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Második részlet: MEREDITH ÉS AVALENTAl PűSPÖK*
Aurelio, Valerita püspöke meglepő jelenség volt, több szempontból is.

Magas, sovány, életerős negyvenes férfi volt. Deresedő haja gondosan
ápolt, arcának finoman rajzolt, éles vonásai értelmet és kedélyt sugároz
ták. Trentóból származott, így elég furcsának tűnhetett. hogy öt választot
ták ki egy déli egyházmegye élére; kinevezése előtt a velencei pátriárka
segédpüspöke volt. Magánkocsijával várakozott az állomásain. Meredáthet
azonban nem a városba vitte, hanem egy tizenkét kilométernyire fekvő

szép villába, amely narancs és olajfák között állott egy völgy fölött, s a
völgy mélyén keskeny folyócska csillogott halványan a holdsütésben.

- Ez az én: kísérletem - magyarázta érces csengésű cengolsággal.
-.. Kísérlet a gyakorlati nevelésre. Az itteni nép azt hiszi, hogya pap-

ság csuhában születik és hogy a Míatyánkon és az Üdvözlégyen. no meg a
székesegyházakban való tömjénezésen kívül semmihez sem ért. Én észa
kon születtem. Szüleím hegyvidéki gazdák és jó földművesek voltak.
Egy nyakig eladósodott parasztgazdától vettem ezt a földdarabot és most
fél ,tucatnyi fiúval művelern meg, aikiket a modern földművelés alapele
meire szerétnék megtanítaní. Harc ez, de remélem. hogy győztesen keru
lök ki belőle, Ezt a villát tettem hivatalos székhelyemmé is. A régi püspöki
széklhely kétségbeejtően ósdi ... a város kellős közepén, a székesegyház
mellett. Atadtam a helynökömnek. Ö régi vágású ember és rajong az
ílyesmíért;

Meredithet Is hatalmába kerítette ez a ragadós jókedélyés halkan
elnevette magát. A püspök gyom, átható pillantást vetett rá:

- ,Meglepi rníndez, Monsignore?
- Még hozzá kellemesen - felelte Meredith, - Egészen mást

vártam.
- XV. Lajos korabeli barokkot ? Bársonyt és brokátot, és aranyo

zott angyalokat, akíkről hátul pattogzik a festék?
~ Hát igen, ilyesvalamit,
A püspök megállította kocsiját a villa oszlopos bejárata előtt, és a

völgy lejtőjének ezüstös holdfényben csillogó fái felé fordulva kds ideig
mozdulatlanul ült a volán mögött, Aztán csendesen megszólalt:

-..,. A kelleténél többet talál majd az ílyesmíből itt délen ... Forma
liizmus, feudalizmus, reakció; öregek, akik ragaszkodnak a régi formák
hoz, mert biztosabibnak érzik őket, és akik nem készültek fel az újra. A
szegénységet és a tudatlanságot az élet hordozni való keresztjének tekin
tik, és nem olyan igazságtalanságnak, amelyet orvosolni kell. Azt hiszik,
minél több a pap, a szerzetes, az apáca, annál több haszna van belőlük

a világnak. Én jobban szeretném, ha kevesebb lenne belőlük és jobbak
lennének. És jobb szeretném,ha kevesebb templomunk lenne és többen
járnának bele.

- Kevesebb szeritünk is? - kérdezte Meredith nyájasan. A püs
pök hirtelen fölütötte a fejét és nevetesbe tört ki:

- Adjunk hálált Istennek az angolokért! Valami hűs, északról áram
16 kételkedés sok jót művelne ma mifelénk is. Ön persze most azt kér
dezi erre, hogy olyan ember mínt én, miért is bajlódik Giacomo Nerone
ügyével? .

- Az igazat megvallva, ezt.

• Az e1s6 rémetet szepoombeJil számunkban ,közöltük,
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Beszéljünk róla majd vacsora közben, amikor már a sajtnál és a
körténél tartunk - felelte rosszmájúság nélkül a püspök.

Fehérzubbonyos inas nyitotta ki a kocsi ajtaját és bevezette őket a
házba.

