
ROZVÁNYI VILMOS: THIBAULT ATYA
OROSZLÁNJA

L

A vaskos humorú Sickelpart testvér ismét odalopakodott Poí
rot atya festményéhez. Huncut pislogással nézett körül, rezes
orra vidáman fintorgott.

- Ho-ho-hó, ez a párduc itt! A farka túl elegáns. Kecses!
Ho-ho-hó! Keccses!

Köténye alól, - mert munka közben valamennyien ha
talmas, zöld mesterkötényeket öltöttek a reverenda fölé, 
villámgyorsan apró festékes ibrikek kerültek elő. Megmár
totta ecsetjét s nekiesett a festménynek.

- Míveljünk csodát! - dörmögte gonoszkodva s pilla
natok alatt lófarka, kecskefeje lett a párducnak. Elhátrált a
képtől s derűs megelégedéssel szemlélte művét.

- Igy la!
Ibrik, ecset eltünt, sőt Sickelpart testvér is. A villa hátsó

helyiségein át lopakodott ki a kertbe, aztán a sétautak egyik
fordulójánál ártatlan arccal csatlakozott a kis csoporthoz, a
többi hat szerzetes testvérhez. Heten voltak itt [ezsuiták, va
lamennyien művészek, festők, építészek. Kien-long császár
küldte őket ide,. hogy csudálatos tudományukkal varázsolják
át a nyaralóját. Boldogan dolgoztak, mert munkájuk fejében,
zavartalanul folytathatták missziós tevékenységüket. A csá
szár, de az egész udvar is csodálta ügyességüket; még inkább
fifikus masináikat, azok közül is elsősorban Benoit atyáét, a
nagy mechanikusét, mert amiket ő szerkesztett, azok a ma
sinák már nem voltak olyan gyerekjátékszerűen, könnyen át
tekinthetők, mint a többieké. Szövevényes erőátvitelek, nagy
számadásból pontosan eredő mozgások, sőt hangzások gaz
dag különféleségben: ilyenek voltak az ő automatái. Ö és
Thibault a nagy mérnökök!

Benoit most is magába mélyedve, külön sétált a többiek
től s ha útjuk véletlenül kereszteződött, amazok álltak félre
némán és tisztelettel, hogya mechanikus testvér zavartalanul
élhessen gondolatainak és számadásainak.

- A szökőkút! - súgták oda egymásnak halk áhítattal.
Benoit már hetek óta dolgoztat a Kienlong császár által

rendelkezésére bocsátott munkásokkal. Óriási medencéket,
csatornákat épít. Teljesíti a császár régi vágyát: szökőkutat

szerkeszt. De nem olyan egyszerűt, mint amilyent várnak,
egyenesen feltörő sugarakat, óh nem! Thibault atya még a
napsugarakat is beleszámította, beletervezte művébe, hogy a
párává porlódó víz színjátékában, folyton változó, bogozódó
mesevilágot lásson, aki majd álmodozó szemlélődéssel leül a
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szökőkút elé. Halk titkos muzsikák ütköznek majd ki nem..
csak a vizek csobogásából, de a beépített furfangos szerkeze
tekből is.

A többiek ebéd előtti vídám tereferébe hangosodnak
vissza, Benoit atya pedig némán magányesedik el újra a kert
egyik mély, árnyékos útján.

Elmosolyodik gondolataiban:
- Szökőkutat Krisztusért! Mert erről van szö . . . Ö nem

szökőkutakat, hanem öt, a názáretit akarja idehozni, mert
nagy-nagy gyereknép ez a mandulaszemű, kedves, szelíd faj
ta, szerét játszani. Játékokat talál ki neki, ahogy a gyerekek
nek szokás, hogy beszédbe eredhessen velük s belopja lelkü
ket, mint vadász a zsákmányt. Igen, ő Krisztus vadászának
jött ide, az Úr igéiből állít csapdákat ezeknek a távoli, keleti
lelkeknek. Ravasz, mérnöki aggyal számítja ki nemcsak a szö
kőkutakat, fifikus automatákat, de a lélekcsapdákat is. Ki
lencezer keresztény van már Pekingben, köztük nyíltan vagy
titokban a császári háznak nem egy tagja. Kilencezer! Oh,
de lesz még több is!

