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Alain René Lesage sánta ördögének nézőpontja is éppen ez. Fran
cia ügy. Érthető, hogy Carlyle is épp a francia forradalomról írott
könyvében nevezi nevén a sánta ördögöt: "Asmodeusként felröp
penhetett az olvasó, és fölemelvén a házak tetejét, a Notre-Dame
tornyáról lepillanthatott, micsoda Párizs volt alant!" Csakhogy
1836-ban az idézett Sartor Resartusban is ez a nézőpontja. 1834-ben
pedig - tehát még e szöveg írása közben - a kaleidoszkópok és
világítótornyok tudósának, Sir John Brewsternek barátja, Thomas
Carlyle jelentkezett csillagásznak az edinburgh-i obszervatórium
ba. Nem kapta meg az állást.

Tudtommal eddig nem foglalkoztak a kérdéssel, hogya Lon
don lakóira föntrőlletekintő Coleridge-arcképében Carlyle rész
ben saját önarcképét írta meg. Arcaink összefüggnek.

Adalbert
Nincs erősebb, mint a kívánság, nincs erősebb,

mint a belső hívás. Adalbert maga sem értette, miért
sietett a haldokló püspök házába azon az éjjel. Talán,
mert komisz iMben eső pergett, gyűrűje drágakövére
penész lehelt, rosszkedve hajtotta cimboráitól el,
hogy Thietmár komor házába siessen.

Prága főtere, mint tolvaj surrant a semmibe, bent
a püspök ordított, oly bűnökkel vádolva magát, hogy
a jelenlevőkben megdermedt az ige és a vér. Adalbert
a szavak kőzáporától találva érezte magát, ifjú lévén,
ki hat esztendeje már szabadosan, kedvteléseinek élt,
s a végóra, a végjelek kárpitja a haldoklónál szakadtak szét.

Szíve fekete, sebesült delfinként vergődött megfojtott
óceán habján, mintha az érző pokoltól a gondolkodó
pokolig csak hajszálnyi palló vezetne, mit az irdatlan
mélység erői remegtetnek szüntelen, s megmenekülni csak
egyetlen út van, ama Krisztus ajánlotta keskeny ösvény
a bűnösöknek, a bűnösöknek, a bűnösöknek.

Szinte önkívületben rohant Thietmár házából haza,
kandallója vasrácsa mögül hamut kotortatva a szolgálókkal,
fejére szórva azt, másnapra kitett lovaglóruháját széttépve,
hisz;- Nem a a lovak erejében leli kedvét, nem a férfi izmaiban,
gyönyörködik, az istenfélőkben gyönyörködik az Úr, azokban,
akik az ő szeretetében bíznak - memorizálta akkor és mindörökké.
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Adalbert még aznap éjjel vezeklő ruhát öltött,
bűnbánva járta be Prága templomait, a szegények
közt osztotta szét könnyelmű életére emlékeztető

személyes holmijait. Megtérésének híre bejárta
a várost, II. Boleslav herceg 26 évesen püspöknek
jelöltette. Szerzetes ruhában, mezítláb vonult hivatásába be.

Fényűző urak, házasodó papok tömkelegében Adalbert
házában klastromi fegyelem napja, holdja, csillaga
világított. Kővánkoson, puszta földön hált, püspöki
méltóságáról is csakhamar lemondott, Európában utazott
viszontagságos lelki· bánatok málhájával, Rómától
Dalmáciáig, Monte-Casinótól Esztergomig vezetett az út.

A hadak öröme, a szláv hangzású Vojtech név hamvadó
parazsára tüzet öntött az ősi szülővárosból érkező

hír: négy testvérét lemészároltatta Bolesláv fejedelem.
A magdeburgi érsek Adalbert nevét felvevő Vojtech-ben
a hadak gonoszsága a hit új igazságait értette meg,
még önfeláldozóbban, még szenvedó'bben.

Ha Bolesláv hódító háborút visel a poroszok ellen,
akkor ő, a szent püspök és zarándok téríteni megy
porosz földre. Idegen nép közt bolyong, a nyelvüket
sem értve, Gadentius neoü öccsével; holdvilágos csataterek
távközlésében dialogizál Ezékiel prófétával: -
A makacs és konok szívű fiakhoz küldelek.

A makacs és konok szívű, pogány emlékekben egy lágy
arcú ifjat idézett olykor meg, egy Boldogságos Szűzhöz,

Krisztushoz engedelmest. Stephanos, István volt az,
Esztergom fejedelmi udvarában, kit ő, Adalbert keresztelt meg,
Pannónia viharos történelmében, egyszer, rég, Rómából
visszatérve, Csehországba tartva, 1 nap 1000 esztendejében.

Adalbert hét lándzsaszúrást kapott testébe az Úr
keresztfán kimondott hét szavaként. Poroszföldön,
térítés közben érte a halál, szalmával fedett, durva
kőpadkán, egy pogány pap barbár, éji szállásán. Április
volt, a hold királyi koronaként remegett a mulandó
dolgok, valamint Isten és ember múlhatatlan szerelmének

TRÓNUSÁN.
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