- F,élóra múlva vacsorazunk - szólt a püspök. - Remélem. hogy
a szebája kényelmes lesz. Reggel széttekínthet a völgyön, és megláthatja,
mire mentünk eddig.

Ezzel búcsút vett és az inas fölvezette Mereditbet az emeleti nagy
vendégszobába, amelynek földig érő ablakai egy keskeny erkélyre nyíl
tak. Meredithet meglepte a bútorok síma, modern vonala és a sarokban
álló imazsámoly fölött függő fafeszületből áradó szigorú erő. Legújabb
francia, olasz és angol könyvek sorakoztak egy könyvállványon és az éj
jeliszekrényen Kempis Krisztus Követésének egy példánya feküdt. A ven
dégszoba egyik ajtaja a frissen csempézett fürdőszobára nyilt, ott voltak
az egészségügyi berendezések, és külön egy falmélyedés a zuhanyozó szá
mára. A püspökben az alkotó ösztön a művész jó ízlésével párosult. l!:r
zéke volt ,a humor iránt is, ami fölöttébb ritka erény az olasz egyházban.

Mialatt Meredith megfürdött és ruhát váltott, úg-y érezte, mínthaaz
utazás fáradsága és rossz hangulata burokként hullana le róla; még ibe
tegségének kínzó gyötrelme is csitulni látszott, s meglepődve kapta ma
gát azon, hogy örömmel és kiváncsisággal néz a vacsora elé. Egyszerű

étkezés volt - antipasto, zuppa di verdura és sült csirke, azután helybéli
gyümölcsök és valami csípős falusi 'sajt - de mindezt választékosan ké-
szítették el és gondosan tálalták, és erős, északi termésű bort ittak hozzá.
A vacsorát ízesítő beszélgetés pedig még küinomultabb volt; a két szak
értő közötti szellemi párviadalban Valenta püspöke kísérelte meg az első

szúrást:
- Amig ön ide nem érkezett, kedves Meredith, már-már azt hittem,

hogy hibát követtem el.
- Hibát?
- Hibát azzal, hogy Rómát hívtam segítségül. Végtére is ezzel en-o

gedményt tettem. Bizonyos mértékben feladtam önkormányzatomat.
- Annyira veszélyesnek ítélte ezt, Monsignore?
A püspök jelentőségteljesenbólintott.
- Veszélvesnek bizonyulhatott volna. Az újítókra és a modern

irányzat képviselőire mindig gyanakodnak, különösen itt a délvidéken.
Ha sikerül nekik valami, élő szemrehányást jelentenek konzervatívabb
paptársaikkal szemben. Ha elbuknak, akkor meg példázatul szelgálnak.
Túl sokat és túl gyorsan akartak alkotni. Igy azután én arra a megálla
pításra jutottam, okosabb, ha mindenben a magam médján járok el,
egyedül magamnak tartom fenn a magam ügyeit, s hagyom, hogy óesár
lóím tegyék az első lépést.

- Sok van belőlük ?
- Akad egynehány. A földbirtokosok nem szeretnek IS nekik hatal-

mas támaszuk van Rómában. A papság túl merevnek ~rt az erkölcslek
ben és túlságosan közömbösnek a helyi hagyományok és szertartások
irányában. Az érsekern monarchista, magam meg mérsékelten szocíalísta
vagyok. A politikusok nem bíznak bennem, mert azt hirdetem, hogya
párt kevésbé fontos, mint a személy, aiki azt képVIiseli. A politikusok
igérgetnek. Én azon vagyok, hogy be is váltsák ígéreteiket. Ha nem vált...
ják be, tiltakozom.

- Rómában támogatják önt?
A püspök keskeny ajkai mosolyra görbültek.
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r- Ön jobban ismeri Rómát, mint én. Rómában eredményeket vár
nak, és -az olyan politikának, mint az enyém, egy olyan vidéken, mint ez
itt, tíz év alatt nem mutatkczhatnak meg az eredményei. Ha sikerül,
amit akarok, annál jobb. Ha megbukom - vagy ha valami rosszul vá
lasztott pillanatbaneltévesztem a lépést - mindentudó bölcsekként
csóválják majd a fejüket és kijelentik, hogy már évek óta el voltak ké
szülve erre. Jobbnak vélem tehát, ha nem zavarom őket számítgatásaik
ban. Minél kevesebbet tudnak a dolgaimról, annál szabadabb vagyok.

