
AZ ÖRDÖG ÜGYVÉDJE írta: Morris West

Azoknak a külföldi íróknak sorában, akik katolikusnak vallják magukat,
egyre nagyobb hfrnévnek és olvasottságnak örvend az ausztráliai Morris West.
Vannak bírálók, akik, figyelemmel témáira és írásművészetére. Bernanos,
Mauriac és Greene mellé állítják. West 1916-ba:n született s mielőtt teljesen
az irodalornra adta volna magát, hét éven keresztül európai történelmet taní
tott hazájában, Eddig megjelent valamennyi regénye többszázezres példány
számot ért el az angol nyelvterületen, s ugyanilyen siker kísérle francia for
dításaikat is. Az ördög ügyvédje (The devil's advocate) círnű regényét például,
.amelyből a szerző engedélyével több részletet kívánunk közölni. 300.000
példányban hozta ki eddig a Gabriel Marcel szerkesztette "Feux Croísés"
könyvsorozat.

Az ördög ügyvédje - latinul: "advoeatus diaboli" - tudvalevően az a hit
tudós s egyben kánonjogász, akinek a szenttéavatásí pörben a mindenkbt ki
elógttő ítélet elősegítése okából az összes lehető kifogásokkal és vádakkal
elő kell állnia. A regényben is enről van szó. A délolaszországi Calabriában
szeritként tisztel a nép egy Giacomo Nerone névre hallgató embert, akinek
igazi nevét semki sem ismeri. Angol tiszt volt ·ez a "Nerone", aki a második
világháborúban a szövetségesek nápolyi partraszállása után a vérontástól meg
undorodva megszökött csapatától sa hegyek között egy eldugott faluban,
míntegy vezeklésül, a tevékeny emberszeretetnek áldozta magát. Amikor
azonban a f'asisztákat üldöző partízánok ide is eljutottak, vészbíróságuk Ne
ronét, mint dezertőrt, halálra ítélte és kivégeztette. A szenttéavatásí vizsgálat,
mínthogy az ellenállási mozgalmat Olaszországban is a kommunisták irányí
tották. emiatt jár azzal a kockázattal, hogy politikai szint kap.

Mímden vonatkozásban kényes és nehéz feladat hárul tehát a regény fő
hősére, az angol Blaise Meredith-re, akinek már az előzetes vizsgálatban az
"advocatus diabolí" szerepkörét kell betöltenie. Az igazi bonyodalmat azon
ban, amiért a regény voltaképen íródott is, Meredíth lelki válságaí és szel
lemi alakulása jelentik. -Meredíth az a pap, akinek fogladkozása, hogy pap.
Talpig becsületes, feddhetetlen erkölcsű hivatalnoka a Rítus-kongregációnak,
de semmi több. Ha voltak érdemei, ezek egyházi szolgálatából s nem személyí
tulajdonságaiból eredtek. Maga döbbent rá erre, amikor megtudta. hogy gyó
b'YJithatatuan rákban szenved s nincs sok ideje hátra. Meddő élet után nem
fog hiányzam senkinek, s Isten elé is üres kezekkel léphet.

Ekkor éri a megbízatás s megy Je Calabriába, ahol a legkülönbözőbb felfo
gású, művelfségű és erkölcsű nőkkel és férfiakkal, a legvisszásabb helyzetek
kel kerül szembe. Halálos beteg, de most kezd élni valójában, mint pap is"
mínt ember is. S mínél világosabbá válik előtte Giacomo Nerone alakja, annál
inkább felismert. hogy a míndenkít magához. ölelő és cselekvő szerétet az
egyetlen út, amely Istenhez vezet. M. V.

