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Szent Cecília
avagy: azene hatalma
A XVI. század végén, mikor Németalföldön javában dúlt a képrombo
lás, három wittenbergi diák Aachenbe utazott, hogy ott találkozzanak
negyedik fivérükkel, aki Antwerpenben préd.ikátorkodott. A fiatal
emberek örökségüket akarták felvenni,mely egy idős, távoli nagybáty
juktól szállt rájuk, s mivel a városban senkit sem ismertek, akihez be
térhettek volna, egy fogadóban szálltak meg.

Úgy adódott, hogy pár nap múlva - mialatt az újonnan jöttek
ettek, s itták fivérük szavait a Németalföldön lejátszódó izgalmas
eseményekről - a Szent Cecília-kolostor apácái, kiknek székhelye
az idő tájt a városkapu közelében volt, Úmapját szerették volna meg
ünnepelni. A négy fivér, akikben buzgott az ifjúi vér, s feltüzelt a
németalföldi példa, eltökélte, hogy Aachent is hadszíntérré teszi, s
lerombolják az apácák templomát. A prédikátor, aki már többször
játszott vezérszerepet az ilyen cselekményekben, estére összegyűjtött

jó néhány kereskedőfit, diákot, akik az új tanok hívei voltak, s akik,
miközben ettek, ittak, nagy hangon szidták a papságot; az éjt átmu
latták a fogadóban; hajnalban pedig fejszét, falbontószereket ragad
tak, hogy galád tervüket megvalósítsák. Jó mulatságot sejtve már
előre dörzsölték markukat, és megbeszélték, mi legyen a jel, melyre
elkezdik betörni a bibliai jeleneteket ábrázoló színes ablaktáblákat; s
mikor aztán megszólaltak a harangok, az óriási rokonszenvre szá
mítva, mely az összegyűlt tömeg részéről kíséri őket, azzal az eltö
kélt szándékkal indultak útnak, hogy a templomból kő kövön nem
marad.

Az apátnő, akivel az apácák egyik híve már napkeltekor tudat
ta, milyen veszedelem fenyegeti őket, hasztalan folyamodott több
ször is segítségért a városi helyőrség parancsnokához, egy császá
ri tiszthez, s hiába kért tőle őrséget a templom védelmére. A tiszt,
aki maga is a pápaság ellensége s - legalábbis titokban - az új
tanok híve volt, azzal a fortélyos ürüggyel, hogy az apátnő réme
ket lát, s a kolostort semmiféle vész nem fenyegeti, megtagadta a
segítséget. Közben elérkezett az istentisztelet órája, s a nővérek

félelemtől reszketve, fohászkodva, felkészülve a legrosszabbra is,
elindultak a templomba. Senki sem oltalmazta őket, kivéve az
öreg, hetvenesztendős kolostorispánt, aki néhány zsoldosával a
dóm bejáratához állt. - Köztudott tény, hogy a női szerzetekben
maguk a nővérek adják elő a zeneműveket, mert jól tudnak bánni
a hangszerekkel, s oly pontosan, hozzáértéssel, finom érzékkel
muzsikálnak, ami ritkán tapasztalható férfi-zenekarok esetében.
Ez tán abból ered, hogy a zene, e titkokkal teljes művészet, női
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találmány. Az apácák fojtogató aggodalmát fokozta, hogy Antónia
nővér, a kannesterük, aki zenekarokat vezényelni szokta, pár nap
pal ezelőtthidegleléssel ágynak esett, s a kolostor lakóinak riadal
mát - mivel látták, hogy elszánt ellenségeik köpenyükbe burko
lózva már ott lapulnak a templom oszlopai mögött - megsokszo
rozta a félelem, hogy vajon Antónia nővérnélkül képesek lesznek
e az alkalomhoz illő művet a szokott tökéllyel előadni?

Az apátnő a nővéreknek előző este azt az utasítást adta, hogy
egy régi, ismeretlen olasz mestertől származó darabot kell elját
szamuk, mellyel a zenekar, minthogy egy különösen szép, ihletett
mesterműről volt szó, már korábban sikereket ért el; most még
egyszer elküldött valakit Antónia nővérhez, s minden előbbinél

nyomatékosabban hogyléte iránt érdeklődött. Az apáca azonban,
aki a karmesternőhöz ment, azzal a hírrel jött vissza, hogy a beteg
eszméletlenül fekszik ágyán, és semmi remény sincs arra, hogy a
zeneművet elvezényelje.

