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Az elutazása előtti napon egy levelet kapott; a cím rajta többször
át volt írva, mivel sok helyre küldözték utána, míg végül itt célba
ért. Felbontotta, és először az aláírást nézte meg. Kellemes megle
petés: a levél Konstantin barátjától jött, attól a horvát nemestől.

akihez hosszú ideig oly rajongó barátság fűzte. Konstantin egy év
vel őelőtte hagyta el az akadémiát, és attól kezdve szem elől veszí
tette. Némelyek azt állították, hogy meghalt, mások, hogy dezertált
a hajójáról.

Jan Maria, bár barátságuk az akadémián az utolsó időkben kis
sé józanabbá s mértéktartóbbá vált, soha nem szűnt meg szeretni
öt. Most mohón olvasta a levelét.

"Boldog vagyok," írta Konstantin, "olyan tökéletesen boldog,
amilyen halandó ember csak lehet. Sivatagban virágzó igazi para
dicsomban élek. Nem tudom pontosan megmondani, Dél-Ameri
kának e trópusi erdeit a földrajzi térképek melyik ország része
ként tartják számon. Én nem törődöm vele, s nyilván neked is kö
zömbös.

Ma véletlenül kis tanyámra vetődött egy misszionárius, és ez a
jó »padre Ambrosio« ünnepélyesen megígérte, hogy levelemet
magával viszi Európába, és Neked biztonsággal továbbítja. Ez a
papír, a tinta és a toll is az ő ajándéka. Nagyon meghatódott,
amikor a durva keresztet megpillantotta, amelyet gallyakból nem
messze a házamtól összetákoltam. Piros és fehér virágú liánok té
kozlóan gondoskodnak róla, hogy a megváltásnak e jelképét fesz
tónokkal és girlandokkal a legpompázatosabban feldíszítsék.

Te tudod, milyen mélyen és forrón szerettem Krisztust, mindig,
az ő édes és hatalmas képe volt az egyetlen, amit lelkem mélyén
vigaszként melengettem, az egyetlen jelenség, melynek sugárzása
és fénye nem fogyatkozott a hazugságok, a szenvedés és bohóc
kodás ama poklában, melyet nálatok életnek neveznek.

Különben megátkoztam mindent, amit civilizációnak hívnak,
és ami vele összefügg. Lemondtam róla, elmenekültem, és most
igyekszem elfelejteni. Olyan vagyok, mint az az ember, aki reggel
felébred, s elűzi az éjszakai lidérces álmot, mely rémítette és foj
togatta.

Miért írok Neked, Jan Maria? Mert Téged akkor is szerettelek,
amikor az egész világ feketének látszott. Te vagy az utolsó em
lékem a múltból, a legutolsó. Te majd elfelejtesz, talán én is Té
ged, mivel e földön már bizonyára nem találkozunk soha többé.
De azt akarom, ha mégis eszedbe jutok valaha, olyan tiszta szín-
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ben láss, ahogyan Isten lát az égben. Meg akarom magyarázni a
tetteimet, hogy ne kelljen pirulnod miattam, mert a társadalom,
amelyben élsz, vagy elítél vagy bolondnak fog mocskolni engem.
Az ő szemében én becstelen vagyok. Szinte hallom, mint szóno
kolnak, mert a kötelességeimet elmulasztottam. De mire gondol
nak? Valószínűleg a kis dolgokra, mert a nagyokra, melyeket e
felszínes társadalom soha nem teljesít, azokra nem. De a kicsik el
mulasztását nehezen túri el. Nemes vagyok és katonatiszt. A csa
ládi hagyományokat félrelöktem és teljesen dezertáltam. Pfuj,
pfuj ... Jan Maria, nevetnem kell. Bizonyos körülmények között ér
tékes lehet a faggyúgyertya, de a nap sugaránál szánalmas pis
lákolását észre sem veszed. Ha minden lelkierődet a nagy igazság
befogadására irányítod, megtörténhet Veled, hogy szórakozottan
haladsz el az utcán valaki mellett, akinek egyébként köszöntél
volna: ha pedig bálványt döntögetsz, nem mondod neki előtte,

hogy "uram". Gondold csak meg, ha valaki Krisztus elé lépne, s
ősei rendjeleiről vagy ezrede különös fontosságáról beszélne néki?
Becsület csak egy van: a férfi és az ember becsülete, és ez ellen
sohasem vétettem. A kaszt vagy rend külön becsületét nem isme
rem el. Az csak arra a kasztra vagy rendre érvényes, és nincs kö
zöm hozzá, mert semmilyen kaszthoz vagy rendhez tartozónak
többé nem számítom magam.

