
tenem kellett, és nemsokára leolvashattam törvényszéki írnokaim arcá
.ról, hogy főnököm nincs velem megelégedve. A hatóság ugyanis igen
agyafúrtan tudja magáról másra tolni a felelősséget. Katasztrófa-specia
listát láttak bennem. Néhány "jóbarát" kibányászta a levéltárból a silohai
toronyra vonatkozó feljegyzéseket is. .

O igen, valami igazuk nekik is volt, hiszen ez a történet csak csúcs
pontja volt a gyanús események sorozatának, amelyeknél jelenlétem
döntő tényezőnek látszott. Ön tudja, hogy Itáliában milyen könnyen kiál
tanak ki valakit vészmadárnak. Fejemet hamarosan baljós dicsfény vette
körül. Pedig hát mi részem volt nekem például abban a nevetséges ná
polyi balesetben? Csupán néző voltam mínt, a többiek, a kereskedelmi
karnara vendége, mikor a helybeli Merkur-szobor tetőtől-talpig szétre
pedt és udvariatlanul Ieleplezte a sekrestyést egy pincepatkánnyal fel
vértezve, melyre a hasüreg labirintusában jós kötelességének teljesítése
közben volt szüksége, Miért ne lehetne ezt természetes okokkal magya
rázni? Például a vulkánikus talaj egy váratlan lökésével, vagy azzal, hogy
a férnőntvénybe egy szalmaszál került?

Emlékezem egy korábbi mulatságos epizódra is. Egyik barátomat
kísértem el adóbeszedési körútjára. Egy gazdag, öreg különcnél kötöttünk
ki, akinek sikerült éveken át kijátszania a kincstár kizsákmányolását. Ez
alkalommal sem találtunk semmit, és ravaszdi házigazdánk, akit hiába
való keresésünk jókedvre derített, megosztotta velünk szerény lakomá
ját, savanyú bort és mátyásmadarat. Ekkor hirtelen sóhajtásfelét hallot
tam a hátam mögött, egy kis zörrenést, csendülést, és látom, hogy ven
déglátónk arca színt vált. Megfordulok. A zajt a gazdagság istenének
beridője okozta, a szobor ugyanis, amely előtt a házi oltárnál hódolni
szoktak, hirtelen megfordult tengelye körül, jótékonyan feltárva ben
sejét, a beépített szekrény fiókjait, ahová derék emberünk a kinoseit
rejtette: pénzt szépen oszlopokba rakva, ezüstneműt, ékszereket, érték
papírokat. Egy egész délutánt az összegyűjtött anyag leltározásával töl
töttünk. Tulajdonképpen mi is történt? ..

Mialatt Pilátus az Haute-Garonne vidékén medvék és bölények kö
zött egy fogatlan negyedesfejedelmet őriz a vastag levantei feleségével,
ilyen képek vonúlnak el a szemei előtt, ilyesmit álmodik, ha alszik, ilyes
mi játszódik le bensejében; álmatlan éjszakáírt földalatti ajtókat hall ki
nyílni, tömegek lármáját, kavargását, zajongásat hallja; s akkor hirte
len megjelenik előtte a gígantíkus, fölismerhetetlen arcú vádlott. Milyen
élmény: egy civilizáció omlik össze a homályba boruló nap sugarainál.
Es agyában szünet nélkül, föltartóztathatatlanul, összekeverten. egymás
ratolulva, befurakodva, egymással támadón szembenállva a pöre lénye
gét jelentő két mondat: Ime az ember, és Mi az igazság?

Pápay Klára fordítása

•
A nagy zsenik ragyognak, birodalmuk van vagy egyéb nagyságuk, gyózel

meik vannak és sikerélményeik ... Jézus Krisztus nem volt gazdag, nem vol·
tak tudományos teljesítményei; az ő területe a szentség. Nem talált föl sem';
mit, nem kormányzott birodalmat; viszont alázatos volt, türelmes, szesit Is
ten előtt és félelmetes a démonok számára; nem volt· bűne. Milyen ragyogás
ban, milyen végtelen dicsőségben jelenik meg a hit szemével nézve • . .

Pascal
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