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.Reggeli hét.
Egy öreg pap magya szőlők között, Körülötte verébcsípés

től friss a levegő. Kezében bot, nehézkesen kapaszkodik a merede
ken. Felnéz, erősszálú. vastag szemöldöke beleér az égbe. Az eső
től és széltől megnyult kápolna a sarjadó fényre csapva áll a
Bókarántón. .

A pap megroskadt, düledező pocakjára teszi tenyerét, aztán
Iecsússtatía róla; pihen. Ocska reverendáján foltok -és pecsétek
osstozkodnak. Egész külseje eltehetetlenedő,falusi plébánosra vall.
Borostás álla alatt nyaka megereszkedett, csak széles, kissé bi
zonytalan léptein látni, hogy mozdulatai régen más méretekhez
szoktak.

Pár napja itt lakik a Rókarántó oldalában egy düledező prés
házban. Senki sem tudja, hogy került ide, ki adta neki a kulesot.
A présház falai nehezen emlékeznek már szüretekre, - régen
volt mikor itt préseltek. Tele van egymásra hányt öreg bútorok
kal, mint egy hóbortos vénasszony feje kúsza képzetekkel.

De miért nem vett ki egy szobát valamelyik parasztháznál't
Mosolyog, - megszokta már, hogy bogaras különcnek tartsák.
De ő éppen ilyenre vágyott. A mélyen behúzódott ablakazemet le
pőkhálózta, a világosság köré néhány bútort tolt. A rozoga asz
talra egy képet tett, Savonarola képmását; egyik fiókban találta.

Mindig úgy érezte, az ilyen esetek megóvják lelkét valami
től. Valamitől, amit nem tud megnevezni. Rendszerint váratlan
fölfedezéshez vezették. új kilátáshoz, melyről titkon, mosolyog-·
va nézhette a gyanútlan embereket, az élet ferdeségeit.

Végre fölért; hüvelykjével eltörli orra alját, aztán sokáig
keresgél reverendája zsebében; végül előhúz egy fakópiros zseb
kendőt, s mögűle ügyes mozdulattal elkapja az orrát.

Melle zihál, - vállát veregeti a nap.
A Rókarántó lassú, nagy szárnyalással menekül vele az éj

szakából. Keselyű,-- fejét "a Balaton fölé nyujtja, egyik szárnya
az Aranykagylóba csap s még csupa homály, a másik fénytől

zilált s a Badaesonv lábát, az öböl vizét verdesi.
A Balaton tulsó partját a végtelenbe emelik a párák. A le

vegő fénytől sáporos. A pap körülnéz; úgy hat rá ez a kép, OB
fénysíkálta víz, a lassan fényesedő párák tömege, fölötte a Bada
csony sötét borulatba vont közsákjaival, s alatta a vízbe vonszolt,
;jajongó nádasokkal. mint a teremtés első napjai.

Megfordul, a tisztás széléröl lenéz az Aranykagylóba: jön-e
már tegnapi ministránsa, a harangozó fia' A kis völgyből ész
revétlen csorog az éj a Balatonbas szürkévé mOSSa oa jegenyék
közét. Lenn fáktól terhes kis utak, utakra fűzött házak, köztuk
flZőlö, barack és mandula. A hajóállomás gyöngy a kagyló ölén;
előtte kavicsos ösvényekkel tűzdelt park. A móló kihalt; tű,
melybe nagyritkán cérnát fűz egy hajó.

A pap egy kissé meghajol, megsímogatjfl térdét, hogy türe
lemre birja hasogató köszvénye iránt. Szédül ta egy kicsit, - ha
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akarná sem hilgyná elfelejteni ez az állandó szédülés, hogy két
évvel ezelőtt kisebb szélütés érte. .

A kápolna tövéből elpöcköl egy zsindelyt, 8 botjára támasz
kodva óvatosan leereszkedik. Arca előre összerándulva várja tér
aeoen a ssúrást, de most késik. Keze a fü hegyét súrolfa, 
hiába: oldalt kell dőlnie, mig ujja vasat érint. De végre a térd
iB enged, s a kules ez egyszer a kezében van. .

Lenéz az ösvényre, de a gyereket nem látja.
Ministránsa nincs, - egyedül kell miséznie. EgyedüU Hiszen

itt az egész természet. öntudatlan szavait, akár a latinul nem
értő gyermekét, ő emeli majd Istenhez.