Első részlet: MEREDITH ÉS A BíBOROS

Vége felé kőzelgett.a tavaszi naplemente s Eugenic Marotta bíboros
a Pariolin fekvő villájanak kertjében sétált. A város messze lent éppen
most ébredezett délutáni kábultságából. Felrnorajlottak autódudái robogói
és a boltosok alkudozásai. A fáradt túrísták kielégítetlen móhósággal tér
tek vissza a San Pietróból, a lateráni Szerit János bazllíkából és a Colos
seumból, A Santa Trínitá. dei Monti lépcsőfokain a virágárusok megint
bepermetezték virágcsokraikat, hogy utolsó rohamokra induljanak a sze
relmespárok ellen. A lebukó nap még megcsillantotta fényeit a dombok és
a háztetők felett, de lent a szűk utcacskákban már összesűrűsödött az al
konyat, a falak fáradtak és szürkék voltak.
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Parioli magaslatán azonban tiszta volt a levegő, csendesek a sugár
utak, és őeminenciája meghajló pálmák között, jázminvirágok illatában
sétált. Köröskörül magas falak és rácsozatok őrizték magányát, a kiugró
zárókövek bronzból vert címerei pedig felhívták a látogató figyeimét
Eugenic Marotta bíboros, acropolisi érsek, a San Clementic tituláris püs
pökének, a Ritus-kongregáció prefektusának, a legfőbb szentszéki bíróság
prefektushelyettesének címére és rangjaíra, aki egyúttal a kánonjogrna
gyarázó bizottság tagja, Szent József fiainak és a Szeplőtelen Szűz Mária
leányainak és a Római Anyaszentegyház még vagy húsz kisebb és na
gyobb szerzetesi intézményének védnöke.

Ezek a címek tiszteletkeltőekvoltak és nagy volt a hatalom is, ame
lyet jeleztek; őeminenciája mindezeket a terheket nyájas jó kedéllyel
hordja, amely mögött kifinomult értelem és uralkodási akarat rejlett.

Kis termetű, gömbölyű ember volt, aprókezű és aprólábú, ráncos arcú;
boltozatosan kiszélesedő feje olyan síma volt a bíborosi sapka alatt, mint
egy tojás. Szürke szeméből szinte sütött a jóakarat, és nőiesen apró és
vörös szája kivirított fakó, olajbarna arcából. Hatvanhárom éves volt, ami
kevés annál, ,aki bíborosi kalapót visel. Az erőfeszítés mínden látszata
nélkül, de roppantul sokat dolgozott, s még éppen elég erő volt benne,
hogy számot tudjon vetni a jól elzárt Vatikán város csavaros diplomá
ciájával és belső hatalmi íntrikáival.

Egyesek a pápáságra is esélyesnek tartották, de a többség véleménye
az volt, hogyasoronkövetkezőpápának inkább életszentségével kell ki
tűnnie, és úgy a papság, mint a hívek körében inkább az erkölcsi meg
újulás, mintsem a politika terén kell előljárnia. Eugenic Marotta beérte az
zal, hogy megvárja a fejleményeket, hiszen tapasztalta, hogy aki pápajelölt
ként lép be a konklávéba, minden valószínűség szerint bíborosként távo
zik onnan. Amellett a pápa, ha öreg is volt, korántsem érezte oly köze
linek a halálát, hogy a papucsára áhítozókat valami jó szemmel néz
hette volna.

Őeminenciája sétálgatott a Pariolin fekvő villa kertjében, nézegette
a lemenő napot az Albariói hegyek fölött, és napi gondjain annak az em
bernek a nyugalmával elmélkedett, aki biztosan tudja, hogy végül is min
den nehézséget le fog tudni küzdení,

Meg is engedhétte magának ezt a nyugalmat. Fokról-fokra, szabály
szerűen ért fel a ranglétrának erre a' csúcsára, ahonnan sem rosszakarat,
sem kegyvesztettség nem dönthette le többé. A világ legkisebb és legse
bezhetetlenebb államának tagjaként most már halála órájáig megmarad
bíborosnak, protokollszerűen az egyház hercegei sorában áll, püspökke
szenteltetése pedig visszavonhatatlan. Mindez sok is egy életerős hatva
nas férfinak. S ezenfelül sem hitves nem gátolta semmiben, sem nak
és lányok nem gyötörték. Az élet tűszúrásaival szemben tehát teljes
biztonságban érezhette magát. Elérkezett oda, ahová tehetsége és nemes
becsvágya juttathatta.