Ember és férfi vagyok. TIszt? Nemes? Már nem tudom, mik
ezek. Homályba vesznek, mint gyermekkorom elfeledett játékai.
Az ilyen dolgokról könnyen megfeledkezünk az igazi életben...
Mellettem virágokkal borítva - önmaga is leginkább virághoz,
nagy, fekete virághoz hasonlatos -, ül egy asszony, az én asszo
nyom. Ha a szemeibe nézek, ezeken a végtelenségbe mélyülő,

csordultig sugárral telített nyílásokon át a lelke mélyébe látok, és
magamat ez égi tükörben szemlélve ismétlem Neked, most élek
valódi életet.

Itt önvád nélkül lehetnek gyermekeim - otthon rabszolgákat
nemzettem volna, ó, sohasem fogom megbánni, amit tettem. Min
den egyszeru volt: Otthagytam egy rendet és az embereket, akiket
sosem szerettem, akik között csak azért éltem, mert közöttük nőt

tem fel, és nem azért, mert a társaságukat magam választottam
volna. Ehhez jogom volt.

Talán azt mondod: Visszatérhettél volna, elszámolni, ügyeidet
rendezni, s csak azután menni el. Azt felelem erre: A szabadság
és boldogság iránti vad vágy rohamában nem gondoltam erre,
meg aztán, megérte volna a fáradságot? Amint a kaput nyitva ta
láltam, azonnal kiröppentem az én "égi királyságomba" - hadd
temessék csak a holljaikat a halottak. Én élek. Késlekedés nélkül
kilép tem a házból, amely nyomasztott, a szabad ég alá. Meg
győződésem, hogy jogom volt hozzá!

Maradt még valami, amiről beszélni kell. Az ember fontos, va
lódi nagy kötelességeiről. Mondhatnád: "Hát a' családod, hát a
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hazád?" Jan Maria, tudod, hogy szüleim nincsenek, a többiek so
hasem törődtek velem, s nem is fognak nélkülözni. Nekik hagy
tam összes evilági birtokom, az kedvesebb lesz nekik, mint én
magam. Jobban sóvárogtak utána, mint a szegények és ruhátla
nok, akiknek talán hagyhattam volna. De néha nagyobb jótékony
ság koncot lökni a kutyáknak. Inkább sajnálatra méltók. Nincs
más vigaszuk, mint a kenyér. És a haza? Jan Maria, ismered régi,
rajongó álmaimat. Az, hogy rájuk még mindig emlékezem, és tu
dom, hogy csak álmok voltak, az egyetlen tüske szívemben. Hi
szen horvát vagyok, és a horvátnak, mint az írnek, nincs hazája,
mert elvette tőle más. Nem tudok egy mongol horda rabszolgája
ként élni, amely elvette tőlem azt, ami mindenkinek a legdrá
gább. Ahol nincs jog, ott nem lehetnek kötelességek, ezért nem
vonatkozhatnak rám.

Talán azt mondod: "Kötelesség harcolni azok ellen, akik el
nyomják népedet." Jan Maria, Isten előtt esküszöm Neked, az éle
temet örömmel adtam volna népemért, és vele maradtam volna,
ha e harcra a legkisebb reményem lett volna. E nép azonban két
részre szakad: az egyik szenved, tűr megszokásból, és tűrni fog a
világ végeztéig. A másikat megátkozom, és megvetéssel sújtom:
alantas nyereségvágytól ösztökélve szövetkezett azokkal, akik el
len harcolnia kellene. Sem egyiknél, sem másiknál nyoma sincs az
önbecsülésnek. Az a nemzet, amely önállóságról álmodni sem
mer, nem méltó arra, hogy éljen. Sajnálom azt a népet, de nem ér
tem, és nem tudok közte élni. A megbosszulatlan sérelem ér
zésével keltem és feküdtem mindig. Olyan volt az, mint a hom
lokomra égetett rabszolgabélyeg. Szerettem azt a népet, de még
jobban gyűlölöm az ellenségeit. Terméketlen volt a szeretetem, a
gyűlöletem pedig hatástalan. Isten sem az imámat, sem az átkai
mat nem hallgatta meg. Ezért eljöttem. Élj boldogul - ha tudsz.

