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Orleáns környékén emelkedett hajdan, hatalmas erdőtől

körülövezve, az a sötét, büszke kastély, amit La Porte várá
nak neveztek.

1076-ban a vár ura, Hervé gróf lakott benne. Zordon te
kintetű ember volf, remegett, aki a közelébe került. Szolgái
csak térdenállva mertek hozzá szólni és fegyvertársai is fél
tek tőle. Híres vadász, nagy ivó volt és egyre kalandokat haj
hászott. Zsoldjában sok fegyveres lakáj állott, velük vágtatott
be lován vára körül mintegy száz mértföldes körzetet és jaj
volt annak, aki útjába került: megsarcolta az utasokat és azt
mondják, ha nem akadt senki a horgára, bőszülten tért vissza
várába és olyankor jobbágyai néha életükkel is fizettek uruk
gyilkos elégedetlenségéért. Igazi zsarnok volt, jobbágyainak
elnyomója, szomszédaínak örökösen rettegtető veszedelme, a
papságnak pedig állandó megbotránkoztatója. Sokszor felhív
ták rá a királyi igazságszolgáltatás figyelmet.

Címerében ragadozó farkas volt, méltó jelképe ennek az
úrnak. Mérhetetlen vagyona volt, melyet ez a rablólovag egy
re növelt zsákmányával. A nép átkozta és Kékszakállnak
nevezte.

Napközben az állati és emberi vadat kergette, éjszakán
ként meg szörnyen ordítozott, boldogtalan feleségét pedig
egyre kegyetlenebbül alázta meg, Az asszony kegyes volt és
szelíd, félénk, s mert nem nagyon szép, a megaláztatások
utolsó lépcsőfokáig kellett eljutnia. De akkor a szerencsétlen
asszony egy napon elmenekült, karjában leánykájával. Aty
jánál talált menedéket, ahol az ő gazságaival túlontúl elfog
lalt hóhéra végre békében hagyta.

Mikor egyedül maradtak, a gróf még féktelenebbül ve
tette bele magát kicsapongásaiba. Igy történt, hogy kincses
kamrájának ládái sorra megürültek és szegénységében sza
porítania kellett vadászkalandjait, hogy általuk biztosíthassa
mulatozásait, amikre magának már nem volt több pénze.

Igy határozta el, hogy elrabolja az öreg Mózesnek, az
orleánsi gazdag zsidó bankárnak leányát. Hiába kiáltott és
sírt a szép Debóra, elragadta őt atyai házából és várának leg
magasabb tornyába záratta.

Ezt a tettét kevéssel karácsony előtt követte el Hervé
gróf, s elhatározta, hogy bűnös nászt ül a szép zsidó lánnyal,
mégpedig Krisztus születésének a napján.
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A káplán csodálkozott és megdöbbent, midőn a gróf meg
parancsolta neki, hogya· harmadik éjféli mise előtt áldja
meg ezt a szentségtörő egyesülést.

Fiatal volt a káplán, környékbeli jobbágyfi, gyenge, szinte
félénk ember, de valódi apostoli lélek és törhetetlen szív.
Soha nem egyezett volna bele az ilyen gyalázatösságba : mél
tatlankodva utasította vissza ura parancsát és estéről-estére

megismétlődtek köztük a heves drámai jelenetek. Egyik va
csora után, mikor már bőségesen ivott Cyprus hevítő borá
ból, a gróf magához hivatta káplánját és ismét csak rá akarta
venni, hogy áldja meg bűnös házasságát.

De mint mindig, e szent ember rendíthetetlen maradt
visszautasításában, és a grófot olyan fekete harag kerítette
hatalmába, hogy kiáltásaival, fenyegetéseivel és szörnyű gya
lázkodásaival megremegtette a bástya boltíveit.

Érzéketlenül ez ördögtől megszállott ember előtt, ez ifjú
pap magában imádkozott és néma imádságát csak e rövidke
mondattal szakította meg újra meg újra: "Non licet!" nem
szabad.

Mi történt ekkor?
*

Eljött a karácsony éjszakája. Mindent elkészítettek a há
zassági szertartáshoz, a szolgák és jobbágyok serege bent szo
rongott a várkápolnában, mind remegett, megdöbbenésében
néma volt és aggodalommal várta a kikerülhetetlen drámát.

Akkor nagyszerű és tragikus párbeszéd folyt le a gróf és
káplánja között, a vár egyik távolabbi termében.

- Te pap! - fenyegette dörgő hangon a gróf, - te job
bágyivadék ; urad vagyok, megfizetlek. engedelmeskedned kell!

- Csak Istennek tartozom engedelmességgel.
- A te Istened nem élt még az én öreg csúf feleségem-

mel. Ki akarom cserélni. Ez is bűn? Még ma este egy gazdag
és szép lányt akarok . . . Parancsolom: végezd kötelességed:
eskess meg!

- Nagyúr, a mi Urunk Jézus mondotta: "Az ember ne
oldja fel azt, amit Isten megkötött.