A következő fokozatot a pápaság jelenthette volna, de az ilyen ug
rásszerű emelkedés már-már kiemelte volna őt a világból, hogy a megis
tenülés előcsarnokába vezesse. Mert aki a Halász gyűrűjét és a hármas
tiarát viseli, annak ólorriköpenyként a világ bűneit is a vállán kell hor
doznia. Egyesegyedül, minden szélnek kitett csúcson kell állnia, alant a
nemzetek rajával és fölötte a Mindenható fátyolt nem tűrő tekintetével.
Csak esztelen kívánhatja magának egy ilyen hivatal hatalmát, dicső

ségét és félelmét. És Eugenic Maratta bíboros távolról sem volt esztelen.
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Az alkonyatnak és a jázminok Illatozásának ebben az órájában
éppen elég sok kérdést kellett megoldania.

Most két napja egy kis elszegényedett oalabriai egyházmegye fejé
nek, Valenta püspökének levelét találta az íróasztalán. Féligmeddig is
merte csak ezt a szigorúan reformáló püspököt, akinek a politikára is volt
hajlama. Ez .az egyházfő két esztendeje meglehetős nyugtalanságot kel
tett azzal, hogy két falusi plébánost ágyasság miatt kizárt az egyházból,
öreg papjai közül pedig nyugdíjba küldött egynéhányat, mert nem tud
ták ellátni hivatalukat. A püspök egyházmegyéjének választási eredmé
nyei a kereszténydemokraták jelentős erősödését mutatták, amiért a
Szeritatya levélben dicsérte meg. Osaka Marottához hasonló élesszemű

megfigyelők vették észre, hogy ez a szavazatgyarapodás amonarchista
párt rovására történt, nem pedig a kommunístákéra, akik szintén előbbre

törtek. A püspök levele egyszerű és határozott volt, túl egyszerű ahhoz,
sem hogy teljes legyen, és túl határozott, hogy olyan edzett veteránban,
mint Marotta. gyanút ne keltsen. A levél egy szerény püspöknek feje
deLmi rangban lévő testvéréhez intézett fellengzős és tiszteletteljes üd
vözleteivel kezdődött. A továbbiakban pedig jelentette, hogy Gemelli dei
Montí iker-falvak plébánosától és híveitől beadványt kapott, amelyben
Isten szolgája, Giacomo Nerone ügyében a boldoggáavatási eljárás meg
indítását kérik.

Giacomo Neronét a calabriai partízánok olyan körűlmények közt
végezték ki, amelyek a vértanúság látszatát keltik. Halála óta a két köz
ségben és a környéken Nerone önkéntes kultusza alakult ki és több
csodás természetű gyógyulást tulajdonítanak neki. Az előzetes vizsgá
latok megerősítették azt, hogy Nerone valóban szeritség hírében áll. Az
elmondások szerint a gyógyulások sem magyarázhatók természetes úton.
A püspök így hajlandó eleget tenni annak a kérésnek, hogy az ügyet az
előírt egyházjogi vizsgálat alá vonják. Mindamellett, mielőtt cselekednék,
egyrészt tanácsért fordul őeminenciájához, úgyis mint a Ritus-kongre
gáció elnökéhez, másrészt támogatását kéri olyaténképpen, hogy a bí
boros jelöljön ki Rómában két bölcs és jámbor férfiút, az egyiket, mint
az ügy védelmezőjét,aki majd a vizsgálatot irányítja és előbbreviszi,

a másikat, mint vele szemben a hit védelmezőjét, azaz mínt az "ördög
ügyvédjét" , aki a kárionjog rendelkezéseinek megfelelően a lehető leg
aprólékosabban felülvizsgálja minda tanúkat, mind azok vallomásait.

A levélnek ez volt a lényege, de többről volt itt szó, sokkalta többről.

A püspök hozzájuthat egyházmegyéjében égy szenthez, aki nem okoz
kényelmetlenséget. Hogy' azonban bebizonyítsáka szentséget, ahhoz bí
rósági vizsgálat szükséges, először a püspök egyházmegyéjében, azután
Rómában, a Ritus-kongregáció fennhatósága alatt. Ám az első vizsgá
latot magának a püspöknek kell végeztetnie a saját fennhatósága alatt,
az általa kijelölt bírák közreműködésével, s a püspökségek betöltői_

rendszerint féltékenyek erre az önállóságukra. Miért akkor ez a hódo
latos felfolyamodás Rómához?