Te is szeretted a hazádat, a ti viszonyaitokat ott északon nem
ismerem, nem tudom a Te cseheidet mennyire lehet odaszámítani
a szerencsétlen elnyomottak közé, azt sem tudom, ma mit gon
dolsz és érzel. Az élet sokakra furcsa hatással van. Talán már Te
is »beilleszkedtél a viszonyokba«, melyek egykor viszolygással
töltöttek el, és következésképp az vagy, akit »boldog embernek«
is szoktak hívni. Az embereket két kategóriára osztom: az egyik
elmegy az életben a nyomor mellett, amelyet meg sem lát, és fü
työrészik. A másik odaül a sírók közé, és együtt sír velük. Jaj
azoknak, akik fütyörésznek! Az én egész életem eszmélkedésem
óta keserű sírás volt. Amíg azt reméltem, hogy majd segíteni tu
dok, addig tűrtem. Amikor reményem kihalt, eljöttem. A levegő,

amelyet lélegeznem kellett, émelyített, kitörtem a szabadba. De
azért nem fütyörészek.

Ó, Jan Maria, nem azért szólítlak, hogy kövess, csak eszedbe
idézem régi rajongásainkat, lelkesültségünket meg az eszméinket.
Emlékezz néha rájuk, és ne nevess rajtuk. Hidd el, egyedül csak
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annak van értéke, csak az igaz, amin a középszer és egoizmus el
nézőert mosolyog, és vállát rántja, mondván: »Az éretlen ifjúság
rajongó álmai.« Ez a rajongó ifjúság közelebb áll Istenhez, mert a
tekintete még töretlen. Azt mondják: »utópia«I Dehát hogy az
emberiség még képes utópiát alkotni, az becsületére válik. Hogy
ezek az utópiák csak utópiák maradnak, az bűne s szégyene.

Mikor az evangéliumra hivatkoztam, azt mondták: »Ha szó
szerint veszed, lehetetlenné válik az állam, a társadalom, de még
az egyház is.« Én azt mondom erre: annál rosszabb az államnak,
a társadalomnak és az egyháznak, ha így van! És eljöttem.

Nos, hát Neked is utoljára mondom: Ég áldjon! Úgy érzem,
nem sokáig élek, a fehérbőrű emberek e tájon korán halnak, s az
olyan boldogság, mint az enyém, sorvaszt, felemészt, kiszív: túl
ságosan nagy ahhoz, hogy sokáig lehessen elviselni. Ám legyen,
itt a halálnak nincs szörnyűsége: virágokba hullasz, és a virágok
fölötted összeborulnak, nemsokára majd belőled is virágok nyíl
nak: laktattak, éltettek illatukkal, aztán belőled sarjadnak újra 
virággá válsz így magad is.

És az, amit léleknek hívunk? Jan Maria, hiszem, hogy halhatat
lan, hittem is mindig, de amióta e trópusi erdők ágbogain át a
csillagokat nézem, amióta az én szelíd őzem, az én asszonyom
szemeiből olvasok, még erősebb a hitem. Amióta tiszta és egysze
rű életet élek, s amióta Istenhez így közelebb vagyok, úgy tűnik,

a lelkem mélyén ő jelenik meg. Kételkedtem a létezésében, mikor
szeretteim lábán bilincs csörgött, a hóhérok pedig durván kacag
tak, s nem jött villám, hogy lesújtsa őket. Ó legyen irgalmas
mindazokhoz, aki az emberi méltóság hiányában őt megtagadják!
Neked pedig, ó Jan Maria, adja az élet legédesebb ajándékát - a
lélek nyugalmát!"

A levél kiesett a kezéből, úgy tűnt, hogy egy Napon és Holdon
túli világból érkező hang szólítja, átremegett rajta a sejtelem,
hogy barátja már nincs az élők sorában, és ha Konstantin most
megjelent volna, és a sírból jöttek kongó hangján szólította volna,
az sem tett volna rá mélyebb hatást, mint ez a sokat bolyongott,
s végül célhoz ért, megsárgult levél.

Heé Veronika fordítása
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