A villa felől most kárörvendő nevetés és egy éles vesze
kedő hang csap a fülébe:

- Te barbár! Te lélektelen! Feljelentelek Rómában. Ez
így nem mehet tovább. Másfélórát dolgoztam a párducfejen.

S szinte sirásba vékonyul az izgalomtól Poirot testvér
hangja.

- Majd helyrehozom, testvér, - bűnbánatoskodík Si
ckelpart rekedt hangja, de rezes orra sunyin fintorog a föld
felé. - Nincs semmi baj drágám. Hiszen csak temperával
festettem rá. Le lehet mosni.

Sallusti mély basszusa kerekedik a nevetés és veszekedés
fölé:

- Nem kell annyit gyerekeskedni ... Poirot testvér, ne
ked pedig meg kell bocsátanod a rossz tréfáért s nem szabad
ilyen bántó szavakat használnod. Holnap külön egyórás szi
lenciumon egymásért fogtok imádkozni... Megértettétek?

Alázatosan hajolnak meg mindketten a komoly Sallustí,
aztán egymás felé s a következő percben már összeölelkezve
mennek az ebédlőasztal iránt. Békés mosolyúak valamennyien,
emberi gyengeségek értői és megbocsátói. Saját gyengeségü
ket pedig vezekelhetik, ha kell, akármikor.

Gong kondul s Benoit is megindul az ebéd felé. Vidám
könnyű gondolatok hárítják el agyáról a számok kérlelhetet
lenségét s már előre örül Sickelpart mókáínak. Nagy gyerek
az! De éppen az a megkapó benne, hogy itt, a vértanúság
örök lehetőségében, majdnem feltétlen bizonyosságában, so
hasem veszti el egészséges életkedvét. Szinte bohóckodik már,
de hogyan ki tud gyulladni a szószéken, térítő munkájában!
Itt maguk között folyton tréfálkozik, de kint ő a legharcosabb,
s elszántan vonja magára a gyűlölködő kínai hatóságok les
kelődését. Rájuk dörög, magára haragítja őket, hogy a köréje
kavarodó hírzengésben hatóereje egyre messzebb gyűrűzzék.
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Primitiv küzdő: eszközei merő ellentétei Benoit harcmodorá
nak, de Benoit épp-en ezért szereti.

Az ebéd vidámsága alatt egy másik mérnöktestvérrel,
Thibault atyával beszélget Benoit. Míg Poirot és Sickelpart
között művéssi felfogásban, addig közte és Thibault között di
namikai kérdésekben szokott néha vita támadni. Benoit a víz
mozgató erejét, Thibault a merev anyagok feszültségének
energiáit dícséri: melyik képes nagyobb munkára? Ezen vi
tatkoztak nagy példálózással :

- Ha én a vizet magasra viszem s lezuhogtatom, mícso
da hatalmas munkát tudok végeztetni, testvér, de micsodát!...
Igy lelkesedik Benoit.

- Ha meg én egy nádvesszőt spirálisba csavarok néhány
kézmozdulattal, kapok legalább annyi energiát, mint ha egy
liter vizet felviszek tíz méter magasra s nem kell kikeresnem
a tíz méter magas helyet, nem kell építenem az edényt, amely
a vizet nekem megtartsa: az energiát bármikor és bárhol
használhatom ...