A szél fúj, de éppen csak annyira, amennyire a fujtatóba
ssükséges, hogy a Badacsony kőzsákjai - megannyi síp egy ha
talmas orgonán - felzúghassanak. Egyik-másik vékonyán; pró-
bakép megszólal : - a pintyőke megérkezett. .

- No, jó - dünnyögí csöndesen a pap; száján beleegyező

mosolv. Botját a padra akasztja, meggyujtja a gyertyákat, öl
tözködni kezd. Előbb azonban egy papírborítékból ostyát vesz
elő, aztán bort tölt a kancsóba egy üvegből.

Minden késs az áldozathoz.

"Bemegyek Isten oltárához, Istenhez, ki ifjúsággal vidámít
meg engem .. ." Igy értelmezi magának néhány éve a zsoltár
szavait, s szorongva figyeli magát: nem járt-e úgy, mínt más
öregek, - élnek még, de a dolgok megértése és helyes megfi
gyelése már elmaradt tőlük.

Kinn felbúg a Badacsony orgonája, aztán elhalkul, 8 lágyan
kIséri a teremtés énekét. A kápolnába csak a levegő jött be.'Kí
vül énekelnek azok, akik nem tudtak bejönni: az igen nagyok és
az egész parányok, az alacsonyan fekvők és a túl fényesek, a
másokhoz tapadók, a víz alatt élők - és a szolgálatban lévő utak.

Az akác és köréje gyült bokrai az ajtóban állnak. Nem mer
nek belépni:aljnkban megemésztett állatkák és levelek roncsai,
piszok és sár, - ágaikon bátortalan madárdal. ök a természet
vámosai.

A fénY terjedésével. a pára oszlásával, az árnyékok zsugoro
dásnkkal énekelnek, a Balaton pedig színével. Az öbölben fénnyel
tusás, odébb sötét, mintha felszíne alatt elsüllyedt fekete vitor
lák úsznának. Késsthelv felé szürke és hideg, akár egy bádog
tető, - kalapáccsal verték ki rá a hullámokat. Aztán ismét a fény
ajzotta öböl, szélén síkos, arany ragyogás, már-már sikoltó,
mégis édes, csiklandó, lág-y hang, -mellette a part fái ésa nád
árnyakkal sebes.

- Jól van, jól, csak énekeljetek! Ez a ti misétek.
Pitlája, csukva, látja mögötte a kintről hozott tájat. Igy mond

ja el a GIóriát. Az isteni szavak sisteregnek fi száján, mintha
~getnék a nyelvét: szélütése óta szája minden szót összeprésel egy
kiB8é.
- A közelben egy diófa nehéz lombjából rigó füttyöget. A har

kály sem tudja megtagadni természetéte hangosan kopácsol, de
CPU egy szőlőkarót, hogy mindenki lássa, nem haszonból teszi,
hanem hogy ütemet adjon az énekhez. A méh egy vadgazon
ssöszmöté! a kápolna tövében; rossz misérejáró, - fölemészti a
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szorgalom. Az oltár virágaihoz nyúlni nem akar. De most Ö -it>
közelben marad, bekukkant néha az ajtón: halk zümmögéssel kí
fo'éri föld-anya, kő-bátya, szél-sógor és víz-néne énekét.

- Az Ur legyen veletek! - köszönti őket a pap.
Bókoló, súgó lombokat lát, - zöldre festik előlte egy kis he

lyen a levegőt. És fényt lát a kövön, csak annyit, hogya választ
megértse.

A misekönvvhöz lép, de szeme az Oratio helyett ismét a kez
dősorokra téved: "Az Ó Szívének gondolatai nemzedékről-nemze
dékre ..." Elolvassa, s első pillanatra csak valami nyugtalanság
érezteti vele, hogy hibázott. De a nyugtalanság alatt új nyugta,
Ianság lapul, állandóbb és mélyebb, mely mintba e rég ismert
szavak megváltozott értelméből fakadna.

"HogyanT - tűnődik - Istennek minden nemzedék, minden
század számára van-egy gondolata'l De hova rejtette ezt a gon
dolatott Talán a történelembe... a fejlődő élet anyagába ...
Hatvanhét év alatt egyszer scm találkostam vele. Mindig csak
örök isteni igazságokkal találkoztam, de ennek a nemzedéknek
szánt isteni gondolattal soha ... S ha van ilyen, ki ragadta ma
gához, vagy ki fojtotta eU Csak nem jutott idegenek kezére' ..."

