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Negyedik, utolsó részlet: A "SZENT" NAPLÚJA,

M IEREDITH HALÁLA

Blaise Meredith, a jogász számára - mert egész életének szellemi ha
bitusától még rnost sem tudott szabadulni, amikor pedig már minden a
végéhez közeledett ~ Giacomo Nerone iratai sok tekintetben csalódást
okoztak. Semmivel sem egészítették ki, "hacsak közvetve nem, a már tu
dottakat, és míndössze néhány szóval rnondtak többet életének ismert
részleteiről, Gemello Minoréban végzett munkájáról. és haláláról.

Mindaz, ami Aldo Meyer számára szívettépő emlék volt ezekben a la
pokban és ami szerinte világosságot vetett egy valamikor ismert, valaha
gyűlölt és végül megszeretett ember gondolataira -az "advocatus diaboli"
szemében egészen másként jelentkezett. Blaise Meredith száz meg száz
szentnek iratait olvasta végig és jól ismerte minden gyötrődésüket, min
den látomásukat és szenvedély fűtötte kiáradásukat.

Ezek a szentek mind megfeleltek a hit, a vezeklés és jámborság egy
azon alapvető míntaképének, ugyanaz volt a fejlődésük a vezekléstől a
megvilágosodásig, a megvilágosodástól a Mindenhatóval való közvetlen
egyesülésig az ima aktusában. Ezt a megfelelést kereste most, mintahogy
minden vizsgálóbiztos és ülnök ugyanezt keresné minden perrendszerű

eljárásban, amelynek a püspöki bíróság előtt elhangzott első tanúvallo
másokat kell követnie.

Az életrajz- vagy drámaíró, az egyházi szónok számára az ember
személye a fontos. Szavai, különcségei és egyéni zsenialitása az, ami őt

az emberi közősséghez fűzi és az embereket előtte, mint míntakéo előtt

meghajlásra készteti. Maga az egyház, és az egyházat képviselő élessze
mű teológusok és inkvizítorok számára azonban a keresztény szempontból
nézett személy a fontos - az, hogy mennyire felel meg a prototípusnak,
aki nem más mint Krisztus.

így hajolt Blaise Maredith az éjszaka lassan múló órái alatt, hideg
és elemző aggyal, aprólékos feladata fölé. De ő sem menekülhetett a
személyes megrázkódtatástól - maga az élő ember tört elő az elsárgult
lapokról és a kemény férfias írásból.

Stílusa szaggatott volt: a szemlélődés és a tettvágy közt hánykolódó
ember jegyzetei, aki még szükségét érzi annak, hogy gondolatait tisz
tázza és meggyőződéset önmaga számára világosabbá tegye. Meredith
maga elé képzelte őt, amint ott virraszt dermedt kézzel, éhgyomorral a
kis összetákolt kőházban és mégis különös jóérzés fogja el, mire egy vagy
kétoldalnyi írást papírra vet, mielőtt az imák hosszas virrasztásába kezd,
ami mindinkább az álmot helyettesíti számára.

Mindenesetre, rendetlen jellegük ellenére, sajátos ritmusa és egysége
vo1t ezeknek az írásoknak. Nőttek, ahogy maga az ember is nőtt. És ott
végzödtek. ahol ő, méltóságban, nyugalomban, leülönös megelégedett
ségoen.

" ... Belső, emberi szükséglettől indíttatv.a írok, hogy legalább ezen
a fehér papírlapon vallomást tegyek; mert önmagam megismerése az én
feladatom és nincs jogom vá, hogy mindent arra az asszonyra hárítsak,
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akit "szeretek. Ez az asszony egyszerű és nemes lélek. a elviselné mindezt
és talán még többet is, de az, aki ezeret, éppúgy indíttatva érezheti ma
gát a hallgatásra, mint arra, hogy beszéljen. Az embernek fizetnie kell
a saját bűneiért és nem veheti kölcsön másoktól az engesztelést ... Ha
az ember az egyházba születik - és én csak a magam egyházáról beszél
hetek, mert mást nem ismerek - ez teher és vigasztalás is egyszerre.
Először csak a terhét érezzük. A' parancsok, a tilalmak és később a hie
delmek terhét. A vigasztalás később jön, amikor az ember kérdéseket
tesz fel és amikor kulesot kap a kezébe az emberi lét minden problémá
jának megoldására. Tegyétek meg az első tudatoshitaktust, fogadjátok
el az első premísszákat, és minden a helyére kerül. Lehet, hogy az ember
vétkezik, de egy kozmosz keretében teszi ezt. És ennek a kezmcsznak abszo
lúttörvényei bűnbánatra kényszerítik. Ennek a rendszernek keretei kö
zöttazonban szabad és ez a rendszer biztonságos és vigaszt nyújtó, amíg
az akarat kitart az első hitaktusnál ...