- .De akkor míért írt Marotta bíborosnak? Miért kért Rómától pa
pokat a "postulator" és az "advocatus diaboli" szerepére ?

A püspök borospoharával játszott. Hosszú érzékeny ujjai közt forgat
ta a pohár talpát figyelve a fényt, amely a vörös folyadékon át a fehér

.abroszra vetődött. Aztán minden szóra ügyelve mondta:
- Azért, mert ez új terület számomra. Fel tudom fogni a jóságot,

de kevéssé vagyok otthonos az életszentség ismertető jegyeiben. Hiszem,
hogy van mísztika, de nincs semmiféle mísztikus élményem. Északon szü
lettem, természetemnél és nevelésemnél fogva is gyakorlatias ember va
gyok. Hiszek a csodákban, de sohasem vártam, hogy az ajtóm előtt men
jenek végbe. Ezért folyamodtam a Ritus Kongregációhoz. - S itt lefegy
verzőenmosolygott: - Ön szakértő ezekben a dolgokban.

- Ez volt az egyetlen ok ?
- Úgy beszél, mint egy inkvizitor - mondta a püspök erőltetett

kedélyességgel. - Mi más oka lehetett volna ?
- A politika - felelte kereken Meredith, - A választási politika.
Meredith meglepetésére, a püspök hátravetette a fejét és tiszta szív

ből' nevetni kezdett.
- Hát innen fúj a szél! Kívánesi voltam, hogy őeminenciájamiért

siet oly készségesen segítségemre. Kívánesi voltam, miért küld angolt
egy olasz helyett ésmiért világi papot egy komor barnabita szerzetes he
lyett. Ügyes húzás volt. De nagyon tartok attól, hogy csalódni fog.

A mosoly hirtelen lefagyott ajkáról és komolyra fordította a szót,
Letette a boros poharat és magyarázóari tárta szét a kezét:

- Öeminencíája teljességgel téved, Meredith. Mi történik ime, Ró
mában. Az ostobák még ostobábbá válnak, az értelmesek pedig, amilyen
Marotta, túlságosan értelmesekké . ahhoz, hogy az összes többieknek ja
vára legyenek. Engem két dolog miatt érdekel ez az ügy. Az első egy
szerű és hivatalos. Erre a kultuszra, nem adott felhatalmazást az egyházi
tekintély. Ki kell vizsgálnomzehát, hogy jóváhagyhassam vagy elítélhes
sem. A másik feleannyira sem ilyen egyszerű és magas helyen nem ér
tenék meg.

- Marotta meg tudná érteni - jegyezte meg csendesen Meredith.
l!ls én is.
- Miért lennének mások, önök ketten ?
- Mert Marotta egy bölcs öreg humanista, nekem pedig rákom van

és egy éven belül meg kell halnom.
Aurelio, Valenta püspöke hátradőlt a székéri és úgy tanulmányozta

vendégének sápadt, elkínzott arcát. Hosszú idő múltán gyengéden meg
szólalt:

- Csodálkoztam, hogy önt küldték hozzám. Most kezdern érteni.
Rendben van. Meg is magyarázom, hogyan látom én. Annak, aki közel
van a halálhoz, fölül kell emelkednie minden botrányon, mégha egy püs
pök okozná is. Én hiszem, hogy az egyháznak ezen a vidéken komoly
szüksége van a reformra. Szerintem túl sok itt a szent, és kevés az élet
szentség, túl sok a kultusz és nimes elég katekizmus, ·túl sok az érmecske
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és nincs elég gyógyszer, túl sok a templom és nincs elég iskola. Három
millió munkanélkűlinkvan és hárommillió nő él prostítucíóból. Mi ellen
őrizzük az államot a kereszténydemokrata párt ésa Vatikán bankjának
segitségével: közben előmozdítjuk aze a felemás kettősséget, amely az
ország egyik felét virágzóvá teszi, a másikat pedig rothadni hagyja a
nyomorban. Papságunk műveletlen és kevéssé megbízható, és ezért szíd....
juk az antiklerikálisokat és a kommunistákat. Gyümölcséről ismerni meg
a fát és én azt hiszem hasznosabb lenne a jövedelmek új és méltányos el
osztásáról gondoskodni, mintsem a Szent Szűz valamely új díszítő jelző