A Leckében Pál beszél hozzá, a 'I'arzusi, valami szélességről
és magasságról, mélységről és hosszúságról, hogy ő is beteljék
Isten egész teljességével. De most be kell vallania, - sohasem
értette ezeket a szavakat. Szédül tőlük, akárcsak utóbbi években
a szószéken. Szavak, szavak, - szavakká koptatott valóság ....
Pál világokat átfogó és megváltó hite ... Kispap korában azt hit
te, majd hozzáérik. Mikor történt hát, hogy eltávolodott tóle1
Mióta ilyen törpe1 Azt még csak scjti, mi a. magasság, de. H

ezélességhez nem ért sermnit. Annyi gyóntatás után hogyne tud
.ná, mi az a mélyséz, de tudja-e vajjon, mi itz a hosszúsásr'l

"Kicsinyek lettünk, - gondolja, - nem értjük a világot, s a
világ sem ért már minket. Bezárul velünk a kör, .- magunkra
maradunk. Dehát nem éppen gazdagságunk vette el az eszűnket l
Hozzászoktunk, hogy. ne igazedjunk senkihez, mert túlságosan
igazunk vau a világgal szemben, hogysem tanuljunk tőle."

Füle hányadszor hallja már a Grndualéból kicsendülni ezt a
osendes. szelíden feddő hangot,' mégis, csak most értimog iga
zán: "Tanuljatok tölem, mert szelíd vagyok és alázatoasz.ivűl'

Nem, bizonyosan nem az egyszerű népne]" a szegénységtől éH
szenvedéstől megalázottaknak szóltak először ezek a szavak, ha
nem a Hetvenkettőnek: velük osztotta meg első ízben a Mester
isteni hatalmát és erejét, ők ittasodtak meg legelőbb igazsága bj
rásától. Itták az igazságot, - szívták a mérgét is: a szellem ke
vélysége és megrnerevedése fenyegette őket.

Milven emberi ő, az Igazság, az Egyetlen, a Szükségea, a Nél
külözhetetlen! Ézernyi esetlegesség közt hányódik, felcsillan II
tömegben, aztán eltűnik a porban, ráhízza magát. az adódó hely
zetre, bogy semmi se legyen benne felülről erőszakolt, idegen,
hanem minden egészen emberi. A Végleges, a Megfellebezhetetlen
ő, mégsem merev és lezárt, hanem hogy az ember érzékei számára
kif'ényesedjék: mielőtt közli magát, hosszan elnézi a halászok, ~.a

rnsstok, szőlőmunkások PS háziasszonyok munkáját, a természe,
tet, ~ 'tanul tőlük: .
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És Ö, hatvanhét év alatt magába tudott-e fogadni mindeu
emberi értéket, minden igaz ügyet, bármily mélyre kellett is érte
szállnia'l Utána ment-e, akármilyen hosszú ú/t, széles szakadék:
választotta el tőle' Igaz, mindig lázongónak tartották, de különc
nek is, s mindkettőt természete rovására irták. Nem volt súlya
annak, amit mondott, S vajjon nem volt-e igazuk' Nem ő a hi
bás, hogy sosem tudta úg-y képviselni gondolatait, hogy le ne
torkolják t Egyedűl mandl: elnyelte a falu unalma, a sáros
utak, a gazdaság ... S mégis, - mindezt most csak ürügynek érzi:
valahol más baj is történt, a lendülete, a szive körül... .