A dómban közben aggasztó események játszódtak le. A kapu
nál s a templom hajóiban több mint száz, szekercével, faltörőkos

sal felszerelkezett, mindenre elszánt gazfickó gyülekezett össze; a
bejáratnál álló zsoldosokat durván gúnyolni kezdték, s orcátlan
nál orcátlanabb megjegyzéseket tettek az apácákra, akik közül
egy-egy átsuhant a szentélyen, hogy valamely feladatának eleget
tegyen. A kolostorispán rosszat sejtve bement a sekrestyébe, s tér
den állva kérte az apátnőt, hogy ne erőltesse az istentiszteletet,
küldjön valakit a városba, és helyeztesse a kolostort a várospa
rancsnok védelme alá. Az apátnő azonban váltig erősítette, hogy
az Úr tiszteletére rendelt misét meg kell tartani, s emlékeztette az
ispánt kötelességére, hogy a szentmise alatt vére s élete árán is
fenn kell tartania az eseményhez illő áhítatot s rendet. Mivel pe
dig épp ekkor kondult meg a harang, az apácáknak, akik félve és
reszketve álltak körötte, parancsot adott, hogy vegyenek elő egy
másik oratóriumot, s nem tekintve művészi értékére, adják elő azt.

A karzaton a nővérek egy olyan darab kottáit vették elő, amit
már gyakran játszottak, szétosztották egymás közt a hangszereket:
a hegedűket. oboákat és bőgőket. s már épp hangolni kezdtek,
mikor Antónia nővér hirtelen - bár kissé sápadtan, de egész
ségesen - megjelent a feljárati lépcsőn. Hóna alatt annak a régi
olasz misének partitúráit szorongatta, melynek előadására az
apátnő oly nagy súlyt helyezett. Mikor a nővérek döbbenten azt
kérdezték karnagyuktól, hogy honnan jön, s miként gyógyult meg
ilyen gyorsan, ő azt válaszolta: "Mindegy, drágáim, mindegy." Ez
után kiosztotta a darab partitúráit, s a lelkesedéstől kipirult arccal
odaült az orgona mellé, hogy elvezényelje a nagyszeru művet. A
dolgoknak ez a fordulata úgy érte a zenészeket, mint valami cso
da, s azonnal helyükre mentek. A szorongás, amit fenyegetettsé
gükben éreztek, inkább ösztönzően hatott rájuk, s mintha csak
angyalszámyaik nőttek volna, mennyei hangzatokat csaltak elő

hangszereikből, s a darabot felülmúlhatatlan tökéllyel adták elő.
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Míg a karzatról e csodálatos zene áradt, a templom hajóiban, a
padokon az emberek lélegzetüket visszafojtva ültek, álltak, a "Sal
ve regina" s kiváltképp a "Gloria in excelsis" közben halotti csend
borult a hallgatókra. A négy elvetemült fivér terve meghiúsult,
senki még csak egy porszemet sem fújt le a templom ékítményeiről;

a kolostor pedig még a harmincéves háború idején is állt, mikor a
westfáliai béke egyik cikkelye alapján világi tulajdonba került.

Hat év múltán, mikor már mindenki réges-rég elfeledte a tör
ténteket, a négy testvér anyja Hágából Aachenbe utazott, s a vá
rosi tanácsnál összetörten elmondta, hogy fiainak nyoma veszett,
s afelől faggatózott, hová vehették innét az útjukat, Az asszony
azt is elbeszélte, hogy fiai mind németalföldi honpolgárok, az
utolsó hírt pedig Aachenbőlkapta róluk. A halvány életjel, mely
nek alapján az anya fiai keresésére indult, egy levél volt, amit a
prédikátor az Úrnapja előtti este írt egyik barátjénak, s a négy sűrűn

telerótt oldalon vidám élcelődés és féktelen harag megnyilvánulásai
közben a Szent Cecília-kolostor ellen tervezett támadásról számolt
be, amihez a szegény asszony egyetlen megjegyzést se fűzött.