" ... Amikor a katolikusok irigykednek a nem-ihívőkre mint ahogy
gyakran teszik ezt, ez azért van, mert a hiedelmek terhe nagy súllyal ne
hezedik rájuk és a kozmosz béklyói ingerlik őket. Becsapottnak érzik
magukat, mint ahogy én is annak éreztem magam. Találgatni kezdik,
hogy a születés véletlensége miért teszi az egyik számára bűnné ugyan
azt a testi kielégülést, ami a másik számára csak hétvégi szórakozást je
lent. Szembekerülve a hitből folyó kötelezettségekkel, sajnálni kezdik
ezeket a kötelezettségeket. Egyesek végül is azzal végzik, hogy elutasít
ják őket, míntahogyan én is tettem, amíkor Oxfordot elhagytam ...

" ... Angliában katolikusnak lenni annyi, mint valami beszűkített

konformizrnusnak vetni alá magunkat, egy másik, tágasabb, de nem ke
vésbé hajthatatlan konformizmussal szemben. Ha valaki, mint én, a régi
családok valamelyikéből származik, amelynek ősei már Erzsébet vagy
a Stuartok korában éltek, úgyís viselheti a hitét, mint valami történeti
érdekességet, annál is Inkább, mert hiszen bizonyos osaládok fattyú ősük

kel dicsekszenek, vagy azzal, hogya Regency idején az élvhajhászokhoz
tartoztak. A konformizmusok konfliktusában azonban ez nem elegendő.

Az ember előbb vagy utóbb kénytelen visszatérni az első hítaktushoz.
Ha' nem tér vissza, elveszett ...

ll' •• Sokáig elveszett voltam anélkül, hogy tudtam volna. Hit nélkül
szabadaz ember és ez kezdetben kellemes érzés. Nem ismer lelkiismereti
kérdést, nem érez semmiféle kényszert, kivéve a szokások, a konvenciók
és a törvények kényszerét, amelyek eléggé hajlíthaták 'ahhoz, hogy szán
dékainkat ne keresztezzék. A rettegés csak később üti fel a fejét. Az em
ber szabad - de egy káoszban szabad, egy megmagyarázatlan és meg-

. magyarázhatatlan világban, Sivatagban szabad az ember, amelyből se
merre sem vezet út, hacsak nem a lét tátongó üressége felé. Itt semmire
sem építhetünk. hacsak nem a saját gőgünk kicsi sziklájára, az pedig
semmi, ami semmire alapul ... Hiszek, tehát vagyok. De ki vagyok? A
rendetlenségből született véletlen, amelynek útja sehová sem vezet.

ll' •• Sokáig faggattam magamat, mi is volt szőkésern igazi oka. A
dolognak akkoriban nem volt semmiféle erkölcsi jelentősége. Ha koc
kára tettem a szabadságot, a 'becsületemet, és ha vállaltam az állami meg
torIást,ez az én dolgom volt. Ha elkérülöm a megtorlást, annál jobb. De
akkoriban nem okoskedtam így. Osztönösen cselekedtem - értelmetlen
reakció volt ez valamire, ami erőszakot tett a természetemen. Az eg'ész
dolog olyan egyszerű volt, mint mikor egy szíkra kipattan a tűzhelyből;
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de ha egy szíkra elhamvad, mi értelme- volt akkor? Én már elvesztem.
Csak még mélyebbre merülhettem az éjszakába ...

"... És akkor jött Nina. Úgy ébredtem rá, mínt ahogyan a hajnal
első sugarára ébred fel az ember. A szerelem aktusa olyan, mínt a hit
aktusa, ráhagyatkozás valamire, és én azt hiszem, hogy az egyik fölté
tele a másiknak. Az én esetemben legalább is így volt. Nem tudom saj
nálni, hogy szerettem, mert a szeretet független attól, milyen formában
nyilatkozik meg - legföljebb az a mód, ahogy részemről megnyilatko
zott, ellentétben állt az erkölcsi törvénnyel. Ez az, amit megbántam, amit
meggyóntam és ami míatt bocsánatért imádkoztam. De még a bűnös sze
relemben is, - ha szerétet van mögötte -, van valami isteni vonás. És
ha formailag elítélendő is, a lényege nem változik; teremtő, közlékeny,
ragyogó marada ráhagyatkozásban ...