Az Offertorium csöndes vádjában telt el egész élete: "VigasE
talót kerestem magamnak, de nem találtam." Most kétszer is el
olvassa, szeme megkönnyesedik; öreg ember könnyei már ezek,
- minden kis széltől megerednek. Ismét a régi szorongás próbál
gatja rajta hatalmát: arra a szüntelen, könyfutelen ébrenlétre gon
dol, mely a halál után egyetlen, elfordíthatatlan szembenézés lesz
azzal, aki egyszer, harmincöt évvel ezelőtt ezekkel az isteni sza
vakkal kérte szcretetét, de ő elfordította' tekintetét. Egész szivet
kért tőle ... Egy pesti lakás fürdöszobájában történt, borotválko
zás közben. Ott találtak rá először ezek a szavak. Latinul mondta
ki őket, mint annyi más szót, öntudatlan ismétléseit a papi zso
lozsmának. Ez azonban más volt: valaki a szemébe nézett, úgy
mondta ki öket. Egy útról jött éppen ... Már lesett rá ... Egy
kapn alól lépett eléje, meg-fogta szelíden kabátja hajtókáját, sa
szemát kereste. Nem emlékszik már, válaszolt-e neki, talán mQr
molj valamit, s elfordította tekintetét. Az pedig nem tartóztatta
fel, szelíden, szomorúan hátralépett. - útjára engedte. Ez fájt
akkor neki mégis a legjobban. Miért nem rázta meg, miért nem
emlékeztette barátságukra, közös emlékeikre7 Miért nem hÍlnyta
szemére hűtJenségét, - miért nem birkózott vele, mint Jákobbal
az angyal7

Azóta többször találkoztak: váratlanul kimondta szavait, 
úgy látszik, titokban minden útjára elkíséri. Még mindig remény
kedik ...

Ott áll, ahol megtérése előtt.

V áratlan volt, - villámcsapás. A pap kitárta kezét a SZÓ!l~

ken: "űdvöuégy, Kereszt, egyetlen reménység!" O az a fiatalem
ber, aki akkor megborzongott, mintha idegen erő érintette volna'
Fény hasított át rajta, összefogta egész életét, - abeismeres
fénye, útjai megváltatlanságáé. Minden útja lezárult. csapdába
került. De erős,., nemes vadnak érezte magát, - nem adta magát
olcsón. Összeszedte minden rugalmasságát: elhítette magával,
hogy a lezárt utak mögött nem áll senki, csak ő zavarodott ér
zelmei bozótjában. De hiába volt minden. Kifáradt, s ez a f~
radtság nem sejtett, otthonos, édes nyugalommal töltötte eI. Tud
ta már, hogy nem a véletlen áldozata: Valaki azért veszedtette el,
hogy el ne vesszen. A sok közül egyetlen megváltás maradt,
egyetlen út: a Kereszt reménye. Ha ő is keresztre feszíti testét
kívánságaival és vágyakozásaival . . . .

Régen alszik már a test, rég nem zavarja a lelket. S mégiH
csupa rendetlenség, amit hátrahagyott. Mindig több gondot Ok0
zott neki, m int őrömot. Mihez kezdjen most fáradt lelke ~zel' a
hullával li IIÍltún!
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Eszébe jut egy ima, a kispapévek érlelték meg, de azóta szét
morzsolták benne az évtizedek: "Ú, Kereszt, te megmentettél és
elvállaltál engem, ragadj magadhoz és fogadj el engem, hason
latosságodra alakíts engem, hogy meghaljak általad a világnak!"
Ez fakad fel ismét lelkéből, míg feje mellére roskad; m~!dndulá8
1161 küzd. S mint ogykor, megtérésé napján, a szószék ulatf, minths
most ismét. elsőnek szállna alá ezrek közül a Siloe tavúba ...

Szétbontfa a kelyhet, - a felajánlás következik,
A természet sorra teszi le áldozati adományait az oltárra. A

levegő tisztaságát és fényességét, a víz üde leheletét, a fából és
.kőböl való dolgok megbízhatóságukat, a színek azt a finom mázt,
mellyel a dolgokat bevonják, hogy rúegktllönböztethetők legye
nek. A pap feléjük nyúl, - kiválasztja közűlük 'a Rókarántó ol
dalán termett bort, ezt a kesernyés, mandulás zamatot, mely It

lI1'ligligeti borokat más boroktól megkülönbözteti; két csepp vizer
is választ a harangozó kútjából, csak kettőt, de benne van minden.
vágy: ',a pára sóhaja az ég felé, a felhők szomja a föld után."
Az ostyát az egész természet gyúrta: a föld és a nap, az eső él>;
a szél.