Eugenic Marotta bíboros villajának jólápolt gyepszőnyegét róva ezen
a kérdésen törte a fejét.

A Délolaszország mélyén fekvő Gemelli dei Montí olyan hely, ahol
nagy gyorsasággal születnek és halnak ki a kultuszok, ahol a hitet túl
burjánozzák a babonaságok, ahol a parasztok azzal á kezükkel vetnek ke
resztet, amellyel a szemverés elleni babonaság jeIét is elvégzik, ahol a
Bambino képe ott függ az ágy fölött, de a csűrök fölé pogány szarvakat
.szegeznek. A püspök óvatos ember, aki szívesen látna :egy szentet egy-
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házrnegyéje javára, de ugyanakkor nem hajlandó kockáztatni sem éi

saját, sem Isten szolgájának jó hírnevét.
Ha a vizsgálat kedvezően alakul, nemcsak egy beato, egy boldog

születik, hanem fegyver is az ateisták ellen. Ha balul üt ki, akkor Róma
bölcs és kegyes hatalmasságai viselik majd részben a kudarcot. Öerni
nenciája halkan fel is nevetett ezen az éleselméjűségen. Vakard meg a
délvidék emberét és felfedezed a rókát, amely mérföldnyi távolságból is
megszimatolja a csapdákat s azokat megkerülve kapja el a csibét.

De más is közrejátszott itt, mint a püspök tekintélye. Politika is
vegyült a dologba, hiszen az olasz választások egy éven belül várhatók.
A közvélemény érzékenyen reagál a Vatikán befolyására a világi ügyek
-ben. Az antiklerikálisoknak kapóra jön minden alkalom az egyház diszk
reditálására, s minthogy úgyis épp elég fegyver van a kezükben, kár
lenne újabbat is szolgáltatni nekik. '

Számolni kell egyéb következményekkel is, amelyek inkább az örök
kévalóságra, mint a földiekre tartoznak. Szentté avatni valakit annyi,
mínt Isten hősi szolgálójává nyilvánítani, aki példakép és közbenjáró
a hívek számára. Ha igazaknak fogadjuk el a csodáit, akkor kétségtele
nül megengedjük annak lehetöségét, hogy az isteni hatalom az ő köz
benjárására felfüggesztí vagy hatálytalanírja a természeti erőket. Gon-

.dolni sem szabad tévedesre ezen a téren. A Ritus-kongregáció egész ha
talmas gépezete arra való, hogy elejét vegye ilyesminek. Egy korai intéz-
kedés, vagy elsietett vizsgálat azonban igy is súlyos botrányt okozhat,
a hivők millióinak hitét rendítheti meg abban a csalatkozhatatlan egy
házban, amely közvetlenül a Szentlélektől sugalmazottnak állítja magát.

Őeminenciája megborzongott kissé,ahogy az éjszaka első hűs hullá
mai elérték a Pariolit. Olyan ember volt, akit megkeményített a hata
lom, és gyanakvással viseltetett az ájtatos jámborság iránt. Am maga is
vállán hordozta a hit terhét, szívében pedig a déliek félelmét a démontól.

Mindenki másnál kevésbbé engedheti meg magának a tévedés fény
űzését. Túl sok dolog függ tőle. Ha kudarccal jár ez az ügy, a legszigo
rúbban őt vonják felelősségre. Fényes címeí és az őt övező ősi méltóság
ellenére küldetése elsősorban a szellemiekre irányul; a lelkekkel, az ő

üdvösségükkel vagy kárhozatukkal van kapcsolatban. A kiközösítés épp
úgy lesújthat egy eltévelyedett bíborosra, mínt egy hitét vesztett plébá
nosra. Ilyetén töprengésbe merülve sétálgatott a bíboros, mialatt a vá
rosból fölszállt a harangole halkuló zúgása s a kertben a tücskök elkezd-o
ték éles cirpelésüket. - .