Miután a szerencsétlen nő pár sikertelen kísérletet tett gyermek
einek felkutatására, valakinek végre eszébe jutott, hogy néhány
esztendeje, körülbelül azóta, hogy a fivérek eltűntek, a városi el
megyógyintézetben, amit a császár parancsára építettek, négy is
meretlen fiatalember lakik. Ám róluk az a szóbeszéd járta, hogy
ezek valamiféle vallási hóbort megszállottjai, kedélyük borús, bá
natos, épp ellentéte annak, amilyennek az anya fiait ismerte, sőt,

a mendemondák arról szóltak, hogy mind a négyen buzgó kato
likusok, ezért eleinte a gyermekeit kereső anya nem sokat adott a
kósza hírekre.

Egy napon azonban, mivel a pletykák olyan mozzanatokat tar
talmaztak, melyek meglepően illettek fiaira, az asszony egy po
roszló kíséretében elment a tébolydába, s arra kérte az ápolókat,
hadd vessen egy pillantást a megháborodott fiatalemberekre, aki
ket itt tartanak fogva. Ki írhatná le a szerencsétlen anya rémületét,
aki mihelyt belépett az intézet egyik kórtermébe, azonnal gyer
mekeire ismert! Mind a négyen egy asztal körül ültek, hosszú,
fekete talárt viseltek, előttük egy feszület állt, s látni lehetett, hogy
a fiatalemberek kezüket összekulcsolva a Megfeszítetthez imád
koznak. A jelenet láttán szegény asszonynak minden tagjából el
szállt az erő, egy székre roskadt, s azt kérdezte: "Mit művelnek
ezek itt?" Az ápolók azt felelték, hogy a négy ifjú egész nap az
Üdvözítőhöz fohászkodik, akiről - úgy mondják - ők bárkinél
jobban tudják, hogy az Isten egyszülött fia. A ápolók még azt is
elbeszélték, hogy a négy fiatalember már hat év óta szerzetesi,
módon él, keveset alszik, keveset eszik, álló napon át egyetlen
szót sem szólnak, csak éjfélkor, mikor felkelnek fekhelyükről, és
olyan hangerővel,hogy az épület ablakai beleremegnek, rázendí
tenek a "Gloria in excelsis"-re. Az ápolók mondókájukat azzal
fejezték be, hogy a négy ifjú testileg ép, egészséges, sőt, valami
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komoly, ünnepélyes derű jellemzi viselkedésület. Ha valaki azt
mondja nekik, hogy nincsenek ép eszüknél, válla t vonnak, rész
véttel néznek az illetőre, s már többször hangoztatták, ha a jó
aacheniek mindazt tudnák, amit ők, tüstént felhagynának kicsi
nyes bajaikkal s a Gloriát zengve borulnának a feszület elé.

Az asszony nem bírta elviselni szerencsétlen gyermekeinek lát
ványát, s rövidesen hazakísértette magát; a térdei reszkettek. Más
nap reggel pedig elment Veit Gotthelfhez, a város egyik híres-ne
ves posztókereskedőjéhez, hogy megtudja tőle, miért sújtott le
ilyen kegyetlenül fiaira az ég. Abban a levélben ugyanis, amit a
prédikátor írt, Veit GottheH neve többször előfordult, és soraiból
kiderült az is, hogy ez az úr buzgón támogatta a Szent Cecília-ko
lostor lerombolásának tervét.

A posztókereskedő, aki időközben megnősült, nagy családot ala
pított, s átvette atyjától a jól menő boltot, szívélyesen fogadta az
ismeretlen hölgyet. De mikor megtudta, mi járatban van, bereteszelte
az ajtót, s miután hellyel kínálta, a következőket mondta:

"Kedves asszonyom! Ha nem szolgáltat ki a városi bíróságnak,
elárulom, hogy mi, én s az ön négy fia, akikkel akkoriban baráti
viszonyban álltam, igenis azt forgattuk fejünkben, amiről e levél
ben olvashatott. Hogy vállalkozásunk miért mondott csődöt, ma
gam sem tudom, lehet, hogy a kolostor lakóinak maga a Minden
ható kelt védelmére. Tán önnek is tudomása van arról, hogy fiai,
mielőtt az akcióra sor került volna, előkészítésként jó pár komisz
tréfát megengedtek maguknak az apácákkal szemben, s minden
képp lehetetlenné akarták tenni az istentiszteletet. Több mint há
romszáz, szekereével és kátránykoszorúval felszerelt izmos fickót
toboroztak össze városunkban, mely akkor még eretnekségben té
velygett, s a gyülevész had csupán a jelre várt, amit a prédikátor
nak kellett volna megadnia, hogy a dómot földig rombolja. Azon
ban egyezségük ellenére, alighogy a zene első akkordjai a karzat
ról elhangzottak, az ön fiai elérzékenyültek, döbbenetünkre levet
ték kalapjukat, leírhatatlan meghatottsággal kezükbe temették ar
cukat, s mikor a hangszerek egy pillanatra elnémultak, az áhítatos
csendben az ön legidősebb fia hátrafordult, s rettenetes hangon
ránk parancsolt, hogy tegyük ugyanazt, amit ők: vegyük le kala
punkat! Társaink hiába szólongatták, hiába súgták fülébe és bök
dösték oldalát, hogy adja meg a rombolásra a jelet, a prédikátor,
ahelyett, hogy teljesítette volna, amit kértek tőle, keresztet vetett,
letérdelt, s fejét mélyen, ájtatosan lehajtva együtt mormolta a hí
vekkel azokat az imákat, amelyeken imént oly vígan élcelődött.

Csapatunk a történtek láttán a legnagyobb zavarba esett, hisz ve
zérünket vesztettük el. Szánalmasan, teljes bizonytalanságban, tét
lenül álldogáltunk a főhajóban, végighallgattuk az oratóriumot,
melynek csodálatos hangjai betöltötték az egész teret, s minthogy
közben a városparancsnok utasítására néhány személyt letartóz
tattak, másokat pedig, akik zavart próbáltak kelteni, őrök fogtak
körül, s elvezették őket, a maradék, nyomorúságosan kis csapat
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számára nem maradt más, mint hogy a kitóduló tömegbe vegyül
ve, gyorsan elhagyja a dómot. Este, mivel a fogadóban hasztala
nul érdeklődtem fiai után, mert nem tértek vissza, néhány bará
tunkkal együtt, iszonyú rémlátástól gyötörve a kolostorhoz men
tünk, s ott kezdtem el tudakozódni gyermekei után a zsoldosok
tól, akik a császári őrség erősítésére siettek oda. De hogy mond
hatnám el, asszonyom, önnek, milyen rémület fogott el, mikor azt
láttam, hogy négy barátunk, akárcsak a mise alatt, összekulcsolt
kézzel, olykor homlokával a templom padlóját megérintve, csó
kolgatva, a legnagyobb buzgalommal most is az oltár előtt térde
pel, mintha megbabonázták volna őket! Hiába szólítja fel őket az
ispán, aki épp abban a pillanatban lép be az ajtón, hogy távozza
nak, mert már egészen besötétedett, s rajtuk kívül egy teremtett
lélek sincs már itt, hiába rázza meg karjukat, rángatja ruhájuk
csücskét, a négy boldogtalan pusztán réveteg tekintetet vet rá, s
csak akkor fogadnak szót, mikor az ispán testőröket rendel oda,
akik a szerencsétleneket karon fogják, s kivezetik a templomból.
Ekkor végre velünk együtt visszajöttek a városba, de folytonosan
hátranéztek a katedrális irányába, szívettépő sóhajokkal nézve az
épületet, melyet bearanyozott a lenyugvó nap fénye.

Barátaink s én magam is többször aggódó szeretettel megkér
deztük, mi lelte őket, mi háborgatta fel úgy kedélyüket, ők válasz
ként rejtélyes arccal megszorították kezünket, mély gondolatokba
merülve földre sütötték tekintetüket, s - ó jaj! - olyan ábrázattal,
melytől még most is majd a szívem szakad meg, könnyeket mor
zsoltak szét szemük sarkában. Mikor a fogadóba értünk, barátaink
nyírfaágakból egy ügyes, kecses kis keresztet eszkábáltak, végét
belenyomták egy csipetnyi viaszba, az asztal közepére állították
két gyertya közé, amit egy szolgáló hozott be; s mialatt hiveik
csapata, melynek száma percről percre nőtt, csoportokba oszlott,
s kezüket tördelve nézték, mit művel ez a négy szerencsétlen, ők
letérdeltek az asztal mellé, s mintha csak érzékeik elzárultak volna
minden evilági dolog számára, ősszekulcsoltákkezüket, s imád
kozni kezdtek. Nem nyúltak az ételhez, melyet a szolgálók az ő,