jét kihirdetni. Az előbbi az erkölcsi törvény szükséges alkalmazása, míg
a második egyszerűen egy hagyományos hit definiálása. Mí, egyháziak,
féltékenyebben őrizzük a konkordátumban lefektetett jogainkat, mint né
pünknek a természeti és az isteni törvényekből folyó jogait. .. Megbot
ránkcztatja, amit mondok, Monsígnore?

--- Inkább bátorít -- felelte maise Mereddth. - De akkor míért
kíván mégis egy új szentet ?

- Én nem kívánom - felelte a püspök meglepő eréllyel. -- Az
ügy rámbízatott, de tiszta szívemből remélem, hogy nem sikerül. Gemelle
Maggiore polgármestere tizenöt millió lírát gyűjtött össze az ügy elő

mozdítására, de ezret se tudok kicsikarni belőle azegyhézmegyeí árva
házra. Ha Giacomo Neronét boldoggá avatják, új templomot építnek majd.
a tiszteletére, nekem azonban betegápolónövérekre, mezőgazdasági tanács
adóra és húszezer kaliforniai gyümölcsfára volna szükségem.

- De akkor miért kérte őeminenciájasegítségét a dologhoz?
- Ez alapelv Rómában, kedves Meredíth, Mindig az ellenkezőjét

kapja az ember annak, amit kér.
Blaise Meredíth nem mosolyodott el. új nyugtalanító gondolat vert

fészket az agyában. Kis ideig hallgatott, hogy alkalmas szavakat találjon
e gondolat kifejezésére.

- De ha bebizonyosodik a dolog? Ha Giacomo Nerone valóban
szent és csodatevő?

- Mint már említettem, gyakorlaté ember vagyok -f·elel,te a PÜlS
pök, kedélyesen, félrefordítva fejét. - A tényeknek megfelelően járok
el. Mikor akarja megkezdeni a munkát?' .

- Azonnal - felelte Meredith, - Napjaim meg vannak számlálva.
Mindenekelőttaz okmányokat szeretném tanulmányozni. Azután elmegyek
Gemelli dei Montíba, hogy meghallgassam a szemtanúkat.

- Holnap reggelre a szebájába küldetem az ügyíratokat. És szeret
ném, ha ezt a házat a sajátjának tekintené, engem pedig a barátjának.

- Hálásan kőszönőm, Monsignore, Sokkalta hálásabban, semhogy
ki tudnám fejezni.

- Semmi sincs, amiért hálálkodni kellene - tiltakozott mosolyogva
a püspök. - Boldog leszek, hogy élvezhetem a társaságát. Úgy érzem.
sok minden közős bennünk. Ö ! ... volna azért egy kis tanácsom.

- Tessék?
- Személyes meggyőződésemszerint Gemello Maggiore-han bajosan.

tudhatja meg az igazságot Giacomo Nerone felől. Ott őt tisztelik. És hasz
not húznak az emlékezetéből. Gemello Mínoréban azonban egészen más a
helyzet, föltéve ha meg tudja szólaltatní őket. De mindezideig ott semmi
sem sikerült.

- Van valami oka enneik .?
- Helyesebb lesz, barátom, ha saját maga kérdezi meg az okát.

Amint látja, én meglehetősen elfogult vagyok. - Hátratolta a székét és
felállt.

675



~ Késő van és bizonyára fáradt. Azt ajánlom, hogy holnap reggel ne
siessen a felkeléssel, A reggelijét majd felküldetem a szebájába.