"... A Nina iránti odaadásom fényében és az ő irántam való oda
adásában értettem meg először, hogyan hagyatkozhat rá laz ember Is
tenre, - ha létezik egy Isten. A szerelem pillanata az egyesülés pilla
nata -, a testi és lelki egyesülése - és a hit aktusa is, kölcsö
nös és feltételnélküli ...

" ....Nínának volt Istene; nekem nem volt. A bűn állapotában élt,
de a kozmoszon belül. Én kívül éltem a kozmoszon, a bűnben és a ká
oszban. De őbenne megláttam mindazt, amit én elutasítottam magamtól,
noha szükségcm lett volna rá, és mégis messzíre hajítottam magamtól.
Emiatt nem lehetett tökéletes a mi egyesülésünk. Nina egyszer megérti
majd ezt és talán meggyűlöl érte ...

"... Hogyan tér vissza az ember a hitetlenségből a hitbe? A bűnt

megbánni könnyű; egyszerű töredelmi aktus. A tékozló fiú visszatér az
Atyához, mert az Atya mindíg a helyén van; a kapcsolat tehát nem sza
kadt meg. De aki nem hisz, annak számára sem Atya, sem kapcsolat vele
nem létezik. -Az ember akkor sehonnan sem jön és semerre sem tart.
Legnemesebb tetteinknek sincs semmi olyan jelentőségük, amely túl
emelkednék a földieken. Megpróbáltam szolgálni az embereket. Szolgál
tam is őket. De kik voltak ezek az emberek? :ms ki voltam én? ...

"... Gondolkoztam és megpróbáltam visszatérni az ős-okhoz, a leg
első mozzanathoz, mint ahogy a talált gyermek igyekeznék újból meggyő
ződni apjának létezéséről. Kellett léteznie, híszen minden gyermeknek
van apja. De ki volt ő? Mi volt a neve? Kire hasonlított? Szeretett,
vagy örökre megfeledkezett rólam? Valódi rettegés volt ez; és ha most
annak a bizonyosságnak magaslatáról,' ahová felérkeztem, visszapillan
tok, remegni kezdek, kiver a veríték és kétségbeesetten könyörgök: ,Tarts
egészen magad mellett, Uram soha többé ne !hagyj eltévelyegnem! Ne
takard el előlem soha többé arcodat! Rettenetes a sötétségben élni! .. .'
... Hogyan érkeztem Hozzá? Egyedül ő tudja ezt. Vaktában kerestem őt

és nem találtam meg. Könyörögtem hozzá anélkül, hogy ismertem vom
és ő nem válaszolt. Atsírtam az éjszakát, mert elvesztettem őt. Elvesz
tegetett könnyek, hiábavaló fáradtság. Azután egy napon újra megje-
lent -

" Tudom, hogy ennek így kellett történnie. Azt is mondhatná az
ember: íme, mikor, hol és hogyan történt a megtérésem; egy jó ember
szólott hozzám és én is jó lettem, láttam a teremtés nyomát egy gyermek
arcában és hittem. De egyáltalán nem így történt. O jelentkezett. Tud
tam, hogy ő az és hogy ő teremtett és hogy kezdettől fogva szeretett.
Egy szót sem kellett szólnía, nem kellett tüzes ujjal [eleket égetnie a
kőbe, nem volt szükség mennydörgésre a Tábor' hegyén. Volt már
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Atyám, aki elfogadott és a világ otthonná lett, amelyet ő épített szá
momra. Katolikusnak születtem, de mind eddig a pillanatig nem értet
tem meg, mit jelentenek ezek a szavak: ,a hit adománya'. Mi mást te
hettem ezek után" mint hogy azt mondom: ,itt vagyok, vezess engem,
tégy velem, amit akarsz. De az ég szerelmére maradj mindenkor ve
lem! ...

ll' •• A megértés olyan szó, amelynek értelmét a vele asszociált kő
rülmények legyöngítették és a helytelen használat eltorzította. Emlék
szem, rnicsoda tréfákat faragtunk a walesiek tavaszi újjászületesi ünne
pével kapcsolatban az előreláthatóan felszökkenő születési arányszámok
ról. A hitnek vagy ,a lelkiismeretnek változásában azonban nincs semmi
orgiasztikus elem. Csak emóció van benne - öröm, hála, megnyugvás -,
mindez azonban csak visszahatásként jelentkezik. Maga a tett akarati el
határozás; amihez segítséget kap az ember, de nem erőltetik. Az elra
gadtatás az elhatározás végrehajtásából ered. Érdekes, hogy Nina mind
ezt kérdezősködés és magyarázat nélkül is megérti, míg Meyer maka
csul ragaszkodik a saját értelmezéséhez. amely szerint olyasmi ez, mint
az édesgyökér hashajtó, amely után jobban érzi magát az ember ...

