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Lili an Wade arcát, melynek szépségét ő maga sem ismeri, a
fölnőttek sem igen veszik észre, pedig szinte sugárzik s inkább
áll fényből, mint testi anyagból, vag-y mintha valami hegyvi
déki ragyogás tündöklenék rajta, - Lilian Wade arcát egy lá
togatásom alkalmával láttam először egy nyugati kisvárosban.
B-ben, ahol néhány hétig időztem; utóbb aztán tapogatódzva ke
resgéltem emlékezetemben, hogy vele együtt megtalá ljam -azt II

gyöngéd érzést is, amellyel jelenlétének bája tültötte el sz.ivemet ;
amikor egy vasárnap reggel váratlanul ismét elémbukkant, rnoso
lyogva, abban a pillanatban, amikor az unitárius kápolna padjá
ban helyet foglaltam. Zsoltároskönyvet nyujtott felém, s megje
lölte a lapot, ahonnét a zsoltárt énekelni í'ogják : harvninckilenee
dik lap, - s egy percig ott maradt mallettem és szemmel kísért,
mígcsak meg nem győződött róla, hogy 'll könyv valóban nyitva'
marad a kezemben. (Ekkor ötlött eszembe: mondták nekem, hogy
a helybeli unitárius lelkész lánya.) Aztán otthagyott s tovább
osztoeatta a híveknek a zsoltároskönyveket, a lapot azonban nem
jelölte meg nekik. Nyilván megismert, - B. egészen parányi
város; - tudta rólam, hogy idegen vagyok és valószíniíleg kato
likus, sőt talán istentelen, mint annyi pápista a Kontinensen:
jelenlétem e kápolnában. ahol apja vezette az istentiszteletet. meg
lepte és örömet szerzett neki. Hitének és buzgóságának egyszerű

ségében bizonyára ezért akart velem különlegesebben foglalkozni.
Én azonban ide is csak úgy jöttem el, mint B. többi szakadár

templomába: kíváncsiságból és időtöltésből, nagyobb hajlandó
sággal arra, hogy figyeljem a közönséget, mintsem hogy OSZt07
zam érzelmeiben. Sőt még tiszteletlen gondolatok is mozgolód
tak bennem: "Elég kevesen vannak ezek az uuitáriusok: dehát ez
is egyik módja az egyesülésnek". S ez a kis Lilian talán azt
képzelte. engem is megérint majd. a huszonkilencedik lapon, az
unitárius kegyelem s egy hirtelen megvilágosodásban majd lel
kesen megtagadom a Szentháromság dogmáját!

Én meg csak néztem őt, e megtestesült unitárius kegyelmet.
a gyülekezet ismeretlen királynőjét, ezt a Corregio-angvalt a ki"
előadóterembeu, melynek vallási jellegét csak nagyjából érzékel
tette a falra pingált felíratok, az ajtókeret és az ablakok álgó
tikus ékítése; mindez kölcsönzöttnek. másodlagos utánzatnak ha
tott, nyers kelléknek és gyarló utalásnak arra az eszmére. amit
ez a szó fejez ki: kereszténység. Itt épp oly távol voltunk Milá
nőtől, Chartre-tól vagy akárcsak a b.vi anglikán templomtól is,
(ez még a reform előttről való), mínt a katakombákban; csakhogy
a pálya másik felén s már egészen közel a hanyatláshoz. Alkalmi
kápolnája volt ez a deista filozófusok széktájának. akik mondani
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mond.iák ugyan még, hogy "Uram, maradj velünk", de már fölté
teleket szabnak Lstcunelr, az eval1g{distúkkal -PH az apostolokkal
érvelnek. ezt elvetik, amazt elfogadják, nem is tudom ru i féle el
vek szerint, s milyen tarthatatlan meznlkuvás alapjúu a logika
meg az úgynevezett nrisztcrium-úrxés közüli. Tit nines oltár, fo:,
nines lsten, aki leszá llh atun uz oltúrr-n. Mi re jó hát, amit űznek,

ez II ('eremónia~ Akkor már inkább a Lisz í n {~S egyszcl'Ü tag'ad)I:~.

De ahogy az imádkozó és óuek lő Liliait Wade-ra néztem -- s
időnkint ö is felém tekin tet t, én pedig, hogy nwg II(' botránkoz
tassam, úgy tettem. mintha énekelnék -, mcgérídtelll, hogy mégi"
van legalább egyet.leu (J'l1lbcl'i h; vulóságos mozzu.nut ebben a do
logban: a dicsér-et. S a j.!':vnlllek Li lin n ebben HZ eklllben élt,
Tündöklöbbell mi nt bárnrikor, CI-'.Yllsítve lcl kút a "-mlével, imádta
rucionalizúl t Istenét. A szíjI, eliíadM,'rellll)('I: -- de ..boldogok il

tisztaszívűek, mert ök met.;Lútjúk Lstcu í" -- a búju;-; un i tá.ri us an
gyal szelíden végezte az ururvalol: H1e~;tt'1'Ség'l;t s tisztu sz ivó
ből magasztnltn u végte1r'I! j,\sú,'!,'ot (~s iwta!Tml!.

Amen és lsten vele/ck. .\ k i.iúrutnál Liliuu Wnd« felém h,')
lintott, ránnuosolvgntt, --- ..lúru, egyiiH (~Jlt'](elt a többiekkel"
s ez az üdvözlés egés:-: vÍ(h;;, i vnsáruupo mat bCl'ngyogia. S u k ö

vetkező vasűrunpou Li liuu Wud« kedvéért ú iru elmen tem az; ulti
táriusokhoz.