Blaíse Meredithet megkapta ennek az embernek nemes udvariassága.
Szűkszavú és nehezen harátkozó volt, most mégis nagy alázattal felelte:

- Beteg ernber vagyok, Monsígnore és néha hirtelen nagyon egye
dül érzem magam. Ön most erőt öntött belém. Nagyon köszönöm.

- Testvérek vagyunk egy nagy családhan - mondta szívélyesen a
püspök, - De mert cölibátusban élünk, önzőkké és különcökké válunk.
Boldog vagyok, ha szelgálatára lehetek. Jó éjszakát ... és szép álmokat.

A nagy vendégszoba magányosságáhan,a kétszárnyra nyitott abla
kon át beözönlő holdfényben. Blaíse Meredíth egészen más éjszakára ké
szülődött. Már megszekott dologgá vált számára éjszakáinak vergődése,

de a borzalmon ez mit sem enyhített. Most majd ébren marad éjfélig,
aztán valami látszólagos, pihenést nem jelentő álom következik, S mí
előtt oa kalkasolk hajnalra kukorékolnak, fölébreszti a gyomrát feszítő

. fájdalom, szájában a vér és epe keserű íze. l~s kimerülten. hányingertől

hajszolva alig bírja idejéhen elvonszeiru magát a toalettig; azután ópi
umos orvosságokkal tömve tele magát visszatér ágyába. Közvetlenül
napfelkelte előtt azután ismét ,elalszik - legfeljebb egy vagy két órára
- ami nem elég a pihenéshez, de ahhoz elegendő, hogyéletének lelas
súdott és megcsökkent áramát fenntartsa vérereiben.

A rémségele különős keveréke volt ez: halálfélelem, a Lassú felbom
lás szégyene, a hívő megfoghatatlan egyedülvalósága az arc nélküli Isten
előtt, akit láthatatlanul is elismert, akivel azonban az ítélet óráján hama
rosan mírrs sugárzó fényességgel kell szembetalálkoznia. E rémségele elől

nem menekülhetett 'az álomba, imával sem űz'hette el őket, mióta az ima
meddő akarati tevékenységgé szikkadt benne, képtelenül arra, hogy e1
fejtsa a fájdalmat, vagy balzsamot tegyen reá.

így hát fáradtsága ellenére ezen az estéri is késleltetni próbálta pur
gatóríumát. Levetkőzött, pizsamájába és papucsaiba bújt és aztán háló
köntösben kilépett az erkélyre.

A hold magasan járt a völgy fölött, békés óezüst hajó egy fénylő

tengeren. A narancsfák sápadt hideg fényben fürödtek és a homályos
árnyakba burkolózó olajfák levelei tőrhegyekként szikráztaIk. Az ültet
vények alatt cölöpsor és földtöltés közé felfogott víztükör színén verődtek

vissza a csillagok, a hegység nyúlványai pedig sáncokként fogták körül a
Síkságot, mintegy évszázadok zűrzavarátólóva azt.

Blaíse Meredíth a püspök által létrehozott művet szemlelte és be
csületesnek találta. Becsületesnek önmagában is és becsületesnek az em
ber szernpontjából, aki létrehozta. Nemcsak kenyérrel él az ember, de ke
nyér nélkül sem élhet. Régmúlt korok szerzetesei is így gondolkoztak.
Felállították a keresztet egy sivatagban, aztán gabonát vetettek és gyü
mölcsfákat ültettek, úgyhogy a meddő szímbólum kivirágzott és élő va
Iósággá vált. Ezek jobban tudták, mint a legtöbb ernbertársuk, hogy a?
ember húsból és szellemből .formáztatott, és hogy a szellem csak a hús
'ban és a hús által működhetik, Ha a test beteg. az ember erkölcsi fele
Iőssége is csökken. Az ernber gondolkodó nádszál, de a nádat szilárdan a
földbe kell ültetni, víz kell, hogy öntözze a gyökerét és a nap mele
gére is szükség van.