Hozzájuttatja Valenta püspökét kis diadalához. Megtalálja számára
a kívánt embereket - egy "postulatort" az ügy felfektetésére és előadá

sára, és "az ördög ügyvédjét", hogy tegye semmivé azt, ha tudja. A kettő

közül az "advocatus diaboli" a fontosabb. Már hivatalos címe pontosan
mutatja: a hit előmozdítója. Ö az, aki a hit tisztaságán örködik, ha kell,
megtört szívek és életek árán is. Nagy tudásúnak. -aprólékoskodónak,
szenvedélynélkülinek, fagyos ítéletűnek kell lennie, könyörtelennek -az
ítélkezésben. Híján lehet talán a szeretetnek vagy a szánalomnak, de so
hasem a szabatosságnak. Ritkák az ilyen emberek, s akikkel abiboros
rendelkezhetett, azok már más ügyekkel foglalkoztak.

Így jutott eszébe Blaise Meredith, ez a száraz és megfontolt férfiú,
akit beárnyékolt a halál szürkesége. Benne megvannak a szükséges adott
ságok. Angol ember, ami elejét veheti minden politikai érdekeltség lát
szatának. Más kérdés azonban, hogy vállalkozik-e rá, vagy futja-e még;
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életéből ennyire? Ha az orvosok véleménye kedvezőtlen volt, lehet, hogy
nem érzi magát alkalmasnak ilyen nehéz feladatra.

Mindenesetre ez már a válasz kezdete. Oeminenciája n~m is volt elé
gedetlen. Sietség nélkül járta még körül a kertet': amelyre lassan sötét
ség borult, azután visszatért a villába, hogy házanépével együtt elmondja
a vesperást.

Két nappal később Eugenio Marotta bíboros dolgozószobájának
nagy munkaasztalánál ült karszékében és éppen nekifogott, hogy Blaise
Meredith-tel megbeszélje az ügyet. Öeminencíája jól aludt, könnyű reg
gelit fogyasztott, friss és borotválkozástól szinte ragyogó kerek arcáról
sugárzott a jókedv. Ebben a pazar, Aubusson-szőnyeges,kazettás menye
zetű, aranyrámás képmásokkal ékeskedő teremben öntudatlanul is ma
gára öltötte a hatalom méltóságát.

Az angol monsignore vele szemben kicsinek, szürkének, összeaszott
nak látszott. Reverendája csak úgy lebegett sovány teste körül és a vö
rös ruhaszegély mégjobban kiemelte arcának beteges halványságát. Két
szemét fáradság homályosította el és Iecsüggő ajkának szögleteibe mély
ráncok vésődtek. Hangja még a színes és élénk olasz szavak pergése
közben is fakó és kifejezéstelen maradt.

- Ez a helyzet, Eminenciás Uram. Legfeljebb egy évem van hátra,
vagy annak is csak a fele, ameddig még komolyan dolgozhatok.

A biboros néhány pillanatig szinte személytelen részvéttel nézett
reá és hallgatott. Azután gyöngéden szólalt meg:

- Nagyon sajnálom, kedves barátom. Ez mindnyájunknál bekövet
kezik persze, de azért mindig megrázkódtatás.

- Jóllehet mi különösképpen készen állhatnánk rá - jegyezte meg
Meredith, s amúgy is lefelé konyuló ajkai kiáhrándult mosolyba rán
dultak össze.

- Ugyan! - tiltakozott Marotta apró kezének heves lendületéveL
Nem szabad túl sokat feltételeznünk magunkról. Mi is· emberek vagyunk,
mint mások. Papok vagyunk választásunk és hivatás alapján. A kánoní
törvényeknél fogva nőtlenségben élünk. Ez is egy pálya, egy foglalkozás.'
A kegyelem, amit szétosztunk, a hatalom, amit gyakorlunk, független
a mi egyéni érdemünktől. Jobb persze, ha szentek vagyunk, mint bűnö

sök; de mint a papi szelgálaton kívüli testvéreink is, rendesen a kettő

közott lebegünk.
- Csekély vigasz, Eminenciás Uram, ha az ember egész közel áll az