Beseket a keze, mikor fölemeli őket; ilyen öreg embernek már
.sok míndentől reszkethet a keze, füle pedig sok mindent hall.
amire azt lehet mondani: igen is meg nem is. A teremtés éneke
~ljánm08t különös, elmondhatatlan könyörgés kúszik felé, az,
amit Pál szürt ki egyszer a természet szavából. A sóy~rgással

eltelt természet Isten fiainak megnyilvánulását várja. Hiszen a
természet is hiábavalóságnak van alávetve, nem önként, hanem
a miatt, aki alávetette , -- az ember miatt.. .•

A kápolna csupa titokzatos zúgás; tágulni kezd, szűk bordái t
as égig feszíti, hogy ezt a megváltatlan sóvárgást magába fogad
ja. Mintha fölemelné a teremtés roppant sóhaja, s zúgatná, akár
egy tengeri kagylót, hogy a mindenség panaszát belésűrítse.

- Emelj magadhoz, szabadíts meg minket!
"Ú, ti szegények, - sóhajtja, - emberi hiábavalóságnak, bűn

nek, önzésnek alávetették, kérjetek csak, értetek misézekl"
Értelme kelyhébe emeli az öntudatlan világ jóságát és szép..

légét; aztán felajánlja, s visszavezeti céljához: " ... Teljes az ég
és föld dicsőségeddel.,."

A madarak Sanctuara csöngetnek. Ebből a csöngetésből azon
ban senki sem mondaná meg, hol tart a míse, mert Glória óta
I'lzülJtelen játszanak a csengővel: sorra adják egymásnak, meg
megrázzák, akárcsak az elsőosztályos lurkók, ha először m i
nie1rálnak.

Aztán a pap mellére horgasztja fejét: megemlékezés van. Az.reg ajkak egymásra zárulnak, - most csak a gondolat jár kö
1'1iI. Olyan nehéz megemlékezni azokról, akik leginkább rászorul
Ilak. Közös nevük: - bűnösök... De akikre ő gondol, azok kis
korúak, fejletlenek, mulasztók és önzők: nem jutottak el még ls
ten fiainak nagykorúságára, s a természetet is megfosztják Isten
fiainak szabadságától. 'De használ-e nekik, ha most megemlékezik
róluk! Hiszen maga sem volt különb náluk!

Az ajtón beröppen egy Ieeske, körbevillan. aztán gyorsan
kiperdül, hogy szétvigye a hírt: - kezdődik az átváltozás.

Felhő fut ll. nap elé, hogy a fény ne csatázzon az árnyékokkal
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és II vízzel. A aziklák éle Iegömbölyödik, A fűszálakra tapadt
apró csigák távolabb tartják magukat egymástól,nehogy vélet
len összekoeeanjanak, A méh is abbahagyja a szössmötélést, 
egy levélre teríti árnyékát és rátérdel.

Szinte emberi u csend, -- már nem is emberi ez a béke.
A pap krákog, nehézkesen az oltárra könyököl. csak így tud

az ostya fölé hajolni. Alsó ajka remeg az erőlködéstől, majdnem
érinti az ostyát. Arcát elborítja a vér. talán valami belső szé
gyentől. talán csak a megfeszített tartástól. Szavak éles suhogá
sa hallik, - megannyi kalapácsütés.

Az öreg test meginog, térdreroskad egy roppant súly alatt.
Térde tompán koppan a deszkán, - a gödörbe zökkentett kereszt
hangja. Aztán magasra emeli a Testet, az Egyetlen Összekötőt.
Keze reszket. míntha zokogás rázná. Szavakat hall ismét, hallja-e.
vagy csak emlékezik rájuk' "Atyám. bocsáss meg nekik ...''. 
aztán a folytatást: " ... mert nem tudják, mit cselekszenek!"

A kivérzett Test fehérségére néz: alatta a keményített vászon
szűrkének látszik, - nagyon régen mcsták ki. Egyszerre az O
szemével néz most mindent: a, foltos oltárterítőt, a csüggesztően
kopott kelyhet, s az oltárt, melyet pókhálók kötnek a falhoz. Te
tején két kis szobor, rikító kékre és pirosra festve, egy férfi és egy
nő szobra, akik ruhájukon kívül hordják a salvüket. Izléstelen
gyári árú. S a gyertyatartók faragásai: tömpe fejek, kificamított
tagok. " A dadogó emberi szív esetlen hódolata. Valóban isteni
szánalomra méltók.