- Te idézed ezt nyomorult! - s hogya pap szent szö
veget idézett s egy könyvet akart kinyitni, a gróf dühe még
határtalanabb lett és így kiáltott:

- Tudod jól, hogy-derék nemes ember létemre nem tu
dok olvasni, most rá akarsz szedni, olyan parancsokat iktatsz
a vallásodba, amelyek nincsenek is benne.·

- Nem változtatom meg az isteni szavakat, nagyúr: ha
nem hiszel nekem, kérdezd meg, miként vélekedik püspö
künk, aki Orleánsban irányítja egyházmegyénket, kérdezd
meg őt és ugyanazt válaszolja majd, amit én. Ugyanazt, amit
az egész Egyház, mert a pápa őszentsége szava tilt el ettől a
bűnös cselekedettől, mit ma este véghez akarsz vinni és amit
én megtiltok neked, én, Krisztus papja l
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- Úgy vélem, te fenyegetődző!. Felelj, akarsz-e itt. meg
esketni engem a második és harmadik míse között, igen vagy
nem?

Soha!
Pestis pusztítson el, mennykő csapjon beléd!. . . Meg-

öllek!
Tedd azt: a halál nekem mennyország.
Tüstént ott leszel! '

*
Megrendülten, de elhatározásában sziklaszilárdan vonult

vissza a káplán és kemény léptekkel a kápolnába ment. Az
óra közelgett: mindjárt éjfélt ütött.

Midőn felöltötte a miseruhát, a sekrestyéből táveztában
a kápolnaajtó felé tekintett és látta, mint telt meg rettegő tö
meggel: az uraság padjában pedig félelmetes szeborként ott
ült a gróf. Csak egyetlen pillanatra találkozott tekintetük: a
jámborság, hűség, a vértanúság állt ott szemben a kegyetlen
erővel.

A pap lángoló buzgalommal mutatta be első miséjét.
Imádkozott a dúlt lelkű bűnös csodálatos megtéréséért.

Második míséjét az isteni akarat elfogadásáért ajánlotta
fel.

Elmondotta az utolsó imádságokat és az He missa est-et
is, mit a hívőkhöz intézett és e szavakban a felséges búcsút
mintegy egyesítette a tökéletes megnyugvással a reá várakozó
vértanúságban.

A gróf már az oltár lépcsőjénél van, felegyenesedik, kar
ját felemeli, de hirtelen, mintha megdermedne és karja visz
szahull. . . Vajjon megillette volna-e az istentelent a kegye
lern? Engedelmeskedik-e végre? . . . Nem. Csak haditervet
változtatott: amit nem érhetett el erőszakkal, most megpró
bálja igéretekkel.

Akkor a kápolna mélyéből zűrzavar hangjai ütődnek fe
léjük. Mintha valakit taszigálnának és valaki fájdalmasan só
haitozna, A nagy toronyba vezető boltíves folyosó homályában
női árnyék imbolyog, négy fegyveres vonszolja: s már hallat
szik a görcsös zokogás. Az öreg Mózes leányát vezették erre.

A gróf most egészen a paphoz fordult:
- De most aztán engedelmeskedj - mondta neki. 

Arany miseruhát adok neked . . . Felszabadítom minden ro
konodat ...

- Tartsd meg aranyadat: én nem keresem a földi kin
cseket. Az én rokonaim pedig csak arra a szabadságra vágy
nak, amely az Isten gyermekeié ... Neked kell engedelmes
kedned, Nagyúr ... Vesd magad alá az Egyház törvényének;
hívd vissza tiszteletreméltó nődet, és az Úr az irgalmasság
napján megbocsátja minden vétkedet.

- Vétkeimet, nyomorult! ... Ezeket a szavakat kardom-
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mal forrasztom torkodra. Hallgass, engedelmeskedj, vagy tő

röm mindjárt átvágja a szívedet!
- öld meg a papot az oltárnál: hadd egyesüljön az élő

Istennel, aki a bűnösök megváltásáért jött a földre, és te, rab
lólovag, te a halál angyalának hatalmába kerülsz!

- Nyomorult ebfi! - a kard rázúdult a papra és az vé
gigvágödott az oltár lépcsőjén, ezt mondva: "Deus, ab homine
iniquo et doloso erue me l"

A borzalom és felháborodás hatalmas kiáltása tört fel
mínden jelenlévő torkából.

De a gróf alig hallja ezt. A rémülettől szinte megkövül,
amint látja a földön folyó vérpatakot, furcsa hangon mondja:
"Milyen nagy ez az ember." Aztán hirtelen, hogy e lidércnyo
más nem gyötri többé, hátat fordít, szétvág a tömegen, mely
magától is lehúzódik útjából, öles léptekkel eléri a kápolna
kis ajtaját és eltűnik az éjszakában,

Orleáns ura a gyilkos üldözésére küldte katonáit, kik jó
darabon követték a nyomát dél felé, de a mocsaras vidéken
már nem üldözhették többé.