ítélet trónusához.
- Mégis ez az igazság - jelentette ki nyugodtan a bíboros. - Ked

ves barátom, én már nagyon régen az egyházhoz tartozom. Minél tovább
halad az ember felfelé, annál jobban és világosabban lát. Jámbor le
genda az, hogy a papság megszenteli és a cölibátus megnemesíti az em
bert. Ha egy pap negyvenötéves koráig tisztán tudja tártani kezét a pénz
től és lábát az asszonyi ágytól, megvan rá az ésszerű reménye, hogy így
marad haláláig. Kint a világban is vannak sokan, akik valami hivatás
okából nem nősülnek meg. Minket azonban mindig megkísért a gőg, a
becsvágy, a restség, a nemtörődömség, a fösvénység. Gyakran nekünk
a nehezebb megmentenünk a lelkünket, mint a többieknek. A' családos
embernek sok áldozatot kell hoznia, fegyelmeznie a vágyait, gyakorlatba
átvinnie a szeretetet és türelmességet. Még ha mi talán kevesebbet is
vétkezünk, lehet, hogy a végén kevesebb az érdemünk.



- Ami engem illet, nem sokat vihetek magammal - felelte Blaise
Meredith. - Rossz sincs, amin bánkódnom kellene, de jó sincs, amivel
dicsekedhetnék. Nem kellett küzdenem semmiért. Még sebhelyeket sem
mutathatok. '

A bíboros hátradőlt székében és főpapi gyűrűjének nagy sárga kö
vével [átszadozott. Nem hallatszott semmi a szobában, csak egy arany
óralágy tiktakkolása a márványkandallón. Kis idő múltán tűnődően

.megszólalt :
- Ha kívánja, már most fe1menthetem a munka alól. A Kongregáció

alapjaiból nyugdíjat is biztosítok. Zavartalanul élhetne ...
Blaise Meredith tagadólag intett.
- Köszönöm Eminenciád kegyességét, de nincs hajlamom a szem

Iélődésre. Jobb szeretnék tovább dolgozni.
- Egyszer mégis abba kell hagynia. És utána?
- Kórházba megyek, Tudom, hogy sokat kell majd szenvednem, És

aztán . .. - Lemondóan tárta k,i kezét. - Finita la commedia. Ha nem
túl nagy 'a kérésem, szeretném, ha Eminenciád kápolnájában temet
nének el.

Bármennyire szenvtelen akart maradni a bíboros, mélyen megin
dította ennek az embernek komor bátorsága. Meredith betegen és elgyö
törten állt előtte, s kálváriájának legkínosabb része még hátra volt. Mé
gis igazi angolhoz illően vígasztalan méltósággal nézett elébe. Időt sem
engedve a bíborosnak, hogy válaszolhasson, Meredith folytatta:

- Mindezt természetesen abban a feltevésben, hogy Eminenciád
foglalkoztatni óhajt. Igaz. " félek tőle, hogy szolgálataimban nem nyújt
hatom a várható legjobbat.

- Mindig jobban 'dolgozott, barátom; mint ahogy gondolná - felelte
gyöngéden Marotta -, míndig többet végzett annál, mint amit igért.
Most pedig van is egy kérdés, amelyben rendkívül nagy segítségemre
lehet és talán... - A bíboros megállt, mint akinek valami érdekesség
jutott az eszébe. -' És talán saját magának is használna vele. ~

Feleletre se várva előhozta mindjárt a valerrtal püspök levelét, kü
lön kiemelve. hogy "advocatus díabolív-t kér Giacomo Nerone pörében

Meredith figyelmesen hallgatta, akárcsak egy ügyvéd, aki elé új
ügyet visznek. Mintha új életáram futott volna keresztül rajta. Szeme
felragyogott; ültében kiegyenesedett s halvány pír borította el fakó ar
cát. Eugenio Marotta észrevette, nem fűzött hozzá semmi megjegyzést,
'Csak amikor már kellőleg feltárta a helyzetet, kérdezte meg:

- Nos? Mit szól hozzá?
- Nem okos dolog - felelte Meredith kimérten. - Politikai húzásnak

látszik, nem tetszik nekem.
- Az ember politikus állat, halhatatlan lélekkel, - figyelmeztette

nyájasan Marotta. - Ezt a kettőt éppúgy nem választhatja szét, mint
ahogy az egyház működését sem bonthatja fel különálló, egymástól füg
getlen ténykedésekre. Mindaz, amit az egyhát cselekszik, arra szolgál,
hogy egy anyagi folyamatnak szellemi formát adjon. Kinevezünk egy
-szentet a televízió védnökének. Mit jelent ez? Új jelképét a régi igaz
ságnak, hogy minden megengedett tevékenység -elősegítheti a jót, vagy
eltorzulhat a rossz irányában.