S itt van Ő, fura, rossz szobor, homokkőnél is hitványabb
anyagból. Fülét lekoptatta, orrát, állát kihegyezte a szél, szája
szögletében mély. csergót vájt magának az eső. S a szíve, ez az
ütött-kopott papi szt\r ... Állhatna-e itt az oltárnál, ha az isteni
szánalom meg nem tűrné'

A mise áll. A pap tétova önvádba sűllyed, Otthon az öreg
sekrestvés már megrángatná hátulról a miseruhát, felszólna neki:
"No, öspörös úr, esinyájon már valamit!" Most nem zavarja sen
ki. Elgondolkozik azokról is. akik előtte távoztak a földről. Mi
lyen lehet számukra a "béke álma" Oly bizonyos, hogy nyugodt
az álmuk l Egy gyónással megmenekültek a kárhozattól, de tisz
tulásuk lehet-e rövidebb, mint azé a társadalomé. mely bennük a
földön nem tudott megtisztulni, s most kell kiégetnie magából az
cl bűneiket' ...

"Nekünk is, bűnösöknek ..." - rezdül fel hangos mellverés
sel, Miért sajog annyira ez II feljajduló alázatT Csak nem azért,
mert tőle sem telik több tulajdon lelke megmentésénél , "Kétezer
év - maholnap elcsattan fölöttünk, ~ hasít belé a gondolat, 
" mi ne tudnánk mást is adni az egyetemes meaváltásra váró
társadalomnak, mint az egyéni üdvözülés gondjáU"

Szentek egyessége 1 '" ó, igen. De milyen erőtlen ez az egy
;;ég, ha nem az égben, hanem a földön élőkről van sző, ~ ke
resztényekről, akik szegények és gazdagok. birtokon kívüliek és
birtokosok, gyengék és hatalmasok ...

A kehely fölött megtöri a Testet, egy kis darabját elM'yíti II
Vérrel: "Az Úr békéje legyen veletek!" Ez a halk kenyértörés
6I!y o8i. nagy kenyértörésre emlékezteti, melyben az első keresz
tPnyek egyek voltak. Közös volt mindenük, s mindenki annyit
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k~pott, amennyire kinek-kinek szüksége volt. Mintha az eredeti
ártatlanság állapota tért volna vissza, melyben az emberi ter
mészet még a nagyobb jóra, - a közös jóra hajlott ...

Meghökken a fölfedezéstől: mi más ez, mint Agoston és Bene
dek álma, Domonkos, Ferenc és Ignác hatalmas kezdése, - de
iU.társadalomban nem folytatódott. Csak egyszer, egy pillanatra:
Savonarola Firenzéjében.. . .

. Aldozásig csend volt: a természet néma borulatbau állt, míg
Alkotója nála időzött. Most a füvön ismét nyílik a fény, -- a ká
polna meg-világosodik. Ujra felbúg az orgona: a fénnyel teli han
.gokáradása és apadása lassú, ünnepélyes ringásban tartja a HéJ
karántót.

De II fal egyszerre elsötétedik: - az ajtóban megállt valaki.
Mikor a pap kifordul, az idegen visszalép, csak vékony fekete

sétabotját hagyja a nyílásban, s alig magasabban egy- sárgn tró
pusi sisak szélét,

Aldás következik. A tövisszúró gébics tudta meg legelőbb; ed
dig .az akác bokrait csipkézte körül, most felröppen, s tőle telhe
tően utánozza a Galambot: két ág között kiterjesztett szárnnyal
csattog, Igy adja a kívülállók tudomására a Lélek közeledését. A
szellő pedig mindenre rálehel, de alig érezhetően, lágyan és me
légen, hogy a kövek is megérezzék benne az Ö leheletét. A jege
nyék csúcsa megroskad egy kicsinnyé, - nehéz meghajolnia an
nak, aki csaknem mindenkire kénytelen lenéani. A füvek sokan
vannak, alacsonyak, s nagyon egyformák: ők földig hajolnak.

A pap kifordul, megáldja őket: "A mindenható Isten, az Atya
és Fiú és Szentlélek áldása szálljon rátok és maradjon mindig
rajtatok!"