Aurelio, Valerita püspöke gyakorlati ember, de keresztény módjára
az. Az egyház ama legrégibb és legigazhitűbb hagyományának f@lyta
tója, amely szerínt a föld és a fű, a fa és az állat ugyanannak a teremtői

aktusnak köszönheti létét, mint az ember. Mindez tehát önmagában jó.
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tökéletes, természetében és ama törvények tekintetében is, amelyek nö
vekedését és elmúlását szabályozzák. És a rO\S6Z eszközeivé csak az ember
kezében válhatnak, ha rosszul használják fel őket. így tehát fát ültetni
isteni tevékenység. A meddő föld termésre serkentése részvétel a teremtés
aktusában. És aki erre tanítja embertársait, az az isteni tervben részel
teti öket ... Aurelío, Valenta püspöke mégis gyanússá vált több kollégája
szemében.

Az egyház titka ez: szerves egységbe tudja fogni a Marotta-féle hu
manistákat, a Blaise Meredíth-szerű forrnalistákat, az olyan ostobákat,
mint a calabríaiak, a reformátorokat, a lázadókat és a puritán komforrnis
tákat, a politikus pápákat és a betegápoló-nővéreket, a világias papokat
és a buzgó antiklerikálisokat. Helyeslő'odaadást igényel egy meghatáro
zott tanhoz és rendkívüli eltéréseket enged meg fegyelmi szabályaiban.

. Szegénységet kényszerít papjaim és közben bankja tőzsdézik: nem
zetközi értékpapírokkal. A világtól való elfordulást hirdeti, mégis olyan
birtokokat gyűjt magának. mint bármely világi közősség. Megbocsájt a
házasságtörőknek és kikőzősíti az eretnekeket, Saját retormátoradval
szemben vasszigorral jár el, de kenkordátumokat köt azokkal, akik meg
akarják semmisíteni. Ez az a kőzösség, amelyben a legkeményebb az élet;
tagjai mégis e közösség kebelében kívánják halálukat; és legyen bár va
laki pápa, bíboros vagy mosónő, a legszerényebb falusi paptól is hálával
fogadja el a szent útravalót.

Az egyház mísztérium és parodoxon, Blaise Meredith most mégis
távolabb állt attól, hogy ezt megértse és elfogadja, mint húsz év óta bár
mikor. És éppen ez zavarta meg. Amikor jó egészségnek örvendett, rex
mészetszerűnek tartotta az eszmét, hogy Isten beléavatkozik az emberi
problémákba.. Most, hogy az élet lassan elfogyott belőle, meglepő volt
számára, milyen kétségbeesetten ragaszkodik a fizikai folytonosság leg
kisebb megnyilvánulásához. egy fához, egy virághoz, egy békés tóhoz a
hold fényének végtelen áradásában.

A völgy fölött enyhe szellő suhant végig, megrnozgatva a száraz
faleveleket és Fölborzolva a víz csillagos tükrét. Meredith borzongani kez
dett ,a hirtelen hűvösségben,szebájába tért és becsukta maga után ,a földiig
érő ablakot. Az imazsámolyra térdelt Krísztus fából faragott képmásaalá
és imádkozni kezdett ...

"Riter noster, qui es in coelis ..." j

De az ég néma maradt; s haldokló gyermeke számára nem. jött vá-
lasz az arc nélküli Atyától. Possonsn Lászl6 fordítása-----
ARNYAKTÖL KöZREFOGVA

A délután árnyaktól kö:zrefogva Az ágy, a székek szinte látomások
alámerült a hosszúfényű nap sugárban állnak mozdulattalan
a nagy folyó futtában jelmorajlik nem fejthetők, a ferde fény lesiklik
egymás ezüstjét űzik a halak kelyhek csukódnak, semmi sem suhan

A kis szoba boldog [ehér falára A létezésnek mintha súlya lenne
szeletnyi hold ágárnyékot szerez egyetlen földig érő árny az est
szekér zörög a lombrejtette úton az ég sötét madár felszáll s Mgy visszahul!
l'illámütésként villog az eresz ezernyi tolla mind csillogni kezd

A távolságok vakmerőn [eszülnek:
nincs pillanat, csak érkező folya.m
s időn kivűl a feltámadt világok
A csend most él és Krisztus-arca van

Vasadi Péter
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