- Túl sok jelkép el is fátyolozhatja az igazság arcát - szólt közbe
Blaise Meredith némi kis gúnnyal. - Túl sok szent lejárathatja a szent
séget. Mindig abból a feltevésből indultam ki, hogy a mi feladatunk a
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Ritus-kongregációban nem új szentek beiktatása a naptárba, hanem ép.
pen a megakadályozása ennek.

A biboros csendesen bólintott:
- Részben igaz ez. Am ebben az esetben is, mint a többiekben, az

első lépés nem tőlünk ered. A püspök kezdi el a maga egyházmegyéje
ben. És csak utána küldik el hozzánk az iratokat. Nekünk nincs közvet
len hatalmunk arra, hogy megtiltsuk a vizsgálatot.

- De tanácsolhatjuk elejtését.
- Milyen megindokolással?
- Az okosság okából. Az időpont sem megfelelő. A választások elő-

estéjén állunk. Giacomo Neronet partízánok ölték meg a háború utolsó
évében. Mi a célunk vele? Az, hogy eggyel több helyet nyerjünk segít
ségével a tartományi tanácsban, vagy hogya hősi fokú emberszeretet
példaképének állítsuk oda?

A bíboros vörös ajkai kissé gúnyos mosolyra ferdültek. .-
- Úgy vélem, hogy püspök testvérünk egyiket is, másikat is sze

retné elérni. És bizonyos mértékig valószínű, hogy sikerülni fog neki. Azt
állitják, hogy csodák is történtek. A nép körében látszólag spontán kul
tuszkapott lábra. Mindez hivatalos vizsgálatot kíván. Ha az első vizs
gálat megtörtént és az ítélet a helybenhagyás felé hajlik, a következő

szakasz szinte önműködően következik... la boldoggáavatás ügyét a
püspöki törvényszék elé terjesztik.

- S ha idáig jutottunk, akkor Olaszország valamennyi újságja har
sogní fog a dologról. Az utazási irodák nem-hivatalos zarándoklatokat
szerveznek. A helybeli kereskedők nagydobra verik, Mindezt nem kerül
hetjük el.

- íme azonban, mégis módunkban vian ellenőrzést gyakorolni. Ép
pen ezért döntöttem úgy, hogy megadom a püspöknek, amit kíván. S
ezért szeretném azt is, hogy ön, legyen "az ördög ügyvédje".

Blaise Meredith összehúzta vékony és vértelen ajkait s elgondolko-'
dott az ajánlaton. Néhány pillanat múlva tagadóari rázta a fejét.

- Beteg ember vagyok, Eminenciás Uram,. nem válnék dicsőségére.

. - Engedje, hogy egyedül én bírálj am el ezt - felelte teljes nyuga
lommal Maratta. - Annál is inkább, mert ahogy mondottam már, hi-
szem, hogy ez magán is segíthet. "

- Nem értem.
A bíboros faragott Imrszékét hátratolva fölkelt ültéből. Végigment

a szebán egészen az ablakig, félrehúzta a súlyos függönyöket. A reggeli
napfény elöntötte a szobát, ragyogóvá tette az arany és vörös színeket,
s mint élő virágokat emelte ki la szőnyegek dús rajzait. Blaise Meredith
hunyorogni kezdett a rátörő erős fényben és szeme elé kapta a kezét.
A bíboros az ablaknál állva nézte ,a kertet; arcát nem láthatta Meredith,
de amikor Maratta megszólalt, hangjából különös együttérzés áradt
feléje. .