Igy Thibault atyaI
- Amíg a nádvessződ meg nem szekta a görbült állapo

tát s el nem ernyed - kötekedik Benoit.
- Még akkor is hajlithatom ellenkező irányba és erő

marad, de ha testvérem vize elpárolgott, fuccs az egész! 
replikázik Thibault,

Ezen mindnyájan nevetnek.
Az egyik filozófus testvér csap le rájuk:
- Emez a mozgásban, amaz a feszültségben keresi a

munkát. Legjobb lenne a kettőt összeegyeztetni.
Hát ez igaz! ... Csakhogy elgondolni egyszerű, de vég

hez vinni nehéz az ilyet ...
A maroknyi társaságnak éppen ez a legnagyobb öröme:

a véghezvitel nehézségeit legyűrniI . .. Rómából most érke
zett testvér meséli éppen kalandos útját. Tengereken, orszá
gokon át érkezett, pontosan az Úr szavai szerint: a görögnek
göröggé lett és a zsidónak zsidóvá. Három nyelvet is megta
nult útközben. Felöltötte minden nemzet lelkét, hogy Krisztus
lelkét elhinthesse az emberek között. Néha bizony husánggá
lett a szeretet útközben s valamennyien vidám megelégedés
sel szemlélték az újonnan jött testvér hatalmas vállát, öklét.
Volt úgy bizony, hogy állkapcsokat kellett kiütnie helyükből,

nagyobb szorongattatásban, de aztán az állkapcsot helyére
is igazította, ha körülötte elcsitultak már a rútabb szenvedé
lyek. Néha testi sebet ütött, hogy gy6gyításukkal lelki sebet
is gyógyíthasson. Orvos volt az új testvér. Két éve kérték R~

máböl, az itteni sok járvány míatt. Most érkezett meg. Kicsit
hidegeszü, mínt minden fiziológus, de az örök láng az ő te
kintetében is ott ég.

A szíleneíumra már magába mélyedten, szlvében ered
ményeit méregetve vonul vissza. Sóhajos elszántsággal na
gyot lélekzik jövő munkája elé. Nyolcan nyolcféle gonddal
vonulnak el magukra a kert zugaiba.
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Az elmélkedés órái után kiki elindul a maga betegeihez,
szegényeihez. Az új orvostestvért hárman is hívják. Végül
megegyeznek rajta: ma nekem, holnap neked.

Sickelpart visszaoson a villába s lemossa a párducról a
lófarkat és a kecskefejet. Mire Poirot odaér, már minden
rendben van.

Dolgoznak tovább!

II.

Thibaultnak ma nincs misszíös munkája. Bebújik a kert
legtávolabbi zugában eszkábált fabódéba. Itt a műhelye. Meg
áll egy különös konstrukció előtt. Valami négylábú csontváz
hoz hasonlít az egész, de különös rugók, kerekek, sodronyok
hálózzák keresztül-kasul. Hol mosolyogva, hol gondterhes arc
cal járja körül.

- Ezen múlhatik! - gondolja. - Ezen múlhatik: itt
maradhatunk-e továbbra is. Ha ez a munka, ez az alapjában
véve ostoba munka sikerül, itt maradhatunk s végezhetjük to
vább, talán diadalmas befejezéshez is juttathatjuk a másik
munkát ...

Azt, amelyről már otthon álmodoztak, amelyről egy egész
életen át fognak ábrándozni. Az egy akol, egy pásztor nagy
vágya ez! Az ezer ágban élő emberiség eszméletlen véglény
ként tengődik még, mint valami irtózatos óriás polyp, amely
eszméletlenségében nem veszi észre, hogy egyik karjával le
tépi a másikat, borzalmas önfalóként. A szerétet öntudatát
kell belopni ebbe a határtalan testbe, az emberiségbe, hogy
a fej ne marjon bele a lábba, a láb ne rúgja pokolra a fe
jet. ..

Ezen múlhatik!
Thibault megfigyelte, hogya császár, de még inkább a

császárné és a császári ház fiataljai mennyire el vannak ra
gadtatva, ha egy-egy ilyen játékot szerkeszt nekik, - holmi
élettelen automatát. Kienlong keleti nagyúr tökéletes rab
szolgákkal s egy halálfélelemre felépített hierarchiával körül
véve. Nem szokta meg, hogy ez a világ ne az ő mulatozására
legyen világ. Már rég nem kapott tőle semmi játékot s amúgy
is görbe szeme még görbébben néz reá már jó ideje. Nem
hívja magához, mínt azelőtt szinte minden napon, hogy vég
telenig nyúló vitán küzdjön meg vele a keresztény világfelfo
gásról. Hány nagy eszmét sikerült már elfogadtatni óvatos,
finom elmeéllel való párbaj közben!... Mert Kienlong eszes
ember, a maga világában óriási műveltségű is. Igazi császár,
szellemi és anyagi fölényben minden alattvalójával szemben.
Csak egyet nem hajlandó megérteni: embernek semmivel sem
különb akármelyik alattvalójánál a Végtelen Szeretet előtt.