valamint társaik megvendégelésére az asztalra tettek, később, mi
kor leszállt az éj, nem feküdtek le ágyukba, melyet - mivel rop
pant fáradtaknak látszottak - az egyik mellékszobában vetettek
meg nekik. Barátaink, hogy ne bőszítsék tovább a fogadóst, akit
a látottak a végsőkig ingereltek, az ön fiai nélkül ültek asztalhoz,
s keserű könnyeikkel fűszerezték a falatokat, melyeket a vendég
lős nagy sokaságra számítva készíttetett el. Mikor az óra elütötte
az éjfélt, fiai, akik felfigyeltek a harang tompa kondulására, egy
szerre hirtelen felálltak, s miközben mi ölünkbe ejtettük az asztal
kendőt, s dermedten vártuk, miféle szömyűségre kerülhet még
sor, rettenetes hangon zengeni kezdték a "Gloria in excelsis"-t.
Ilyen hangerővel csak a leopárdok meg a farkasok üvöltenek te
lente a csillagos égre, s esküszöm, ettől a hangorkántól még a ház
pillérei is megrendültek; attól tartottunk, hogy míg fiai lélegzetű-
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ket kifújják, az ablakok, mintha csak kavicszápor érte volna őket,

csörömpölve betörnek Az iszonyatos jelenet láttán, fejünket
vesztve, hátrahagyva kalapunkat, köpenyünket. égnek álló hajjal
rohantunk ki az épűletből. s szétszóródtunk az utcákon, melyeket
percek alatt sok száz álmából felvert ember árasztott el. Az egy
begyűlt tömeg végül betörte a fogadó ajtaját, s felfelé tódult a
lépcsőn, hogy felfedje a hátborzongató, félelmetes lárma okozóit:
ezeknek torkából pedig, mint az örök kárhozatra ítélt bűnösök
ajkáról, a pokol legmélyéről törtek volna fel az Isten irgalmáért
esengő hangok Mikor a harang elkondította az éjjeli egyet, ügyet
sem vetve a dühtől fuldokló fogadósra, s azokra a felháborodott
kiáltásokra, melyeket a csődületből intéztek hozzájuk, e megszál
lottak letörölték homlokukról a verítéket, mely nagy cseppekben
hullott állukra, mellükre, a földre terítették köpenyüket. s hogy a
gigászi teljesítmény fáradalmait kipihenjék, lefeküdtek a szoba
padlójára. A fogadós, mikor látta, hogy bajkeverő vendégei el
szunnyadtak, keresztet vetett magára, örülve, hogy a lejátszódot
takat súlyosabb következmények nélkül megúszta, s egyre erősít

gette, hogy a reggel bizonyára kedvezűre fordítja az eszeveszettek
állapotát, az egybegyűlteket pedig, akik lopva egymás közt súg
tak-búgtak, kitessékelte házából.

De hasztalan! Hajnalban, alighogy a kakas kukorékolni kezdett,
a négy fivér azonnal talpra szökkent, hogy folytassa imáját az
asztalra állított feszület előtt, oly áhítatos, szerzetesi módon, mint
előző nap, mintha csak fáradtságuk miatt szakították volna meg
pár órára az ájtatoskodást. Nem hallgattak a fogadósra, aki segí
teni, tanácsot adni akart nekik, mert annak is összeszorult a szíve
e nyomorúság láttán, s csak arra kérték a gazdát, küldje haza
békében mindennapi látogatóikat, nekik pedig csak egy kis vizet,
kenyeret adjon, meg szalmát, amire lefekhetnek A vendéglős, aki
eddig jelentőshasznot húzott a fivérek mulatságaiból, végül jelen
tette az ügyet a városi hatóságoknak, s arra kérte az illetékeseket,
hogy távolítsák el fogadójából ezt a négy embert, akiket nyilván
a Gonosz Lélek szállt meg. Ekkor - folytatta Gotthelf - a városi
tanács utasítására a fiúkat orvosi vizsgálatnak vetették alá, s mivel
a felülvizsgáló doktor úgy találta, hogy elméjük elborult, ahogy
már ön is tudja, az elhunyt császár parancsára épített elmegyógy
intézetben helyezték el őket, ahogy az ilyen boldogtalanok eseté
ben szokták"