- Valószínűleg önhittség is. van abban, amit mondani fogok, Mon
signore. Nem vagyok a gyóntatója, nem kutathatok a lelkében; de azt
hiszem, kritikus ponthoz érkezett. Mint közülünk sokan itt Rómában,
ön is foglalkozása szerint pap, mesterségbeli egyházi személy. Nincs
semmi szégyen ebben. Már az is nagy dolog, ha valaki jól végzi munká
ját. Sokan még ebben a korlátolt tökéletességben sem hágtak valami
magasra. Ön hirtelen felfedezte, hogy míndez nem elegendő. Zavarba
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jött, megrémült. Nem tudja azonban, mitévő legyen, hogy pótolja a hi
ánytó Ennek pedig részben az a magyarázata, hogy ön is, meg én is, és
mások is, akik hozzánk hasonlók, túl hosszú ideje kikapcsolódtunk a
lelkipásztori szolgálatból. Elvesztettük az érintkezést azokkal, akik érint
kezésben tartanak bennünket Istennel. Ertelmí fogalommá, az akarat
száraz elhatárolásává csökkentettük a hitet, mert nem tarjuk szemmel
működését a mindennapí emberek életében. Megfogyatkozott bennünk
a könyörületesség, a szorongás, a szeretet. Örzői vagyunk a titkoknak,
de ,a félelmük kiveszett belőlünk. A kanonjoggal dolgozunk és nem a
szeretettel. Mint minden közigazgatási szerv, mi is azt hisszük, hogy nél
külünk kaoszba dőlne a világ; hogy magát Isten egyházát hordjuk a
vállunkon. Ez nem igaz, de vannak köztünk némelyek, akik úgy vélik
utolsó lehelletükig.Örülhet neki, Monsignore, hogy önt - még ha e késői

órában is - elfogta az elégedetlenség ... igen, akár a kételyen át, mert
úgy érzem, hogy éppen most a megkisértetés sivatagában jár ... Ezért
hiszem, hogy ez a vizsgálat önt is segítheti. Eltávolítja Rómából és Olasz
orszag egyik Iegelhagyottabb tájára vezérli. Összerakja majd egy halott
ember életét azoknak a tanúvallomásaiból, akik vele együtt éltek, s akik
szegények, tudatlanok, elesettek. Bűnös volt-e vagy szent, végül is nem
annyira fontos. Ön viszont egyszerű emberek közé kerül, hogy szót ért
sen velük. S az ő körükben talán megtalálja az orvosságot a bajra, amely
a lelkét emészti. '

- Mi az én bajom, Eminenciás Uram?
Meredith hangjának fojtott pátosza, a kérdésben feltörő zavart ta

nácstalanság szive mélyéig meghatotta az egyház öreg szolgáját. Vissza
fordult az ablaktól s ránézett Meredithre, aki székéri előregörnyedve két
kezébe temette arcát. Kis ideig várt a bíboros, majd minden szavát mér
legelve megfontoltan mondta:

- Az gyermekem, hogy semmi szenvedély sem volt az életében. So
hasem szeretett asszonyt, nem gyűlölt férfit, nem szánt meg gyermeket.
Túlságosan elzárta magát a világtól, idegen test az emberi családban.
Nem kért semmit és nem is adott semmit. Nem ismerte azt az érzést,
hogy rászorul másokra, sem nem osztozott mások szenvedéseiben. Nem
volt módja hálára, de nem tapasztalt háladatosságot sem. Ez az ön baja.
Innen akétségei és félelmei is, mert aki nem tudja szeretni testvéreit,
Istent sem szeretheti.

- És hogy kezd szeretni az ember?
- Úgy, hogy hiányzik neki valami - felelte határozottan Marotta.

- Valami, amire a test és a lélek vágyik. Az ember mohón kívánja az
első csókot; és az első igazi imáját akkor végzi, amikor visszaáhítja az
elvesztett paradicsomot.

- Oly fáradt vagyok - sóhajtott föl Meredith,
- Menjen haza és pihenje ki magát - intette le élénken a bíboros.

- Holnap reggel indulhat Calabrlába. Nyújtsa át megbízólevelét a valen-
tai püspöknek és lásson neki a munkának.

- Kemény ember ön, Eminenciás Uram.
- Mindennap halnak meg emberek - hangzott Maratta kíméletlen

válasza. - Vannak, akik elkárhoznak, vannak, akik üdvözülnek; az egy
ház munkája azonban folyik tovább. Menjen hát, fiam, békében és Isten
nek nevében!

Possonyi László forditása.
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