Az "idegen Isten"-ről fitymálva beszél, de néha, - jobb órá
ján, - már meg-megrendül az Isten fiának egy-egy mutató
példáján. De nem ezekért a megrendüléseiért szereti őket,

hittérítőket, hanem a - játékaikért.

18 VIGHI.



- Hogy csinálod, hogy az a kakas kukorékol? - rengeti
nevetéssel a hasát. - Még értem, hogy mozog, de a hangot
hogyan adod neki, páterkém ?

- Nem én adom. Rajtam keresztül az Isten, - alázatoso
dik el Thibault mérnökönérzete s nem bánja, ha az alázatot
a császár a maga hat/alma előtt meghajlásnak véli. - "Nem
én, hanem az én Uram!" - Jó az Úr hatalmára utalni min
denben, amin az emberek csodálkoznak. Hiszen van valami
kegyes furfang ebben, de hát egy többezer éves kultúra ki
finomultságával kell megmérkőznie, abba kell belevinnie az
emberiség egyetlen lelki forradalmát.

Kienlong mosolyog, mert tudja, hogy ez a felelet csak
olyan elővágásféle, amellyel Thibault mindig bedobja a maga
Istenének nevét minden gondolatfordulóba. Meg is gyötri
rögtön:

- Hát a te Istened még kukorékolni is tud? - hunyo
rog ravaszul.

- Még a te hangodat is ő adta!. . . De még a hatalmadat
is! - gyúl vörösre a páter arca s egy perc alatt úgy lerántja
a "mennyei birodalom" urát a sárga földig, ahogy kint a
misszióban a legrongyosabb kulit szokta, ha okvetetlenkedik.

Kienlongot mindig meglepi ez a bátorság s meg is cso
dálja. Mint vásott gyerek igyekszik újra meg újra kiváltani
az idegen papokból, mert szeretné már egyszer megérteni.
Azt is szeretné megérteni, miért ragyog fel ezeknek az arca,
ha közülük egyet-egyet pallos alá küld, nemcsak a többieké,
hiszen azt kárörömnek is vélhetné, - de a kivégzendőé is.
VaIóban valami istenért halnak meg ezek? .. Igy kéne a kí
nainak is kimúlni, ha érte, a császárért, veszti életét, de bi
zony a kuli üvölt és rugkapál... A nemes urak? Az más!
Azok tudják, hogy úriságukhoz tartozik a halál nyugalma, de
a kuli!... Az volna lám igazi l . .. Igy bizony Kienlong mos
tanában már maga is eikételkedik a saját istenségében. Ele
inte kíváncsiságból is többet küldött az idegen papok közül a
halálba, hátha valahogy megtudja nagy titkukat, de már útál
ja a vérengzést: emherhez sem méltó, nemhogy istenséghez.

Inkább vitatkozik velük; többet megtud így ...
De Thibault atyát már régen nem hivatja, sőt elnéz a

feje fölött. Ez pedig már évezredek óta ugyanazt jelenti ennél
az udvarnál.

Thibault számot vetett magával. Annál is inkább, mert a
császárné és legfiatalabb leánya, de még legidősebb fia is,
a mennyei birodalom következő ura, egyre gyakrabban jelen
nek meg a nyári kastély kertjében és óra számra erednek
szóba Thibaulttal, már nem ravasz automatáinak szerkezeté
ről, boszorkányosságáról, hanem arról a különös emberisten.
ről. Nem is kérdezik, csak hallgatják.

A végzetes pletyka is száll: a legkisebb hercegnő meg
keresztelkedett !