ll' •• A jóvátétel .kérdése néha borzalmasan kínoz. Én megváltoztam
és változtattam is. De semmit sem tudok megváltoztatni abból, amit
tettem. Az okozott szenvedést, az igazságtalanságokat, a hazugságokat,
11 paráznaságokat, a megízlelt és elutasított szerelmeket. Ezek, a dolgok
más ernberek életét változtották meg és változtatják meg továbbra is.
Most szenvedek érettük, de a sajnálkozás nem elegendő. Jóvá kell ten
nem a dolgokat, amennyire csak módomban áll., De míként? Tél van.
Az utak előttem és mögöttem is bezárultak. Egy kis világ rabja vagyok,
amelyet én fedeztem föl. Csak annyit mondhatok: ha szabad lesz az út,
megteszem azt, amit megtennem kötelesség. De az út sohasem szabad;
csak a jelen pillanat az, amelyben biztosan élünk. Miért félek annyira?
Mert a megbánás csak a kezdét. Akifizetendő számla hátra van még.
Világosságért imádkozom és az engedelmesség kegyelméért, de a válasz
homályos. Nem tehetek mást, mint a jelen felé fordulva folytatom.

ll' ••• Meyer csúfolódik a jótékonysági munkával kapcsolatban. Vé
leménye szerint míndennek nincs semmiféle kihatása. A betegek meghal
nak és aki éhezik, az holnap is éhezni fog. Meyer maga azonban ösztönö
sen mégis ugyanazt csinálja, amit én. Miért? A Meyer-féle emberek nem
hisznek Isten létezésében és éppen ezért kételkednek abban is, hogy az
emberek ,között a gyakorlati kapcsolaton kívül más is létezhetne. Közben
pedig tanúja voltam, hogy Meyer nagylelkűbben fáradozott másokért,
mint ahogy én valaha is tettem. És ha kételkedő ember cselekszi a jót,
sokkal több érdemének kell lennie, mint annak, aki a hit világos bizony
ságában teszi ugyanezt. .Más juhaim is vannak, akik nem ehhez a nyáj
hoz tartoznak .. .' Figyelmeztetés az elbízakodottaknak, akik örökségként
kapták a hitet! ...

". . '. Nína azt mondja, hogy soványedom. Se nem eszem, se nem
alszom eleget és lefekvés előtt túl sokat imádkozom. Megpróbálom meg
magyarázni neki, hogy rnennyíre lecsökken az evés és az alvás igénye,
amikor az embert teljesen leköti az új csoda: Isten. úgy látszik, azt in
kább megérti, amikor megjegyzem, hogy testileg neki is kevésbé van
rám szüksége, mióta gyermeket hord a mélhében ... Nem tudom, Iniként
döntsek ebben a házassági kérdésben. Testileg jelenleg elváltunk, de
szívben és lélekben egyek vagyunk, úgy érzem, hogy készülőben van
valami körülöttem, -amível szemben tehetetlen vagyok és hogy éppen
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ezért a házasság még nagyobb igazságtalanság lenne részemről, mint
amit máris elkövettem. Kész vagyok megtenni azt, amit helyesnek tar
tok. Megmondtam Ninának, hogy neki kell döntenie, de véleményem
szerint okosabb, ha várunk ... Az utóbbi hónapokhan úgy szakadt rám,
minden - szerelern, öröm, lelki vigasz. Ezért valamikor fizetnem kell.
És nem tudom, mi lesz majd a fizetség. Imádkozom és igyekszem felké
szülni rá ...

"... Nyugtalan vagyok Anselmo atya miatt. Veszekedtem vele és
azt nagyon sajnálom. A harag semmit sem old meg. Be kell látnom, hogy
a pap is csak ember, akinek szentségi hatalma van. Ez a hatalom füg
getlen az ő személyi érdemeitől. Anselmónak is megvan a maga ke
resztje, a saját hibájának a következményeit kell sokszorozva elviselnie.
De még a bűnben is megvan a szeretet eleme; és ez, jól tudom, kegye
lem, amit nem szabad figyelmen kivül hagyni, A papság cölíbátusa ősi

szabály és nem hittétel. El kell ismerni hasznosságát, de azokat sem
szabad túlzott szigorral elítélni, akik megbotlanak a terhe alatt. A sze
génység olyan állapot, amit bizonyos emberek megszentelödésük érde
kében vállalnak. Másokat azonban a kárhozatba kergethet. Ha mód
lenne rá, hogy barátként beszélhetnék Anselmóval ... Ez azonban egy
pap esetében egészen más probléma. Öt arra nevelték, hogy vezesse a
hiveket és nem ama, hogy tanácsokat fogadjon el tőlük. Itt a rend
szerben van a hiba...