Ezt mondta el Gotthelf, a posztókereskedő a fivérek anyjának,
s még sok egyebet is, amit nem érdemes egészében közölni, hisz
- úgy véljük - arról, ami az ügy velejét illeti, elég annyi, amit
a fiúk hajdani barátjától idéztünk A kereskedő óva intette az
asszonyt, hogy ügyét peres útra terelje, mert ezáltal egy bonyolult
jogi csűrés-csavarásba gabalyodnék

Három nappal ezután - mivel szép idő volt - az asszony, akit
Gotthelf beszámolója lelke mélyéig megrendített, egy barátnője

karján elindult, hogy megnézze azt az irtózatos helyet, ahol Isten

44



büntető keze fiaira villámként lesújtott. A templomot azonban épp
ekkor bővítették,bejáratát palánk zárta el, s a két asszony, mikor
lábujjhegyen bekukkantott, bent nem látott semmit, csupán a hát
térben csillogó ékes rozettát. Sok száz vidám, daloló munkás fá
radozott azon, hogy a dóm tornyát egy harmadával feljebb emelje,
s tetejét, oromzatát, amit eddig pala fedett, kemény, világos, nap
fénytől ragyogó rézzel borítsa. Közben az épület mögött nagy,
sötét viharfellegek tornyosultak, szélüket aranyszegély pántlikáz
ta. A zivatar azonban már Aachen előtt kitombolta magát, s mi
után néhány erőtlen villámot bocsátott a templom felé, párává
foszlott, s gyenge morajjal elenyészett a város keleti oldalán.

Azonban úgy esett, hogy míg a két asszony a jókora épület
lépcsőjérőlgondolatokba merülve a szivárványt bámulta, egy nő

vér, aki előttük haladt el, véletlenül ráismert a szerencsétlen fivé
rek anyjára, s az apátnő, aki már egy levél nyomán, mely az úr
napi eseményeket beszélte el, tudott a boldogtalan anyáról, azon
nal érte küldött, s magához hívta. Az asszony, bár előbb egy pil
lanatra megriadt az invitálástól, végül alázatosan elfogadta azt, s
miközben barátnőjét egy nővér a bejárat mellett egy kis szobába
kalauzolta, az asszony előtt egy ajtónálló kinyitotta a már elké
szült toronyrész bejáróját. A toronyszebában a meghívott az apát
nővel találta szemben magát, egy nemes, királyi tartású hölggyel.
Karosszéken ült, lábait zsámolyon nyugtatta, melynek talpát fara
gott sárkányfejek alkották, tőle oldalvást egy kottatartó állt, vala
miféle partitúrával. Az apátnő, miután utasítást adott, hogy adja
nak széket az érkezettnek, elmondta neki, hogy a polgármestertől

hallott idejöveteléről. aztán nyájasan szerencsétlen gyermekei
hogyléte iránt érdeklődött. Próbálta meggyőzni az anyát, hogy
törődjön bele fiainak változtathatatlan sorsába, majd kijelentette,
hogy szeretné látni a levelet, amit annak idején a prédikátor írt
barátjának, az antwerpeni tanítónak. Az asszony, akinek már volt
némi tapasztalata arról, milyen következményekkel járhat egy ilyen
lépés, először megrémült, de mivel az előtte ülő hölgy arckifejezése
bizalmat keltő volt, nyoma sem látszott rajta semmiféle ellenséges
érzületnek vagy annak, hogy az iratot ellene szeretné a nyilvánosság
előtt felhasználni, némi habozás után keblébe nyúlt, elővette a levelet,
s miután forró csókot nyomott a fejedelemnő kezére, átadta neki azt.