Thibault tehát tudja, mit jelent, ha legközelebb hivatják
az udvarhoz. Készül reá. Olyan kisérettel fog a császár elé
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vonulni, - megint egy játékkal, - de egy olyan játékkal,
hogy századokon át fogják itt emlegetni. Kicsinyes hiúság volt
ez már, de a halálvárás izgalmában bánattalanul siklott át a
lelkén. Még egy utolsó nagy leckét ezeknek I S mikor ámula
tukban a legjobban hápognak, akkor tör rájuk utolsó, nagy
szavaival. Előbb az idegeiket, aztán a lelküket rázza meg utol
jára félelmes zivatarban, amelyben az ő Istene fog mennydö
rögni és villámokat szórni.

Szeme kigyúl s egyre nagyobb izgalommal járja körül kü
lönös szarkezetét. Atlát a kert másik oldalára, ott egy sereg
ember vitatkozik. Munkások, akik a tatarozásban segítenek.
összevesztek valamin s már vészesen hangoskodnak.

- Rájukijesztek, - mosolyog Thibault s magát is izgató
nagy várakozással megnyom egy gombot a hatalmas szarkeze
ten. Pillanatnyi szíszegés, utána irtózatos bődülés reszketteti
lélekzetvisszaütöre a levegőt. Még a lombok is remegnek. A
veszekedő csoport torkán akad a szó, Dermedten fordulnak a
hang irányába valamennyien.

- No még egyszer!
S Thibault újra megnyomja a gombot.
Halálfélelem sikoltozása, hörgése csap ki az embercsó

portból, majd feloldódik az első rémület dermedtsége s a ve
szekedők felüvöltenek:

- Oroszlán I . " Oroszlán I...
Bokron, fán, kerítésen át menekül, ki merre tud. Csak

később gondolják meg, hogy az .udvar még nincs itt a nya
ralóban s az állatseregletet sem hozták még ki. Annál titokza
tosabb I ... Sickelpart testvér is kirohan a kastély hátsó helyi
ségeiből, mert azokat - konyhákat kamrákat, - neki kellett
kifestenie találékony humorával s étvágygerjesztő naturaliz
musával. Néhány rémült menekülő az ő széles háta mögött
keres menedéket. Amaszatos festőkötényét rángatják s hű

hözva rémítgetile : "Oroszlán, oroszlán" ...
Am síri csend a kertben. Sickelpart kérdezősködik: hol?

ki látta? itt van a kertben? merre?.. Senki sem tud sem
mit, csak a hangot hallották.

- Várjatok csakI ...
Sickelpart teleszívja hatalmas tüdejét, hogy csak úgy zúg

belé a lélekzet: öblös kürtöt formál két tenyéréből a szája elé
s bődül akkorát, hogy aki túljutott a kerítésen, még eszeve
szettebb futásnak ered.

Tekintélyes volt I . .. Thibault kacag s harmadszor is meg
nyomja a gombot. Most azok is, akik Sickelpart hátát válasz
tották első menedékül, fenn vannak már a kerítésen, de maga
Sickelpart is jobbnak ítéli bevonulni a házba, bár méltóságos
lassúsággal, s bereteszeini maga mögött minden ajtót, némileg
gyorsabban..

Thibault testvér meg van elégedve az eredménnyel. Oda
megy a falon lógó hatalmas oroszlánbőrhöz, új gépe "ruhájá
hoz" és megsimogatja.

Napokig tartott az izgalom és a rettegés a kastély körül.

20 V I (~ I l I II.



Kívánesi mandulaszemek villogtak be a kerítés minden résén,
Am az oroszlán nem volt sehol. Amikor ez már egészen biz
tos volt s Pekingben is megtudták, hogy igazán, egészen biz
tos, az udvar is elhatározta, hogy kivonul a nyaralóba.