ll' •• Van egy fiam, aki vak. Nina szomorúsága fájdalmasan érint.
Most már megértem, miként inoghat meg a hit a fájdalom misztériuma
előtt. Megértem, hogy az egykori manicheusok milyen könnyen eshettek
eretnekségbe - hiszen nehéz is megérteni, miként férkőzhet be a baj és
a rossz abba a teremtésbe, amelynek egyetlen szerzője maga a Minden
ható Jóság. Komor idők ezek számomra! Ügy érzem, újra a vakíhomályba
sűllyedtem; kétségbeesetten imádkozom és az első hitaktusba kapasz
kodom, Azt mondom: ,Nem értem, de hiszek... Segits, hogy kitart
hassak ...'

ll' •. Haa hit hegyeket mozdithat el, akkor látást adhat a vakok
nak is. Ha lsten úgy akarja. Honnan tudhatnám. hogy rnit akar? Fiad
szerelmére kérlek Uram, szólj hozzám ... Amen ..."

Sokkal több feljegyzés volt ennél és Blaise Meredith jó ügyvédhez
illő aprólékossággal számbavette minden sorát; de elsősorban az alapja
után kutatott, és ez az alap egészségesnek és megbízhatónak bizonyult.
Az a bizonyos "megfelelés" itt a szellem, a szív és az akarat összhang
jában nyilvánult meg. És a lemondás is megtörtént, ami által az ember
minden anyagi 'támaszt, elvetve, a hitre, a, reményre és a szeretetre ha
gyatkozlkvabban a kézben, amely létrehozta.

Az utolsó oldalon Giacomo Nerone a sírfeliratát is megírta:
"Ha lesz, aki halálom után elolvassa, amit írtam, hadd tudja azt

is rólam: A hitben születtem; elvesztettem azt, de Isten keze újra visz-
szavezérelt. '

Abba, amit végeztem ő lehelt életet.
Semmi személyes érdemem sincsen.
Szerettem egy asszonyt és egy fiút nemzettem. ö/rökké szeretní fo

gom őket Istenben, az egész örökkévalóságon át.
Bocsánatot kérek mindenkitől, akit megbántottam.
Mint szeretett testvéreimet ajánlom az Úr kezébe azokat, akik meg

fognak ölni.
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Aikiik elfelednek. jól teszik. Azoktól pedig akik emlékeznek majd
rám, azt kérem, hogy imádkozzanak a hit kegyelmében meghalt

Giacomo Nerone lelkéért."

Blaise Meredith a !könnyű ágytakaróra tette a megsárgult lapokat,
vánkosaira támaszkodott és behunyta szemét, Most már bizonyos volt
benne, hogy vizsgálatának végére érkezett. Elmerült egy ember életé
ben, látta ennek az életnek egész lefolyását, - hosszú folyam, amely
lassan, de biztosan hömpölyög a tenger felé. Egy ember lelkébe pillan
tatt bele és látta, hogyan növekszik mint valami fa, amely a föld homá
lyából emelkedik a nap felé.

És látta a fagYÜInölcseit: Nina Sanduzzi okosságát és szeretetét,
Aldo Meyer harcos emberséget, Anselmo catya tétovázó bűnbánatát. A
gyümölcsök jók voltak; a virágban pedig lsten ujját látta. De még nem
érett meg rninden gyümölcs. Vólt közöttük, amelyelszáradhatott a fa
ágán; másoltat az a veszély fenyegetett, hogy zölden hullanak le, hogy
elrothadjanak és elpusztuljanak a kertész nemtörődörnsége folytán. Ég
Ő, Blaíse Mereditih volt a kertész.

Lassan és kétségbeesetten imádkozni kezdett Anne de Sanctisért,
Paolo Sanduzziért és Nicholas Blackért. aki ugyanazt "a sivatagos utat
választotta, amelyet Giacomo Nerone. De mielőtt imáját befejezhette
volna, jelentkezett a régi,gyötrő és hasogató fájdalom, úgy, hogy kín
jában könnyekre fakadt; míg aztán meleg vér tolult a torkába és fbj
togatní kezdte.