"Te, akinek nerned csak lelkedben deI'cJlg' még"... Frunci s
'I'hompson versei re gondoltam, m íg k iválnaztottum azt a helyet,
ali onnét a legjobban láthu íum ..álmaim hö)gyét". GyÜIl!!;(.d és .io
és magasztos álmok, amiket egy ilyen gvermck i I1(i]~~y Sil oul l !
Az ártatlanság lendülete; szabud PS boldog szcrelom, akár :1 'z,'l
lern, távol minden mocsoktól, rátalálás It Io rrúxrn, auonuét (:g',\'

kor a lovagi udvarlás fakadt. Lil ian Wade. ahoav é'i,okelt. alw;l':,'
minden lélegzetvétele maga a d.íesérot volt s ahogy egész lelk»
fölolvadt az áhítatban, egyesítette magúban és maga körül m inrl
a művészeteket. szobor és festmény volt il zeljét {'s költé;-;z,pipt
lehellt; szinte fölmagasztalta a szerény előndótormet. 1<J körül az
élő himnusz körül a képzelet boltozatokat és ('súc;;i veket ornel t,
fiilidézte a hajók távlatát, a .'~"r(yák (~sill()g'ású t és 1<Z ii ,"(·g:thl:1
kok szíues varúzslatát.

"Ha lJ('11l lesztek olyanok, mint e kicsinyek" ... Uycn a búj">
súg ellenállhatatlan hatalma: ez az imádkozó Li lian Wade :l',::~,

í'orrnált, amivé akart. 'I'udf a, hogy ott vagyok: űdvöxőlt, mu ik or
beléptem, hozta a zsoltároskönyvet éH tile;.düiiilte a lapot, s ":!;~

kissé tovább várakozott mallettem. m int az "l:;úí alkalommal:
örült a kitartásomnak s ~IZt hitte, IlI:Ú'is llleghú,Juilalll az unitárius
tannak. S valóban, ú/-"y órezh'TJ!, PZ a gyüh'kezet valahogyan fino
mabb minőségű, m int azok, umclvekct a többi xzuk adúr teurploui
ban figyeltem meg; ott visszm-iusz to tt II hangok és arcok magam
sem tudom milyen mogorvu kif(.jeú'se R a szoktús vakhuzgós:·,.~'

valamiféle sejtelme. Búr HZ jr; ]I'het, hogy ez a kedvező bl'II;\'OII1;I";
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itt inkább csak egy mélységesen szerény és áhítatos tizenkétéves
mÚ:Mm jelenlétéből származott.

Lil iun Wade sokkal jobban visszuvezetett a g~'erekkori ~;1,f'

n-hnek tis:daságúhoz. m int hármiféle költemény vagy Iestmóuv
Yag'~' szimfóni a. Szivem elfordult attól, amit' a világ .Jcomolv
iurvek nek" nevez, fo; átadta magát egy gyermek szépsógének, há
JÚJJak, hozzáférhetetlen tisztaság ának.

Vl- il szerelem uagvlelkű: nem akar mást, mint adakozni és
,.;zolgúlni. Mit a.iánlhattam föl Hölgyelllllek, cserében a kegyekért,
1111'1;n'kke! oly bősegesen elhalmozott? Milven ajándékot találhat
k i szerclrnem, mely elég tiszta és mél tó volna hozzá ~ Mentem,
;t111('J'l'C hívott (,s vezetett; csnflakoztam hozzá dicséretében; s a
IIJt-g'l'iig:úitt hűuő« néháuv pereig úgy érezte, é1lí és alkotó hit
lohog' lu-u ue. Össz(';.;zedte magát, megulúzkodott s ajkára imád
,.;úg' tódult. Olyan imádság, amely az orgona zúg ása, és az ének
zengése közepett, ahogy elrebegtem, talán megriasztotta és meg
hotránkoztatta volna Lilian Wade-et ; egy latin imádság, azért,
hogy mindazok, akik jelenvanllak, térjeJJl'k végre vissza az
11~.~·;.~s{·g'1)e.

A HANG
I I' t a :M n go y ti l' F e r e II e

liu] IlUJ ba II .Jll(~g eset t.
XapkeltéW! kezdve azonbull it k őrl egyre feljebl) szúll t és ma

:.<1\',11 "iHe <I sok uapo» esi} egyhangú su"o~~'ús[Jt.

Fell'ag'yogoll a nup {·S rútüze.lt :i felH;'!' l';iycl,re. A hegyoldal
(,: li H tó, il lu tos PÚI'Úball lehegett a fellsik (." H yöigy közott.

.\.z utakon «sukhumar l'eltiin tck a kai'Hvitli"SétIHltok. A Iritisz
III i: !evcgőlwlI IJlcsszire hallatszott l:.rrnújul;, amint sxitkozódva
\ll'l"·).; fÚl'Hdt. ci"apzoH állutuikat.

A szeruhutulúlkozó kahnárok megú!!IboLták egymást és han
,!~kodva ulk udozt ak az útszéleu. Cse rehr-rcltek, hecsmérclték ('AT
"',,, júszúgút, ag;\'onhahzol( bu ruuuk at.

A IlPgyoldalba vúgott uarlungházak 1"gUihujéJlek ajtaján Ji
i,' ú'k I'ii;.;t i'mliil1 kifelé. Az a tövisos galy, amivel itt tüzelnek
!;,,\'é;.; lJarazsa1. hamai· ellobbanó lánunt. de ,lnnúl több füstöt ád,

I lveu i'ojtogatú. keser ű rüsttd telt meg a~', a keskeny szoba
j-, uhou nu n regg'el Ma lia lk és rellleg6 ,"!wkr-zó hallatszott.

Ka,:Ző llCi/yckcll Ili l
Tor1tJJos 'város <ill.
/{özrpén az [Írnak h áz«,
S kú! az nul rarán.
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