Ahogy az udvar érkezésének a napja közeledett, a test
vérek körében egyre nyomottabb lett a hangulat. Thibault
atya szeretett egyre inkább magára maradni, mert érezte, ami
kor együtt vannak mind a nyolcan, akármiről beszélnek, mín
dig róla van szó, Róla magáról. Ha Benoit atya szökőkútját
magyarázza, mutogatja, bár másról szöl, abban ahogyan
hangja egyre lihegőbbre lázadozik, róla van szö, Amikor a
festmények utolsó simítására indulnak és itt is ott is igazíta
nak valamit Kienlong szeme számára, róla van szö, Róla van
szó még a némaság fülledtsézében is.

Az újonnan érkezett orvostestvért faggat ják, merre jött,
lehet-e ugyanaz az útja, Thibault atyának is - visszafelé? El
kellene menteni innen... Csak baj van: még vele nem is
beszéltek. Vele, - az elitélttel.

- Meg kellene kérdezni, mit akar ő? - fojtja hangját
a szakállába Sallusti testvér. - De ki meri?

Végre Benoit vállalkozik. Ketten állnak legközelebb egy
máshoz. A szándéktalansáz álarcában közeledik Thibaulthoz,
egy technikai problémát vet fel. Félórát is elvergődik, mire
fel meri tenni a kérdést:

- Mit akarsz tenni?
Thibault válasza egyszerü és világos:
- Itt maradok.
Jóideig hallgatnak, végre Thibault folytatja:
- Sohasem tartoztam az Úr megfutamodó katonái közé.

Mondd meg a testvéreknek, ne vegyenek tudomásul semmit,
mert semmi sem történik. Kedves a gyöngédségük, de zavar.

Rejtelmesen mosolyog egy darabig, aztán szembeötlő, foj
tott vidámsággal teszi hozzá:

- Nem én fogok itt rettegni az életemért. Valaki más.
Benoit meghökkent:

Kire gondolsz?
- Magára a császárra!
- Ugyan ...
- Majd meglátod.
Benoit zavarodottan megy vissza a többiekhez. ök sem

értik Thibault-t. Csak Sickelpart sejt valamit: az a rejtelmes
oroszlánbőgés a minap. De nem mer szólni, nehogy kine
vessék.

Thibaultnak csak önmagával szemben vannak nehéz órái.
Szabad-e ezt tennie? Szabad-e az Úr szelgálatát összekap
csolni ezzel a tréfával?.. De!... De tréfa-e ez csak? Hi
szen egy évi munkája, ideget fogó nehéz munkája van ben
ne . .. Az ítélet Isten kezében; ő csak ember a földön s a leg
nagyobbat, legjobbat akarja, amit csak az adott helyzetben
akarhat.

Másnap megérkezik az udvar. Apró cécók és Kienlong
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máris kisiet a kertbe családostul. A testvérek, élükön Sallus
tival fogadják. A császár nagyon kedves, egészen addig, amíg
a legkisebb hercegnő hirtelen fel nem kapja a Sal1usti olda
láról lelógó, csodálatos művű keresztet és átszellemült áhi
tattal meg nem csókolja. A császár leánya megcsókolja egy
keresztrefeszített ember lábát!

Ebből is halálos vád lesz Thibault fejére ... Az ő műve

ez is. Mivel a császár is, tehát az egész udvar is igyekszik
úgy tenni, mintha misem történt volna. A kis hercegnőt óva
tosan elvonják a társaságból s lehetőleg feltűnés nélkül be
kisérik a kastélyba. Nem láthatja a szökőkutat: Benoit cso
dáját.

Benoit testvér izgatott utasításai nyomán elindítják a szö
kőkutat. A testvér a kelleténél többet is fontoskodik, hogy
elfeledtesse az előbbi jelenetet. Az ámuló kiáltások zűrza

varában szinte úgy tűnik, hogy sikerül is neki. A császár is
mosolyog, de borongó homloka alatt ez a mosoly szinte fe
nyegető. Ahogy a csodálkozás öröme elbénult az idegekről,

Kienlong lassan odafordul környezetéhez:
- Hol van Thibault mérnök? Ö nem csinált semmit? ..
Poirot testvér ugrik a már induló két testőr elé s elro

han Thibault fabódéja irányában. Jobb, ha ő megy a test
vérért, mert a testőrök esetleg rögtön csak - a fejét hoznák
el . .. Ilyenkor perceket is jó nyerni!