Később, a gyengeségtől szédelegve az íróasztalig vonszolta magát
és reszkető kézzel írni kezdett ...

"Monsi!gr1ore!
Nagyon beteg vagyok és azt hiszem, mielőtt itteni vizsgálatom va

lamennyi eredményét Irásba foglalhatnám, meghalok. Minden orvosi
megállapítás ellenére, úgy érzem, hamarosan végére jutok ennek az
életnek és Iesújt a tudat, hogy oly kevés idő áll már csak rendelkezé
semre. Mindenesetre szeretném, hogy Exellenciád tudjon róla, hogy
amint előre látta, meghoztam a magam áldozatát és elégedetten, sőt ta
lán bátran nézek a vég elé.

Először is hadd számoljak be arról, amit találtam. Az előkerült írá
sok és azoknak tanusága alapján, akik ismerték őt, szilárdan hiszem,
hogy Giacomo Nerone Isten embere volt, aki hitben és áldozatosságban
halt meg. Hogy az egyházi bíróság mit határoz, az más kérdés, - jogi
kérdés, arniben kánoni törvények döntenek, és úgy érzem, független az
alapvető tényektől, amelyekből arra következtethetünk, hogy Isten keze
működik itt és hogya jóság kovásza, ami ettől az embertől származik,
még ma is elevenül hat azoknak az életében, akik ismerték őt.

Exellenciád két legjobb tanúja Aldo Meyer és Nina Sanduzzi lesz.
Ez utóbbi egy méltán csodásnak mínősíthető gyógyulásról tett tanúval
lomást, bár kétlem, hogy ezt a gyógyulást az ülnökök elismerjék. Gia
como Nerone írásai, amiket levelemhez mellékelek, hitelesek és meg
támadhatatlanok; véleményem szerint döntő bizonyítékai szerzőjük hő

sies életszentségének.
Teljes nyiltsággal vallom be önnek, Monsígnore, hogy jelenleg ez

a boldoggáavatás kevésbé foglalkoztat, mint néhány itteni, Gemello
Minore-beli lélek üdvössége. Beszéltem Anselmo Atyával és Exellen
ciád utólagos beleegyezésének reményében azt javasoltam neki, hogy
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szakítsa meg Rosa Benzonival a testi. kapcsolatot, mégha az asszony to
vábbra is nála lakik; és ha őszintén meggyónik, míndezt Excellenelad a
megjavulás bizonyítékaként fogadja el. Mélységesen elszomorít a hely
zete. Elsősorban pénz és biztonság kérdése ez, egy szegény és inkább
tudatlan ember számára. Kerek százezer lirát igértem neki a .saj~t va
gyonomból, valamint elegendő pénzt egy ágynak és a többi szükséges
dolognak beszerzésére, hogy így Rosa Benzoni számára külön hálósze
bát rendezhesserr be. Most úgy érzem, nem lesz elég időm mindennek
elintézésére, Számíthatok Excellenciádra, lhogyinté2:kedik helyettem és
ezt a levelet végrendeleti végrehajtóimmal szemben fölhasználja? Elvi
selhetetlen gondolat lenne számomra, ha nem tehetnék eleget az Ansel....
móval szemben v:állalt kötelezettségeimnek. -

A másik kérdés de Sanctis grófnővel. Paolo Sanduzzival, Giacomo
Nerone fiával, és a grófnő vendégével, egy angol festővel van kapcso
latban. Az eset túlságosan szennyesaJhhoz, semhogy ebben a levélben
leírhatnám és nagyon félek, hogy Excellenciád sem tehet sokat ebben
az ügyben. Mindhármukat Istennek ajánlottam tehát és kértem, hogy
Isten fogadja el az én áldozatomat üdvösségük váltságáúl, Remélem,
hogy holnap magam is hatásosanközbeléphetek, de oly gyenge és beteg
vagyok, hogy nem számíthatok semmire.

Két dolgot kell még kérnem és remélem, hegy Excellenciád nem veszi
ezt tolakodásnak. Először is arra kérem, hogy írjon Marotta bíboros
őeminenciájának megmagyerázva jelenlegi helyzetemet és adja elő

mentségeímet azért, amit én küldetésem csődjének tekintek, Adja át neki
tiszteletemet és kérje meg, miséjében emlékezzék meg rólam. Második
kérésem, engedje meg, hogy itt, Gemelle Mínoréban temessenek el. Egy
szer ugyan azt kértem, hogy őeminenciája templomában helyezzenek
végső nyugovóra; Róma azonban nagyon messze van - én pedig, úgyis
mint pap, úgyis mint ember itt találtam először magamra. .