A méh csak féltérdre ereszkedett, s márís kívánesin siet arra
a nagy virágra, melynek feje gombához hasonlít, s az imént ér
kezett. Megszagolja a sisak szélét, de elkergetik,

Az idegen pedig csak áll, topog, nem akar tovább menni. Meg
várja, míg a pap leveti a miseruhát, eloltja a gyertyákat, s rá
fordítja a kulcsot. Akkor odalép hozzá, derekát mereven meghaj-
lítja, s orra magasságában feléje nyujtja a kezét. .

- Bocsánat! Van szerencsém, főtisztelendő úr, Botondv va
gyok.

Boldogan topog, - nagyon meg van elégedve a bemutat-
kozáseal. .

Cingár kis figura tyúkmellel. Pipaszár lába fölött térdnadrág.
De milyen nadrág! Egérrágta helyein foltok, melyeket ákom-bá
kom, ügyetlen öltésekkel varrtak fel. Egy kéz minden áldott nap
kiteszi a Rókarántóra, mint valami öreg holmit, ritka példányát
mult koroknak. hogy meg ne molyosodjék, s aztán visszadugja
bútorokkal zsúfolt szobájába, csecsebecséi közé.

Földbirtokos volt. Most egy földbe nyomott kis házban él 
özvegyen. Egy ütődött lány gondozza, Nem fizet neki, de végren
deletet készített: mindenét a lányra hagyja.
. Abból él, amit elad. A szűk lyuk lassacskán táeas lesz, mert
hol e~y faragott szék, hol egy porcellánkészlet vándorol ki az aj
tón, De mit kell hallgatnia miatta a lánytól! Szegény teremtés.
mikor látja, hogyan zsugorodik öröksége, olyan rtkácsolást ClJaP.
mínt a tyúk, mely alól elszedik a tojásokat.
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Néhány hete a környék rossz tréfát űz Botondy urral: tm
bíztatták a lányt, vetesse el magát az öreggel. Azóta nincs ott
hon nyugta, - hacsak teheti, menekül hazulról.

- Mise volt, kérem, mise l - tolja ki orrán a hangokat. --
Boldogult feleségemmel mi is szoktunk misére járni.

A pap ránéz: szegény, megtépázott. öreg veréb, - nem tu
dott megbirkózni a viharral. 11aja még vizes, vékony nvakúbe
kunkorodik ; nehezen szárad a sisak alatt. Űgyefogyottan forgo
lódik a napon, hol a hátát, hol amellét dülleszti neki.

- Valóságos orvosság ez a nieleg - magyarázza. - De én
még rnost is fázorn, Majd úgy tíz felé ...

Belülről fázik már.
A pap bólogat; nem ért semmit, de úgy tesz, mintha figyelne.

Gondolatai másutt járnak: "Hát ez volna az Ö Szivének gondo
lata e század számára 'f •••" Pillái közé csípi a tájat, váltesés
után kutat rajta. De minden olyan, mint félórával ezelőtt. 08ak
az Aranykagyló oldala dőlt be a fénytől, s a Balaton szinét erael
te magához nagyon lágyan az ég, - apródonkint kizöldül.

Botondy is ezt nézi, de titkon rálopja tekintetét a papra: nem
érti szótlanságát. Lent az út köré szaladt házak kerítéssel T8
dekeznek egymás ellen, - elaprózzák egy kis helyen az egyetlen
hatalmas lélekzettel teremtett tájat.

- Nézze csak - szólal meg a pap; szeme átfogja az .egész
partot. - Micsoda egység! .

- Páratlan genius loci - hadarja a kis öreg'. - Nem csoda,
ha a rómaiak szerottek itt élni. A festők azt mondják, hogy tiszt"
mediterrán; délfrancia táj, de lágyabb színekkel.

A pap erősen szédül. Hiába borítja el a fény, a nap nem
oszlatja előtte a párút, hanem növeli. Fejét csaknem szétveti va
lami, -- Cg'y menvalósfthatatlan gondolat: jóvátenni hatvanhét
év mulasztúsát. Do mit tegyen?

Ujját er{;tlenül fölemeli, mondana valamit, de aztán IDIlgJl
melIé ejti. Kótsósrbcesett, lemondó pillantást vet a volt föld
bir-tokosra. Mit várjon Wle? - sohasem érti meg. Dehát senki
sem jár erre, hotry elmondja neki? Senki, - sehol senki.