Deborát, a szép zsidólányt visszaadták apjánaki a grófné
visszatért kastélyába leányával, és az idő múlt, a borzalmas
szornorújáték emlékének terhével, melyről suttogva meséltek
esténként a kunyhókban.

Tíz esztendővel később pontosan ugyanazon a napon, ka
rácsony éjszakáján, egy öreg pap éppen befejezte második éj
féli miséjét a vár kápolnájában, Semmi sem változott ott. A
jelenlevők ugyan kissé megöregedtek, egyesek hiányoztak is,
mások,' fiatalabbak pótolták őket, az urasági padban pedig a
grófné térdelt leányával ugyanazon a helyen, ahol egykor az
átkozott Hervé zordon alakja sötétedett.

A pap mégegyszer, utoljára kifordult, megáldja a térdelő

híveket, és ime a tömegben moraj támad. Különös aggastyán
lép be; csuklyáján kötélövet visel a szent olvasóval. Meztelen
lába vérzik, jobbjában pedig, erősen a melléhez szorítva, drá
gakövekkel ékes arany ereklyetartó van . . . "Ki ez? Ki ez?
Mínő hasonlatosság! . . . Ez a cafatos aggastyán vajjon nem
a gróf-e?"

Valóban ő az. Kínosan vánszorog az oltárhoz, ott lehull a
lépcsőre, melyen még ott látszik áldozatának a vére.

- Atyám, - mondotta - es te hűséges nép, hallgassá
. tok meg egy ezerszer bűnös vallomását.

~ ő akkor elmesélte fájdalmas kálvária-járását.
Ugy menekült el, mint valami őrült, vaktába rohant a

nagyvilágnak, de aztán mégis elhatározta, hogya Szentatya
lábához veti magát a Lateráni palotában, és megvallja bűnét
VII. Gergelynek. A pápa mielőtt feloldotta volna, megparan
csolta neki, hogy háromszor zarándokoljon el Jeruzsálembe.

Végigkoldulta az utat, két ízben zokogta el vétkeit és se
bezte homlokát Krisztus sziklasírján. A gyalázatos török ke
gyetlenül bánt vele; igazságtalanul ütötte; égő vassal jelölte
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meg, de ő minden megaláztatást elvállalt addig a napig, míg
ha-rmadszor is visszatért Jeruzsálembe, és akkor a hitetlenek
fogságába esett, akik meztelenül ló farkára kötötték és úgy
vitték őt végig a kálvária-úton a vesztőhelyre. Flandria ne
mes grófja mentette meg, kifizetvén érte váltságdíját és ő fu
tott, hogya Szent Sír kriptájában leborulhasson. és amint
homlokát a márványra hajtotta, mely a Megváltó testét borí
totta, egyszerre csak érezte, amint a hideg kő meglágyul. Vaj
jon nem ez volt-e az irgalmasság, a végül elnyert bocsánat
jele.

(j másik bizonyságért is könyörgött.
Akkor, ahogy szenvedélyesen megcsókolta a megszentelt

kőlapot, egy márványdarabka levált róla, mit ajka között tar
tott.

Határtalan szeretettel és hálával vitte el kincsét, az isteni
kegyelem drága bizonyságát.

Rengeteg kaland és kegyetlen viszontagság után újra Ró
mába ért, erejében megfogyatkozva, és ott az új pápa, III.
Győző megerősítette az Isten bocsánatát, midőn felmentő ira
tot adott neki. Azonfelül aranyereklyetartóval ajándékozta
meg, melybe a Sír darabkáját, az Igazi Kereszt szilánkját tette.

Az Alpokban szakadékba zuhant, de végül is Párisba ért,
ahol Fülöp király felfüggesztette elitéltetését.

- S most - folytatta a gróf - rajtatok a sor, én népem.
ti derék emberek, akik remegtetek méltatlan zsarnokságom
alatt, akiket megbotránkoztattam gazságaimmal, rajtatok a sor,
hogy feloldozzatok engem. Ha ti visszautasítjátok a bocsána
tot, miért most alázatosan könyörgök, vissza kell térnem Jeru
zsálembe, ahol biztosan elveszek.

Látva urát, ki ily nyomorúságos sorsra jutott, a nép le
térdelt és sírt. Az imádságok az ég felé törtek, a jámborság
imái, a hála imái. Magasztalták az Urat irgalmasságáért és
az Isteni Kegyelem szétáradt a hívők seregén.

- A vérnyom eltünt! - kiáltotta az a gyermek, aki az
oltár mellett állt.

Valóban, e tragikus lépcsőfokok, melyek oly sokáig hor
dozták az ártatlanul kiontott vér bosszúért kiáltó nyomát, most
visszanyerték eredeti tisztaságukat.

"Csoda, csoda! A mi szegény urunk bocsánatot nyert l"
A grófné segítette fel a bűnbánó vándort. Egymás karjába

omoltak.
Néhány évvel később a gróf szentként halt meg a keresz

tes hadjáratok során egyik csatában, melyben igen bátran ha
dakozott.

Dénes Tibor fordítása.
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