Mialatt az apátnő a levelet olvasta, az asszonyakottatartóra
hanyagul odavetett partitúrára pillantott, s minthogy annak alap
ján, amit a posztókereskedőtől hallott, nem tudott másra gondol
ni, csak arra, hogy fiai elméjét azon a számára szörnyű napon a
zene zavarhatta meg, megkérdezte a háta mögött álló nővért, nem
ez-e annak a műnek kottája, amit azon az emlékezetes Úrnapján
a székesegyházban előadtak? Mikor kísérője, az ifjú apáca azt vá
laszolta: "Ez az", s hogy már ő is hallott erről a zenedarabról,
melynek partitúráját, ha nincs használatban, azóta itt, a fejedelem
nő szobájában tartják, a szegény anya felkelt székéről, s miközben
agyában gyászos gondolatok kavarogtak, odalépett a kottatartó-
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hoz. Nézte a számára ismeretlen, titokzatos jeleket, melyekkel egy
láthatatlan szellem fiai sorsát rótta papírra, s úgy érezte, menten
összerogy, mikor látta, hogy a partitúra épp a "Gloria in excelsis"
nél van nyitva. Az volt a benyomása, hogy ennek a zenének fé
lelmetes ereje, mely gyermekeinek elméjét megzavarta, most min
denestől az ő fejére zúdul, rabjává teszi, s megháborodik a kotta
fejek látványától. Egész valóját átjárta az Úristen mindenhatósá
gába vetett hit, végtelen alázattal s hódolattal ajkát a kottalapra
nyomta, majd ismét leült. Ezalatt az apátnő befejezte az olvasást,
s miközben a levelet összehajtogatta, ezt mondta: "Azon a csodá
latos napon maga a Mindenható óvta meg a kolostort az ön fiai
nak elvakult szándékától. Hogy miképpen, az az ön számára,
minthogy protestáns, nem mondana semmit, s ha elbeszélném,
nem menne vele sokra. Mert elárulhatom, igazából ma sem tudja
senki, hogy azt a művet, melynek lapjait imént megtekintette, ki
vezényelte el oly fenséges nyugalommal, ama napnak izgalmai
közepette, miközben mindannyiunkat a képrombolók fenyeget
tek. Egy jegyzőkönyv, melyet másnap reggel az ispán és mások
jelenlétében vettek fel, s letétbe helyeztek a kolostor levéltárába,
azt igazolja, hogy Antónia nővér, az egyetlen, aki a művet elvezé
nyelhette volna, az előadás alatt betegen, eszméletlenül s tehetet
lenül feküdt cellájában, mellette egész délelőtt egy apáca virrasz
tott, aki vér szerinti rokona volt, s egyetlen percre sem tágított
oldaláról. Ha megkérdezhetnénk. bizonyára maga Antónia nővér

se mondana mást, csak azt, hogy nem ő volt az, aki a művet

eldirigálta, méghozzá ily hatásos módon, ugyanis még ugyane
napnak estjén elhunyt az idegláz következtében, bár az eleinte
nem látszott veszélyesnek. A trieri érsek, akit értesítettünk az ese
ményekről, kijelentette, hogy csak ő tudja az igazságot, azt, hogy
a bámulatra méltó, egyszersmind félelmetes csodát maga Szent
Cecília művelte. Épp most kaptam egy leiratot a pápától, melyben
őszentségeezt a feltételezést megerősíti." Ezek után a fejedelemnő

visszaadta a levelet a szegény asszonynak, akitől csak azért kérte
el ezt az írást, hogy közelebbrőltájékozódjék a rombolási szándék
előzményeiről.s megígérte, hogy az újabb részleteket nem tárja a
nyilvánosság elé. Majd megkérdezte az anyát, lát-e valamely re
ményt arra, hogy fiai hóbortjukból kigyógyuljanak, és segítheti-e
valamivel, esetleg pénzzel vagy más módon őt. Miután a szeren
csétlen asszony megcsókolta ruhája szélét, s azt válaszolta
"nincs", a fejedelemnő nyájasan búcsút intett neki, s elbocsátotta.

Itt ér véget a történet. A szerencsétlen asszony, aki hiába látogatott
el Aachenbe, miután egy kisebb tőkét helyezett letétbe a hatóságok
nál fiai részére, hazautazott Hágába, ahol a megrendítő esemény
hatása alatt visszatért a katolikus hitre. Fiai magas kort értek meg,
vidám s boldog halált haltak, miután - szokásukhoz híven 
még egyszer teli torokkal elharsogták a "Gloria in excelsis"-t.

Németh Tibor Györgyfordítása
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