra fecseged szünet nélkül beta
nult mondókádat. Azt hiszed, talán nem győződtem meg róla
IIZ imént, hogy betanultad? ...

Bernadette már ismét uralkodik magán.
- Kérdezze csak meg Jeanne Abadíe-t, nagyságos úr,

hogy vajjon akárki is rávett valamire. Ő velem volt legelő

ször ...
- Nekem végeredményben nagyon mindegy, hogy val

lomást teszel-e vagy a tömlöcbe vettenek, ma petite - mond
ja Jacomet. Kézen fogja a lányt és odahúzza az ablakhoz.

- Mit látsz odakinn?
- Sok, sok ember áll a ház előtt, nagyságos úr - mond-

ja Bernadette.
- És ez a sok-sok ember sem segíthet rajtad, ha még

sseretne is, kedvesem. Mert az. én házam előtt három csend
őr is áll. Látod őket? Ott várakozik d' Angla őrmester úr Bel
hache-sal és Pays-vel. Csak a parancsomra várnak, hogy té
ged elvezessenek. Tehát ne légy ellensége sajátmagadnak,
Bernadette. Dutour államügyész úr parancsolta neked, hogy
ne menj többé Massabielle-be. Jelentsd most ki Monsieur
Estrilde mínt tanú előtt, hogy engedelmeskedsz a parancsnak.

- Meg kell tartanom az igéretemet - suttogja Berna
dette.

Most először és egyetlenegyszer az egész kihallgatás fo
lyamán közbeszól J. B. Estrade is:

- A rendőrbiztos úr csak jót akar neked, gyermekem
- figyelmezteti. - Hallgass rá és igérd meg, amit kíván.

Bernadette gyors pillantással méri végig az idegent.
Azonnal látja: ennek az embernek nincsen megbízatása, hogy
beleavatkozzék az ő keserves küzdelmébe. Tehát nem is mél-
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tatja válaezra. De Estrade hirtelen elszégyeli magát, mintha
rendreutasitották volna.

- Hívjam a csendőröket ? - kérdi Jacomet.
Bernadette ujjai görcsösen fogják át kis tarsolyát:
- Ha a csendőrök elvezetnek, én nem tehetek ellene

semmit - mondja. .
Ez még nem minden - folytatja kínzását a rendőr

biztos. - Az apádat és az anyádat is becsukatom. Mit bánom
én, ha akkor éhen is vesznek a kistestvéreid. Az apádat
egyszer már, jelentéktelen kis gyanú miatt őrizetbe vették.
És most, amikor ilyen hallatlanul nagy csalásról van szö ...

Bernadette olyan mélyen hajtja le a fejét, hogy senki
sem láthatja az arcát. Percekig tartó hallgatás. Jacomet már
a harmadfokú kinzásokhoz nyúlt. Eltart egy ideig, amíg hat
ni kezd. De mielőtt még a kislány válaszolhatna. halkan ko
pogtatnak az ajtón. Először,· azután másodszor.

- Szabad! - nyíkorogja a rendőrbiztos. örül, hogy kis
időt nyert. Az ajtóban felbukkan Soubirous magas alakja.
Bizonytalanul, minden méltóságából kivetkőzötten áll a kü
szöbön, Sapkáját egyre forgatja a kezében. Szemében fojtott
aggodalom és hirtelen fellobbanó dacos tiltakozás váltako
zik. Talán ivott, hogy fokozza bátorságát, de nem eleget.

- Az ördögbe is, mi keresnivalója van itt, Soubirous?
~ kiabál rá Jacomet.

Soubirous nehezen lélekzik és Bernadette felé nyujtja a
kezét:

A gyermekemet akarom, az én szegény gyermeke-
met . .. - Jacomet egyszerre ismét nyájasabb lesz.

- Ide figyeljen, Soubirous. Véget kell vetni annak a
disznóságnak a sziklabarlangnál. Nem tűröm tovább. Már
holnap abba kell maradnia. Megértett?

Francoís Soubirous két kezével veri a mellét, hogy csak
úgy döng belé.

- Isten a tanúm, rendőrbiztos úr, nekem sincs forröbb
vágyam, csakhogy végre abbamaradjon. Hiszen az én Louíse
om és én is tönkremegyünk ebbe a szerencsétlenségbe.