Nagyon későre jár, Monsignore, és én fáradt vagyok. Többet nem
írhatok. Bocsásson hát meg nekem és könyörületből imádkozzék értem.

Excellenciád legengedelmesebb szolgája Krísztusban
Blaíse Meredith"

Összehajtogattá a levelet, borttékoa tette és az íróasztairahelyezte.
Aztán az ágyhoz vonszolta magát és egészen addig aludt, amíg a nap
már magasan állott a villát övező zöld gyepszőnyeg fölött .

•
Aurelio püspök odahajolt Blaise Maredith fölé, hogy meghallgassa

utolsó vallomását utolsó vétkeiről. Miután feloldozta, behívtá a többie
ket és égö gyertyával a kezükben az ágy köré térdeltek, mialatt az öreg
Anselmo kiszolgáltatta' neki az oltáriszentséget, az egyetlen táplálékot
a világ Ieghosszabb utazására.

A szeritség vétele után Meredith zárt szemmel és összekulcsolt kéz
zel feküdt ott, mialatt a szeba lassan megtelt a távozó lelkek-ért szóló
ősi imák mormolásával. Kis idő múlva, mikor az ima végére értek Me
redith kinyitotta szemét és egészen érthetően így szólt:

- Milyen sokáig féltem. És most milyen könnyű ...
Kissé megrázkódott és feje lágyan a fehér párnára hullott.
- Meghalt - jelentettekIi. Aldo Meyer.
- Istennél van - felelte a püspök.

•
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Eugenic Marotta bíboros magastámlájú széken ült íráasztala mögött,
amelyre a titkára éppen akkor tette le a napi postát. Előtte kis lakko
zott ládikó állott s benne hat aranyszínű narancs, egyenként vattafé
szekibe burkoltan. A bíboros Valerita püspökének levelét tartotta kezé
ben. Lassan s már harmadszor olvasta végig:

Ol'" Fájdalommal közlöm Eminenciáddal, hogy monsígnoré Blaise
Meredi1Jh szellemi erejének teljes birtokában, Anyaszentegyházunk vég
ső szentségeinek fölvétele után, tegnap reggel kilenc órakor meghalt.

Úgygyászolom őt, ahogy kevés embert tudnék gyászolni. úgy si
ratom, mint testvéremet, mert azzá vált számomra. Kiváló lelkierő, rend
kivüli szellemi egyenesség és olyan emberi jóság jutott osztályrészeül,
amelynek gazdagságát maga sem fogta fel.

Halála előtt engem kért meg, hogy küldetésének csődjéért - hogy
az ő szavával éljek - bocsánatot kérjek. Pedig nem volt csőd. Kutatásai
tiszta fényt vetettek Isten szolgájának, Giacomo Neronenak jellemére
és bebizonyították, hogy ez a férfiú, erkölcsi értelemben, de talán még
kánonjogi szempontból is, Ikiemelkedőenszentéletű volt. Még mindig
kétlem, hogy hasznos lenne ezt .az ügyet akárcsak az elsőfokú egyházi
biróság elé terjeszteni, de semmiféle kételyem sincs a jó tekintetében,
ami Nerone hatására és monsignore Blaíse Meredith lángoló buzgalmá
nak eredményeként máris megvalósult. Egy megtévedt pap visszatért
Istenhez, egy gyermek nagy erkölcsi veszélytől menekűlt meg és egy sze
req'csétlen, veszendő asszony kellő megvilágosodást nyert, hogy állapo-
tára orvoslást keressen. .

A világ szemében ezek kicsiny, jelentéktelen dolgok. Hitünk igazi
értelmében azonban nagyon fontosak, és én, bár általában szkeptikus
vagyok, tisztán látom bennük Isten kezének nyomát.

A levelemhez mellékelt néhány narancs, monsignore Maredith utolsó
ajándéka. A saját termésemből valók - s első gyümölcsei egy új fajtá
nak,ame1yet KaliforniáJból hozattam. Ha Isten is úgy akarja, jövőre

sokkal többet kapunk ezekből u csemetékből. hogy szövetkezetí alapon
szetesszuk őket a helyi narancstermelők között. Monsignore Meredithet
nagyon érdekelte ez a munka és ha életben marad, azt hiszem, szívesen
vett volna részt benne. A halálos ágyán kért meg arra, hogyezt a kis
ajándékot eljuttassam. Pontosan idézem az ő szavait: ,Talán hozzásegí
tik, hogy megértse.' Eminenciád bizonyára megérti, mit akart mondani
ezzel.