Csak jó idő mulva tér vissza, hogy Thibault rögtön jön.
Ez is szörnyű!... Várakoztatni a császárt!
Most aztán csakugyan a két testőr indul Thibaultért.
A páterek sápadtan állanak a háttérben, de a végzet el

háríthatatlan súlya alatt hangulatuk egészen váratlanul át
rendeződik. Már mosolyognak és befelé imádkoznak. Moso
lyognak, mert Thibault testvér elindul a megdicsőülés útján:
megy az Úr elébe, aki megengedte neki, hogy ilyen fiatalon
meghalhasson érte.

A császár félszemmel sandít a papokra: megint nem érti
őket.

Feszült, halálos csend percekig. Egyszerre mennyboltrázó,
rettenetes üvöltés és a két testőr hideg verejtékkel a homlo
kán menekül elő a kert zugából.

Még semmit sem lát, s máris reszket az egész udvar a
borzalmas hangra, csak a császárnak nem rebben még a szem
héja sem.

A testőrök mögött hamarosan előlép az út homályából
Thibault testvér, - hatalmas oroszlánnal az oldalán,

Félelmes a kép! ... Thibault öntudatos, lassú méltóság
gal közeledik s mellette szelíd egyenletességgel lépked a ré
mítő szörnyeteg. Thibault ráteszi a kezét. Erre megáll, fejét
előre nyújtja s borzalmas üvöltése ismét megrázza a levegőt.

Az udvar szolganépe már fenn a fákon, oszlopok tetején, csak
a császár és a legnagyobb méltöságok állnak rendületlenül a
helyükön.

Ott maga a halál jön, ám ők nem válhatnak nevetsé-
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gessé! De még közülük is nem egynek akad gyors tennivalója
a kastélyban.

A testvérek szomorú csodálkozással mosolyognak s csak
Sickelpart mosolya másmilyen, mint a többié, Ö már mindent
ért.

A helyzet a többiek szemében még megdöbbentőbb, ami
kor Thibault újra elindul s a szörnyeteg is vele - egyenesen
a császár felé. A testőrök izmai rémületbe merevedtek. Egyik
sem tudja még a keze fejét sem megmozdítani, nemhogy a
fegyverét.

ThibauIt tíz lépésnyire áll meg az udvari csoporttól.
Hangja csöndes, nem fölényeskedő:

- Ne féljetek ... Ez az én védelmezőm csak akkor él,
ha én akarom.

A császár eszmél magára elsőnek:

- Te szerkesztetted? - oldódik fel elfojtott döbbenete
a kiváncsiság kitörni készülő örömével.

- Én!
ThibauIt szelíd alázattal mosolyog már. Alkotó gőgje

alig egy-két percig kisértette. A császár még nem mer köze
ledni, a merevség nehezen válik le az ízmairöl, de már lel
kendezve kérdez:

- Megint nem értem. Honnan van hatalmad, hogy az
életet ilyen tökéletesen tudod utánozni?

Megint az örök válasz:
- Attól, aki a te hatalmadat is adta.
S ThibauIt intő mutató ujja az ég felé mozdul ...
A császár most már nem bosszankodik. Gyerekes öröm

mel lép az automatához, kérdez, lelkendezik, játszik. A kis
hercegnőt is kiengedik, az egész udvar ámul, ujjong.

Másnap megjelent a császár rendelete: a keresztények
szabadon gyakorolhatják vallásukat a kínai birodalomban.

ThibauIt lelki fülledtsége felszabadult... Magára szabott
külön vezekléssol nyugtatta meg magát afelől, ami saját lelki
ismerete előtt nem tetszett neki. Érezte, hogy ő, az Úr kato
nája - ismét csatát nyert. Tízezrek számára harcolta ki a lel
kiismereti szabadságot, ha mindjárt egy automata oroszlánnal
is.

Játékkal!
De végeredményben mi nem az az Úr színe előtt? ..

Rozványi Vilmos
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