Jacomet összerakja az írásait.
- A lány még kiskorú - dörmögi. - Maga mint az

édesapja felelős érette. Csak az iskolába engedje, sehol má
sutt nincs keresnivalója. Ha másként nem lehet. zárja be
odahaza. Mert ha nem, akkor én csukom be magát, vala
mennyiükkell együtt, erre megesküszöm. Éppen elég okom van
rá. Mostantól kezdve a legszigorúbb megfigyelés alatt tartom.
És most menjenek Isten hírével mind a ketten! Soha többé
ne mutatkozzanak a színem előtt!

Bernadette az apja mellett kilép a Cénac házból. Fejét
még mindig lehajtja. Szorosan összeeárja ajkát. Itt nem akar
sírni, csak majd odahaza, a kicsi kamrában. A tér feketéllik
az emberektől. Sötét suttogás hullámzik körülötte:

Ne engedj, Bernadette ... Bátran keresztülvágtad ma-
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gád.'. Hiszen semmit sem tehetnek ellened... - De Bernadette
csak az apja panaszos hangját hallja, míg ünosúntalan ismétli:

-'- Látod, ezt köszönhetjük neked, gyermekem, ezt a
botrányt ...

A Rue des Petites Fossées-ban már csak a leghűségeseb

bek várnak níjuk. Élükön Antoine Nicolau halad.. Kezében
furkósbotot lendít:

- Kihoztalak volna, Bernadette, becsületemre ...
Bernadette alig veszi észre lovagját. Nagyon szenved, lé

lekzete egyre rövidül ...

- Nos, szomszéd, mi a véleménye? - kérdi a rendőr-

biztos az adóhivatali igazgatót.
Estrade megdörzsöli a homlokát, mintha a feje fájna:
- Ez a kislány nem hazudott - mondja végre röviden.
Jácemet nevetése mély, mínt a basszuskulcs hangjai:
- Ebből is látszik, milyen együgyű és hiszékeny a mi

laikus közönségünk. Nem emlékszem, hogy valaha is a leg
elvetemedettebb bűnözők között találkoztam volna ilyen ra
vasz, éleseszű, akaraterős teremtéssel, mint ez a kislány. Nem
vette észre, milyen raffináltan fontol meg minden választ és
hogyan számítja ki előre a következ.ményeket? Egyetlen egy
szer sem esett bele a felállított csapdába. Tisztelet, becsület,
el !rell ismernem, hogy az utolsó pillanatig tartotta magát.
És ha az édesapja nem jött volna, magam sem tudom, ho
gyan húzom ki magam ebből a kellemetlen helyzetből...

Estrade vállatvont:
- És ugyan mi haszna van abból, ha tovább folytatja

ezt a veszedelmes csalást?
- A siker, kedves barátom, a tetszésnyilvánítás, a sze

rep, amelyet játszik, egészen eltekintve az ajándékoktól. Az
emberi lélek nekünk, a rend őreinek nem túlságosan nehéz
rejtvény .. , Egyébként mi a véleménye, a szentek mind ilyen
tapasztaltan és ravaszul viselkednek a rendőrség színe előtt,
mint a mennyországnak ez a kis szélhámosa?

- De kedves jó szomszéd úr,' ki beszél itt mennyország
ról és szentségről? Az Isten szerelméértl Legkevésbbé ez a
kislány! Szi1árd meggyőz.ődésem, hógy nem is töri a fejét je
lenésének különösségén. Úgy fogadja, mint természetes
adottságot. Élménye mélységesen megrendítette és éppen
ezért rendít meg másokat is. Ez az, amit átéreztem ebben az
órában...

Jacomet rendőrbiztos elnézően mosolyog.
- Kedves jó szomsséd uram. maga nagy szakértő az

adókban, én meg a rendőrség embere vagyok. Maga mélyen
belelát az ország pénzügyi politikájába. Én meg belelátok az
itteni kisemberek lelkébe. És ami ezt a szerény pszicholó
giát illeti, bátran megbízhat az öreg Jacometben.

Juhász Vilmos fordítása.
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