Monsígnore Meredáth halo porai jelenleg Gemello Minoreban, a Fáj
dalmas Szűzről elnevezett templomban nyugosznak, ahonnan holnap egy
újonnan felszentelt temetőbe helyezzük át, Giacomo Nerone sírja köze
lébe. A temetési szertartást és a misét magam végzern.

Természetesen elmondj uk a szokásos miséket; magam pedig állandó
jelleggel illesztek be míséimbe egy imádságot - amint azt Eminenciás
Uram is minden bízcnnnyal megteszi.

Emlékezetem szerint monsígnore Meredith előzőleg azt az Óhaját fe
jezte ki, hogy Eminenciád római templomában 'temessék el. Annak, hogy
ezt az óhaját megváltoztatta, mélyebb jelentősége lehet. A halála előtt

nekem írt legutolsó levelében mondta: ,Róma nagyon messze van, én
pedig, úgyis mínt pap, úgyis ruint ember itt találtam először magamra.'

Szégyenkezem. ha arra gondolok, hogy sokan közülünk [óval tovább
éltek és jóval kevesebbet végeztek.

Testvére Krísztusban
Aurelío + Valenta püspöke."
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Öemánenciája íróasztalára tette a levelet, Mtradőlt a széken és el
gondolkozott az olvasottakon. Úgy érezte, megöregedett. Vagy talán túl
ságosan sokáig élt Rómában. Képtelenné vált arra, hogy megértsen egy
levelet, vagy hogy ítélkezzék egy emberről.

Az az ember, aki meghalt, nem az volt, akit ő elküldött - az a szá
raz, vaskalapos tudós, akinek szívét vastag rétegekben lepte el a könyv-
tárak pora. .

Az a püspök, aki az első folyamodványt írta és "advocatus diabolit"
kért, nem azonos ezzel az éleseszű Aurelióval, akinek szavaiban nem ne
héz felfedezni az iróniát.

. Vagy talán mégís ugyanazok az emberek lennének és csak ő egy
maga, Marotta bíboros változott meg - újabb áldozataként a fejedel
mek alattomos kísértéseinek: a gőgnek, a hatalomnak, az elvakultság
nak és ,a ridegszívűségnek. Püspököket és pápáIt rendelt Kirisztus a földre,
de bíborost, kardinálist soha. Már a névben is van valami fennhéjázó: 
cardo, sarokvas - míntha ők lennének azok a sarokvasak, amelyek az ég
kapuit tartják. Lehet, hogy ők sarokvasak, de a sarokvas nem egyéb mínt
haszontalan fémdarab, hacsak nincs szilárdan beleerósítve az egyház élő

szerkezetébe, .amelynek építő kövei a szegények, az alázatosak, a tudatla
nok, a bűnösök és irgalmas szívűek, akikről megfeledkezhetnek a fejedel
mek, de Isten soha.

Nyugtalanító gondolat volt ez, és elhatározta, hogy visszatér még rá az
esti lelktísmeretvízsgálatnál. Marotta médszeres ember volt ÉS pillanatnyi
lag más dolgokkal kellett foglalkoznia. Zsebéből bőrbe kötött előjegyzési

naplót vett elő és másnapra bejegyezte: "Megemlékezés a misében ...
Meredith."

Aztán visszatette a könyvecskét a zsebébe, gyors pillantást vetett
a napi postára és csengetett, hogy lkocsija álljon a villa bejáratához. Há
romnegyed tizenegy volt, a hónapnak az a második péntekje, amelyen
a Szent Rítus Kongregáció prefektusa a pápa Ő6Zelltségéhez megy,hogy
egyebek között Isten szolgáínak boldoggá- vagy szenttéavatását is meg
beszélje.

Possonyi László fordítása

•

EGYENSúLY

A nagy emlen8úlvt akaTom, a föld hegyeinek
vonuló, bölcs egyensúlyát
s amit érez a kielégített,
csonttá-apadt éhség s perzselő szomjúság
Es ahOQt/ egyensúlyra vágynak
a partok ,közé zán vizek
s mosnak magukn(z,k á.gyo,t.

Sa száguldó, tág és iJTÖk

csiUagki:STijk
felséges, If'égtelen
mél1l eg1len8'ÚI1l4t keTesem,
amelllben titokzatos Wrvénll Ze1IQ fel:
hog1l egyensúl1lban legyen Istennel és ijnle~kemmeL

ölbey It"én
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