Hangja torkából, bugyborékol, akár a részegeké. mintha már
csak erővel küzden p fel magát az öntudatim

- Igen - mondja maga elé, - az ember legnagyobb bűne a
természet és a társadalom... hogy is no ... ':- f'eldarabolása.
A bűnbeesés következménye ... Küzdeni kell hát elIene - nem a
természet, hanem a kegyelem jogán ... Kötelez rá a kegyelem!
Miért ne törekedjünk ebben is a bűntelenség állapota felé' ...

Megáll, mély lélekzetet vesz, szemöldőke fennakad; látszik,
hogy elhagyták a gondolatok. Szeme, mint a parázs, melyre las
san hamu telepszik. De aztán diadalmasan felcsattan:

- De maid mf'g'i'lt f'7i'J) lesz! ... Ugye, milyen szép lesz!
Mikor az emberek befogadják a kegyelmet ... Es a természet is
megszabadni az ember önzésétől ... Jőjjetek, egvesítsétek! A tár
sadalmat is ... Halljátok, hogy nyög és sóhajtozik a világ a meg
váltás utm, halljátok t Ugye, halljátok, nemes szivek ...

Sóhajtozik a világ'... Nemes szivek... - ismétli ért6t
1enül Botondy; zárt szája mögött furcsa, vinnyogó nevetés. 
Na, én megyek, mennem kell, Isten áldja!
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Kezet sem nyujt, csak Ójja bök sisakja széle felé. Vékon.,
lábán támolyogva elmegy, maga sem érti, miért: valami sietésre
ösztönzi.

A pap már csak egy hajlott hátnak kiáltja:
- A világosság... Vigyázzatok I . .. Sötétséggé ne váljon

bennetek I Isten fiainak szabadsága... Adjátok meg -"- a világ
nak !

Senki sem hallja. A trópusi sisak gombja is eltünt a Bzől6
között,

Egy roppant nagy szószéken érzi magát, alatta összefolynak
8,Z arcok. Előveszi zsebkendőjét, hogy kitörölje szeméből a ho,
mályt. Le kell mennie, nem neki való már. Talán majd mások,
fiatalabbak. . . .

Lassan megindul lefelé az ösvényen. A nap már átjött, II
Badacsony oldalára: a közsákok alatt fölfehérlenek a házak. 
megannyi gyermekarc az orgona sípjai alatt. Már nem tudja fel
ismerni őket. Az orgonán az utolsó, széles hangzatok zúgnak. Egy
kis vonat füstje gyöngysort fűz a hegy nyakába. A móló előtt

felhangzik a délelőtti hajó tülkölése: hívja az utasokat. "Már nem
lehet messze ..." - gondolja, tie hogy mi, az kisiklik emlékezeté
ből, mert a nap meginog az égen, sa háta mögé bukik.

Szőlőmunkások találtak rá. Bevitték a présházba, s letakarták
egy kabáttal.

A közeli házakból eljött néhány asszony, megnézte a mozdu
latlan testet, 'a kabát alól kilátszó otromba eipőket, elmondott egy
üdvözlégyet, aztán dolga után nézett. De mielőtt kilépett, mind
egyik elővette zsebkendőjét, megdörzsölte a szemét, hogy könny
nélkül is vörös legyen.

'I'izenegvkor csak az orvos van a halottnál. Az imént érke
zett; mellette a lány, akit a faluba szalasztottak érte. Kisvar
tatva más is megjelenik: eRY egérarcu kis öreg, fején trópusi
kalap. Tétován megáll az ajtóban, s amint a halottat meglátja,
kalapjához nyúl, leveszi. Aztán az orvoshoz lép, derekát mere
ven meghajtja, s bemutatkozik. Kérdezni akar valamit. de botja
a halott cipőjébe akad. Erre megszeppen, a letakart valami felé
rordul, s hosszú ideig áll szótlanul, csak pi llája ver ijedten.

Végre megkérdi:
- Mikor történt'
- Két-három órája - rnondja az orvos. - Valami nagyon

felizgathatta.
A Savonarola képre néz, mintha az válaszolni tudna.
A parafasisak alatt gyenge világosság támad:
- Nyolc és kilenc között~ Akkor én beszéltem vele utoljára.

Igen, láttam, hogy nem jó vége lesz. Felizgatta mazát valami .•.
valami csekélységen, igen, emlékszem már: egy ostobaságon. eg-,
semmlségen ...
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